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KIITOKSET 
 
PROGRESS-OHJELMA 
 
Tämä julkaisu on rahoitettu Euroopan yhteisön työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS - ohjelmasta (2007–2013). Tätä ohjelmaa 
hallinnoi Euroopan komission työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus -osasto. Ohjelma 
perustettiin tukemaan taloudellisesti Euroopan unionin työllisyyteen ja sosiaaliasioihin 
liittyvien tavoitteiden toteuttamista, jotka on asetettu sosiaalisessa 
toimintaohjelmassa ja siten edistävät Lissabonin strategian tavoitteita näillä aloilla.  
  
Seitsemän vuoden pituinen ohjelma on suunnattu kaikille sellaisille tahoille, jotka 
voivat vaikuttaa tarkoituksenmukaisen ja vaikuttavan työllisyyttä ja sosiaaliasioita 
koskevan lainsäädännön ja politiikan kehittämiseen EU27-maissa, ETA/EFTA -
maissa ja EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.  
 
Ohjelman tavoitteena on vahvistaa EU:n panosta jäsenmaiden tukemisessa 
työpaikkojen määrän ja laadun lisäämiseksi ja yhtenäisemmän yhteiskunnan 
luomiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi PROGRESS-ohjelma:  
 
• tarjoaa analyysejä ja politiikkoihin liittyviä neuvoja ohjelmaan kuuluvilta aloilta;  
• seuraa ja raportoi EU lainsäädännön ja politiikkojen toimeenpanosta; 
•  edistää EU:n tavoitteisiin ja prioriteetteihin liittyvien politiikkojen vaihtoa, 

oppimista ja tukemista jäsenmaiden välillä;  
• välittää sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä.  
 
Lisätietoa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.  
 
Tämän julkaisun sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission näkemyksiä.  
 
KOULUTUSKÄSIKIRJA 
 
Tämän koulutuskäsikirjan on tehnyt Human European Consultancy (HEC) 
yhteistyössä Migration Policy Groupin (MPG) kanssa.  
 
Human European Consultancy vastaa projektin johtamisesta ja toimeenpanosta 
ulkoisten asiakkaiden kuten Euroopan unionin instituutioiden, Euroopan unionin 
perusoikeusviraston ja muiden hallitusten välisten organisaatioiden suuntaan. 
 
Projektin keskeiset sisällöt ovat ihmisoikeudet, yhdenvertainen kohtelu ja 
syrjimättömyys, kansalaisyhteiskunnan kehittäminen sekä tulosorientoituneisuuden, 
laadun varmistamisen ja toimeenpanon valvonnan parantamiseksi tarkoitettujen 
metodien kehittäminen ja toimeenpano.  
 
Toimintaan kuuluvat tutkimusten ja raporttien kirjoittaminen relevanteista aiheista 
EU:n jäsenmaiden, EU:n ja kansainvälisen toiminnan tasolla, tapaamisten ja 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
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seminaarien järjestäminen asiantuntijoille ja / tai koulutuskokonaisuuksien 
järjestäminen. http://www.humanconsultancy.com.  
 
Migration Policy Group on itsenäinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on 
sitoutunut liikkuvuutta, monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä 
koskevien politiikkojen ja lainsäädännön kehittämiseen helpottamalla eri sektoreilla 
toimivien sidosryhmien välistä tiedon vaihtoa ja luomalla tehokkaita vastauksia näihin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. MPG on toteuttanut suuren määrän syrjinnän 
vastaiseen työhön liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja koulutuksia, joiden 
kohderyhmänä ovat olleet yhdenvertaisuutta edistävät elimet, kansalaisjärjestöt, 
virkamiehet ja asianajajat. MPG myös koordinoi asiantuntijoiden verkostoja tällä 
alalla. Eurooppalaisen syrjinnän vastaisen työn oikeudellisten asiantuntijoiden 
verkoston sisällöstä vastaavana tahona MPG käsittelee jatkuvasti eurooppalaiseen 
syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön ja sen kansalliseen toimeenpanoon liittyviä 
toimenpiteitä. Lisäksi MPG johtaa vertailututkimusten, temaattisten raporttien, 
kansallisten vuosiraporttien ja erityisten toimeksiantojen laatimista. 
http://www.migpolgroup.com.  
 
Tämä koulutuskäsikirja on tuotettu "Awareness raising in the areas of non-
discrimination and equality targeted at civil society organizations" (VT/2010/007) 
projektissa, jonka tavoitteena on suunnitella yksityiskohtaista koulutusmateriaalia 
kansalaisjärjestöille niiden syrjinnän vastaisen ja yhdenvertaisuutta edistävän työn 
vahvistamiseksi. 
  
Projektin päätavoite on lisätä kansalaisjärjestöjen vaikutusta ja tehokuutta syrjinnän 
vastaisen ja yhdenvertaisuutta edistävän lainsäädännön ja politiikkojen 
toimeenpanossa kansallisten tietoisuutta lisäävien seminaarien avulla 32 Euroopan 
maassa.  
 
Manuaalin yleinen osio perustuu kahdelle aikaisemmalle hankkeelle, joiden 
toteuttamisesta MPG ja HEC vastasivat. Nämä hankeet olivat: “Mapping capacity of 
civil society dealing with anti-discrimination (2004)” ja “Anti-Discrimination and 
Diversity Training (2006)”. Kaikki koulutusmoduulit on suunniteltu tämän projektin 
puitteissa helmikuussa 2011 kaikissa projektimaissa toteutetun tarveanalyysin 
jälkeen.  
 
PROJEKTIN TIIMI 
 
Projektin johto: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk (HEC), 
and Marcel Zwamborn (HEC). 
 
Koulutuskäsikirjan kirjoittajat ja kansallisten kouluttajien ohjaus: Łukasz Bojarski, 
Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas and Romaniţa Iordache.

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=195
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=195
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=192
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=217
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JOHDANTO 
 
Tervetuloa tämän syrjintää käsittelevän koulutuskäsikirjan pariin! 
 
Tämä koulutuskäsikirja on kehitetty EU:n rahoittaman ’Syrjinnänvastaista toimintaa ja 
yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja 
kansalaisjärjestöille’ – VT/2010/007 -projektin puitteissa. Projekti toteutettiin kaikissa 
EU:n jäsenmaissa (lukuun ottamatta Luxemburgia),  Norjassasekä neljässä EU:n 
ehdokasmaassa ( entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia – FYROM, Islanti, 
Serbia ja Turkki) ja liittymissopimuksen allekirjoittanut Kroatia1 Viides ehdokasmaa, 
Montenegro, ei osallistunut projektiin. 
 
Projekti on Euroopan komission aloite, ja sitä rahoittaa työllisyyden ja sosiaalisen 
yhteisvastuun yhteisöohjelma PROGRESS. Projektin toteuttajina toimivat Human 
European Consultancy (www.humanconsultancy.com), Migration Policy Group 
(www.migpolgroup.com), sekä paikalliset kumppanit kussakin 32 maassa.  
 
Projekti pyrkii vahvistamaan kansalaisjärjestöjen kapasiteettia toimia syrjintää 
vastaan ja yhdenvertaisuuden puolesta kehittämällä koulutusmateriaaleja ja 
toimintoja. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli syrjinnän vastaisten periaatteiden, 
sekä lainsäädännön tiedottamisessa ja valvomisessa ruohonjuuritasolla. Niiden 
tärkeänä tehtävänä on puolustaa edustamiensa tahojen oikeuksia sekä herättää 
tietoisuutta syrjinnän uhreissa ja mahdollisissa uhreissa, jotka kovin usein eivät tunne 
oikeuksiaan, sekä myös suuressa yleisössä.  
 
Tämä käsikirja on tarkoitettu kansallisia koulutusseminaareja pitävien kouluttajien 
käyttöön sekä avustamaan kansalaisjärjestöjä näiden yhdenvertaisuutta edistävässä 
ja syrjintää vastustavassa työssä. Näihin kansallisiin seminaareihin osallistuvat 
henkilöt tulevat erilaisista kansalaisjärjestöistä ja -yhdistyksistä, jotka ovat 
tekemisissä kaikenlaisten syrjinnän perusteiden kanssa, mm. rodullinen ja etninen 
alkuperä (romanit mukaan lukien), uskonto tai vakaumus, ikä, vammaisuus, sekä 
seksuaalinen suuntautuminen. Vaikka sukupuolta ei käsitellä erikseen tässä 
koulutusprojektissa, niin sukupuoleen liittyvät seikat tullaan valtavirtaistamaan 
kaikkiin toimintoihin. 
 
Käsikirja perustuu edellisissä EU-rahoitteisissa projekteissa kehitettyyn kokemukseen 
ja materiaaliin, kuten Mapping capacity of civil society dealing with anti-discrimination 
(VT/2004/45) ja Anti-discrimination and diversity training (VT/2006/009). Näihin 
projekteihin kuuluivat kansalaisjärjestöjen tilannekartoitus sekä koulutussarjojen 
suunnittelu ja toteutus kehittämään kansalaisjärjestöjen tietämystä, ymmärrystä ja 
kapasiteetteja.  
 

                                                 
1  Liechtenstein ja Luxemburg eivät kuuluneet projektiin siitä syystä, että näiden maiden 

kansalaisjärjestöillä oli vaihtoehtoisia tapoja saada koulutusta. Serbia oli EU:n mahdollinen 
ehdokasmaa projektin alussa, ja se sai ehdokasmaan aseman maaliskuussa 2012. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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Tämä projekti on tärkeä jatke edellisille hankkeille, sillä se täydentää pyrkimystä 
kehittää erityisesti kansalaisjärjestöjen vaikutusta ja tehokkuutta yhdenvertaisuutta ja 
syrjinnän vastaista toimintaa koskevien periaatteiden toimeenpanossa ja 
edistämisessä.  
 
Käsikirja esittää EU:n lainopilliset puitteet, mukaan lukien katsauksen 
yleisperiaatteisiin ja EU-lakien lähteisiin, jotka koskevat syrjinnän vastaista toimintaa, 
samoin kuin EU-instituutioiden, -toimielimien ja -virastojen (Euroopan parlamentti, -
neuvosto, -komissio, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (ECJ) sekä -
perusoikeusvirasto (FRA)) rooliin syrjinnän vastaisen toiminnan ja yhdenvertaisuuden 
edistämisessä ja varmistamisessa. Se kuvaa myös kansalaisjärjestöjen roolin 
merkitystä periaatteiden ja lainsäädännön kehittämisessä ja toteuttamisessa 
syrjinnän vastaisen toiminnan ja yhdenvertaisuuden alueella.  
 
Tämän käsikirjan valmisteluvaiheessa kaikissa 32 projektiin osallistuvissa maissa 
suoritettiin arviointi, jossa pyrittiin tunnistamaan kansalliset tarpeet ja erityispiirteet. 
Tämän tuloksena kansalliset kouluttajat saavat koulutusta moduuleihin, jotka 
heijastavat kansallisia tarpeita ja kansallista kontekstia, jotka tunnistettiin tarpeiden 
arviointivaiheessa: 
 
1. Tiedonkeruu ja toiminnan suunnittelu 
2. Valvonta / seuranta 
3. Vaikuttaminen 
4. Mediat 
 
Tämä käsikirja sisältää erilliset kappaleet kustakin näistä aiheista. Nämä kappaleet 
muodostavat tämän koulutuskäsikirjan ytimen. 
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1 TAUSTAA: EUROOPPALAISEN SYRJINNÄNVASTAISEN 
LAINSÄÄDÄNNÖN INSTITUTIONAALINEN JA LAINOPILLINEN 
PUITEKEHYS 

 
Tavoiteltavat oppimistulokset: 
 
• Osallistujat saavat ajantasaiset perustiedot EU-lainsäädännön luonteesta ja 

syrjinnän vastaisen toiminnan kannalta keskeisistä instituutioista; ja 
• Osallistujat oppivat ymmärtämään syrjinnän käsitteen eurooppalaisten 

standardien mukaisesti.   
 
1.1 Johdatus Euroopan unioniin 
 
Euroopan unionissa (EU) on 27 jäsenmaata, jotka ovat siirtäneet osan 
suvereniteetistaan – eli lainsäädäntövallastaan – EU:lle. Jäsenmaat ovat Itävalta, 
Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, 
Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, 
Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. 
 
Tämän käsikirjan kirjoitushetkellä Kroatian jäsenyysneuvottelut on saatu päätökseen. 
Kun kaikki EU:n jäsenmaat ja Kroatia ovat ratifioineet EU:n ja Kroatian välisen 
liittymissopimuksen (allekirjoitettu joulukuussa 2011), Kroatiasta tulee EU:n 28 
jäsenmaa 1.7.2013. 
 
Seuraavat maat ovat hakeneet EU-jäsenyyttä: Islanti, entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia, Montenegro (joka ei osallistunut projektiin), Serbia ja Turkki.  
 
EU neuvottelee myös seuraavien mahdollisten ehdokasmaiden kanssa: Albania, 
Bosnia ja Hertsegovina ja Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen 1244 
nojalla). 
 
1.1.1 EU-instituutiot ja niiden rooli syrjinnänvastaisen työssä ja 

yhdenvertaisuuden edistämisessä 
 
Euroopan instituutioiden ja toimielinten joukossa on neljä erityistä toimielintä tai 
itsenäistä virastoa, joiden tehtävä on toteuttaa EU:n tehtävät syrjinnän vastaista 
toimintaa ja yhdenvertaisuutta koskevilla alueilla EU:n sisällä:2 
 
Euroopan unionin instituutiot: 

                                                 
2  Syrjinnän vastainen toiminta EU:n ulkopuolella on osa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

Eurooppa-Neuvoston nimittämä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
toimeenpanee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artikla18) 
Euroopan ulkosuhdehallinnon avustuksella, joka on perustettu neuvoston päätöksellä 26.7.2010 
(OJ L.201/30 3.8.2010,Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artikla 27.3). Katso lisätietoa 
ulkosuhdehallinnon rakenteesta ja oikeudellisesta perustasta 
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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A. Euroopan parlamentti (edustaa Euroopan unionin kansalaisia); 
B. Euroopan unionin neuvosto (edustaa kansallisia hallituksia); 
C. Euroopan komissio (edustaa ja ylläpitää EU:n yhteisiä intressejä); 
D. Euroopan unionin tuomioistuin (ylläpitää Euroopan lakeja); ja 
 
Euroopan unionin virasto: 
E. Perusoikeusvirasto (EU-virasto, joka tarjoaa EU-instituutioille ja -maille 

perusoikeuksiin liittyvää apua ja asiantuntemusta näiden toimeenpannessa EU-
lakeja).  

