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1 Johdanto 

1.1 Kysymyksenasettelu ja rajaukset 

Uskontoon ja vakaumukseen liittyvien symbolien, tunnusten ja asusteiden käyttäminen työ-

elämässä on säännöllisesti esiin nouseva puheenaihe. Käytännöt ja linjaukset voivat vaih-

della eri työpaikoilla.1 Myös asenteissa on hajontaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomien hei-

näkuussa 2017 tekemään kyselyyn vastanneista 59 % on joko täysin tai osittain samaa mieltä 

siitä, ettei julkisessa virassa kuten opettajana tai poliisina työskentelevän henkilön tulisi pi-

tää hiukset peittävää huivia. 58 % vastaajista oli kokonaan tai osittain samaa mieltä siitä, että 

bussinkuljettaja tai kaupan kassatyöntekijä voi käyttää uskonnollista päähinettä.2 

Uskonnolla ja vakaumuksella on kokonaisvaltainen vaikutus sitä tunnustavan henkilön elä-

mään. Usko on osa identiteettiä, eikä sitä välttämättä ole mahdollista jättää työpaikan ulko-

puolelle. Joihinkin vakaumuksiin liittyy jäsenille asetettuja velvollisuuksia pukeutua tietyllä 

tavalla tai käyttää tiettyjä asusteita. Joissain tapauksissa henkilö ei voi jättää noudattamatta 

näitä määräyksiä ilman, että tuntee rikkoneensa vakaumustaan vastaan. Toisaalta henkilö 

saattaa muuten vaan tahtoa ilmaista pukeutumisellaan itselleen tärkeää katsomusta ja sitou-

tumistaan sen arvoihin. Työelämä asettaa kuitenkin omat vaatimuksensa. Lähtökohtaisesti 

työnantajalla on työnjohto- ja valvontaoikeutensa nojalla oikeus päättää työn tekemisen ta-

vasta ja muodosta. Työnjohto- ja valvontaoikeuteen kuuluu joissain olosuhteissa myös oi-

keus päättää käytettävästä työasusta.  

Tässä tutkielmassa pohditaan uskonnonvapauden ja syrjintäkieltojen näkökulmasta sitä, 

missä määrin työntekijän uskonnon näkyminen tulee sallia työpaikalla työaikana. Tutkimus-

kysymyksenä työssä pohditaan, millä edellytyksillä ja missä olosuhteissa työnantajan on 

mahdollista asettaa rajoituksia työntekijän oikeudelle pitää uskontoon tai vakaumukseen liit-

tyviä symboleita, tunnuksia tai asusteita. Koska uskonnollisten yhdyskuntien ja muiden us-

konnollisten yhteisöjen asemaan työnantajina liittyy erityiskysymyksiä, ne ja muut työpai-

kat, joilla on vakaumuksellinen eetos, on syytä jättää tutkielman ulkopuolelle. Tässä työssä 

käsitellään siis uskonnollisen työntekijän oikeuksia maallisella, tunnustuksettomalla työpai-

kalla. Tarkastelun kohteena ovat sekä yksityisten työnantajien työntekijät että virkamiehet 

ja muut julkisyhteisöjen palveluksessa olevat. 

                                                
1 Ks. esim. Helsingin Sanomat 14.3.2017. 
2 Helsingin Sanomat 7.7.2017. 
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Lähteinä käytetään lainsäädäntöä, lainsäädännön esitöitä ja muita virallislähteitä, oikeuskäy-

täntöä sekä oikeuskirjallisuutta ja -artikkeleita. Suomalaista käytäntöä on aiheesta vähän, 

joten pääpaino on ylikansallisten elinten tulkintaratkaisuilla, joista pyritään etsimään uskon-

non- ja omantunnonvapauden suojan minimitasoa. Tärkeitä lähteitä ovat Euroopan ihmisoi-

keussopimusta (EIS, SopS 18–19/1990) valvovan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

(EIT) ja sen edeltäjän ihmisoikeustoimikunnan sekä YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia 

koskevaa yleissopimusta (KP-sopimus, SopS 7–8/1976) valvovan ihmisoikeuskomitean rat-

kaisut. Myös EU-lainsäädännöllä on suurta vaikutusta työelämässä tapahtuvaa syrjintää kos-

kevaan sääntelyyn. Tutkielmassa käsitellään kaksi EU-tuomioistuimen antamaa ennakkorat-

kaisua, joilla on merkitystä myös kotimaisen lainsäädännön tulkinnan kannalta. 

Uskonnon ja omantunnon vapaus suojaa myös muita kuin uskonnollisia vakaumuksia. Pe-

rustuslain uskonnon ja omantunnon vapautta koskeva säännös kattaa uskonnollisten va-

kaumusten lisäksi myös muut maailman- ja elämänkatsomukset.3 Myös kansainvälisissä ih-

misoikeussopimuksissa turvataan oikeus tunnustaa uskonnon lisäksi myös uskoa, joka on 

uskontoa laajempi käsite. Uskonnon tai muun vakaumuksen käsitteen määritteleminen itses-

sään on ongelmallista. Määritelmällä on konkreettista vaikutusta siihen, mihin uskonnonva-

pauden ja syrjintäkieltojen antama suoja ulottuu. Esikysymyksenä työssä pyritään selvittä-

mään, millaiset vakaumukset kuuluvat ajatuksen-, omantunnon ja uskonnonvapautta koske-

vien säännösten suojan piiriin. Voidaanko vakaumuksen laadulle asettaa joitain kriteereitä 

tai reunaehtoja? Toinen tähän liittyvä kysymys on, minkälaisiin uskonnon ilmaisuihin us-

konnonvapauden suojan ala ulottuu. Millainen yhteys uskonnolla tai vakaumuksella perus-

tellulla pukeutumisella tulee olla kyseessä olevaan vakaumukseen?  Vaaditaanko, että kyse 

on uskonnollisen velvollisuuden noudattamisesta, vai onko riittävää, että toiminta on muulla 

tavoin uskonnon tai uskon motivoimaa? Kappaleessa 3 pyritään selvittämään, onko olen-

naista puhtaasti se, mitä työntekijä itse ilmoittaa vakaumuksensa sisällöstä ja siitä, mikä va-

kaumuksen tunnustamisen ja ilmaisemisen kannalta on olennaista, vai voidaanko va-

kaumuksen ja siihen liittyvien ilmaisujen arvioimiseen käyttää joitain objektiivisia kritee-

rejä. 

                                                
3 HE 309/1993 vp, s. 55. 
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Uskonnollista pukeutumista ja sille asetettavia rajoituksia työelämässä voidaan tarkastella 

kahdesta näkökulmasta.4 Ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat lähestyneet kysymyk-

siä yleensä ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaudelle asetettavien rajoitusten näkökul-

masta. Rajoitusten tulee täyttää sopimuksissa säädetyt edellytykset, jotta ne olisivat ihmis-

oikeussopimusten näkökulmasta hyväksyttäviä. Rajoituksen tulee muun muassa tavoitella 

hyväksyttävää päämäärää ja olla siihen nähden oikeasuhtainen. Myös Suomen sisäisessä oi-

keusjärjestelmässä kysymystä voidaan lähestyä perusoikeuksien rajoitusedellytysten kautta. 

Ihmisoikeussopimuksiin liittyvällä tulkintakäytännöllä on suuri merkitys rajoitusedellytys-

ten tulkintaan. Erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyvässä käytännössä syrjin-

nän kielto on yleensä nähty epäitsenäisenä muihin sopimusartikloihin nähden. Jos esimer-

kiksi on todettu, että uskonnonvapaudelle asetettu rajoitus käsiteltävänä olevassa tapauk-

sessa ei ole ollut sopimusten kannalta hyväksytty ja valtio on rikkonut sopimusvelvoittei-

taan, kysymystä syrjinnän olemassaolosta ei ole välttämättä käsitelty erikseen. 

Toisaalta uskontoon tai vakaumukseen liittyvän asusteen kieltämistä voidaan lähestyä syr-

jintäkieltojen näkökulmasta. EU:n työsyrjintädirektiivi (direktiivi 2000/78/EY yhdenver-

taista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista), joka Suomessa on toi-

meenpantu yhdenvertaisuuslailla, erottelee välittömän ja välillisen syrjinnän ja antaa väli-

töntä syrjintää vastaan pidemmälle menevää suojaa kuin välillistä syrjintää vastaan. EU-tuo-

mioistuin antoi keväällä 2017 kaksi uskonnollista pukeutumista työpaikalla koskevaa en-

nakkoratkaisua, jotka tuovat asiaan lisävaloa.  

Uskonnon tai vakaumuksen mukaiselle pukeutumiselle annettavan suojan minimitaso löy-

tynee yhdistämällä rajoitusten hyväksyttävyyden ja syrjintäkieltojen näkökulmat. Kappa-

leessa 4 käsitellään ensin uskonnonvapauden rajoitusten hyväksyttävyydelle asetettavia eh-

toja ihmisoikeussopimusten valvontaelinten käytännön avulla. Tämän jälkeen avataan tar-

kemmin syrjintäkieltojen näkökulmaa ja EU-oikeudesta johdettavia soveltamis- ja tulkinta-

ohjeita. Viidennessä kappaleessa pyritään vetämään yhteen oikeuskäytännöstä nousevia pe-

riaatteita ja pohtimaan uskonnollista pukeutumista ja sen rajoittamista eri perusteiden nojalla 

ja erilaisissa työelämän konteksteissa Suomen oikeusjärjestelmässä. Kaikkia mahdollisia ti-

lanteita, joissa työnantajan intressit ja työntekijän uskonnon- ja omantunnonvapaus ovat jän-

nitteessä keskenään, on tuskin mahdollista tyhjentävästi käydä läpi. Kappaleessa nostetaan 

                                                
4 Ks. esim. Wintemute 2014, s. 225, joka käyttää lähtökohdista nimiä ”liberty approach” (uskonnon ilmaisujen 
rajoittamisen näkökulma) ja ”equality approach” (yhdenvertaisuuden ja syrjintäkieltojen näkökulma). 
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kuitenkin esille joitakin esimerkkejä, joita työelämässä voi mahdollisesti tulla vastaan, tai 

joita on jo käsitelty oikeuskäytännössä. 

1.2 Ihmisoikeudet perusoikeuksien vähimmäistasona ja perus- ja ihmisoikeus-

myönteinen laintulkinta 

Perustuslakivaliokunta asetti perusoikeusuudistuksen yhteydessä tuomioistuimille velvolli-

suuden perustuslainmukaiseen tai perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan. Lain tulkinta-

vaihtoehdoista tulee valiokunnan mukaan valita sellainen, joka edistää parhaiten perusoi-

keuksien tarkoituksen toteutumista ja poistaa ristiriidat perustuslain kanssa.5 Perusoikeus-

myönteisen laintulkinnan velvollisuuden voi katsoa sisältävän kaksi vaatimusta. Ensinnäkin 

tuomioistuimen tulee rajata pois sellaiset lain sanamuodon mukaan mahdolliset tulkintavaih-

toehdot, jotka johtaisivat ristiriitaan perustuslain kanssa. Toisaalta malliin liittyy optimoin-

tivaatimus, joka velvoittaa valitsemaan vaihtoehdoista sen, joka parhaiten toteuttaa perus-

tuslain tarkoituksen.6 

Suomen perusoikeusjärjestelmä pohjautuu pitkälti kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Ihmisoikeuksilla on ollut paljon vaikutusta perusoikeussäännösten sisältöön, ja perusoikeuk-

sien tulkinnan tulisi myös olla yhteensopivaa kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 

kanssa.7 Perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 2/1990 vp mukaan mahdollisista tulkin-

tavaihtoehdoista on pyrittävä valitsemaan ihmisoikeusystävällinen eli sellainen tulkinta, 

joka edistää ihmisoikeusmääräysten toteutumista. 8  Velvoitteen voidaan katsoa johtuvan 

myös perustuslain 22 §:stä, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen.9 

Kansallisten perusoikeuksien tarjoama suoja voi kuitenkin olla korkeatasoisempaa kuin kan-

sainvälisten sopimusten. Ihmisoikeussopimukset määrittävät kotimaiselle perusoikeussuo-

jalle vähimmäistason. Esimerkiksi jonkin yksittäisen perusoikeuden soveltamisala voidaan 

siten nähdä laajemmaksi kotimaisessa käytännössä, ja toisaalta perusoikeuksien sallittavia 

rajoitusperusteita voidaan tulkita ahtaammin.10 

                                                
5 PeVM 25/1994 vp, s. 4. 
6 Viljanen 2011, s. 127. 
7 Ojanen – Scheinin 2011a, s. 186–187. 
8 PeVL 2/1990 vp, s. 3. 
9 Ojanen – Scheinin 2011a, s. 189. 
10 Ibid., s. 192. 
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Perusoikeuksien asemaa vahvistaa myös muun muassa perustuslain etusijaa koskeva perus-

tuslain 106 §. Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltami-

nen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on 106 §:n mukaan an-

nettava etusija perustuslain säännökselle. Ristiriidat tulisi kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä rat-

kaisemaan tulkinnalla. Perustuslain etusijasäännöstä sovelletaan vain tapauksissa, joissa pe-

rustuslain ja lain säännösten välillä on selvä ja ratkaisematon ristiriita. Tällaiset tilanteet ovat 

perustuslakivaliokunnan arvion mukaan hyvin harvinaisia.11 

1.3 Positiiviset toimintavelvoitteet ja oikeuksien horisontaalivaikutus 

Suomessa on perusoikeusuudistuksen myötä omaksuttu laaja perusoikeusnäkemys, jolla täh-

dätään perusoikeuksien käytön tosiasiallisten esteiden poistamiseen. Pelkkä passiivinen pi-

dättäytyminen oikeuden loukkaamisesta ei riitä turvaamaan oikeuden tehokasta käyttöä käy-

tännössä, vaan oikeuden toteutumiselle on myös aktiivisesti luotava edellytyksiä. Perusoi-

keussäännöstö muodostaa kokonaisuuden, jossa henkilön oikeussuojan tulkinnassa on usein 

otettava huomioon monen säännöksen yhteisvaikutus. Oikeuksien tosiasiallisen toteutumi-

sen näkökulmasta voidaan katsoa, että julkisella vallalla on velvollisuus paitsi olla rajoitta-

matta yksilön perusoikeuksia, myös suojata oikeuksia muiden yksityisten tahojen loukkauk-

silta ja rajoituspyrkimyksiltä ja lisäksi toteuttaa oikeuksia aktiivisin toimin.12 

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuk-

sien toteutuminen. Säännöksen tavoitteena on turvata oikeuksien aineellinen toteutuminen 

muodollisen turvan lisäksi. Sitä sovelletaan kaikkeen julkiseen toimintaan, niin lainsäädän-

töön, hallintoon kuin lainkäyttöön. Perusoikeuksien tosiasiallinen toteutuminen vaatii perus-

oikeusuudistuksen esitöiden mukaan usein julkiselta vallalta paitsi pidättäytymistä oikeuksia 

rajoittavista tai loukkaavista toimista, myös aktiivisia toimenpiteitä, joilla esimerkiksi suo-

jellaan yksilön oikeuspiiriä muiden tekemiltä loukkauksilta tai luodaan tosiasiallisia edelly-

tyksiä oikeuden käyttämiselle.13  

Sekä EIS että KP-sopimus sisältävät säännökset sopimusvaltioiden velvollisuudesta kunni-

oittaa sopimusten mukaisia ihmisoikeuksia ja taata ne oikeuspiirissään oleville henkilöille 

(EIS 1 art., KP-sopimus 2 art.). KP-sopimuksen piirissä kunnioittamisvelvollisuuden katso-

                                                
11 PeVM 10/1998 vp, s. 30–31, HE 1/1998 vp, s. 163–164. 
12 Karapuu 2011, s. 69–84. 
13 HE 309/1993 vp, s. 75. 
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taan viittaavan valtion velvollisuuteen pidättäytyä rajoittamasta yksilön vapauspiiriä. Takaa-

misvelvoite sitä vastoin on positiivinen velvollisuus, ja KP-komitea on useaan otteeseen 

käytännössään edellyttänyt valtioilta aktiivisia toimenpiteitä oikeuksien turvaamiseksi.14 Sa-

moin EIT on usein katsonut, että sopimusmääräykset edellyttävät valtiolta myös positiivisia 

toimenpiteitä.15 Perustuslain 22 § velvoittaa julkista valtaa turvaamaan kotimaisten perusoi-

keuksien lisäksi myös ihmisoikeuksien toteutuminen, ja tältä osin säännös vastaa esitöiden 

mukaan ihmisoikeussopimusten lähtökohtia ja tulkintaa.16 

Perus- ja ihmisoikeudet velvoittavat ennen kaikkea julkista valtaa.17 Esimerkiksi perustus-

lain 22 § koskee sanamuotonsa mukaan julkista valtaa. Niillä voi kuitenkin olla myös niin 

sanottua horisontaalivaikutusta eli vaikutusta yksityisten toimijoiden välisiin suhteisiin.18 

Yksityisiä voidaan vaatia vähintään sietämään sitä, että muut käyttävät perusoikeuksiaan, ja 

pidättymään muiden oikeuksien loukkaamisesta.19 Perusoikeudet ovat yhteiskunnassa ylei-

sesti hyväksyttyjä perusarvoja, joiden vaikutuksen tulee ulottua koko yhteiskuntaan. Vaiku-

tus voi olla välitöntä, jolloin yksilö vetoaa suoraan perustuslaissa tai ihmisoikeussopimuk-

sissa turvattuihin oikeuksiinsa esimerkiksi tuomioistuimessa, mutta suurimmassa osassa ta-

pauksia oikeudet saavat merkitystä välillisesti tavallisen lainsäädännön tai muun alem-

manasteisen sääntelyn kautta.20 Perustuslain 22 § velvoittaa lähinnä lainsäätäjää, jonka tulee 

konkretisoida perusoikeudet tavallisessa lainsäädännössä niin, että niiden vaikutus ulottuu 

yksityisten välisiin suhteisiin.21  

Perusoikeuksien horisontaalivaikutuksella ja julkisen vallan velvollisuudella turvata oikeuk-

sien toteutuminen on erityisen paljon merkitystä juuri työsuhteen kaltaisissa oikeussuhteissa, 

joissa työntekijä on työnantajaan nähden heikommassa asemassa. Tämän työn kannalta mer-

kityksellinen säännös, joka voi olla välittömästi sovellettavissa, on esimerkiksi perustuslain 

18.3 §, jonka mukaan ketään ei saa erottaa työstä ilman lakiin perustuvaa syytä. Työlainsää-

dännössä tosin säännellään työsuhteen päättämisestä yksityiskohtaisemmin, jolloin perusoi-

keussäännökseen viittaaminen on tarpeellista vain poikkeuksellisesti.22  

                                                
14 Nowak 1993, s. 36–39. 
15 Pellonpää 2012, s. 30. 
16 HE 309/1993 vp, s. 75. 
17 Viljanen 2011, s. 116. 
18 Ibid., s. 134–135. 
19 Ojanen 2009, s. 36. 
20 HE 309/1993 vp, s. 29. 
21 Ibid., s. 75. 
22 Ojanen 2009, s. 36–37. 
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1.4 Perusoikeudet EU:ssa ja työsyrjintädirektiivi 

EU:n perusoikeudet sitovat jäsenvaltioita silloin, kun nämä soveltavat unionin oikeutta.23 

Perusoikeudet tulevat kansallisella tasolla sovellettaviksi silloin, kun unionilla on aiheesta 

sääntelyä.24 Oikeudet on koottu unionin perusoikeuskirjaan, joka on Lissabonin sopimuk-

sesta lähtien ollut unionin oikeuslähdehierarkiassa perussopimusten tasolla. Unionin perus-

oikeudet ovat pääasiallisesti saman sisältöisiä kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tur-

vatut oikeudet, mutta menevät joissain tapauksissa pidemmälle.25 Perusoikeuskirjan 52.3 ar-

tiklan mukaan perusoikeuskirjan oikeudet ovat vähintään saman tasoisia kuin Euroopan ih-

misoikeussopimuksessa taatut oikeudet, mutta niille voidaan antaa myös laajempaa ja kor-

keatasoisempaa suojaa. 

EU:n perusoikeuksia on perusoikeuskirjan 52.4 artiklan mukaan myös tulkittava jäsenvalti-

oiden yhteisen valtiosääntöperinteen mukaan siltä osin, kuin perusoikeuskirjassa turvatut oi-

keudet vastaavat tästä perinteestä ilmeneviä oikeuksia. 53 artiklan mukaan perusoikeuskir-

jan määräyksiä ”ei saa tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai loukkaisivat niitä ihmisoikeuksia 

ja perusvapauksia, jotka asianomaisella soveltamisalalla tunnustetaan unionin oikeudessa, 

kansainvälisessä oikeudessa ja niissä kansainvälisissä yleissopimuksissa, joiden osapuolina 

unioni tai kaikki jäsenvaltiot ovat, ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa-

miseksi tehdyssä yleissopimuksessa, sekä jäsenvaltioiden valtiosäännöissä.” EU-tuomiois-

tuin on kuitenkin linjannut, ettei 53 artiklaa voi tulkita siten, että kansallisille perusoikeuk-

sille voitaisiin antaa korkeampaa kuin perusoikeuskirjassa taattua suojaa, jos se johtaisi unio-

nin antaman lainsäädännön noudattamatta jättämiseen. Tämä loukkaisi EU-oikeuden etusi-

jaa, yhtenäisyyttä ja tehokkuutta.26 Unionioikeuden soveltamisalalla EU-oikeus saa siis ris-

tiriitatilanteessa etusijan myös kansallisiin perusoikeussäännöksiin nähden.27 

Euroopan unionin neuvosto on vuonna 2000 antanut direktiivin 2000/78/EY yhdenvertaista 

kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (työsyrjintädirektiivi). Direktii-

vin tarkoitus on luoda unionissa yhteiset puitteet työelämässä tapahtuvan uskontoon tai va-

kaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjin-

                                                
23 Ojanen 2016, s. 157. 
24 Esim. tuomio C-617/10, Åkeberg Fransson, EU:C:2013:105, k. 19. Ks. myös Ojanen 2016, s. 157–158. 
25 Ojanen 2016, s. 139. 
26 Tuomio C-399/11, Melloni, EU:C:2013:107, k. 56–60. 
27 Ojanen 2016, s. 172–173. 



 

 8 

nän torjumiselle. Direktiiviä sovelletaan sen 3 artiklan mukaan sekä yksityisellä että julki-

sella sektorilla toimiviin henkilöihin silloin, kun kyseessä ovat muun muassa työn tai itse-

näisen ammatin harjoittamista koskevat edellytykset sekä työolot ja -ehdot. Direktiivi on 

Suomessa toimeenpantu yhdenvertaisuuslailla (1325/2014).28 Yhdenvertaisuuslakia sovel-

lettaessa on siten direktiivin soveltamisalalla otettava huomioon direktiivi ja sitä koskeva 

ratkaisukäytäntö. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslaissa kiellettyjä erotteluperusteita tulee tul-

kita Euroopan unionin tuomioistuimen soveltamiskäytännön mukaisesti.29 

  

                                                
28 HE 19/2014 vp, s. 54. 
29 Ibid., s. 68. 
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2. Lainsäädännöstä 

2.1 Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto 

2.1.1 Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja ihmisoikeuksina 

Suomen perustuslain 6 §:ssä säädetään kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä. 

Pykälä sisältää myös syrjintäkiellot. 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää 

syytä asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mie-

lipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syr-

jintä kielletään myös muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien Kansalais- ja poliittisia oi-

keuksia koskevassa yleissopimuksessa ja Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuk-

sia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (TSS-sopimus, SopS 6/1976), Euroopan 

ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa (SopS 78-80/2002) sekä 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksessa 111 (SopS 63/1970), joka koskee työ-

markkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää.  

Syrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista muihin nähden epäedulliseen asemaan henki-

löön liittyvän syyn perusteella ilman hyväksyttävää perustetta. Kaikenlainen eronteko ih-

misten välillä ei siten ole kiellettyä. Erottelun hyväksyttävyyttä voidaan arvioida sen tarkoi-

tusperän ja asteen mukaan. Sen lisäksi, että erottelulla on oltava ihmisoikeuksien kannalta 

hyväksyttävä peruste, erottelun tulee olla myös oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään 

nähden. Perustuslain ja ihmisoikeussopimusten luetteloita syrjintäperusteista ei ole tarkoi-

tettu tyhjentäviksi.30 

Syrjintä voidaan jakaa välilliseen ja välittömään syrjintään. Välittömällä syrjinnällä tarkoi-

tetaan toimintaa, jossa henkilöä kohdellaan eri lailla kuin muita vertailukelpoisessa tilan-

teessa olevia siten, että hän on muihin verrattuna epäedullisemmassa asemassa. Välillistä 

syrjintää on puolestaan näennäisesti neutraali menettely, joka tosiasiallisesti johtaa siihen, 

että ihmiset asetetaan eri asemaan jollakin kielletyllä henkilöön liittyvällä perusteella. Välil-

lisen syrjinnän tunnistamiseksi on siis kiinnitettävä huomiota menettelyn vaikutuksiin, ei 

ainoastaan muodolliseen yhdenvertaisuuteen.31  On mahdollista, että työntekijä asetetaan 

muita heikompaan asemaan välittömästi uskontonsa takia, mutta uskontoon perustuvassa 

syrjinnässä on usein kyse juuri välillisestä syrjinnästä. Esimerkiksi lähtökohtaisesti kaikkia 

                                                
30 Hallberg 2011, s.238–239. 
31 Ibid., s. 245. 
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työntekijöitä samalla tavalla koskeva työnantajan määrittelemä työpukeutuminen saattaa to-

siasiassa vaikuttaa vahingollisesti henkilöihin, joiden uskonnollinen vakaumus vaatii tietyn-

laista pukeutumista tai uskonnollisten symbolien pitämistä. 

Uskonto mainitaan syrjintäkieltosäännöksissä itsenäisenä syrjintäperusteena. Yksittäista-

pauksissa konkreettista syrjintäperustetta voi kuitenkin olla vaikea arvioida, sillä uskonnol-

linen syrjintä voi nousta esille yhdessä muiden syrjintäperusteiden kanssa. Esimerkiksi etni-

nen ja uskontoperusteinen syrjintä limittyvät usein.32 Tilanteeseen saattaa soveltua samanai-

kaisesti monta syrjintäperustetta, jolloin puhutaan moniperusteisesta syrjinnästä.33 Esimer-

kiksi maahanmuuttajanainen saattaa kohdata syrjintää sekä sukupuolensa, etnisen alkupe-

ränsä että uskontonsa takia.34 

Syrjinnän muotoja ovat myös syrjintä läheisen vuoksi sekä oletettuun syyhyn perustuva syr-

jintä, jossa syrjintä voi perustua myös erehdykseen kielletyn syrjintäperusteen olemassa-

olosta. Lisäksi syrjintää on häirintä, jossa henkilön tai ihmisryhmän arvoa tai koskematto-

muutta loukataan luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä 

ilmapiiri.35 

2.1.2 Yhdenvertaisuuslaki 

Perustuslain yhdenvertaisuussäännöstä konkretisoi yhdenvertaisuuslaki. Lailla on toimeen-

pantu kaksi EU:n direktiiviä, rotuun ja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää koskeva 

syrjintädirektiivi36 sekä työsyrjintädirektiivi37, jolla tähdätään uskontoon tai vakaumukseen, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseen 

työssä ja ammatissa. 1.1.2015 voimaan tullutta uutta yhdenvertaisuuslakia sovelletaan 2 §:n 

soveltamisalasäännöksen mukaan lähtökohtaisesti kaikkeen julkiseen ja yksityiseen toimin-

taan, ei kuitenkaan yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnon-

harjoitukseen. Uskonnonharjoituksella tarkoitetaan lain säätämiseen johtaneen hallituksen 

esityksen mukaan toimintaa, joka kuuluu uskonnonvapauden ydinalueeseen, ennen kaikkea 

uskonnollisten yhdyskuntien ja helluntaiseurakunnan kaltaisten uskonnollisten yhdistysten 

                                                
32 Lepola – Villa 2007, s. 156. 
33 Ibid., s. 219. 
34 Hallberg 2011, s. 239. 
35 Ibid., s. 246. 
36 Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta an-
nettu neuvoston direktiivi (2000/43/EY). 
37 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annettu neuvoston direktiivi 
(2000/78/EY). 
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jumalanpalveluksia sekä muita uskonnollisia ja toimituksia ja tilaisuuksia. Työelämä on lain 

keskeinen soveltamisalue.38  

Yhdenvertaisuuslain 8 § sisältää syrjintäkieltosäännöksen, joka kattaa niin välittömän ja vä-

lillisen syrjinnän kuin häirinnän, kohtuullisten mukautusten epäämisen sekä ohjeen tai käs-

kyn syrjiä. Uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä on säännöksen mukaan kiellettyä 

riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan 

tai oletukseen. Esitöiden mukaan uskonnon ja vakaumuksen välinen ero ei välttämättä käy-

tännössä ole selvä, mutta vakaumus viittaa pikemminkin elämänkatsomukseen kuin uskon-

toon. Esimerkiksi ateisti voisi tulla syrjityksi lähinnä vakaumuksensa, ei uskontonsa perus-

teella. Vakaumukselta vaaditaan tietynasteista pysyvyyttä. Syrjintäkieltosäännöstä ja kiel-

lettyjä erotteluperusteita tulkittaessa on otettava huomioon syrjintä- ja työsyrjintädirektii-

vien syrjintäkieltosäännökset ja Euroopan unionin tuomioistuimen soveltamiskäytäntö, sa-

moin kuin ihmisoikeussopimusten valvontaelinten ratkaisut.39 

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään tarkemmin välittömästä ja välillisestä syrjinnästä. Lain 10 

§:n mukaan syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella 

epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukel-

poisessa tilanteessa. Välillisestä syrjinnästä on kyse, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, 

peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän 

syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja 

tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (13 §).  

