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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhdenvertaisuuden turvaamisesta. Ehdotetulla lailla ja siihen 
liittyvillä eräiden muiden lakien muutoksilla pantaisiin toimeen neuvoston direktiivi 2000/43/EY rodusta 
tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
(rasismidirekliivi) sekä neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa 
koskevista yleisistä puitteista (työsyrjintädirektim). Ehdotettu yhdenvertaisuuslaki täyttäisi kansallisesti 
kummassakin direktiivissä jäsenmaille asetetut vaatimukset. 
 
Mainittujen direktiivien toimeenpano yhdellä yleisellä lailla on nähty tarkoituksenmukaisimmaksi 
tavaksi hoitaa direktiiveistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että 
direktiivien keskeiset artiklat vastaavat toisiaan. Toiseksi mikäli muutokset olisi tehty kummankin 
direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluviin lakeihin erikseen, olisi se merkinnyt mittavaa, lukuisiin 
voimassa oleviin lakeihin kohdistuvaa muutostarvetta. Näin menetellenkin osa direktiivin 
soveltamisalasta olisi jäänyt peittämättä suomalaisen lainsäädännön puuttumisen vuoksi. 

Ehdotettu yleislaki ei korvaisi jo lainsäädäntöön sisältyviä syrjinnänkieltoja Yleislain säännökset olisi 
otettava huomioon sovellettaessa sellaisten erityislakien syrjinnänkieltoja koskevia säännöksiä, jotka 
kuuluvat yleislain soveltamisalan piiriin. 
 
 

Lain soveltamisala 
 

Lain soveltamisala olisi kaksiosainen siten, että lain 2 §:n 1 momentissa mainituilla alueilla syrjintä olisi 
kiellettyä kaikkien laissa mainittujen syrjintäperusteiden perusteella, kun taas 2 momentissa 
säädettäisiin syrjinnän kiellosta etnisen alkuperän perusteella. Säännöksen kirjoittamistapa vastaa 
direktiivien soveltamisalasäännöksiä siten, että pykälän 1 momentissa otetaan huomioon 
työsyrjintädirektiivin ja 2 momentissa syrj intädirektiivin soveltamisalavaatimukset kuitenkin sillä 
poikkeuksella, että 1 momentin alaan kuuluisi paitsi ammatillinen myös yleissivistävä koulutus, 
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vaikka työsyijintädirektiivissä ei näin säädetäkään. Tältä osin esityksen lähtökohtana ovat siten 
kansalliset näkökohdat. 
 

Yhdenvertaisuuslain 2 §:n 1 momentin mukaan lakia sovellettaisiin kaikkiin henkilöihin sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla, kun kysymys on itsenäisen ammatin ja elinkeinon 
harjoittamisen edellytyksistä sekä elinkeinotoiminnan tukemisesta; työhönottopemsteista, 
työoloista ja -ehdoista sekä uralla etenemisestä; koulutuksesta, mukaan lukien 
erikoistumiskoulutuksen ja uudelleenkoulutuksen, sekä ammatillisen ohjauksen saanti; taikka 
jäsenyydestä ja toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka 
jäsenillä on tietty ammatti sekä järjestön antamat etuudet. 
 

Henkilön asettaminen etnisen alkuperän perusteella eri asemaan olisi 2 momentin mukaan 
lisäksi kiellettyä, kun kysymys on sosiaali-ja terveyspalveluista; sosiaaliturvaetuuksista tai muista 
sosiaalisin perustein myönnettävistä tuista, alennuksista tai etuuksista; asevelvollisuuden, naisten 
vapaaehtoisen asepalvelun tai siviilipalvelun suorittamisesta; taikka asumisen tai muun yleisölle 
tarjottavan tai yleisön saatavilla olevien irtaimen ja kiinteän omaisuuden tai palvelujen 
tarjonnasta, tai saatavuudesta muissa kuin yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa. 
 

Lakia ei sovellettaisi alueilla, jotka on direktiivissä nimenomaisesti säädetty soveltamisalan 
ulkopuolelle (kuten maahantulosäännösten soveltaminen) eikä alueilla, jotka on Euroopan 
yhteisöjen perustamissopimuksessa nimenomaisesti rajattu yhteisön toimivallan ulkopuolelle 
(kuten opetuksen sisältö). 
 
 

Yhdenvertaisuuden edistäminen 
 
 

Lakiehdotuksen 4 §:n mukaan viranomaisten tulisi kaikessa toiminnassaan edistää 
yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Erityisesti niitä olosuhteita, jotka estävät 
yhdenvertaisuuden toteutumista, tulee muuttaa. Nykyisin viranomaisilla on tasa-arvolain nojalla 
vastaavansisältöinen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisvelvollisuus. 
 

Valtion ja kuntien viranomaisille säädettäisiin lisäksi etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhden vertai suussuunnite! man laajuus ja 
sisältö riippuisi muun muassa siitä, kuinka merkityksellinen etninen alkuperä on viranomaisen 
päätöksenteon aineellisen luonteen, asiakaskunnan rakenteen tai viranomaisen muun 
toimintaympäristön kannalta. Yhdenvertaisuussuunnitelma voisi tapauskohtaisen 
tarkoituksenmukaisuuden perusteella olla joko erillinen suunnitelma tai osa muuta suunnitelmaa, 
kuten tasa-arvosuunnitelmaa tai kotouttamisohjelmaa. Työministeriö voisi antaa suosituksia 
yhden vertai suussuunnitelmi en sisällöstä. 
 

Kolmas yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvä säännös on työn teettäjän tai koulutuksen 
järjestäjän velvollisuus tarvittaessa ryhtyä sellaisiin vammaisen henkilön työhön ja koulutukseen 
pääsyä edellyttäviin toimiin, joita ei ole pidettävä työnantajalle tai koulutuksen järjestäjälle 
kohtuuttomina. Yhdenvertaisuuslakiehdotuksen 5 §:ssä edellytettäisiin vammaisuuteen liittyvien 
esteiden tunnistamista ja niiden poistamista 
niiden vammaisten tieltä, jotka kohtuullisin järjestelyin voisivat suoriutua olennaisista 
työtehtävistä. 
 
 

Syrjinnän kieltäminen 
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Yhdenvertaisuuskin 6 §:ssä säädettäisiin ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kieleen, 
uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvasta syrjinnän kiellosta. 
Kiellettyjen syrjintäperusteiden luettelo sisältää paitsi direktiiveissä säädetyt kielletyt 
syrjintäkriteerit myös perustuslain 6 §:n 2 momentissa säädetyt syrjintäperusteet, jotka ovat 
direktiivissä säädettyjä laajemmat (kieli, terveydentila, mielipide, muu henkilöön liittyvä syy). 

Syrjinnän käsite ehdotetaan määriteltäväksi direktiivien 2 artiklan mukaisesti jakamalla se 
välittömään ja välilliseen syrjintään, häirintään sekä käskyyn tai ohjeeseen syrjiä jotakuta. 
Säännöksiä • ajoitettaessa pohjana on ollut suomenkielinen direktiiviteksti. 
 

Syrjinnän käsitettä on arvioitava yhdessä kielletystä syrjinnästä tuomittavien seurausten, kuten 
hyvityssäännöksen kanssa. Päinvastoin kuin vahingonkorvauksen tuomitseminen hyvityksen 
tuomitsemisen edellytyksenä ei ole syrjinnän kieltoa rikkoneen tuottamus. Tämänkin vuoksi 
säännöksen, jonka rikkomisesta voidaan tuomita maksettavaksi hyvitys tai muu taloudellinen 
seuraamus, on oltava riittävän selkeä ja tarkkarajainen. Tämä koskee erityisesti välittömän ja 
välillisen syrjinnän määritelmiä. 
 

Ehdotetun yhdenvertaisuuskin 7 §:ssä säädetään menettelystä, jota ei ole pidettävä syrjintänä. 
Kiellettyyn syrjintäperusteeseen liittyvää eri asemaan asettamista ei pidettäisi syrjintänä silloin, 
kun siihen on laissa säädetty peruste. Lakiehdotuksen 7 §:n mukaan tällainen syy voi olla 
työtehtävän laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus. Ikään 
liittyvä erilainen kohtelu ei niin ikään ole syrjintää, kun siihen on objektiivisesti ja 
asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita, sosiaaliturvajärjestelmien 
eläke-ja työkyvyttömyysetuuksia ja ammatillista koulutusta koskeva tai näihin rinnastettava 
oikeutettu tavoite. Lisäksi yhdenvertaisuussuunnitelman tai siihen rinnastettavan suunnitelman 
mukaista menettelyä ei pidetä syrjintänä. Säännösehdotus ei ole ristiriidassa perustuslain 6 §:n 2 
momentin kanssa, jossa eri asemaan asettaminen säännöksessä mainituilla perusteilla sallitaan 
laissa tarkoitetulla hyväksyttävällä perusteella. 
 

Yhdenvertaisuuskin 8 §:ssä säädettäisiin kattavasta vastatoimien kiellosta. Ketään ei saisi asettaa 
epäsuotuisaan asemaan tai kohdella siten, että hänen kohdistuu kielteisiä seuraamuksia sen 
vuoksi, että hän on valittanut tai ryhtynyt toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. 
 

Ehdotetun lain syrjinnänkieitosäännökseen liittyisi erillinen todistustaakkasäantö (17 §), josta 
ilmenisi todistustaakan jakautuminen sekä kantajan näyttökynnyksen korkeus. 
Todistustaakkasääntöä sovellettaisiin käsiteltäessä syrjintäasiaa tuomioistuimessa, 
syrjintälautakunnassa tai muussa toimivaltaisessa viranomaisessa. 
Todistustaakan jakoa koskevaa säännöstä ei sovellettaisi vastatoimen kieltoa koskevaa asiaa 
käsiteltäessä eikä rikosprosessissa. 
 
 
 

Hyvitys lain rikkomisen seuraamuksena 
 

Direktiivien mukaan syrjinnän kiellon rikkomisen seuraamukset tulee olla riittävän tehokkaita ja 
varoittavia. Rikoslaissa säädetään sekä syrjintä- että työsyrjintärikoksen sanktioista. 
Työsopimuslaissa puolestaan säädetään sekä vahingonkorvauksesta että työsuhteen 
ennenaikaisen perusteettoman päättämisen seurauksena tuomittavasta korvauksesta, jotka voivat 
tulla tuomittaviksi työsopimuslaissa säädetyn syrjinnän kiellon rikkomisesta. Näitä täydentäen 
ehdotetun lain 9 §:ssä säädettäisiin hyvityksestä syrjinnän ja vastatoimen kiellon rikkomisen 
seuraamuksena. 
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Lain soveltamisalan piiriin kuuluva työn, irtaimen tai kiinteän omaisuuden tai palvelujen, 
koulutuksen tai etuisuuksien tarjoaja, joka on rikkonut iän, etnisen alkuperän, uskonnon, 
vakaumuksen, vammaisuuden tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella syrjinnän kieltoa tai 
vastatoimen kieltoa, voitaisiin tuomita maksamaan loukatulle aiheuttamastaan kärsimyksestä 
hyvitystä. Sen sijaan työntekijää, joka syyllistyy laissa tarkoitettuun häirintään, ei voitaisi tuomita 
maksamaan hyvitystä. 
 

Hyvityksen enimmäismäärä olisi 15 000 euroa, ja sen suuruutta määrättäessä olisi otettava 
huomioon syrjinnän laatuja laajuus sekä sen kesto, syrjinnän tai vastatoimen kieltoa rikkoneen 
suhtautuminen tekoonsa, asianosaisten välillä saavutettu sovinto, yhdenvertaisen oikeustilan 
palauttaminen, tekijän taloudellinen asema ja muut olosuhteet sekä samasta teosta muun lain 
nojalla henkilöön kohdistuvasta loukkauksesta tuomittu tai maksettavaksi määrätty taloudellinen 
seuraamus. Hyvityksen suorittaminen ei estäisi loukattua vaatimasta korvausta taloudellisesta 
vahingosta vahingonkorvauslain tai muun lain mukaan. 
 
Ehdotuksen mukaan hyvitys voidaan tuomita kielletyn syrjinnän aiheuttamasta kärsimyksestä. 
Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on ollut selkeyttää hyvityksen ja vahingonkorvauksen 
välistä suhdetta. Tätä tavoitetta palvelee myös pykälän 3 momentti, jonka mukaan tuomitun 
hyvityksen lisäksi loukattu voi hakea taloudellisesta vahingosta korvausta vahingonkorvauslain 
nojalla. Selvää on, että samasta (taloudellisesta) vahingosta ei voi hakea korvausta kahden eri 
säännöksen perusteella. 
 

Syrjinnän käsitettä ja hyvitystä koskevat säännökset muodostavat sellaisen 
tasapainoisen kokonaisuuden, jotka ovat sovellettavissa muun muassa 
työmarkkinoilla. Tästä ovat työmarkkinaosapuolet olleet yksimielisiä. 
 
 

Lain noudattamisen valvonta 
 

Lakiehdotuksen 11 §:n mukaan lain valvonta jakautuisi kahden eri viranomaisen kesken. 
Työsuhteissa ja julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa lain noudattamista valvoisivat 
työsuojeluviranomaiset. Valvonta koskisi kaikkien kiellettyjen syrjintäperusteiden perusteella 
tapahtuvaa syrjintää. 
Muilla lain soveltamisalan piiriin kuuluvilla alueilla etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän 
valvonta kuuluisi vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan tehtäviin. Valtuutetun tulee 
syrjintää havaitessaan ensisijassa ohjein, neuvoin ja suosituksin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että 
syrjintä lopetetaan eikä sitä jatketa tai uusita. Vähemmistövaltuutetulta voitaisiin lisäksi pyytää 
toimenpiteitä sovinnon saamiseksi syrjityn ja syrjijän välillä. Ehdotetun lain valvonnasta johtuva 
muutos vähemmistövaltuutetun tehtäviin tehtäisiin myös vähemmistövaltuutetusta annettuun 
lakiin. 
 

Syrjintälautakunta olisi uusi oikeusturvaelin. Syrj intälautakunta lisäisi nopeasti ja maksutta 
toimivana asiantuntijaelimenä oikeusturvan tosiasiallista saatavuutta. Syrjintälautakunta voisi 
osapuolen tai vähemmistövaltuutetun aloitteesta vahvistaa osapuolten välisen sovinnon tai kieltää 
jatkamasta tai uusimasta syrjinnän ja vastatoimien kiellon vastaista menettelyä. Määräämäänsä 
velvoitteeseen syrjintälautakunta voisi liittää sakon uhan ja tarvittaessa myös määrätä uhkasakon 
maksettavaksi. Syrjintälautakunta voisi lisäksi antaa lausuntoja ehdotetun lain soveltamisesta. 
 

Syrjintälautakunta ei korvaisi käytössä olevia muutoksenhakukeinoja ja elimiä. Lautakunnan 
toimivaltaan ei kuuluisi viranomaispäätösten muuttaminen. 
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Syrjintälautakunnan jäsenten tulisi olla perus- ja ihmisoikeuksiin perehtyneitä, tuomarin virkaan 
kelpoisia henkilöitä. Siten syrjintälautakunta toisi erityisasiantuntemusta syrjintäasioiden 
käsittelyyn. 
 

Ellei syrjintäasian osapuoli halua turvautua tai ei tyydy vähemmistövaltuutetun tai 
syrjintälautakunnan toimiin, hän voisi nostaa hyvityskauteen tuomioistuimessa. 
 

Syrjinnän kieltojen valvontaa harjoittaisivat edelleen myös muut tahot kuin 
työsuojeluviranomaiset ja vähemmistövaltuutettu. Siltä osin kuin erityislaeissa on 
syrjinnänkieltoja, näiden säännösten valvonta kuuluisi edelleen niille viranomaisille, jotka 
tähänkin asti ovat valvoneet esimerkiksi koululainsäädännön noudattamista. 



 

 

 
 
 
 

OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainsäädäntöneuvos 

Muistio 
2.10.2003 

Eero J. Aarnio 
(Risto Eerola) 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI YHDENVERTAISUUDEN 
TURVAAMISESTA SEKÄ ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN 
MUUTTAMISESTA HE 44/2003 vp Asiantuntijalausunto 
perustuslakivaliokunnalle 
 

Kysymyksessä olevaa lakihanketta, jolla pannaan täytäntöön EU:n syrjintädirektiivit, 
voidaan yleisesti ottaen pitää hyvänä ja tärkeänä. Oikeusministeriöllä on ollut tilaisuus 
osallistua ehdotetun lainsäädännön valmisteluun sen eri vaiheissa, ja ministeriön 
näkemykset on varsin hyvin otettu huomioon. 
 

Tämän johdosta ja kun asiaa nyt tarkastellaan perustuslain kannalta, lausunnossa 
rajoitutaan pääosin vain seuraaviin ehdotusta laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta 
koskeviin huomioihin: 

1) Ehdotus tukee yhdenvertaisuuden edistämistä ja on näin perustuslain 6 §:n 1 ja 2 
momentin sekä 22 §in suuntainen. Positiivista erityiskohtelua koskeva säännös (7 §:n 2 
mom.) on asianmukaisesti rajoitettu tavoitteen kannalta oikeasuhtaisiin toimiin. 

2) Ehdotetun lain 2 §:n 1 momentin 4 kohdan voidaan jossain määrin nähdä 
koskettavan perustuslain 13 §:n 2 momentissa taattua yhdistymisvapautta, koska 
yhdistymisvapauden perustana on pidetty yhdistysten itsemääräämisoikeutta, joka 
sisältää muun muassa oikeuden valita vapaasti jäsenensä. Ehdotusta ei kuitenkaan voida 
pitää ongelmallisena ottaen huomioon, että kielletyt erotteluperusteet ovat jo 
perustuslain 6 §:n 2 momentin kannalta hylättäviä. 

3) Ehdotetun lain 10 §:ssä mahdollistetaan puuttuminen olemassa oleviin 
sopimussuhteisiin. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on kuitenkin vanhastaan 
katsottu, ettei omaisuudensuojasäännös perustuslain 15 §:ssä suojaa kohtuuttomia tai 
hyvän tavan vastaisia oikeustoimia. 

4) Ehdotetussa 17 §:ssä on kysymys käännetystä todistustaakasta - tai pikemminkin 
todistustaakan siirtymisestä. Vastaajan oikeusturvan kannalta on jossain määrin 
ongelmallista, että siirtymisen kynnys on aika alhaalla, jos säädetään, että "voidaan 
olettaa" (että syrjintäkieltoa on rikottu). Perustuslakivaliokunta totesi aikoinaan vuonna 
2000 käsitellessään syrjintädirektiiviä, että kantajan syrjintäväitteen tulisi olla 
"objektiivisesti arvioiden perusteltu ja syrjintäolettaman perustavalla tavalla riittävin 



 

 

tosiseikoin tuettu" (ks. Pe VL 8/2000 vp). Tämän vuoksi olisi parempi, jos muotoilussa 
asetettaisiin raja vähän korkeammalle esim. muuttamalla kynnystä 
koskeva sääntely muotoon "Jos joku ... esittää... selvitystä, jonka perusteella on 
perusteltua syytä olettaa" (että syrjintäkieltoa on rikottu). 