 
A. Euroopan parlamentti 
 
• Parlamentilla on kolme päätehtävää: 

o se jakaa neuvoston kanssa vallan punnita ja säätää eurooppalaista 
lainsäädäntöä.   

o Se valvoo demokraattisesti kaikkia EU-instituutioita ja erityisesti 
komissiota. Sillä on valta hyväksyä tai hylätä kaikkien komissaarien 
nimitykset ja sillä on oikeus kritisoida komissiota kokonaisuudessaan; ja  

o Se jakaa neuvoston kanssa EU:n budjettia koskevan päätösvallan. 
Menettelyn päätteeksi se joko hyväksyy tai hylkää budjetin 
kokonaisuudessaan neuvoston kanssa. 

• Kuukausittaiset yleiskokoukset pidetään Strasbourgissa (Ranska) – parlamentin 
päätoimipaikassa. Parlamentaariset komiteakokoukset ja mahdolliset 
lisätäysistunnot pidetään Brysselissä (Belgia), hallinnolliset toimistot puolestaan 
sijaitsevat Luxemburgissa (’pääsihteeristö’).  

• Euroopan parlamentin 736 edustajaa (MEP:it) valitaan suoraan yleisen 
äänioikeuden avulla viiden vuoden välein; kuka tahansa EU-kansalainen voi 
asettua ehdokkaaksi, ja EU-kansalaiset voivat äänestää asuinpaikkansa 
mukaisessa jäsenmaassa. 

• Valiokuntia perustetaan käsittelemään tiettyjä aiheita. Tällä hetkellä valiokuntia 
ovat työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, naisten oikeuksien ja 
sukupuolisen tasa-arvon valiokunta, ulkoasiain valiokunta sekä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasiain valiokunta. Vetoomuksia 
käsittelevä valiokunta vastaa yksilöiden esittämiin vetoomuksiin EU:n 
suojaamien oikeuksien loukkauksista.  
 

B. Euroopan unionin neuvosto 
 
• Brysselissä (Belgia) toimiva instituutio, Euroopan unionin pääasiallinen 

päätöksentekoelin. 
• Neuvoston tehtäviin kuuluvat päätöksenteko ja koordinointi: 

o Euroopan unionin lakien hyväksyminen, usein yhteispäätöksellä 
Euroopan parlamentin kanssa; 

o Jäsenvaltioiden laaja-alaisten taloudellisten politiikkalinjausten 
koordinointi; 
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o EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittäminen ja 
toteuttaminen; Euroopan neuvoston asettamien linjausten pohjalta (EU-
jäsenmaiden valtionpäämiesten tai hallitusten kokoukset); 

o Kansainvälisten sopimusten solmiminen EU:n ja yhden tai useamman 
valtion tai kansainvälisen organisaation kanssa; 

o Jäsenmaiden toimien koordinointi ja toimenpiteisiin ryhtyminen poliisi- 
ja lakiyhteistyössä koskien rikosasioita; sekä 

o EU:n budjetin hyväksyminen yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. 
• Neuvosto koostuu jäsenmaiden ministereistä, jotka kokoontuvat Euroopan 

unionin neuvostossa. Asiasta tai agendasta riippuen, kukin maa on edustettuna 
kyseisestä asiasta vastaavan ministerin toimesta. 

• Neuvoston puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden välillä kuuden kuukauden 
jaksoissa. Lisäksi jäsenmaiden ulkoministereistä koostuvalla ulkoasiain 
neuvostolla on pysyvä puheenjohtaja, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.  

• EU:n neuvosto voi julistaa säädöksiä, direktiivejä, päätöksiä, yhteistoimia, 
suosituksia ja mielipiteitä. Se voi myös antaa päätelmiä, julistuksia ja päätöksiä. 

• EU:n neuvosto tulee erottaa Eurooppa-neuvostosta, joka määrittää yleisen 
poliittisen suunnan ja Euroopan unionin prioriteetit. Viimeksi mainittu koostuu 
jäsenmaiden valtion- tai hallituksen päämiehistä sekä sen puheenjohtajasta ja 
komission puheenjohtajasta. Joulukuussa 2009, Lissabonin sopimuksen 
astuessa voimaan, Eurooppa-neuvostosta tuli yksi unionin seitsemästä 
instituutiosta. Sen puheenjohtaja (tällä hetkellä Belgian Herman Van Rompuy) 
valitaan määräenemmistöllä. Puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi ja puoli 
vuotta ja se voidaan uusia kerran. 

 
C. Euroopan komissio 
 
• Brysselissä (Belgia) toimiva toimeenpanoelin. 
• Euroopan komissiolla pääasiallisten roolien joukossa ovat muun muassa 

seuraavat: 
o Ehdottaa säädöksiä parlamentille ja neuvostolle;  
o Valvoo ja toimeenpanee EU-politiikkalinjauksia (esim. 

syrjimättömyyspolitiikat) ja budjetin;  
• Kansainvälisten sopimusten valvojana komissio tarkistaa että jäsenmaat 

noudattavat EU_lainsäädäntöä asianmukaisestiKomissiossa on yksi komissaari 
kustakin jäsenmaasta. Komissaarien kausi kestää viisi vuotta. Jäsenmaiden 
valitsemat ehdokkaat nimittää EU:n neuvosto ja hyväksyy Euroopan 
parlamentti. Komissaarit toimivat puolueettomina ja itsenäisinä, vastaten kukin 
tietystä politiikan alueesta. 

• Oikeusasioiden pääosasto koostuu neljästä alaosastosta, jotka ovat 
siviilioikeus, rikosoikeus, perusoikeudet ja unionin kansalaisuus, ja tammikuusta 
2011 lähtien myös yhdenvertaisuuden alaosasto. Oikeusasioiden pääosaston 
tehtäviä ovat: 
o Edistää Euroopan unionin perusoikeuskirjan toimeenpanoa; 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtionp%C3%A4%C3%A4mies
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hallituksen_p%C3%A4%C3%A4mies
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o Koordinoida ja edistää politiikan kehityssuuntia, joilla kamppaillaan 
rodulliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntaukseen perustuvaa syrjintää 
vastaan; Edistää tietoisuutta tasa-arvosta sekä syrjinnän vastaisuudesta. 
Koordinoida etnisiin vähemmistöihin liittyvää syrjinnän vastaitsa työtä, 
erityisesti huomioiden romanit.  

o Kehittää kansalaisuutta edistämällä ja suojelemalla kansalaisten oikeuksia 
näiden päivittäisessä elämässä, takaamalla heidän hyötyvän täysin 
Euroopan integraatiosta, erityisesti vapaasta liikkumisoikeudesta 
Euroopan unionin alueella; 

o Kehittää eurooppalaista oikeutta ja taata sen kansalaisille, kuluttajille ja 
liikeyrityksille oikeusvarmuus sekä tasavertaiset toimintaedellytykset 
valvomalla oikeuksien toteutumista kansallisten rajojen sisällä ja niiden yli; 

o Kehittää EU:lle yhdenmukainen rikosoikeuteen liittyvä politiikka, joka 
perustuu oikeuspäätösten yhteiselle tunnustamiselle harmonisoimalla 
rikosprosessioikeuden minimivaatimuksia, kuten uhrien oikeuksia ja 
syytettyjen ja epäiltyjen oikeuksia.; ja 

o Osallistua läheiseen vuoropuheluun EU:n instituutioiden ja kansallisten 
parlamenttien välillä hyvien oikeuspolitiikkalinjausten kehittämisessä. 

 
D. Euroopan unionin tuomioistuin (unionin tuomioistuin) 
 
• EU:n päätuomioistuin, sijaitsee Luxemburgissa. 
• Unionin tuomioistuimen tehtävä on tulkita että EU:n lakia  ja varmistaa, että sitä 

sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenmaissa. 
• Unionin tuomioistuin sisältää yhden tuomarin kustakin jäsenmaasta. 

Tuomioistuinta avustaa kahdeksan julkisasiamiestä, joiden tehtävänä on esittää 
tuomioistuimelle perusteltuja mielipiteitä oikeusjutuista. Tuomarit nimitetään 
jäsenmaiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuuden vuoden pituiselle 
toimikaudelle, joka on uusittavissa.  

• Pääasiallinen toimivalta: 
o Ennakkoratkaisupyynnöt: jos kansallisella tuomioistuimella on epäilyjä 

EU:n säädöksen tulkinnasta tai pätevyydestä, se voi, ja joskus sen täytyy, 
pyytää unionin tuomioistuimen neuvoa. Oikeustoimen osapuolet voivat 
pyytää kansallista tuomaria myöntämään luvan tällaiseen välitykseen tai 
tuomari voi omatoimisesti välittää jutun unionin tuomioistuimelle. Mikä 
tahansa tuomioistuin voi välittää jutun mutta ainoastaan korkein 
kansallinen oikeusaste on velvollinen tekemään niin. Neuvo annetaan 
’ennakkoratkaisun’ muodossa, jossa tuomioistuin voi esimerkiksi 
määrittää, noudattaako kansallinen lainsäädäntö EU:n lakeja. Kansallinen 
tuomioistuin, jolle ratkaisu osoitetaan, on ratkaistessaan kyseistä 
oikeustointa sidottu noudattamaan annettua tulkintaa. Unionin 
tuomioistuimen ratkaisu sitoo vastaavasti muita kansallisia tuomioistuimia, 
joiden ratkaistavaksi tulee sama ongelma; 

o Velvoitteen noudattamatta jättämistä koskevat kanteet: Komissio tai 
jäsenmaat voivat ryhtyä oikeustoimiin, jos niillä on syytä uskoa, että 
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jäsenmaa laiminlyö EU:n lakien mukaisia velvoitteitaan. Kun 
asianomaiselle jäsenmaalle on annettu mahdollisuus vastata esitettyihin 
valituksiin esikäsittelyssä, komissio voi esittää rikkomusta koskevan 
kanteen tuomioistuimelle; ja 

o EU:n instituutioiden oikean toiminnan turvaava lisätuomiovalta: vain tiettyä 
lainkohtaa koskeva muutoksenhaku ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioissa, yleisen tuomioistuimen päätösten tarkastus koskien Euroopan 
unionin virkamiestuomioistuimen päätöksiä vastaan tehtyjä vetoomuksia, 
Euroopan unionin instituution, elimen, toimiston tai viraston omaksuman 
menettelyn kumoamistoimet, sekä Euroopan unionin instituutioiden, 
elinten, toimistojen tai virastojen toiminnan laiminlyönnin laillisuuden 
tarkastamisen laiminlyönnistä johtuvat toimet. 

• Unionin tuomioistuin voi kokoontua täysistunnossa, 13 tuomarin suurena 
jaostona, sekä kolmen tai viiden tuomarin jaostona. Päätökset tehdään 
enemmistöpäätöksinä.  
Eriäviä mielipiteitä ei ole; tuomiot allekirjoitetaan kaikkien harkintaan 
osallistuneiden tuomarien toimesta ja luetaan avoimessa oikeusistunnossa. 

 
E. Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 

 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on riippumaton EU-virasto, joka 
perustettiin 1. maaliskuuta 2007 ja jonka toimipaikka sijaitsee Wienissä, Itävallassa.  
 
FRA pyrkii tarjoamaan EU-instituutioille ja -maille perusoikeuksiin liittyvää tukea ja 
asiantuntemusta näiden toimeenpannessa EU-lakeja. 
 
Viraston päätehtävänä on kerätä ja levittää objektiivista, luotettavaa ja 
vertailukelpoista tietoa perusoikeuksia koskevasta tilanteesta kaikissa EU-maissa 
EU-lakien puitteissa. 
 
FRA:lle on annettu tehtäväksi myös perusoikeuksia koskevan tietoisuuden 
lisääminen. 
 
Virastolla ei ole valtuuksia:  
 
• Tutkia yksittäisiä valituksia;  
• Käyttää lainsäädännöllistä päätöksentekovaltaa; tai  
• Suorittaa järjestelmällistä ja pysyvää EU-maiden valvontaa.  
 
FRA:n organisaatio ja toiminnot on määritetty sen asetuksessa 168/2007. 
Virasto suunnittelee tutkimustyönsä vuosittaisten työohjelmien perusteella sekä 
niiden temaattisten alueiden puitteissa, jotka on lueteltu sen monivuotisissa 
puitekehyksissä. Nykyinen monivuotinen puitekehys kattaa aikajakson 2007–2012 
sekä seuraavat temaattiset alueet:  
 
(a) Rasismi, muukalaisviha ja näihin liittyvä suvaitsemattomuus; 
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(b) Syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen ja joka 
kohdistuu henkilöihin, jotka kuuluvat vähemmistöihin ja mihin tahansa näiden 
perusteiden yhdistelmään (moniperusteinen syrjintä); 

(c) Kompensaatiot uhreille;  
(d) Lasten oikeudet, mukaan lukien lastensuojelu; 
(e) Turvapaikat, maahanmuutto ja maahanmuuttajien integraatio; 
(f) Viisumit ja rajavalvonta; 
(g) Unionin kansalaisten osallistuminen unionin demokraattiseen toimintaan; 
(h) Tietoyhteiskunta ja erityisesti yksityisyyden kunnioittaminen ja henkilötietojen 

suojaaminen; ja 
(i) Oikeus tehokkaaseen ja riippumattomaan oikeuteen. 
 
FRA toimii läheisessä yhteistyössä muiden elinten ja instituutioiden kanssa, toimien 
sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Sillä on erityinen yhteistyösopimus 
Euroopan neuvoston kanssa ja se toimii yhteistyössä myös kansalaisyhteiskunnan 
kanssa perusoikeusfoorumin (FRP) kautta. 
 
FRA kattaa EU:n ja sen 27 jäsenmaata. Lisäksi ehdokasmaat voivat osallistua 
viraston työhön tarkkailijoina. Yhteistyöneuvostot (jotka ovat ehdokasmaita varten) 
määrittävät laajuuden ja tavan, jolla kukin maa osallistuu FRA:n työhön. Kroatia on 
osallistunut tarkkailijana FRA:n toimintaan heinäkuusta 2010 lähtien. 
 
Euroopan unionin neuvosto voi lisäksi kutsua EU:n kanssa vakautus- ja 
yhteistyösopimuksen solmineita maita osallistumaan FRA:n työhön.  