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi syrjintää on myös häirintä. Häirinnällä tarkoitetaan 

henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaavaa käyttäytymistä, joka 

liittyy kiellettyyn syrjintäperusteeseen ja jolla luodaan henkilöä halventava tai nöyryyttävä 

taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri (14 §). Sen sijaan syr-

jintää ei ole positiivinen erityiskohtelu, jolla tarkoitetaan oikeasuhtaista erilaista kohtelua, 

jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä joh-

tuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen (9 §). 

Lain 11.1 § sisältää erilaisen kohtelun yleisen oikeuttamisperusteen. Erilainen kohtelu ei sen 

mukaan ole syrjintää, jos se perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot 

                                                
38 HE 19/2914 vp, s. 55. 
39 Ibid., s. 66–67. 
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tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Työelämää ei ole rajattu pois säännöksen so-

veltamisalasta. Leppänen katsoo, että säännöksen voitaneen siten katsoa olevan sovelletta-

vissa työelämään ainakin osittain. 40  Toisaalta erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteista 

työssä ja työhön otettaessa säädetään erikseen 12 §:ssä. Lain esitöiden mukaan 11.1 §:n 

yleistä oikeuttamisperustetta ei sovellettaisi 12 §:ssä tarkoitettuihin erityisiin tilanteisiin.41 

Etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntau-

tumiseen perustuva erilainen kohtelu työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 

sekä työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa samoin kuin työhön tai palveluk-

seen otettaessa on lain 12.1 §:n mukaan oikeutettua, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua 

ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikea-

suhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Lain esitöiden mukaan erilaista kohtelua 

momentin tarkoittamissa tilanteissa ei voisi oikeuttaa muulla kuin siinä säädetyllä perus-

teella, ellei kysymys ole positiivisesta erityiskohtelusta.42  

Työsyrjintädirektiivissä näytetään tehtävän ero välittömän ja välillisen syrjinnän välille si-

ten, että välillinen syrjintä on oikeutettavissa hyväksyttävällä tavoitteella, jonka saavutta-

miseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia, mutta välittömän syrjinnän voi 

oikeuttaa ainoastaan todellisella ja ratkaisevalla työhön liittyvällä vaatimuksella, edellyttäen 

myös, että tavoite on oikeutettu ja vaatimus oikeasuhteinen (1, 2 ja 4 art.). Yhdenvertaisuus-

lakia täytynee tässä tulkita työsyrjintädirektiivin mukaisesti. Yhdenvertaisuuslain erilaisen 

kohtelun yleistä oikeuttamisperustetta ei siten voitaisi soveltaa välittömään erilaiseen koh-

teluun työelämää koskevissa tapauksissa. Direktiivi ei kuitenkaan 2 artiklan 5 kohdan mu-

kaan vaikuta lainsäädännössä säädettyihin toimenpiteisiin, jotka demokraattisessa yhteis-

kunnassa ovat tarpeen yleisen turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi ja rikollisuuden 

estämiseksi, terveyden sekä muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. 

Välillisestä syrjinnästä ei puolestaan yhdenvertaisuuslain 13 §:n mukaan ole edes määritel-

mällisesti kyse, jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoit-

teen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Hyväksyttävä tavoite 

ja suhteellisuusperiaatteen täyttäminen näyttävät siis oikeuttavan välillisesti erottelevat 

säännöt ja käytännöt Suomessa samalla tavalla kuin työsyrjintädirektiivissä. 

                                                
40 Leppänen 2015, s. 55–56. 
41 HE 19/2014 vp, s. 71. 
42 Ibid., s. 72. 
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Yhdenvertaisuuslaki sisältää säännöksen todistustaakasta (28 §). Sen mukaan vastapuolen 

on osoitettava, ettei syrjintäkieltoa ole rikottu, jos vireillepanijan esittämien selvitysten pe-

rusteella voidaan olettaa syrjinnän tai vastatoimien kieltoa rikotun. Ensisijaisesti vireillepa-

nijan tulee siis aluksi esittää tapahtumien kulusta tai muusta tosiseikastosta sellaista näyttöä, 

jonka perusteella olettama epäasiallisesta menettelystä voi objektiivisesti arvioiden perus-

tellusti syntyä. Vireillepanijan selvityksen lisäksi olettama voi perustua myös vastapuolen 

esittämiin seikkoihin tai muuhun asiaa käsiteltäessä saatuun tietoon. Täyttä näyttöä ei vaa-

dita, mutta pelkkä väite tai epäily syrjinnän tai vastatoimien kiellon rikkomisesta ei riitä 

syrjintäolettaman syntymiseen. Olettaman kumoamiseksi vastapuoli voi esittää selvitystä 

esimerkiksi siitä, että erilaisella kohtelulla on ollut hyväksyttävä syy, tai että vireillepanijan 

tilanne ei ole vertailukelpoinen niihin tilanteisiin, joihin tämä vertaa kohteluaan. Todistus-

taakkaa koskevaa säännöstä ei sovelleta rikosasian käsittelyssä.43 

Yhdenvertaisuuslain uudistuksella työnantajille on asetettu velvoite edistää yhdenvertai-

suutta. Työnantajan on lain 7.1 §:n mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työ-

paikalla 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 huo-

mioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Hallituksen esityksessä 

mainitaan esimerkkeinä edistämistoimista hyviin käytäntöihin perustuvien menettelytapojen 

vakiinnuttaminen syrjintäepäilyjä käsiteltäessä sekä̈ yhdenvertaisuusasioiden esille ottami-

nen työntekijöiden perehdytyksessä, koulutuksessa ja työyhteisön kehittämisessä. Yhden-

vertaisuuden toteutumista voitaisiin kartoittaa työpaikoilla esimerkiksi kyselyin. Koska työ-

paikan tarpeet ja käytettävissä olevat voimavarat vaikuttavat vaadittavien edistämistoimen-

piteiden laatuun, laissa ei ole määritelty edistämisvelvollisuuden edellyttämiä konkreettisia 

toimenpiteitä.44 Pykälän toisen momentin mukaan työnantajalla, jonka palveluksessa on 

säännöllisesti vähintään 30 henkeä, olisi oltava suunnitelma toimenpiteistä yhdenvertaisuu-

den edistämiseksi. 

Yhdenvertaisuuslain noudattamisen yksittäistapauksellisesta valvonnasta työelämässä vas-

taavat työsuojeluviranomaiset. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetulle kuuluu yleisempiä 

edistämis-, seuranta- ja sovittelutehtäviä työelämän piirissä.45 

                                                
43 Ibid., s. 93. 
44 Ibid., s. 64. 
45 Ibid., s. 38. 
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2.1.3 Muu lainsäädäntö 

Työsopimuslain 2:2 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta kohdella työntekijöitä ta-

sapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen 

perusteltua. Pykälän 3 momentti sisältää viittauksen yhdenvertaisuuslakiin. Työsopimusla-

kia sovelletaan työsopimussuhteisiin. Virkasuhteiden osalta laki kunnallisesta viranhaltijasta 

(304/2003) sisältää tasapuolista kohtelua ja syrjintäkieltoa koskevan säännöksen (12 §), ja 

valtion virkamieslain (750/1994) 3:6.2 §:ssä viitataan perustus- ja yhdenvertaisuuslakeihin. 

Merityötä koskevassa merityösopimuslaissa (756/2011) säädetään myös syrjintäkiellosta. 

Syrjinnästä säädetään myös rikoslaissa (39/1889). Työnantajan ja työntekijän välisen suh-

teen kannalta erityisen merkityksellinen on lain 47:3 §, jonka mukaan työsyrjinnästä tuomi-

taan työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan 

tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työn-

tekijän epäedulliseen asemaan 1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, 

ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, 

vammaisuuden tai terveydentilan taikka 2) uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliit-

tisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella. Lisäksi 

saman luvun 3a §:ssä säädetään rangaistavaksi kiskonnantapainen työsyrjintä, jossa työnte-

kijä tai -hakija asetetaan huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi tämän ta-

loudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelematto-

muutta tai tietämättömyyttä. Rikoslaki suojaa niin työntekijöitä, virkamiehiä kuin muita vi-

ranhaltijoitakin.46  

Syrjintäkieltoa on noudatettava kaikissa palvelussuhteen vaiheissa: työhönotossa, työ- tai 

palvelussuhteen aikana sekä palvelussuhdetta päätettäessä. Kiellettyä on jo syrjivien edelly-

tysten asettaminen työpaikkailmoittelussa. Rikoslaissa mainittu syrjintä työntekijää valitta-

essa tarkoittaisi työhön ilmoittautuneen henkilön sivuuttamista epäasiallisilla perusteilla.47 

Näiden lisäksi työntekijöitä työhön palkattaessa syrjintäkielto tulee ottaa huomioon työpaik-

kahaastattelussa ja työsopimuksen tekemisessä.48 

                                                
46 Pietiläinen – Keski-Petäjä, s. 14. 
47 HE 94/1993 vp, s. 170. 
48 Pietiläinen – Keski-Petäjä, s. 15. 
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Palvelussuhteen aikana tapahtuva syrjintä voisi liittyä työntekijöiden kohteluun palvelussuh-

teen ehtoja tulkittaessa ja töitä ja työmenetelmiä järjesteltäessä. Työntekijöiden irtisanomi-

nen, erottaminen, osa-aikaistaminen tai lomauttaminen syrjivin perustein on luonnollisesti 

samoin kiellettyä.49 

On huomattava, että syrjintä voi tulla arvioitavaksi erikseen rikoslain ja erikseen esimerkiksi 

yhdenvertaisuuslain kannalta. Rikoslakiin sisältyvät syrjintää koskevat rangaistussäännök-

set eivät ole yhtä laajoja kuin yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto. Rikoksena rangaistavan 

syrjinnän osalta tulee ottaa huomioon rikosoikeudelliset vaatimukset muun muassa teon ta-

hallisuudesta. Yhdenvertaisuuslakia sovellettaessa yksittäistapauksissa ei yleensä arvioida 

tekijän syyllisyyttä. Yhdenvertaisuuslain vastainen syrjintä ei välttämättä ole rangaistavaa 

rikoslain perusteella.50 

2.2 Uskonnonvapaus 

2.2.1 Uskonnonvapaus perus- ja ihmisoikeutena 

Uskonnon ja omantunnon vapaus turvataan Suomen perustuslaissa ja Suomen ratifioimista 

kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuk-

sessa, Yhdistyneiden kansakuntien Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopi-

muksessa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 

Suomen perustuslain 11 § takaa jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapauden, johon kuuluu 

oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla 

kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Säännös sisältää myös negatiivisen uskonnonva-

pauden ilmaisevan periaatteen, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan oman-

tuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Omantunnonvapaus kattaa uskonnollisten 

vakaumusten lisäksi myös muut maailman- ja elämänkatsomukset.51 Euroopan ihmisoikeus-

sopimuksen 9 artiklassa turvattu ajatuksen-, omantunnon ja uskonnon vapaus sisältää va-

pauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin 

tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, har-

taudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin. YK:n KP-sopimuksen 18 artiklaan sisältyvä 

vastaava oikeus turvaa vapauden tunnustaa omavalintaista uskontoa tai uskoa taikka omak-

                                                
49 HE 94/2003 vp, s. 170. 
50 HE 19/2014 vp, s. 58. 
51 HE 309/1993, s. 55. 
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sua se sekä vapauden joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti har-

joittaa uskontoaan tai uskoaan jumalanpalveluksissa, uskonnollisissa menoissa, hartauden-

harjoituksissa ja opetuksessa. 

Uskonnonvapaus on tapana jaotella ajatuksenvapauteen eli forum internumiin ja uskonnon 

tunnustamiseen, forum externumiin. Forum internumilla tarkoitetaan ihmisen vapautta valita 

oman uskonnollisen tai muun maailmankatsomuksensa sekä vaihtaa sitä. Tätä oikeutta pi-

detään absoluuttisena ja loukkaamattomana. Forum externumin piiriin kuuluvat puolestaan 

uskonnon ulkoiset ilmenemismuodot.52 Ihmisoikeussopimuksissa mahdollisuus asettaa us-

konnonvapaudelle rajoituksia on kohdistettu juuri forum externumiin. EIS:n ja KP-sopimuk-

sen rajoituslausekkeet vastaavat toisiaan. Niiden mukaan henkilön vapaudelle tunnustaa us-

kontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, jotka on säädetty lailla ja 

jotka ovat välttämättömiä suojelemaan yleistä turvallisuutta, järjestystä, terveydenhoitoa tai 

moraalia tahi muiden perusoikeuksia ja -vapauksia.  

2.2.2 Uskonnonvapauden rajoittaminen 

Perustuslain uskonnonvapautta koskevaan säännökseen ei sisälly erillistä rajoituslauseketta. 

Tästä huolimatta uskonnon ja omantunnon vapauteen vetoamalla ei perusoikeusuudistusta 

koskevan hallituksen esityksen mukaan ole mahdollista toimia ihmisarvoa tai muiden perus-

oikeuksia loukkaavalla tavalla tai oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisesti. Uskonnonva-

paus ei voisi oikeuttaa esimerkiksi ihmisyksilöiden silpomista tai moniavioisuutta. Uskon-

non ja omantunnonvapauden estämättä on esitöiden mukaan mahdollista antaa yhteiskun-

nassa yleisesti hyväksyttyjen moraalisten ja eettisten arvojen mukaisia järjestysluonteisia 

säännöksiä, jotka uskonnollisten suuntausten on otettava huomioon uskonnonharjoituksen 

yhteydessä. Uskonnonvapauden suojan ulottuvuuden tulkinnassa erityisen merkityksellisiä 

ovat muiden ihmisten perusoikeussuojaan liittyvät näkökohdat.53 

Ilman lakivarausta säädettyjen perusoikeuksien rajoittamista koskeva kysymys ratkaistaan 

pääsääntöisesti perusoikeuksia koskevien yleisten oppien mukaisesti. Rajoittamisen sallitta-

vuuden harkintaan sovelletaan perusoikeuksien yleisiä rajoitusedellytyksiä, jotka eduskun-

nan perustuslakivaliokunta on käytännössään johtanut perusoikeusjärjestelmän kokonaisuu-

den ja oikeuksien luonteen pohjalta.54 

                                                
52 Hallberg 2011, s. 417–418. 
53 HE 309/1993 vp, s. 56. 
54 PeVM 25/1994 vp., s. 4–5. 
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Jotta perusoikeuden rajoitus on hyväksyttävä, sen on ensinnäkin perustuttava eduskunnan 

säätämään lakiin; rajoittamista koskevaa toimivaltaa ei saa delegoida lakia alemmalle sää-

döstasolle.55 Tältä osin perusoikeuksien rajoittamiselle asetetaan Suomessa korkeampia vaa-

timuksia kuin ihmisoikeussopimuksissa, joihin sisältyvissä lailla säätämisen vaatimuksissa 

rajoituksilta ei edellytetä mitään tiettyä säädöshierarkkista tasoa.56 Rajoitusten on toiseksi 

oltava siinä määrin tarkkarajaisia ja täsmällisesti määriteltyjä, että niiden olennainen sisältö 

selviää laista.57 

Yksi rajoitusedellytyksiin sisältyvä ehto on, että rajoitus ei loukkaa Suomen kansainvälisiä 

ihmisoikeusvelvoitteita.58 Rajoituksen hyväksyttävyyden arvioinnissa on siten otettava huo-

mioon muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan ja KP-sopimuksen 18 ar-

tiklan rajoituslausekkeet ja sopimusten valvontaelinten käytäntö. Molempien ihmisoikeus-

sopimusten sanamuoto rajaa hyväksyttävät rajoitukset koskemaan yksinomaan oikeutta tun-

nustaa (engl. manifest) uskontoa tai uskoa (KP-sopimus 18(3) art., EIS 9(2) art.). KP-sopi-

mus ei mahdollista minkäänlaisten rajoitusten tekemistä ajatuksen ja omantunnon vapauteen 

tai vapauteen uskoa haluamallaan tavalla taikka muuttaa uskontoaan tai uskoaan.59 Perus-

tuslain 11 §:ää tulee siten tulkita yhteensopivasti ihmisoikeussopimusten kanssa, mikä tar-

koittaa sitä, että 11 §:ään kohdistuvat rajoitukset olisivat sallittavia ainoastaan forum exter-

numin eli uskon tai vakaumuksen ulkoisen harjoittamisen tai ilmaisemisen suhteen.60 KP-

sopimuksessa 18 artikla on sisällytetty myös 4(2) artiklan luetteloon oikeuksista, joihin ei 

saa tehdä rajoituksia kansakunnan olemassaoloa uhkaavan virallisesti julistetun yleisen hä-

tätilan aikana. 

Rajoituksilla tulee olla hyväksyttävä peruste: rajoitusten on oltava painavan yhteiskunnalli-

sen tarpeen vaatimia ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä. Ihmisoikeussopi-

muksilla on merkitystä rajoitusperusteen hyväksyttävyyden arvioinnissa. Perusoikeusuudis-

tusta koskevan perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan merkitystä voidaan antaa esi-

merkiksi Euroopan ihmisoikeussopimukselle ja sen artikloihin mahdollisesti sisältyville ra-

                                                
55 Ibid., s. 5. 
56 Ojanen – Scheinin 2011a, s. 193–194. 
57 PeVM 25/1994 vp, s. 4–5. 
58 Ibid. 
59 General Comment 22, kohta 3. 
60 Ojanen – Scheinin 2011c, s. 440. 
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joituslausekkeille. Vain sellaiset rajoitusperusteet, jotka ovat ihmisoikeussopimusten vastaa-

vien sopimusmääräysten suhteen sallittuja, ovat hyväksyttyjä perusoikeusjärjestelmän suh-

teen.61 

Perusoikeusrajoitusten tulee täyttää myös suhteellisuusvaatimus, eli niiden tulee olla välttä-

mättömiä hyväksyttävien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne eivät saa mennä pidemmälle kuin 

on tarpeellista ja perusteltua. Ne eivät myöskään saa ulottua perusoikeuden ytimeen.62 Us-

konnonvapauden ydinalueelle kuuluu ainakin forum internum ja sen piirissä olevat ajatuk-

senvapaus ja kaikenlaisen uskonnon omaksumista tai siitä luopumista koskevan painostuk-

sen kielto, sekä oikeus olla osallistumatta oman vakaumuksensa vastaiseen uskonnonharjoi-

tukseen. KP-sopimuksesta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta voi saada tulkinta-apua 

myös rajoitusmahdollisuuksien alan määrittämiseen.63 Tarkoitus on, ettei perusoikeutta voi-

taisi rajoittaa ainakaan niin pitkälle menevästi, että oikeus käytännössä menettäisi merkityk-

sensä.64 

2.2.3 Ihmisoikeussopimusten rajoituslausekkeista 

KP-sopimuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaan uskonnon tunnustamiselle asetettavista rajoi-

tuksista tulee säätää laissa, ja niiden tulee olla välttämättömiä hyväksyttävän tavoitteen saa-

vuttamiseksi. Hyväksyttäviä päämääriä ovat yleisen turvallisuuden, järjestyksen, terveyden-

hoidon tai moraalin tai muiden perusoikeuksien ja –vapauksien suojaaminen. Rajoitusperus-

teiden listaa tulee tulkita rajoittavasti, ja muut kuin artiklassa mainitut rajoitusperusteet eivät 

ole sallittuja. Kaikkien rajoitusten tulee liittyä välittömästi hyväksyttävään tavoitteeseen ja 

olla oikeasuhtaisia kyseiseen tavoiteltuun oikeushyvään nähden. Rajoituksia ei saa toteuttaa 

syrjivästi, eikä suojeltava moraalikäsitys saa nousta yksinomaan yhdestä perinteestä.65 

Krishnaswami toteaa YK:lle tekemässään uskonnollista syrjintää koskevassa tutkimuksessa, 

ettei abstraktilla tasolla ole mahdollista luoda täysin kattavaa sääntöä siitä, millaiset uskon-

non tunnustamisen rajoitukset ovat perusteettomia ja syrjintään johtavia. Jotkut uskonnon-

harjoituksen muodot ovat kuitenkin niin ilmeisesti moraalin, järjestyksen ja yleisen hyvin-

voinnin vastaisia, että niiden rajoittaminen tai kieltäminen kokonaan on aina sallittua. Täl-

laisia ovat esimerkiksi ihmisuhrit, polttoitsemurhat, itsensä tai muiden silpominen taikka 

                                                
61 PeVM 25/1994 vp., s. 5. 
62 Ibid. 
63 Ojanen – Scheinin 2011c, s. 441. 
64 Viljanen 2001, s. 229. 
65 General Comment 22, kohta 8. 
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alistaminen orjuuteen tai prostituutioon uskonnon varjolla. Sallittavia eivät myöskään ole 

esimerkiksi valtion tuhoamiseen tähtäävät toimet tai kansainvälisen rauhan vaarantaminen.66 

Krishnaswamin tutkimuksessa todetaan, että tietynlaiset vaatteet, kellot tai muut musiikki-

instrumentit sekä uskontoon tai uskoon yhdistetyt symbolit voivat olla pakollinen osa us-

konnonharjoitusta tai ainakin uskoon liittyvä vakiintunut tapa. Krishnaswami katsoo, että 

kaiken kattavaa uskonnollista pukeutumista koskevaa yleissääntöä olisi vaikea muodostaa, 

mutta uskoa tunnustavia ei tulisi kohtuuttomalla tavalla estää pukeutumasta uskonsa mukai-

sesti. Hänen mukaansa voi kuitenkin olla tarpeellista estää esimerkiksi uskonnollisen pukeu-

tumisen hyväksikäyttöä uskonnonharjoituspaikkojen ulkopuolella. Joissain instituutioissa, 

kuten julkisissa kouluissa, uskonnollista pukeutumista voidaan katsoa tarpeelliseksi rajoittaa 

laitosten tunnustuksettoman luonteen säilyttämiseksi.67 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta koskevan 

artiklan toisessa kappaleessa määritellään ne edellytykset, joiden nojalla oikeuden rajoitta-

minen on sallittavaa. Rajoituksesta tulee olla säädetty laissa. Rajoituksen perustan tulee si-

sältyä valtionsisäiseen oikeuteen aineellisessa merkityksessä: ”lain” ei välttämättä edellytetä 

olevan eduskuntalain tasolla säädetty, vaan alemman tasoinen säädös tai vakiintunut oikeus-

käytäntö voi riittää. Lain tulee olla julkisesti saatavilla ja sen tulee olla muotoiltu riittävällä 

tarkkuudella siten, että se on tietyssä määrin ennustettava eikä mahdollista oikeuksien mie-

livaltaista rajoittamista.68 

Rajoituksen tulee palvella jotain 9.2 artiklassa mainittua hyväksyttyä päämäärää, eli yleistä 

turvallisuutta, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamista tai muiden henkilöi-

den oikeuksien ja vapauksien turvaamista. Sen lisäksi rajoituksen täytyy olla ”välttämätön 

demokraattisessa yhteiskunnassa” näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän vaatimukseen 

liittyy oikeuskäytännössä kehittynyt oppi valtion harkintamarginaalista. 

2.2.4 Harkintamarginaali Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännössä 

Harkintamarginaali liittyy edellytykseen siitä, että hyväksyttävä rajoitus on ”välttämätön de-

mokraattisessa yhteiskunnassa” hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuomioistuin 

jättää rajoitusten objektiivisen välttämättömyyden arvioimisessa kansallisille viranomaisille 

harkintavaltaa.69 Harkintamarginaali perustuu siihen, että Euroopan ihmisoikeussopimus on 

                                                
66 Krishnaswami 1960, s. 29–30. 
67 Ibid., s. 33. 
68 Pellonpää ym. 2012, s. 301–302. 
69 Ibid., s. 305–306. 
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kansallisiin järjestelmiin nähden toissijainen suojakoneisto ihmisoikeuksille. Joissain tilan-

teissa kansallinen viranomainen on paremmassa asemassa kuin kansainvälinen tuomioistuin 

arvioimaan rajoituksen välttämättömyyttä maassa vallitsevissa olosuhteissa. Harkintamargi-

naali voi asiayhteydestä riippuen olla laaja tai kapea.70 Harkintamarginaali on alisteinen ”eu-

rooppalaiselle kontrollille”, jota Euroopan ihmisoikeustuomioistuin harjoittaa arvioimalla 

sitä, onko Euroopassa saavutettu konsensus tietyn rajoitusperusteen alueella. Jos EIT:n nä-

kemyksen mukaan aihealueella on olemassa eurooppalainen mittapuu, kansallisvaltion har-

kintavalta on asiassa pienempi, mutta jos mielipiteet aiheesta eroavat Euroopan sisällä, liik-

kumavara kansallisvaltioissa on laajempi. Pysyäkseen hyväksytyn harkintamarginaalin ra-

joissa oikeudelle asetetun rajoituksen on lisäksi täytettävä suhteellisuusedellytys. Rajoitus ei 

siten saa mennä pidemmälle kuin on tarpeellista hyväksyttävän päämäärän saavutta-

miseksi.71  

Harkintamarginaalioppi on ennen kaikkea ihmisoikeussopimuksen valvontaelinten keino so-

vittaa yhteen kansallisvaltioiden suvereniteettia ja ihmisoikeusjärjestelmää. Sillä on siten 

kiinteä yhteys ihmisoikeussopimuksen kansainväliseen luonteeseen, eikä oppi ole siirrettä-

vissä kansalliseen oikeusjärjestelmään. Se asettaa rajoja myös sille, missä määrin EIS:n val-

vontaelinten sopimusmääräyksistä tekemiä tulkintoja voidaan suoraan soveltaa kotimaisten 

perusoikeussäännösten tulkintaan.72 Harkintamarginaaliin vedoten ei voida jättää antamasta 

perusoikeuksille sellaista suojaa, jota ne muutoin nauttisivat kansallisen oikeuden piirissä.73 

Ihmisoikeussopimuksen 53 artiklassa säädetään olemassa olevien ihmisoikeuksien suojasta, 

joka myöskin rajoittaa harkintamarginaalia. Ihmisoikeussopimuksen ei artiklan mukaan voi 

katsoa rajoittavan tai loukkaavan niitä oikeuksia, jotka on turvattu sopimusvaltion lainsää-

dännössä tai muussa sen allekirjoittamassa ihmisoikeussopimuksessa. Merkityksellisiä ovat 

myös 18 artiklassa säädetty ihmisoikeussopimuksen rajoitusperusteiden väärinkäytön kielto 

ja 17 artiklan mukainen oikeuksien väärinkäytön kielto.74 

Harkintamarginaalioppia on sovellettu ennen kaikkea Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8–

10 artikloihin.75 9 artiklan suhteen EIT on jättänyt valtioille laajan harkintavallan päättää, 

                                                
70 Rautiainen 2011, s. 1153. 
71 Pellonpää ym. 2012, s. 307–309. 
72 Viljanen 1996, s. 799–800. 
73 Lavapuro 2011, s. 469. 
74 Rautiainen 2011, s. 1154. 
75 Viljanen 1996, s. 799. 
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missä määrin uskonnon tunnustamisen rajoittaminen on ”välttämätöntä”.76 Erityisesti näin 

on tuomioistuimen näkemyksen mukaan päätettäessä uskonnollisten symbolien sallittavuu-

desta oppilaitoksissa.77 Harkintamarginaalilla on ollut usein suuri merkitys uskonnonva-

pautta koskevien valitusten ratkaisuihin. 

2.3 Työelämään liittyvästä sääntelystä 

2.3.1 Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus 

Työsuhteen tunnusmerkkeinä pidetään sopimusta, työntekoa toiselle, johtoa ja valvontaa 

sekä vastikkeellisuutta. 78  Nämä tunnusmerkit käyvät ilmi muun muassa työsopimuslain 

(55/2001) 1:1.1 §:stä, jonka mukaan lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työn-

tekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työn-

antajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. 

Saman lain 3:1 §:ssä säädetään myös työntekijän velvollisuudesta noudattaa niitä määräyk-

siä, joita työnantaja antaa työn suorittamisesta toimivaltansa mukaisesti. Työntekijän on 

säännöksen mukaan toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemas-

saan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työnantaja 

voi työnjohto- ja valvontaoikeutensa eli direktio-oikeutensa nojalla määrätä miten, missä ja 

milloin työ tulee suorittaa.79 Direktio-oikeudesta säädetään sen siirron osalta myös TSL 1:7 

ja 1:9 §:ssä. Direktio-oikeuden vastinpari on työntekijän subordinaatio eli alisteisuus työn-

antajalle.80  

Työnjohto-oikeuden sisältö selviää käytännössä pääasiallisesti työsopimuksesta ja sen eh-

doista. 81  Myös työehtosopimusten määräykset asettavat rajoja direktio-oikeudelle. 82 

Yleensä työsopimus sisältää kuvauksen työntekijän pääasiallisista työtehtävistä ja määräyk-

sen työntekopaikasta sekä työajan vuorokautisesta sijoittamisesta. 83 84 Työnantaja voi odot-

taa työntekijältä työn vaatimuksiin nähden asianmukaista pukeutumista. Työasusta voidaan 

                                                
76 Ks. esim. S.A.S. v. Ranska, k. 129. 
77 Leyla Şahin v. Turkki, k. 109. 
78 Kairinen 2006a, s. 36. 
79 HE 157/2000 vp, Yksityiskohtaiset perustelut, 1.1 työsopimuslaki, 1:1 §, Työn tekeminen työnantajan joh-
don ja valvonnan alaisena. 
80 Kairinen 2006b, s. 110. 
81 Saarinen 2013a, s. 979. 
82 Ibid., s. 976. 
83 Ibid., s.979–983. 
84 TSL 4 §:n mukaan tiedot on annettava työntekijälle muussa kirjallisessa selvityksessä, jos ne eivät sisälly 
työsopimukseen. 
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sopia työsopimuksessa, tai siitä voi olla määräyksiä työehtosopimuksessa tai työpaikan työ-

säännöissä. Työsopimuksella on mahdollista sopia työntekijälle työsääntöihin nähden edul-

lisemmista pukeutumisehdoista.85  

Direktio-oikeuteen kohdistuu joitakin yleisiä rajoituksia. Työnjohto-oikeuden nojalla ei ole 

sallittua antaa lain tai hyvän tavan vastaisia määräyksiä. Työtä johdettaessa on otettava myös 

huomioon työntekijän tosiasialliset edellytykset suoriutua töistään fyysisesti ja ammattitai-

tonsa puitteissa. Direktio-oikeus ei pääsääntöisesti ulotu työajan ulkopuolelle, joskin työn-

tekijällä on jonkinasteinen lojaalisuusvelvollisuus työnantajaa kohtaan myös vapaa-ajallaan. 