5) Ehdotetun lain 19 §:ssä olevat valituskiellot eivät ole ongelmallisia perustuslain 21 
§:n kannalta, koska toinen niistä koskee sovinnon vahvistamista, jossa ei enää siis voida 
puuttua vapaaehtoisen sovinnon sisältöön ja toinen taas liittyy tilanteeseen, jossa asia 
on vireillä muussa viranomaisessa. Tosin 13 §:n 1 momentin 1 kohdan osalta voidaan 
asettaa kysymys, onko lautakunnalla vapaa harkintavalta sen suhteen, vahvistaako se 
sovinnon, vai olisiko pääsäännöksi asetettava sovinnon vahvistaminen ja siitä 
kieltäytymiselle jotkin kriteerit, esimerkiksi siten, että sovinto tulee vahvistaa, jollei se 
ole toisen osapuolen kannalta ilmeisen kohtuuton. Kysymystä on pidettävä tärkeänä, 
koska vahvistettu sovinto on 13 §:n 2 momentin mukaan täytäntöön pantavissa kuin 
lainvoimainen tuomio. 

6) Nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen ja sitä ennen viime talvena eduskunnan 
käsiteltävänä olleen esityksen HE 269/2002 vp 2 §:ään sisältyvää 
soveltamisalasäännöstä, lukien sitä myös yhdessä 3 §:ään sisältyvän soveltamisalan 
rajoitussäännöksen kanssa, on perustellusti pidetty sekavana ja vaikeaselkoisena. 
Säännös perustuu kahden direktiivin toinen toisistaan eräin osin poikkeaviin ja jo 
sinänsä vaikeaselkoisina pidettyihin soveltamisalasäännöksiin. Koska säännöksen 
selkiyttämiseksi on kuitenkin ilmeisesti vaikeaa helposti tehdä mitään, jos sääntelyssä 
lähtökohtaisesti pitäydytään vaikeaselkoisten EU-direktiivien orjallisessa 
noudattamisessa, säännöksen kanssa täytynee vain voida elää. 

7) Vaikka uusia erityiselimiä valvomaan lainsäädännön noudattamista tulisikin 
perustaa vain välttämättömän tarpeen sitä vaatiessa ja vasta huolellisen harkinnan 
jälkeen ja vaikka nyt kysymyksessä olevan lainsäädännön valvontaa suorittavat jo 
perustuslain mukaan eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri sekä 
vähemmistö valtuutetusta annetun lain (660/2001) perusteella vähemmistövaltuutettu ja 
työsuojelun valvontalain (131/1973) perusteella työsuojeluviranomaiset, ehdotetun lain 
11 §:n 2 momentissa tarkoitetun syrjintälautakunnan perustamiseen uudeksi 
oikeusturvaelimeksi hoitamaan ehdotetussa laissa säädettyjä valvontatehtäviä, voidaan 
suhtautua myönteisesti. 
 
 

Muiden esitykseen sisältyvien lakiehdotusten osalta ei ole sisällöllistä huomauttamista. 
Kuitenkin saaattaisi olla selvempää käyttää lakien n:o 3-6 kiellettyjen 
erotteluperusteiden luetteloissa samaa järjestystä kuin perustuslain 6 §:n 2 momentissa, 
kuten on menetelty yhdenvertaisuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentissa 
ja 9 §:n 1 momentissa. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä n:o 44'2003 vp. laiksi 

yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta esitän kohteliaimmin 

seuraavaa. 
 
 
 
 
/ . Yleistä 
 

Samaa asiaa koskeva hallituksen esitys annettiin (269/2002 vp.) eduskunnalle jo joulukuussa 2002, mutta 

silloin eduskunta ei ehtinyt käsitellä asiaa, vaan esitys raukesi. Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta antoi kuitenkin 

siitä lausunnon (24/2002 vp). Hallituksen esityksen mukaan (s. 30) esitys oli perustuslakivaliokunnan 

valmisteltavana, ja valiokunta kuuli asiasta mm "perusoikeusasiantuntijoita". Edelleen hallituksen esityksessä 

todetaan, että nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä on otettu huomioon em. esityksen "käsittelyn yhteydessä 

eduskunnalle toimitetut asiantuntijalausunnot." Itse en ollut kuultavana silloin, enkä tiedä, millaisia lausuntoja 

asiasta annettiin, joten en voi arvioida, missä määrin asiantuntijalausunnot on otettu huomioon. Kovin paljon ei 

uusi lakiehdotus kuitenkaan poikkea edellisestä. 
 

Syrjintää ja tasa-arvoa koskevat kysymykset ovat yksi eurooppaoikeudellisen tutkimuksen keskeisimpiä 

tutkimuksenaiheita; niistä kirjoitetaan jatkuvasti eurooppaoikeudellisissa lehdissä ja EY: n tuomioistuimen 

käytäntö on lukumääräisesti ja merldttävyydeltäänkin huomattavaa. Suomessa näitä teemoja on tutkimuksessa 

käsitelty varsin vähän. Olen julkaissut kirjan "EY:n tasa-arvopolitiikka", joka käsitteli lähinnä sukupuolten tasa-

arvoa, jo vuonna 1991, ja EU:n 



 

 

perusoikeuskirjan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevasta luvusta olen kirjoittanut artikkelin 

toimittamassani kirjassa "Perusoikeudet EU:ssa" v. 2001. Nämä asiat ovat olleet EU:ssa viime vuosina hyvin 

vilkkaan muutoksen alaisina, joten on vaikea pysyä mukana muutoksissa. 
 

Tasa-arvoa ja syrjintää koskevan lainsäädännön aikaansaaminen on sen sijaan Suomessa kokenut koko ajan 

suuria vaikeuksia. Siihen on ryhdytty yleensä vasta, kun ulkomaailmasta tulevat paineet ovat siihen pakottaneet. 

Tällä viittaan siihen, että miesten ja naisten tasa-arvoa koskeva laki, joka tuli voimaan vuonna 1987, saatiin 

aikaan vasta kun YK:n naisten oikeuksien yleissopimuksen ratifioiminen sitä edellytti. Muutoksia lakiin tehtiin 

vasta, kun Suomen EU-jäsenyys sitä edellytti, ja parhaillaan on vireillä tuon lain uudistaminen 

(komiteanmietintö 2002:9), niin ikään EY:n uudistetun tasa-arvodirektiivin (2002/73/EY) velvoittamana. Myös 

käsillä olevan lakiehdotuksen taustalla on EY:n lainsäädännön asettamat vaatimukset: kyse on kahden 

direktiivin, EY:n työsyrjintädirektiivin (2000/78/EY) ja ns. rasismidirektiivin (2000/43/EY) kansallisesta 

täytäntöönpanosta. 
 

Tasa-arvolain uudistaminen ei ole vielä edennyt hallituksen esityksen tasolle, ja arvioiden mukaan se ehtii 

siihen vaiheeseen vasta ensi syksynä. Koska nyt käsiteltävänä olevalla lailla ja tasa-arvolailla on monia 

yhteyksiä, olisi ollut toivottavaa, että ne olisivat olleet eduskunnassa samanaikaisesti. Ilmeisesti 

yhdenvertaisuuslakia valmisteltaessa lähtökohtana on paljolti ollut voimassa oleva tasa-arvolaki, mutta siinä ei 

välttämättä ole kaikilta osin otettu huomioon niitä ongelmia, joita tasa-arvolain soveltamisessa on esiintynyt. 

Voitaisiin jopa sanoa, että lakitekstin tasolla tasa-arvolaki näyttää jopa edistykselliseltä mutta käytännössä 

tilanne on vähän toinen . Esim. tasa-arvolautakunnan merkitys on käytännössä ollut äärimmäisen vähäinen 

(yhdenvertaisuuslaki tuntee samantyyppisen syrjintälautakunnan). 
 

Kiinnostavaa olisi kuulla myös lakien nimien valinnoista (tutkimuksessa yhdenvertaisuuden toteuttaminen 

tarkoittaa eri asiaa kuin tasa-arvon toteuttaminen, ja voidaan perustellusti esittää, että yhdenvertaisuuslaki olisi 

parempi sana kummassakin yhteydessä). Ymmärrettävästi ei ole haluttu ottaa syrjintä-sanaa lain nimeen, sillä 

se antaisi laista liian suppean kuvan (laki sisältää myös säännöksiä aktiivisista toimista). Ylipäätään koen 

hieman ongelmalliseksi (ja kansalaisille varmaan sekaannustakin aiheuttavaksi) sen, että Suomessa on 

lähitulevaisuudessa voimassa toisaalta yhdenvertaisuuslaki ja toisaalta Laki miesten ja naisten välisestä tasa-

arvosta (tasa-arvolaki), joilla on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavuuksia. Pohdin, olisiko ne mahdollista 

yhdistää yhdeksi laiksi, mutta se ei ilmeisesti ole mahdollista, koska sukupuolten tasa-arvoon liittyy kuitenkin 

hieman erilaisia ongelmia (esim. raskauteen ja äitiyteen perustuva syrjintä), ja tasa-arvolaki sisältää esim. 

säännökset sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ym., mitä koskevia 

säännöksiä ei ole tarkoitus ottaa yhdenvertaisuuslakiin). Kuitenkin kummankin lain yleisluontoiset säännökset 

(viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta; menettely, jota ei pidetä syrjintänä; hyvitys ja valvonta) 



 

 

muistuttavat paljolti toisiaan. Juuri niissä on myös lakiehdotusten valtiosääntöoikeudellisesti kiinnostavat 

kysymykset. 
 
 

2. Valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä 
 

Lakiehdotusta perustellaan em. EY:n direktiiveillä, mutta toisaalta korostetaan myös Suomen perustuslain 

merkitystä. EY: n kaksi mainittua direktiiviä ovat luonnollisesti lähimmät perusteet yhdenvertaisuuslain 

säätämiselle, mutta niiden taustalla on EY: n perustamissopimuksen 13 artikla. Syytä olisi ollut mainita myös 

saman sopimuksen 151 artikla (kulttuurien monimuotoisuus). Lisäksi olisi syytä viitata konventin 

perustuslakiehdotukseen (CONV 850/03), jonka II osaan on tarkoitus sisällyttää lähes sellaisenaan EU: n 

perusoikeuskirja, josta tulee noin oikeudellisesti sitova. Perusoikeuskirjan in luku käsittelee kokonaisuudessaan 

tasa-arvoa. Merkitystä on siten muillakin kuin 21 artiklalla, johon hallituksen esityksessä viitataan (ks. esim. 22 

artikla kulttuurisesta, uskonnollisesta ja kielellisestä monimuotoisuudesta, 25 artikla ikääntyneiden henkilöiden 

oikeuksista ja 26 artikla vammaisten oikeuksista). Kyse ei ole pelkästään syrjinnän kieltämisestä, vaan valtioilta 

edellytetään aktiivisia toimia noissa asioissa esim. vammaisten aseman parantamiseksi työelämässä ja 

muutoinkin yhteiskunnassa. 
 

Lisäksi vedotaan lukuisiin Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin (sekä YK: n että Euroopan 

neuvoston). Eräät lakiehdotuksen sanamuodot onkin lainattu melko suoraan eräistä kansainvälisistä 

ihmisoikeussopimuksista. 
 

Vaikka lakiesitystä perustellaan ensisijaisesti siten, että kyse on em. direktiivien kansallisesta täytäntöönpanosta 

(jolla on jo aikataulullisesti kiire), tuodaan esiin myös, että olisi ehkä pohtia laajemminkin miten 

perusoikeuksien ytimeen kuuluvia yhdenvertaisuuskysymyksiä tulisi selvittää yhdenvertaisuuslaista saadut 

kokemukset huomioon ottaen. Hallituksen mukaan (s. 31) tämä olisi syytä tehdä kokonaisuutena 

perusoikeuslähtökohtaisesti kansallisesta oikeusjärjestyksestä käsin. Voidaan siis perustellusti sanoa, että 

yhdenvertaisuuslain kaltainen laki olisi ollut hyvin perusteltu myös ilman mainittuja EY:n direktiivejä (vaikka 

PeL 6.4 §:ssä edellytetään tuollaisen lainsäädännön olemassaoloa nimenomaisesti vain sukupuolten tasa-arvon 

osalta). Huomioon on 

otettava myös perustuslain 22 §, jolla tarkoitetaan myös perustuslain 17.3 §:ää, jonka mukaan eri ryhmillä on 

oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Se merkitsee sitä, että tasa-arvon toteuttaminen ei 

tarkoita sitä, että vähemmistöjen pitää sopeutua enemmistön ehtoihin (ts. enemmistö mallina vähemmistölle 

tasa-arvoa toteutettaessa). 
 



 

 

Suomen perustuslain säännökset ovat olleet vaikuttamassa lakiehdotukseen myös siten, että lakiehdotuksen 6 

§:n syrjintäkieltoluettelo on laajempi mitä työsyrjintädirektiivi edellyttää (1 artikla). Esityksen (s. 26) mukaan 

"kielletyt syrjintäperusteet ehdotetaan säädettäviksi vastaamaan sekä perustuslain 6 §:n 2 momentissa 

tarkoitettuja perusteita että direktiiveissä säädettyjä syrjintäperusteita." Lisäksi vedotaan yhdistymisvapauteen 

(s. 7), uskonnonvapauteen (s. 11) ja yksityiselämän suojaan (s. 16). 
 

Suomen perustuslain yhdenvertaisuussäännös on perusoikeuksien joukossa omaa luokkaansa. Vuodelta 1991 

olevan Hallitusmuodon 5 §:ää tulkittiin pitkään niin, että se ei edes sido lainsäätäjää ja se ymmärrettiin 

hallintoviranomaisiin kohdistuvaksi mielivallan kielloksi (ts. samanlaisia tapauksia on kohdeltava samalla 

tavoin, mutta HM ei asettanut mitään estettä sille, että esim. naisia ja miehiä koski eri lainsäädäntö, sillä he ei 

olleet perustuslain tarkoittamassa mielessä samanlaisia). Vaikka HM 5 §:n jo pitkään katsottiin sitovan myös 

lainsäätäjää, ja samoin on asianlaita nykyisen perustuslain 6 §;n yhdenvertaisuussäännöksen suhteen, ei sillä ole 

kuitenkaan ollut käytännössä samanlaista merkitystä kuin monilla muilla perusoikeuksilla. 
 

HM 5 §:stä omaksuttiin jo1980-luvulla tulkinta, että siinä tarkoitetaan tosiasiallista tasa-arvoa, ei enää 

muodollista ja että myös ns. positiivinen erityiskohtelu tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi on sallittua. 

Taustalla oli ilmeisesti vaikuttamassa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa omaksuttu modernimpi tasa-

arvokäsitys (ks. ennen kaikkea YK:n naisten oikeuksien sopimus, joka tuli Suomea sitovaksi v. 1986, erit. sen 4 

artikla, mutta samalla tavoin on tulkittu myös YK:n v. 1966 sopimuksia). Ensimmäisen kerran tämä lausuttiin 

PeVL.ssa 1/1986 vp. Tosin valiokunta katsoi ehkä olevansa myös tosiasiallisesti sidottu aiemmin Pe VL:ssa 

1/1975 vp. (maatilaperimyslainsäädäntö) omaksumaansa kantaan. 
 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä lähdettiin siitä, että yhdenvertaisuussäännöksessä ei tarkoiteta vain 

muodollista yhdenvertaisuutta, vaan tavoitteena on tosiasiallisen tasa-arvon toteutuminen. Siitä ei kuitenkaan 

otettu lakiin nimenomaista mainintaa, kuten ei myöskään ns. positiivisista erityistoimista tosiasiallisen tasa-

arvon saavuttamiseksi (viimeksi mainitusta oli 

lainvalmisteluvaiheessa ehdotettu nimenomaista mainintaakin, mutta sitä ei enää hallituksen esityksessä ollut, 

vaikka mielestäni sellainen olisi ollut hyvin perusteltu mm. sen takia että perusoikeusuudistuksella pyrittiin 

lähentämään perustuslain perusoikeussäännöksiä ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten antamaa turvaa 

myös sisällöllisesti). Tarkoituksena oli siten paljolti säilyttää tilanne ennallaan, sellaisena miksi käytäntö oli 

vakiintunut jo vanhan HM 5 §:n aikana. Ns. positiivisten erityistoimien sallittavuus tulee näkyviin siinä, että 

nykyisen PeL 6.2 §:n mukaan "ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 

iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 

liittyvän syyn perusteella." Perusoikeusuudistusta koskevassa HE 309/1993 vp. (s. 44) lähdettiin siitä, että 

säännös ei estä "tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän 



 

 

(esim. naiset, lapset, vähemmistö) asemaa ja olosuhteita parantavaa toimia." Positiivisen erityiskohtelun 

sallittavuus on siten ilmaistu "kääntäen", eikä se käy suoraan ilmi peiustuslain tekstistä. 
 

Em. perusteella on selvää, että yhdenvertaisuuslain 7.2 §:ssä ehdotettu ns. positiivisen erityiskohtelun 

mahdollisuus tosiasiallisen tasa-arvon toteuttamiseksi on perustuslainmukaista. Säännöksen (alkuperäinen) 

sanamuoto on lainattu lähes suoraan ko. direktiiveistä (työsyrjintädirektiivin 7 artikla ja rasismidirektiivin 5 

artikla). Tältä osin uudessa hallituksen esityksessä on edelliseen verrattuna se ero, että positiivisia erityistoimia 

koskevaan säännökseen on lisätty maininta, jonka mukaan "positiivisen erityiskohtelun on oltava tilapäistä ja 

pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista". Mielestäni toimien tilapäisyys käy ilmi jo siitä, että "lailla ei estetä 

sellaisia erityistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen". Niitä ei 

siten lain mukaan sallita enää sen jälkeen kun tosiasiallinen yhdenvertaisuus on sallittu. 

Valtiosääntöoikeudellisesti en pidä siten välttämättömänä mainintaa toimien "tilapäisyydestä"; sama on jo 

sanottu toisin ko. säännöksessä. Sellaista ei ole nykyisessä tasa-arvolaissakaan, tosin sen uudistusehdotuksessa 

on ("väliaikaisia"). Toisaalta ei ole mitään estettä sille, että tuollainen lisäys siihen otetaan (mieluummin sana 

"väliaikainen" kuin "tilapäinen"). Samantapainen maininta toimien väliaikaisuudesta sisältyy myös YK: n 

naisten oikeuksien sopimuksen 4 artiklaan. Enemmän tarpeen saattaa sen sijaan olla lisäys, jonka mukaan 

"positiivisen erityiskohtelun on oltava - pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista" (sanamuoto ei tosin ole 

paras mahdollinen). Tällä kaiketi viitataan ns. suhteellisuusperiaatteeseen, mikä kuuluu perusoikeuksien yleisiin 

oppeihin. Samaa on edellytetty myös EY: n tuomioistuimen tulkintakäytännössä tulkittaessa ns. positiivisten 

erityistoimien sallittavuutta sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseksi. Suhteellisuusperiaate on yksi EY:n 

tuomioistuimen kehittämä periaate, jota ei sinänsä mainita ko. 

tasa-arvodirektiivissä, kuten ei myöskään työsyrjintä- tai rasismidirektiivissä, mutta myös niiden kohdalla EY: 

n tuomioistuin sitä oletettavasti edellyttää. Samaa lisäystä voitaisiin ehdottaa myös miesten ja naisten välistä 

koskevan lakiehdotuksen vastaavaan säännökseen (9 §). 
 