 
1.1.2 Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta koskevien EU-lakien 

yleiset periaatteet ja lähteet 
 
EU:n on tulee toimia perussopimusten sille asettamien valtuuksien rajoissa. 
Läheisyysperiaate säätelee toimivallan harjoittamisen laillisuutta: EU voi toimia sen 
toimivaltaan kuulumattomilla aloilla (ts. kun toimivalta jaetaan jäsenvaltioiden kanssa) 
vain siinä tapauksessa, että jäsenmaat eivät kykene riittävissä määrin saavuttamaan 
asetettuja tavoitteita. 
 
Ristiriitatilanteissa sovelletaan EU:n lakia kansallisen lain sijasta. Euroopan unionin 
tuomioistuimen mukaan EU muodostaa uuden lainsäädäntöjärjestyksen, jonka hyväksi 
jäsenmaat ovat rajoittaneet itsemääräämisoikeuksiaan, ja kansallisen tuomioistuimen 
velvollisuutena on soveltaa EU:n lakisäädöksiä täysimääräisesti, vaikka tämä saattaa 
merkitä kieltäytymistä ristiriidassa olevien kansallitsen lakien soveltamisessa 
riippumatta siitä, onko kyseinen laki hyväksytty ennen vastaavaa EU:n säädöstä vai 
sen jälkeen.  
 
EU:n lakien lähteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 
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• Ensisijaiset lähteet: jäsenmaiden väliset perustamissopimukset ja sopimukset 
kolmansien maiden kanssa; 

• Toissijaiset lähteet: asetukset, direktiivit, päätökset, suositukset ja lausunnot, 
sisältäen myös ne, joita ei ole lueteltu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) artiklassa 288: tiedotteet ja suositukset; 

• Täydentävät lähteet: EU:n lakien yleisperiaatteet, jotka on kehitetty Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön avulla. 

 
Ensisijaiset lähteet 
 
Primaarilainsäädäntö (primaarinen tai alkuperäinen lain lähde) on Euroopan unionin 
ylin lain lähde, joka ylittää kaikki muut lakien lähteet. Unionin tuomioistuin on 
vastuussa tämän etusijan turvaamisesta erilaisten toimintamuotojen avulla, joita ovat 
esim. kumoamiskanne (artikla 263, SEUT) ja ennakkoratkaisupyyntö (artikla 267, 
SEUT). 
 
Ensisijaiset lähteet ovat: 
• Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (EHTY) ja Euroopan 

talousyhteisö (ETY)  (Pariisin sopimus 18. huhtikuuta 1951), Rooman 
sopimukset – Euratom-sopimus ja Euroopan talousyhteisön muodostava 
sopimus (25. maaliskuuta 1957)).  

• Maastrichtin sopimus Euroopan unionista (7. helmikuuta 1992) ja yhteisöjen 
päätöksentekoelinten yhteensulauttamissopimus (8. huhtikuuta 1965).  

• EU:ta muuttavat pääsopimukset: Euroopan yhtenäisasiakirja (17. ja 28. 
helmikuuta 1986), Amsterdamin sopimus (2. lokakuuta 1997), Nizzan sopimus 
(26. helmikuuta 2001) ja Lissabonin sopimus (13. joulukuuta 2007, astui 
voimaan 1. joulukuuta 2009).  

• Näihin sopimuksiin liitetyt pöytäkirjat. 
• Lisäsopimukset, jotka tekevät muutoksia perustamissopimusten tiettyihin 

kappaleisiin.  
• Sopimukset uusien jäsenmaiden liittymisestä EU:hun (1972: Yhdistynyt 

kuningaskunta, Irlanti ja Tanska; 1979: Kreikka; 1985: Espanja ja Portugali; 
1995: Itävalta, Suomi ja Ruotsi; 2003: Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, 
Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia; 2005: Bulgaria ja Romania). 

• Lissabonin sopimus säilytti perusoikeuskirjan sitovan voiman 
perustamissopimuksissa. Lisäksi EU:n perustamissopimuksen artikla 6 myöntää 
peruskirjalle saman lainopillisen arvon kuin sopimuksille. Esimerkiksi 
maaliskuussa 2011 unionin tuomioistuimen tuomio oikeustapauksessa C-
236/09, Association Belge des Consommateurs Test-Achats and Others, antoi 
direktiivin 2004/113/EY perusteella huomattavan painoarvon peruskirjan 
artikloille 21 ja 23, todeten, että vakuutetun yksilön sukupuolen sisällyttäminen 
vakuutussopimuksiin on syrjintää.  

• Peruskirja koskee kaikkien EU-instituutioiden ja -elinten toimia mutta koskee 
jäsenmaita vain silloin, kun nämä toimeenpanevat EU-lakeja. 
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Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten oikeuksista on ensimmäinen 
ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus, jonka EU neuvotteli, allekirjoitti ja ratifioi. Se 
asettaa EU:lle sekä kaikille allekirjoittaneille maille uusia velvollisuuksia. Näiden 
velvoitteiden täsmällinen laajuus ja rajat ovat kuitenkin yhä analysoimatta. 
 
SYRJINNÄN VASTAISTA TOIMINTAA JA YHDENVERTAISUUTTA KOSKEVILLA 
ALUEILLA SEURAAVAT EHDOT OVAT OLENNAISIA: 
VAHVISTETTU VERSIO EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYSTÄ 
SOPIMUKSESTA 
 
Art. 10: Unioni pyrkii politiikkalinjaustensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa 
torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän.  
Art. 19: (aiempi EY-sopimuksen artikla 13) 
 
1. Neuvosto voi perussopimuksissa unionille uskotun toimivallan rajoissa 

yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä ja Euroopan parlamentin 
hyväksynnän saatuaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, 
etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta perussopimusten muiden määräysten soveltamista. 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksyä perusperiaatteet, 
jotka koskevat unionin edistämistoimenpiteitä, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden 
lakien tai asetusten yhdenmukaistamista, tukeakseen jäsenvaltioiden toimia, joilla 
pyritään myötävaikuttamaan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteuttamiseen.  
 

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJA 
 
Art. 20: Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 
 
Art. 21: 
 
1. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai 

etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, 
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen 
seikkaan. 

2. Kielletään kaikenlainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainittujen sopimusten 
erityismääräysten soveltamista. 
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Toissijaiset lähteet 
 
SEUT-sopimuksen artikla 288 luettelee EU-lainsäädännön toissijaiset lähteet: 
Asetukset (pätevät yleisesti ja ovat kaikilta osiltaan velvoittavia. sellaisenaan 
sovellettavia sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa), direktiivit (velvoittavat jokaista 
jäsenvaltiota, , mutta jättävät kansallisen viranomaisen valittavaksi muodon ja 
keinot), päätökset (kaikilta osiltaan velvoittavia niille, joille ne on osoitettu), sekä 
suositukset ja lausunnot (eivät ole sitovia). 
 
• Asetukset 

o Velvoittavat lait; 
o Sellaisenaan sovellettavat: tulevat voimaan, kun ne julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä niissä määriteltynä päivänä, tai mikäli 
sellainen puuttuu, kahdenkymmenen päivän kuluttua niiden 
julkaisemisesta; 

o Eivät edellytä mitään kansallisia toimeenpanotoimia; 
o Yksityishenkilöt voivat vedota niihin kansallisissa tuomioistuimissa; ja  
o Yleinen sovellettavuus – koskevat kaikkia jäsenvaltioita.  

 
• Direktiivit 

o Velvoittavaa lainsäädäntöä; 
o Tulevat voimaan niissä määriteltynä päivänä tai kahdenkymmenen päivän 

kulussa niiden julkaisusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;  
o Edellyttävät jäsenvaltion sisäistä toimeenpanoa tietyn aikajakson 

kuluessa niiden käyttöönotosta; 
o Jäsenvaltioiden tullee varmistaa, että ne toteuttavat toimeenpanon ennen 

asetettua määräaikaa siten, että kansallinen laki vastaa direktiivin ehtoja – 
tätä prosessia kutsutaan direktiivin transponoinniksi.  

o Kansallisen tuomioistuimen tehtävä on taata syrjinnän vastaisen 
yleisperiaatteen täysi tehokkuus asianomaisten direktiivien määräämällä 
tavalla, sivuuttaen kaikki niiden kanssa ristiriidassa olevat kansallisen lain 
säädökset, siinäkin tapauksessa, kun direktiivin määrätty 
transponointijakso ei ole vielä päättynyt; 

o Kun määrätty transponointijakso on päättynyt, yksityishenkilöt voivat 
vedota direktiiveihin kansallisissa tuomioistuimissa mutta vain valtiota tai 
valtion edustajia vastaan ja vain mikäli tietyt ehdot täyttyvät; ja 

o Jäsenvaltiot voivat olla vastuuvelvollisia direktiivin toteutuksen 
laiminlyönnistä tai epätäydellisestä transponoinnista. 

 
• Päätökset 

o Velvoittavat lait; 
o Velvoittavat kuitenkin ainoastaan osoitettuja tahoja, esim. yritys, jonka on 

havaittu rikkoneen kilpailulakia; ja 
o Yksityishenkilöt voivat vedota niihin kansallisissa tuomioistuimissa.  
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Syrjinnän vastaisen toiminnan ja yhdenvertaisuuden alueilla käytettävä toissijainen 
EU-lakilähde on direktiivi. Kaikkein tärkeimmät direktiivit ovat seuraavat neuvoston 
direktiivit: 

• 2000/43/EY, 29. kesäkuuta 2000, toimeenpanee henkilöiden välisen 
yhdenvertaisuuden periaatteen rodullisesta tai etnisestä alkuperästä 
riippumatta (kutsutaan myös rotudirektiiviksi tai rodullisen yhdenvertaisuuden 
direktiiviksi);  

• 2000/78/EY, 27. marraskuuta 2000, määrittää yleiset periaatteet 
yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä (kutsutaan myös työllistämisen 
puitedirektiiviksi tai työllistämisen yhdenvertaisuuden direktiiviksi). 

Sukupuolisen tasa-arvon direktiivit, kuten: 
• 2004/113/EY, 13. joulukuuta 2004, toimeenpanee miesten ja naisten välisen 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteen tavaroiden ja palvelujen saatavuuden 
alalla; 

• 2006/54/EY, 5. heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto). 

 
Vuonna 2008 komissio ehdotti direktiiviä, joka panee täytäntöön yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen henkilöiden välillä riippumatta uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammasta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta työelämän ulkopuolella, jotta 
ikään, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen ja uskontoon tai vakaumukseen 
perustuva suojelutaso voitaisiin tuoda samalle tasolle kuin direktiivin 2000/43/EY:n 
rotuun tai etniseen alkuperään perustuva suoja. Tätä direktiiviä ei ole vielä hyväksytty 
mutta neuvoston neuvottelut ehdotuksesta jatkuvat.  
 
Täydentävät lakilähteet: 
 
Täydentävä lainsäädäntö sisältää eurooppalaisen lainsäädännön kirjoittamattomia 
lähteitä, jotka perustuvat oikeuskäytäntöön ja joita käytetään tapauksissa, joissa 
primaarioikeus ja/tai toissijainen lainsäädäntö eivät ratkaise kysymystä. 
Unionin tuomioistuin on kehittänyt yleiset lain periaatteet, joita ovat: 
 
• yhdenvertaisuus/syrjinnän kieltäminen; 
• verrannollisuus;  
• laillinen varmuus/lailliset odotukset/taannehtimattomuus; 
• oikeus tulla kuulluksi. 
 
Unionin tuomioistuin on antanut useita päätöksiä seuraavien direktiivien tulkinnasta:  
neuvoston direktiivi 2000/43/EY, 29. kesäkuuta 2000, jossa pannaan täytäntöön 
henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun periaate rodusta tai etnisestä alkuperästä 
riippumatta, sekä neuvoston direktiivi 2000/78/EY, 27. marraskuuta 2000, jossa 
määritetään yleiset periaatteet yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä, 
samoin kuin neuvoston direktiivejä, joissa pannaan täytäntöön miesten ja naisten 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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yhdenvertaisen kohtelun periaate työelämässä sekä tavaroiden ja palvelujen 
saatavuudessa, erityisesti direktiivit 2004/113/EY ja 2006/54/EY.  
 
1.1.3 EU:n lainsäädännön noudattamatta jättäminen 
 
Tapauksissa, joissa EU:n jäsenmaa ei ole saattanut direktiiviä täysimääräisesti ja 
oikein osaksi kansallista lainsäädäntöä täytäntöönpanopäivään mennessä, 
yksityishenkilö voi silti vedota direktiivin säännöksiin kansallisessa tuomioistuimessa. 
Tämä tunnetaan ’suoran vaikutuksen’ periaatteena.  
 
Vahinkoa kärsineen henkilön on näytettävä, että vedottava säännös on tarkka ja 
ehdoton periaate, joka on riittävän toimiva sovellettavaksi kansallisessa 
tuomioistuimessa ja joka siten pystyy säätelemään yksilöiden oikeusasemaa. Suoran 
vaikutuksen periaatteen katsotaan kuitenkin yleisesti koskevan vain julkista elintä tai 
’valtion ilmentymää’ vastaan esitettyjä valituksia. 
 
Direktiiveillä on siten myös niin sanottu ’välillinen vaikutus’ yksityishenkilöiden tai 
entiteettien välisissä oikeuskäynneissä. Kuten edellä todettiin, valtioiden ja etenkin 
kansallisten tuomioistuinten on kaikin keinoin pyrittävä saavuttamaan direktiiveissä 
asetetut tulokset. Välillinen vaikutus edellyttää siten kansallisia tuomioistuimia 
tulkitsemaan olemassa olevaa kansallista lakia mahdollisimman pitkälti sen direktiivin 
mukaisesti, joka niiden olisi pitänyt panna täytäntöön.  
 
Esimerkiksi syrjinnän vastaisten direktiivien tapauksessa unionin tuomioistuimen on 
viime kädessä päätettävä, millä ehdoilla on suora tai välillinen vaikutus. 
 