Työnjohtovaltaa käytettäessä voidaan poiketa etusijajärjestyksen mukaan ylemmänasteisista 

lainsäännöksistä ja sopimusmääräyksistä vain työntekijälle edullisempaan suuntaan. Jois-

sain asioissa, jotka vaikuttavat työntekijän asemaan olennaisesti, on käytävä yhteistoiminta-

neuvottelut ennen kuin päätöksiä voidaan tehdä. Näiden lisäksi työnantajan tulee kunnioittaa 

työntekijän yksityisyyden suojaa työnjohto-oikeutta käyttäessään.86 Työnjohtomääräysten 

tulee yleisesti ottaen olla asiallisia ja kohtuullisia.87 

Työsopimuksesta seuraa työnantajalle ja -tekijälle velvoitteita. Työnantajan päävelvoite on 

maksaa työstä palkkaa, ja työntekijän sitä vastoin työntekovelvollisuus.88 Lisäksi työnantaja 

on velvollinen huolehtimaan muun muassa työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja su-

kupuolten tasa-arvosta, henkilötietojen suojasta, työturvallisuudesta ja -terveydestä, työter-

veydenhuollon järjestämisestä sekä työssä aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta. 89 

Työntekijälle aiheutuu työsuhteesta työsopimuslain mukaan esimerkiksi huolellisuus- ja lo-

jaalisuusvelvollisuus, liike- ja ammattisalaisuuksia koskeva salassapitovelvollisuus ja kielto 

harjoittaa kilpailevaa toimintaa. 

Silloin, kun työnantaja järjestää työasun, työasusta määräämisen kuuluminen työnjohto- ja 

valvontaoikeuden alle on kiistatonta. Silloin, kun työntekijä käyttää omia vaatteitaan, työn-

antaja voi määritellä työasun yleispiirteisesti, esimerkiksi edellyttää siisteyttä ja neutraaliutta 

                                                
85 Saarinen 2013a, s. 984. 
86 Ibid., s. 977–978. 
87 Koskinen 2014. 
88 Kairinen 2006c, s. 155. 
89 Saarinen 2013b, s. 3–495. 
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tai tiettyjen värien käyttämistä kampanja-aikoina. Työasun määräämiselle on oltava asialli-

nen syy. Joissain tilanteissa perusteeton vaatimus käyttää tiettyä työasua voisi Koskisen mu-

kaan olla epäasiallinen ja kohtuuton.90 

Työnantajan oikeudella päättää työn tekemisen muodoista on yhteyksiä elinkeinovapau-

teen.91 Lähtökohtaisesti perusoikeussäännökset suojaavat luonnollisia henkilöitä. Oikeus-

henkilö, kuten yritys, voi saada perusoikeussuojaa välillisesti silloin, kun oikeushenkilön 

asemaan puuttumisella on vaikutusta sen taustalla olevien yksilöiden oikeuksiin.92 

2.3.2 Virkamiesten asemasta 

Virkamies toimii virkasuhteessa eli julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, jossa työnanta-

jana on valtio tai kunta (Valtion virkamieslaki (750/1994) 1 §, Laki kunnallisesta viranhal-

tijasta (304/2003) 2 §). Erona työsopimussuhteeseen virkasuhteeseen liittyy virkavastuu ja 

erityisiä velvollisuuksia, mutta toisaalta myös erityinen suoja virantoimituksessa ja muita 

oikeuksia.93 

 Virkamiehen yleisiin velvollisuuksiin kuuluu keskeisenä niin sanottu virantoimitusvelvol-

lisuus (VirkamL 14.1 §, KvhL 17.1 §). Se koskee virkatehtävien asianmukaista ja viivytyk-

setöntä suorittamista. Osa periaatetta on, että virkamiehellä on velvollisuus noudattaa työn-

johto- ja valvontamääräyksiä eli virkakäskyjä. Asianmukaisuuteen liittyy esimerkiksi tehtä-

vien tehokas ja taloudellinen suorittaminen, samoin kuin se, että virkamies käyttäytyy ase-

mansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja noudattaa virantoimituksessa yleisiä julkisoi-

keudellisia laatuvaatimuksia. 94 

Aiemmin virkamiesten katsottiin olevan erityisen vallanalaisuussuhteen alaisia.95 Tästä suh-

teesta aiheutui työnantajana toimivaa julkisyhteisöä kohtaan erityinen uskollisuus- ja kuu-

liaisuusvelvoite, joka asetti rajoituksia virkamiehen mahdollisuudelle vedota perusoikeus-

säännöksiin. 96 Tästä konstruktiosta on sittemmin luovuttu. Virkamiehille kuuluu lähtökoh-

taisesti sama perusoikeussuoja kuin muillekin. Perusoikeuksia ei ole mahdollista rajoittaa 

                                                
90 Koskinen 2014. 
91 C-157/15, Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v G4S Secure Solutions, 
EU:C:2017:203, k. 38. 
92 HE 309/1993 vp, s. 23. 
93 Koskinen – Kulla 2016, s. 17. 
94 Husa – Pohjolainen 2014, s. 304–305. 
95 HE 309/1993 vp., s. 25. 
96 Viljanen 2011, s. 107–108. 
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yksinomaan virkamiesaseman perusteella, vaan rajoituksiin on sovellettava perusoikeuksien 

yleisiä rajoitusedellytyksiä.97  

Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan ristiriidat uskonnon- ja omantunnonvapauden ja 

virkatehtävien välillä tulee ratkaista tapauskohtaisesti.98 Rajoituksen hyväksyttävyyden har-

kinnassa on olennaista tarpeellisuusvaatimus. Rajoitus saa mennä vain niin pitkälle kuin vir-

katehtävien hoidon varmistamiseksi on tarpeellista. 99 Merkitystä on sillä, kuinka kiinteästi 

ja välittömästi rajoitus liittyy virkaan tai siihen liittyviin virkatehtäviin, ja virka-aseman mer-

kitys on sitä vähäisempi, mitä vähäisempi kytkentä perusoikeusrajoitukseen virkavelvolli-

suudella on.100  

2.3.3 Yksityisyyden suojasta ja uskonnosta arkaluonteisena henkilötietona 

Työnhakijalta ei yleensä voida edellyttää tiettyä uskontoa tai vakaumusta, jos työnantaja ei 

ole uskonnollinen yhdyskunta tai yhdistys tai muunlainen vakaumuksellinen yhteisö. Tietyn 

uskonnollisen tai muun vakaumuksen vaatiminen on perusteltua lähinnä sellaisissa tilan-

teissa, joissa vakaumuksella on välitöntä merkitystä työtehtävien ja niiden hoitamisen kan-

nalta.101 

Rekrytointiprosessissa, samoin kuin myöhemminkin työsuhteen aikana, on otettava huomi-

oon henkilötietoja ja niiden käyttöä koskeva sääntely. Yksityisyyden suojasta työelämässä 

annetun lain (759/2004) 3 §:n mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän 

työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuk-

sien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin 

taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Tarpeellisuusvaatimuksesta ei ole mahdollista 

poiketa edes työnhakijan tai -tekijän suostumuksella. Lakia sovelletaan 2.2 §:n mukaan 

myös virkasuhteessa tai muussa verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa ole-

viin. Tarpeellisuusvaatimus liittyy työnhakijoiden ja -tekijöiden syrjintäsuojaan, sillä jois-

sain tapauksissa työsuhteen kannalta tarpeettomien henkilötietojen kerääminen voisi johtaa 

syrjintään.102 Esimerkiksi uskontoon liittyviä kysymyksiä voitaisiin siten esittää vain siinä 

tapauksessa, että ne ovat välittömästi tarpeellisia työsuhteen kannalta. Tarpeelliset tiedot 

                                                
97 HE 309/1993 vp., s. 25. 
98 Ibid., s. 55. 
99 Koskinen – Kulla 2016, s. 145. 
100 Ojanen 2009, s. 27–28. 
101 Leppänen 2015, s. 92. 
102 HE 75/2000 vp., s. 17. 
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voisivat liittyä esimerkiksi työtehtävien suorittamiseen, työolosuhteisiin, työ- ja virkaehto-

sopimusten tiettyjen määräysten toteuttamiseen sekä lainsäädännössä asetettuihin edellytyk-

siin. Tarpeellisuusarviointi tulisi tehdä jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen, ja työ-

hönotossa arvio tehdään sen työtehtävän pohjalta, johon työnhakija haluaa. Tarpeellisia oli-

sivat lähinnä sellaiset tiedot, jotka osoittavat hakijan pätevyyttä ja sopivuutta tehtävään.103 

Lisäksi merkityksellistä on, että henkilötietolain (523/1999) 11 §:n mukaan henkilön uskon-

nollista vakaumusta kuvaavat tiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittely on 

lähtökohtaisesti kielletty. Poikkeuksista käsittelykieltoon säädetään lain 12 §:ssä. 

Henkilötietojen käyttö rekrytointiprosessissa oli eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tar-

kasteltavana asiassa 444/4/02. Tapauksessa Tuusniemen kunnan nuorisotyöntekijän toimen 

hakijoilta oli haastattelussa kysytty muun muassa, millä tavoin he suhtautuivat uskontoon ja 

kuuluivatko he kirkkoon. Apulaisoikeusasiamies piti uskonnollista vakaumusta koskevien 

kysymysten kysymistä ongelmallisena tapauksen olosuhteissa. Kunta ei ollut osoittanut, että 

tiedot olisivat olleet tarpeellisia kyseessä olevan työtehtävän kannalta, eikä myöskään, että 

käsillä olisi ollut muu peruste poiketa arkaluontoisten henkilötietojen käsittelykiellosta. 

Kunnalla ei apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan siten ollut ollut perustetta käsi-

tellä uskonnollista vakaumusta koskevia tietoja kyseisessä tapauksessa. Asiassa ei kuiten-

kaan ilmennyt epäilystä epäyhdenvertaisesta kohtelusta.104 

  

                                                
103 Ibid., s. 15–16. 
104 AOA 444/2/02, s. 7. 
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3. Uskonnon ja uskonnon tunnustamisen käsitteistä 

3.1 Mitä on suojattu uskonto ja usko? 

3.1.1 Yleistä 

Suomalaisessa oikeuskäytännössä ei ole noussut esiin kysymyksiä siitä, onko se vakaumus, 

johon työntekijä vetoaa, ylipäänsä perustuslain suojaama uskonnon tai uskon muoto, tai 

onko kyseessä oleva toiminta sen tunnustamista tai harjoittamista. Toistaiseksi ratkaista-

vaksi tulleissa jutuissa on ollut lähinnä kysymys suurista maailmanuskonnoista ja niiden 

suhteellisen tutuista ja vakiintuneista ilmaisumuodoista. Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeus 

on pitänyt riidattomana, että musliminaisen huivilla on uskonnollinen merkitys. Tuomiois-

tuin on ilmeisesti hyväksynyt työntekijän selvityksen, jonka mukaan ”[h]uivilla on uskon-

nollinen merkitys, sillä siitä puhutaan Koraanissa. Huivin käyttäminen osoittaa, että käyttäjä 

rakastaa Jumalaa.”105 Etelä-Suomen Aluehallintovirasto ei ole myöskään sikhimiehen tur-

baaniin liittyvässä työsuojelutapauksessa kyseenalaistanut turbaanin käyttöä uskonnon il-

maisuna, kun työntekijä on perustellut turbaanin käyttöä sen uskonnollisella merkityksellä. 

Hänen mukaansa ”turbaani on tärkeä osa sikhimiehen uskonnonharjoitusta ja identiteet-

tiä”.106  

Jotta uskonnon tunnustamisen ja harjoittamisen rajoittamista tai uskontoperusteista syrjintää 

voidaan tarkastella, ensin on saatava jonkinlainen käsitys siitä, mitä on se uskonto tai usko, 

jonka tunnustamisen ihmisoikeussopimukset ja perustuslaki turvaavat. On tunnettua, että 

joihinkin suuriin maailmanuskontoihin, esimerkiksi islamiin ja sikhismiin, liittyy pukeutu-

misvaatimuksia. Yleisesti tunnettujen uskonsuuntausten kohdalla ei yleensä ole epäselvää, 

onko pukeutumisella ilmaistava katsomus uskonto tai usko. Vähemmän tunnetut uskonto-

kunnat saattavat joissain tapauksissa aiheuttaa enemmän kysymyksiä. Sen lisäksi, että us-

konnon käsite on vaikea määritellä, ihmisoikeussopimuksissa esiintyy myös uskon käsite 

(belief), joka on uskontoa (religion) laajempi. Se kattaa uskonnon käsitteen, mutta ei rajoitu 

perinteisiin käsityksiin uskonnon olemuksesta.107 On epäselvää, kuuluuko sen piiriin esimer-

kiksi poliittisia, taloudellisia tai tieteellisiä aatteita tai teorioita, ja jos, missä määrin. Ovatko 

esimerkiksi anarkismi, feminismi tai kansallissosialismi uskonnonvapauden suojaa saavia 

                                                
105 Helsingin käräjäoikeuden tuomio 24.3.2014, R 13/5508. 
106 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Tarkastuskertomus Dnro 
ESAVI/524/05.13.05.02/2013. 
107 Lerner 2000a, s. 5. 
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vakaumuksia? Onko jalkapallojoukkueen pelipaidan tai bändipaidan pitäminen uskon ilmai-

semista, jos kantaja on ”vakaumuksellinen” fani? Voiko uskon luonteelle tai laadulle asettaa 

joitakin reunaehtoja? 

Uskonnon ja uskon käsitteitä ei ole määritelty missään ihmisoikeussopimuksessa.108 On esi-

tetty erilaisia näkemyksiä siitä, onko käsitteitä tarpeellista tai edes suotavaa määritellä. Sul-

livan toteaa, että sillä, että käsitteet on jätetty määrittelemättä, voi olla myönteisempi vaiku-

tus uskonnon tai uskon vapauden suojaamiseen kuin millään määritelmällä, joista voitaisiin 

päästä sopuun. Etenkin kansainvälisessä kontekstissa olisi vaikea määritellä uskontoa tai us-

koa sillä tavoin, että laaja joukko valtioita hyväksyisi määritelmät, ja määritelmien olemas-

saolo saattaisi vähentää valtioiden tahtoa sitoutua uskonnonvapausnormiin. Liian rajoittava 

määritelmää voitaisiin myös käyttää sulkemaan ulkopuolelle sellaisia uskon muotoja, jotka 

eivät vastaa määritelmää. Hän ehdottaa, että huomiota tulisi uskonnon ja uskon käsitteiden 

sijasta kiinnittää ennen kaikkea sen toiminnan ja ilmaisun rajojen määrittämiseen, joita va-

paus tunnustaa uskontoa ja syrjintäkielto suojaavat.109 Edge esittää kuitenkin, että tulisi olla 

olemassa määritelmä, joka olisi ensinnäkin riittävän tarkka, jotta sitä voitaisiin käyttää risti-

riitojen ratkaisemisessa ja jotta kansalaiset voisivat ennakoida, pidettäisiinkö heidän toimin-

taansa uskonnollisena vai ei. Toiseksi voitaisiin ehkäistä sitä, että uskonnonvapautta käytet-

täisiin väärin etujen saavuttamiseksi.110  

3.1.2 Uskonnon ja uskon määritelmistä YK:n piirissä 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artikla on ensimmäinen säännös, jolla us-

konnonvapautta pyrittiin turvaamaan YK:n piirissä.111 Julistus turvaa kaikille vapauden ju-

listaa uskontoaan tai vakaumustaan. Englanninkielinen sanamuoto vastaa KP-sopimuksen ja 

EIS:n uskonnonvapautta koskevia artikloja: ”manifest his religion or belief”. Lernerin mu-

kaan termi ”belief” ei kata poliittisia, taloudellisia, tieteellisiä tai muita vakaumuksia, vaan 

käsitettä tulisi tulkita siten, että se liittyy kiinteästi yhteen uskonnon käsitteen kanssa. Sanan 

liittämisellä ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen pyrittiin tuomaan myös us-

konnottomat tai ateistiset vakaumukset suojan piiriin.112  

                                                
108 Evans 2001, s. 51. 
109 Sullivan 1988, s. 492. 
110 Edge 2006, s. 29. 
111 Clark 1978, s. 199. 
112 Lerner 2000b, s. 4. 
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KP-sopimuksen valmisteluvaiheessa yleiskokouksen kolmannessa komiteassa nousi esiin 

kysymys käsitteiden ”uskonto” ja ”usko” alasta ja siitä, koskivatko ne myös sekulaareja va-

kaumuksia vai vain perinteisiä uskontoja, joilla oli pyhiä kirjoituksia tai profeettoja. Uskon 

käsitteen suhteen eräät edustajista esittivät, että 18 artiklan tulisi koskea vain varsinaisia us-

konnollisia vakaumuksia. Toiset puolestaan totesivat, että artiklan tarkoitus oli suojella kai-

kenlaista ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta, joten sen tuli siten välttämättä kattaa 

myös ei-uskonnolliset katsomukset. YK:n pääsihteerin edustaja ei ottanut kysyttäessä suo-

raan kantaa kysymykseen uskon käsitteen määrittelystä, mutta viittasi Arcot Krishnaswamin 

YK:lle uskontoperusteisesta syrjinnästä tekemään tutkimukseen.113 Krishnaswamin selvi-

tyksessä uskonnon ja uskon piiriin on sisällytetty teististen vakaumusten lisäksi myös sellai-

sia katsomuksia kuin agnostisismi, vapaa-ajattelu, ateismi ja rationalismi.114 

KP-sopimusta valvovan ihmisoikeuskomitean antamassa KP-sopimuksen 18 artiklan tulkin-

taa koskevassa yleiskommentti nro. 22:ssa todetaan, että artikla 18 suojaa niin teistisiä, ei-

teistisiä kuin ateistisiakin uskoja ja myös oikeutta olla tunnustamatta mitään uskontoa tai 

uskoa. Sen soveltaminen ei yleiskommentin mukaan rajoitu perinteisiin uskontoihin tai sel-

laisiin uskontoihin tai uskoihin, jotka ovat luonteeltaan institutionaalisia tai joiden harjoitta-

mismuodot ovat samankaltaisia kuin perinteisissä uskonnoissa. Termit ”uskonto” ja ”usko” 

tulisi käsittää laajasti. Kommentin mukaan artiklassa 18 tehdään ero ajatuksen, omantunnon 

ja uskonnon vapauden ja toisaalta oikeuden tunnustaa uskontoa ja uskoa välillä.115 Yleis-

kommentilla on suuri painoarvo KP-sopimuksen tulkintaohjeena.116 Kuten Evanskin toteaa, 

yleiskommentti ei kuitenkaan juurikaan anna lisävaloa kysymykseen siitä, mitä käsitteiden 

uskonto ja usko ulkopuolelle jää.117 Tarve rajanvedolle on tullut esiin esimerkiksi tapauk-

sessa, jossa sopimusta valvova ihmisoikeuskomitea ei pitänyt 18 artiklan suojan alle kuulu-

vana ryhmää, jonka usko liittyi lähes yksinomaan marijuanan viljelyyn, levitykseen ja käyt-

töön kirkon sakramenttina. Komitea lausui, ettei usko, joka koostuu ensisijaisesti tai yksin-

omaan huumausaineen palvonnasta ja levityksestä, voi mitenkään kuulua 18 artiklan sovel-

tamisalaan.118  

                                                
113 U.N. Doc. A/4625, k. 51. 
114 Krishnaswami 1960, s. 1. 
115 General Comment 22, k. 1–3. 
116 Lerner 2000b, s. 7. 
117 Evans 2001, s. 61. 
118 M.A.B., W.A.T. and J.-A.Y.T. v. Canada. 
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3.1.3 Käsitteet Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen säätämisvaiheessa ei käyty laajoja väittelyitä uskonnon 

ja uskon käsitteiden merkityksestä. Määritteleminen on siten jäänyt ennen kaikkea ihmisoi-

keustuomioistuimen ja sen edeltäjän ihmisoikeustoimikunnan tehtäväksi.119  

Uskonnonvapaus on Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevassa tulkintakäytännössä tun-

nustettu yhdeksi demokraattisen yhteiskunnan peruspilareista. Sen lisäksi, että sen uskon-

nollinen ulottuvuus on tärkeä osa uskovien identiteettiä ja maailmankatsomusta, uskonnon-

vapausartikla on arvokas myös ateisteille, agnostikoille, skeptikoille ja välinpitämättö-

mille.120 Artikla suojaa siis laajasti niin uskonnollisia kuin uskonnottomiakin vakaumuksia. 

Ihmisoikeustoimikunta totesi tapauksessa Campbell v. Cosans sopimuksen ensimmäisen li-

säpöytäkirjan 2 artiklan121 ilmaisuun ”aatteellinen vakaumus” liittyen, että sana ”vakaumus” 

vastaa paremmin uskonnonvapausartiklan termiä ”usko” kuin 10 artiklassa suojattuja ajatus-

ten tai mielipiteiden käsitteitä. Saadakseen suojaa vakaumuksen tulee olla tietyssä määrin 

vakuuttava, vakava, johdonmukainen ja tärkeä (”a certain level of cogency, seriousness, co-

hesion and importance”). Ajatukset tai mielipiteet, jotka kuuluvat 10 artiklassa turvatun sa-

nanvapauden piiriin, eivät siten saa vielä suojaa uskontona tai uskona.122 Kyseisessä tapauk-

sessa ihmisoikeustoimikunta katsoi vanhempien aatteellisen vastustuksen ruumiillisia ran-

gaistuksia kohtaan täyttävän kriteerit. Sen sijaan tapauksessa X, Y ja Z v. Yhdistynyt kunin-

gaskunta toimikunta ei katsonut valittajan vanhempien vastustavan ruumiillisia rangaistuk-

sia johdonmukaisesti, kun he olivat neuvoneet poikaansa kieltäytymään rangaistuksesta ”jos 

se oli hänen mielestään perusteeton”. Sanamuoto viittasi siihen, että vanhemmat hyväksyivät 

ruumiilliset rangaistukset niissä tapauksissa, joissa ne ovat perusteltuja. Vastustus ei siten 

muodostanut vakaumusta.123 

                                                
119 Evans 2001, s. 51. 
120 Kokkinakis v. Kreikka, kohta 31. 
121 Artikla kuuluu: keneltäkään ei saa kieltää oikeutta koulutukseen. Hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen 
alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien 
uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus. 
122 Campbell ja Cosans v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 36. 
123 X, Y ja Z v. Yhdistynyt kuningaskunta, s. 53. 
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Ihmisoikeustoimikunta ja -tuomioistuin ovat tulkinneet uskonnon ja uskon käsitteitä ylei-

sesti ottaen melko laajasti.124 Uskonnoiksi on hyväksytty paitsi sellaisia perinteisempiä us-

kontoja kuin kristinusko useine tunnustuskuntineen,125 Jehovan todistajat,126 islam,127 juuta-

laisuus, 128  hindulaisuus, 129  sikhiläisyys 130  ja buddhalaisuus, 131  myös esimerkiksi drui-

dismi,132 skientologia133 ja Divine Light Zentrum134. Valvontaelimet ovat harvoin päätyneet 

siihen lopputulokseen, että uskonnoksi väitetty vakaumus ei kuuluisi uskonnon tai uskon 

alaan. Tuomioistuin on myös katsonut, että valtion neutraalisuus- ja puolueettomuusvelvol-

lisuus eri uskontoja ja vakaumuksia kohtaan ei sovi yhteen sen kanssa, että valtiolla olisi 

valtaa arvioida uskonnollisten vakaumuksien tai niiden ilmaisutapojen legitiimisyyttä.135 

Tapauksessa X v. Saksan liittotasavalta valittajana ollut vanki väitti vankilaviranomaisten 

estäneen häntä harjoittamasta valonpalvojauskontoaan. Valittaja ei kuitenkaan tarkentanut, 

mitä uskonto piti sisällään, millä tavoin hän olisi halunnut tunnustaa sitä ja miten viranomai-

set häntä estivät, joten valitus todettiin perusteettomaksi.136 Tapauksessa ei siten varsinai-

sesti todettu, ettei valonpalvonta olisi uskonto, vaan valittaja ei ollut antanut tarpeeksi tietoa 

ratkaisun tekemistä varten. Sen sijaan tapauksessa, jossa valittaja ilmoitti tunnustavansa 

wicca-uskontoa, ihmisoikeustoimikunta lausui, ettei valittaja kyseessä olevassa tapauksessa 

ollut maininnut tosiseikkoja, joiden perusteella olisi mahdollista todeta, että wicca-uskonto 

on olemassa.137 C. Evans huomauttaa, että tämä lähestymistapa aiheuttaa ongelmia uusia tai 

pieniä vähemmistöuskontoja koskevien tulkintojen suhteen. Perinteisempien uskontojen 

edustajia ei ole pyydetty osoittamaan uskonnon olemassaoloa. Kun uskontoa ei ole määri-

telty, on epäselvää, mitkä ovat sellaisia kriteereitä, jotka osoittavat uskonnon olemassaolon. 

Voitaisiinko esimerkiksi asettaa jokin vähimmäisjäsenmäärä tai tietty aika, jonka uskonto-

kunnan tulisi olla ollut olemassa? Hän esittää, että sellaisissa tapauksissa, joissa henkilön 

                                                
124 Ks. mm. Evans 2001, s. 55, Ovey & White (2006) s. 303. 
125 Ks. esim. Knudsen v. Norja. 
126 Kokkinakis v. Kreikka. 
127 Karaduman v. Turkki 
128 D v. Ranska 
129 ISKCON ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta 
130 X v. Yhdistynyt kuningaskunta (8231/78), s. 38. 
131 X v. Yhdistynyt kuningaskunta (5442/72). 
132 Chappell v. Yhdistynyt kuningaskunta, jossa ihmisoikeustoimikunta ei ole varsinaisesti katsonut tarpeel-
liseksi arvioida sitä, onko druidismi uskonto. Toimikunta on lähtenyt siitä oletuksesta, että kyseessä on us-
konto, ja todennut valituksen ilmeisen perusteettomaksi rajoitusedellytysten valossa. 
133 Pastor X ja The Church of Scientology v. Ruotsi. 
134 Omkarananda ja the Divine Light Zentrum v. Sveitsi. 
135 Manoussakis ja muut v. Kreikka, k. 47, Leyla Şahin v. Turkki, k. 107. 
136 X v. Saksan liittotasavalta, kohta 6. 
137 X v. Yhdistynyt kuningaskunta (7291/75), s. 56. 
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uskotaan vetoavan vilpillisesti uskontoon tai uskoon saavuttaakseen itselleen etuja, valtiolla 

olisi todistustaakka niiden seikkojen osoittamisesta, joiden perusteella näin on syytä epäillä. 

Liiallisten todisteiden vaatiminen valittajalta uskonnon olemassaolosta voisi helposti sulkea 

vilpittömiä mutta yksilöllisiä uskontoja tai uskoja 9 artiklan suojan ulkopuolelle.138 

On epäselvää, missä määrin poliittiset ja filosofiset vakaumukset tai aatteet kuuluvat uskon 

käsitteen piiriin.139 Uskoksi on oikeuskäytännössä hyväksytty esimerkiksi pasifismi ilman 

yhteyttä mihinkään tiettyyn uskontoon. Ihmisoikeustoimikunta totesi, että pasifismi on filo-

sofia ja sellaisena kuuluu ajatuksen- ja omantunnonvapauden alle. Pasifismin voi nähdä us-

kona (”vakaumuksena”), jota artikla 9 suojaa.140 Vuoden 1963 tapauksessa X v. Itävalta toi-

mikunnan ratkaistavana oli muun ohella kysymys siitä, loukkasiko rikostuomio uusnatsitoi-

mintaan osallistumisesta valittajan uskonnonvapautta. Toimikunta ei ottanut kantaa siihen, 

onko uusnatsismi tai kansallissosialismi uskonto tai usko, vaan siirtyi suoraan rajoitusedel-

lytysten arviointiin ja totesi, että rajoitus oli hyväksyttävä.141 Kuten Evans toteaa, ratkaisu 

tuntuu vihjaavan, että kyseessä on usko, jota voi tunnustaa. Muussa tapauksessa rajoitus-

edellytysten arvioiminen ei olisi tarpeellista. Asiassa olisi voitu pohtia, liittyisikö kansallis-

sosialismi ajatuksen- tai omantunnonvapauteen, joita suojataan 9 artiklan 1 kohdassa, mutta 

joita ei voi 2 kohdan mukaisesti tunnustaa, vai jäisikö se kokonaan 9 artiklan soveltamisalan 

ulkopuolelle.142 

3.2. Uskonnon ja uskon tunnustaminen 

3.2.1 Yleisesti 

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa tai us-

koa. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tunnustetaan jokaisen vapaus tunnustaa uskonto-

aan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpal-

veluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin. YK:n KP-sopi-

muksen 18 artikla sisältää vastaavanlaisen vapauden joko yksinään tai yhdessä muiden 

kanssa julkisesti tai yksityisesti harjoittaa uskontoaan tai uskoaan jumalanpalveluksissa, us-

konnollisissa menoissa, hartaudenharjoituksissa ja opetuksessa. 