Lähtökohtaisesti yhdenvertaisuuslaki koskee myös evankelis- luterilaista ja ortodoksista kirkkoa (4 §), poikkeus 

on erikseen mainittu (velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma). Tämä on tärkeä asia huomata, sillä tasa-

arvolain osalta saatiin vasta pari vuotta sitten KKO: n ennakkopäätös, jossa todettiin, että tasa-arvolaki koskee 

myös papin virkaan nimittämistä evankelis-luterilaisessa kirkossa. Toista mieltä olevat vetosivat 

uskonnonvapauteensa, jonka nojalla he eivät hyväksy naispappeutta. Siten yhdenvertaisuuslain osalta on 

erikseen syytä korostaa (perusteluissa), että kirkkolain mukaan tietyt virat on varattu vain kirkon jäsenille 

(minkä PeV on myös vahvistanut), joten niissä tapauksissa kyse ei ole yhdenvertaisuuslain tarkoittamasta 

syrjinnästä uskonnon perusteella. Myös työsopimussuhteessa oleviltakin voidaan kirkon jäsenyyttä edellyttää. 

Käytännössä asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tältä osin on tärkeää, että tulkinta laajenee perusteettomasti. 

Asiasta on parin vuoden takaa EOA:n kannanotto, jolla saattaa olla merkitystä tässäkin yhteydessä. Myös 



 

 

ortodoksista kirkkoa koskee paljolti samat periaatteet. Vaikka kirkko voi siis laillisesti "syrjiä" (asettaa eri 

asemaan) ihmisiä uskonnon perusteella, ei sillä tietenkään ole oikeutta muilla perusteilla syrjiä ihmisiä. 

Toisinaan on julkisuudessa esillä tapauksia, joissa kirkko ei ole suostunut antamaan pappisvihkimystä esim. 

vaikeasti vammaisille (ep-vammaisille, sokeille). Tätä asiaa ehkä kannattaisi pohtia käsiteltävänä olevan 

lakiehdotuksen valossa. Ilmeisesti lainsäädäntö ei ole tuolta osin ehdoton, vaan laki antaa harkintavaltaa. Sitä 

tulisi tulkita mahdollisimman suppeasti, jo perustuslainkin valossa. Tietenkin joihinkin virkoihin on fyysisiä 

vaatimuksia, mutta ne ovat sallittuja lakiehdotuksen 7 §:n 2 nojalla ("todellinen ja ratkaiseva vaatimus"). Noita 

vaatimuksia tulee tulkita suppeasti, ja perustelut on aina tuotava avoimesti esiin. 
 

Lakiehdotuksessa viitataan myös yhdistymisvapauteen ("yhdistys saa itse valita jäsenensä"). On kuitenkin 

perusteltua, että sitä voidaan rajoittaa, kun kyse on jäsenyydestä työnantaja-ja työntekijäjärjestössä, koska 

noitten yhdistysten jäsenyydellä saattaa olla ratkaiseva asema työmarkkina-aseman kannalta ja siten myös 

perusoikeutena turvatun tasa-arvon kannalta. Vrt. tasa-arvolakiehdotuksessa säännös on yleisluontoisempi, 

mutta tuollainen ero näiden kahden lain välillä on perusteltu. 
 

Lakiehdotuksessa vedotaan edelleen yksityis- ja perhe-elämän suojaamisen tarpeeseen; ne on turvattu myös 

monissa ihmisoikeussopimuksissa (ja sitä edellytetään myös ko. direktiiveissä). 

 

Tästä syystä 2 §:n 4) kohdassa rajoitetaan lain soveltamisalaa siten, että se ei koske palvelujen tarjontaa tai 

saatavuutta silloin kun kyse on "yksityisten henkilöiden välisestä suhteesta". Sanamuoto voitaisiin ymmärtää 

laajemmin kuin mitä se on tarkoitettu (s. 37). Sanamuoto vaatisi ehkä korjaamista, sillä muutoin siitä saa 

helposti sellaisen kuvan että se koskisi vain esim. kaupungin asunnonvuokraustoimintaa, mutta ei yksityisen 

harjoittamaa. Sitä se kuitenkin koskee, jos kyse on "ammattimaisesti harjoitettavasta toiminnasta". 

Poikkeuksen tulee siis koskea vain sellaisia tapauksia, jotka ovat hyvin olennainen osa kunkin henkilön 

yksityisyyttä. 
 
 

3. Yksittäisiä kysymyksiä 
 

Muusta kuin valtiosääntöoikeudellisesta puolesta kiinnitän huomiota lakiehdotuksen 16 §:ään (kanneaika). 

Siinä on kaksi kanneaikaa: kaksi vuotta on yleinen kanneaika, ja työhönottotilanteessa kanneaika on vuosi. 

Ensinnäkin kaksi erilaista kanneaikaa saattaa vaikuttaa sekavalta, ja toiseksi, tasa-arvolaista saatujen 

kokemusten perusteella yksi vuosi on usein osoittautunut liian lyhyeksi (se saattaa kulua jo valtuutetun 

lausunnon hankkimiseen). Niinpä tasa-arvolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kanneaikaa pidennetään 

18 kk:teen. Samaa tulisi harkita myös yhdenvertaisuuslakiin. 



 

 

 

Yhdenvertaisuuslakiehdotuksen 9 §:n mukaan maksettava hyvitys voisi olla enintään 15 000 euroa. Sen lisäksi 

loukattu voi hakea korvausta taloudellisesta vahingosta vahingonkorvauslain nojalla. Direktiiveissä on 

kummassakin samantyyppinen säännös (Seuraamukset), joissa todetaan, että "seuraamusten, joihin saattaa 

kuulua korvausten maksaminen uhrille, on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia." Korvausten 

maksamiseen ei siis velvoiteta. Sukupuolten tasa-arvoa koskevan direktiivin (76/207/ETY) alkuperäisessä 6 

artiklassa oli vielä yleisempi säännös ("jäsenvaltioiden on kansallisissa oikeusjärjestyksissään toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta jokainen, joka katsoo joutuneensa loukkauksen kohteeksi sen vuoksi, että 3,4, tai 

5 artiklassa tarkoitettua tasa-arvoisen kohtelun periaatetta ei ole noudatettu, voi esittää vaatimuksensa 

tuomioistuimessa mahdollisesti ensin saatettuaan asian muun toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi"). 

Tätä tulkittiin EY:n tuomioistuimen käytännössä niin, että ollakseen tehokas tasa-arvoisen kohtelun periaate 

edellyttää, että syrjinnän kohteeksi joutuneelle työntekijälle maksettavan korvauksen on oltava riittävä 

suhteessa vahinkoon.1 Lisäksi se täsmensi, että enimmäismäärän ennalta vahvistaminen voi estää korvauksen 

tosiasiallisen saannin. Uudistettuun tasaarvodirektiiviin (2002/73/EY) otettiin nimenomainen maininta 

tuomioistuimen vahvistamasta käytännöstä. Suomen tasa-arvolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että se 

täyttää paremmin nämä vaatimukset (11 §): "Hyvityksen enimmäismäärä saadaan ylittää kun se syrjinnän 

kesto, vakavuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua". 
 

Ilmeisesti EY;n tuomioistuimesta ei ole vielä tulkintakäytäntöä työsyrjintä-ja rasismidirektiivien em. artiklojen 

tulkinnasta, mutta voidaan olettaa, että EY: n tuomioistuin tulee tulkitsemaan niitä samaan tapaan kuin tasa-

arvodirektiivin osalta. Näin voidaan olettaa siitä huolimatta, että niihin ei otettu nimenmaista mainintaa siitä, 

että korvaukselle ei saa asettaa ennalta enimmäismäärää, kuten todetaan uudistetussa tasa-arvodirektiivissä. Se 

voidaan johtaa jo jäsenvaltioille asetetusta yleisemmästäkin velvollisuudesta huolehtia direktiivien tehokkaasta 

täytäntöönpanosta. Tasa-arvodirektiivin muutos on hyväksytty pari vuotta myöhemmin kuin em. direktiivit ja 

sen valmistelu kulki paljolti eri teitä kuin em. muiden direktiivien, joten ei voida sanoa ilman muuta, että 

haluttiin tietoisesti tehdä tuollainen ero. Mahdollisuus hakea korvausta vahingonkorvauslain nojalla ei aja 

samaa asiaa (noin on todettu tasa-arvolain osalta). Sen takia esitän, että yhdenvertaisuuslain 9 §:ää muutetaan 

tuolta osin siten, että se vastaa tasa-arvolakiehdotuksen 11 §:ää. Ei kannata odottaa sitä, että asiasta on EY: n 

tuomioistuimen käytäntöä. Muutoinkin olisi kansalaisten oikeusturvan kannalta hyvä, että kummankin lain 

sisältö noilta osin olisi samanlainen. 
 
 

4. Yhteenveto 
 

                     
1 EY:n tuomioistuimen tapauksiin viitataan direktiivissä 2007/73/EY. 



* 

 

Edellä esittämäni perusteella voidaan päätellä, että lakiehdotuksessa on eräitä valtiosääntöoikeudellisia 

ongelmia, ei kovin suuria ehkä. Lisäksi eräät lakiehdotuksen perusteluissa esitetyt, valtiosääntöoikeudellista 

merkitystä omaavat kysymykset (uskonnonvapaus, yksityiselämän suoja) tulisi mielestäni ottaa paremmin 

huomioon myös lakitekstissä. 
 

Esitän kuitenkin vastaisuudessa harkittavaksi syrjintää ym. koskevien lakien selvempää "yhteensovittamista". 

Jo lakien nimivalintoja voidaan kritisoida, samoin erilaista käytäntöä esim. kanneajoissa, hyvityksen määrän 

osalta jne. Kansalaisten näkökulmasta lakien pitäisi olla mahdollisimman "helppokäyttöisiä". Sitä paitsi saattaa 

käydä niinkin, että yksi ja sama syrjintä täyttää molemmissa laeissa määritellyn syrjinnän kriteerit (esim. 

vammainen, tiettyä etnistä alkuperää oleva nainen). Eri perusteilla tapahtuvaa syrjintää ei välttämättä ole 

helppo erottaa toisistaan. Mikä silloin on kanneaika? 

 

Helsingissä lokakuun 2 päivänä 2003. 
 
 
 
 
 

Liisa Nieminen 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 
 

HALLITUKSEN ESITYS 44/2003 EDUSKUNNALLE YHDENVERTAISUUDEN 
TURVAAMISESTA SEKÄ ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA 

 
 

Lausuessaan edellisestä hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi 
yhdenvertaisuuden turvaamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta ( HE 269/2002 vp), Vammaisfoorumi on todennut 
seuraavasti: "Vaikkakaan kahden toisistaan poikkeavan direktiivin 
yhdistäminen yhdeksi laiksi ei ole ongelmatonta, on yhdenvertaisuuslain 
antaminen Vammaisfoorumin mielestä perusteltua edellyttäen, että eri 
syrjintäperusteita ei aseteta lainsäädännössä keskenään keinotekoiseen 
arvojärjestykseen." Valitettavasti uusi hallituksen esitys ( HE 44/2003) ei 
tuo parannusta tähän eriarvoisuuteen. 
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Yleisperusteluissa (s. 19) on viitattu syrjintädirektiivin 12 artiklaan, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä vuoropuhelua myös sellaisten 
valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, joilla on merkitystä direktiivin 
tavoitteiden kannalta. Vastaavanlainen säännös sisältyy myös 
työsyrjintädirektiivin 14 artiklaan ja vaadimme, että maininta siitä on 
lisättävä yleisperusteluihin. 
 

1 § Lain tarkoitus 
 

Lain tarkoituksena korostuu yhdenvertaisuuden edistäminen, turvaaminen 
ja toteuttaminen. Vammaiset ovat EY:n perustamissopimuksen 13 
artiklassa erikseen mainittu yhtenä niistä ryhmistä, jotka tarvitsevat 
tehokkaan suojan syrjintää vastaan. 
 

Lain tarkoituksena on lisäksi tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen 
oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. 
Vammaisten ihmisten osalta yhdenvertaisuuslaki ei tuo mitään uutta 
oikeussuojakeinojen valikoimaan. 
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2 § Soveltamisala 
 

Ehdotetun lain soveltamisala vastaa syrjintä-ja työsyrjintädirektiivin 
soveltamissäännöksiä, mikä tarkoittaa, että myös tässä uudessa 
lakiehdotuksessa lain soveltamisala on kattavampi etniseen alkuperään 
perustuvan syrjinnän kuin muiden syrjintäperusteiden osalta. Tämän 
lisäksi hallituksen esitys jättää huomioimatta moniperusteisen syrjinnän. 
 

Lakiesityksessä ei ole käytetty hyväksi työsyrjintädirektiivin 8 artiklaa, 
jonka mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää voimassa 
säännöksiä, jotka ovat yhdenvertaisen kohtelun periaatteen turvaamiseksi 
edullisempia kuin direktiivin säännökset. 
 

Varnmaisfoorumi yhtyy työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausuntoon 
edellisestä lakiesityksestä. Direktiivien vaatimustason tarkka seuraaminen 
ja eri syrjintäperusteiden mukaan määräytyvät erilaiset soveltamisalat 
johtavat paitsi lakiehdotuksen vaikeaselkoisuuteen myös kysymykseen 
siitä, onko eri perustein tapahtuva syrjintä tuomittavuudeltaan erilaista. Niin 
työ- ja tasa-arvoasiain valiokunnan kuin Vammaisfooruminkin käsityksen 
mukaan periaatteena tulee pitää kaikkien syrjintäperusteiden 
samanarvoisuutta. 
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Varnmaisfoorumi ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että uudessa 
lakiehdotuksessa eri asemaan asettaminen yleissivistävässä 
koulutuksessa on kiellettyä kaikilla syrjintäperusteilla. 

4 § Viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 
 

Monet tämän pykälän konkreettisista toimenpide-ehdotuksista on 
rajattu koskemaan vain etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää 
(yhdenvertaisuussuunnitelma, vähemmistövaltuutettu, 
syrjintälautakunta). 
 

Muilla perusteilla syrjityillä ei olisi käytettävissään mitään valvovaa, 
ohjaavaa, neuvovaa tai sovittelevaa viranomaista työsuhdetta tai 
julkisoikeudellista palvelusuhdetta valvovien työsuojeluviranomaisten 
ohella, kuten työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta jo edellisestä hallituksen 
esityksestä lausuessaan on 28.1.2003 perustuslakivaliokunnalle aivan 
oikein huomauttanut. Yhdenvertaisuuden edistäminen tavoitteena tulee 
koskea yhtäläisesti kaikkia syrjintäperusteita. Samoin eri 
syrjintäperusteiden tulee nauttia yhtäläisesti laissa mainituista syrjintää 
ehkäisevistä valvonta- ja ohjaus, suojakeinoista. 
 

5 § Vammaisen henkilön tvöilistvmis- ia kouluttautumisedellvtvsten 
parantaminen 
 

Vammaisfoorumi näkee positiivisena vammaisten henkilöiden 
työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten saamisen omaksi 
pykäläkseen. Ehdotamme pykälätekstin "vammaisen henkilön työhön 
tai koulutukseen pääsyä edellyttäviin toimiin" korvaamista tekstillä 
"vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsyä edistäviin 
toimiin". 
 

Mikä vielä tärkeämpää: kun aiemmassa hallituksen esityksessä ei 
ehdotetun pykälän laiminlyönnistä säädetty seuraamuksia, uudessa 
lakiehdotuksessa työnantajalle säädetyn velvoitteen laiminlyönnin 
seuraamukset määräytyvät tässä laissa hyvityssäännöksen ohella 
myös työsopimuslain mukaan. Tätä on pidettävä merkittävänä 
parannuksena. Toisaalta vammaisjärjestöjen mielestä kohtuullisten 
mukautusten tekemättä jättäminen silloin, kun siitä ei koidu 
työnantajalle kohtuutonta rasitusta, olisi ymmärrettävä myös yhdeksi 
syrjinnän muodoksi. Jo vuonna 1994 YK:n TSS-sopimusta valvova 
toimikunta on todennut (General Comment nr 5, para 15): kohtuullisten 
mukautusten tekemättä jättäminen sisältyy vammaisuuden perusteella 
tapahtuvan syrjinnän määritelmään. Näin ollen siitä pitäisi koitua 
seuraamuksia. Tätä vaatimusta hallituksen esitys ei käsityksemme 
mukaan edelleenkään ole riittävästi huomioinut. 

Hallituksen esitykseen tulee myös sisällyttää esimerkkejä siitä, milloin rasitetta ei 
pidetä työnantajan kannalta kohtuuttomana. Nykyiseltään ko. kohta on niin laveasti 
kirjoitettu, että työnantajat voivat pitää lähes mitä tahansa järjestelyä 
kohtuuttomana rasitteena.Vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän kielto 
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yhtäältä sekä muut vammaisten kansalaisten asemaa tukevat kansalliset 
erityistoimenpiteet toisaalta olisikin miellettävä kiinteäksi kokonaisuudeksi. 
Vammaisten henkilöiden työmarkkinatilanteen parantaminen edellyttää, että 
positiivisia erityistoimia on jatkuvasti pidettävä yllä ja täydennettävä. 
 

7 § Menettely, jota ei ole pidettävä svriintänä 
 

Ehdotamme 7 § 2 mom yksityiskohtaisiin perusteluihin (s. 46) tekstin muutosta, 
"...positiivista erityiskohtelua, joiden katsotaan olevan esimerkiksi ikänsä tai 
vammaisuutensa vuoksi erityisen suojelun tarpeessa." Vaikka tämä onkin 
direktiivikieitä, suomalaisessa yhteiskunnassa olisi asianmukaisempaa sanoa 
esimerkiksi: ...positiivista erityiskohtelua, jota ihmiset esimerkiksi ikänsä tai 
vammaisuutensa vuoksi tarvitsevat tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 
saavuttamiseksi. 
 

Samaisen 7 § 2 mom osalta tulee hallituksen esitykseen sisällyttää muitakin 
esimerkkejä positiivisesta erityiskohtelusta kuin siinä nyt olevat maahanmuuttajien 
integroitumista koskevat tilanteet. Vammaisten ihmisten kyseessä ollen positiivista 
erityiskohtelua ovat esimerkiksi pitkäkestoiset työllistämistuet ja työolosuhteiden 
järjestelytuki. Hallituksen esityksen perustelut ovat tulevaisuudessa merkittävässä 
asemassa, kun oikeuskäytäntöä lain soveltamisesta haetaan. Tämän vuoksi 
esimerkkien tulee kattaa erilaisia soveltamistilanteita laajemmin kuin nyt. 
 

Varnmaisfoorumi vastustaa pykälän lisäystä positiivisen erityiskohtelun 
tilapäisyydestä. Vaikkakin se perustuu perustuslakivaliokunnan aikaisempaan 
kannanottoon (PeVL 8/2000 vp), on Vammaisfoorumin näkökulmasta kuitenkin 
vaikeaa nähdä, kuinka esimerkiksi positiivinen erityiskohtelu vammaisten ihmisten 
työllistymisen tai työssä pysymisen edistämiseksi voisi olla luonteeltaan tilapäistä. 
9 S Hyvitys 
 

Varnmaisfoorumi yhtyy työ- ja tasa-arvoasiainvaiiokunnan, vähemmistövaftuutetun 
ja professori Martin Scheininin lausunnoissaan perustuslakivaliokunnalle jo 
edellisestä hallituksen esityksestä esittämään kantaan siitä, että kärsimysedellytys 
tulee poistaa hyvityssäännöksestä, jotta lakiehdotus vastaisi direktiivien sisältöä. 
Kärsimyksen aiheuttamisvaatimuksesta tulee tulkintavaikeuksia. 
 