Mikäli jäsenvaltio ei kykene panemaan täytäntöön direktiiviä asetetussa 
määräajassa, se on korvausvelvollinen kaikista yksilölle koituneista vahingoista. 
Tästä käytetään nimitystä Francovichin vahingonkorvaukset.3  

Jäsenmaiden tuli raportoida EU:lle rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivin 
(2000/43/EY) täytäntöönpanosta 19. heinäkuuta 2005 mennessä ja yhdenvertaisen 
työllistämisen direktiivin (2000/78/EY) täytäntöönpanosta 2. joulukuuta 2005 
mennessä, sekä tämän jälkeen viiden vuoden välein. Komissio raportoi rodullisen 
yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisen työllistämisen direktiivien täytäntöönpanosta 
2006 ja 2008. Direktiivien täytäntöönpanoa pidetään yleisesti positiivisena asiana ja 
kaikki jäsenmaat ovat transponoineet ne kansalliseen lainsäädäntöön. Tästä 

                                                 
3  Francovich ja Bonifaci vastaan Italian valtio (yhdistetyt oikeustapaukset C-6/90 ja C-9/90), joista 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi päätöksen 1991. Francovichin tapauksessa tuomioistuin listasi 
kolme edellytystä, jotka ovat sekä välttämättömiä että riittäviä vahinkovastuun osoittamiseksi 
tämän periaatteen mukaisesti, Näitä ovat: 
• Rikotun säännön tulee sisältää oikeuksien myöntämisen yksilöille; 
• Tällaisten oikeuksien sisältö on voitava varmistaa kyseisen direktiivin ehtojen perusteella;  
• Jäsenvaltion velvoitteen noudattamatta jättämisen ja yksilölle aiheutuneen vahingon välillä on 

oltava syy-yhteys. 
 Lisäksi EU:n lainsäädännön rikkomuksen tulee olla myös riittävän vakava, jotta yksilö on oikeutettu 

vahingonkorvauksiin. 
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huolimatta käynnissä on yhä joukko oikeustapauksia, jotka koskevat näiden 
direktiivien väärää transponointia.  
 
Kansalaisjärjestöjen tulee varmistaa, että ne antavat komissiolle informaatiota, joka 
täydentää, lisää, sekä tarpeen mukaan kritisoi ja korvaa komission kansallisilta 
hallituksilta saamaa tietoa direktiivin 2000/78/EY artiklan 19 ja direktiivin 2000/43/EY 
artiklan 17 mukaisella tavalla. 
 
Käytetty viiteaineisto: 
 
Sopimus EU:n toiminnasta (SEUT); 
Euroopan unionin perusoikeuskirja;  
Direktiivi 2000/43/EY, 29. kesäkuuta 2000, joka toimeenpanee henkilöiden välisen 
yhdenvertaisuuden periaatteen rodullisesta tai etnisestä alkuperästä riippumatta; ja 
Direktiivi 2000/78/EY, 27. marraskuuta 2000, joka määrittää yleiset periaatteet 
yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä. 
 
Muita lähteitä: 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, EU:n perusoikeusvirasto: Handbook on European 
non-discrimination law, 2010.  
 
1.2 Lyhyt johdanto asiaankuuluviin Euroopan neuvoston syrjinnän vastaisiin 

ja yhdenvertaisuutta puolustaviin instituutioihin ja lakisäädöksiin 
 
1.2.1 Asiaankuuluvat Euroopan neuvoston instituutiot  
 
Euroopan neuvosto luotiin toisen maailmansodan päätyttyä edistämään Euroopan 
yhtenäisyyttä, suojelemaan ihmisoikeuksia, sekä helpottamaan sosiaalista ja 
taloudellista kehitystä. Siihen kuuluu 47 jäsenmaata, mukaan lukien kaikki EU:n 
jäsenmaat ja ehdokasmaat. Euroopan neuvosto on perustanut useita elimiä, joilla on 
erityinen mandaatti suojella ihmisoikeuksia ja erityisesti vähemmistöjen oikeuksia, 
kuten: 
 
a. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT), joka valvoo Euroopan 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi solmitun yleissopimuksen 
(EIOS) täytäntöönpanoa. EIT ja unionin tuomioistuin (ECJ) ovat hyvin 
dynaamisessa vuoropuhelussa vaikuttaen toisiinsa ja kehittäen uusia 
suojelustandardeja: EU:n lainsäädäntö vaikutti näin EIT:hen, kun se antoi 
tuomion epäsuorasta syrjinnästä, päätti positiivisen erityiskohtelun 
edellytyksistä, määritti uudelleen todistustaakan ja käytti tilastotietoja ja 
yhteiskunnalis-lainopillisia välineitä arvioimaan mahdollista artiklan 14 
rikkomusta. Esimerkkinä oikeustapaus D.H. ja toiset v. Tsekin tasavalta (2007). 
Vastaavasti ECJ sisällyttää yhä useammin ihmisarvon kaltaisia ihmisoikeuksien 
käsitteitä tuomioihinsa, esimerkiksi oikeustapauksessa P. v. S. ja Cornwallin 
maakuntaneuvosto. EIT voi tarkastella syrjintää varsinkin sellaisilla aloilla, jotka 
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eivät kuulu direktiivien alaisuuteen mutta kuuluvat Euroopan yleissopimuksen 
oikeuksien piiriin artiklassa 12 annetulla tavalla tai kuuluvat kansallisen 
lainsäädännön piiriin pöytäkirjan 14 ratifioineiden valtio-osapuolten 
tapauksessa. 

b. Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari, jonka mandaattina on edistää 
ihmisoikeuksien noudattamisen tehokkuutta ja avustaa jäsenmaita Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusstandardien toimeenpanossa, tunnistaa mahdollisia 
puutteita ihmisoikeuksia koskevassa lainsäädännössä ja käytännöissä sekä 
antaa alueen ihmisoikeuksien suojelua koskevia neuvoja ja informaatiota; 

c. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea, joka valvoo Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan, vuoden 1988 lisäpöytäkirjan ja uudistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan noudattamista; 

d. Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen 
(FCNM) neuvoa antava komitea, joka valvoo FCNM:n täytäntöönpanoa; sekä 

e. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI), 
joka on Euroopan neuvoston riippumaton, ihmisoikeuksia valvova elin ja 
erikoistunut taistelemaan rasismia, rodullista syrjintää, muukalaisvihaa, anti-
semitismiä sekä suvaitsemattomuutta vastaan. 

 
1.2.2 Asiaankuuluvat säännökset  
 
− Euroopan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi solmittu 

yleissopimus 
 
Euroopan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi solmitun 
yleissopimuksen artikla 14 tarjoaa jonkin verran suojaa syrjintää vastaan rajoittuen 
muiden yleissopimuksen tarjoamista oikeuksista nauttimiseen.4  

 
− Yleissopimuksen pöytäkirja nro 12,5 joka tuli voimaan 1. huhtikuuta 2005, otti 

käyttöön syrjinnän yleisen kiellon. Sopimuksen kirjoitushetkellä (toukokuu 2011) 
32 projektiin osallistuneesta maasta Kroatia, Kypros, Suomi, Alankomaat, 
Romania, Serbia, Slovenia, Espanja ja entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia ovat ratifioineet sen ja nämä maat ovat siten pöytäkirjan nro 12 
velvoittamia. 
 

                                                 
4  EIOS, artikla 14: Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen 

taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. 

5  EIOS:n pöytäkirja nro 12 tuli voimaan 1. huhtikuuta 2005. Maaliskuuhun 2011 mennessä se on 
saanut 18 ratifiointia ja 19 allekirjoitusta, joita ei ole ratifioitu. Artikla 1: 1 Laissa tunnustetuista 
oikeuksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, 
uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan 
perustuvaa syrjintää. 2 Ketään ei saa syrjiä viranomaistoiminnassa 1 kappaleessa tarkoitetuilla 
perusteilla.  
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Kun kaikki tehokkaat kansalliset lailliset keinot on käytetty loppuun, henkilö voi, mikäli 
tapaus koskee Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimuksen ja sen valinnaisten 
pöytäkirjojen käsittelemiä kysymyksiä, esittää vetoomuksen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle Strasbourgissa. Tämä voidaan tehdä yleissopimuksen 
artiklan 14 alaisuudessa, olettaen että myös toinen artikla liittyy asiaan, tai 
yleissopimuksen pöytäkirjan 12 perusteella mikäli maa on ratifioinut sen. 
 
- (Uudistettu) Euroopan sosiaalinen peruskirja 
 
Euroopan neuvoston Euroopan sosiaalinen peruskirja sisältää myös yleisehtoja 
syrjinnän kiellosta (artikla E) sekä erityisiä ehtoja, jotka koskevat erilaisten 
potentiaalisesti haavoittuvien ryhmien oikeuksia: lapset ja nuoret, naiset, vammaiset 
henkilöt, maahanmuuttajatyöläiset ja vanhukset. 
 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle voidaan esittää yhteisvalituksia 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan alaisuudessa, mikäli asianomainen jäsenmaa on 
hyväksynyt yhteisvalituksia koskevan menettelyn (projektiin osallistuneista 32 maasta 
seuraavat ovat sen hyväksyneet: Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Suomi, Ranska, 
Kreikka, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Portugali, Slovenia, Ruotsi ja entinen 
Jugoslavian tasavalta Makedonia. Ainoastaan Suomi on hyväksynyt myös 
kansallisten kansalaisjärjestöjen oikeuden esittää valituksia Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan perusteella kollektiivisen valitusmenettelyn alaisuudessa.)  
 
Tässä kappaleessa käytetty viiteaineisto: 
 
Euroopan yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
(Euroopan ihmisoikeussopimus) ja sen valinnaiset pöytäkirjat; 
Otteita kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen neuvoa 
antavan komitean tutkimuksista; Otteita Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden 
vastaisen komission tai Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean valmistelemista 
maaraporteista;  
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen valmistelemat tiedotteet aiheista: 
homoseksuaalisuus, rodullinen syrjintä, mielenterveys, romanit sekä 
transseksuaalien oikeudet;6 sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 
perusoikeusvirasto: Euroopan syrjinnänvastaisen lainsäädännön käsikirja, 2010. 
 
1.3 Lyhyt johdanto asianomaisiin Yhdistyneiden kansakuntien syrjinnän 

vastaisiin ja yhdenvertaisuutta puolustaviin instituutioihin ja 
lakisäädöksiin 

 
Yhdistyneiden kansakuntien organisaation sisälle on kehitetty kattava järjestelmä 
yhdenvertaisuusoikeuksien kaltaisten ihmisoikeuksien suojelua varten, kuten: 
 

                                                 
6  Tiedotteet saatavana osoitteessa: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-
sopimus), jonka toimeenpanoa valvoo ihmisoikeuskomitea (HRC);7 

- taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus (TSS-sopimus), jonka toimeenpanoa valvoo Taloudellisten, 
sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (CESCR);8 

- kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(ICERD), jonka toimeenpanoa valvoo kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista 
käsittelevä komitea (CERD);9  

- kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, 
jonka toimeenpanoa valvoo naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea 
(CEDAW);10 

- lapsen oikeuksien sopimus, jonka toimeenpanoa valvoo lapsen oikeuksien 
komitea (LOS);11 ja 

- yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, jonka toimeenpanoa valvoo 
vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD).12  

                                                 
7  KP-sopimus, artikla 26: Kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman 

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

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

9  ICERD, artikla 1.1. Tässä yleissopimuksessa tarkoittaa käsite "rotusyrjintä" kaikkea rotuun, 
ihonväriin syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, 
poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai 
rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen 
elämän alalla. 

10  CEDAW, artikla 1. Tässä yleissopimuksessa "naisten syrjintä" tarkoittaa kaikkea sellaista 
sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää, poissulkemista tai rajoittamista, jonka vaikutus tai 
tarkoitus on heikentää naisille -- miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta ja siviilisäädystä riippumatta 
-- kuuluvien yhtäläisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, nauttimista tai 
toteuttamista poliittisella, taloudellisella, yhteiskunnallisella, sivistyksellisellä, kansalaisoikeuksiin 
liittyvällä tai muilla aloilla, tai mitätöidä nämä oikeudet. 

11  LOS, artikla 2.1. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat tässä yleissopimuksessa tunnustetut 
oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen 
vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, 
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, 
varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua. 2. 
Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan 
kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa, laillisten 
huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin.  

12  CRPD, artikla 2. ”syrjintä vammaisuuden perusteella” tarkoittaa vammaisuuteen perustuvaa 
erottelua, syrjäyttämistä tai rajoittamista, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on heikentää tai 
mitätöidä kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, nauttimista tai käyttämistä 
yhdenvertaisesti muiden kanssa politiikan, talouden, sosiaaliturvan, kulttuurin tai yksilön oikeuksien 
alalla tai muulla alalla. Se sisältää kaikki syrjinnän muodot, kohtuullisen mukauttamisen epääminen 
mukaan lukien; 
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Silloin kun valtio on kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
sopimuksen ensimmäisen valinnaisen pöytäkirjan osapuolena tai on hyväksynyt 
oikeuden yksityiseen vetoomukseen kaikkinaisen rodullisen syrjinnän poistamista 
koskevan yleissopimuksen, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen tai vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
mukaisesti, voidaan yksittäisiä valituksia esittää asianomaisille komiteoille.  
 
Kansalaisjärjestöjen tulee myös varmistaa omien vaihtoehtoisten raporttiensa, 
muistioidensa ja esitystensä avulla, että ne tuovat valtion kausittaisia raportteja KP:n, 
ICERD:n, CEDAW:n LOS:n ja CRPD:n mukaisesti tutkivien komiteoiden tietoon 
mahdolliset syrjintätapaukset tai velvoitteiden laiminlyönnit tasapuolisen kohtelun 
takaamisessa. 
 
Vuonna 2006 YK:n ihmisoikeuksien neuvosto perusti yleisen kausittaisen 
arvioinnin (UPR - Universal Periodic Review), joka on neljän vuoden välein 
julkaistava ainutlaatuinen 192 YK:n jäsenmaan ihmisoikeuskatsaus. YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselma 60/251 velvoittaa neuvoston ”suorittamaan yleisen 
kausittaisen arvioinnin objektiivisen ja luotettavan informaation perusteella kunkin 
valtion ihmisoikeuksien velvoitteiden täyttämisestä sekä sitoutumisesta tavalla, joka 
takaa yleisen kattavuuden ja yhdenmukaisen kohtelun kaikkien valtioiden välillä”.  
 