                                                
138 Evans 2001, s. 58–59. 
139 Ks. Evans 2001, s. 55–57. 
140 Arrowsmith v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 69. 
141 X v. Itävalta. 
142 Evans 2001, s. 56. 
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Kun työntekijä vetoaa uskonnonvapauteensa, on mahdollista, että esille nousee kysymys 

siitä, onko kyseessä oleva toiminta tai pukeutuminen ylipäänsä uskonnon harjoittamista. 

Voidaanko kysymystä arvioida objektiivisesti, vai tuleeko nojata henkilön ilmoitukseen 

omasta subjektiivisesta vakaumuksestaan? Millaista suhdetta kyseessä olevaan uskontoon 

tai muuhun vakaumukseen toiminnalta vaaditaan, jotta se olisi suojattua uskonnon harjoit-

tamista? Tuleeko sen olla uskonnosta johtuva pakottava vaatimus, vai riittääkö löyhempi 

yhteys uskontoon?  

3.2.2 Uskonnon tunnustamisesta Euroopan neuvostossa 

Euroopan neuvoston piirissä ihmisoikeustoimikunta ja ihmisoikeustuomioistuin ovat usein 

pyrkineet arvioimaan uskonnon tunnustamista objektiivisin kriteerein. Aiemmassa käytän-

nössään Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontaelimet ovat olleet, kuten Hill ja Whistler 

toteavat, vastahakoisia toteamaan jonkin käytännön olevan uskonnon tunnustamista, ja toi-

saalta toteamaan, että oikeuteen tunnustaa uskontoa on puututtu.143 Tapauksessa Valsamis 

v. Kreikka oppilas oli erotettu päiväksi koulusta kieltäydyttyään osallistumasta kansallispäi-

vän paraatiin. Valittajaperheen näkemyksen mukaan paraati juhlisti sotaa ja siten loukkasi 

heidän uskonnollisia arvojaan, joihin pasifismi kuului olennaisena osana. Tuomioistuin to-

tesi, ettei se havainnut paraatin tarkoitusperissä tai järjestelyissä mitään sellaista, mikä voisi 

loukata valittajien pasifistisia näkemyksiä, eikä lapsen velvoittaminen osallistumaan paraa-

tiin loukannut vanhempien uskonnollista vakaumusta.144 Malcolm Evansin mukaan on vai-

kea nähdä, miltä pohjalta tuomioistuin voi päätyä siihen, ettei asialla ole valittajalle uskon-

nollista merkitystä, jos tämä itse näkee kysymyksen toisin. Lähestymistapa on siten hänen 

mukaansa ongelmallinen.145 

Vastaavia kysymyksiä nousi esille tunnetussa Arrowsmith-tapauksessa, jossa Euroopan neu-

voston ihmisoikeuskomissio pohti tulkinnanvaraisen ”practice”-termin rajoja. Ihmisoikeus-

toimikunta linjasi, ettei termi kattanut kaikkia tekoja, joita uskonto tai usko motivoi tai joihin 

se vaikuttaa. Sellaisten julkisten mielipiteenilmaisujen, joilla yleisellä tasolla valistettiin 

yleisöä pasifismiaatteesta tai pyrittiin vakuuttamaan ihmisiä sitoutumaan väkivallattomaan 

elämäntapaan, katsottiin lähtökohtaisesti olevan pasifistisen uskon ilmaisuja. Henkilöiden 

                                                
143 Hill – Whistler 2013, s. 57. 
144 Valsamis v. Kreikka, kohta 31, 37. 
145 Evans 2008, s. 12. 
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toimet, jotka eivät varsinaisesti ilmaisseet kyseessä olevaa uskoa, eivät kuitenkaan toimi-

kunnan näkemyksen mukaan voineet saada 9 artiklan suojaa.146 Kyseisessä tapauksessa va-

littajan jakamat lehtiset olivat toimikunnan näkemyksen mukaan ennen kaikkea Britannian 

Pohjois-Irlannissa harjoittamaa politiikkaa vastustavia, eikä niissä niinkään ilmaistu pasifis-

tisia näkemyksiä.147 

Arrowsmith-tapauksessa ihmisoikeustoimikunnan on tulkittu vaatineen hyvin suoraa yh-

teyttä uskon ja sitä tunnustavan toiminnan välillä. Tapauksesta ei käy selvästi ilmi, millainen 

uskon motivoima toiminta kuuluu suojatun uskon tunnustamisen piiriin ja millaista kritee-

ristöä olisi sovellettava.148 Tapausta on tulkittu myös siten, että siinä asetetaan testi, joka 

vaatii valittajaa osoittamaan, että uskonto tai usko asettaa vaatimuksen toimia tietyllä tavalla 

(”necessity test”). Pakollinen uskonnon asettama velvollisuus olisi siis tällöin uskonnon tun-

nustamista, ei-pakollinen puolestaan ei saisi suojaa.149 Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on 

myös kyseenalaistettu uskonnon tunnustamisen pakollisuustestin olemassaolo. Hill ja 

Whistler katsovat, ettei ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytännöstä ole luettavissa, että toi-

minnan tulisi olla uskonnon asettama pakollinen velvollisuus, jotta se saisi suojaa. Sen sijaan 

uskonnon ilmaisun luonteen velvoittavuudella on merkitystä sen arvioinnissa, onko vapau-

teen puututtu: jos valittaja voi tunnustaa uskoaan muilla tavoin, uskonnonvapautta ei ole 

rajoitettu. Hekin pitävät ongelmallisena sitä, että valvontaelimet pyrkisivät päättämään hen-

kilön puolesta, mitä hänen uskonsa häneltä vaatii ja mikä sitä loukkaa. He näkevät parem-

maksi vaihtoehdoksi sen, että tuomioistuin olettaisi, että oikeutta on rajoitettu, ja keskittyisi 

arvioimaan rajoituksen hyväksyttävyyttä.150 

Ihmisoikeustoimikunta on lisäksi katsonut, että vain yleisesti tunnustetussa muodossa ilme-

nevä uskonnon tunnustaminen nauttii 9 artiklan suojaa.151 Vermeulenin mukaan objektii-

vista ja rajoittavaa uskonnon tunnustamisen tulkintaa ei välttämättä voi välttää, mutta se voi 

aiheuttaa ongelmia vähemmän tunnettujen vähemmistöuskontojen ja -vakaumusten edusta-

jille. Vaarana on, ettei toimintaa pidetä uskonnon ilmaisuna, jos se ei läheisesti muistuta 

jotakin tunnetumpien maailmanuskontojen uskonnollisia tapoja. Perusteltua voisi olla, että 

                                                
146 Arrowsmith v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 71. 
147 Ibid., kohdat 72, 75. 
148 Evans 2001, s. 115.  
149 Ks. esim. Evans 2001, s. 115–116. 
150 Hill – Whistler 2013a, s. 46–55. 
151 ”[I]t protects acts which are intimately linked to these attitudes such as acts of worship or devotion which 
are aspects of the practice of a religion or belief in a generally recognised form”. Esim. C v. Yhdistynyt kunin-
gaskunta, s. 147, V v. Alankomaat, s. 268. Ks. Vermeulen 2006, s. 762. 
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henkilön ilmoitusta siitä, että jokin toiminta on hänen uskontonsa ilmaisemista, ei kyseen-

alaisteta, jos väite ei ole ilmeisen perusteeton.152 

EIT näyttää aiemmasta käytännöstä huolimatta tapauksen Şahin myötä siirtäneen arvionsa 

fokuksen pois siitä kysymyksestä, onko kussakin tapauksessa kyseessä oleva toiminta 9 ar-

tiklan 1 kohdan mukaisesti jonkin uskonnon tunnustamista, ja painottavan nyt enemmän ar-

tiklan 2 kohdan mukaisten rajoitusedellytysten täyttymistä.153 Tuomioistuimen jaostotuo-

mion mukaan tuomioistuin lähti siitä oletuksesta, että rajoituksilla oikeuteen pitää islami-

laista huivia yliopistossa valittajan vapauteen tunnustaa uskontoaan oli puututtu. Se ei tutki-

nut tarkemmin, oliko huivin pitämisessä kaikissa tapauksissa kyse jonkin uskonnollisen vel-

vollisuuden täyttämisestä. Suuri jaosto tuki tätä linjausta ja siteerasi jaostotuomiota suo-

raan.154 Tapauksessa Skugar ja muut v. Venäjä tuomioistuin totesi myös, että vaikka se voi 

tehdä tosiseikkoihin perustuvia arvioita siitä, ovatko valittajan uskontoon liittyvät väitteet 

aitoja ja vilpittömiä, sen tehtävä ei ole arvioida vakaumusten tai niihin liittyvien käytäntöjen 

tulkintoja. Se ei voi keskustella yksittäisten uskomusten luonteesta tai merkityksestä, eikä 

uskovan henkilön väitettä siitä, että jokin uskomus tai käytäntö on hänelle tärkeä uskonnol-

linen velvollisuus, voi haastaa juridisilla tai loogisilla argumenteilla.155 

Samoin tapauksen Eweida myötä tuomioistuin näyttää muuttaneen tulkintaansa sen suhteen, 

mitä uskonnon tunnustamisen käsite kattaa. EIT totesi tuomiossa aiempaa käytäntöään vas-

taavalla tavalla, ettei mikä tahansa uskonnon motivoima, inspiroima tai siitä vaikutteita 

saava toiminta ole uskonnon tunnustamista. Saadakseen suojaa toiminnan tulee liittyä kiin-

teästi kyseessä olevaan uskoon. Esimerkkejä suojaa saavasta toiminnasta olisivat yleisesti 

tunnustetut hartaudenharjoittamisen muodot, mutta poiketen siitä, miten EIT:n aiempaa käy-

täntöä oli tulkittu, se linjasi, ettei suojan ala rajoitu niihin. Uskon ja siihen liittyvän toimin-

nan yhteyttä tulee arvioida tapauskohtaisesti. Valittajalla ei ole tuomioistuimen mukaan 

myöskään velvollisuutta osoittaa, että toiminta olisi uskonnon asettama vaatimus.156 

EIT näyttää antavan nyt enemmän painoa valittajan subjektiiviselle käsitykselle siitä, mikä 

hänen uskontonsa harjoittamisessa on oleellista, vaikka pyrkii asettamaan sen arvioimiselle 

myös joitain objektiivisia vaatimuksia. Lienee perusteltua, ettei tuomioistuinten tarvitse läh-

                                                
152 Vermeulen 2006, s. 762–763. 
153 Hill – Whistler 2013, s. 59–61. 
154 Leyla Şahin v. Turkki, k. 78. 
155 Skugar ja muut v. Venäjä, kohdassa The Law. 
156 Eweida ja muut v. Yhdistynyt Kuningaskunta, k. 82. 
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teä tutkimaan teologiselta kannalta, millainen toiminta missäkin uskonnossa on laajasti tun-

nettua ja tunnustettua uskonnonharjoitusta, tai mikä on uskonnon asettama pakottava vaati-

mus suhteessa sellaiseen toimintaan, jota uskonnossa mahdollisesti suositetaan tai jolla us-

koa muuten vain ilmaistaan. 

3.2.3 Uskonnon tunnustamisesta YK:ssa 

Vapaus tunnustaa uskontoa tai uskoa kattaa suuren määrän erilaisia toimintamuotoja, kuten 

esimerkiksi rituaalisia ja seremoniallisia toimintoja, jotka ilmaisevat uskoa välittömästi, näi-

hin toimintoihin kiinteästi liittyviä käytäntöjä, kuten rituaalikaavojen käyttö tai symbolien 

esillä pitäminen, tai tapoja, kuten tietyn ruokavalion noudattaminen, erityisten vaatteiden tai 

päähineiden käyttö, tiettyihin elämänvaiheisiin liittyvien siirtymäriittien harjoittaminen tai 

uskonnollisen ryhmän käyttämän kielen puhuminen.157 

Krishnaswami luetteloi tutkimuksessaan uskonnon tunnustamisen muotoja, joiden katsoo 

olevan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen suojaamia. Aktiiviseen vapauteen 

noudattaa sitä, mitä uskonto tai usko vaatii tai sallii, kuuluvat muun muassa jumalanpalve-

lukset, hartaudet tai rukoukset (worship), kulkueet, pyhiinvaellukset, vaatteet, varusteet ja 

symbolit, hautausjärjestelyt, pyhien ja lepopäivien viettäminen, ruokavaliokäytännöt, avio-

liitto ja avioero, uskonnon tai uskon sanoman levittäminen sekä henkilökunnan kouluttami-

nen.158  

Vaikka tapauksessa M.A.B, W.A.T. ja J.A.Y.T. v. Kanada YK:n ihmisoikeuskomitea edellä 

mainitulla tavalla katsoi, ettei yksinomaan huumausaineen palvonnalle ja levitykselle perus-

tuva usko saa 18 artiklan suojaa, se piti myöhemmin riidattomana, että rastafarismi on us-

konnonvapauden suojan piiriin kuuluva uskonto, jonka harjoittamiseen kuuluu luontaisena 

osana kannabiksen käyttö. Kannabiksen uskonnollisen käytön rajoittamisen hyväksyttävyys 

tuli siten komitean arvioitavaksi, ja todettiin perustelluksi.159 

YK:n ihmisoikeuskomitea ei näytä käytännössään vaatineen yhtä välitöntä yhteyttä uskon-

non ja sen ilmaisun välillä kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen valvontaelimet, jotta 

ilmaisu saisi suojaa uskonnon tunnustamisena.160 Esimerkiksi tapauksessa Malcolm Ross v. 
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159 Gareth Anver Prince v. Etelä-Afrikka, k. 7.2–7.3. 
160 Taylor 2005, s. 220–221. 
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Kanada valtio esitti, etteivät valittajan juutalaisvastaiset mielipiteet olleet uskonnon tunnus-

tamista. Valittaja ei valtion mukaan ollut osoittanut, että antisemitistiset näkemykset olisivat 

osa kristinuskoa, eikä niiden ilmaiseminen kuulunut jumalanpalvelusten, uskonnollisten me-

nojen, hartaudenharjoitusten tai opetuksen alaan.161 Ihmisoikeuskomitea totesi, etteivät va-

littajaan kohdistetut toimenpiteet kohdistuneet hänen uskonnolliseen vakaumukseensa sel-

laisenaan, vaan sen tunnustamiseen tietyssä kontekstissa. Uskonnon tunnustamisen rajoitta-

minen on mahdollista 18 artiklan 3 kohdan ehtojen täyttyessä. Komitea totesi tunnustamisen 

rajoittamisen olleen hyväksyttävää tapauksessa.162 

3.3 Kokoavia näkökohtia 

Ihmisoikeussopimusten ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta koskevien artikloi-

den piiriin kuuluvat uskonnon ja uskon käsitteet ovat hyvin laajoja. Uskon alaan näyttää 

etenkin EIT:n käytännössä hyväksytyn myös poliittisia ja filosofisia aatteita. Ajatukset ja 

mielipiteet eivät kuitenkaan sellaisinaan kuulu uskonnonvapauden suojan alle, vaan niitä 

suojaavat ensisijaisesti sananvapautta koskevat säännökset. Ihmisoikeussopimusten valvon-

taelimet eivät yleensä ole kyseenalaistaneet sitä, että tietty vakaumus on uskonto tai usko, 

jos valittaja on vedonnut uskonnonvapauteensa vakaumukseen kohdistettujen rajoitusten 

johdosta. Jonkinlaisena reunaehtona uskonnolta ja uskolta on EIT:n käytännössä vaadittu 

kuitenkin vakuuttavuutta, vakavuutta, johdonmukaisuutta ja tärkeyttä. Yhdenvertaisuuslain 

soveltamisessa uskonnolta tai vakaumukselta vaaditaan myös pysyvyyttä. 

Vaikuttaa perustellulta, että uskonnollista pukeutumista käsittelevissä tapauksissa harkintaa 

ei kohdisteta siihen, onko kyseessä ylipäätään uskonto tai usko tai sen ilmaisu, vaan siihen, 

onko vakaumuksen tunnustamisen rajoittaminen hyväksyttävää käsillä olevassa tapauk-

sessa. Myös EIT:n käytännössä on viime aikoina siirrytty enemmän tähän lähestymistapaan, 

vaikka aiemmin EIS:n 9 artiklan tulkinnassa on keskitytty varsin paljon siihen, mikä tietyn 

toiminnan suhde on siihen vakaumukseen, jota sillä pyritään ilmaisemaan. EIT:n käytäntö 

on tältä osin lähestynyt YK:n ihmisoikeuskomitean käytäntöä, joka on yleensä painottunut 

rajoitusten hyväksyttävyyden arviointiin.  

Ei voitane edellyttää, että tietty toiminta on uskonnon tai vakaumuksen piirissä siihen kuu-

luville pakollinen velvollisuus. Lähtökohtana lienee pidettävä henkilön omaa ilmoitusta 
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siitä, mikä hänen vakaumuksensa on ja mitkä tunnustamismuodot ovat hänen oman näke-

myksensä mukaan sen kannalta tärkeitä. EIT on tosin edelleen edellyttänyt, että uskoa tun-

nustavalla toiminnalla on jonkinlainen kiinteä yhteys tunnustettavaan uskoon. Tuomioistuin 

tai muu lainsoveltaja ei helposti voi kyseenalaistaa henkilön näkemystä siitä, että jokin toi-

minta on hänen henkilökohtaisen vakaumuksensa kannalta tärkeää. Muussa tapauksessa se 

joutuu helposti osallistumaan vakaumusten sisäisiin teologisiin tai tulkinnallisiin keskuste-

luihin. Uskonnon tai uskon tunnustamisen muodon kyseenalaistaminen lienee mahdollista 

lähinnä sellaisessa tapauksessa, ettei kyseessä olevalla toiminnalla näytä olevan mitään te-

kemistä ilmaistavan vakaumuksen kanssa. Tällaisia seikkoja voidaan kuitenkin ottaa huomi-

oon myös uskontoon tai uskoon kohdistuvan rajoituksen hyväksyttävyyteen liittyvässä suh-

teellisuusarviossa. 
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4. Uskonnollisten asusteiden ja tunnusten käyttöön kohdistuvien rajoitus-

ten hyväksyttävyydestä kansainvälisen käytännön valossa 

4.1 Työntekijän suostumuksen merkitys 

Ihmisoikeustuomioistuimen ja -toimikunnan vanhemmissa ratkaisuissa esiintyy linjaus, 

jonka mukaan valittajan katsotaan saattaneen luopua oikeuksistaan vapaaehtoisesti esimer-

kiksi solmimalla työsopimuksen. Esimerkiksi tapauksissa, joissa valittaja katsoo työelämän 

velvoitteiden olevan jonkinlaisessa konfliktissa uskontonsa tai muun vakaumuksensa 

kanssa, EIS:n tulkintakäytännössä on katsottu, että mahdollisuus erota työstä turvaa uskon-

nonvapautta viime kädessä. Esimerkiksi tapauksissa Konttinen v. Suomi ja Stedman v. Yh-

distynyt kuningaskunta valittajat oli irtisanottu, koska eivät vakaumuksensa takia noudatta-

neet työnantajan määräämiä työaikoja.163 Linjan on katsottu olevan puolustettava siinä mie-

lessä, että se kunnioittaa yksilön valinnanvapautta ja vastuuta valintojen seurauksista uskon-

tonsa määräysten seuraamisen suhteen.164 On myös pidetty hyväksyttävänä, että uskonnon-

vapauden harjoittaminen vaatii henkilökohtaisia uhrauksia.165 Tästä huolimatta tulkinta on 

herättänyt kritiikkiä. Gunnin mukaan tästä käytännössä seuraa, että ihmisoikeussopimuk-

sessa turvatuista oikeuksista voisi luopua sopimuksella, ja ettei valtioiden tarvitsisi kunni-

oittaa työntekijöiden perusoikeuksia, kunhan hakijoille ilmoitetaan rajoituksista etukäteen ja 

he ovat vapaita irtisanoutumaan.166 Lisäksi linjaus aiheuttaisi todennäköisesti hankalia tilan-

teita vähemmistöryhmille. Yhteiskunnan sosiaaliset rakenteet mukailevat usein valtaväestön 

uskoa, jolloin uskonnonvapauden vaatimat henkilökohtaiset uhraukset jäävät vähemmistö-

jen kannettaviksi. Vaihtoehtoina saattaa olla joko hyväksyä työsuhteen ehdot sellaisina kuin 

ne ovat, tai jäädä työttömäksi joksikin aikaa.167  

Tästä tulkintalinjasta näytetään kuitenkin luovutun ihmisoikeustuomioistuimen Eweida-ta-

pauksessa. Tuomioistuin myönsi tapauksessa, että ihmisoikeussopimuksen aiemman käy-

tännön mukaan työnantajan asettamat rajoitukset työntekijän mahdollisuuksiin noudattaa us-

                                                
163 Tapauksessa Konttinen v. Suomi valittaja oli adventisti, joka oli lähtenyt työpaikaltaan ennen työvuoronsa 
päättymistä, koska ei vakaumuksensa takia voinut työskennellä sapattina auringon laskettua. Stedman-tapauk-
sessa valittaja ei kristilliseen vakaumukseensa vedoten suostunut työskentelemään sunnuntaisin. 
164 Evans 2001, s. 127. 
165 Evans 1997, s. 300–301. 
166 Gunn 1996, s. 315. 
167 Evans 2001, s. 131. 
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kontonsa määräyksiä eivät loukanneet työntekijän uskonnonvapautta, koska tällä oli mah-

dollisuus irtisanoutua ja vaihtaa työpaikkaa. Se totesi kuitenkin, ettei tuomioistuin ole lähes-

tynyt muiden oikeuksien, kuten yksityiselämän suojan tai sananvapauden, rajoittamista sa-

malla tavoin. Tuomioistuin katsoi paremmaksi muuttaa käytäntöä tältä osin. Sen sijaan, että 

irtisanoutumisoikeuden olisi katsottu poistavan rajoituksen olemassaolon kokonaan, sitä tar-

kasteltaisiin yhtenä osatekijänä rajoituksen oikeasuhtaisuuden punninnassa.168 Tämän lähes-

tymistavan myötä ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö on myös paremmin yhteensopiva 

esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Työsyrjintädirektiivissä 2000/78/EY 

vaaditaan joka tapauksessa, että sellaiset säännökset, perusteet tai käytännöt, jotka saattavat 

tietyt henkilöt uskontonsa takia epäedullisempaan asemaan muihin verrattuna, ovat perus-

teltavissa oikeutetulla tavoitteella, jonka saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia 

ja tarpeellisia.169 

Näkemys, jonka mukaan henkilö ei voi vedota enää uskonnonvapauteensa otettuaan vapaa-

ehtoisesti vastaan työn, joka rajoittaa hänen mahdollisuuttaan tunnustaa uskontoaan, vastaa 

Suomessakin esiintynyttä näkemystä, että perusoikeussuojastaan voisi luopua suostumuk-

sella. Esimerkiksi virkamiehen on saatettu ajatella suostuneensa virkaan nimittämiseen liit-

tyvällä suostumuksellaan myös viran hoitamiseen liittyviin perusoikeusrajoituksiin. Suostu-

mukseen liittyy esimerkiksi Viljasen mukaan useita ongelmia. On ylipäänsä epäselvää, onko 

yksilöllä mahdollisuus vapaaehtoisesti luopua perusoikeuksistaan, ja missä laajuudessa. Toi-

nen ongelma on, milloin suostumus on pätevä. Suostumus ei voisi hänen mukaansa kohdis-

tua ainakaan perusoikeuksiin kokonaisuudessaan tai yksittäisen perusoikeuden ydinaluee-

seen. Hän hakee tulkinta-apua myös rikosoikeuden puolelta, jossa loukkauksen oikeuden-

vastaisuuden poistamiseksi uhrin suostumuksen on katsottu täytyvän olla vapaaehtoinen, 

etukäteinen ja riittävän täsmällinen. On myös edellytetty, että suostumuksen antaja on ym-

märtänyt suostumuksen sisällön ja merkityksen.170 

4.2 Harkintamarginaalista johtuvat erot YK:n ihmisoikeuskomitean ja EIT:n 

käytäntöjen välillä 

Harkintamarginaalin vaikutus näkyy eroina EIT:n ja YK:n ihmisoikeuskomitean käytäntö-

jen välillä esimerkiksi sikhiturbaania koskeneissa tapauksissa. EIT on katsonut vaatimuksen 

                                                
168 Eweida ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta, k. 83. 
169 Ks. McCrea 2014, s. 279. 
170 Viljanen 2001, s. 107–110. 
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poistaa turbaani olleen harkintamarginaalin puitteissa oikeutettu muun muassa lentokentän 

turvatarkastuksissa. Tuomioistuin katsoi, että turvatarkastukset ovat tarpeellisia yleisen tur-

vallisuuden vuoksi, ja niiden käytännön toteuttaminen jää valtion harkintamarginaalin si-

sään.171 Myöskään lukion opiskelijoiden kohdalla vaatimuksen poistaa turbaani ei katsottu 

loukanneen valittajien uskonnonvapautta.172  YK:n ihmisoikeuskomitea puolestaan on vaa-

tinut konkreettista näyttöä siitä, että turbaanin pitäminen olisi todellisuudessa uhannut mui-

den opiskelijoiden oikeuksia tai vapauksia taikka järjestystä, ja todennut julkisesta koulusta 

erottamisen suhteettoman ankaraksi seuraamukseksi.173  

Kuvaavaa on, että molemmat valvontaelimet ovat käsitelleet saman valittajan tekemät lähes 

identtiset valitukset. Mann Singh valitti ensin menestyksettä EIT:hen turbaanikiellosta ajo-

korttikuvassa, ja saman ongelman noustua myöhemmin esille passikuvassa, vetosi YK:n ih-

misoikeuskomiteaan. EIT katsoi, että paljain päin otettu ajokorttikuva on tarpeellinen, jotta 

julkisesta järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaavat viranomaiset voivat varmistua ajoneu-

von kuljettajan henkilöllisyydestä. Tällaisten kontrollien järjestämisen tapa kuului valtion 

harkintamarginaaliin. Harkintavalta huomioon ottaen uskonnonvapauden rajoitus oli perus-

teltu ja oikeasuhtainen tavoitteeseensa nähden. Tuomioistuin totesi valituksen olevan ilmei-

sen perusteeton.174 Sen sijaan YK:n ihmisoikeuskomitea hyväksyi, että vaatimus esiintyä 

passikuvassa paljain päin oli laissa säädetty ja tähtäsi turvallisuuden ja yleisen järjestyksen 

ylläpitämiseen, mutta ei pitänyt rajoitusta 18 artiklan 3 kohdassa vaaditulla tavalla välttä-

mättömänä eikä oikeasuhtaisena. Valtio ei kuitenkaan ollut komitean näkemyksen mukaan 

selvittänyt, miten turbaani, joka peitti päälaen mutta jätti kasvot näkyviin, tosiasiassa vai-

keutti henkilön tunnistamista, etenkin, kun henkilö muuten käytti aina turbaania. Ei ollut 

myöskään selvää, miten passien väärentämistä ehkäistäisiin vaatimuksella poistaa turbaani. 

Vaikka kuvan ottohetkellä puuttuminen uskonnonvapauteen oli tilapäinen, henkilö saatettai-

siin myös velvoittaa vastaisuudessa poistamaan turbaaninsa henkilöllisyyskontrolleissa, jol-

loin hänen uskonnonvapauttaan rajoitettaisiin toistuvasti. Oikeutta oli komitean näkemyksen 

mukaan loukattu.175 Jo aiemmin ihmisoikeuskomitea oli todennut vastaavilla perusteilla 18 

                                                
171 Phull v. Ranska. 
172 Jasvir Singh v. Ranska, Ranjit Singh v. Ranska 2009. 
173 Bikramjit Singh v. Ranska. 
174 Mann Singh v. Ranska 2008. 
175 Mann Singh v. Ranska 2013. 
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artiklan loukkauksen tapauksessa Ranjit Singh, jossa valittajalle ei ollut myönnetty oleske-

lulupaa, kun hän ei suostunut esiintymään hakemuskuvissa ilman turbaania.176 

Tapauksissa, joissa YK:n ihmisoikeuskomitea on pitänyt uskonnollisen asusteen käytölle 

asetettuja rajoituksia hyväksyttävinä, asusteen pitämisellä on usein ollut konkreettista mer-

kitystä jonkin sopimuksen mukaan hyväksyttävän tavoitteen kannalta. Asusteen pitäminen 

on esimerkiksi heikentänyt työturvallisuutta, kuten tapauksessa Karnel Singh Bhinder. Ta-

pauksessa valittaja oli uskonnoltaan sikhi, ja piti uskontonsa mukaisesti turbaania päivittäin. 

Hän työskenteli Kanadan valtion rautateillä sähköasentajana. Kypärän käytöstä tuli hänen 

työsuhteensa aikana turvallisuussyistä pakollista sillä ratapihalla, jolla hän työskenteli. 