Kaikilla syrjintäperusteilla, myös terveydentilan perusteella, tulee voida vaatia 
hyvitystä. 
 

11 S Valvonta 
 

Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan tehtävät on rajattu pelkästään 
etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Vammaisfoorumi toistaa kantanaan, ettei 
yhdenvertaisuuslakiin pidä sisällyttää säännöksiä, jotka johtavat eri 
syrjintäperusteiden erilaiseen merkitykseen valvonnan ja oikeussuojan kannalta. 
Vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän suhteen työsuojeluviranomaisten 
resurssit ja asiantuntemus ovat nykyisellään riittämättömiä. Lisäresurssien osalta 
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lakiesityksessä viitataan pelkästään sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 
sovittuihin tulostavoitteisiin. 
 

12 § Ohjeet, neuvot ia sovittelu 
 

Yhdenvertaisuutta ei edistä se, että ohjaus, neuvonta ja sovittelu koskee vain 
etnistä syrjintää. 
 
 

Suomi on sitoutunut saattamaan työsyrjintädirektiivin voimaan kansallisessa 
lainsäädännössä viimeistään 2.12.2003 mennessä. Kun yhdenvertaisuuslaki nyt 
säädetään, Vammaisfoorumi esittää kunnioittavimmin, että perustuslakivaliokunta 
ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ottaisivat hallituksen esitystä käsitellessään 
huomioon Vammaisfoorumin lausunnossa esitetyt näkökohdat. Yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi on jatkossa, kuten hallituksen esityksessäkin sanotaan, syytä 
selvittää perusoikeuksien ytimeen kuuluvia yhdenvertaisuuskysymyksiä 
yhdenvertaisuuslaista saadut kokemukset huomioon ottaen, perusoikeuslähtöisesti 
kansallisesta oikeusjärjestyksestä käsin. Samassa yhteydessä 
tulee pyrkiä siihen, että eri syrjintäperusteet tulevat samojen oikeussuojakeinojen ja 
sanktioiden piiriin. Vammaisfoorumin mielestä pitäisi myös harkita, tulisiko 
Suomeen perustaa Ruotsin mallin mukaisesti valtakunnallinen vammaisvaltuutetun 
tai -asiamiehen virka tai mahdollisesti laajentaa vähemmistövaltuutetun toimialaa 
siten, että ohjaus ja valvonta koskisi myös vammaisia ihmisiä. Vammaisvaltuutettu 
tai -asiamies voisi edistää ja valvoa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden 
toteutumista vastaavalla tavalla kuin vähemmistövaltuutettu etnisten 
vähemmistöjen ollessa kysymyksessä. 
 
 

Helsingissä 6. Iokakuuta.2003 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien 

muuttamisesta (HE 44/2003 vp) 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona esitän seuraavan. Hallituksen 

esityksen taustasta 

Käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä voidaan pitää monessa suhteessa tärkeänä hankkeena, jolla sekä 

implementoidaan kaksi syrjintädirektiiviä että olennaisella tavalla täsmennetään perustuslain 6 §:ssä säädettyä 

yleistä yhdenvertaisuusperiaatetta ja sitä täydentävää syrjintäkieltoa. Lakiehdotukseen sisältyy useita 

periaatteellisesti merkittäviä säännöksiä, joilla edistetään verrattain laajalla alalla syrjinnän kohteeksi joutuvien 

oikeudellista asemaa ja oikeusturvaa. Tällaisina säännöksinä voidaan erityisesti viitata 8 §:n säännökseen 

vastatoimien kiellosta, 9 §:n säännökseen loukatulle maksettavasta hyvityksestä, 10 §:n säännöstä syrjivien 

sopimusehtojen muuttamisesta sekä 17 §:n säännöstä käännetystä todistustaakasta. Järjestelyt ovat omiaan 

edesauttamaan perustuslain 6 §:n asettamien vaatimusten tehokasta toteutumista niin julkista valtaa käytettäessä 

kuin yksityistenkin välisissä suhteissa. Asian merkitystä valtiosääntöoikeudellisessakin mielessä vain korostaa se 

tosiasia, että syrjintää koskevassa sääntelyssä kysymys on tyypillisesti samalla myös yhteiskunnalliselta asemal-

taan keskimääräistä heikompia tai haavoittuvampia suojaavasta sääntelystä. 

mailto:julava@utu.fi
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Esityksellä toteutetaan näin ollen merkittävällä tavalla paitsi direktiiveistä seuraavia implementoin-tivelvoitteita 

myös perustuslaista ja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista lainsäätäjälle seuraavia positiivisia 

toimintavelvoitteita. Tällä on merkitystä myös sen vuoksi, että nyt implementoitaviin direktiiveihin sisältyy 

nimenomainen vähimmäisvaatimuksia koskeva säännös (syrjintädirektiivin 6 artikla, työsyrjintädirektiivin 8 

artikla), jonka nojalla jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat yhdenvertaisen 

kohtelun periaatteen turvaamiseksi edullisempia kuin direktiivin säännökset. Myös perustuslakivaliokunta 

korosti asian merkitystä syrjintädirektiiviä käsitellessään (PeVL 8/2000 vp, ks. myös PeVL 6/1996 vp). 
 

Tätä taustaa vasten pidän valtiosääntöoikeudellisesti olennaisena kysymystä tässä ensinnäkin sitä, toteutetaanko 

nyt ehdotetulla yhdenvertaisuusäantelyllä perustuslain 6 §:n asettamat vaatimukset parhaimmalla mahdollisella 

tavalla. Toinen olennainen valtiosääntöoikeudellinen kysymys koskee yhdenvertaisuussääntelyn 

vähimmäisvaatimuksia. Vähimmäisvaatimuksena tässä suhteessa on, ettei lailla perusteta — yhdenvertaisuutta 

edistävistä tavoitteista huolimatta — sellaisia erotteluja, jotka olisivat perustuslain 6 §:n 1 momentin ja 6 §:n 2 

momentin taikka asiaa koskevien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kannalta kiellettyjä. Tämän arvioinnin 

lähtökohtana on ensisijaisesti perustuslain 6 §:n 2 momentin teksti, jonka mukaan ketään ei saa ilman 

hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslaki ei siis 

kiellä kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä. Erottelu voi sinänsä perustua myös syrjintäsäännöksessä mainit-

tuun ja siten lähtökohtaisesti kiellettyyn syyhyn. Perustuslain esitöiden nojalla (ks. HE 309/1993 vp, s. 44.) 

olennaista tällöin on, voidaanko henkilöön liittyvään syyhyn perustuva erottelu perustella pe-

rusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla. 
 

Nyt käsiteltävänä olevan yleisen yhdenvertaisuus- ja syrjinnän kieltoa koskevan sääntelyn tulee nojautua 

perustuslain määrittämiin puitteisiin. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on erityislakienkin kohdalla 

suhtauduttu pidättyvästi sellaisiin syrjintäkieltosäännöksiin, jotka joiltain osin poikkeavat perustuslakiin 

nojautuvista soveltamismerkitykseltään yleisistä perussäännöksistä (Ks. PeVM 13/1998 vp). Olisi 

valtiosääntöoikeudellisesti erityislakejakin ongelmallisempaa säätää yhdenvertaisuudesta yleislaki, joka ei olisi 

yhteensopiva perustuslain 6 §:n asettamien vaatimusten kanssa. Käsitykseni mukaan nyt käsillä olevaan 

hallituksen esitykseen liittyvät valtiosääntöoikeudelliset ongelmat koskettavat täitä osin erityisesti 

yhdenvertaisuuslakiehdotuksessa omaksuttujen kiellettyjen erotteluperusteiden johdonmukaista käyttöä ja 

toiseksi erottelun hyväksyttävyyden arviointikriteereiden suhdetta perustuslain 6 §:n 2 momentin ja sitä 

koskevan käytännön edellyttämiin arviointikri-teereihin. 
 
 

Kiellettyjen erotteluperusteiden johdonmukaisuus 
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Hallituksen esityksen v altiosääntöoikeudellista arviota hankaloittaa etenkin erotteluperusteiden merkityksen 

osalta se, ettei nyt ehdotettu yhdenvertaisuuslaki kaikilta osiltaan täytä yleislain tunnusmerkkejä. 

Yhdenvertaisuuslain 2 §:n säännös lain soveltamisalasta on siltä osin laaja, kun kyse on lain soveltuvuudesta 

sekä julkiseen että yksityiseen toimintaan mutta suhteellisen kapea siltä osin, kun kyse on säännöksessä 

luetelluista lain soveltamisalan piiriin kuuluvista elämänalueista. Lisäksi 2 §:n 2 momentti rajaa lain 

soveltamisalaa edelleen siten, ettei 2 momenttia sovelleta muuhun kuin etnisen alkuperän perusteella 

tapahtuvaan syrjintään. Lopulta 2 §:n 2 momentin 4 kohta rajaa etnisen alkuperänkin perusteella tapahtuvan 

syrjinnän lain soveltamisalan ulkopuolelle tilanteissa, jotka koskevat yksityisten välisiä suhteita vaikka laki 

niihin yleisesti ottaen soveltuukin. Käsitykseni mukaan lakiehdotukseen liittyvät valtiosääntöoikeudelliset 

ongelmat seuraavatkin siitä, että lailla yhtäältä tavoitellaan periaatetasolla samaa sovellettavuutta kuin 

perustuslain 6 §:llä, mutta samanaikaisesti konkreettisissa kysymyksissä soveltamisalaa rajataan 6 §:n 2 

momentin syrjintäkieltoon nähden epäilyttävällä tavalla. 
 

Yhdenvertaisuuslain soveltamisalaa koskevaan 2 §:n perussäännökseen liittyvät soveltamisalarajoitukset ovat 

molemmat valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia. Hallituksen esityksen perusteluissa tosin viitataan siihen, 

myös 2 momentissa mainituilla elämänalueilla eri asemaan asettaminen on kiellettyä niillä perusteilla, jotka 

mainitaan PL 6 §:n 2 momentissa, ellei menettelyyn ole hyväksyttävää perustetta. Perusteluissa kiistetäankin 

nimenomaisesti pyrkimys arvottaa eri syrjintäperusteiden keskinäistä painavuutta ja perustellaan muiden kuin 

etnisen alkuperän jääminen lain soveltamisalan ulkopuolelle 2 momentissa mainituissa tilanteissa sillä, että 

säännöksellä vain toteutetaan syrjintädirektiivissä säädetyt vaatimukset. 
 

Lakiehdotuksesta seuraa kuitenkin tilanne, etteivät muulla kuin etnisen alkuperään perustuvilla syillä syrjinnän 

kohteeksi joutuneet saa hyväkseen samoja, käsiteltävänä olevalla lailla perustettavia, oikeusturvakeinoja kuin 

etnisen alkuperän perusteella syrjityt. Tällaista poikkeamaa ei voida perustella pelkästään implementoitavan 

direktiivin asettamilla vaatimuksilla varsinkin kuin direktiivi itse sallii pidemmälle menevät kansalliset toimet 

yhdenvertaisuuden turvaamisessa. Perustuslain näkökulmasta ja yhdenvertaisuuslain yleisistä tavoitteista johtuen 

olisi valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomampaa asettaa muut syrjintäperusteet samaan asemaan etnisen 

alkuperän kanssa laajentamalla 2 § :n 2 momentin elämänalueet kokonaisuudessaan lain soveltamisalan piirin. 

Näin on varsinkin kun nyt ehdotettua sääntelyä ei edes yritetä perustella positiiviseen erityiskohteluun 

viittaavalla tarpeella. 
 

Valtiosääntöoikeudellisesti vieläkin ongelmallisempana pidän yhdenvertaisuuslakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin 

4 kohtaan sisältyvää soveltamisalarajausta, jossa yksityisten välisissä suhteissa tapahtuva syrjintä asumiseen 

liittyvillä elämänalueilla rajataan lain soveltamisalueen piirin ulkopuolelle. Asumisella viitataan mainitussa 

lainkohdassa perustelujen mukaan kaikenlaisiin asumismuotoihin, ts. esimerkiksi omistus-, vuokra- ja 
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asumisoikeusasumiseen. Hallituksen esityksessä asumisen sisällyttämistä lain soveltamisalan piiriin perustellaan 

sillä, että asumista voidaan pitää perusvälttämättömyytenä, johon liittyvä syrjintä on erityisen vahingollista. Tätä 

kantaa tukee myös perustuslain 19 §:n 4 momenttiin sisältyvä vaatimus julkisen vallan tehtävästä edistää 

jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Ehdotuksesta seuraa, että etnisin 

perustein syrjityt saisivat lain tarjoamat oikeusturvaedut hyväkseen, jos syrjintä tapahtuu osana ammattimaisesti 

tai elinkeinotoimintana harjoitettavaa asumispalvelujen tarjoamista, mutta eivät tilanteissa, joissa syrjintä 

ilmenee yksityisten välisissä suhteissa, kuten esimerkiksi lunastettaessa myydyn asunnon hallintaan oikeuttavia 

osakkeita. 
 

Ratkaisua perustellaan sillä, että syrjintädirektiivikään ei muuta edellytä. Tätä perustelua ei voi pitää riittävänä. 

Syrjityn kannalta syrjivä kohtelu asumiseen liittyvien perusvälttämättömyyksien hankkimisessa on yhtä 

vahingollista ja siten valtiosääntöoikeudellisesti arvioiden yhtä kiellettyä tapahtuipa se yksityisten keskinäisissä 

järjestelyissä tai osana ammattimaista toimintaa. Yksityisen henkilön omaisuudensuojaan liittyvä 

sopimusvapauskaan tai tähän liittyvä yksityisautonomia eivät voi yksin tuottaa perustuslain 6 §:n 2 momentin 

tarkoittamaa hyväksyttävää perustetta eri asemaan asettamiselle. K ysymys on ensinnäkin monessa suhteessa 

analoginen verrattuna mahdollisuuteen toteuttaa perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvattua yhdistymisvapautta 

syrjivin ehdoin. Kuten perustuslakivaliokunta totesi tasa-arvodirektiivin muutosdirektiiviehdotusta koskenutta 

valtioneuvoston kirjelmää käsitellessään, direktiiviehdotukselle, jolla rajoitettiin yhdistysten mahdollisuutta 

määrätä säännöissään eräistä jäseniksi ottamisen perusteista kieltämällä sukupuoleen perustuvat säännöt, oli 

syrjinnän kieltoon ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvät hyväksyttävät ja painavat perusteet 

(PeVL 8/2001 vp). Lisäksi on asiassa on merkitystä sillä, että asumisen järjestämisessä on kysymys myös 

perustuslain 19 §:n 4 momentin soveltamisalan piiriin kuuluvasta sääntelystä. Perustuslainkohdan mukaan 

"Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä." 

Kun otetaan huomioon, että merkittävä osa Suomen asuntomarkkinoista on yksityisten hallinnassa, syrjinnän 

salliminen juuri asunnon hankkimisen kannalta merkityksellisissä suhteissa ei ole periaatteellisesti yhteensopiva 

em. toimeksiannon kanssa. I Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin 4 kohtaa tulee käsittääkseni muuttaa tältä osin 

siten, että viittaus yksityisten välisiin suhteisiin poistetaan. 
 
 

Eri asemaan asettamisen hyväksyttävyyden kriteerit 

Toinen keskeinen valtiosääntöoikeudellinen ongelma hallituksen esityksessä liittyy siihen, ettei siinä ole 

omaksuttu perustuslain yhdenvertaisuussäantelyyn nähden yhdenmukaista tapaa arvioida eri asemaan 

asettamisen hyväksyttävyyttä. Kun perustuslain perusoikeussäantely lähtee siitä, että kiellettyä syrjintää on 

henkilön asettaminen toisiin nähden eri asemaan ilman perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävää 

perustetta, yhdenvertaisuuslaissa omaksuttu lakisystemaattinen ratkaisu on kokonaan toisen tyyppinen. Lain 6 

§:n 2 momentin 1 kohdan perusteella välittömän syrjinnän osalta hyväksyttävyysarviota ei tule lainkaan tehdä, 
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jolloin välittömän syrjinnän hyväksyttävyyden sallittavuus tulee itseasiasa ratkaistavaksi 7 §:n 

poissuljentasäännöksen nojalla. Lukuun ottamatta 7 §:n 2 momentin viittausta positiiviseen erityiskohteluun, 

kyseinen luettelo viittaa perusoikeusjärjestelmän sijaan lähinnä eräisiin kasuistisiin ongelmatyyppeihin tavalla, 

joka mahdollistaa hyväksyttävien perusteiden arvioinnin laajentamisen perusoikeusjärjestelmän sisältämien 

perusteiden ulkopuolelle. Välillisen syrjinnän osalta eri asemaan asettamisen sallittavuus ratkeaa puolestaan 

sillä, saatetaanko henkilö erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteisiin nähden, paitsi jos eri 

asemaan asettamisella on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia 

ja tarpeellisia. Perustuslakivaliokunta on aiemmin viitannut saman tyyppisiin ongelmiin 

työsopimuslakiehdotuksen yhteydessä (PeVL 41/2000 vp). Siinä yhteydessä valiokunta katsoi olevan 

asianmukaista muuttaa lakiehdotusta kyseisiltä osin vastaamaan perustuslain ilmaisua "ilman hyväksyttävää 

perustetta". Valtiosääntöoikeudellisesti ei ole myöskään perusteltua asettaa etukäteen erityistä korotettua 

syrjinnän astetta kuvaavaa vaatimustasoa välilliselle syrjinnälle siten kuin nyt ehdotetusta erityisen epäedullisen 

aseman vaatimuksesta seuraa. 
 

Arviointiperusteiden huojunnan valtiosääntöoikeudellista problemaattisuutta kasvattaa periaatteellisella tasolla 

se, että syrjinnän määrittelyä koskevat arviointiperusteet ovat tavallaan koko yhdenvertaisuussääntelyn ytimessä. 

Näin ollen eri asemaan asettamisen "hyväksyttäviä perusteita" koskevat lainsäadäntötason 

epäjohdonmukaisuudet ovat omiaan vaikeuttamaan perustuslain 6 §:n yleisen yhdenvertaisuus vaatimuksen 

toteutumista. Nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen liittyvä konkreettinen ongelma on lisäksi se, että 

useissa hallituksen esitykseen liittyvissä muissa lakiehdotuksissa viitataan yhdenvertaisuuslain sisältämään 

syrjinnän määritelmään. Näin ollen kyseistenkin lakien soveltamisedellytykset irtaantuisivat ainakin jossakin 

määrin perustuslain syrjintäkriteeristöstä kohti nyt lain tasolla omaksuttua arviointiperusteiden luetteloa. Tätä ei 

voi pitää valtiosääntöoikeudellisesti perusteltuna kehityksenä. Asiantila voidaan korjata muuttamalla niitä I 

lakiehdotuksen syijintämääritelmään sisällytettyjä ilmauksia, joissa asiallisesti viitataan eri asemaan asettamisen 

hyväksyttäviin perusteisiin, vastaamaan perustuslain 6 §:n 2 momentissa omaksuttuja ilmaisuja. 
 