UPR:n yhteydessä kansalaisjärjestöillä on tärkeä tehtävä sekä väittelyyn 
osallistumisessa kotimaisella tasolla ja kansallisten raporttien valmistelussa, että 
sellaisen tiedon toimittamisessa, joka voidaan lisätä arvioinnin aikana huomioitavaan 
”muiden sidosryhmien” raporttiin. Ne voivat myös rohkaista ihmisoikeusmyönteisiä 
hallituksia nostamaan esille tiettyjä teemoja arvioinnin aikana. Mikä tahansa 
arvioinnin aikana järjestettävään interaktiiviseen keskusteluun osallistuva valtio voi 
viitata kansalaisjärjestöjen toimittamaan tietoon työryhmän kokouksessa. 
Kansalaisjärjestöt voivat myös osallistua UPR-työryhmän istuntoihin ja esittää 
lausuntoja ihmisoikeusneuvoston säännöllisessä istunnossa, kun valtioiden 
arviointien tuloksia tarkastellaan. 
 

                                                                                                                                                         
Katso myös artikla 3 ja 5.1. Sopimuspuolet tunnustavat, että kaikki henkilöt ovat yhdenvertaisia lain 
edessä ja lain mukaan ja ovat oikeutettuja yhdenvertaiseen oikeussuojaan ja yhdenvertaisiin lakiin 
perustuviin etuihin ilman minkäänlaista syrjintää. 
2. Sopimuspuolet kieltävät kaiken syrjinnän vammaisuuden perusteella ja takaavat vammaisille 
henkilöille yhdenvertaisen ja tehokkaan oikeussuojan syrjintää vastaan syrjintäperusteesta 
riippumatta. 3. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi sopimuspuolet 
toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen kohtuullisten mukautusten tekemisen. 4. 
Erityistoimia, jotka ovat tarpeen vammaisten henkilöiden tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 
jouduttamiseksi tai saavuttamiseksi, ei katsota tämän yleissopimuksen tarkoittamaksi syrjinnäksi. 
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Tässä kappaleessa käytetty aineisto: 
 
Otteet asianmukaisista CEDAW-, ICERD-, LOS- ja HRC-komiteoille tehtyjen 
kansallisten kausittaisten raporttien osista.  
 
Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, Technical guidelines for the submission of 
stakeholders; ja  
 
FIDH:n YK-valtuuskunta,The Universal Periodic Review handbook (2009). 
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2 TAUSTAA: EUROOPPALAISEN SYRJINNÄNVASTAISEN 
LAINSÄÄDÄNNÖN LAINOPILLINEN PUITEKEHYS  

 
Rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivissä (2000/43/EY) ja yhdenvertaisen 
työllistämisen direktiivissä (2000/78/EY) on ilmaistu ”luoda yleiset puitteet uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumiselle yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
toteuttamiseksi jäsenvaltioissa.” Miesten ja naisten välisen yhdenvertaisen 
kohtelun toimeenpanevilla direktiiveillä (2006/54/EY – uudelleenlaadittu 
direktiivi – työ ja ammatti; 2004/113/EY – tavaroiden ja palvelujen saatavuus) on 
lähes sama tarkoitus. Yhdessä tarkasteltuina EU:n syrjinnän vastaiset direktiivit 
näin ollen määräävät, että:  
 
• kansallisessa lainsäädännössä on määritettävä minimisuojataso syrjintää 

vastaan; ja  
• jäsenmaiden minimivelvoitteiden tulee säätää asetukset ja mekanismit 

toimeenpanemaan ja valvomaan tällaisia lakeja sekä edistämään ja 
kannustamaan yhdenvertaista kohtelua. 

 
Seuraavassa on yhteenveto rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivin ja 
yhdenvertaisen työllistämisen direktiivin pääkohdista. Tätä lyhyttä tiivistelmää ei tule 
pitää lain kaiken kattavana esityksenä; vaikka tarkkuuteen onkin pyritty kaikin keinoin 
julkaisuhetkellä (toukokuu 2012), niin syrjinnän vastainen lainsäädäntö kehittyy 
jatkuvasti. Tämän tiivistelmän on tarkoitus toimia taustana tämän käsikirjan 
pääkappaleille. 
 
2.1 Syrjinnän määritelmät 
 
Direktiivit (artikla 2) kieltävät sekä välittömän että välillisen syrjinnän, joka perustuu 
rodulliseen tai etniseen alkuperään (direktiivi 2000/43/EY), vammaisuuteen, 
uskontoon tai vakaumukseen, ikään ja seksuaaliseen suuntautumiseen (direktiivi 
2000/78/EY). Näihin perusteisiin viitataan yhteisesti tässä käsikirjan osassa termillä 
’suojatut perusteet’. 
 
2.1.1 Välitön syrjintä  
 
Välitöntä syrjintää (artikla 2(2)(a) tapahtuu, kun henkilöä (B) kohdellaan 
epäsuotuisammin kuin toista henkilöä (C) kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin 
vertailukelpoisessa tilanteessa minkään suojatun perusteen nojalla.  
 
• Muutoin kuin iän perusteella välittömälle syrjinnälle ei ole mitään yleistä 

oikeutusta; 
• Syrjinnän harjoittajan (A) motiivi tai aikomus ei ole oleellista; kysymys on siitä, 

onko B:tä kohdeltu epäsuotuisammin kuin toisia; 
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• ’Epäsuotuisampi kohtelu’ voi sisältää mm. hylkäyksen, kieltäytymisen, 
ulossulkemisen, epäsuotuisampien sääntöjen ja ehtojen tai huonomman 
palvelun tarjoamisen, sekä valinnan tai mahdollisuuden kieltämisen. 

• Välittömän syrjinnän toteamiseksi on tunnistettava todellinen tai oletettu 
verrokki (C), jonka oleelliset olosuhteet ovat samat tai lähes samat, mutta jota 
on kohdeltu tai kohdeltaisiin suotuisammin kuin B:tä; 

• Asianomaisen suojatun perusteen ei tarvitse koskea henkilöä (B), jota 
kohdellaan epäsuotuisammin. B:n voidaan olettaa olevan henkilö, jota kyseinen 
peruste koskee (’havaintoon pohjautuva syrjintä’), tai joka saattaa liittyä 
johonkin toiseen henkilöön, jota kyseinen peruste koskee tai jonka uskotaan 
olevan henkilö, jota tämä peruste koskee (’assosiaatioon pohjautuva syrjintä’);13 

ja  
• Ilmoitus aikeesta kohdella henkilöitä epäsuotuisammin minkään suojatun 

perusteen pohjalta vastaa välitöntä syrjintää.14 
 
2.1.2 Välillinen syrjintä  
 
Välillistä syrjintää (artikla 2(2)(b) tapahtuu, kun näennäisesti neutraali ehto, 
kriteeri tai käytäntö asettaa jonkin suojatun perusteen koskettavia henkilöitä 
erityisen epäedulliseen asemaan toisiin henkilöihin verrattuna, ellei kyseinen ehto, 
kriteeri tai käytäntö ole objektiivisesti oikeutettu. Ollakseen objektiivisesti 
oikeutettu ehdolla, kriteerillä tai käytännöllä tulee olla laillinen tavoite ja sen 
tulee olla asianmukainen ja välttämätön kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.  
 
• Ehdon, kriteerin tai käytännön tulee näyttää ’neutraalilta’ suhteessa kaikkiin 

suojattuihin perusteisiin (esimerkiksi ehtona on olla tietyn pituinen tai, että on 
asunut tietyllä alueella yli kaksi vuotta); mikäli se yksiselitteisesti viittaa tai 
kohdistuu johonkin suojattuun perusteeseen (esimerkiksi vaatimus olla 
valkoihoinen), se todennäköisesti on välitöntä syrjintää; 

• Ehto, kriteeri tai käytäntö voi olla virallinen vaatimus, kuten edellytys työpaikan 
saamiseksi tai koulun tai yliopiston pääsyvaatimus; se voi olla sovittu menettely, 
kuten irtisanotuksi joutumisen valintakriteeri; se voi olla epävirallinen sääntö tai 
käytäntö, kuten työhönpääsy suhteiden avulla; 

• Joissain tapauksissa epäedullinen asema on ilmeinen ja kiistaton; esimerkiksi 
päähineiden käytön kieltävä pukeutumissääntö voi haitata musliminaisia ja 
sikhimiehiä tai vaatimus viiden vuoden työkokemuksesta voi haitata nuoria 
työnhakijoita; 

• Joissain tapauksissa joidenkin tietojen kerääminen voi olla tarpeen epäedullisen 
aseman osoittamiseksi, jotta voitaisiin esimerkiksi osoittaa, että osa-aikaisten 
työntekijöiden valitseminen irtisanottaviksi ensin vaikuttaa epäedullisesti 
naistyöntekijöihin, on voitava todistaa, että naiset tekevät suhteessa paljon 

                                                 
13  Coleman v Attridge Law and Steve Law Case C-303/06, 17. heinäkuuta 2008.  
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV Case C-54/07, 

10. heinäkuuta 2008. 
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miehiä enemmän osa-aikaista työtä, ja etteivät miehet tee päätoimista työtä 
naisia vähemmän; ja  

• Ehto, kriteeri tai käytäntö voi olla objektiivisesti oikeutettu jossain tilanteessa ja 
objektiivisesti oikeuttamaton toisessa tilanteessa.  
 
Direktiivien edellyttämää suhteellisuustarkistusta15 (onko väitetyn syrjinnän 
harjoittajan valitsema ehto, kriteeri tai käytäntö asianmukainen ja välttämätön 
keino saavuttaa laillinen päämäärä?) tulee soveltaa kussakin tapauksessa. 
Esimerkiksi vaatimus ajokortin hallussapidosta vähintään kolmen vuoden ajan 
työpaikkaa varten on todennäköisesti kohtuuttoman epäedullinen henkilöille, 
joilla on tietty vamma, ja joissain yhteisöissä myös naisille. Jos työpaikka on 
päätoimiselle kuljettajalle, vaatimus olisi oikeutettu. Jos työhön liittyy ajamista 
vain toisinaan, esimerkiksi tarkastusten suorittamiseksi tai osallistumaan 
toisessa kaupungissa pidettäviin kokouksiin, ajokortin edellyttäminen voisi olla 
oikeutettu tavoite esimerkiksi, jotta henkilö voi olla läsnä eri paikoissa, mutta se 
ei ehkä ole asianmukainen ja välttämätön kyseisen tavoitteen täyttämiseksi; 
käytettävissä voisi olla muita vähemmän syrjiviä toimenpiteitä, jotka 
aiheuttaisivat työnantajalle vain vähän lisärasitusta. 
 

2.1.3 Häirintä 
 
Direktiivit määrittävät häirinnän (artikla 2(3)) olevan syrjintämuoto, kun johonkin 
suojattuun perusteeseen liittyvä epätoivottava käytös pyrkii loukkaamaan henkilön 
(B) ihmisarvoa tai rikkoo sitä, ja käytös luo uhkaavan, vihamielisen, nöyryyttävän tai 
loukkaavan ympäristön.  
 
• Mahdollista häirintätapausta arvioidessa ei tarvitse määrittää vertailukohtaa. 
• ’Epätoivottu’ tarkoittaa käytännössä samaa kuin ’ei-tervetullut’ tai ’kutsumaton’. 
• Epätoivottava käytös voi sisältää millaista tahansa käyttäytymistä, kuten puhe 

tai kirjoitettu sana tai solvaus, kuvakieli, graffiti, fyysiset eleet, kasvonilmeet, 
matkiminen, vitsit, pilat tai fyysinen koskettelu; 

• Yksi riittävän vakava tapaus voi olla häirintää;  
• Käytös liittyy suojattuun perusteeseen, jos kyseinen peruste koskee B:tä tai jos 

suojattuun perusteeseen on mikä tahansa yhteys. B:tä saatetaan häiritä, koska 
häntä pidetään virheellisesti henkilönä, jota kyseinen peruste koskee, tai 
johtuen hänen yhteydestään johonkin henkilöön, jota kyseinen peruste koskee, 
kuten perheenjäsen tai ystävä, tai koska B:n tiedetään tukevan henkilöitä, joita 
peruste koskee.  

• Jos henkilö (A) harjoittaa epätoivottua käytöstä tarkoituksellisesti pyrkien 
loukkaamaan B:n ihmisarvoa ja luomaan uhkaavan, vihamielisen, alentavan, 
nöyryyttävän tai loukkaavan ympäristön, on kyseessä häirintätapaus riippumatta 
käytöksen todellisesta vaikutuksesta B:hen; ja 

                                                 
15  R –v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor. C-167/97 [1999]; Bilka-

Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz Case 170/84 [1986]. 
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• Vaikka tämä ei olisi A:n tarkoitus, A:n epätoivottu käytös muodostaa 
häirintätapauksen, mikäli sillä on tällainen vaikutus. Kun määritellään, onko 
käytöksellä tällainen vaikutus, oikeus todennäköisesti huomioi B:n käsityksen ja 
muut asiaan vaikuttavat olosuhteet. 
 

2.1.4 Ohje tai käsky syrjiä  
 
Direktiivit (artikla 2(4)) tekevät käskystä tai ohjeesta harjoittaa syrjintää minkään 
suojatun perusteen nojalla yhden syrjintämuodon. 
 
• Käsky tai ohje voi kehottaa harjoittamaan välitöntä syrjintää, esimerkiksi 

hylkäämään tai sulkemaan ulos henkilön, jota tietty suojattu peruste koskee; 
käsky tai ohje voi kehottaa harjoittamaan välillistä syrjintää, esimerkiksi 
soveltamaan kriteeriä, joka asettaisi epäedulliseen asemaan sellaisen henkilön, 
jota tietty peruste koskee; 

• Käsky tai ohje voidaan antaa organisaatioon kuuluvalle henkilölle tai yhden 
organisaation toimesta toiselle organisaatiolle tilanteessa, jossa jälkimmäisen 
odotettaisiin normaalisti noudattavan ensin mainitun käskyä tai ohjetta. 
Esimerkki tällaisesta on työnantaja, joka kieltää rekrytointitoimistoa välittämästä 
tiettyä etnistä alkuperää olevia henkilöitä; 

• Jos henkilö noudattaa syrjivää käskyä tai ohjetta, hän todennäköisesti syyllistyy 
syrjintään; ja  

• Jos henkilö kieltäytyy tottelemasta käskyä tai ohjetta ja tämän seurauksena 
altistuu epäsuotuisalle kohtelulle, hänellä saattaa olla valitusoikeus välittömästä 
syrjinnästä sen suojatun perusteen nojalla, joka oli syrjivän käskyn tai ohjeen 
kohde.  