Koska turbaanin pitäminen kuului olennaisesti sikhiuskoon, eikä usko sallinut muita päähi-

neitä, valittaja kieltäytyi noudattamasta kypäräpakkoa, eikä suostunut myöskään siirtymään 

muihin tehtäviin. Hänen työsuhteensa päätettiin.177 Valtio vetosi muun muassa siihen, ettei 

valittajaa ollut erotettu varsinaisesti uskontonsa takia vaan sen, että tämä kieltäytyi pitämästä 

kypärää,178 ja ettei 18 artiklasta synny velvollisuutta kohtuullisiin mukautuksiin tai positii-

visiin velvoitteisiin tehdä uskonnollisten ryhmien kohdalla poikkeuksia yleisistä sään-

nöistä.179 Valtio viittasi myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöön, jonka mu-

kaan sopimusvelvoitteet voivat vaikuttaa uskonnonvapauden käyttöön ja vapaus erota työstä 

turvasi viime kädessä valittajan vapautta tunnustaa uskontoaan.180  

Ihmisoikeuskomitean perustelut ovat lyhyet, ja se ei ottanut juurikaan kantaa valtion esille 

nostamiin kysymyksiin. Se tarkasteli asiaa sekä uskonnonvapautta koskevan 18 artiklan että 

syrjinnän kieltävän 26 artiklan näkökulmasta, ja totesi, että molemmista näkökulmista on 

päädyttävä samaan johtopäätökseen. Jos valittajan uskonnonvapautta oli rajoitettu, rajoitus 

oli hyväksyttävissä 18 artiklan 3 kohdan rajoitusperusteiden nojalla. Jos sinänsä neutraalin 

kypäräpakon katsottiin tosiasiassa asettavan sikhit muita epäedullisempaan asemaan, lain-

säädäntö, jolla pyrittiin suojelemaan työntekijöitä loukkaantumisilta ja sähköiskuilta kypä-

rän käytöllä, oli kohtuullinen ja tähtäsi sopimuksen kanssa yhteensopiviin objektiivisiin ta-

voitteisiin. Sopimusvelvoitteita ei siten ollut loukattu.181  

                                                
176 Ranjit Singh v. Ranska 2011. 
177 Karnel Singh Bhinder v. Kanada, k. 2.7. 
178 Ibid., k. 4.1. 
179 Ibid., k. 4.5. 
180 Ibid., k. 4.3. 
181 Ibid., k. 6.1–7. 
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Johdettaessa EIS:n tulkintakäytännöstä soveltamisohjeita Suomen oikeusjärjestelmään, on 

otettava huomioon, että harkintamarginaali liittyy kappaleessa 2.2.4 kuvatulla tavalla nimen-

omaan ylikansallisen tuomioistuimen valvontavallan ja kansallisen suvereniteetin yhteenso-

vittamiseen. Suomalaiseen perusoikeusjärjestelmään ei kuulu harkintamarginaalia, eikä 

doktriinia voi sen luonteesta johtuen ylipäänsä tuoda kansalliselle tasolle.182  

4.3 Valtiolle jäävästä harkintamarginaalista erilaisissa konteksteissa EIT:n käy-

tännön mukaan 

4.3.1 Harkintamarginaali oppilaitoksissa 

Tapauksessa Dahlab v. Sveitsi valittajaa oli kielletty pitämästä islamilaista huivia työssään 

ala-asteen opettajana. Asian ratkaisuun vaikutti vahvasti oppi harkintamarginaalista. EIT 

katsoi, ettei varmasti voitu sanoa, etteikö sellaisella ”voimakkaalla ulkoisella symbolilla” 

kuin huivin pitämisellä olisi jonkinlaista käännyttävää vaikutusta pieniin lapsiin. Tuomiois-

tuin näki huivin pitämisen Koraanissa naisille asetettuna pakkona, jota oli sen näkemyksen 

mukaan vaikea sovittaa yhteen suvaitsevaisuuden, muiden kunnioittamisen ja ennen kaikkea 

tasa-arvon ja syrjimättömyyden arvojen kanssa. Kun opettajan oikeutta tunnustaa uskonto-

aan punnittiin suhteessa tarpeeseen suojella uskonnollista harmoniaa ja siten oppilaita, sveit-

siläiset viranomaiset eivät olleet EIT:n näkemyksen mukaan ylittäneet harkintamarginaali-

aan. Uskonnonvapauden rajoitus oli tuomioistuimen näkemyksen mukaan oikeasuhtainen 

sen oikeutettuihin tavoitteisiin eli muiden oikeuksien sekä yleisen järjestyksen ja turvalli-

suuden suojaamiseen nähden ja välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa. Jostain syystä 

EIT päätyi tämän todettuaan lausumaan, että hakemus on tältä osin siten ”ilmeisen perustee-

ton”. Tapauksessa ei todettu tapahtuneen myöskään syrjintää. Valittajan väitteeseen suku-

puoleen perustuvasta syrjinnästä EIT totesi, ettei huivin käytön kieltäminen työpaikalla ollut 

kohdistunut häneen naisena, vaan sama rajoitus voisi soveltua myös mieheen, joka ilmaisi 

vaatetuksellaan tiettyä vakaumusta. Tämäkin osa valituksesta katsottiin ilmeisen perusteet-

tomaksi. Valituksen ei siten katsottu lainkaan täyttävän edes ihmisoikeussopimuksen 35 ar-

tiklan mukaisia tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä.183  

Evans toteaa tällaisen innottoman käsittelyn olevan melko tyypillistä uskonnollisia vähem-

mistöjä koskevissa tapauksissa Euroopassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pystyy har-

                                                
182 Ks. esim. Ojanen – Scheinin 2011a, s. 194. 
183 Dahlab v. Sveitsi. 



 

 43 

voin irrottautumaan Euroopassa yleisimmin vallitsevasta sekulaarista tai kristillisestä uskon-

nollisesta kehyksestä. Käytännössä vähemmistöuskontojen oikeuksia rajoitetaan monissa 

valtioissa rutiininomaisesti, eikä tuomioistuin ole ollut halukas puuttumaan rajoituksiin, 

huolimatta siitä korkeasta kynnyksestä, joka oikeuksien rajoittamisen hyväksyttävyydelle on 

muodollisesti sopimuksessa asetettu.184 

Tapaukset Kurtulmuş ja Karaduman seurasivat Dahlab-tapauksen linjaa. Kurtulmuş-tapauk-

sessa EIT lähti siitä, että virkamiehille asetetut pukeutumissäännöt, joissa kaikki pään peit-

tävät asusteet kiellettiin, rajoitti valittajan oikeutta tunnustaa uskoaan. Apulaisprofessorina 

toiminut valittaja piti musliminaisen velvollisuutena pitää islamilaista huivia. Ratkaisevaa 

rajoituksen hyväksyttävyyden suhteen oli, oliko rajoitus välttämätön demokraattisessa yh-

teiskunnassa. EIT totesi, että virkamiehet ovat lähtökohtaisesti yksilöitä, jotka nauttivat 9 

artiklan suojaa, mutta valtion on mahdollista velvoittaa heitä olemaan asemansa vuoksi hil-

littyjä uskonnonilmaisuissaan. Neutraalisuuden vaatiminen on perusteltua, kun virkamies 

edustaa valtiota hoitaessaan velvollisuuksiaan, erityisesti oppilaitoksissa. Tuomioistuimen 

tuli siis tutkia, oliko näiden intressien välille löydetty tasapaino. Käsitykset uskontojen ja 

valtion välisestä suhteesta vaihtelevat EIT:n mukaan suuresti demokraattisissa yhteiskun-

nissa, joten kansallisilla päätöksentekoelimillä on tärkeä rooli. EIT antaa siis näissä kysy-

myksissä valtioille laajan harkintamarginaalin. Virkamiehen valtiota edustavan roolin ja val-

tion koulutusjärjestelmän neutraalisuuden lisäksi EIT antoi merkitystä sekularismin periaat-

teen merkitykselle Turkin valtiosääntöperinteessä sekä sille, että valittaja on valinnut virka-

miesaseman omasta vapaasta tahdostaan. Valtion viranomaisten katsottiin pysyneen harkin-

tamarginaalinsa sisällä, joten rajoitus oli oikeutettu ja oikeasuhtainen. Tämänkin valituksen 

todettiin olevan uskonnonvapautta koskevilta osin ilmeisen perusteeton.185 Huivin käytön 

takia toimestaan erotettua lukion uskonnonopettajaa koskeneessa Karaduman-tapauksessa 

tuomioistuin tyytyi viittaamaan Dahlab- ja Kurtulmuş-tapauksiin ja toteamaan, ettei sillä ole 

syytä poiketa niissä tehdyistä johtopäätöksistä.186  

Tapaukset Dahlab, Kurtulmuş ja Karaduman liittyvät oppilaitoksiin, joiden suhteen kansal-

lisvaltioilla on edellä todetuin tavoin laaja harkintamarginaali päättää siitä, ovatko uskon-

nolliset symbolit sallittavia. Painoarvoa oli myös valittajien virkamiesasemalla. Koska vir-

kamiehet toimivat valtion edustajina tehtäviään hoitaessaan, valtiolla on erityinen intressi 

                                                
184 Evans 2006, s. 54. 
185 Kurtulmuş v. Turkki. 
186 Karaduman v. Turkki 2007. 
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vaatia näiltä neutraalia ulkoasua ja olemusta. Valtiolla on siten mahdollisesti laajempi har-

kintamarginaali rajoittaa virkamiesten oikeutta tunnustaa uskoaan kuin mitä tulee yksityisen 

työnantajan alaisuudessa työskenteleviin työntekijöihin tai uskonnon ilmaisuihin julkisilla 

paikoilla.  

Harkintamarginaali selittänee melko suureksi osaksi sen, että tuomioistuimen suuri jaosto 

suhtautui Lautsi-ratkaisussa koululuokan seinällä roikkuvaan krusifiksiin erilaisella tavalla 

kuin islamilaisiin huiveihin oli suhtauduttu aiemmassa käytännössä. Kyseisessä tapauksessa 

tuomioistuimen mukaan ei ollut osoitettu, että seinällä olevalla uskonnollisella symbolilla 

olisi vaikutusta lapsiin, joiden vakaumukset olivat vasta muotoutumassa.187 Krusifiksi oli 

vain passiivinen symboli, eikä sillä ollut samanlaista vaikutusta kuin opetuksella tai aktiivi-

sella osallistumisella uskonnonharjoitukseen. Suuren jaoston näkemyksen mukaan Lautsi-

tapaus oli erilainen kuin Dahlab. Viimeksi mainitussa tapauksessa valittajaa kiellettiin käyt-

tämästä huivia opettaessaan, millä pyrittiin suojaamaan oppilaiden ja näiden vanhempien 

vakaumuksia sekä koulujen laissa turvattua tunnustuksettomuutta. Krusifiksi ei liittynyt pa-

kolliseen kristinuskon opetukseen, ja kouluympäristö oli Italiassa avoin myös muille uskon-

noille ja vakaumuksille. Krusifiksin esillä pitäminen ei ollut johtanut käännyttävään sisäl-

töön opetuksessa, ja valittajien vanhemmilla säilyi täysi oikeus kasvattaa lapsiaan omien 

vakaumustensa mukaisesti.188 Maher katsoo, että vaikka suuri jaosto yritti erottaa Lautsi-

tuomion islamilaista huivia koskevasta aiemmasta käytännöstä, ratkaisulla tulisi silti olla 

laajempaa merkitystä. Sellaisissa valtioissa, joissa uskonnollisia tunnuksia pidetään esillä 

valtiollisissa yhteyksissä samalla tavoin kuin Lautsi-tapauksessa, olisi hankalasti perustelta-

vissa, että yksilöiltä kiellettäisiin vastaavat uskonnon ilmaisut. Näin on etenkin siksi, että 

yksilöt nauttivat 9 artiklan suojaa, toisin kuin valtiot.189 

Harkittaessa sitä, missä määrin näistä EIT:n tapauksista voi johtaa tulkintaohjeita kansallisen 

lain soveltamiseen, lienee otettava huomioon se, että EIT antaa merkitystä kyseessä olevien 

valtioiden erityisolosuhteille harkintamarginaalin laajuuden määrittelemisessä. Etenkin 

Turkkia koskevissa tapauksissa EIT korosti sekularismin periaatetta ja sen ylläpitämistä yh-

tenä Turkin valtion perusperiaatteista. Esimerkiksi Viljanen on Leyla Şahin -tuomiota kos-

                                                
187 Lautsi v. Italia, k. 66. 
188 Ibid., k. 72–75. 
189 Maher 2014, s. 230. 
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kevassa oikeustapauskommentissaan varoittanut EIT:n tulkintalinjausten kyseenalaistamat-

tomasta soveltamisesta kansallisten oikeussääntöjen tulkintaan.190 Etenkin turkkilaistapauk-

sissa huivikysymykset liittyvät osaltaan islaminuskon ja demokratian yhteensovittamiseen 

Turkin olosuhteissa, jotka poikkeavat muiden jäsenvaltioiden tilanteesta. EIT käsittelee tä-

hän dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä varoen.191 Suomen oloissa sekularismin ylläpitämi-

nen ei välttämättä ole sellainen painava yhteiskunnallinen intressi, joka tekisi uskonnon tun-

nustamisen rajoittamisesta samankaltaisessa tapauksessa ”välttämättömän”.192 

4.3.2 Harkintamarginaali sairaaloissa 

Tuomiossa Eweida ja muut EIT käsitteli yhdistettyinä neljä uskonnonvapauskytkentäistä 

asiaa. Kahdessa niistä, valittajien Eweida ja Chaplin tapauksissa, oli kyse ristikaulakorun 

käyttämisestä työpaikalla. Ratkaisut eroavat toisistaan siten, että Eweida oli työsuhteessa 

yksityiseen työnantajaan, kun taas Chaplin työskenteli julkisessa sairaalassa. Myös tapauk-

siin liittyvät intressit olivat erilaiset. Eweida-tapauksessa valittajan uskonnon ilmaisemisen 

vapauden rajoittaminen liittyi työnantajan toiveeseen välittää tietynlaista yrityskuvaa. Chap-

linin tapauksessa rajoitus liittyi hygieniaan ja turvallisuuteen sairaalaolosuhteissa. 

Chaplin työskenteli sairaalassa hoitajana geriatrisella osastolla. Hän oli pitänyt ristikorua 

konfirmaatiostaan saakka, ja uskoi, että sen poistaminen rikkoisi hänen uskoaan vastaan. 

Sairaalan ohjeiden mukaan korut tuli pitää minimissä ristitartuntojen välttämiseksi. Kaula-

korujen käyttäminen oli turvallisuussyistä kielletty potilaita käsiteltäessä. Jos työntekijä tah-

toi käyttää koruja kulttuurisista tai uskonnollisista syistä, hän saattoi ottaa asian esille esi-

miehensä kanssa. Kansallisessa tuomioistuinkäsittelyssä oli tullut esille, että toista kristittyä 

hoitajaa oli pyydetty riisumaan ristikoru, ja sikhihoitajille oli ilmoitettu, etteivät nämä voisi 

pitää rannekorua tai kirpania193. Nämä olivat noudattaneet ohjeistusta. Kahden naispuolisen 

muslimilääkärin oli sallittu käyttää istuvaa urheiluhijabia. Kun sairaalassa otettiin käyttöön 

uudet v-kaula-aukkoiset univormut, Chaplinia pyydettiin poistamaan korunsa, jolloin hän 

pyysi lupaa käyttää sitä, koska se oli uskonnollinen symboli. Lupaa ei myönnetty, koska 

ketju voisi aiheuttaa vammoja, jos potilas tarttuisi siihen. Lisäksi roikkuva risti voisi olla 

terveys- tai turvallisuusriski, jos se esimerkiksi osuisi avohaavoihin. Valittaja ei hyväksynyt 

ehdotusta kiinnittää risti ja ketju henkilökorttinsa nauhaan, sillä myös henkilökortti ja nauha 

                                                
190 Viljanen 2004, s. 1124. 
191 Ibid., s. 1120. 
192 Ibid., s. 1124. 
193 Sikhiuskontoon kuuluva tikari, jota saa käyttää vain itsepuolustukseen. Ks. Ketola 2008, s. 320. 
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oli irrotettava kliinisten tehtävien yhteydessä. Chaplin siirrettiin väliaikaisesti toisiin tehtä-

viin, jotka sittemmin lakkasivat.  

Chaplin esitti hänelle töissä asetettujen sanktioiden loukanneen hänen 9 artiklan mukaista 

uskonnonvapauttaan joko yksin tai yhteydessä syrjinnän kieltävään 14 artiklaan.194 EIT kat-

soi, että ristikorun pitäminen kuului suojatun uskonnon tunnustamisen alaan, ja tätä oikeutta 

oli rajoitettu.195 Tapaus tuli siis ratkaistaviksi rajoitusedellytysten nojalla. Tuomioistuimen 

näkemyksen mukaan oli kiistatonta, että rajoituksen tavoite oli suojella sekä hoitajien että 

potilaiden terveyttä ja turvallisuutta, ja syy oli ihmisoikeussopimuksen valossa hyväksyt-

tävä. Ratkaisevaa oli siis suhteellisuusharkinta. EIT piti rajoituksen syytä tässä tapauksessa 

huomattavasti painavampana intressinä kuin Eweida-tapauksessa tavoiteltua yrityksen ima-

goa. Tuomioistuin oli sitä mieltä, että kansallisille viranomaisille tulee tällaisissa kysymyk-

sissä jäädä laaja harkintamarginaali, ja että sairaalaesimiehet olivat kansainvälistä tuomiois-

tuinta paremmassa asemassa tekemään päätöksiä kliinisestä turvallisuudesta. EIT katsoi, 

ettei se voinut pitää rajoitusta epäsuhtaisena, eikä siten myöskään todeta 9 artiklan louk-

kausta.196 

Vuoden 2015 Ebrahimian v. Ranska -tapauksessa valittaja oli toiminut sosiaalihoitajana sai-

raalassa. Hänen määräaikaista työsopimustaan ei ollut jatkettu, koska hän oli kieltäytynyt 

poistamasta uskontonsa takia pitämäänsä huivia potilaiden valituksista huolimatta.197 Tuo-

mioistuin piti riidattomana, että Ebrahimian piti huivia tunnustaakseen uskontoaan,198 ja työ-

sopimuksen jatkamatta jättämisellä hänen uskonnonvapauttaan oli rajoitettu.199 

Huivin kieltämisellä tavoiteltiin julkisen toiminnan neutraaliutta ja sitä kautta mahdollisesti 

heikossa asemassa olevien julkisten palvelujen käyttäjien suojaamista. EIT piti päämäärää 

hyväksyttynä. Neutraaliuden tarkoitus oli kunnioittaa kaikkia potilaiden ja muiden julkisten 

palvelujen käyttäjien erilaisia uskonnollisia ja hengellisiä vakaumuksia ja taata käyttäjien 

yhdenvertainen kohtelu. Kyse oli tuomioistuimen näkemyksen mukaan siten muiden oi-

keuksien suojelemisesta.200 Sairaalaympäristön neutraalius oli EIT:n mukaan kytköksissä 

                                                
194 Eweida ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta, k. 51. 
195 Ibid., k. 89, 91 ja 97. 
196 Ibid., k. 98–100. 
197 Ebrahimian v. Ranska, k. 7–8. 
198 Tuomioistuin huomioi, että sairaalan hallinto viittasi huiviin ”päähineenä” (”coiffe”), muttei pyrkinyt kiis-
tämään sen uskonnollista merkitystä. 
199 Ebrahimian v. Ranska, k. 46–47. 
200 Ibid., k. 53. 
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työntekijöiden asenteisiin, ja potilaiden tuli voida luottaa henkilökunnan puolueettomuu-

teen. Näiden julkisten intressien yhteensovittamisessa yksityisen henkilön uskonnonvapau-

den kanssa kansallisilla viranomaisilla oli jälleen laaja harkintamarginaali. Harkintavaltaan 

johti myös se, että sairaalan vastaavalla henkilökunnalla oli paremmat edellytykset tehdä 

laitostaan koskevia päätöksiä kuin tuomarilla, saati sitten kansainvälisellä tuomioistui-

mella.201 Kansalliset viranomaiset olivat myös paremmassa asemassa arvioimaan valittajaan 

kohdistuneen sanktion suhteellisuutta. Valittaja oli ollut tietoinen pukeutumisen neutraalius-

vaatimuksesta virantoimituksessa, ja kurinpitotoimet olivat olleet seurausta kieltäytymisestä 

mukautua tähän velvollisuuteen, riippumatta valittajan ammatillisesta pätevyydestä. Valit-

tajalla oli ollut käytettävissään kurinpitoprosessiin liittyvät oikeusturvakeinot ja mahdolli-

suus valittaa hallintotuomioistuimiin. EIT katsoi, etteivät kansalliset viranomaiset olleet ylit-

täneet harkintavaltaansa.202 

Tuomio sisältää kaksi osittain eriävää mielipidettä, joissa esitetään huomionarvoisia näkö-

kulmia. Tuomari O’Leary arvostelee sitä, että tuomiolla käytännössä laajennetaan alun perin 

koulutukseen liittyvää oikeuskäytäntöä koskemaan huomattavasti suurempaa soveltamisalu-

etta. Ebrahimian-tapauksen ratkaisulla on hänen mukaansa laajoja vaikutuksia. Näkyvien 

uskonnollisten symbolien käyttö on kielletty ranskalaisissa julkisissa laitoksissa ja johtaa 

siihen, ettei virkasuhdetta jatketa. Sekularismilla ja neutraaliudella perustellaan siten yleistä 

kieltoa, joka on nyt myös arvioitu oikeasuhtaiseksi. Mielipidettä ei O’Learyn mukaan tule 

lukea niin, että se kieltäisi Ranskan harkintamarginaalin asiassa. Tuomioistuimen tehtävä ei 

ole hänen mukaansa arvioida Ranskan laïcité-mallia sellaisenaan, mutta harkintamarginaali 

tulee kuitenkin alistaa eurooppalaiselle kontrollille.203 

Rajoituksen hyväksyttävästä tavoitteesta O’Leary toteaa, että tapauksessa olisi voitu löytää 

rajoitukselle oikeutettu ja konkreettinen päämäärä, joka liittyi valittajan työn luonteeseen 

psykiatrisen hoidon alalla. Sen sijaan abstrakteista periaatteista johdettiin yleinen kielto, joka 

soveltuu kaikkiin julkisen vallan palveluksessa oleviin. Se, että sekulaarius ja neutraalius 

ovat olennaisia periaatteita, joiden tärkeyden tuomioistuin on tunnustanut, ei vapauttanut 

tuomioistuinta tutkimasta, oliko valittajan uskonnonvapaudelle asetettu rajoitus tarpeellinen 

                                                
201 Ibid., k. 64–65. 
202 Ibid., k. 69–70. 
203 Ibid., Tuomari O’Learyn osittain eriävä mielipide. 
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näiden periaatteiden kunnioittamisen varmistamiseksi, ja vastasiko se siten painavaan yh-

teiskunnalliseen tarpeeseen.204 

Suhteellisuusarviossa O’Leary näkee enemmistön ottaneen kaksi lähestymistapaa. Ensim-

mäinen lähtee suhteellisen konkreettisesta suhteellisuusarviosta, joka liittyy valittajan työ-

tehtäviin, niiden suorittamisen asiayhteyteen sekä potilaiden tarpeisiin ja haavoittuvuuteen. 

Toisaalta suhteellisuutta tarkastellaan jälleen abstraktimmalla tasolla sekulaarisuus- ja neut-

raaliusperiaatteiden valossa. Tehtäviin liittyvä tarkastelunäkökulma on O’Learyn näkemyk-

sen mukaan ongelmaton ja hyväksyttävä, ja siltä pohjalta rajoituksen oikeasuhtaisuutta ar-

vioitiin myös yksityiseen sektoriin liittyvässä Eweida-tapauksessa. Sen sijaan O’Leary kri-

tisoi sitä, ettei tuomioistuimen enemmistö näe ongelmaa siinä, että kansalliset viranomaiset 

olivat antaneet enemmän painoarvoa sekulaarisuus-neutraaliuden periaatteelle ja valtion in-

tressille kuin valittajan intresseille. Mikään ei viitannut siihen, että valittaja olisi asenteel-

laan, käytöksellään tai toimillaan vaarantanut sekulaarisuutta ja neutraaliutta painostamalla, 

käännyttämällä tai muuten heikentämällä muiden oikeuksia. Lisäksi harkinnassa ei näytetty 

otetun juurikaan huomioon niitä raskaita seurauksia, joita valittajalle syntyisi, jos hän ei va-

kaumuksensa pakottamana kokisi voivansa jättää pois kyseessä olevia uskonnollisia symbo-

leja. Eweida-tapauksessa tuomioistuin oli katsonut parhaaksi punnita keskenään kaikkia asi-

aan vaikuttavia olosuhteita suhteellisuusarviota tehtäessä. Eweida-tapauksessa tehdyt lin-

jaukset ja kaikki kohtuullisia mukautuksia koskeva harkinta jäivät siten O’Learyn mielipi-

teen mukaan kateisiin tässä ratkaisussa.205 

Tuomari De Gaetano on samaa mieltä O’Learyn kanssa tuomion perusteluista. Abstraktista 

valtion sekulaarisuuden vaatimuksesta tulee itsessään ”painava yhteiskunnallinen tarve”. 

Tuomari pitää vääränä ja vaarallisenakin tuomion taustaoletusta, että julkisten palveluiden 

käyttäjille ei voitaisi taata puolueetonta palvelua, jos niiden tarjoajan edustaja tuo jossain 

muodossa esille oman uskontonsa. Hän lisää, että Ranskan oikeus ei näyttäisi kieltävän jon-

kin vaatekappaleen tai symbolin objektiivista käyttämistä, vaan sen pitämisen subjektiivi-

sessa uskonnollisessa merkityksessä. Huivia voidaan pitää muistakin kuin uskonnollisista 

syistä, samoin kuin esimerkiksi partaa tai ristikorua tai -riipusta. Sen vaatiminen, että virka-

                                                
204 Ibid. 
205 Ibid. 
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mies paljastaa, onko jollain symbolilla hänelle uskonnollinen merkitys, sopii huonosti yh-

teen Ranskan oikeuden virkamiehille takaaman uskonnon- ja omantunnonvapauden kunni-

oittamisen kanssa.206 

Tuomiossa on herättänyt kritiikkiä se, että jättämällä arvioimatta objektiivisesti sitä, onko 

uskonnollisten symbolien käyttö todellisuudessa vaarantanut valittajan puolueettomuuden ja 

loukannut muiden oikeuksia, EIT jättää myös suojaamatta vähemmistöjä ennakkoluuloilta. 