Edellä viitatut ongelmat ovat pääosin seurausta siitä, että yhdenvertaisuuslakiehdotus kattaa sittenkin varsin 

kapean alan perustuslain yleisen yhdenvertaisuusperiaatteesta ja syrjintäkiellosta, jotka väkisinkin kattavat koko 

oikeusjärjestyksen alan. Erityislain piirteet juontavat mahdollisesti juurensa siitä, että lain taustalla on kaksi 

syrjintädirektiiviä, joista toinen käsittelee rodusta ja etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 

kohtelun täytäntöönpanoa ja toinen yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa. Yhdenvertaisuussäantelyn 

yleisen tarkoituksenmukaisuuden sekä perustuslain 6 §:n 2 momentin kieltojen johdonmukaisen toteuttamisen ja 

implementoitavien direktiivienkin näkökulmasta olisi ollut asianmukaista irtautua direktiivien asettamista 

minimivaatimuksista ja tarkastella asiaa kansallisen perustuslain asettamista vaatimuksista käsin. 



 

 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä laiksi yhdenvertaisuuden 
turvaamisesta seka eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 44/2003 vp) esitän 
kunnioittavasti seuraavaa. 
 

1. Johdannoksi 
 

Esitys perustuu kahteen EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaa toteuttavaan direktiiviin, joista 
toisen täytäntöönpanon määräaika umpeutui heinäkuussa, toisen umpeutuu joulukuussa. 
Asiakokonaisuutta koskeva aiempi esitys (HE 269/2002 vp), josta annoin lausuntoni 
valiokunnalle 6.2.2003, raukesi. Kun asia siis on kiireellinen ja esillä valiokunnassa 
mietintöasiana, totean heti alkuun lyhyesti, ettei esitys sisällä mitään perustuslainvastaista, ja 
keskityn alempana yksityiskohtia koskeviin parannusehdotuksiin. 
Kuten ilmaisin aiemmassa lausunnossani, uuden "yhdenvertaisuuslain w säätäminen ja kahden 
toisistaan poikkeavan direktiivin yhdistäminen sen sisällössä ei ole oikeusjärjestyksemme 
ymmärrettävyyden ja toimivuuden kannalta välttämättä paras mahdollinen ratkaisu. Tähän 
nähdäkseni viitataan esityksen perusteluissa, kun todetaan että direktiivien täytäntöönpanon 
muodoksi on "tässä vaiheessa" valittu uuden yhdenvertaisuuslain säätäminen (s. 26). Valiokunnan 
tulisi mielestäni lausua siitä, tulisiko yhdenvertaisuuslaki myöhemmin korvata perustuslain 6 §:ää. 
rikoslakia, vahingonkorvauslakia, oikeudenkäymiskaarta, oikeustoimilakia sekä työ-ja 
palvelussuhteita koskevia lakeja koskevin asiasisältöisin muutoksin. Samassa yhteydessä tulisi 
pyrkiä siihen, että eri syrjintäperusteet tulevat samojen oikeussuojakeinojen ja sanktioiden piiriin. 
Ehdotettu laki pureutuu monessa kohdassa sen verran syvälle kansallisen oikeusjärjestyksen 
perustavanlaatuisiin ratkaisuihin, että sääntelyn toteuttaminen eri oikeuden-ja elämänalat 
risteävässä erityislaissa tulee auttamatta johtamaan huomattaviin vaikeuksiin sen soveltamisessa. 
Myös direktiivin luonteeseen EU:n sekundaarinormiston tyyppinä sopii paremmin asiasisältöinen 
voimaansaattaminen kuin nyt ehdotetun kaltainen sekamuotoinen voimaansaattamislaki. 
 
 

2. Yhdenvertaisuuslaki (1. lakiehdotus) 
 

2 §  
Lain soveltamisalan ehdotettuun määrittelyyn liittyy kaksi toisistaan erillistä ongelmaa. 
 

/ momentin 2 kohdassa tulisi "työhönottoperusteiden" sijasta käyttää ilmaisua "työhönotto", jotta 
se vastaisi työsyrjintädirektiivin vastaavaa määräystä (3 artiklan I (a) kappale). Hallituksen 
esityksen mukaisena laki toteuttaisi direktiivin vain osittain. 
 

2 momentin 4 kohdan ilmaisu "yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa" on nähdäkseni liian 
yleisluontoinen syrjintädirektiivin 3 artiklan 1 (h) kappaleen toteuttamiseksi ja supistaa ehdotetun 
lain soveltamisalan direktiiviä kapeammaksi. Ilmaisu tulisi nähdäkseni poistaa ja sen sijaan 
korjata sanonta niin, että myös asumisen tarjoamisen tulisi tapahtua "yleisölle", jotta laki tulee 
sovellettavaksi. Kohdan perusteluissa (s. 36) käytetyt ilmaisut "ammattimaisesti ja 
elinkeinotoimintana" antavat liian suppean kuvan direktiivin soveltamisalasta. 
 

3 §  
Yhdenvertaisuuslain ei tule luoda tai edistää mielikuvaa, jonka mukaan kansalaisuuteen perustuva 
syrjintä olisi "sallittua". Tässä suhteessa 3 §:n 2 kohta on tosin parantunut aikaisemmasta 
esityksestä, mutta sisältää edelleen ongelmallisia piirteitä. Perustuslain 6 §:n 2 momentti ja mm. 
KP-sopimuksen 26 artikla (tapaukset Gueye ym v. Ranska, Karakurt v. Itävalta) ja Euroopan 



 

 

ihmisoikeussopimuksen 14 artikla (tapaus Gaygusuz v. Itävalta) kieltävät kansalaisuuteen 
perustuvan syrjinnän. Molempien syrjintädirektiivien eräänä lähtökohtana on, ettei miltään osin 
heikennetä muualla luotua suojaa syrjintää vastaan. 
Yhden vertaisuuslain oman systematiikan kannalta olisi tärkeää korostaa, että näennäisesti 
kansalaisuuteen perustuva erottelu saattaa olla 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua välillistä 
syrjintää (esimerkiksi) etnisen alkuperän, kielen tai uskonnon perusteella. Tästä syystä 3 §:n 
johdantolauseeseen tulisi mielestäni lisätä sanat "Ellei 6 §:n 2 momentin 2 kohdasta muuta 
johdu,..." 
 

4 §  
Esitys on seivästi parantunut, kun viranomaismääritelmä on nyt liitetty nimenomaan 4 §:n 
säännöksiin. Kuitenkin perusteluissa (s. 39) käytetään ilmaisua, jonka mukaan lakia ei 
sovellettaisi Ahvenanmaan maakunnan viranomaisiin. Kysymys 4 §:n 3 momentissa on kuitenkin 
vain 4 §:n soveltamisalasta. 
 

5 §  
Säännökset työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta ryhtyä kohtuullisiin toimiin 
helpottaakseen vammaisen henkilön pääsyä työhön tai koulutukseen on laadittu varsin 
"pehmeään" muotoon etenkin viimeisen virkkeen takia. Lainkohta myös näyttää 
sanktioimattomalta. 
 

Työsyrjintädirektiivissä kohtuullinen mukauttaminen esiintyy 5 artiklassa aitona velvoitteena 
suhteessa vammaisiin henkilöihin. Sen nojalla työnantajien on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin 
toteuttaakseen vammaisen henkilön tosiasiallisen mahdollisuuden päästä työelämään ja edetä siinä 
sekä osallistua koulutukseen, edellyttäen ettei tästä muodostu kohtuutonta rasitetta työnantajalle. 
Säännös menee selvästi pitemmälle kuin lakiehdotuksen 5 §. Lisäksi 2 artiklassa on selvennetty, 
ettei vammaisten muita heikompi asema työmarkkinoilla merkitse välillistä syrjintää, jos 
kansallinen lainsäädäntö sisältää asianmukaiset velvoitteet 5 artiklan toteuttamiseksi. 
 

Näkemykseni mukaan lakiehdotuksen 5 § ei vastaa työsyrjintädirektiivin 5 artiklan vaatimustasoa. 
Direktiiviä kansallisesti täytäntöönpantaessa tulisi siirtää kansallista lakia käyttäen jäsenvaltion 
velvoitteet työnantajien ja koulutuksen tarjoajien velvollisuuksiksi niin että direktiivin 
vaatimustaso täyttyy. Kun yhdenvertaisuuslaki ei asettaisi esimerkiksi työnantajille selkeitä 
velvoitteita kohtuullisen mukauttamisen alalla, työsyrjintädirektiivin 2 artiklan 2 (b) (ii) kohta ei 
tulisi Suomessa sovellettavaksi. Siksi vammaisten henkilöiden työelämässä kohtaamia vaikeuksia 
olisi lähtökohtaisesti pidettävänä kiellettynä välillisenä syrjintänä, johon liittyy mm. käännetty 
todistustaakka (yhdenvertaisuuskin 17 §) ja hyvityssanktio (9 §). Pidän välttämättömänä seurata 
direktiiviä ja tehdä kohtuullisesta mukauttamisesta työnantajien aidon velvollisuuden sen sijaan, 
että asia säänneltäisiin hallituksen esityksen mukaisella säännöksellä. 
 

Hallituksen esityksestä voi saada sen kuvan että 5 § olisi peräti sanktioimaton. Direktiivin valossa 
luettuna näin ei ole laita, vaan sikäli kuin direktiivin velvoitteita ei ole asianmukaisesti pantu 
täytäntöön, sanktiointi tulee välillisen syrjinnän käsitteen eli lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin 2 
kohdan nojalla. Jos taas hyvitystä työnantajalta vaadittaessa suomalaiset tuomioistuimet 
tukeutuisivat 5 §:n säännökseen perusteena evätä hyvitys, kun työnantaja on laiminlyönyt 
direktiivin edellyttämän kohtuullisen mukauttamisen, direktiivillä olisi nähdäkseni suora vaikutus 
vammaisen henkilön ja 
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julkisen vallan välisessä suhteessa (Frankovic-periaate): julkisoikeudellinen työnantaja olisi 
hyvitysvclvollinen suoraan direktiivin nojalla ja valtio myös yksityisten työnantajien puolesta, kun 
direktiiviä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön. 
 

6 |  
Syrjinnän määritelmässä on periaatteellisesti ongelmallista, että hyväksyttävä tavoite ja keinojen 
asianmukaisuus ja tarpeellisuus on liitetty vain välilliseen syrjintään, ei sen sijaan välittömään 
syrjintään. Siten kaikki erottelu avoimesti jollakin 1 momentissa mainitulla perusteella olisi 
lähtökohtaisesti välitöntä syrjintää eikä perustuslain 6 §:n ja ihmisoikeussopimusten kaltaista 
arviointia erottelun hyväksyttävyydestä lainkaan tehtäisi. Ratkaisu on asiallisesti epäonnistunut, 
mutta perustuu direktiiveihin. Ajallisesti ensin hyväksytty syrjintädirektiivi (2 artikla) sisältää 
tämän ratkaisun, koska etnisen syrjinnän alalla on vaikea edes kuvitella, että avoimesti erilainen 
kohtelu voisi perustua hyväksyttävään tarkoitusperään ja olla tarpeellista, lukuun ottamatta 
direktiivin johdannon 18 kappaleessa ja 4 artiklassa tarkoitettuja harvinaisia poikkeustilanteita 
(esimerkiksi näyttelijän valinta tiettyyn rooliin). Samaa sääntelymallia seurattiin myöhemmin 
hyväksytyssä työsyrjintädirektiivissä (2 artikla), vaikka se kattaa esimerkiksi ikään perustuvan 
syrjinnän, millä aueella hyväksyttäville erotteluille on esitettävissä huomattavasti laajempi 
soveltamisala. 
 

En näe ongelmallisena, että lakiehdotuksessa syrjinnän käsite on yhdenvertaisuuslakia 
sovellettaessa ulotettu häirintään (6 §:n 2 momentin 3 kohta) ja syrjintään kehottamiseen (4 
kohta). Perustuslain ja rikoslain soveltamiseen laajennettu syrjintäkäsite ei kuitenkaan ulottuisi. 
 
7 §  
6 §:n yhteydessä maintuista direktiivien sisältöratkaisuista on seurannut tarve ottaa 
työsyrjintädirektiiviin suhteellisen yksityiskohtaiset säännökset uskonnollisen tai muun 
vakaumuksen hyväksyttävästä vaikutuksesta esim. työhönotossa (4 artiklan 2 kohta) ja vastaavasti 
ikään perustuvien erotteiuiden oikeutuksesta (6 artikla). Ehdotettu laki sisältää osin vastaavat 
säännökset 7 §:ssä. Pykälän 1 momentin 2 kohta näyttää kuitenkin mahdollistavan etnisen 
erottelun laajemmin kuin syrjintädirektiivi sallisi ja yleisluontoisuutensa vuoksi ehkä myös jotkin 
muut erottelut laajemmin kuin työsyrjintädirektiivi sallisi. 
 

Pykälän 2 momentin viimeisessä virkkeessä oleva sana "tilapäistä" supistaa positiivisen 
erityiskohtelun kapeammaksi kuin syrjintädirektiivin 5 artilklasta ja työsyrjintädirektiivin 
7 artiklasta seuraa. Mielestäni tilapäisyysvaatimus tulisi poistaa, koska positiivinen erityiskohtelu 
on joka tapauksessa sidoksissa puutteisiin tosiallisen yhdenvertaisuuden toteutumisessa. 
 

9 §  
Hyvitysinstituutio on mielestäni puutteellisesti säännelty esityksessä, kun lakiehdotukseen ei 
sisälly säännöksiä siitä menettelystä, jossa hyvitystä vaaditaan. Ehdotettu 15 § osoittaa, että 
kyseessä olisi kanne tuomioistuimessa. Lakiehdotusta tulee mielestäni täydentää tasa-arvolain 12 
§:ää vastaavin säännöksin. 
Kuten työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunnossa (TyVL 24/2002 vp) tuodaan esiin, 
kärsimysedellytys tulisi poistaa hyvityssäännöksestä, jotta lakiehdotus vastaisi direktiivien 
sisältöä. 
 

Pykälän perusteluissa (s. 48) lausutaan virheellisesti, ettei hyvityssanktio voisi tulla 
sovellettavaksi "yksityisten luonnollisten henkilöiden välisissä suhteissa". Kuten pykälän 
sanamuoto osoittaa, esimerkiksi työnantajana toimiessaan myös yksityishenkilö on 
hyvityssanktion piirissä, jos hän rikkoo syrjinnän kieltoa tai vastatoimien kieltoa. 
 

10 § 



 

 

Termi "sopimusehto" on varsin suppea verrattuna syrjintädirektiivin 14 artiklan (b) kohtaan ja 
työsyrjintädirektiivin 16 artiklan (b) kohtaan, jotka koskevat mm. sopimusten ohella mm. 
yritysten sisäisiä sääntöjä. Laajennus vastikkeen määrää koskevaan sitoutumukseen ei poista tätä 
eroa lakiehdotuksen ja direktiivien välillä. 
 

13 § 
Mielestäni on syrjintädirektiivin vastaista rajata työsuhdetta tai julkista palvelussuhdetta koskevat 
asiat syrjintälautakunnan toimivallan ulkopuolelle. On tunnettua, että juuri työelämässä, 
mukaanlukien työhönotto, esiintyy runsaasti etnistä syrjintää ja että sen paremmin 
työsuojeluviranomaiset kuin yleiset tuomioistuimet eivät käytännössä ole antaneet tehokasta 
oikeussuojaa syrjinnän uhreille. Syrjintädirektiivin 13 artikla ei sisällä vastaavaa toimivallan 
rajoitusta vaan päin vastoin edellyttää että myös työelämässä tapahtuvan syrjinnän alalla on 
käytettävissä kyseisen artiklan vaatimukset täyttävä oilkeussuojamekanismi etnistä syrjintää 
vastaan. 
 
 

3. Esityksen 3.-6. lakiehdotukset 
 

Työsopimuslain 2 §, merimieslain 15 § , virkamieslain 11 § ja kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 12 §;n muutoksin yhdenvertaisuuslain syrjintäkäsite ulotettaisiin myös näiden lakien 
soveltamiseen. Siten esimerkiksi välillisen syrjinnän määritelmä, häirinnän asema syrjinnän 
alalajina ja käännetty todistustaakka tulisivat koskemaan myös kyseisten lakien nojalla 
määrättäviä sanktioita. Vaikka ehdotetuissa säännöksissä viitataan myös yhdenvertaisuuslain 8 
§:ssä säädettävään vastatoimien kieltoon, kyseinen säännös jäisi mainittujen erityislakien 
soveltamisessa vaille oikeussuojakeinoja, vastatoimia kun ei ole määritelty syrjinnän alalajiksi. 
Sen sijaan yhdenvertaisuuslain mukainen hyvityssanktio ulottuisi vastatoimiin työelämässä. 
 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2003 

Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 44/2003 vp LAIKSI YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISESTA 

SEKÄ ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2003 
 
 
 
 

1. Valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön kaksi direktiiviä: 1) neuvoston direktiivi 

2000/43,11 Y rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen täytäntöönpanosta (syrjintädirektiivi; annettu 29.6.2000; EYVL 19.7.2000 L 180/22-

Martin Scheinin, professori 
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26) sekä 2) neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa 

koskevista yleisistä puitteista (työsyrjintädirektiivi; annettu 27.11.2000; EYVL 2.12.2000 L 

303/16-22). 

Tavoitteiltaan hallituksen esitys liittyy valtiosääntöoikeuden näkökulmasta rnnen kaikkea 

perustuslain 6 §:n 1 momentin yleiseen yhdenvertaisuussäännökseen ja 2 momentin 

syrjintäkieltoon. Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on 

edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen 

oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteis-sa. Tällainen tavoite on perustuslain 

6 §:n suuntainen. Siten hallituksen esitystä on pidettävä lähtökohtaisesti perustuslain 

näkökulmasta hyväksyttävänä ja sen tarkoitusta edistävänä-Ehdotettu 1. lakiehdotuksen 6 §:n 

syrjintäkielto vastaa sisällöltään pitkälti perustuslain 6 §;n 2 momentin syrjintäkieltoa. Verrattuna 

perustuslain syrjintäkieltope-rusteiden listaukseen lakiehdotuksessa mainittaisiin nimenomaan 

kiellettynä syrjintäpe-rusteena "sukupuolinen suuntautuminen". Lisäksi alkuperä-termi olisi 

varustettu liitteellä "etninen tai kansallinen". Perustuslaissa nimenomaan mainituista 

syrjintäperus-teita sukupuoleen perustuvan syrjinnän osalta viitataan ainoastaan naisten ja miesten 

tasa-arvosta annettuun lakiin. Kun kummassakaan säädöksessä kiellettyjen syrjintäperusteiden 

listaus ei ole kirjoitettu tyhjentävään muotoon, eivät vähäiset erot listauksen sisällössä ole 

asiallisesti merkityksellisiä. Sisällöllistä eroa ei ole myöskään lakiehdotuksen 6 §:n käyttämän 

ilmaisun "ei saa syrjiä" ja perustuslain 6 §:n 2 momentin ilmaisun "ei saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa eri asemaan" välillä. Myös perustuslain 6 §:n syrjintäkielto kattaa sekä 

välittömän että välillisen syrjinnän (ks. HE 309/1993 vp, s. 44) kuten 1. lakiehdotuksen 6 §:kin. 