 
2.1.5 Vastatoimien kielto 
 
Direktiivit eivät määrittele vastatoimenpiteitä syrjinnän muodoksi. Direktiivit 
(2000/43/EY, artikla 9; 2000/78/EY, artikla 11) kuitenkin vaativat, että kansallisten 
lakien tulee sisältää toimenpiteet ”työntekijöiden suojelemiseksi irtisanomiselta tai 
muulta epäsuotuisalta kohtelulta” näiden esitettyä valituksen tai ryhdyttyä 
oikeusmenettelyyn, jonka tarkoitus on valvoa direktiivien tai kansallisen syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön noudattamista. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi monet 
jäsenmaat sisällyttävät vastatoimenpiteet muihin kiellettyihin käytösmuotoihin.  
 
• Siinä missä vastatoimenpiteitä pidetään kiellettynä käytöksenä, valituksen 

esittämistä, oikeustoimiin ryhtymistä tai tukemista direktiivien tai kansallisen 
syrjinnän vastaisen lainsäädännön noudattamisen valvomiseksi kutsutaan usein 
’suojatuksi toimeksi’. 

• Suojatun toimen voi tehdä kuka tahansa, ei ainoastaan valituksen esittävä tai 
oikeustoimiin ryhtyvä henkilö, vaan myös henkilö, joka haluaa todistaa tai tukea 
uhrin asiaa oikeudessa; 

• Vastaavasti, vastatoimenpiteitä voi tehdä kuka tahansa, ei vain työantaja tai 
palveluntarjoaja, jota vastaan valitus esitetään, vaan esimerkiksi myös 
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mahdollinen tuleva työnantaja;  
• Vertailukohdan tunnistaminen ei ole tarpeensen osoittamiseksi, että henkilöön 

on kohdistunut epäsuotuisaa kohtelua suojatun toimen seurauksena; ja 
• Vastatoimenpiteitä voi tapahtua, kun suojatun toimen kohdistama suhde on jo 

päättynyt; esimerkiksi, kun henkilö on valittanut edellisessä työpaikassa 
tapahtuneesta syrjinnästä ja tämä entinen työnantaja kieltäytyy antamasta 
hänelle suosituksia tai kun uusi työnantaja ei palkkaa henkilöä tästä syystä.16  

 
Jos jäsenmaat eivät ole sisällyttäneet vastatoimenpiteitä yhdeksi kielletyn käytöksen 
muodoista, tulisi niiden ottaa kansallisessa lainsäädännössään ja menettelyissään 
käyttöön muita tapoja taata vaadittava suoja. 
 
2.2 Direktiivien soveltamisala 
 
Direktiivi 2000/78/EY (artikla 3) kieltää syrjinnän seuraavilla aloilla: 
 
• työn tai itsenäisen ammatin harjoittamista koskevat edellytykset (mukaan lukien 

uralla eteneminen); 
• ammatillisen ohjauksen ja ammatillisen koulutuksen saaminen; 
• työllistyminen ja työolosuhteet, mukaan lukien irtisanominen ja palkka; ja 
• jäsenyys työntekijä-, työnantaja- tai ammattijärjestöissä sekä osallistuminen 

niiden toimintaan.  
 
Direktiivi 2000/43/EY (artikla 3) antaa paljon laajemman suojan syrjintää vastaan ja se 
koskee seuraavia aloja: 
 
• työn tai itsenäisen ammatin harjoittamista koskevat edellytykset (mukaan lukien 

uralla eteneminen); 
• ammatillisen ohjauksen ja ammatillisen koulutuksen saaminen; 
• työllistyminen ja työolosuhteet, mukaan lukien irtisanominen ja palkka;  
• jäsenyys työntekijä-, työnantaja- tai ammattijärjestöissä sekä osallistuminen 

niiden toimintaan; 
• koulutus; 
• sosiaalinen suojelu, mukaan lukien sosiaaliturva ja terveydenhuolto; 
• sosiaalietuudet; ja 
• yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja tarjonta, mukaan 

lukien asuminen.  
 

Yhdenvertaisen työllistymisen direktiivin soveltamisala on paljon kapeampi, sillä se 
koskee ainoastaan työelämää.  
 
 

                                                 
16  Coote v Granada Case C-185/1997, 22. syyskuuta 1998. 
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2.3 Direktiivien henkilökohtainen soveltamisala 
 
Direktiiveissä kielletään luonnollisten tai oikeushenkilöiden syrjintä julkisella ja 
yksityisellä sektorilla. Tämä tarkoittaa, että yksityisellä liikkeenharjoittajalla on sama 
velvollisuus olla syrjimättä suojatun perusteen perusteella, kuin suurella yrityksellä, 
kunnalla tai valtion osastolla.  
Direktiivit suojelevat yksilöitä eli luonnollisia henkilöitä syrjinnältä. Lisäksi direktiivi 
2000/43/EY (johdanto-osa 16) säätää, että syrjinnän vastaista suojaa tulisi soveltaa, 
mikäli tämä on kansallisten perinteiden ja käytännön mukaista, myös oikeushenkilön 
asemassa olevaan organisaatioon, kun kyseinen organisaatio kärsii syrjinnästä 
jäseniensä rodullisen tai etnisen alkuperän perusteella.  
 
Kansalaisuus 
 
Direktiivit suojelevat kaikkia jäsenmaissa oleskelevia henkilöitä syrjinnältä minkä 
tahansa suojatun perusteen mukaisesti kyseisen henkilön kansalaisuudesta 
riippumatta. Siten Ukrainan tai Kiinan kansalainen, jota syrjitään Unkarissa minkä 
tahansa suojatun perusteen mukaisesti, saa saman direktiivien mukaisen suojan kuin 
Unkarin kansalainen, joka kokee vastaavaa syrjintää.  
 
Direktiiveissä (artikla 3(2)) suljetaan syrjinnän vastaisen suojan ulkopuolelle syrjintä 
kansallisuuden perusteella maahanmuuton hallintaan liittyvissä asioissa. Useimmat 
jäsenmaat sisällyttävät kansalaisuuden suojattuihin perusteisiin kansallisessa 
lainsäädännössä. Se seikka, että direktiivit sulkevat kansalaisuuden pois, sallii 
jäsenmaiden soveltaa kansalaisuuteen liittyviä poikkeuksia, joita ei voitaisi soveltaa 
direktiivien suojaamiin perusteisiin. Syrjinnän vastaisista direktiiveistä poiketen EU:n 
jäsenmaiden kansalaisten vapaan liikkumisen oikeus EU:n alueella tarjoaa heille ja 
heidän perheilleen tietynasteista suojaa kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää 
vastaan (esimerkiksi direktiivi 2004/38/EY, 29. huhtikuuta 2004, unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella). Muu EU:n lainsäädäntö (esimerkiksi direktiivi 
2003/109/EY tai 2003/86/EY) tarjoaa tiettyjä yhdenmukaisia oikeuksia tietyille 
kolmansien maiden kansalaisille ja näiden perheille, jotka oleskelevat ja 
työskentelevät jäsenmaissa. 
 
2.4 Positiiviset erityistoimet   
 
Direktiivit (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivin artikla 5; yhdenvertaisen 
työllistämisen direktiivin artikla 7) tunnistavat, että täyden yhdenvertaisuuden 
saavuttaminen käytännössä vaatii enemmän kuin nykyisen tai tulevan syrjinnän 
kieltämistä. Tästä johtuen niissä sallitaan toimenpiteitä, joilla ehkäistään tai 
kompensoidaan menneitä ja nykyisiä epäkohtia, jotka liittyvät johonkin suojattuun 
perusteeseen.  
 
• tällaiset epäkohdat voidaan tunnistaa esimerkiksi suhteettoman huonosta 

pääsystä työmarkkinoille tai julkisten tai yksityisten palvelujen puutteesta, 
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vähäisestä osallistumisesta työelämään tai siviilielämän tai erityistarpeiden 
piirteistä; 

• positiivisten erityistoimien tulee olla suhteellisia, ts. niiden tulee olla 
asianmukaisia ja välttämättömiä niiden tavoitteiden saavuttamiseksi – estämään 
asianomaisen ryhmän kohtaama epäkohta tai kompensoimaan sitä – eivätkä ne 
saa suhteettomasti saattaa toisia epäedulliseen asemaan; ja 

• positiivisten erityistoimien tulee siksi olla aikasidonnaisia ja niitä on tarkasteltava 
säännöllisesti, jotta niiden suhteellisuuden jatkuminen voidaan arvioida. 

 
2.5 Vammaisia koskevat kohtuulliset mukautukset 
 
Yhdenvertaisuuden periaatteen noudattamiseksi vammaisten suhteen direktiivi 
2000/78/EY (artikla 5) edellyttää työnantajia toteuttamaan asianmukaiset 
toimenpiteet kussakin tapauksessa vammaisen henkilön työelämään pääsyn, työhön 
osallistumisen ja uralla etenemisen tai koulutuksen takaamiseksi, paitsi jos tällainen 
mukautus muodostaa ’kohtuuttoman rasitteen’ työnantajalle. Työnantajien odotetaan 
harkitsevan, pystyvätkö he asianmukaisiin toimiin, kun vammainen henkilö on 
epäedullisessa tilanteessa työelämän tai koulutuksen suhteen ehdon, kriteerin, 
käytännön, fyysisten ominaisuuksien tai sopivien apuvälineiden puutteen vuoksi.  
 
• direktiivi (artikla 2(2)(b)(ii)) korostaa yhteyttä, joka sisältyy velvollisuuteen tarjota 

kohtuullista mukautusta, kun vammainen henkilö on tai todennäköisesti on 
epäedullisessa asemassa ehdon, kriteerin tai käytännön vuoksi, sekä 
tarpeeseen välttää vammaisuuteen perustuvaa välillistä syrjintää. Kun 
työnantaja pystyy tarjoamaan kohtuullisia mukautuksia, on työnantajan vaikea 
objektiivisesti oikeuttaa tätä ehtoa, kriteeriä tai käytäntöä; ja 

• työnantaja ei voi väittää, että rasite, mukaan lukien taloudellinen rasite, 
kohtuullisten mukautuksien tarjoamisessa vammaiselle on ’suhteettoman suuri’, 
jos työnantajan on mahdollista saada rahoitusta tai muuta tukea sen 
toteuttamiseksi.  

 
Esimerkkejä kohtuullisesta mukautuksesta: 

 
• Ruumiillisen työn tekijä ei voi työtapaturman jälkeen jatkaa entisessä 

työtehtävässään; tällöin työnantaja voi tarjota hänelle asianmukaisen 
koulutuksen ja siirtää hänet toimistotyöhön; 

• Pyörätuolin käyttäjä vastaa hallintoavustajan toimea koskevaan 
työpaikkailmoitukseen. Toimisto sijaitsee neljännessä kerroksessa. Jos 
työnantajalla on vuokrattuna toimistoja useissa kerroksissa, pohjakerros mukaan 
lukien, hän voi järjestää hallintoavustajan toimipaikan pohjakerrokseen ja siirtää 
neljänteen kerrokseen toisen työntekijän, joka pystyy kävelemään portaat ylös. 
Jos työnantajalla on kuitenkin toimistoja vain neljännessä kerroksessa eikä 
rakennuksessa ole hissiä, ei työnantajan ole ehkä mahdollista toteuttaa 
kohtuullisia mukautuksia (ilman kohtuutonta rasitetta), jotta kyseinen henkilö 
voisi tehdä kyseessä olevaa työtä; ja 
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• Työnantaja voi opaskoiraa käyttävän sokean työntekijän työmatkan 
helpottamiseksi muuttaa hänen työaikojaan, jotta työntekijän ei tarvitse tulla 
töihin ruuhka-aikaan. Useimmissa tapauksissa tästä ei koituisi kohtuutonta 
rasitetta työnantajalle. 

 
2.6 Poikkeukset direktiiveissä säädettyyn syrjintäkieltoon 
 
Koska direktiivien tarkoituksena on tarjota puitteet syrjinnän torjumiseksi, ne sallivat 
syrjinnän ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa ja ainoastaan kun tietyt 
edellytykset on täytetty. 
 
2.6.1 Todellinen työhön liittyvä vaatimus 
 
Direktiivit (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivin artikla 4; yhdenvertaisen 
työllistäminen direktiivin artikla 4(1)) sallivat suojattujen perusteiden osalta syrjinnän 
todellisen työhön liittyvän vaatimuksen täyttämiseksi. Tämä poikkeus valtuuttaa 
työnantajan syrjimään jonkin suojatun perusteen nojalla valitakseen henkilön tiettyyn 
tehtävään, jossa työn luonteesta tai sen suoritusympäristöstä johtuen kyseessä on 
”todellinen ja määrittävä työhön liittyvä vaatimus”, jonka mukaan henkilöllä tulee olla 
kyseiseen perusteeseen liittyvä ominaisuus, edellyttäen että tavoite on oikeutettu 
ja että vaatimus on oikeasuhteinen. Esimerkiksi elokuvaohjaaja voi toimia syrjivästi 
rodullisen tai etnisen alkuperän perusteella, kun musta ihonväri on todellinen ja 
määrittävä vaatimus näyttelijälle, jonka on määrä esittää Nelson Mandelaa 
elokuvassa.  
 
Yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi (artikla 4(2)) sallii kirkkojen ja muiden 
uskontoon tai vakaumukseen perustuvan ajatustavan omaavien organisaatioiden 
syrjiä uskonnon tai vakaumuksen perusteella, kun työn luonteen tai 
suoritusympäristön vuoksi henkilön uskonto tai vakaumus on todellinen, laillinen ja 
oikeutettu työhön liittyvä vaatimus suhteessa organisaation ajatustapaan. Direktiivi 
sallii myös kirkkojen ja muiden uskontoon tai vakaumukseen perustuvien 
organisaatioiden edellyttää työntekijöidensä toimivan organisaation ajatustavalle 
uskollisella tavalla. 
 
Työnantaja, joka kykenee osoittamaan voivansa tietyn työtehtävän kohdalla vedota 
todelliseen työhön liittyvään vaatimukseen syrjiäkseen yhden perusteen nojalla, 
kuten esimerkiksi uskonto, ei saa harjoittaa syrjintää minkään muun perusteen 
nojalla, kuten esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen, ellei kyseiseen työtehtävään 
liity vastaava toinen, erillinen todellinen työhön liittyvä vaatimus. 
 