EIT ei nostanut esille lainkaan kysymystä siitä, liittyivätkö ne ”ongelmat”, joita valittaja oli 

kokenut työssään kollegojensa ja potilaiden kanssa, valittajan käytökseen vai pikemminkin 

islamiin kohdistuviin ennakkoluuloihin. Brems toteaa myös, että tuomioistuimen abstrakti 

periaatteisiin nojaava suhteellisuusanalyysi on kehämäinen: EIT ei katso voivansa arvioida 

sitä, onko yleisluonteinen uskonnollisten symbolien kielto edes perusteltavissa neutraalisuu-

della ja sekularismilla. Uskonnollisen huivin pitäminen loukkaa tuomioistuimen mukaan 

neutraaliutta ja sekularismia, koska Ranskassa sekularismi tulkitaan tällä tavoin, ja tuomio-

istuin ei näkemyksensä mukaan ole kelvollinen arvioimaan Ranskan järjestelmää sellaise-

naan.207  

Chaplin- ja Ebrahimian-tapauksissa valittajien uskonnonvapauteen kohdistuvien rajoitusten 

päämäärät olivat varsin erilaiset. Chaplin-tapauksessa ristikorun (ja kaikkien kaulakorujen) 

kieltäminen liittyi konkreettisiin työturvallisuus- ja -hygienianäkökohtiin. Vaikka EIT ei pi-

tänyt itseään yhtä pätevänä arvioimaan korun todellista vaikutusta turvallisuuteen ja hygie-

niaan kuin paikallista laitoshenkilökuntaa, tapauksen perusteluissa tuli kuitenkin esille useita 

esimerkkejä tilanteista, joissa korun pitämisestä voisi aiheutua tosiasiallista haittaa. Sen si-

jaan Ebrahimian-tapauksessa rajoitus palveli abstraktien neutraalisuuden ja sekularismin ta-

voitteita, ja kuten eriävissä mielipiteissä ja muualla annetusta kritiikistä on käynyt ilmi, tuo-

mioistuin ei pyrkinyt arvioimaan, oliko valittajan huivi tosiasiallisesti millään lailla vaaran-

tanut näitä tavoitteita. Samoin kuin turkkilaistapauksissa, Ebrahimian-tapauksen merkityk-

sen harkinnassa kansallisen oikeusjärjestelmän sisällä on muistettava, että sekularismilla ei 

ole Suomessa samanlaista asemaa ja merkitystä kuin Ranskassa, jossa se on valtiosääntöön 

kuuluva periaate.208 

                                                
206 Ibid., Tuomari De Gaetanon eriävä mielipide. 
207 Brems 2015. 
208 Periaate ilmaistaan muun muassa Ranskan perustuslain (4.10.1958) 1 artiklassa: ”La France est une Ré-
publique indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentrali-
sée.” 
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4.3.3 Harkintamarginaali yksityisen sektorin työsuhteiden alalla 

Tapaus Eweida on ainoa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama tuomio, joka koskee 

uskonnollisten asusteiden käyttämistä työsuhteessa yksityiseen työnantajaan. Eweida työs-

kenteli British Airwaysillä, jonka pukeutumisohjeiden mukaan pakolliset uskonnon mukai-

set asusteet tai vaatteet tuli kätkeä työunivormun alle. Jos tämä ei ollut mahdollista, niille oli 

tullut hankkia hyväksyntä esimiestasolta. Yrityksessä oli sallittu sikhimiesten käyttää sinistä 

tai valkoista turbaania ja paljastaa sikhiuskoon liittyvä rannekoru lyhythihaisen kesäpaidan 

kanssa, ja musliminaisten oli sallittu pitää huivia tietyissä väreissä. Nämä asusteet oli tulkittu 

uskonnon mukaan pakollisiksi uskonnollisiksi symboleiksi. Eweida oli alkanut käyttää ris-

tikorua avoimesti merkkinä sitoutumisestaan uskoonsa. Hän oli kahteen kertaan suostunut 

ottamaan korun pois huomautuksen seurauksena. Kolmannella kerralla hän oli kieltäytynyt 

piilottamasta tai poistamasta korua, jolloin hänet oli lähetetty kotiin palkatta siihen asti, kun-

nes hän suostuisi noudattamaan työsopimuksen mukaisia pukeutumisohjeita. Hänelle oli tar-

jottu hallinnollista työtä, johon ei liittynyt univormuvaatimuksia, mutta hän ei ottanut tar-

jousta vastaan.  Seuraavana vuonna British Airways muutti politiikkaansa uskonnollisten 

symbolien suhteen, ja hyväksytyt symbolit sallittiin. Esimerkiksi risti ja Daavidin tähti saivat 

suoraan hyväksynnän. Eweida palasi töihin, mutta yritys ei suostunut korvaamaan hänelle 

sitä ansionmenetystä, joka hänelle oli aiheutunut siltä ajalta, kun hän oli päättänyt olla tule-

matta töihin.209 

Koska tapaus liittyi yksityiseen yritykseen, se tuli arvioitavaksi valtion positiivisten velvoit-

teiden kautta. Sen arvioiminen, onko valtio täyttänyt sopimuksesta johtuvat positiiviset vel-

voitteensa, tapahtuu samankaltaisilla periaatteilla kuin negatiivisiin velvoitteisiin liittyvä ar-

viointi. Olennaista on oikeudenmukaisen tasapainon löytäminen yksilön ja yhteisön intres-

sien välille. Valtiolla on tasapainon arvioimisen suhteen harkintamarginaali.210  

Samoin kuin Chaplinin kohdalla, EIT päätyi katsomaan, että ristikaulakorun käyttäminen oli 

uskonnon tunnustamista, ja että valittajan uskonnonvapautta oli rajoitettu.211 Tuomioistuin 

katsoi, että rajoituksella oli hyväksyttävä päämäärä eli työnantajan toive välittää tietynlaista 

yrityskuvaa. Kansalliset tuomioistuimet olivat kuitenkin antaneet tavoitteelle liikaa painoar-

voa Eweidan uskonnonvapauteen nähden, jolloin rajoitus ei ollut oikeasuhtainen. 9 artiklaa 

oli siis loukattu, huolimatta siitä, että tuomioistuin otti huomioon useita asianhaaroja, jotka 

                                                
209 Eweida ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta, k. 9–13. 
210 Ibid., k. 84. 
211 Ibid., k. 89, 91 ja 97. 
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lievensivät loukkauksen vaikutuksia. Eweidalle oli esimerkiksi tarjottu muuta työtä samalla 

palkalla, ja hän oli aloittanut virallisen valitusprosessin yrityksen sisällä, mutta jättänyt odot-

tamatta prosessin tulosta ja ilmestynyt töihin ristikoru näkyvillä. Valituksen tuloksena Bri-

tish Airways myös tutki asian tunnollisesti ja päätyi höllentämään pukeutumisohjeistustaan, 

minkä jälkeen Eweida pääsi palaamaan entiseen työhönsä. Suhteellisuusharkintaan vaikutti 

myös se, että työnantaja oli yksityinen yritys. Kansallisille viranomaisille jäi siten harkinta-

marginaali sen suhteen, millä tavoin työnantajan työntekijäänsä kohdistamiin rajoituksiin 

puututtiin. Toisaalta tuomioistuimen näkemyksen mukaan rajoitus meni liian pitkälle, sillä 

uskonnollisilla tunnuksilla ei ollut näytetty olleen vahingollista vaikutusta British Airwaysin 

yrityskuvaan. Eweidan risti oli vaatimaton eikä aiheuttanut haittaa ammattimaiselle vaiku-

telmalle. Muiden uskonnollisten asusteiden, joille oli annettu lupa, ei ollut näytetty vaikut-

taneen haitallisesti yrityskuvaan. Se, että pukeutumisohjetta oli myöhemmin voitu muuttaa, 

puhui sen puolesta, ettei uskonnollisten symbolien kieltäminen ollut ollut oleellisen tär-

keää.212 

Maher katsoo, että Eweida-tapauksesta on vedettävissä johtopäätös, että työnantaja ei toden-

näköisesti menesty tulevissa valituksissa, jos ainoa peruste, johon työntekijöiden uskonnon-

vapautta rajoittavien pukeutumisohjeiden perustelemiseksi vedotaan, on yrityskuvan ylläpi-

täminen.213 Lähtökohtaisesti tietyn yrityskuvan välittäminen todettiin ratkaisussa sinänsä 

hyväksyttäväksi tavoitteeksi. Harkintamarginaali näyttää kuitenkin jäävän varsin kapeaksi. 

EIT näyttää edellyttävän konkreettista osoitusta siitä, että yrityskuvalle on tosiasiallisesti 

aiheutunut haittaa. Verrattaessa Eweida-tapausta edellä käsiteltyyn Ebrahimian-tapaukseen 

ero julkisen ja yksityisen puolen välillä näyttää olevan suuri. Kun kyseessä on pyrkimys 

välittää valtion edustajista neutraalia ja sekulaaria kuvaa, valtion harkintamarginaali mah-

dollistaa Ebrahimian-tapauksen perusteella käytännössä uskonnollisten tunnusten täyskiel-

lon julkista valtaa edustavilla työntekijöillä. 

Wintemute huomauttaa, että British Airwaysillä käytössä olleet työasumääräykset eivät ol-

leet neutraaleja, eikä eri uskontoja ja vakaumuksia ilmaisevia työntekijöitä kohdeltu samoin. 

Yhtiössä oli sallittu juutalaisten, muslimien ja sikhien käyttää uskontoonsa kuuluvia asus-

teita, mutta ristikoru kiellettiin. Kyse näyttää olevan välittömästä uskontoperusteisesta syr-

jinnästä. Britannian työtuomioistuimessa väite välittömästä syrjinnästä oli hylätty sillä pe-

                                                
212 Ibid., k.93–94. 
213 Maher 2014, s. 227. 
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rusteella, ettei ristikorun pitäminen ollut kristitylle pakollista, mutta esimerkiksi sikhiranne-

korun pitäminen oli sikhille uskonnollinen velvollisuus. EIT linjasi kuitenkin, ettei valitta-

jalla ollut velvollisuutta osoittaa, että hän toimi uskonnon asettaman velvollisuuden mukai-

sesti. EIT:n olisi saattanut olla helpompi lähestyä tapausta oikeuttamattoman välittömän syr-

jinnän kautta 9 artiklan loukkauksen sijasta.214 

Eweida-tapaukseen osittain eriävän mielipiteen kirjanneet tuomarit Bratza ja Björgvinsson 

eivät puolestaan näe syytä kyseenalaistaa kansallisten tuomioistuinten johtopäätöstä siitä, 

että kyseessä ei ollut välitön syrjintä. Heidän mielestään Eweidan valitus pohjautui ennen 

kaikkea väitteeseen välillisestä syrjinnästä. Valittajan näkemyksen mukaan hänen kohdal-

laan olisi tullut poiketa yrityksen työasupolitiikasta, koska hän oli eri asemassa kuin sellaiset 

työntekijät, jotka halusivat käyttää koruja ei-uskonnollisista syistä.215  

4.4 Syrjintäkieltojen näkökulma 

4.4.1 Uskonnonvapauteen kohdistuvien rajoitusten ja syrjintäkieltojen suhteesta 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa syrjinnän kiellolla on yleensä katsottu olevan liitännäi-

nen merkitys sopimuksissa turvattuihin oikeuksiin nähden. EIT on katsonut, ettei EIS:n 14 

artiklalla ole itsenäistä merkitystä, vaan sillä on merkitystä vain suhteessa sopimuksen ja sen 

lisäpöytäkirjojen muissa artikloissa turvattuihin oikeuksiin. Artikla on kuitenkin itsenäinen 

siinä mielessä, ettei sen soveltaminen edellytä muiden sopimusartikloiden loukkausta. Jotta 

14 artikla voisi tulla sovellettavaksi, riittää, että käsiteltävänä olevan tapauksen tosiseikat 

kuuluvat jonkin sopimuksessa turvatun oikeuden soveltamisalaan.216 EIT on yleensä lähes-

tynyt uskontokytkentäisiä tapauksia 9 artiklan rajoitusten näkökulmasta. Esimerkiksi 

Eweidan tapauksessa se katsoi, ettei 14 artiklaa ollut tarpeen tutkia erikseen, kun 9 artiklan 

loukkaus oli todettu.217  

YK:n KP-sopimus, toisin kuin EIS, sisältää myös itsenäisen oikeuden yhdenvertaisuuteen ja 

muista sopimuksessa turvatuista oikeuksista riippumattoman syrjintäkiellon. Sopimuksen 2 

artikla on EIS:n 14 artiklaa vastaava säännös, joka velvoittaa valtioita takaamaan sopimuk-

sen mukaiset oikeudet lainkäyttöpiirissään oleville yksilöille ilman kiellettyihin perusteisiin 

perustuvaa syrjintää. Artiklassa 26 puolestaan säädetään oikeudesta yhtäläiseen lain suojaan. 

                                                
214 Wintemute 2014, s. 231–233. 
215 Eweida ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta, k. 7–8. 
216 Esim. Eweida ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta, k. 85. 
217 Ibid., k. 95. 
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Lain tulee sen mukaan kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtäläinen ja teho-

kas suojelu syrjintää vastaan. 26 artiklaa voidaan soveltaa sellaisissakin tapauksissa, joilla 

ei ole mitään yhteyttä mihinkään muuhun sopimuksessa turvattuun oikeuteen.218 Tapauk-

sessa Karnel Singh Bhinder ihmisoikeuskomitea katsoi, että riippumatta siitä, tarkastel-

laanko asiaa 18 artiklan vai 26 artiklan näkökulmasta, päädytään samaan ratkaisuun. Jos 

velvollisuus käyttää suojakypärää saattoi sikhiuskoiset tosiasiallisesti heikompaan asemaan 

kuin muut, erilainen kohtelu oli oikeutettavissa objektiivisella sopimuksen näkökulmasta 

hyväksyttävällä tavoitteella, johon pyrittiin kohtuullisin toimin.219 

EU-oikeudessa ja Suomen kansallisessa oikeusjärjestelmässä syrjintäkieltoja koskevilla 

säännöksillä voi olla erilainen vaikutus kuin yksinomaan uskonnonvapauden rajoittamisen 

näkökulmasta tehdyllä tarkastelulla. Kuten aiemmin on jo todettu, työsyrjintädirektiivin mu-

kaiset oikeuttamisperusteet ovat osittain erilaisia välilliselle ja välittömälle erilaiselle kohte-

lulle. Välillinen epäedulliseen asemaan asettaminen on direktiivin sanamuodon mukaan oi-

keutettavissa puolueettomasti perusteltavissa olevalla oikeutetulla tavoitteella, kunhan sitä 

tavoitellaan asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin (direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b alakoh-

dan i alakohta). Sen sijaan syrjinnän laadusta riippumatta voidaan soveltaa direktiivin 4 ar-

tiklan 1 kohtaa todellisista ja ratkaisevista työhön liittyvistä vaatimuksista, sekä 2 artiklan 5 

kohtaa, jonka mukaan erilaisen kohtelun voivat oikeuttaa sellaiset kansalliset laissa säädetyt 

toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden 

ja järjestyksen takaamiseksi ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden sekä muiden henkilöi-

den oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. 

Julkisasiamies Sharpston on pitänyt syrjinnän muotojen eroa ja välitöntä syrjintää vastaan 

annettavaa voimakkaampaa suojaa merkittävänä osana unionin lainsäädäntöä kyseessä ole-

valla alalla. Käytännössä unionioikeudessa välillisen syrjinnän oikeuttamisperusteita voitai-

siin pitää lähtökohtaisesti vastaavina kuin EIS:n ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonva-

pauden rajoittamisen edellytyksiä. Unionissa suoja välitöntä syrjintää vastaan menisi kuiten-

kin pidemmälle. Hän pitää perusteltuna sitä, että tämä johtaisi siihen, että työnantajien tulisi 

harkita tarkasti työpaikkasäännöt ja työntekijöihin kohdistuvat rajoitukset.220 

                                                
218 Nowak 1993, s. 465. 
219 Karnel Singh Bhinder v. Kanada, k. 6.2. 
220 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-188/15, k. 61–68. 
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On vaikeaa ennakoida, kuinka merkittäväksi ero välittömän ja välillisen erilaisen kohtelun 

oikeuttamisperusteissa käytännössä muodostuu etenkin kotimaisessa oikeudessa. Se riippu-

nee siitä, kuinka tiukasti tulkitaan välillisen syrjinnän oikeuttamiseen liittyvää suhteellisuus-

periaatetta eli sitä, että oikeutettua tavoitetta tulee tavoitella asianmukaisin ja tarpeellisin 

keinoin. Jos asianmukaisuutta ja tarpeellisuutta tulkitaan hyvin tiukasti ja rajoittavasti, voi 

olla, että suhteellisuusvaatimus lähestyy vaatimusta todellisista ja ratkaisevista työhön liit-

tyvistä vaatimuksista. 

4.4.2 Välittömän ja välillisen syrjinnän välisestä rajanvedosta: EU-tuomioistuimen en-

nakkoratkaisut C-157/15 ja C-188/15. 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 14.3.2017 kaksi islamilaista päähuivia koskevaa en-

nakkoratkaisua. Ratkaisut koskivat yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista 

yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY tulkintaa. Molemmat ratkaisut koskevat 

yksityisiä yrityksiä. Julkiseen sektoriin voi liittyä erityispiirteitä, joita ei ole otettu ratkai-

suissa huomioon, joten ratkaisuista ei välttämättä voi johtaa julkisen alan työntekijöitä kos-

kevia tulkintaohjeita.221 

Ensimmäisessä tapauksessa vastaanottopalveluja tarjoavan yrityksen vastaanottovirkailijana 

toiminut Achbita oli irtisanottu, koska ei suostunut luopumaan huivin käyttämisestä työpai-

kallaan. Yrityksessä oli voimassa ensin kirjoittamaton ja sittemmin työpaikkasääntöihin kir-

jattu sääntö, jonka mukaan työntekijät eivät saaneet työpaikalla käyttää poliittista, filosofista 

tai uskonnollista vakaumusta ilmaisevia tunnusmerkkejä. 222  Kansallisen tuomioistuimen 

EU-tuomioistuimelle esittämä ennakkoratkaisupyyntö koski sitä, oliko tällainen sääntö di-

rektiivin mukaan välittömästi syrjivä.223 Tuomioistuin totesi, että yrityksessä voimassa ollut 

sääntö koski erotuksetta kaikenlaisten uskonnollisten, poliittisten ja filosofisten vakaumus-

ten tunnustamista. Velvoite neutraaliin pukeutumiseen koski yhtäläisesti kaikkia työnteki-

jöitä, eikä sääntöä ollut tuomioistuimen käytössä olleen näytön mukaan sovellettu irtisanot-

tuun työntekijään eri lailla kuin muihin. Kyse ei siten tuomioistuimen näkemyksen mukaan 

ollut välittömästä syrjinnästä.224  

                                                
221  Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-157/15, k. 6, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-
188/15, k. 82. 
222 C-157/15, Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v G4S Secure Solut-
ions, EU:C:2017:203, k. 10–16. 
223 Ibid., k. 22. 
224 Ibid., k. 30–32. 
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Tuomioistuin esitti näkökantoja direktiivin tulkinnasta myös välillisen syrjinnän kannalta 

siitä huolimatta, ettei ennakkoratkaisupyyntö ollut ulottunut siihen.225 Se jätti lopullisen pää-

töksen välillisen syrjinnän olemassaolosta kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, mutta 

totesi, että siitä voi olla kyse, jos näennäisesti puolueeton sääntö on johtanut siihen, että 

irtisanottu työntekijä on tosiasiassa joutunut uskontonsa takia muita epäedullisempaan ase-

maan. Sääntö ei kuitenkaan direktiivin mukaan johda välilliseen syrjintään, jos sillä on puo-

lueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite, jonka saavuttamiseksi käytetyt keinot 

ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.226  

Tuomioistuin piti yrityksen halua osoittaa neutraaliutta suhteessa asiakkaisiinsa oikeutettuna 

tavoitteena, mitä se perusteli kytkennällä elinkeinovapauteen ja viittaamalla Euroopan ih-

misoikeustuomioistuimen käytäntöön. Kansallisen tuomioistuimen harkittavaksi jäi se, onko 

hyväksyttävään tavoitteeseen pyritty johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla, mitä 

varten sen tulisi tutkia, että yrityksessä on yleisesti ja erottelematta sovellettu vakaumusta 

osoittavien tunnusmerkkien kieltoa asiakkaiden kanssa tekemisissä olevan henkilökunnan 

suhteen. Lisäksi edellytys tunnusmerkkien kiellon hyväksyttävyydelle on, ettei se mene pi-

demmälle kuin on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi. Kieltoa tulisi siis soveltaa vain niihin 

työntekijöihin, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden kanssa. Kansallisen tuomioistuimen olisi 

tutkittava myös, olisiko yrityksen ollut ilman lisärasitteita mahdollista tarjota työntekijälle, 

joka tahtoo pukeutua uskontonsa mukaisesti, sellaista työtä, johon ei liity asiakaskontak-

tia.227 

Toisessa tapauksessa työntekijä oli niin ikään erotettu työstään huivin takia. Työnantajayri-

tyksen asiakas oli valittanut huivin käytöstä. Työnantaja korosti irtisanomisen perusteluissa 

yrityksen pyrkimystä neutraaliuteen asiakassuhteissa.228 Ennakkoratkaisupyynnön kohteena 

oli direktiivin 2000/78/EY 4 artiklan 1 kohta, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden sää-

tää, ettei kiellettyyn syrjintäperusteeseen liittyvään ominaisuuteen perustuvassa erilaisessa 

kohtelussa ole kyse syrjinnästä, jos kyseinen ominaisuus on todellinen ja ratkaiseva työhön 

liittyvä vaatimus työtehtävien luonteen tai niiden yhteyksien vuoksi, joissa tehtävät suorite-

taan. Lisäedellytys on, että tavoite on oikeutettu ja vaatimus on oikeasuhteinen. Kysymys 

                                                
225 Ibid., k. 33–34. 
226 Ibid., k. 34–36. 
227 Ibid., k. 37–43. 
228 C-188/15, Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v. Micropole SA, 
EU:C:2017:204, k. 14. 
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tapauksessa koski sitä, onko tällaisena todellisena ja ratkaisevana työhön liittyvänä vaati-

muksena pidettävä sitä, että työnantajayritys haluaa ottaa huomioon asiakkaansa toiveen, 

ettei työnantajayrityksen edustaja pitäisi islamilaista huivia.229 

Tuomioistuin huomautti aluksi, ettei ollut selvää, oliko asiassa kyse välittömästi vai välilli-

sesti uskontoon perustuvasta erilaisesta kohtelusta. Jos yrityksessä oli ollut voimassa kaik-

kiin asiakkaiden kanssa kontaktissa oleviin työntekijöihin kohdistuva neutraali uskonnolli-

set, poliittiset ja filosofiset tunnukset kieltävä sääntö, joka oli tosiasiallisesti asettanut irtisa-

notun työntekijän muita huonompaan asemaan, erilainen kohtelu olisi välillistä. Erilainen 

kohtelu ei kuitenkaan johtaisi välilliseen syrjintään, jos sillä olisi oikeutettu tavoite, johon 

pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin. Jos sen sijaan yrityksessä ei ollut ollut voi-

massa tällaista sääntöä, tuli pohdittavaksi ennakkoratkaisupyynnössä esitetty kysymys siitä, 

oliko erilainen kohtelu oikeutettua direktiivin 4 artiklan 1 kohdan perusteella.230 

Tuomioistuin korosti, että direktiivin sanamuodon mukaan todellinen ja ratkaiseva työhön 

liittyvä vaatimus ei kohdistu kiellettyyn syrjintäperusteeseen itsessään, vaan siihen liittyvään 

ominaisuuteen.231 Uskontoon liittyvä ominaisuus voi olla tällainen vaatimus vain erittäin ra-

joitetuissa tilanteissa. Tällainen tilanne voisi olla käsillä vain sellaisissa tapauksissa, joissa 

vaatimus aiheutuu objektiivisesti työtehtävien luonteesta tai niistä yhteyksistä, joissa tehtä-

viä suoritetaan. Työnantajan halu ottaa asiakkaan toivomukset huomioon on tuomioistuimen 

näkemyksen mukaan subjektiivinen seikka, jota kyseessä oleva direktiivin säännös ei voi 

kattaa. Se ei siten ole todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä vaatimus.232 

Tärkeä tapauksissa esille noussut kysymys on välillisen ja välittömän syrjinnän rajanveto 

direktiiviä sovellettaessa. Ensimmäisessä tapauksessa julkisasiamies Kokott totesi ratkai-

suehdotuksessaan, että pintapuolisesti tarkasteltuna yrityksessä voimassa olleen säännön, 

jolla uskonnollisten tunnusmerkkien pitäminen kiellettiin, voisi katsoa olevan välitöntä syr-

jintää, sillä kielto kohdistuu nimenomaan uskontoihin.233 Tuomioistuin on lisäksi aiemmassa 

käytännössään tulkinnut välitöntä syrjintää laajasti ja todennut välittömän syrjinnän olevan 

                                                
229 Ibid., k. 19, 25. 
230 Ibid., k. 31–35. 
231 Esimerkiksi tuomiossa 12.1.2010, Wolf, C-229/08, EU:C:2010:3, joka liittyi ikään perustuvaan erilaiseen 
kohteluun, todettiin fyysisen kunnon olevan ikään liittyvä ominaisuus, joka oli myös todellinen ja ratkaiseva 
palomiehen työhön liittyvä vaatimus. K. 35, 41. 
232 C-188/15, Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v. Micropole SA, 
EU:C:2017:204, k. 37–41. 
233 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-157/15, k. 43. 
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lähtökohtaisesti käsillä aina, kun erilainen kohtelu liittyy kiinteästi kiellettyyn syrjintäperus-

teeseen.234 Aiemmassa käytännössä on julkisasiamiehen näkemyksen mukaan kuitenkin ol-

lut kyse muuttumattomista henkilökohtaisista ominaisuuksista, kun taas käsillä olevassa ta-

pauksessa väitetty erilainen kohtelu liittyy käyttäytymistapaan, jota perustellaan subjektiivi-

sella päätöksellä tai vakaumuksella. Yrityksessä voimassa ollut sääntö ei Kokottin mukaan 

myöskään aiheuttanut sitä, että tietyn uskonnon edustajat olisivat joutuneet direktiivin mu-

kaisen välittömän syrjinnän määritelmän mukaisesti epäedullisempaan asemaan kuin mui-

den uskontojen jäsenet tai toisaalta poliittisia kantojaan vaatetuksellaan tai asusteillaan tun-

nustavat työntekijät tai uskonnonvastaisia näkemyksiä ilmaisevat ateistit. Ainoa erilainen 

kohtelu oli siis niiden työntekijöiden, jotka halusivat ilmaista mitä tahansa uskonnollista, 

poliittista tai filosofista vakaumusta, ja niiden, jotka eivät kokeneet tähän tarvetta, välillä. 

Epäsuotuisampi kohtelu ei siten liittynyt nimenomaan uskontoon eikä ollut välitöntä syrjin-

tää.235 

Direktiivi kieltää syrjinnän sekä uskonnon että vakaumuksen perusteella. Vakaumusta ei ole 

erikseen määritelty. Kuten uskonnon ja uskon käsitteitä koskevassa kappaleessa on todettu, 

vakaumuksen käsitteellä on kytkentöjä ihmisoikeussopimuksissa esiintyvään ”uskon” käsit-

teeseen. Jos käsitteen tulkinnassa seurataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontaelin-

ten tulkintalinjoja, on mahdollista, että vakaumuksen käsite on erittäin laaja. Se saattaa kat-

taa myös poliittisia ja filosofisia vakaumuksia. Olisi siis teoriassa mahdollista katsoa, että 

uskonnollisten, poliittisten ja filosofisten tunnusmerkkien kieltäminen kohdistuisi välittö-

mästi uskontoon ja vakaumukseen. Käytännössä tällainen sääntö kieltäisi nimenomaan us-

konnon ja vakaumuksen mukaisten tunnusmerkkien pitämisen. Tämä voisi perustella sään-

nön tulkitsemista välittömästi syrjiväksi, jos lähtökohta olisi sellainen laaja tulkinta välittö-

mästä syrjinnästä, johon julkisasiamies Kokott viittaa. Julkisasiamies Sharpston esittää 

myös, toisin kuin Kokott, ettei ole kohtuullista olettaa, että uskonto ei ole erottamaton osa 

henkilöä.236 EU-tuomioistuin päätyi ratkaisussaan katsomaan julkisasiamies Kokottin ehdo-

tuksen mukaisesti, että uskonnolliset, poliittiset ja filosofiset tunnukset kieltävä sääntö oli 

neutraali, eikä kyse ollut välittömästä syrjinnästä. Ennakoitavuuden näkökulmasta tämä rat-

                                                
234 Ibid., k. 44. Esim. tuomiossa Dekker C-177/88, EU:C:1990:383 k. 12 ja 17 tuomioistuin totesi, että työhön 
ottamisesta kieltäytyminen raskauden perusteella on mahdollista ainoastaan naisten kohdalla, joten kysymys 
on välittömästä sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. 
235 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-157/15, k. 44–53. 
236 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-188/15, k. 119. 
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kaisu saattaa olla selkeämpi. Tässä lähestymistavassa on kuitenkin nähty myös olevan vaa-

roja: välttääkseen välitöntä syrjintää koskevan sääntelyn tässä kontekstissa, yritysten tarvit-

sisi vain liittää sisäisiin ohjeisiinsa neutraalisuutta koskeva sääntö.237 

Ilmeisesti uskonnolliset, poliittiset ja filosofiset tunnusmerkit kieltävä sääntö oli ollut kir-

joittamattomana voimassa yrityksessä jo ennen, kuin Achbita alkoi pitää huivia töissä. Asian 

taustaa tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, että yrityksen sääntöjä muutettiin juuri Achbitan ta-

pauksen vuoksi siten, että työasuun kohdistuvat rajoitukset lisättiin myös kirjallisesti sään-

töihin.238 Lahuerta ja Palomino pohtivat, oliko Achbitan ilmoitus johtanut siihen, että yritys 

päätti kieltää näkyvät uskonnolliset tunnukset. Jos asia oli näin, kyse olisi heidän näkemyk-

sensä mukaan mitä luultavimmin ollut välittömästä syrjinnästä.239 Julkisasiamies Kokottin 

mukaan säännön sisällöstä ja olemassaolosta ei ollut esitetty epäilyksiä, vaan sitä oli kiistatta 

sovellettu yrityksessä jo ennen sen muuttamista kirjalliseksi.240 

 

  

                                                
237 Palomino 2016, s. 22. 
238 Bribosia 2012, s. 2. 
239 Lahuerta 2016, Palomino 2016 s. 18–19. 
240 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-157/15, k. 102. 
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5. Rajoituksista eri perusteilla ja eri konteksteissa 

5.1 Yleistä 

Lienee selvää, ettei työnantajan direktio-oikeus sellaisenaan riitä perusteeksi kieltää uskon-

nollisten tunnusten käyttäminen töissä. Tulee olla olemassa jonkinlainen hyväksyttävä syy, 

joka perustelee direktio-oikeuden ulottamista työntekijän pukeutumisen alueelle siinä mää-

rin, että tämän uskonnonvapaudelle aiheutuu rajoituksia. Työasun määrääminen edellyttää 

lähtökohtaisesti asiallista syytä, kuten direktio-oikeutta koskevassa kappaleessa 2.3.1 on to-

dettu.  

Vakuutusoikeus katsoi tuomiossaan 1713:96, ettei musliminainen ollut aiheuttanut omalla 

menettelyllään työsopimuksen syntymättä jäämistä, kun oli kertonut työhaastattelussa käyt-

tävänsä uskontonsa takia huntua myös töissä.241 Saarinen katsoo tästä voitavan päätellä, että 

työntekijän uskonnonvapaus syrjäyttää työnantajan näkemyksen siitä, ettei uskonnollinen 

asuste sovi työpaikalle silloin, kun näkemykselle ei ole muita perusteita kuin direktio-oi-

keus.242 

Työpaikalla tapahtuvat uskonnon ilmaisut tulee lähtökohtaisesti toteuttaa niin, ettei muiden 

henkilöiden oikeuksia loukata. Esimerkiksi syrjintälautakunta on katsonut, ettei tapauksessa, 

jossa hakijaa ja hänen työntekijöitään oli kielletty rukoilemasta työmaan sosiaalitiloissa, ol-

lut kyse syrjinnästä. Hakija ja hänen työntekijänsä olivat käyttäneet rukoushetkiin työmaan 

yhteisiä taukotiloja, jolloin tiloja käyttäneet muut työntekijät joutuivat olemaan läsnä uskon-

nonharjoittamistilaisuuksissa. Tämä loukkasi muiden työmaalla työskennelleiden negatii-

vista uskonnonvapautta. Hakija, jolla oli työntekijöihinsä nähden direktio-oikeus ja työnan-

tajan velvollisuudet, olisi voinut järjestää niin, että rukoushetket olisi pidetty sellaisina ai-

koina, jolloin muut työntekijät eivät pitäneet taukoja, tai toisissa tiloissa.243 Pelkästään se, 

että yksilö ilmaisee omaa vakaumustaan asusteilla tai tunnuksilla, ei kuitenkaan voine lou-

kata muiden läsnä olevien henkilöiden negatiivista uskonnonvapautta. Kuten kappaleessa 

1.3 on todettu, yksityistenkin voidaan edellyttää sietävän sitä, että muut käyttävät perusoi-

keuksiaan.  