1. lakiehdotuksen 7 § mahdollistaa positiivisen erityiskohtelun eli sellaiset 

erityistoimet, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen syrjinnästä 

johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi. Positiivisen erityiskohtelun on oltava 

tilapäistä ja pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista. Näin rajattuna positiivisen erityiskohtelun 

vaatimus mahtuu hyvin myös perustuslain 6 §:n 2 momentin puitteisiin, joka niin ikään 

esitöidensä mukaan sallii rajoitetun positiivisen erityiskohtelun tosiasiallisen tasa-arvon 

turvaamiseksi. 

Yksi keskeisistä 1. lakiehdotuksen säännösuutuuksista on todistustaakkaa koskeva 

17 §. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 8/2000 vp ehdotuksesta syrjintädirektiiviksi ottanut 

myönteisen kannan tällaiseen sääntelyyn. Valiokunnan mukaan säännös on oikeuksien tehokkaan 

toteutumisen vuoksi perusteltu. Näytön esittäminen syrjintätapauksissa voi olla tavanomaista 

vaikeampaa ja yleensä vain vastaaja voi osoittaa, että hänen syrjinnäksi väitetty toimensa on 

perustunut muuhun syyhyn kuin kantajan alkuperään. Vastaajan oikeusturvan kannalta oli 



 

 

kuitenkin valiokunnan mielestä tarpeen korostaa, että kantajan syrjintäväitteen tulee olla 

objektiivisesti arvioiden perusteltuja syrjintäolettaman perustavalla tavalla riittävin tosiseikoin 

tuettu. Siten pelkästään se, että henkilö vain väittää tulleensa alkuperänsä perusteella syrjityksi, ei 

vielä riitä siirtämään todistustaakkaa vastaajalle. 

Ehdotetun 17 §:n sanamuoto näyttäisi täyttävän valiokunnan asettamat 

vaatimukset. Sen mukaan kantajan tulee esittää asiaa tuomioistuimessa tai viranomaisessa 

käsiteltäessä "selvitystä, jonka perusteella voidaan olettaa, että mainitussa pykälässä säädettyä 

kieltoa on rikottu", jonka jälkeen todistustaakka vasta siirtyy vastaajalle. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappale sisältää ns. syyttö-

myysolettaman, jonka mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes 

hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Vastaava vaatimus voidaan lukea osaksi 

perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusta rikosasioiden osalta. 

Käännetyn todistustaakan soveltaminen rikosasioissa olisikin ongelmallista juuri syytetyn 

perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvattujen oikeuksien 

näkökulmasta. Täitä osin ehdotuksessa onkin asianmukaisesti säädetty, ettei 

todistustaakkasäännöstä sovelleta rikosasiain käsittelyssä.2 

Edellä esitettyyn viitaten katson, että hallituksen esitys on kokonaisuudessaan 

sopusoinnussa perustuslain asettamien vaatimusten kanssa ja hallituksen esitykseen sisältyvät 

lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
 

2. Eräitä muita näkökohtia 
 

Huolimatta siitä, ettei ehdotus arvioni mukaan ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen, 

sisältyy siihen mielestäni vielä eräitä lainsäädäntöteknisiä ja -systemaattisia ongelmia, joihin tulisi 

kiinnittää huomiota eduskuntakäsittelyn aikana. 
 

                     
2 Lausunnossa PeVL S/2000 vp perustuslakivaliokunta tosin liitti syyttöixiyysoiettaman 
perustuslain 8 g ssä turvattuun rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen. Pidän perusoikeuksien 
systematiikan kannalta kuitenkin perustellumpana Siittää syyttömyysoiettama perustuslain 21 
§:ssä turvattuun oikeuteen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Täitä osin viittaan Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen, jossa ky- 
seinen olettama sisältyy nimenomaan sopimuksen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaan 
6 artiklaan eikä rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta koskevaan 7 artiklaan. 
* Ehdotetun 9 § n muotoilu et ote muutoinkaan lainsaädäniöteknisesti onnistunut Pykaian 1 
momentissa 
viitataan 2 §:ssä tarkoitettuun työn, irtaimen tai kiinteän omaisuuden ym ^tarjoajaan" 
Lakiehdotuksen 2 §:ssä ei kuitenkaan missään yhteydessä puhuta tällaisesta "tarjoajasta", vaan 
siinä luetellaan ainoastaan erilaisia toimintoja. 
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I MIH  nimike. 1. lakiehdotuksen nimike on hyvin laaja-alainen: "Laki yhdenvertaisuuden 

turvaamisesta". Tällaisena se antaa kuvan eräänlaisesta yhdenvertaisuutta koskevasta yleislaista, 

jonka soveltamisala olisi hyvin kattava Kun otetaan huomioon lain soveltamisalaa koskevat 

säännökset, nimike näyttää kuitenkin harhaanjohtavan laajalta. Hyvin suuri osa sekä julkisen 

vallan että yksityistä toimintaa jää selvästi lain ulkopuolelle. Pidänkin 

lainsäädäntösystemaattisista syistä perusteltuna, että lain nimikettä tarkistetaan paremmin 

vastaamaan sen tosiasiallista sisältöä niin, että myös lain soveltamisala jollakin tavoin välittyy 

suoraan lain nimikkeestä. 
 

Syrjimäkieltolistaukset. 1. lakiehdotuksen 6 §:n syrjintäkieltolistaus sekä säännöksen yleinen 

terminologia poikkeavat muun muassa rikoslain työsyrjintää koskevasta säännöksestä (RL 47:3) 

ja työsopimuslain yleisestä syrjintäkiellosta (TSL 2:2), huolimatta siitä, että säännösten 

soveltamisalat ovat päällekkäisiä. Viittaan tässä mm. siihen, että työsopimuslain 

syrjintälistauksessa mainitaan perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta ja poliittinen toiminta 

kiellettyinä syrjintäperusteluina, vaikka ne puuttuvat nyt ehdotetusta 1. lakiehdotuksen 6 §:stä. 

Rikoslain työsyrjintäpykälässä puolestaan mainitaan nimenomaan mm. ihonväri, perhesuhteet 

sekä poliittinen ja ammatillinen toiminta sellaisina syrjintäperusteina, jotka puuttuvat nyt 

ehdotetusta listauksesta. Myös verbi-ilmaisut vaihtelevat: "syrjiä" (1. lakiehdotuksen 6 §); "ilman 

painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa ... epäedulliseen asemaan" (RL 47:3); "ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa ... eri asemaan" (TSL 2:2). 

Tämänkaltainen variointi on omiaan heikentämään lainsäädännön yhteis-

mitallisuutta ja selkeyttä. Nähdäkseni eri lakien syrjintäsäännösten kirjoittamistavan 

yhtenäistämistä tulisi vielä pyrkiä selvittämään eduskuntakäsittelyn aikana. Erityisesti siiloin, kun 

liikutaan päällekkäisissä soveltamisasetelmissa (esim. työelämän syrjintäti-lanteet) tulisi 

mahdollisimman pitkälti pyrkiä yhtenäisiin kirjoittamisinalleihin. 

Terminologiset erot ovat johtaneet myös vähäisiin lainsäädäntöteknisiin ongelmiin. 

Nyt ehdotetaan 3.-6. lakiehdotuksiin otettavaksi viittaussäännös, jonka mukaan mm. siitä, mitä 

syrjinnän käsitteellä tarkoitetaan säädetään yhdenvertaisuuden turvaamisesta annetussa laissa. 

Kyseiset pykälät, joihin viittaussäännös sisältyy, eivät kuitenkaan tekstissään viittaa lainkaan 

syrjintäkäsitteeseen lukuun ottamatta pykälänimi-kettä sekä 3., 4. ja 6. lakiehdotuksen osalta 

viittausta sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellon osalta tasa-arvolakiin. Viime mainituilta osin 

syrjinnän käsite määräytyy kuitenkin nimenomaan tasa-arvolain (ks. Tasa-arvoL 7 §), ei ehdotetun 

yhdenvertaisuuslain perusteella. 
 



 

 

Eri syrjintäkieltoperusteiden erilainen kohtelu. 1. lakiehdotuksen ehdotetun 9 §:n mukaan iän, 

etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden tai sukupuolisen suuntautumisen 

perusteella voitaisiin määrätä enintään 15 000 euron hyvitysseuraamus. Tämä seuraamus ei olisi 

käytettävissä muiden 6 §:ssä lueteltujen kiellettyjen syrjintäperusteiden osalta. Tällaisia olisivat 

kansallinen alkuperä, kieli, mielipide, terveydentila ja muut henkilöön liittyvät syyt. Siten 

esimerkiksi syrjintä etnisen alkuperän perusteella oikeuttaisi hyvitykseen, syrjintä kansallisen 

alkuperän osalta ei. Samoin syrjintä vammaisuuden perusteella oikeuttaisi hyvitykseen, syrjintä 

terveydentilan perusteella ei. Hallituksen esityksen perusteluissa tällaista jakoa perustellaan vain 

direktiivilähtöisesti: kielletystä syrjinnästä aiheutuvat seuraamukset ehdotetaan jaettavaksi siten, 

että direktiiveissä säädetyillä kielletyillä syrjintäperusteilla voitaisiin tuomita hyvitystä, muilla 

perusteilla tapahtuvan syrjinnän seuraamukset säädettäisiin muualla lainsäädännössä (ks. HE, s. 

48). Nähdäkseni tällainen "direktiivi"-perustelu ei kansallisen lain osalta ole 

 

riittävä. Jos eri syrjintäperusteita kohdellaan eri tavoin kansallisessa laissa, tulee sille olla myös 

sisällöllisiä hyväksyttäviä perusteita. Pidänkin aiheellisena, että hyvitysseuraamuksen ala 1. 

lakiehdotuksen 9 §:ssä arvioidaan eduskuntakäsittelyn aikana vielä uudestaan sisällöllisistä 

lähtökohdista käsin.' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 16.10.2003 KELLO 10 
HE 44/03 vp laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

 
 
 
 

Itse lakiehdotuksessa ei nähdäkseni ole yhdenvertaisuuden tai yleensä valtiosäännön kannalta 

aihetta merkittäviin huomautuksiin. Ehdotuksen yksityskohtaiset perustelut on laadittu varsin 

tarkoiksi ja konkreettisiksi eivätkä nekään mielestäni vaadi valtiosääntöisen tarkastelun kannalta 

ihmeempiä kommentteja. Esityksen säätämisjärjestysperustelut ovat lyhyet ja varsin vähän sanovat 

eivätkä sellaisina vaadi enempää huomiota. Tarkastelen tämän vuoksi seuraavassa vain joitakin 

yksityiskohtia. 
 

Aluksi on ehkä kuitenkin syytä viitata yhteen yleiseen näkökohtaan. Säädöksen tavoite -

yhdenvertaisuuden edistäminen tai yhdenvertaisuuden toteutumiseen kohdistuvien uhkien torjunta 

- on laadultaan sellainen, että itse säännösteksteissä ei voida välttää joustavien, 

tulkinnanvaraisuutta sisältävien ilmaisujen käyttämistä. Esitetyt perustelut voivat tähän liittyen 

muodostua säännösten asianmukaisen soveltamisen (lainsäätäjän tahdon riittävän ennustettavan 

toteutumisen) kannalta varsin merkittäviksi. Perustelujen - ovatpa ne sitten hallituksen esityksessä 

tai valiokuntien kannanotoissa - merkitystä tällaisessa asetelmassa korostaa myös se yleinen 

vaatimus, että perusoikeuksia koskevan säätelyn on oltava tarkkarajaista. 
 

2 §. Säännös koskee lain soveltamisalaa. Säännöksen 1 momentin 2) kohdan mukaan lakia 

sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa mm. kun kysymys on "uralla etenemisestä". 

Perusteluissa tämän kohdan sisällöstä lausutaan oikeastaan vain, että se koskee sekä työntekijöiden 

että virkamiesten etenemistä ja että ko. syrjintäkielto olisi kohdan mukaan otettava huomioon 

esimerkiksi työntekijöiden kouluttamista, perehdyttämistä sekä tehtävien jakoa koskevia 

päätöksiä tehtäessä.   Minusta uralla eteneminen on lakitekstissä käytetyksi soveltamisalan 

kuvaukseksi hyvin väljä. Kuvaukselle ei ole nähdäkseni käytännössä muodostunut mitään 

vakiintuneita rajanvetoja. Ainakin perusteluteksteissä olisi sen vuoksi aiheellista paremmin 

osoittaa, mitä soveltamispiiriä ilmauksella tarkoitetaan. (Pienenä käytännön esimerkkinä: olisiko 

professorin viran täytössä asiantuntijoiden valinnasta tehtävä ratkaisu tässä tarkoitettu uralla 



 

 

etenemistä koskeva ratkaisu? Ehkä? Entä täyttömenettelyä pohjustava päätös 

virantäyttösuunnitelmasta? Tuskin?) 
 

Säännöksen 2 momentin 4) kohdan lopun mukaan lakia sovelletaan etniseen alkuperään 

pohjautuvan syrjinnän osalta myös mm. yleisön saatavilla olevien palvelujen tarjontaan 

muissa kuin "yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa". Perustelujen mukaan 

ammattimaisesti tai elinkeinotoimintana harjoitettava esim. asuntojen vuokraus yksityisille 

kuuluisi lain soveltamisalaan. Tämä kuvaus ei ainakaan varauksitta vastaa 

säännöstekstiä. (Kuuluuko esim. maanviljelijän lisäelinkeinona harjoittama mökkien vuokraus 

yksityisille lain soveltamisalaan?). 

5 §. Säännöksen 1 virkkeen lopussa olevan kohdan "koulutukseen pääsyä edellyttäviin 

toimiin" kai pitäisi kuulua "koulutukseen pääsyä edistäviin toimiin". 

6 §. Säännös koskee syrjinnän kieltoa (sen määrittelyä). Säännöksen 2 momentin 2) kohdan 

alussa käytetty ilmaus "puolueeton" ei vaikuta oikein yhteyteen osuvalta ("erottelematon" voisi 

sisällöllisesti olla paremmin kohdallaan). Merkittävämpiä tässä on ehkä kuitenkin se, että kohdan 

lopussa olevassa, ei-syrjinnäksi katsottavia tilanteita koskevassa määrittelyssä käytetty 

(hyväksyttävien) keinojen kuvaus "asianmukaista ja tarpeellisia " on väljä ja sitä ei ole kohdan 

rakenteessa kytketty tavoite-sanaan (ts. ei puhuta tavoitteen saavuttamiseksi asianmukaisista 

keinoista, vaan tavoitteen saavuttamiseksi it%tettyjen keinojen asianmukaisuudesta). Minusta ko. 

adjektiivejakin olisi syytä harkita ja asianmukaisuusfyälttärnättömyys tms. pitäisi lauserakenteessa 

nimenomaisesti liittää tavoitteen saavuttamiseen. Asiallisesti paikallaan olisi, että tällaiseen 

edellytykseen tuotaisiin mukaan myös oikeasuhteisuuden vaatimus, niinkuin on tehty 7 §:n 

lopussa. 

 

7 §. Säännös koskee menettelyjä; jota ei ole pidettävä syrjintänä. Nähdäkseni säännöksen 1 momentin 

1) kohdan vaatimukseen olisi asiallisesti paikallaan kytkeä jo säännöstekstissä oikeasuhteisuuden 

vaatimus, ts. yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisen menettelyn erottelevan sisällön tulisi olla ko. 

soveltamistilanteessa arvioituna ja sovellettuna oikeassa suhteessa ko. tilanteessa saavutettavissa 

olevaan (yleisempään) yhdenvertaisuusetuun (samaan tapaan kuin yliopistollisissa virantäytöissä voisi 



 

 

vähemmistönä olevan sukupuolen edustuksen parantaminen oikeuttaa vain vähäisten pätevyyserojen 

sivuuttamiseen). 
 

Kohdassa voidaan ongelmallisena pitää myös sitä. että yhdenvertaisuussuunnitelman 

rinnalla puhutaan siihen rinnastettavasta suunnitelmasta. Yhdenvertaisuussuunnitelma on 

määritetty ehdotuksen 4.2 §:ssä. Sen sijaan avoimeksi jäi. mikä kaikki voisi käydä 

lainkohdassa tarkoitetusta rinnastettavasta suunnitelmasta. Perustelujen mukaan (s. 44) 

"Myös muun kuin 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun vinraomaisen laatima etnistä 

yhdenvertaisuutta edistävä yhdenvertaisuussuunnitelma voisi oikeuttaa poikkeamaan 

muodollisesta yhdenvertaisuudesta." Jo se seikka, että tässä ollaan säätelemässä yhden 

perusoikeuden käytännön toteutumista, edellyttää lailta riittävää tarkkuutta ja 

yksiselitteisyyttä. Tätä vaatimusta korostaa tässä vielä se. että ehdotetulla säännöksellä 

ollaan     antamassa     nimenomaista     valtuutta poiketa     muodollisesta 

yhdenvertaisuusvaatimuksesta. yksilön oikeudesta vaatia yhdenvertaista kohtelua. Tältä kannalta 

vaikuttaa perustelujen muotoilu "muun" kuin jne. arveluttavalta. Mikä olisi tässä tarkoitettu "muu" 

viranomainen kuin 4.2 §:ssä kuvatut viranomaiset, joiden tuossa säännöksessä todetaan laativan ko. 

suunnitelmia "kunkin viranomaisen" toiminnan luonteen mukaisesti? 
 

Säännöksen 1 momentin 2) kohdassa todetaan ei-syrjiväksi sellainen kohtelu, jonka perusteena on 

"työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus". 

Säännöstekstiä sellaisenaan voidaan yleisesti ottaen pitää asianmukaisena. Sille esitetyt perustelut 

(s.45.1) eivät kuitenkaan ole ongelmattomia evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa olevien osatta. 

Perusteluissa todetaan, että ehdotetun kohdan mukaan työntekijältä tai viranhaltijalta voidaan 

edellyttää tiettyä uskonnollista vakaumusta niissä tapauksissa, joissa henkilö toimii opetuksellisessa 

tai "uskonnon harjoittamiseen liittyvässä palvelutehtävässä tai jossa hän edustaa ulospäin yhteisönsä 

uskonnollista näkemystä."  Vähän myöhempänä todetaan vielä, että tietyn vakaumuksen vaatiminen 

sellaiseen toimeen pyrkivältä, "joka ei ole työssään tekemisissä vaaditun uskonnollisen vaikaumuksen 

kanssa eikä edusta työnantajaansa ulospäin, ei ole työsopimuslain eikä ehdotetun pykälän säännös 

huomioon ottaen perusteltua." Perustelut ts. lähtevät siitä, että tietyn vakaumuksen ( käytännössä 

tässä kirkon jäsenyyden) vaatimismahdollisuus ei riipu palvelussuhteen laadusta ja koskee vain niitä 

tilanteita, joissa henkilö toimii uskonnon harjoittamisen liittyvässä palvelutehtävässä (on työssään 

tekemisissä vaaditun uskonnollisen vakaumuksen kanssa) tai edustaa työnantajaansa ulospäin. 
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Tämä perustelujen kanta näyttää olevan selvässä ristiriidassa sen käsityksen kanssa, jonka 

perustuslakivaliokunta omaksui kirkkolain muuttamista koskeneessa lausunnossaan pe vi 57/01 vp. 