Syvään juurtuneet oletukset tiettyä työtehtävää varten vaadittavasta henkilötyypistä 
eivät välttämättä täytä todellisen työhön liittyvän vaatimuksen edellytystä. 
Työnantajan voi esimerkiksi olla vaikea osoittaa, että vastaanottovirkailijan työhön 
palkattavan henkilön tulee olla ”nuori ja tarmokas”, koska tällaista vaatimusta 
pidetään todennäköisesti syrjivänä iän ja vammaisuuden perusteella.  
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2.6.2 Ikään perustuva erilainen kohtelu  
 
Yhdenvertaisen työllistämisen direktiivin (artikla 6(1)) mukaan kansalliset lait voivat 
sallia syrjinnän iän perusteella, jos eriävä kohtelu on objektiivisesti ja 
kohtuullisesti legitiimin tavoitteen oikeuttama (mukaan lukien lailliset 
työllistämispolitiikan, työmarkkinoiden ja ammattikoulutuksen tavoitteet) ja jos tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja 
välttämättömiä. Direktiivin mukaan ikään perustuvaan erilaiseen kohteluun voi 
kuulua: 
 
• työhön ja koulutukseen, työsuhteeseen ja ammattiin, mukaan lukien 

irtisanominen ja palkkaus, liittyvien erikoisehtojen asettaminen nuorille tai 
vanhoille työntekijöille sekä hoivavastuussa oleville henkilöille heidän 
suojelemiseksi tai edistämään ammatillista integroitumista;  

• Minimi-iän, -kokemuksen tai palvelusajan määrittäminen työhön pääsemiseksi 
tai työhön liittyvien etujen saamiseksi; 

• Rekrytoinnin maksimi-iän määrittäminen, perustuen tehtävän 
koulutusvaatimuksiin tai kohtuullisen palvelusajan tarpeeseen ennen eläkkeelle 
siirtymistä. 
 

Useimmilla jäsenmailla on työelämää koskeva kansallinen lainsäädäntö, joka sisältää 
ikään liittyvät asetukset; kansallisilta tuomioistuimilta ja unionin tuomioistuimelta 
kysytään yhä useammin, voivatko nämä asetukset olla oikeutettuja artiklan 6(1) 
mukaan.17 Direktiivi (artikla 6(2)) säätää edelleen, että ikäsyrjintää ei ole eläkkeelle 
pääsyn tai -oikeutuksen tai työkyvyttömyyskorvauksen määrittäminen tai ikäkriteerien 
käyttäminen vakuutuslaskelmiin, edellyttäen että tämä ei johda syrjintään sukupuolen 
perusteella. 
 
2.6.3 Muut poikkeukset tai poissulkuperusteet 
 
Yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi (artikla 3(4)) sallii kansallisten lakien jättää 
puolustusvoimien harjoittama vammaisuuteen tai ikään perustuva syrjintä suojelun 
ulkopuolelle.  
 
Yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi (artikla 3(3)) määrää, ettei direktiivi koske 
sosiaaliturvan tai muiden valtion korvausten maksua.  
 
Yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi (artikla 2(5)) toteaa, ettei direktiivi pyri 
rajoittamaan kansallisen lainsäädännön toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä 
demokraattisessa yhteiskunnassa julkisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen 
ylläpitämiseksi, rikosten ehkäisemiseksi ja terveyden suojelemiseksi sekä muiden 
kansalaisten oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. Se ei myöskään pyri 
                                                 
17  Katso esim: Palacios de la Villa Case C-411/05 [2007] ECR I-8531, The Incorporated Trustees of 

the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform, Case C-388/07, 5. maaliskuuta 2009; Kucukdeveci v Swedex 
GmbH & Co LG, C-555/07, 19. tammikuuta 2010. 
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rajoittamaan eläkeikää ja siviilisäätyä koskevia kansallisia lakeja tai siviilisäädystä 
riippuvia korvauksia (johdanto-osa 22). 
 
2.7 Oikeuksien puolustaminen: oikeussuoja 
 
Jokaisen jäsenmaan oikeudellisten ja/tai hallinnollisten valvontamenettelyjen tulee 
olla sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka uskovat joutuneensa syrjityksi kumman 
tahansa direktiivin vastaisesti, myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa syrjinnän 
väitetään tapahtuneen (direktiivi 2000/43/EY, artikla 7; direktiivi 2000/78/EY, artikla 
9).  
 
Molemmat direktiivit määräävät, että yhdistykset ja organisaatiot, joiden oikeutetun 
intressin mukaista on taata vaatimustenmukaisuus, voivat tukea syrjinnän uhreja tai 
ryhtyä oikeustoimiin heidän puolestaan (ja heidän hyväksynnällään). Kansallinen 
lainsäädäntö sisältää kriteerit, jotka määrittävät millä organisaatioilla on ”oikeutettu 
intressi”.  
 
2.8 Jaettu todistustaakka 
 
Direktiivit (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivi, artikla 8; yhdenvertaisen 
työllistämisen direktiivi, artikla 10) määrittävät ne olosuhteet, joissa siviili- tai 
hallinnollisen syrjintäoikeudenkäynnin todistustaakka siirtyy valituksen esittäjältä 
vastaajalle.  
 
• Jos valituksen esittäjä (tai muu henkilö heidän puolestaan) pystyy osoittamaan 

tosiasiat, joiden pohjalta tuomioistuin tai muu viranomainen voi olettaa syrjinnän 
(välittömän tai välillisen) olleen eräs syy sille tavalle, jolla vastaaja kohteli 
valituksen tekijää, tuomioistuin tai muu viranomainen kääntyy vastaajan 
puoleen saadakseen selityksen. Ellei vastaaja pysty todistamaan, että 
syrjinnällä ei ollut mitään osuutta valituksen esittäjän kohtelussa, 
tuomioistuin tai muu valtuutettu viranomainen on velvoitettu tukemaan 
valituksen tekijän vaadetta; ja  

• Jos valituksen esittäjä ei pysty esittämään oletusta syrjinnän tapahtumisesta, 
tuomioistuimen tai muun elimen tulee hylätä tämän vaade. 

 
Todistustaakan siirtyminen ei koskaan koske rikosoikeudenkäyntiä, ei edes silloin 
kun oikeudenkäynti liittyy väitettyyn syrjintään tai häirintään. Joissakin jäsenmaissa 
se ei koske tutkintamenettelyjä.  
 
2.9 Sanktiot  
 
Transponoidessaan direktiivejä (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivi, artikla 15; 
yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi, artikla 17) jäsenmaiden tulee varmistaa, että 
niiden kansallinen syrjinnänvastainen lainsäädäntö sisältää rikkomuksista 
langetettavat sanktiot ja että näitä sanktioita sovelletaan. Syrjinnästä langetettavien 
sanktioiden tulee olla ”tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia”; toisin sanoen niiden 
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tulee tarjota uhrille asianmukainen henkilökohtainen hyvitys ja niiden tulee toimia 
pelotteena, joka estää asianomaista vastaajaa ja muita harjoittamasta vastaavaa 
syrjintää tulevaisuudessa. Sanktiot saattavat sisältää korvausmaksun, jolle ei voida 
asettaa mitään ylärajaa.  
 
2.10 Tietoisuuden lisääminen, tiedon levittäminen ja kansalaisyhteiskunnan 

osallistuminen 
 
Direktiiveissä tuodaan esille, että kansallisen syrjinnän vastaisen ja 
yhdenvertaisuutta edistävän lainsäädännön säätäminen on vasta ensimmäinen 
askel. Jäsenmailla on velvollisuus lisätä tietoisuutta ja edistää yhdenvertaisen 
kohtelun käsitteen laajempaa ymmärrystä ja soveltamista kansalaisyhteiskunnassa 
sekä saada kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnalliset kumppanit osallistumaan 
toimintaan tätä tarkoitusta varten. Jäsenmaiden edellytetään myös varmistavan, että 
direktiivien käsittelemää toimintaa säätelevät lait, säännöt ja sopimukset eivät ole 
ristiriidassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa. 
 
• Jäsenmaiden (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivi, artikla 10; 

yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi, artikla 12) tulee tuoda 
kansalaisyhteiskunnan tietoon yhdenvertaista kohtelua ja syrjinnän vastaista 
toimintaa koskeva olemassaoleva lainsäädäntö sekä kaikki uudet toimenpiteet, 
jotka ne ottavat käyttöön mukauttaakseen lakinsa direktiiveihin. Tämä tulee 
tehdä ”kaikkia asianmukaisia keinoja käyttäen koko alueella”. Tämä tarkoittaa, 
että tietoa on tarjottava kaikille yhteisöille ja että sen tulee olla muodoissa, jotka 
ovat kaikkien kansalaisyhteiskunnan ryhmien käytössä ja ymmärrettävissä, 
mukautuen erilaisiin vammaisuus- ja kielitarpeisiin. 

• Jäsenmaiden (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivi, artikla 12; 
yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi, artikla 14) odotetaan ”rohkaisevan 
vuoropuhelua” niiden kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on oikeutettu intressi 
osallistua syrjinnän vastaiseen toimintaan minkä tahansa suojatun perusteen 
mukaan (määritetty kansallisessa lainsäädännössä). Tällainen dialogi ei saa 
olla vain nimellistä ja sen tulee olla säännöllistä. Tämä jäsenmaiden velvoite 
tarjoaa kansalaisjärjestöille elintärkeän mahdollisuuden turvata parannuksia 
niissä askeleissa, joita heidän hallintonsa ottaa noudattaakseen direktiivejä. 

• Jäsenmaiden (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivi, artikla 11; 
yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi, artikla 13) on myös edistettävä 
yhteiskunnallista vuoropuhelua kahden työmarkkinaosapuolen välillä 
pyrkimyksenään edistää yhdenmukaista kohtelua. Tämä voi sisältää työpaikan 
käytäntöjen valvontaa, kollektiivisia sopimuksia, käyttäytymissäännöstöjä ja 
tutkimukseen perustuvaa kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. Sen 
ollessa yhdenmukaista kansallisten perinteiden ja käytäntöjen kanssa, 
jäsenmaiden odotetaan rohkaisevan sellaiseten kollektiivisten sopimusten 
solmimiseen, joissa määritetään syrjinnän vastaiset säännöt, jotka kunnioittavat 
direktiivien ja kansallisten lakien minimivaatimuksia. 

• Jäsenmaiden (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivi, artikla 14; 
yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi, artikla 16) tulee antaa direktiivit 
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toimeenpaneville kansallisille laeille etusija verrattuna muihin lakeihin ja 
määräyksiin, kumoten sellaiset lait, jotka ovat yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen vastaisia. Johdonmukaisen lähestymistavan takaamiseksi syrjinnän 
vastaisuutta ja yhdenvertaisuutta kohtaan jäsenmaiden tulee myös varmistaa, 
että työsopimusten, kollektiivisten sopimusten, hankkeiden sisäisten sääntöjen 
tai ammatti-, työ- tai työntekijäjärjestöjen sääntöjen ehdot, jotka ovat 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisia, muutetaan tai julistetaan 
pätemättömiksi.  

 
2.11 Yhdenvertaisuutta edistävät elimet 
 
Rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivi (artikla 13) edellyttää jokaisen jäsenmaan 
määräämään elimen tai elimiä edistämään yhdenvertaista kohtelua rodullisen tai 
etnisen alkuperän perusteella. Nämä elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
ihmisoikeusinstituutioista tai muista elimistä, joita on perustettu suojelemaan yksilön 
oikeuksia. Jäsenmaat ovat nimenneet eri tyyppisiä elimiä ja määränneet erilaisia 
toimintoja. Direktiivi määrittää minimikompetenssit, jotka tällaisilla elimillä tulee olla:  
 
• Riippumattoman avun tarjoaminen syrjinnän uhreille;  
• Riippumattomien kyselyjen ja tutkimusten suorittaminen; ja  
• Riippumattomien raporttien julkaiseminen ja suositusten antaminen syrjintään 

liittyvissä kysymyksissä.Yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi ei sisällä 
kansallisen elimen määräämispakkoa. Monissa jäsenmaissa 
yhdenvertaisuuselimet kattavat kuitenkin useampia syrjintäperusteita 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuten sukupuoli.18  

 
2.12 Raportointi  
 
Jäsenmaiden edellytetään (rodullisen yhdenvertaisuuden direktiivi, artikla 17; 
yhdenvertaisen työllistämisen direktiivi, ARTIKLA 19) raportoivan Euroopan 
komissiolle näiden kahden direktiivin toimeenpanon edistymisestä viiden vuoden 
välein. Valmistellessaan raporttiaan Euroopan parlamentille komissio huomioi 
perusoikeusviraston, asianomaisten yhteiskunnallisten kumppanien sekä 
kansalaisjärjestöjen näkemykset. Komission raportin tulee tarjota arvio kunkin 
jäsenmaan toimenpiteiden vaikutuksista naisten ja miesten asemaan.  
 
Lähteet ja viitteet: 
 
Direktiivi 2000/43/EY, 29. kesäkuuta 2000, joka toimeenpanee henkilöiden välisen 
yhdenvertaisuuden periaatteen rodullisesta tai etnisestä alkuperästä riippumatta; 
 
Direktiivi 2000/78/EY, 27. marraskuuta 2000, joka määrittää yleiset periaatteet 
yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä. 

                                                 
18  Katso lisätietoja osoitteesta http://www.equineteurope.org/. Sukupuolisen tasa-arvon direktiivit 

määrittävät vastaavan vaatimuksen perustaa erikoiselin tai -elimiä tasa-arvoasioita varten.  

http://www.equineteurope.org/
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EU Agency for Fundamental Rights and European Court of Human Rights – Council 
of Europe, Handbook on European non-discrimination law, 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(saatavana myös ranskan- ja saksankielisenä); 
 
Publications of the European network of legal experts in the non-discrimination field, 
including the European Anti-discrimination Law Review, www.non-
discrimination.net/publications; ja  
 
Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 KANSALAISJÄRJESTÖJEN ROOLI SYRJINNÄN TORJUNNASSA 
 
Tavoiteltavat oppimistulokset: 
 
Osallistujat ovat tutustuneet rooleihin, joita kansalaisjärjestöt voivat ottaa ja joita 
niiden tulee ottaa edistääkseen yhdenvertaisuutta ja syrjinnän vastaisia periaatteita, 
sekä toteuttaakseen niihin liittyviä käytäntöjä. 