                                                
241 VakO 16.1.1997/1713:96. 
242 Saarinen 2016, s. 859. 
243 Syrjintälautakunta, tapausseloste Dnro. 2011/93, 13.9.2011. 
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Tässä kappaleessa pyritään pohtimaan uskontoon tai vakaumukseen liittyvien tunnusten 

kieltojen tai niiden käytölle asetettavien rajoitusten hyväksyttävyyttä erilaisten rajoituspe-

rusteiden nojalla ja erilaisissa konteksteissa. 

5.2 Hygienia, terveys ja turvallisuus 

Konkreettiset hygienia-, terveys- ja työturvallisuusnäkökohdat lienevät selkeimpiä hyväk-

syttäviä perusteita rajoittaa uskonnollista pukeutumista. Uskonnollisen asusteen kieltämisen 

on katsottu olevan hyväksyttävää edellä kuvatulla tavalla esimerkiksi YK:n piirissä tapauk-

sessa, jossa turbaani esti suojapäähineen käytön työssä, jossa kypärä oli turvallisuussyistä 

pakollinen. Ristikorun pitäminen on EIT:n näkemyksen mukaan voitu kieltää, kun koru olisi 

voinut joutua avohaavoihin tai potilas olisi voinut kiskaista sitä. Tuomioistuin katsoi tervey-

den ja turvallisuuden suojelemisen olevan huomattavasti painavampi intressi kuin esimer-

kiksi tietyn yrityskuvan välittäminen. Myös Suomessa syyttäjä on antanut syyttämättäjättä-

mispäätöksen asiassa, jossa musliminaista kiellettiin pitämästä huivia työharjoittelussa ra-

vintolassa. Kieltoa oli perusteltu imago- ja hygieniasyillä. Pukeutumisesta keittiön ja ravin-

tolasalin puolella oli annettu tarkat ohjeet. Samaa huivia ei ravintolaesimiehen mukaan voi-

nut käyttää ulkona ja ruokaa tarjoiltaessa. Lisäksi asiakkaat halusivat tarjoilijoiden käyttävän 

yhtenäistä työasua.244 

Hygienia-, terveys- ja turvallisuussyyt olisivat luultavasti myös sellaisia perusteita, joita 

voisi pitää työsyrjintädirektiivin mukaisina todellisina ja ratkaisevina työhön liittyvinä vaa-

timuksina, joilla voi tietyissä olosuhteissa oikeuttaa välittömän uskontoperusteisen erilaisen 

kohtelun. Julkisasiamies Sharpston toteaa, että on vaikea keksiä muita olosuhteita, joissa 

kyseistä poikkeusta voisi soveltaa, vaikka sinänsä on mahdollista, että sellaisia on.245 Työn 

tekeminen voi esimerkiksi edellyttää suojavaatetuksen käyttämistä, tai on olemassa riski, 

että huivit tai korut jäävät vaarallisten laitteiden tai koneiden väliin. Luonnollisesti erilaisen 

kohtelun on oltava tällaisessakin tilanteessa oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pää-

semiseksi, jotta se on hyväksyttävää. 

                                                
244 Surakka 2006. 
245 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-188/15, k. 100. 
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5.3 Yrityskuva ja pukeutumisen yhtenäisyys yksityisessä yrityksessä 

5.3.1 Neutraali yrityskuva ja pukeutumisen yhtenäisyys argumentteina 

Sekä EU-tuomioistuin Achbita-tapauksessa että EIT Eweida-tapauksessa ovat pitäneet yri-

tyskuvan välittämistä lähtökohtaisesti hyväksyttävänä tavoitteena. Molemmissa tapauksissa 

työnantaja tavoitteli neutraalia imagoa. Yrityskuvalla voisi todennäköisesti perustella lä-

hinnä vain välillistä, ei välitöntä, erilaista kohtelua. Vaikka se ei välttämättä ole mahdotonta, 

on vaikea keksiä esimerkkejä siitä, millaisessa tilanteessa yrityskuvan välittämisestä voisi 

aiheutua todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä vaatimus, joka nousee objektiivisesti työ-

tehtävien luonteesta tai tehtävien suorittamisen asiayhteydestä. Ainakaan asiakkaiden mie-

lipiteet eivät EU-käytännön mukaan ole sellainen.  

Etenkin EU-tuomioistuimen viimeaikaisen käytännön valossa voitaneen olettaa, että työn-

antajan antamien pukeutumisohjeiden tarkkuudella on merkitystä sen kannalta, onko erilai-

nen kohtelu välillistä vai välitöntä. Jos yrityksessä on voimassa yleinen poliittiset, filosofiset 

ja uskonnolliset symbolit ja tunnukset kieltävä sääntö, kyseessä ei EU-käytännön valossa 

voitane katsoa olevan ainakaan välitön syrjintä. Vakaumuksellisia tunnuksia pitävien työn-

tekijöiden asettaminen välillisesti heikompaan asemaan olisi EU-tuomioistuimen lähesty-

mistavan mukaan neutraaliuden tavoittelemiseksi oikeutettua, jos tavoitteeseen on pyritty 

johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla. Kieltoa on sovellettava yleisesti ja erottele-

matta. Kieltoa saisi lähtökohtaisesti soveltaa vain asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa 

oleviin työntekijöihin. Työntekijälle, joka tahtoo pukeutua uskontonsa mukaisesti, täytyy 

mahdollisesti myös pyrkiä tarjoamaan sellaista työtä, johon ei liity asiakaskontaktia, jos siitä 

ei aiheudu lisärasituksia. 

Molemmat julkisasiamiehet ovat ratkaisuehdotuksissaan pohtineet myös suhteellisuuteen 

vaikuttavia näkökulmia työsyrjintädirektiivin kannalta. Julkisasiamies Sharpston pitää koh-

tuullisena sitä, että jos työnantaja on määrännyt työntekijöille työasun, työntekijöiltä voi 

odottaa työasumääräysten noudattamista niin pitkälle kuin mahdollista. Työntekijä voisi esi-

merkiksi pyrkiä sovittamaan uskonnollisten asusteiden värit työasun värimaailman 

kanssa.246  

Suhteellisuusharkinnassa saattaa olla merkitystä muun muassa sillä, kuinka vaatimaton tai 

huomiota herättävä tunnus tai asuste on. Esimerkiksi Eweidan risti oli hillitty, eikä häirinnyt 

                                                
246 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-188/15, k. 121–124. 
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työasun ammattimaista vaikutelmaa, mikä vaikutti osaltaan päätökseen siitä, ettei ristin kiel-

täminen ollut oikeasuhtaista.  Jos se on mahdollista, työntekijän voitaneen odottaa valitsevan 

hillityn tavan ilmaista uskontoaan.247 Sharpston huomauttaa kuitenkin, ettei tällaista mah-

dollisuutta aina ole: esimerkiksi sikhimiehen turbaani tuskin voi olla huomaamaton.248 

Työntekijän asema voisi myös vaikuttaa harkintaan: työntekijältä voitaisi odottaa sitä enem-

män pidättyvyyttä, mitä korkeammassa asemassa hän on tai mitä enemmän hänellä on asia-

kaskontakteja työssään. Lisäksi tulisi ottaa huomioon ne yhteydet, joissa työtehtäviä suori-

tetaan ja jäsenvaltion kansallinen identiteetti. Julkisasiamies Kokottin näkemyksen mukaan 

uskonnollisten tunnusten käytön rajoittaminen voisi yksityiselläkin sektorilla olla laajemmin 

sallittavaa sellaisessa valtiossa, jossa tunnustuksettomuudella on perustuslaissa turvattu 

asema kuin sellaisissa, joissa periaatteella ei ole samaa merkitystä.249 EU-tuomioistuin ei 

Achbita-ratkaisussa ottanut kantaa näihin julkisasiamiesten pohtimiin suhteellisuusnäkö-

kohtiin. Olennaista välillisen erillisen kohtelun asiallisuus- ja tarpeellisuusvaatimuksen kan-

nalta näytti olevan edellä mainittu säännön johdonmukainen soveltaminen ja sen ulottumi-

nen vain sellaisiin henkilöihin, joiden työnkuvaan liittyy asiakaskontakti. 

Kuten kappaleessa 4.3.3 on todettu, Eweida-tapauksessa EIT näyttää suhteellisuusharkin-

nassa vaativan, että uskonnollisten tunnusten käyttämisestä aiheutuu tosiasiallisesti haittaa 

yrityskuvalle, jotta uskonnonvapauden rajoittaminen imagosyistä olisi hyväksyttävää. Mer-

kitystä oli toki sillä, että Eweida-tapauksessa joidenkin uskonnollisten asusteiden pitämiselle 

oli myönnetty erikseen lupa, joten neutraalia imagoa ei tavoiteltu johdonmukaisesti sillä ta-

voin, kuin EU-tuomioistuimen linjaus edellyttää. EIT näyttää kuitenkin pyrkineen arvioi-

maan ristikorun kieltämisen välttämättömyyttä myös muilla perusteilla, kuten korun vaiku-

tuksella asun ammattimaiseen vaikutelmaan. Koska EIT:n ratkaisuista ei selkeästi käy esille, 

millä argumenteilla oli eniten painoarvoa ratkaisussa, on vaikea arvioida, onko EU-tuomio-

istuimen uskonnonvapaudelle tarjoama suojan taso samantasoinen vai hieman matalampi 

kuin EIT:n.  

YK:n piirissä ei ole annettu ratkaisuja asioissa, joissa työntekijän uskonnon tai vakaumuksen 

mukaista pukeutumista olisi perusteltu työnantajan neutraalilla yrityskuvalla. YK:n KP-so-

pimuksen mukaan uskonnonvapauteen tehtävien rajoitusten tulee palvella välittömästi jotain 

                                                
247 Ibid., k. 125, Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-157/15, k. 118. 
248 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-188/15, k. 33. 
249 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-157/15, k. 119, 125, 141. 
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rajoituslausekkeessa säädettyä hyväksyttävää päämäärää. Ihmisoikeuskomitea on tulkinta-

käytännössään myös yleensä edellyttänyt tällaista välitöntä yhteyttä. Lähtökohtaisesti neut-

raaliuden tavoitteen tulisi siis välittömästi palvella yleistä turvallisuutta, järjestystä, tervey-

denhoitoa, moraalia tai muiden perusoikeuksia ja -vapauksia. Ihmisoikeuskomitea on myös 

yleensä arvioinut rajoitusten oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä konkreettisemmalla ta-

solla kuin EIT. Uskonnollisen tunnuksen käytöllä täytynee siis olla jotain konkreettista vai-

kutusta johonkin näistä hyväksytyistä intresseistä, jotta sen voisi kieltää. 

Ei siis ole itsestään selvää, että neutraalin yrityskuvan tavoitteleminen olisi sellaisenaan ih-

misoikeusvelvoitteiden näkökulmasta hyväksyttävä syy rajoittaa uskonnonvapautta, tai että 

neutraaliutta tavoitteleva poliittiset, filosofiset ja uskonnolliset symbolit kieltävä sääntö olisi 

kaikissa tapauksissa oikeasuhtainen ja perusteltu. Sellaisessa tapauksessa, jossa tällaisella 

säännöllä pyritään ehkäisemään jonkin tosiasiallisen haitan syntymistä, työnantajan ja työn-

tekijän intressien välille on löydettävä oikeudenmukainen tasapaino. 

Suomen oikeusjärjestelmässä on epäselvää, onko pyrkimys välittää tiettyä yrityskuvaa yh-

denmukaisella pukeutumisella itsessään ylipäänsä hyväksyttävä syy rajoittaa uskonnon ja 

vakaumuksen mukaista pukeutumista, vaikka pukeutumissäännöt asettaisivat uskoaan tun-

nustavat vain välillisesti muita huonompaan asemaan. Kansallisesti on toki mahdollista an-

taa uskonnonvapaudelle pidemmälle menevää suojaa. Leppänen on arvellut, että vaatetuksen 

yhtenäisyys voisi olla hyväksyttävä syy rajoittaa uskonnonvapautta, jos se perustuu todelli-

seen liikeideaan. Tällöin uskonnollisen pukeutumisen salliminen olisi mukautus, joita ei yh-

denvertaisuuslain nojalla tarvitse myöntää muille kuin vammaisille henkilöille. Työnantajan 

tulee luonnollisesti kohdella eri vakaumuksia yhdenvertaisesti ja sallia samat mahdolliset 

mukautukset kaikille työntekijöille.250 Valkonen esittää, että esimerkiksi asiakaspalveluun 

liittyvissä ammateissa asiakkaiden tarve tunnistaa työntekijä yhtenäisen vaatetuksen perus-

teella voisi olla hyväksyttävä syy rajoittaa uskonnollisten tunnusten käyttöä.251 

Suomessa esimerkiksi Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue näyttää linja-autonkul-

jettajana toiminutta sikhimiestä koskevassa ratkaisussaan suhtautuneen epäilevästi yritysku-

van välittämiseen ja yhtenäiseen pukeutumiseen itsetarkoituksellisena tavoitteena. Kuljetta-

jaa oli kielletty pitämästä turbaania, koska turbaani ei ollut osa yhtenäistä työasua. Työpai-

kan työasua koskeneiden linjausten mukaan vaatteiden kanssa ei saanut käyttää ylimääräisiä 

                                                
250 Leppänen 2015, s. 94. 
251 Valkonen 2006, s. 209–210. 
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merkkejä tai tunnuksia, lukuun ottamatta vaatetuksen alla olevia koruja, korvakoruja sekä 

sormuksia. Aluehallintovirasto katsoi tarkkojen pukeutumismääräysten johtavan siihen, että 

työntekijät, jotka halusivat pitää uskonnollisia tunnusmerkkejä työssään, asetettiin välilli-

sesti epäedulliseen asemaan. Työnantaja vetosi myös työntekijän työturvallisuuteen ja oi-

keusturvaan liittyviin seikkoihin, joita Aluehallintovirasto piti tavoitteiltaan hyväksyttävinä 

perusteluina yhtenäiselle pukeutumiselle.252 Vaikuttaa siis siltä, että yhtenäistä pukeutu-

mista ei itsessään pidetty hyväksyttävänä tavoitteena, vaan se tuli oikeuttaa muulla syyllä. 

Myöskään Helsingin käräjäoikeus ei näytä varauksetta pitäneen yrityskuvaa hyväksyttävänä 

tavoitteena. Se tuomitsi työsyrjinnästä vaateliikkeen edustajat, jotka olivat päättäneet kii-

reapulaiseksi palkatun työntekijän työsuhteen uskonnollisen päähuivin takia. Työpaikasta 

oli sovittu puhelimitse, eivätkä uskonto tai huivin käyttö olleet tulleet esille. Työntekijän asu 

ei ollut ollut päähuivin kanssa liikkeen brändin mukainen. Hänelle oli ensin tarjottu liikkeen 

oman merkin talvihuivia, mutta kun se ei ollut näyttänyt hyvältä, työntekijä oli lähetetty 

kotiin. Käräjäoikeus totesi EIT:n Eweida-tapaukseen viitaten, ettei yhtiön imago ja brändiä 

kuvastava pukeutumismääräys ollut oikeutettu syy kieltää työntekijää käyttämästä uskon-

nollista symbolia. Jotta työntekijän asettaminen eriarvoiseen asemaan muihin työntekijöihin 

nähden olisi ollut sallittua, työnantajan olisi tullut näyttää, että sille oli ollut työhön ja sen 

tekijälleen asettamiin vaatimuksiin tai edellytyksiin liittyvä hyväksyttävä syy. Liikkeen pu-

keutumisohjeiden katsottiin olleen joustavat, sillä omien vaatteiden käyttäminen oli yleensä 

ollut mahdollista, kunhan kilpailevia tuotemerkkejä ei ollut näkyvissä. Näin oli erityisesti 

lyhyissä työsuhteissa, joissa kokonaista liikkeen tuotemerkin mukaista asua ei aina ollut 

mahdollista tarjota. Huivin käyttämisestä ei ollut ollut olemassa ohjetta. Työntekijä olisi 

suostunut käyttämään myös hänelle tarjottua liikkeen huivia, vaikka se oli eri mallinen kuin 

hänen omansa. Huivin käyttäminen ei myöskään olisi voinut millään tavalla haitata työn 

tekemistä pakkaustehtävissä tai myyjänä. Tuomioistuin katsoi siten, ettei hyväksyttävää 

syytä ollut ollut.253  

Tuomiossa näytetään annetun merkitystä sille, että pukeutumisohjeet olivat lähtökohtaisesti 

joustavat, omien vaatteiden käyttäminen oli yleensä sallittua eikä huiveja tai esimerkiksi lä-

vistyksiä ollut kielletty. Kyse näyttää olevan melko selkeästä välittömästä syrjinnästä. Pe-

                                                
252  Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Tarkastuskertomus Dnro 
ESAVI/524/05.13.05.02/2013. 
253 Käräjäoikeuden tuomio 14/113185. 
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rusteluista saa sen käsityksen, että ratkaisu olisi saattanut olla ainakin jossain määrin erilai-

nen, jos liikkeellä olisi ollut tarkemmat kaikkia työntekijöitä koskevat ohjeet esimerkiksi 

päähineiden käytöstä. On myös otettava huomioon, että ratkaisu on rikosoikeudellinen. 

5.3.2 Asiakkaiden mielipiteiden vaikutus 

EU-tuomioistuin linjasi ennakkoratkaisussaan, ettei asiakkaiden kielteinen suhtautuminen 

uskonnolliseen symboliin ollut sellainen todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä vaatimus, 

jolla välitöntä syrjintää voitaisiin perustella.254 Yrityksen halu osoittaa neutraaliutta suh-

teessa asiakkaisiinsa on kuitenkin oikeutettu tavoite, jolla voi olla mahdollista perustella us-

kontoon tai vakaumukseen välillisesti perustuvaa erilaista kohtelua.255 Voitaneen katsoa, 

että EU-tuomioistuimen näkemyksen mukaan asiakkaiden asenteet saattavat joissain tapauk-

sissa toimia perusteluina tietyt uskonnolliset ryhmät välillisesti eri asemaan asettaville toi-

menpiteille, mutta eivät välittömästi syrjiville toimille.256 

Suomessa Leppänen arvelee, että toisin kuin muiden työntekijöiden kielteiset mielipiteet, 

yrityksen asiakkaiden negatiivinen suhtautuminen jotain uskontoa tai vakaumusta kohtaan 

saattaisi äärimmillään olla hyväksyttävä syy jättää ottamatta töihin kyseistä katsomusta 

edustava henkilö (ja oletettavasti siten myös rajoittaa työntekijän vapautta ilmaista uskon-

nollista vakaumustaan asiakaskontaktin yhteydessä, jos hänet on rekrytoitu). Tämä voisi 

tulla kyseeseen lähinnä sellaisessa tilanteessa, jossa asiakkaiden reaktio aiheuttaisi yrityk-

selle niin paljon haittaa, että sen toiminta käytännössä estyisi. Jos työntekijää ei ole mahdol-

lista siirtää yrityksen sisällä toisiin työtehtäviin, äärimmäisessä tilanteessa voisi olla jopa 

mahdollista päättää hänen työsuhteensa.257 

Sen sijaan Koskinen on sitä mieltä, etteivät asiakkaiden mielipiteet tai ennakkoluulot voi 

toimia työsyrjintää oikeuttavina perusteina. Asiakastehtävissä syrjinnän olemassaoloa kos-

kevassa harkinnassa merkitystä olisi lähinnä vain sillä, aiheutuuko uskonnollisesta vaatetuk-

sesta tai symboleista tosiasiallista haittaa työn käytännön suorittamiselle. Pukeutumisvaati-

muksen noudattamatta jättäminen ei myöskään olisi työsuhteen päättämisperuste, jos mää-

räys on syrjintäkiellon vastainen.258 

                                                
254 C-188/15, Bougnaoui, EU:C:2017:204, k. 41. 
255 C-157/15, Achbita, EU:C:2017:203, k. 34–37. 
256 Ks. esim. McCrea 2017. 
257 Leppänen 2015, s. 92–93. 
258 Koskinen 2014. 
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Vaikuttaa kyseenalaiselta, että muiden ihmisten ennakkoluulot voisivat toimia perusteena 

rajoittaa työntekijän perusoikeuksia. Toisaalta on kuviteltavissa, että joissain olosuhteissa 

joidenkin vakaumuksellisten symbolien pitäminen voisi aiheuttaa tosiasiallista haittaa yri-

tyksen liiketoiminnalle ja taloudelliselle asemalle, etenkin, jos yritys on pieni. Kysymykset 

siitä, onko yrityksen neutraalin imagon tavoittelu joissain olosuhteissa hyväksyttävä syy 

kieltää vakaumukseen liittyvien tunnusten käyttö Suomessa ja onko asiakkaiden mielipiteillä 

lainkaan merkitystä, jäävät mahdollisessa tulevassa oikeuskäytännössä ratkaistaviksi. 

5.3.3 Työntekijän tunnistettavuus, järjestyksen turvaaminen ja auktoriteetti 

Valkosen mukaan perustellulla tarpeella turvata järjestystä työpaikalla ja asiakkaiden tar-

peella tunnistaa työntekijä turvallisuuteen liittyvissä ammateissa voisi perustella joidenkin 

uskonnollisten asusteiden tai symboleiden kieltämistä.259  

Aluehallintoviraston turbaania koskevassa tarkastuskertomuksessa työnantaja vetosi yhte-

näisen työasun perustelemiseksi turvallisuuteen ja oikeusturvan varmistamiseen liittyviin 

näkökohtiin. Työnantaja vetosi lakiin järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä 

(472/1977), jonka 1 §:n mukaan järjestystä ylläpitävän henkilön tulee pukeutua tavalla, josta 

hänen asemansa käy ilmi. Asun tulee työnantajan mukaan olla neutraali, eikä se saa provo-

soida asiakkaita. Jos kuljettajaa vastustanut henkilö voi perustellusti väittää, ettei tunnistanut 

henkilöä kuljettajaksi, tilanteeseen ei työnantajan mukaan välttämättä voitaisi soveltaa jär-

jestystä ylläpitävän henkilön vastustamista koskevaa rikoslain 17:6 §:ää. Aluehallintovirasto 

piti näitä hyväksyttävinä tavoitteina. Rajoitus ei kuitenkaan viraston näkemyksen mukaan 

ollut tarpeellinen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuljettaja oli tunnistettavissa järjes-

tystä ylläpitäväksi henkilöksi turbaanista huolimatta. Aluehallintoviraston mukaan se, että 

työnantajan logolla varustetun lippahatun käyttäminen oli vapaaehtoista, tuki sitä tulkintaa, 

että yksin pakolliseksi määritelty työasu riitti kuljettajan tunnistamiseksi.260  

Esimerkiksi vartijoiden asusta säädetään laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista 

(1085/2015). Vartijat käyttävät työssään julkista valtaa, ja esimerkiksi oikeusturvasyistä on 

                                                
259 Valkonen 2006, s. 209–210. 
260  Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Tarkastuskertomus Dnro 
ESAVI/524/05.13.05.02/2013. 
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tärkeää, että vartijan tunnistaa asusta vartijaksi ja siitä käy ilmi, mikä turvallisuusalan elin-

keinoluvan haltija on vartijan työnantaja.261 Vartijoiden vapauteen tunnustaa uskontoaan pu-

keutumisellaan liittynee samankaltaisia näkökohtia kuin poliisin pukeutumiseen, jota käsi-

tellään edempänä kappaleessa 5.4.2. 

5.4 Julkisen vallan neutraalius 

5.4.1 Julkisen vallan edustajien neutraaliudesta ja puolueettomuudesta 

Julkisen vallan edustajien neutraalilla ja sekulaarisella ulkoasulla nähdään usein olevan kyt-

kentöjä vaikutelmaan julkisen vallan puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta. Julkisen val-

lan edustajat ovat siten monessa tilanteessa hieman eri asemassa kuin sellaisen yksityisen 

yrityksen työntekijät, joka haluaa ylläpitää neutraalia yrityskuvaa suhteessa asiakkaisiinsa. 

EIT on Ebrahimian-tapauksessa jättänyt valtioille hyvin laajan harkintamarginaalin julkisen 

vallan edustajien suhteen ja käytännössä hyväksynyt uskonnollisten symbolien täyskiellon 

julkisella sektorilla neutraalisuuden ja sekulaarisuuden nimessä. Pohdittaessa ratkaisujen 

merkitystä Suomen oikeusjärjestelmän kannalta on kuitenkin muistettava, että EIT ottaa har-

kintamarginaalin arvioimisessa huomioon kyseessä olevan valtion erityispiirteet. 

YK:n ihmisoikeuskomitean käytännössä ei ole tullut esille aivan vastaavanlaisia tapauksia, 

joissa rajoituksia olisi kohdistettu julkisen vallan edustajaan. Tapauksessa Bikramjit Singh 

v. Ranska, jossa lukion opiskelija oli erotettu oppilaitoksesta turbaanin käytön vuoksi, valtio 

perusteli huomiota herättävien uskonnollisten tunnusten kieltoa valtion sekulaarisuudella. 

Kiellon tarkoitus oli lopettaa uskonnollisten symbolien käytöstä johtuneet jännitteet ja väli-

kohtaukset kouluissa sekä turvata opetuksen neutraalisuutta.262 Ihmisoikeuskomitean näke-

myksen mukaan sekularismi on keino, jolla valtio voi pyrkiä turvaamaan oikeudenkäyttö-

piirissään olevien henkilöiden uskonnonvapautta. Pukeutumiselle asetetuilla rajoituksilla oli 

myös tarkoitus vastata todellisiin opiskelijoiden uskonnonvapauteen ja joskus jopa fyysiseen 

turvallisuuteen kohdistuneisiin uhkiin. Kyse oli siten muiden oikeuksien ja vapauksien, ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden suojelemisesta. Valittajan ei kuitenkaan ollut osoitettu ai-

heuttaneen uhkaa muiden opiskelijoiden oikeuksille ja vapauksille tai järjestykselle kou-

lussa. Ihmisoikeuskomitea näyttää edellyttävän sekularismilta ja neutraalisuudelta yksittäi-

sessä tapauksessa melko selkeää yhteyttä johonkin 18(3) artiklassa luetelluista hyväksytyistä 

                                                
261 HE 22/2014 vp, s. 47, 93. 
262 Bikramjit Singh v. Ranska, k. 5.2. 
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tavoitteista, kun EIT näyttäisi melko lailla lähteneen siitä oletuksesta, että abstrakti neutraa-

liuden ja sekularismin tavoite turvaa oletusarvoisesti yleistä turvallisuutta ja muiden oikeuk-

sia ja vapauksia. Koska ihmisoikeuskomitealla on myös tapana arvioida rajoitusten suhteel-

lisuutta konkreettisemmalla tasolla nojaamatta harkintamarginaalidoktriiniin, voitaneen 

olettaa, että uskonnollisten symbolien käyttämisellä tulee olla jonkinlaista tosiasiallista hai-

tallista vaikutusta sille tavoitteelle, jota neutraaliudella tai sekulaarisuudella tavoitellaan, 

jotta rajoitus olisi myös KP-sopimuksen näkökulmasta hyväksyttävä. 

Suomessa virkamiehenkin uskonnonvapauteen kohdistuvat rajoitukset ratkaistaan tapaus-

kohtaisesti perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten ja ennen kaikkea tarpeellisuushar-

kinnan perusteella. Rajoituksella tulee olla kytkentä virkaan tai virkatehtäviin, ja se voi 

mennä vain niin pitkälle, kuin tehtävien hoitamisen varmistamiseksi on tarpeellista. Joissain 

tapauksissa työ- tai virkatehtävien luonne voinee perustella jossain määrin laajempaa puut-

tumista oikeuteen pitää näkyviä uskonnollisia tunnuksia julkisen vallan edustajilla kuin yk-

sityisen sektorin työntekijöillä. Neutraaliusargumentti esiintyy harvoin yksin, vaan yleensä 

se yhdistyy muihin työtehtävien luonteesta johtuviin perusteisiin. Suomalaisessa yhteiskun-

nassa neutraaliudella tai sekularismilla ei ole itseisarvoista perustuslakiin nojautuvaa asemaa 

samalla tavalla kuin joissakin niistä valtioista, joita EIT:n käytäntö koskee. Itse neutraaliu-

den sijasta olennaista lienee siis se, onko neutraaliudella jotain konkreettista vaikutusta sillä 

tavoiteltavaan päämäärään: yleiseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen, terveyden tai 

moraalin suojelemiseen tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseen.  