Siinä valiokunta piti perustuslain (ja ilmeisesti myös ihmisoikeussopimusten) mukaan mahdollisena 

sitä. että laissa säädetään kirkon jäsenyys edellytykseksi kirkon virkohin ja tehtäviin valittaville ja että 

suoraan kirkon hengelliseen toimintaan liittyvien tehtävien lisäksi tämä "mahdollisuus ulottuu 

valiokunnan mielestä kuitenkin myös muunlaisiin virkoihin ja tehtäviin." Lausunnossa ei ole otettu 

kantaa mihinkään "direktiivinmukaisuuteen." Jos kuitenkin valiokunnan tuore tulkinta perustuslain 

sisällöstä on tämä. voidaan kysyä, kuinka maltillisessa tai innokkaassa hengessä direktiiviä on syylä 

seurata silloin kun ollaan kajoamassa perustulain sisältöön. Sivuuttaa ei voida myöskään sitä, että 

Kirkkolain 6 luvun 1 §:n alun mukaan kaikkiin kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkoihin 

vaaditaan riippumatta niihin kuuluvien tehtävien laadusta kirkon jäsenyyttä ja kirkkolain säännöksiä 

taas ei voida muuttaa etkä niistä poiketa muutoin kuin kirkkolain säätämisjärjestyksessä. 
 

8 §. Säännös koskee vastatoimien kieltoa. Tässäkin näyttäisi siltä, että perustelut eivät kaikin osin 

vastaa säännöstekstiä. Säännöksessä kielletään tietynlaiset toimet, jotka kohdistuisivat henkilöön 

("ketään", "häneen"), sillä perusteella, että "hän on valittanut" jne. Perusteluissa mennään selvästi 

tämän kehyksen ulkopuolelle, kun siellä puhutaan todistajaan tai kantajaa avustaneeseen 

asianajotoimistoon kohdistuvista toimista. 
 

9 §. Säännös koskee hyvitystä- Pieni ongelma säännöksessä on mielestäni se, että säännöksen 2 

momentin lopussa tehdään "erityisistä syistä " mahdolliseksi hyvityksen enimmäismäärän 

ylittäminen kun se syrjinnän kesto, vakavuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen on "perusteltua" 

Kohdassa olevia määrittelyjä voidaan pitää väljinä. 

Ehkä ongelmallisempaa on kuitenkin se, että hyvitykselle ei kohtaa sovellettaessa ole mitään 

säännöksessä näkyvää tai edes perasteluissa luonnehdittua ylärajaa. En sinänsä ajattele, että 

suomalainen tuomioistuinkäytäntö tässä veisi joihinkin yliampuviin hyvityksiin. Toisaalta voidaan 

huomata, että hyvitys ei ole sidottu mihinkään kärsityn vahingon suuruuteen ja että näin avoin säännös 

voisi periaatteessa avata tietä yhdysvaltalaisen "punitive damages- käytännön kaltaiseen mitoitukseen, 

jossa pannaan painoa maksajan maksukyvylle ja maksun purevuudelle. 



 

 

Maija Saksiin 
16.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 44 2003 vp laiksi yhdenvertaisuuden 
turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavaa. 
 

Aluksi 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lakia yhdenvertaisuuden turvamisesta neuvoston direktiivin 2000/43/EY 
rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta ja 
neuvoston direktiivin 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
panemiseksi täytäntöön. Tästä on seurannut se, että lain soveltamisala on rajattu sen suhteen, mitkä kielletyt 
syrji ntäperusteet se kattaa (ehdotuksen 6 §), sen suhteen, mitä yhteiskunnallisia toimintoja se koskee 
(ehdotuksen 2 §) sekä sen suhteen, mitä tahoja se velvoittaa (ehdotuksen 4 §). Tämä lähtökohta yhdessä lain 1 
§:ssä ilmaistun tarkoituksen kanssa "...lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista 
sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa..."on ongelmallinen. Laki sisältää useita erotteluja ja 
luo erotteluja sen mukaan, mistä syrji ntäperusteesta on kysymys. Kun kysymys on yhdenvertaisuuden tur-
vaamista koskevasta lakiehdotuksesta, kysymys on samalla perustuslain turvaaman yhdenvertai-suussäannöksen 
sisällön konkretisoinnista lain tasolla. Perustuslain yhdenvertaisuussäannöksen tulkintaperinteeseen ja 
suomalaiseen oikeuskulttuuriin sopisi paremmin joko se, että säädetään yhdenvertaisuudesta laki, joka ei luo 
erilaisia oikeuksia eri henkilöille ja ryhmille, tai vaihtoehtoisesti, edettäisiin kuten tähänkin asti, että 
yhdenvertaisesta kohtelusta ja sen toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä säädetään aina kulloinkin kyseessä 
olevan alan lainsäädännössä. Nyt omaksuttu lähtökohta, jossa kahta direktiiviä seuraten laki kattaa vain jotkin 
yhdenvertaisuuden ja syrjinnän ulottuvuudet, saattaa johtaa siihen, että se on yhdenvertaisuuden edistämisen 
kannalta pikemminkin haitallinen kuin sitä edistävä. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat oikeusjärjestyksen 
ehkä keskeisin periaate, mikä vuoksi lain tulisi olla nämä eri ulottuvuudet hyvin kattava, jos se nimetään laiksi 
yhdenvertaisuuden turvaamisesta. Koska laki turvaa yhdenvertaisuutta vain eräissä toiminnoissa tai kieltää 
syrjinnän vain joillakin perusteilla, tulisi tämän ehdottomasti näkyä lain nimessä samalla tavalla kuin 
direktiivienkin nimissä. 
 

Olen antanut nyt käsiteltävien direktiivien voimaansaattamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 269/2002 
vp lausunnon perustusl akivaI iokunnal 1 e 31.1.2003. Tuossa lausunnossa esittämäni huomautukset voi esittää 
myös nyt käsiteltävän lakiehdotuksen yhteydessä. Nähdäkseni ainoastaan huomautukseni 
yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvollisten piirin ulottamisesta myös yksityisiin julkista tehtävää 
hoitaviin tahoihin ei ole enää tarpeellinen, sillä nyt käsiteltävään lakiehdotukseen on tehty tätä koskeva 
täydennys. 
 

Velvollisuus toteuttaa perus- ja ihmisoikeudet 
 



 

 

Perustuslain 22 §:ssä asetetaan julkiselle vallalle velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen. Lakiehdotus näyttäisi kuitenkin edellyttävän yhdenvertaisuuden edistämistä. 
Perusoikeussäännöksen toteutumisen turvaaminen on nähdäkseni pidemmälle menevä velvoite kuin 
lakiehdotuksen 4 §:n mukainen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Säännösten muotoilu ei siten ole 
onnistunut, koska se on omiaan luomaan käsityksen siitä, että pelkkä yhdenvertaisuuden edistäminen olisi 
riittävää. 
 

Vammaisuus 
 

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY velvoittaa vammaisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi yhtäältä, että 
on toteutettava kulloistenkin tarpeiden mukaisen toimenpiteet, jotta vammaiset voivat 1) päästä toimeen 2) 
harjoittaa sitä ja 3) edetä urallaan. Toisaalta direktiivissä asetetaan työnantajalle velvollisuus toteuttaa nämä 
vammaisten oikeudet. Lakiehdotuksen 5 §:n sanamuodon mukaan turvataan vain pääsy toimeen tai 
koulutukseen. Direktiivi perustaa siten enemmän oikeuksia vammaiselle ja näyttäisi myös perustavan yksilölle 
vahvemman oikeuden kuin nyt ehdotettu säännös-muotoilu. Direktiivissä edellytetään myös, että työnantajalle 
aiheutuvan rasitteen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaispolitiikka. En löytänyt viittausta 
vammaispolitiikan merkitykseen lakiehdotuksesta. Työnantajille asetettavien velvoitteiden sisältöä on 
tarkemmin kuvattu lakiehdotuksen perusteluissa sivulla 41. Ehdotettu säännös ei nähdäkseni täytä perustuslain 
80 §:n 1 momentin täsmällisyysvaatimusta. Kysymyksessä on vammaisten henkilöiden kannalta tärkeä oikeus, 
mutta samalla etenkin pienen työnantajan kannalta taloudellisesti raskas velvoite. Vammaisten ja työnantajien 
oikeuksien toteutumiseksi on huolehdittava siitä että työnantajille jää riittävästi aikaa varautua lain 
voimaantuloon. 
 

Ikä 
 

Lakiehdotuksen 7 §:ssä säännellään sitä, millä edellytyksillä ikään perustuvaa erilaista kohtelua ei pidetä 
syrjintänä. Säännöstä vastaa direktiivin 2000/78/EY 6 artikla. Perustuslakivaliokunta on luonut 
tulkintakäytännössään vakiintuneet kriteerit sille, millä edellytyksillä ikään perustuvat erottelut ovat perustuslain 
sallimia esimerkiksi säännösehdotuksen 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Perustuslakivaliokunnan 
kannanottojen valossa perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta riittävänä erilaisen kohtelun 
oikeuttavana hyväksyttävänä perusteluna ei voida pitää yleistä viittausta sosiaaliturvajärjestelmän eläke tai 
työkyvyttömyysetuuden tavoitteisiin, kuten 7 §:n 3 kohdassa ehdotetaan. Ehdotus ei vastaa myöskään direktiivin 
6 artiklan 3 kohtaa, jossa todetaan, ettei direktiivi estä säätämästä siitä, ettei syrjintänä pidetä ikärajojen 
vahvistamista mainittujen etuuksien saamiseksi. Ikärajan asettaminen lainsäädännössä sosiaaliturvaetuuden 
saamiseksi on aivan eri asia, kuin se, että ikään perustuvan erilaisen kohtelun oikeuttavana perusteena 
pidettäisiin eläke tai työkyvyttömyysetuuksia koskevia tavoitteita, vaikkakin nämä tavoitteet, määrätyillä 
edellytyksillä saattavat oikeuttaa erilaisen kohtelun. Etuuden saamisen ehto (ikä) on eri asia kuin sen tavoite 
(toimeentulon turvaaminen). 
 

Lisäksi perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että erottelujen tulee perustua lakiin. Ehdotus ei nähdäkseni 
yleisluontoisuutensa vuoksi täytä tätäkään vaatimusta. Myös direktiivin 6 artikla lähtee siitä, että siinä annetaan 
jäsenvaltiolle mahdollisuus direktiivin estämättä määriteltyjen edellytysten täyttyessä säätää, ettei eräitä ikään 
perustuvia erotteiuja pidetä syrjintänä, ei niinkään yleistä valtuutusta säätää siitä, ettei ikään perustuva erilainen 
kohtelu ole syrjivää. 
 

Oikeus oi/- -udenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
 

Neuvoston direktiivin 2000/43/EY 7 artikla sääntelee oikeuksien puolustamista. Säännöksen 2 kohdassa 
edellytetään, että jäsenvaltiot varmistavat muun muassa, että yhdistykset ja järjestöt voivat aloittaa direktiiviin 
mukaisten oikeudellisen ja/tai hallinnollisen menettelyn joko kantajan puolesta tai häntä tukeakseen tämän 
suostumuksella. Säännöksen tarkoituksena on toteuttaa etnisen ja rotuun perustuvan syrjinnän uhrin 
oikeusturvaan liittyviä oikeuksia. Kysymyksessä saattaa olla taloudellisten resurssiensa ja yhteiskunnallisten 



 

 

valmiuksiensa suhteen heikossa asemassa olevat henkilöt, joiden mahdollisuutta puolustaa oikeuksiaan direktiivi 
pyrkii vahvistamaan. Säännös toteuttaa siten perustuskin 21 §:ssä turvattua oikeutta oikeusturvaan. Itselleni ei 
selvinnyt, miten tämä direktiivin velvoite on Suomessa tarkoitus toteuttaa. 
 
 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2003 
Maija Saksiin 
31.1.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan  pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä 269/2002 vp laiksi 
yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta esitän 
kohteliaimmin seuraavaa. 
 

Yhdenvertaisuuden edistäminen 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhdenvertaisuuden turvaamisesta. Lailla ja siihen liittyvillä eräiden 
muiden lakien muutoksilla toimeenpannaan kansallisesti rodusta ja etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta sekä yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa 
koskevista yleisistä puitteista annetut direktiivit. Direktiivit perustuvat EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaan, 
jonka mukaan neuvostolla on toimivalta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseksi. Ehdotuksen kannalta merkityksellinen on lisäksi EY:n perustamissopimuksen 12 artikla, 
jonka mukaan ketään ei saa syrjiä kansalaisuuden perusteella. Tämän on tuikittu tarkoittavan vain EU:n 
kansalaisia. 
 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Perustuslain 6 §:n 2 momentin 
mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Alkuperällä tarkoitetaan säännöksessä kansallista, etnistä ja yhteiskunnallista alkuperää. 
Perusoikeuksien yleisten oppien mukaan perusoikeuden rajoitusten tulee perustua lakiin. 
 

Ehdotetun yhdenvertaisuuden turvaamisesta annetun lain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on edistää ja turvata 
yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää eri yhteiskuntaelämän alueilla. Siten lakia soveltavat 
käytännössä hyvin erilaisilla lainsoveltamis- ja -tulkintavalmiuksilla varastetut ihmiset. Tämä asettaa lain 
ymmärrettävyydelle erityisen korkeat vaatimukset. Kun lisäksi on kysymys perustuslakimme ehkä 
keskeisimmästä ja soveltamisalaltaan kattavimmasta perusoikeudesta, joka on turvattu myös lukuisissa 
ihmisoikeussopimuksissa, olisi lain laatimisessa tullut ottaa paljon paremmin huomioon kansallinen vakiintunut 
yhdenvertaisen kohtelun ja syrjinnän kiellon tulkintakäytäntö. Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan 
PeVL 8/2000 vp, että direktiivin täytäntöönpano ei saa missään olosuhteissa olla perusteena syrjinnän vastaisen 
suojan heikentämiseen. Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus on monilta osin niin sekava ja puutteellinen, että 



 

 

vaarana on, että se pikemminkin aiheuttaa eriarvoisuutta ja syrjintänä pidettävää erilaista kohtelua, kuin estää 
sitä. Esitys on ongelmallinen perustuslain 22 §:n julkisen vallan perusja ihmisoikeuksien toteutumisen 
turvaamista koskevan vaatimuksen kannalta, vaikka tarkoitus onkin edistää perusoikeuksien toteutumista. 
 

Työ- ja tasa-arvovaliokunta huomautti lakiehdotuksesta perustuslakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa 
24/2002 vp, että lain valmistelussa olisi tullut määritellä kansallinen tavoitetaso ja pyrkiä siihen samalla kuin 
olisi varmistettu direktiivien asettamien vaatimusten täyttyminen. Tällainen vähimmäistavoitetaso on määritelty 
perustuslaissamme ja konkretisoitu sen tulkinnoissa. Valitettavasti ehdotus on kuitenkin ensisijaisesti rakennettu 
yhteisön oikeuden pohjalle, mikä on johtanut pitkän kansallisen perusoikeuksien tulkintaperinteen näkökulmasta 
outoihin ratkaisuihin. Näitä ovat sääntelyn eriytyminen eri syrjintäperusteiden perusteella ja sallittujen 
erottelujen hyvin suppea käsittely. Ratkaisut ovat outoja senkin vuoksi, että direktiivejä käytetään EU.ssa 
sääntelyinstrumentteina juuri sen vuoksi, että kukin jäsenvaltio voi kansallisesti toteuttaa direktiivin tavoitteet 
tavalla, joka parhaiten sopii sen omaan oikeusjärjestelmään. 
 

Asiallinen soveltamisala 
 

Perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta on ongelmallista, että koko sosiaalisektoria näyttäisi 2 §:n 2 
momentin mukaan koskevan vain etniseen alkuperään perustuva syrjinnän kielto. Erityisesti kun kysymyksessä 
on uusi yleislaki, ratkaisu on omiaan luomaan käsityksen siitä, että ihmisten asettaminen muulla lain 1 §:ssä 
mainitulla perusteella eri asemaan sosiaalialalla ei olisikaan syrjintää. Myös sosiaalisen suojelun, sosiaaliturvan, 
terveydenhuollon, koulutuksen ja asumisen aloilla tapahtuvassa toiminnassa eri asemaan asettaminen 1 §:ssä 
mainituilla perusteilla voi olla kiellettyä syrjintää, ellei eri asemaan asettamiselle ole hyväksyttävää lakiin 
perustuvaa perustetta. Tämä tulisi käydä ilmi selkeästi tästä laista. 
 

Kansalaisuuteen perustuva syrjintä 
 

Lain tarkoitus on kieltää syrjintä alkuperän perusteella (1 §), lakia sovelletaan lisäksi etnisen alkuperän 
perusteella tapahtuvaan syrjintään (2 §:n 2 momentti) mutta lakia ei sovelleta kansalaisuuteen perustuvaan 
erilaiseen kohteluun (3 §:n 1 momentin 2 kohta). Suomen perustuslakia on tulkittu siten, että se kieltää 
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän. EY:n perustamissopimus kieltää EU.n kansalaisten syrjinnän 
kansalaisuuden perusteella. Ehdotettu ratkaisu, jonka mukaan lakia ei lainkaan sovelleta kansalaisuuteen 
perustuvaan erilaiseen kohteluun on omiaan luomaan sen virheellisen käsityksen, että kansalaisuuden perusteella 
tehdyt erottelut eivät olisikaan lähtökohtaisesti syrjintää, vaikka tätä toki ei ole tarkoitettu. 
 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 
 

Ehdotetun 4 §:n 2 momentin mukaan velvollisuus yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen koskisi ainoastaan 
etnisen yhdenvertaisuuden edistämistä. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitteen rajoittaminen 
koskemaan vain etnisen yhdenvertaisuuden edistämistä on vaikeasti yhteensovitettavissa yleisen 
yhdenvertaisuusperiaatteen ja perustuslain 22 §:n perus- ja ihmisoikeuksien edistämisvelvollisuuden kanssa. 
Valtiosääntöisesti ongelmaton ei myöskään ole se, että suunnitelman laatimisvelvoite ei koskisi viranomaiseen 
rinnastettavia, julkista hallintotehtävää hoitavaa yksityisiä toimijoita. Säannöstekstin perusteella velvoite ei 
ilmeisesti koskisi työeläkejärjestelmiä ja lakisääteistä tapaturma- ja ammattitautivakuutusta toimeenpanevia 
vakuutusyhtiöitä eikä lakisääteistä sosiaaliturvaa toimeenpanevia kassoja. Kuitenkin lain 2 §:n mukaan lakia 
sovelletaan etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, kun kysymyksessä on sosiaaliturvaetuudet tai 
muut sosiaalisin perustein myönnettävät tuet, alennukset ja etuudet. 
Ehdotus jättää tärkeimmän osan työhön perustuvaa sosiaaliturvaa velvollisuuden ulkopuolelle. Rajausta ei voi 
siksi pitää etnisen syrjinnän torjumisen kannalta merkitykseltään vähäisenä. 
 

Suhteellisuusperiaate 
 



 

 

Ehdotetun yhdenvertaisuuskin 6 §:n mukaan menettelyä ei ole pidettävä syrjivänä, jos tavoitteena on 
tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen. Positiivisen erityiskohtelun tulee perustuslakivaliokunnan 
aikaisemman kannanoton mukaan olla tilapäistä ja suhteellisuusperiaatteen mukaista (PeVL 8/2000 vp). 
Kumpikaan näistä ehdoista ei ilmene laista. Suhteellisuusperiaatteeseen tulisi olla viittaus myös 5 §:n 2 
kohdassa.. 
 