5.4.2 Poliisi 

Poliisi on esimerkki alasta, jolla pukeutumisesta on määrätty erityisen tarkasti. Poliisin, yli-

vartijan ja vartijan velvollisuudesta käyttää virkatehtävissään virka-asua säädetään poliisi-

lain (872/2011) 1 luvun 10 §:ssä. Virka-asuista on lain 9 luvun 19 §:n 2 momentin nojalla 

säädetty tarkemmin sisäministeriön asetuksella poliisin virkapuvusta (1106/2013). Poliisi-

hallituksen antaman määräyksen mukaan virkapukuun kuuluvien vaatteiden, asusteiden ja 

niissä käytettävien merkkien ja tunnusten tulee olla sisäministeriön asetuksen mukaiset. Esi-

merkiksi siviiliasusteiden käyttö virkapuvun kanssa on pääsääntöisesti kielletty.263 Määräys-

ten tarkkuus ei mahdollista uskonnon tai vakaumuksen ilmaisemista.  

Poliisihallitus on antanut Poliisiammattikoululle kannanoton uskonnollisten tunnusten käyt-

tämisestä poliisin virka-asun kanssa. Henkilökohtaista vakaumusta tai muuta aatteellista 
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suuntautuneisuutta osoittavien tunnuksien pitäminen ei ole sallittua. Kieltoa perustellaan 

muun muassa poliisin luotettavan ja puolueettoman maineen turvaamisella. Virkapukua 

käyttävä poliisimies edustaa poliisia organisaationa, ja virka-asun tehtävä on välittää viestiä 

siitä, että henkilöllä on oikeus ja velvollisuuskin käyttää julkista valtaa. Virkatehtäviä hoita-

essaan poliisi voi joutua puuttumaan jopa perustuslaissa suojattuihin oikeuksiin. Lisäksi kan-

nanotossa on katsottu, että uskonnolliset tunnukset saattaisivat herättää aggressioita tai ne-

gatiivista suhtautumista henkilöissä, jotka ovat tekemisissä poliisin kanssa.264 Kiellolla on 

yhtymäkohtia yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden ja muiden henkilöiden oikeuksien 

ja vapauksien turvaamisen kanssa. Vuonna 2014 silloinen sisäministeri Päivi Räsänen totesi 

Ylelle, että poliisin virka-asu korostaa poliisin puolueettomuutta esimerkiksi sellaisissa kon-

flikteissa, joiden osapuolilla on erilaiset aatteelliset taustat.265 Poliisien kanssa tekemisissä 

olevien henkilöiden mahdolliset aggressiot liittyvät toki jälleen kysymykseen siitä, onko 

työntekijän uskonnonvapautta perusteltua rajoittaa sillä perusteella, että muilla henkilöillä 

saattaa olla negatiivisia asenteita tiettyjä uskontoja tai niihin liittyviä tunnuksia kohtaan. 

Asenteilla voinee kuitenkin olla todellista vaikutusta poliisin ja muiden turvallisuuteen. Li-

säksi esimerkiksi huivit voisivat kannanoton mukaan myös aiheuttaa konkreettisia työtur-

vallisuusriskejä, kuten kuristamismahdollisuuden. Ne voisivat myös heikentää mahdolli-

suutta käyttää nopeasti ja tehokkaasti tarvittavia voimankäyttö- tai suojavälineitä tai -varus-

teita, kuten suojakypärää tai -naamaria.266 

Tiukka pukeutumissääntö asettaa välillisesti eri asemaan sellaiset henkilöt, jotka haluaisivat 

toimia poliisina, mutta tahtoisivat myös pitää vakaumuksensa mukaisia asusteita tai tunnuk-

sia. Rajoituksen tavoitteet vaikuttavat kansainvälisen käytännön valossa hyväksyttäviltä siltä 

osin, kuin neutraalilla ja yhtenäisellä ulkoasulla pyritään turvaamaan poliisin luotettavuutta 

yleisön silmissä ja poliisien työturvallisuutta. Rajoituksen oikeasuhtaisuutta on vaikea arvi-

oida ilman aihetta koskevaa oikeuskäytäntöä. Rajoitus kuuluu alueelle, jolla valtiolla on 

EIT:n käytännön mukaan laaja harkintamarginaali. EU-oikeuskaan tuskin asettaa esteitä 

käytännölle, koska kyseessä lienevät painavammat intressit kuin yksityisen yrityksen neut-

raali yrityskuva, joka on lähtökohtaisesti hyväksyttävä tavoite. YK:n ihmisoikeuskomitea on 

jättänyt tutkimatta valituksen, jossa valittajat esittivät, että Khalsa Sikh -tunnusten pitäminen 

                                                
264 Uskonnollisten päähineiden käyttö poliisin virkapuvun kanssa. Poliisihallituksen kannanotto Poliisiammat-
tikorkeakoululle. 2020/2013/377, 20.8.2013. 
265 Yle/Silminnäkijä 3.4.2014. 
266 Uskonnollisten päähineiden käyttö poliisin virkapuvun kanssa. Poliisihallituksen kannanotto Poliisiammat-
tikorkeakoululle. 2020/2013/377, 20.8.2013. 
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Kanadan kuninkaallisessa ratsupoliisissa olisi vaarantanut poliisivoimien puolueettomuuden 

vaikutelmaa kansalaisten silmissä. Valittajat eivät olleet osoittaneet, että he itse olisivat ol-

leet jonkin sopimuksessa taatun oikeuden loukkauksen uhreja, joten valitus ei täyttänyt tut-

kittavaksi ottamisen edellytyksiä.267 Evans on esittänyt, että se, että ihmisoikeuskomitea kat-

soi, ettei uskonnollisten tunnusten salliminen ollut loukannut valittajien oikeuksia, tarkoit-

taisi käytännössä sitä, että se hylkäsi valittajien argumentit, ja että ratkaisusta olisi pääteltä-

vissä, etteivät poliisin tai asevoimien jäsenen henkilökohtaista vakaumusta ilmaisevat tun-

nukset olisi ainakaan välttämättä organisaation puolueettoman luonteen vastaisia.268 

Esimerkiksi puolustusvoimien palveluksessa oleviin soveltunee samankaltaisia argument-

teja kuin poliiseihin. EIT on Kalaç-ratkaisussaan katsonut, että sotilasuraan liittyy sotilaalli-

sen kurin järjestelmä, johon luonteensa puolesta kuuluu joidenkin oikeuksien ja vapauksien 

rajoittaminen tavalla, jota ei voitaisi soveltaa siviileihin.269 

5.4.3 Tuomioistuimet, koulut, valtion virastot 

Tuomioistuimiin liittyy vahva intressi välittää tasapuolista ja puolueetonta kuvaa. Etenkin 

tuomareiden tulee näyttää yleisön ja oikeudenkäynnin osapuolten silmissä luotettavilta ja 

puolueettomilta. Tuomareiden neutraaliin pukeutumiseen liittynee tältä osin samankaltaisia 

argumentteja kuin poliisin yhtenäiseen asuun. Tuomareiden pukeutumisesta ei ole olemassa 

säädöksiä tai tarkkoja ohjeita, joten tilanne on siinä mielessä erilainen. Ainakin nopeasti tar-

kasteltuna vaikuttaisi siltä, että jos kysymys uskonnollisesta tunnuksesta tulisi yksittäista-

pauksessa esiin, tunnuksen kieltämiselle tulisi olla todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä 

vaatimus. Toisaalta EU-tuomioistuimen Achbita-tapauksesta voitaneen vetää se johtopäätös, 

että kirjoittamatonkin pukeutumissääntö voi ainakin EU-oikeuden näkökulmasta joissain ti-

lanteissa olla sellainen yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö, joka tekee erilaisesta 

kohtelusta välillistä. Jää mahdollisen tulevan oikeuskäytännön varaan, miten tällaisiin työ-

paikoilla mahdollisesti hiljaisesti syntyneisiin yleisesti noudatettaviin käytäntöihin tarkem-

min suhtaudutaan. Koska EU-tuomioistuimella ei ole julkista sektoria koskevaa käytäntöä 

kyseiseltä alueelta, jää myös epäselväksi, voiko julkisen vallan puolueettomuusintresseistä 

nousta todellisia ja ratkaisevia työhön liittyviä vaatimuksia. Voisiko uskonnollinen tunnus 

haitata vaikutelmaa tuomarin puolueettomuudesta esimerkiksi tapauksessa, jossa ratkaistava 

asia on uskontokytkentäinen? Esimerkiksi hallituksen esityksessä tuomarin esteellisyyttä 

                                                
267 Riley ja muut v. Kanada. 
268 Evans 2008, s. 101–102. 
269 Kalaç v. Turkki, k. 28. 
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koskevaksi lainsäädännöksi todetaan, ettei poliittinen tai uskonnollinen katsomus tai muu 

ideologia yleensä aiheuttaisi esteellisyyttä. Tuomarin erityisen vahva tai julkinen sitoutumi-

nen johonkin ideologiseen ryhmään voisi kuitenkin saattaa tuomarin puolueettomuuden ky-

seenalaiseksi sellaisessa tapauksessa, jossa asianosainen kuuluu samaan ryhmään tai edustaa 

vahvasti täysin vastakkaista ideologiaa.270 

Opettajilla ei ole yhtä välitöntä yhteyttä julkisen vallan puolueettomuusintressiin kuin polii-

seilla ja tuomareilla. EIT:n käsittelemissä tapauksissa on otettu huomioon kyseessä olevien 

valtioiden erityispiirteiden lisäksi lähinnä se, että vakaumuksellisilla symboleilla voisi olla 

jonkinlaista käännyttävää vaikutusta lapsiin, jotka ovat vaikutuksille alttiissa iässä. Dahlab- 

ja Lautsi-ratkaisuissa oli tosin päädytty edellä kuvatulla tavalla eri johtopäätöksiin symbo-

lien mahdollisesta vaikutuksesta. Täytynee ottaa huomioon harkintamarginaalidoktriinin 

vaikutus EIT:n käytäntöön. On todennäköistä, että YK:n ihmisoikeuskomitea edellyttäisi sa-

maan tapaan kuin tapauksessa Bikramjit Singh v. Ranska, että uskonnollisen tunnuksen pi-

täminen aiheuttaisi tosiasiallisen riskin esimerkiksi koulun järjestyksen tai turvallisuuden tai 

opetuksen puolueettomuuden vaarantumisesta. Tosin kyseinen tapaus koski opiskelijaa, jo-

ten on epävarmaa, voiko siitä vetää suoria johtopäätöksiä opettajien asemaan. Opettaja edus-

taa kuitenkin toimessaan koulua ja valtiota. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on pitänyt objektiivisuuden ja luotettavuuden tur-

vaamista sinänsä hyväksyttävänä tavoitteena ratkaisussa, joka koski tulkkina turvapaikka-

puhutteluissa toiminutta henkilöä. Maahanmuuttovirasto oli saatuaan tietää hakijan uskon-

nollisesta vakaumuksesta ja tämän työajan ulkopuolella tekemästä aktiivisesta käännytys-

työstä ilmoittanut hakijan työnantajalle, ettei halunnut enää käyttää hakijaa tulkkina puhut-

teluissa. Erilaisen kohtelun oikeuttamiseksi ei lautakunnan näkemyksen mukaan riittänyt 

pelkkä epäily siitä, että henkilön uskonto olisi voinut vaikuttaa tulkkauksen objektiivisuu-

teen. Oikeasuhtaisuus olisi tapauksessa edellyttänyt yksityiskohtaisempaa näyttöä siitä, että 

hakija olisi tehnyt käännytystyötä tai muuten toiminut epäasiallisesti työajallaan ja tulkkaus-

tehtävissä.271 Suhteellisuuskynnys lienee melko korkea myös sen suhteen, milloin uskonnol-

lisen tunnuksen pitämisen voidaan katsoa vaarantavan henkilön puolueettomuuden ja objek-

tiivisuuden. 

                                                
270 HE 78/2000 vp, s. 39. 
271 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, tapausseloste Dnro. 96/2016, 29.5.2017. Ratkaisu ei ole lainvoi-
mainen. 



 

 72 

Mitä löyhemmäksi yhteys työntekijän toimenkuvan ja valtion tai julkisen vallan edustamisen 

välillä käy, sitä pienempi merkitys puolueettomuus- ja neutraalisuusintresseillä luultavasti 

on. Esimerkiksi valtion virastoissa tuskin yleensä on erityistä syytä edellyttää työntekijöiltä 

tai virkamiehiltä neutraalia ulkoasua. 

5.5 Kasvojen peittäminen ja suhteellisuus 

Erityisen kiistanalainen kysymys lienee kasvot peittävien huntujen käyttäminen. Muun mu-

assa julkisasiamies Sharpston on todennut, että katsekontaktia pidetään länsimaisissa yhteis-

kunnissa tärkeänä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Asiakkaiden kanssa tehtävässä 

työssä sillä voi olla suurta merkitystä. Hän pitäisi oikeasuhtaisena kasvojen peittämisen kiel-

tämistä tehtävissä, joissa työntekijä on kasvokkain kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa. 

Sen sijaan sellaisissa tehtävissä, joissa työntekijä ei ole näköyhteydessä asiakkaisiin, kielto 

ei olisi perusteltu.272  

Wintemute on jokseenkin samaa mieltä. Hän esittää, että kasvojen peittämisen kieltäminen 

voisi joissain tilanteissa olla perusteltua sen haitan takia, jota siitä koituu niille henkilöille, 

jotka ovat kanssakäymisessä kasvonsa peittävän kanssa. Kasvojen näkeminen voi olla tar-

peen henkilöllisyyden varmistamiseksi tai kasvojen ilmeillä tapahtuvan kommunikaation 

mahdollistamiseksi. Hänen mielestään kasvojen peittämisen rajoittaminen voisi olla oikeu-

tettua pidempiaikaista vuorovaikutusta vaativissa tilanteissa, kuten työssä, jossa työntekijän 

tulee pystyä kommunikoimaan tehokkaasti kaikkina aikoina niin asiakkaiden kuin työtove-

reidenkin kanssa.273 

5.6 Voiko työnantajalla olla velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia? 

Samoin kuin työsyrjintädirektiivissä 2000/78/EY, yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä säädetään 

velvollisuudesta tehdä kohtuullisia mukautuksia, jotta vammaiset henkilöt voisivat saada 

töitä ja suoriutua työtehtävistä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kumpikaan säädöksistä ei 

edellytä kohtuullisten mukautusten tekemistä muiden kuin vammaisten ihmisten osalta. Kir-

jallisuudessa on kuitenkin pohdittu kohtuullisten mukautusten käyttöönottoa myös uskonto-

jen ja työelämän yhteensovittamiseksi.274 Mukautusten käsite tunnetaan esimerkiksi Yhdys-

                                                
272 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-188/15, k. 131. 
273 Wintemute 2014, s. 238–240. 
274 Ks. esim. Schutter 2010, s. 640–645. 
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valtojen ja Kanadan oikeusjärjestelmissä. Yhdysvalloissa mukautuksia sovellettiin ensin ni-

menomaan uskonnollisiin vakaumuksiin, josta käsitteen soveltamisala laajeni koskemaan 

myös vammaisia henkilöitä.275 Yhdysvaltojen Civil Rights Act velvoittaa työnantajia teke-

mään mukautuksia, joista ei aiheudu kohtuuttomia vaikeuksia (”undue hardship”).276 Kana-

dassa mukautusvelvollisuus liittyy kaikkiin syrjintäperusteisiin.277 Velvollisuus on johdettu 

aineellisesta yhdenvertaisuudesta, jonka toteutuminen voi joskus vaatia eri tilanteissa ole-

vien henkilöiden erilaista kohtelua.278 

Velvollisuus mukautuksiin voi olla johdettavissa välillisen syrjinnän käsitteestä.279 Syrjintää 

on paitsi se, että samassa asemassa olevia henkilöitä kohdellaan eri tavalla, myös se, että eri 

asemissa olevia henkilöitä kohdellaan samalla tavalla, jos kohtelulle ei ole objektiivista ja 

kohtuullista perustetta.280 Tämän voi tulkita siten, että muihin nähden erilaisissa tilanteissa 

olevien henkilöiden suhteen on tehtävä mukautuksia, jos niiden tekemättä jättämiseen ei ole 

oikeuttavaa perustetta.281 Esimerkiksi EU:n työsyrjintädirektiivin tulkintakäytännössä on 

usein katsottu, ettei sellainen toimenpide, joka asettaa tietyssä asemassa olevat henkilöt mui-

hin nähden epäedulliseen asemaan, ole ollut ”välttämätön”, jos kyseisen henkilöryhmän ase-

man parantamiseksi olisi tosiasiallisesti ollut mahdollista tehdä mukautuksia.282 Kohtuullis-

ten mukautusten tekemistä koskevan velvollisuuden rajat olisivat samat kuin välillisen eri-

laisen kohtelun oikeuttamisperusteet: jos henkilön asettamisella välillisesti erilaiseen ase-

maan vertailuryhmien kanssa on oikeutettu tavoite, ja sen saavuttamiseksi käytetyt keinot 

ovat asianmukaisia ja tarpeellisia, mukautuksille ei olisi tarvetta.283 

Wintemute esittää, että uskonnon ilmaisuja voidaan lähestyä neljällä tavalla. Kaksi ensim-

mäistä liittyy ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden toteuttamiseen tai sille asetet-

taviin rajoituksiin (”liberty approach”), ja kaksi jälkimmäistä puolestaan yhdenvertaisuuteen 

ja syrjintäkieltoihin (”equality approach”). Ensimmäinen lähestymistapa olisi käsitellä us-

kontoon tai vakaumukseen liittyvän asusteen kieltämistä aktiivisena puuttumisena uskon-

nonvapauteen. Toisessa sitä lähestyttäisiin positiivisten velvoitteiden rikkomisena, eli pas-

                                                
275 Waddington 2011, s. 189. 
276 Civil Rights Act, 42 U.S.C. § 2000e(j). 
277 Alidadi 2012, s. 1. 
278 Waddington 2011, s. 188–190. 
279 Lahuerta 2016, s. 362. 
280 Thlimmenos v. Kreikka, k. 44. Ks. myös Ojanen – Scheinin 2011b, s. 239. 
281 Lahuerta 2016, s. 363. 
282 Waddington 2011, s. 192. 
283 Palomino 2017, s. 10–11. 
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siivisena mukautusten laiminlyöntinä. Kolmanneksi kielto voitaisiin nähdä välillisesti syrji-

vänä, ja viimeiseksi välittömänä syrjintänä. Selkeimmin kohtuullisten mukautusten käsite 

liittyisi positiivisten velvoitteiden rikkomiseen ja välilliseen syrjintään. Näissä kyse olisi 

neutraaliin sääntöön tehtävästä poikkeuksesta, jota sovellettaisiin vakaumustaan tunnusta-

vaan työntekijään, mutta ei muihin. Joskus kuitenkin kohtuullisten mukautusten tekemisen 

laiminlyömistä on pidetty myös puuttumisena uskonnonvapauteen. Toisaalta mukautusten 

tekeminen yhden uskonnon mutta ei muiden kohdalla voi muuttaa välillisen syrjinnän välit-

tömäksi.284 

Mukautusten hyödyllisyydestä on käyty väittelyä Euroopassa. On esitetty, että mukautusten 

tekeminen yhdelle uskonnolliselle ryhmälle saattaisi muut, esimerkiksi uskonnottomat, epä-

edulliseen asemaan. Tällaisia tilanteita nousisi esiin lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa 

työntekijöille myönnetään esimerkiksi vapaapäiviä vakaumukseen liittyvistä syistä, mutta 

vapaata ei olisi mahdollista saada muista henkilölle tärkeistä syistä.285 

Tapauksessa Eweida ja muut useat väliintulijat vetosivat kohtuullisten mukautusten käsit-

teeseen ja esittivät, että mahdollisuus tehdä mukautuksia työntekijän uskon hyväksi tulisi 

ottaa huomioon suhteellisuusanalyysin yhteydessä. Demokraattisessa ja pluralistisessa yh-

teiskunnassa on välttämätöntä tehdä kompromisseja kilpailevien oikeuksien välillä. Uskon-

non ilmaisut tulisi sallia työpaikoilla, jos niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa työnantajalle 

tai vahingollista vaikutusta palveluiden tarjoamiseen.286  

Vaikka yhdenvertaisuuslaki ei velvoita kohtuullisiin mukautuksiin muuten kuin vammaisten 

ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi, se sisältää säännöksen työnantajan velvollisuu-

desta edistää yhdenvertaisuutta. Edistämisvelvollisuus kohdistuu kaikkiin syrjintäperustei-

siin. Työnantajan tulee säännöksen mukaan arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työ-

paikalla ja kehittää työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valitta-

essa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä työpaikan tarpeet huomioon ottaen. Edistä-

misvelvollisuuden tavoitteena on, että työpaikalla noudatettavat menettelytavat muun mu-

assa työhönotossa, tehtäviä jaettaessa, koulutukseen pääsystä päätettäessä, palkasta ja työ-

suhteisiin liittyvistä etuuksista päätettäessä sekä työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvol-

lisuuksia määritettäessä olisivat aidosti syrjimättömiä.287 Esimerkkeinä edistämistoimista 

                                                
284 Wintemute 2014, s. 225. 
285 Vickers 2007, s. 20. 
286 Eweida ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta, k. 78. 
287 HE 19/2014 vp, s. 64. 
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esitöissä mainitaan hyviin käytäntöihin perustuvat menettelytavat syrjintäepäilyjen käsitte-

lyssä ja yhdenvertaisuusasioiden ottaminen esille työntekijöiden perehdytyksessä, koulutuk-

sessa ja työyhteisön kehittämisessä. Konkreettisia edistämisvelvollisuuden vaatimia toimen-

piteitä ei kuitenkaan ole eritelty tarkemmin, sillä niiden laatuun ja laajuuteen vaikuttavat 

työpaikan tarpeet ja resurssit. Toimenpiteiden tulee olla tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja 

oikeasuhtaisia. Edistämisvelvollisuudesta tulkittuna yhdessä syrjintäkieltojen kanssa voinee 

käytännössä syntyä työnantajalle velvollisuus joissain tilanteissa tehdä kompromisseja tai 

mukautuksia, mahdollisesti myös aktiivisin toimin. Niiden laatu ja laajuus riippunee työn-

antajan mahdollisuuksista ja voimavaroista. Kyse on ennen kaikkea suhteellisuusharkin-

nasta, jossa työntekijän uskonnonvapauden ja työnantajan intressien välille pyritään löytä-

mään oikeudenmukainen tasapaino. 
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6. Johtopäätökset 

Henkilökohtaisen vakaumuksen ilmaisemisen ja työelämän yhteensovittaminen on monisyi-

nen kysymys, josta on vaikea vetää yleistäviä ja kaiken kattavia johtopäätöksiä. Kotimaista 

käytäntöä asiasta on vielä hyvin vähän. Käytännöt eri valtioissa ovat kirjavia. Kansainvälis-

ten ratkaisujen merkitystä kotimaiselle oikeusjärjestelmälle on usein hankala arvioida, sillä 

kansainvälistä käytäntöä leimaa pyrkimys ottaa huomioon kussakin tapauksessa kyseessä 

olevan maan erityisolosuhteet.  

Uskonnon- ja omantunnonvapaus kattaa monenlaisia katsomuksia. Suojan alan rajaaminen 

on vaikeaa. Suojattuihin vakaumuksiin kuuluu uskonnollisten lisäksi myös uskonnottomia 

ja uskonnonvastaisia näkemyksiä. Käsite saattaa kattaa myös esimerkiksi poliittisia ja filo-

sofisia vakaumuksia. Ajatukset ja mielipiteet eivät kuitenkaan kuulu suojatun uskonnon- ja 

omantunnonvapauden piiriin. Lähtökohtaisesti henkilön ilmoitusta vakaumuksestaan ei 

voida kyseenalaistaa objektiivisin kriteerein, mutta vakaumukselta voidaan kuitenkin edel-

lyttää tiettyä vakuuttavuutta, vakavuutta, johdonmukaisuutta, tärkeyttä ja pysyvyyttä.  

Asusteella, asulla tai tunnuksella, jolla henkilö ilmaisee vakaumustaan, voidaan edellyttää 

olevan kiinteä yhteys tunnustettavaan vakaumukseen. Muita perusteita, joilla voitaisiin ky-

seenalaistaa työntekijän näkemys siitä, että jonkin symbolin pitäminen on tärkeää hänen va-

kaumuksensa kannalta, ei juurikaan ole. EIT on vanhemmassa käytännössään usein pyrkinyt 

kyseenalaistamaan vakaumukseen liittyvien ilmaisujen merkityksen kyseisen vakaumuksen 

harjoittamiselle objektiivisin kriteerein. Sen on tulkittu esimerkiksi vaatineen, että uskon il-

maisun on oltava vakaumuksen asettama pakollinen vaatimus, jotta se saisi suojaa. Viime-

aikaisessa käytännössään tuomioistuin on kuitenkin luopunut tästä linjasta ja yleensä lähte-

nyt siitä oletuksesta, että henkilön vapautta tunnustaa uskontoaan tai uskoaan on rajoitettu. 

Sen osoittaminen, että esimerkiksi jonkin asusteen pitäminen on uskonnon pakollinen vaa-

timus, ei ole tarpeellista. Tällöin painopiste siirtyy rajoituksen hyväksyttävyyden harkintaan. 

Tämä lienee perusteltua, jotta tuomioistuin ei joudu pohtimaan teologisia kysymyksiä, ja 

jotta vähemmistövakaumuksia tai valtavirrasta poikkeavia uskonnollisia tulkintoja ei aseteta 

yleisempiä katsomuksia heikompaan asemaan. 

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisut kannustanevat työnantajia miettimään uskonnollisia 

tunnuksia koskevaa politiikkaansa etukäteen.  Jos työpaikalla on pukeutumista koskevia yh-

tenäisesti noudatettavia sääntöjä, uskonnolliseen pukeutumiseen kohdistuvat rajoitukset tu-
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lisivat todennäköisesti arvioiduiksi välillistä erilaista kohtelua koskevien säännösten perus-

teella. Välillisen erilaisen kohtelun oikeuttamisen edellytykset ovat jossain määrin vähem-

män vaativia kuin välittömän erottelun oikeuttamisperusteet. 

Välitön erilainen kohtelu vakaumusta ilmaisevan tunnuksen tai asusteen perusteella voi olla 

oikeutettua, jos tunnuksen pois jättäminen on todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä vaati-

mus, joka johtuu työtehtävien luonteesta tai yhteyksistä, joissa tehtävää suoritetaan. Oikeut-

tamisperustetta tulee tulkita rajoittavasti. Tällaisia vaatimuksia voisi johtua ainakin hygie-

nia- ja työturvallisuussyistä.  

Neutraalin yrityskuvan tavoitteleminen on EIT:n ja EU-tuomioistuimen käytännössä kat-

sottu hyväksyttäväksi syyksi rajoittaa työntekijän oikeutta käyttää uskonnollisia tunnuksia 

työpaikalla. Vakaumukseen liittyviä asusteita käyttävien ryhmien asettaminen välillisesti 

muita heikompaan asemaan esimerkiksi tarkasti määriteltyjen pukeutumisohjeiden perus-

teella voisi siten joissain tapauksissa olla hyväksyttävää neutraalin yrityskuvan saavutta-

miseksi. Suomen sisäisessä oikeudessa neutraalin imagon itsetarkoituksellinen merkitys on 

epäselvä. Neutraaliudella tulisi lähtökohtaisesti tavoitella välittömästi yleiseen turvallisuu-

teen, järjestykseen, terveydenhoitoon, moraaliin tai muiden perusoikeuksien ja -vapauksien 

suojelemiseen liittyviä intressejä. Neutraaliuden tavoittelemiselle tulisi siis olla olemassa jo-

kin hyväksyttävä syy. Vakaumukseen liittyvillä tunnuksilla tulisi myös tosiasiallisesti olla 

jotain haitallista vaikutusta näihin intresseihin, jotta rajoitus olisi oikeasuhtainen. Yhtenäistä 

pukeutumista voitaisiin perustella esimerkiksi työntekijän perustellulla tarpeella turvata jär-

jestystä ja tulla tunnistetuksi työnantajan edustajana. Suhteellisuusharkinnassa voitaneen ot-

taa huomioon sellaisia seikkoja, kuten uskonnollisen tunnuksen silmiinpistävyys, työnteki-

jän asema ja muut työn suorittamiseen liittyvät yhteydet ja olosuhteet. 

Julkista valtaa edustavilla tai käyttävillä tahoilla saattaa olla yksityisiä toimijoita vahvempi 

intressi välittää itsestään yleisölle neutraalia kuvaa. Neutraalius liittyy joissain tilanteissa 

mielikuviin julkisen vallan puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta. Intressin painoarvo 

riippunee työntekijän tai virkamiehen asemasta, työtehtävästä ja tehtävien suhteesta julki-

seen valtaan. Pukeutuminen on tarkoin säänneltyä esimerkiksi poliisissa, jossa neutraalilla 

ulkoasulla pyritään paitsi välittämään poliisista puolueetonta ja luotettavaa kuvaa, myös tur-

vaamaan järjestystä ja poliisien sekä muiden turvallisuutta. Sen sijaan esimerkiksi tuomarei-

den pukeutumisesta ei ole erikseen säädetty. Jos kysymys nousisi esille, jäisi oikeuskäytän-

nössä selvennettäväksi, voisiko uskonnollisen symbolin, asusteen tai muun tunnuksen katsoa 
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vaarantavan vaikutelmaa tuomioistuimen puolueettomuudesta esimerkiksi uskontokytken-

täisiä asioita ratkaistaessa. Puolueettomuuteen liittyvän neutraaliusintressin painoarvo heik-

kenee, mitä vähemmän työntekijä tai virkamies esiintyy työssään julkisen vallan edustajana. 