Valvonta 
 

Ehdotetussa 10 §:ssä säädetään lain valvonnasta. Suhde yhtäältä eduskunnan oikeusasiamiehen ja 
oikeuskanslerin ja toisaalta lain tarkoittamien työsuojeluviranomaisten ja vähemmistövaltuutetun välillä ei ole 
aivan selkeä. Lainvalvojien toimivalta ei ulotu yksityiseen toimintaan, mutta kylläkin julkisen vallan käyttöön. 
Tässä toiminnassaan myös yksityiset toimijat voivat kuulua heidän toimivaltaansa. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO /2003 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 
 

JOHDANTO Vireilletulo 

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi yhdenvertaisuuden 

turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 44/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 



 

 

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- assistentti Juha Lavapuro 

- oikeustieteen tohtori, akatemiatutkija Liisa Nieminen 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

- professori Martin Scheinin 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 

HE 44/2003 vp Versio 0.1 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut —        

Vammaisfoorumi ry. 
 
 
Viitetieto 

Valiokunnan käytössä ovat olleet ulkoasiainministeriön, vähemmistövaltuutetun, Kynnys ry:n, professori Niklas 

Bruunin ja professori Olli Mäenpään edellisellä vaalikaudella samaa asiaa koskevasta hallituksen esityksestä 

(HE 269/2002 vp) valiokunnalle antamat kirjalliset lausunnot. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhdenvertaisuuden turvaamisesta. Uudistuksella pannaan täytäntöön 

rodusta ja etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettu 

neuvoston direktiivi sekä yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annettu 

neuvoston direktiivi. Ehdotetussa laissa säädetään ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kieleen, 

uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen 

sekä muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvan syrjinnän kiellosta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty 

ja vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan ehdotuksia perustuslain 6 §:n 

yhdenvertaisuussäännösten kannalta. Lakiehdotukset voidaan esityksen mukaan käsitellä tavallisen lain 



 

 

säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin toivonut eduskunnassa harkittavan, onko lakiehdotuksista 

hankittava perustuslakivaliokunnan lausunto. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustelut 
 
 
Yleistä 

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön kaksi neuvoston direktiiviä, ns. syrjintädi-rektiivi ja ns. 

työsyrjintädirektiivi. Näiden toisistaan jonkin verran poikkeavien direktiivien yhdistäminen samaan lakiin ei ole 

oikeusjärjestyksen ymmärrettävyyden ja toimivuuden kannalta hyvä ratkaisu. Esityksessä omaksutusta 

perusratkaisusta on aiheutunut yhdenvertaisuuslain soveltamisalan rajauksia siinä, mitkä kielletyt 

syrjintäperusteet se kattaa (6 §) ja mitä yhteiskunnan toimintoja se koskee (2 §) sekä keitä se velvoittaa (4 §). 

Lähtökohta on ongelmallinen, koska laki sisältää useita erotteluja ja luo niitä lisää sen mukaan, mistä 

syrjintäperusteesta on kysymys. 

Ehdotettu laki sivuaa oleellisesti useita kansallisen sääntelyn perusluonteisia kysymyksiä, minkä vuoksi 

lain lähtökohtien ongelmallisuudesta mahdollisesti kertautuvat soveltamis vaikeudet voivat osoittautua sangen 

merkittäviksi. Lakiehdotuksessa on kysymys perustuslain yhdenvertaisuussäänteiyn konkretisoimisesta. 

Suomalaiseen oikeuskulttuuriin olisi esityksessä omaksuttua mallia paremmin sopinut joko se, että yhdenver-

taisuudesta säädetään sellainen laki, joka ei luo erilaisia oikeuksia eri henkilöille ja ryhmille, tai se, että 

yhdenvertaisesta kohtelusta ja sen toteuttamiseksi tarpeellisista toimista säädetään tähänastiseen tapaan aina 

kulloinkin kyseessä olevan alan lainsäädännössä. Tavoitteeksi tulee joka tapauksessa omaksua, että eri 

syrjintäperusteet ovat samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piirissä. 
 

Perustuslain 6 §  
Lain tavoite. Esitys on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen ennen kaikkea perustuslain 6 §:n säännösten 

takia. Tämän pykälän 1 momentti sisältää yleisen yhdenvertaisuussäännöksen ja 2 momentti syrjintäkiellon, joka 

kohdistuu ilman hyväksyttävää perustetta tapahtuvaan eri asemaan asettamiseen erilaisten henkilöön liittyvien 

syiden perusteella. 



 

 

Yhdenvertaisuuden turvaamisesta ehdotetun lain tavoitteena on 1 §:n mukaan edistää ja turvata 

yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Tällainen tavoite on 

selvästikin hyvin sopusoinnussa perustuslain 6 §:n kanssa. 

Syrjintäkielto. Lakiehdotuksen 6 §:ään sisältyvä syrjintäkielto vastaa sanonnallisesti hyvin paljon perustuslakiin 

sisältyvää syrjintäkieltoa, minkä lisäksi kummatkin kiellot ulottuvat sekä välittömään että välilliseen syrjintään 

(HE 309/1993 vp, s. 44/1). Kiellettynä syrjintäperusteena lakiehdotuksessa mainitaan sukupuolinen 

suuntautuminen, jonka esitöidensä mukaan myös perustuslain 6 §:n 2 momentti kattaa, koska tämän perusteen 

ymmärretään sisältyvän perustuslaissa tarkoitettuun muuhun henkilöön liittyvään syyhyn (HE 309/1993 vp, s. 

44/1). Lisaksi lakiehdotuksen käsite "etninen tai kansallinen alkuperä" on yhdensuuntainen sen kanssa, mitä 

perustuslaissa tarkoitetaan alkuperällä (HE 309/1993 vp, s. 44/1). Perustuslaissa mainituista syrjintäperusteista 

sukupuolen osalta lakiehdotuksessa vain viitataan naisten ja miesten tasa-arvosta annettuun lakiin. Tällaiset 

sanonnan eroavuudet eivät muodostu asiallisesti merkittäviksi, koska sen paremmin perustuslain kuin 

lakiehdotuksenkaan syrjintäperusteiden luettelo ei ole tyhjentävä. 

Lakiehdotuksen 6 §:n 1 momentin ilmaisu "ei saa syrjiä" on ymmärrettävä sisällöllisesti samaa 

tarkoittavaksi kuin perustuslakiin nojaava kielto asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. 

Ongelmalliselta sen sijaan näyttää, että syrjinnän määritelmissä lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentissa ainoastaan 

välilliseen syrjintään on sisällytetty poikkeusmaininta tavoitteen hyväksyttävyydestä. Hyväksyttävän perusteen 

olemassaolo tekee eri asemaan asettamisen sallituksi perustuslain näkökulmasta niin välittömän kuin välillisen 

syrjinnän kieltoon nähden. Lakiehdotuksen sanontaa tulee muuttaa vastaamaan paremmin perustuslakia. 

Kiellettyjen syrjintäperusteiden luettelo 6 §:ssä ja sen muukin terminologia poikkeavat muun muassa 

rikoslain 47 luvun 3 §:n työsyrjintäsäännöksistä ja työsopimuslain 2 luvun 2 §:n syrjintäkieltoa ja tasapuolista 

kohtelua koskevista säännöksistä. Ehdotetusta luettelosta puuttuvina syrjintäperusteina mainitaan 

työsopimuslaissa perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta ja poliittinen toiminta sekä rikoslaissa ihonväri, 

perhesuhteet sekä poliittinen ja ammatillinen toiminta. Tällainen erilaisuus sovellettavuudeltaan samanlaisissa 

sääntely-yhteyksissä, kuten työelämän syrjintätilanteissa, ei ole perusteltua, vaan se on omiaan heikentämään 

selkeyttä ja siten aiheuttamaan oikeudellista epävarmuutta. 

Positiivinen erityiskohtelu. Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentissa tehdään sallituiksi erityistoimet. Tällaisen 

positiivisen erityiskohtelun avulla pyritään saavuttamaan tosiasiallista yhdenvertaisuutta syrjinnästä johtuvien 

haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi. Erityiskohtelun tulee olla tilapäistä ja tavoitteen kannalta 



 

 

oikeasuhtaista, Suhteellisuusperiaatteeseen sidottu erityiskohtelu on linjassa sen kanssa, että perustuslain ei ym-

märretä estävän "tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän 

(esimerkiksi naiset, lapset, vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia toimia" (HE 309/1993 vp, s. 44). On 

toisaalta huomattava, että ehdotettu vaatimus erityiskohtelun tilapäisyydestä ei näytä saavan tukea 

syrjintädirektiivin 5 artiklasta eikä työsyrjintädirektiivin 7 artiklasta. Tämän vaatimuksen poistaminen on so-

pusoinnussa sen kanssa, että positiivinen erityiskohtelu on joka tapauksessa sidoksissa puutteisiin tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden toteutumisessa.1 

 
 
 

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 37/1970) 1 artiklan 
4 kappaleeseen sisältyvän määräyksen mukaan positiivisten erityistoimien ylläpitäminen on sidottu siihen, 
että niitä ei jatketa sen jälkeen, kun tavoite, jonka vuoksi niihin ryhdyttiin, on saavutettu. 

Vammaisuus 

Lakiehdotuksen 5 §:n säännökset työn teettäjän ja koulutuksen järjestäjän ryhtymisestä kohtuullisiin toimiin 

helpottamaan vammaisen henkilön pääsyä työhön tai koulutukseen eivät täysin vastaa työsyrjintädirektiivin 5 

artiklaa. Direktiivissä kohtuullinen mukauttaminen on nimittäin työnantajan aito velvoite vammaisiin nähden, 

sillä työnantajien on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin toteuttaakseen vammaisen henkilön tosiasiallisen 

mahdollisuuden päästä työelämään ja edetä siinä sekä osallistua koulutukseen. Tämän edellytyksenä on, ettei 

velvoitteesta muodostu kohtuutonta rasitetta työnantajalle. 

Vammaispolitiikka otetaan direktiivin mukaan huomioon arvioitaessa työnantajalle aiheutuvan rasituksen 

kohtuuttomuutta. Esityksessä direktiivin tämän kohdan vaikutus jää epäselväksi. 
 

Lakiehdotuksen 7 § 

Pykälä koskee menettelyjä, joita ei pidetä syrjintänä. Sääntelyssä on valtiosääntöoikeu-dellisesti kysymys 

valtuudesta poiketa muodollisesta yhdenvertaisuusvaatimuksesta, minkä vuoksi sääntelyltä on vaadittava 

riittävää täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Tältä kannalta on jonkinasteinen ongelma, että 1 momentin 1 kohta 

ulottuu myös menettelyyn, joka perustuu 4 §:n mukaiseen yhdenvertaisuussuunnitelmaan rinnastettavaan 

suunnitelmaan. Ehdotus kaipaa valiokunnan mielestä jonkinlaista täydentävää sääntelyä esimerkiksi 4 §:ssä 

tällaisista "rinnastettavista suunnitelmista"; kysymys näyttää olevan siitä, että muutkin kuin 4 §:n 3 momentissa 

mainitut voivat laatia yhdenvertai-suussuunnitelman. 

Momentin 2 kohdan perusteluissa käsitellään mahdollisuutta vaatia kirkon ja muun uskonnollisen 

yhdyskunnan työntekijöiltä ja viranhaltijoilta tämän yhteisön edustamaa uskonnollista vakaumusta. Perustelut 



 

 

ovat siltä osin kuin ne koskevat evankelisluterilaista kirkkoa ristiriidassa perustuslakivaliokunnnan ilmaiseman 

käsityksen kanssa. Valiokunta piti mahdollisena, että laissa säädetään kirkon jäsenyys edellytykseksi kirkon 

omiin virkoihin ja tehtäviin valittaville. Tämä koskee sekä kirkon hengelliseen toimintaan suoraan liittyviä että 

myös muunlaisia virkoja ja tehtäviä (PeVL 57/2001 vp, s. 2). — Työsyrjintädirektiivin 4 artiklan 2 kohdan 

valossa on lisäksi niin, että jäsenvaltiolla on mahdollista säilyttää kirkkoa ja uskonnollisia yhdyskuntia koskevat, 

uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa erilaista kohtelua merkitsevät säännökset; erilaisen kohtelun 

toteuttamisessa on otettava huomioon muun muassa jäsenvaltion valtiosäännön säännökset ja periaatteet. 

Momentin 3 kohta koskee sitä, millä edellytyksillä ikään perustuvaa erilaista kohtelua ei pidetä syrjintänä. 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt iän mukaan määräytyvää erityiskohtelua perustuslain kannalta mahdollisena 

muun muassa nuorisotyöttömyyden erityisongelmien takia (PeVL 46/2002 vp, s. 6/1). Tältä osin erilaisella 

kohtelulla voi sanoa olevan sellainen "objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai 

työmarkkinoita koskeva oikeutettu tavoite" kuin ehdotuksessa tarkoitetaan. ^ "2-, Ehdotuksen mukaan ikään 

perustuva erilainen kohtelu on toteutettavissa myös silloin, kun sillä on vastaavanlainen eläke- tai 

työkyvyttömyysetuuksia koskeva tavoite. Tällainen yleinen viittaus näiden etuuksien tavoitteisiin ei 

epämääräisyytensä takia ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 6 §:n kanssa. Tässä yhteydessä on vielä oleellista, 

että työsyrjintädirektiivin 6 artiklan 2 kohdassa mahdollistetaan nimenomaan eri ikärajojen vahvistaminen 

ammatillisten sosiaaliturvajärjestelmien eläke- ja työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi. Ehdotuksen 

sanonta on asianmukaista muuttaa koskemaan ikärajojen vahvistamista. 
 

Hyvitys 

Enintään 15 000 euron suuruinen hyvitysseuraamus liittyy lakiehdotuksen 9 §:n perusteella ainoastaan 

joidenkin kiellettyjen syrjintäperusteiden mukaisesti tapahtuneeseen syrjinnän tai vastatoimien kiellon 

rikkomiseen. Kansalliseen alkuperään, kieleen, mielipiteeseen, terveydentilaan ja muihin henkilöön 

liittyviin syihin pohjautuvat syrjintätapaukset jäävät hy vityssääntelyn ulkopuolelle. Esimerkiksi 

syrjintä etnisen alkuperän perusteella oikeuttaisi hyvitykseen, mutta kansalliseen alkuperään perustuva 

syrjintä ei voisi johtaa hyvityksen maksamiseen. 

Erottelua perustellaan direktiiveistä käsin: hyvitys voitaisiin tuomita maksettavaksi ainoastaan 

direktiiveissä säädettyjen syrjintäperusteiden tilanteissa, kun taas muihin perusteisiin kytkeytyvät seuraamukset 

säädettäisiin muualla lainsäädännössä. Tällaiselle erottelulle tuiee valtiosääntöoikeudellisten seikkojen vuoksi 

olla hyväksyttävä peruste. Erottelun aiheellisuutta on välttämätöntä arvioida esityksen jatkokäsittelyssä ennen 

 



 

 

muuta siltä kannalta, tarjoaako muu lainsäädäntö muihin syrjintätilanteisiin sellaiset seuraamussääntelyt, että 

näin muodostuvaa kokonaisuutta voidaan pitää aukottomana ja tasapainoisena. 

Hyvitysvelvollisuus liitetään ehdotuksessa loukatulle aiheutettuun kärsimykseen. Direktiiveihin ei sisälly 

tällaista edellytystä. Sen poistamista on tarpeen harkita (vrt. TyVL 24/2002 vp, s. 4—5). 

On epäasianmukaista, että ehdotuksessa ei ole säännöksiä siitä menettelystä, jossa hyvitystä vaaditaan. 

Onkin syytä harkita lakiehdotuksen täydentämistä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 12 §:n 

tapaisin säännöksin. 
 

Käännetty todistustaakka 

Lakiehdotuksen 17 §:n säännökset rakentuvat ns. käännetyn todistustaakan mukaisesti. Kantajan esitettyä 

sellaista selvitystä, jonka perusteella voidaan olettaa lain 6 §:n kieltoa rikotun, on vastaajan osoitettava, että 

kieltoa ei ole rikottu. Tällainen sääntely on, kuten valiokunta on aiemmin todennut (PeVL 8/2000 vp, s. 2—3), 

oikeuksien tehokkaan toteutumisen vuoksi perusteltu, koska näytön esittäminen syrjintätapauksissa voi olla 

tavanomaista vaikeampaa ja yleensä vain vastaaja voi osoittaa, että hänen syrjinnäksi väitetty toimensa on 

perustunut muuhun kuin kantajan henkilöön liittyvään syyhyn. 

Käännetty todistustaakka on huomionarvoinen seikka perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden kannalta. Niihin kuuluu rikosasioissa muun muassa syytetyn 

oikeus tulla pidetyksi syyttömänä, kunnes syyllisyys on laillisesti näytetty toteen (HE 309/1993 vp, s. 74/11). 

Tältä kannalta on tärkeää, että käännettyä todistustaakkaa ei lakiehdotuksen nimenomaisen säännöksen mukaan 

sovelleta rikosasian käsittelyssä. 
 

Muita seikkoja 

1 .  lakiehdotuksen nimike. Nimike tarkoittaa yhdenvertaisuuden turvaamista ja on siten hyvin laaja-alainen. 

Nimike tukee käsitystä, että kysymyksessä olisi soveltamisalaltaan kattava yhdenvertaisuuden yleislaki. 

Lakiehdotuksen 2 ja 3 §:n soveltamisalasäännös-ten valossa nimike on kuitenkin harhaanjohtavan laaja-alainen, 

koska merkittävä osa sekä julkisen vallan toimintaa että yksityistä toimintaa jää lain ulkopuolelle. Nimikettä 

onkin syytä vielä arvioida. 

Vastaavuudesta direktiivien kanssa. Esityksen jatkokäsittelyssä tulee vielä selvittää, pitääkö lakiehdotuksen 2 

§:n 1 momentin 2 kohdassa käyttää "työhönottoperusteiden" asemesta ilmaisua "työhönotto", jotta sääntely 



 

 

vastaisi työsyrjintädirektiiviä. Vastaavasta syystä on arvioitava 2 momentin 4 kohdan muuttamista siten, että lain 

sovellettavuuden kannalta myös asumisen tarjonnassa on riittävää, että se tapahtuu yleisölle. 

Käsite "sopimusehto" lakiehdotuksen 10 §:ssä on suppea verrattuna syrjintädirek-tiivin 14 artiklan b 

kohtaan ja työsyrjintädirektiivin 16 artiklan b kohtaan, joissa jäsenvaltion tehtävät direktiivien noudattamisessa 

ulotetaan sopimusten ohella muun muassa yritysten sisäisiin sääntöihin. 

Lain noudattamisen valvonta työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa kuuluu 

työsuojeluviranomaisille. Etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa muissa tilanteissa valvovat 

vänemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta. Jäsenvaltion on kummankin direktiivin mukaan varmistettava, että 

muun muassa yhdistykset ja järjestöt voivat aloittaa oikeudellisen tai hallinnollisen menettelyn joko kantajan 

puolesta tai tukeakseen häntä suostumuksen mukaisesti. Tätä kysymystä ei ole säännelty esityksessä. 
 
 
Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
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valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen. 