 
3.1 Mikä on kansalaisjärjestö? 
 
Kansalaisjärjestö on paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen ryhmä, jolla on 
lainmukainen säännöstö, selkeä tavoite ja näkyvät toiminnot ja jonka hallintoelimellä 
on valtuudet puhua jäsentensä puolesta. Se on yleensä yleishyödyllinen järjestö, joka 
ei ole sitoutunut mihinkään hallitukseen, yksityisen sektorin tahoon tai poliittiseen 
puolueeseen. Se pyrkii yleensä edistämään hyvinvointia käsittelemällä sosiaalisia ja 
oikeudellisia ongelmia sekä toimimalla tasavertaisesti muiden demokraattisten 
instituutioiden kanssa kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi.  
 
3.2 Mikä on kansalaisjärjestön rooli syrjinnän torjunnassa?  
 
Kansalaisjärjestöjen tulisi hyödyntää täysimääräisesti erikoisasemaa, joka niille on 
myönnetty direktiivien 2000/43/EY artikloissa 7 ja 12 sekä direktiivin 2000/78/EY 
artikloissa 9 ja 14.  
 
Valtion pyrkiessä saavuttaamaan tavoitteensa koskien rauhaa, demokratiaa, hyvää 
hallintoa, terveyttä, vaurautta ja yhdenvertaisuutta, on kansalaisjärjestöillä keskeinen 
rooli.  
Kansalaisjärjestöjen asema syrjinnän vastaisina toimijoina voi sisältää seuraavia 
toimia: 
 
• Ilmaisukeinojen tarjoaminen syrjinnän kohteiksi joutuneille henkilöille sekä 

heidän tarpeidensa aktiivinen käsittely; 
• Syrjinnän uhrien tukeminen tarjoamalla heille oikeussuojaa, esimerkiksi 

strategisen oikeusprosessin avulla; 
• Yhteiskunnan monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen 

tietoisuutta lisäämällä; 
• Päätöksentekoon vaikuttavien mekanismien muodostaminen; 
• Syrjinnän vastaisten ja yhdenvertaisuutta edistävien periaatteiden 

valtavirtaistaminen;  
• Viranomaisten ja yritysten haastaminen toimimaan syrjintää vastaan;  
• Syrjinnän valvonta, dokumentointi ja tuomitseminen; 
• Yhdenvertaisuuden pitäminen esillä poliittisessa agendassa ja toiminnan 

rohkaiseminen; 
• Tehokkaiden yhdenvertaisuutta ja syrjinnän torjuntaa koskevien 

politiikkalinjausten käyttöönoton puolesta puhuminen; 
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• Yhdenvertaisuutta ja syrjinnän torjuntaa koskevien politiikkalinjausten 
toimeenpanon valvonta ja arviointi; 

 
Kansalaisjärjestö voi: 
 
• Toimia yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 
• Auttaa ryhmiä osallistumaan kampanjoihin ja puolustamaan itseään sekä 

vahvistamaan ja soveltamaan oikeuksiaan käytännössä; 
• Työskennellä tarvittaessa yhteistyössä hallitusten kanssa yhteisten päämäärien 

ja tavoitteiden saavuttamiseksi; 
• Työskennellä tarvittaessa hallituksia vastaan näiden edistäessä 

politiikkalinjauksia, jotka ovat ristiriidassa yhdenvertaisuutta ja syrjinnän torjuntaa 
edistävien tavoitteiden kanssa; 

• Toimittaa palveluja tehokkaasti tarvittaessa hallituksen politiikkalinjausten 
puitteissa ja hyväksyä tarvittaessa strategioita, joista on keskusteltu ja neuvoteltu 
kansalaisjärjestöjen ja hallituksen välillä;  

• Toimittaa palveluja tehokkaasti hallituksen politiikkalinjausten puitteiden 
ulkopuolella, kun se on tarpeen ja aiheellista kansalaisjärjestöjen tavoitteiden 
edistämiseksi, sekä hyväksyä tarvittaessa hallituksen politiikkalinjausten 
vastaisia strategioita;  

• Varmistaa omien palvelujensa koordinointi sekä käydä keskusteluja hallituksen 
kanssa hallituksen ja kansalaisjärjestöjen välisten palvelujen koordinoinnista; 

• Tarjota käsiteltäviä aiheita koskevia asianmukaisia, ammattimaisia ja 
perusteellisesti tutkittuja neuvoja hallituksille; 

• Puhua ja kampanjoida muutoksen puolesta tarpeeseen vastaamiseksi; 
• Osallistua merkittävissä määrin lainsäädäntö- ja päätöksentekomenettelyihin ja 

ohjata niitä tarjoamalla perusteellisesti tutkittuja neuvoja ja tiedottamalla asioista 
sekä hallituksen ja opposition poliitikoille, että muille vaikutusvaltaisille 
henkilöille; 

• Toimia valppaina ”vahtikoirina” – tuoden esille tapauksia, joissa hallitukset ja 
yritykset harjoittavat aktiivista syrjintää tai eivät täytä syrjinnän torjuntaa 
koskevia velvoitteitaan tai joissa niiden on parannettava tuloksiaan, sekä pyrkiä 
vahvistamaan demokraattisen yhteiskunnan vallanjakoa. Tässä tehtävässä 
kansalaisjärjestöjen on pyrittävä vaikuttamaan hallintoon ja yritysmaailmaan 
toimimalla tarvittaessa puolestapuhujina, lobbaajina tai neuvottelijoina; 

• Kyseenalaistaa asianmukaisesti valittujen mekanismien välityksellä ne toimet, 
laiminlyönnit, hallintokäytännöt tai politiikat, jotka ovat ristiriidassa 
yhdenvertaisuuden ja syrjinnän torjunnan tavoitteiden kanssa; 

• Seurata kaikkia syrjinnän torjuntaa koskevia edistysaskelia ja varmistaa, että niitä 
hyödynnetään mahdollisimman hyvin, esimerkiksi uutta lainsäädäntöä 
(kansallinen, EU ja kansainvälinen), uusia politiikkalinjauksia (kansallinen, EU ja 
kansainvälinen), uusia rahoituslähteitä ja uraauurtavia oikeudellisia päätöksiä 
(sekä kansallinen, EU:n että kansainvälinen taso);  

• Olla avoin, läpinäkyvä ja vastuuvelvollinen jäseniään ja suurta yleisöä kohtaan; 
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• Vahvistaa kansalaisjärjestön osallistumista kansalaisyhteiskuntaan 
muodostamalla verkostoja ja yhteenliittymiä sekä edistämällä omaperäisiä 
aloitteita ja ratkaisuja. Tämä voi auttaa vähentämään ennakkoluuloja 
yhteiskunnassa ja siten suosia yhdenvertaisuutta;  

• Toimia avoimesti ja yhteistyön hengessä muiden vastaavilla aloilla toimivien 
kansalaisjärjestöjen kanssa ja välttää kansalaisjärjestöjen välisten konfliktien ja 
riitojen syntymistä;  

• Painostaa valtiota ratifioimaan kansainvälisiä instrumentteja, joiden ansiosta 
kansainvälinen huomio kiinnittyy hallituksen käytäntöihin;  

• Toimittaa kansallisille ja kansainvälisille elimille olennaisen tärkeitä ja luotettavia 
tietoja, joita ne voivat hyödyntää tarkastellessaan maan syrjintätilannetta. 

 
Yhteenvetona todettakoon, että useimpien kansalaisjärjestöjen tehtävänä voi olla 
tarkistaa, valvoa ja arvostella hallitusten ja yksityisten elinten toimia, täydentää 
hallituksen syrjinnän torjuntatehtäviä sekä tukea yksilöitä ja ryhmiä heidän 
oikeuksiensa puolustamiseksi.  
 
3.3 Mitä kansalaisjärjestö tarvitsee täyttääkseen tehtävänsä? 
 
• Henkilöstöresursseja, 
• Taitoja, tietoja, asiantuntemusta,  
• Avoimuutta, julkisuutta, vastuuvelvollisuutta (kansalaisjärjestöt ovat toimineet 

eturintamassa vastuuvelvollisuutta ja toiminnan julkisuutta koskevissa 
keskusteluissa – nämä ovatkin vapaaehtoistoiminnan avainkysymyksiä),  

• Rahoitusta, asianmukaista materiaalia ja IT-resursseja, 
• Syrjimättömiä asenteita ja monimuotoisuuden politiikkalinjauksia oman 

organisaationsa sisällä, 
• Asianmukaista kansallista lainsäädännön ja politiikan puitekehystä seuraaville: 

o Julkisen tiedon vapaus,  
o Julkisten elinten päätöksenteon avoimuus,  
o Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen harkinta- ja 

päätöksentekoprosesseihin julkisten politiikkalinjausten kehittämisessä, 
o Lobbaus ja puolestapuhuminen vapaaehtoisryhmien toimesta, 
o Asiavaltuuden myöntäminen kansalaisjärjestöille syrjintätapauksissa. 

 
3.4 Miksi kansalaisjärjestöt pystyvät muita organisaatioita paremmin 

edistämään syrjinnän vastaista toimintaa?  
 
• Vapaaehtoisjärjestöillä on ratkaiseva asema paikallisten, alueellisten, kansallisten 

ja kansainvälisten yhteisöjen välisessä vuoropuhelussa.  
• Samalla kun tyytymättömyys politiikkaa kohtaan kasvaa, ihmiset voivat 

vapaaehtois- ja yhdistystoiminnan kautta osallistua julkiseen elämään antamalla 
aikaansa tai rahoitusta, sekä tukemalla aiheita, joista he ovat kiinnostuneita.  

• Vapaaehtoisjärjestöistä on lisääntyvissä määrin tullut paikkoja, joissa ihmiset voivat 
keskustella heitä koskettavista kysymyksistä, ottaa niihin kantaa, ja joissa he tuntevat 



 

 
40 

Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille 
 

voivansa muuttaa asioita. 
• Jatkuvan julkisen edun puolesta sitoutumisen ansiosta kansalaisjärjestöt voivat 

kehittää asiantuntemusta, jota tarvitaan yhdenvertaisuutta ja syrjinnän torjuntaa 
koskevien politiikkalinjausten vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.  

 
3.5 Mitä esteitä kansalaisjärjestöillä on ja miten ne voidaan ylittää? 
 
• Kansalaisjärjestöjen on täytettävä monimutkaiset rekisteröintivaatimukset. 

Rekisteröintiä hakevien kansalaisjärjestöjen on varmistettava, että ne tuntevat 
yksityiskohtaisesti nämä säännöt ja ovat käyneet läpi kaikki perustamisvaiheet 
oikeassa järjestyksessä ja hankkineet rekisteröintiin vaadittavat asiakirjat.  

• Rekisteröimättömät järjestöt eivät saa toteuttaa tiettyjä toimintoja. Järjestöjen on 
päätettävä, miten tärkeää tämä on, ja onko rekisteröityminen kannattavaa.  

• Jotkin toiminnot ovat kiellettyjä jopa rekisteröitymisen jälkeen. 
Kansalaisjärjestöjen on noudatettava kansallista lakia tai, jos se on mielivaltainen 
tai suhteeton, riitautettava se asianmukaisten mekanismien avulla.  

• Kansalaisjärjestöillä ei ole välttämättä riittävästi vaikutusvaltaa osallistuakseen 
tärkeisiin poliittisiin keskusteluihin. Sellaisissa tapauksissa niiden on 
varmistettava, että ne toimivat yhdessä sellaisen henkilön tai organisaation 
kanssa, joka pystyy vaikuttamaan asioihin.  

• Asianmukaisen laillisen puitekehyksen puuttuminen koskien julkisen tiedon 
saantia, päätöksenteon avoimuutta, julkisia konsultaatioita, lobbausta ja 
vaikuttamista – mukaan lukien vapaaehtoisryhmät. Koska kansalaisjärjestöjen 
riittävän toimintakyvyn takaavan lainsäädännöllisen puitekehyksen puute haittaa 
vakavasti kansalaisjärjestön pyrkimysten tehokkuutta, kansalaisjärjestöjen pitää 
hyödyntää olemassaolevaa säädäntöä luovasti ja toimia yhdessä muiden 
ryhmien kanssa asianmukaisten normien käyttöön ottamiseksi.  

• Vaikutusvallan puute valitusten esittämistä varten. Kansalaisjärjestöt voivat 
tukea ja avustaa niitä tahoja, jotka pystyvät vaikuttamaan asioihin, tai pyrkiä 
uudistamaan strategisen oikeusprosessin sääntöjä.  

• Jos kansalaisjärjestöllä katsotaan olevan suhteita hallitukseen tai poliittiseen 
puolueeseen, sitä ei ehkä hyväksytä puolueettomaksi puolestapuhujaksi. 
Tehokkaan kansalaisjärjestön on oltava varovainen kannattaessaan jotain asiaa, 
eikä sillä saa olla suhteita poliittiseen puolueeseen, mikä on varmistettava 
erityistoimien avulla.  

• Kansalaisjärjestöllä ei ole riittävästi tietoja ja taitoja etenkään 
organisaatiojohtamisessa ja rahoitushallinnossa tai informaatioteknologian 
käytössä. Tämä johtuu usein vapaaehtoisiin turvautumisesta sekä henkilöstön 
suuresta vaihtuvuudesta. Kansalaisjärjestöjen olisikin varmistettava, että ne 
ymmärtävät hyvän organisaatiojohtamisen ja rahoitushallinnon merkityksen.  

• Rahoituksen puute ja rajalliset resurssit, puutteelliset tiedot ja opastus saatavilla 
olevista kansallisista, EU:n ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. Kan-
salaisjärjestöjen olisikin otettava yhteyttä kansallisiin yhdenvertaisuutta edistäviin 
elimiin, kansalaisjärjestöjen koordinointielimiin, paikallisiin EU:n edustustoihin ja 
alueellisiin kansainvälisiin rahoittajiin sopivien rahoituslähteiden 
määrittämiseksi.  
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• Tehokkaan 'kumppanuuden' puute valtion ja kansalaisjärjestöjen välillä. 
Hallitukset toteuttavat ja valvovat sääntöjä ja asetuksia, jotka määrittävät 
poliittiset ympäristöt, joita tarvitaan kansalaisjärjestöjen toiminnan 
juurruttamiseksi. Voittoa tavoittelevat yritykset voivat tarjota tietotaitoaan, 
voimavaroja ja teknistä tukea, kun taas kansalaisjärjestöt tarjoavat paikan päällä 
hankittua käytännön tietoa, suhteita ja verkostoja, joita tarvitaan työn loppuun 
viemiseksi siten, että lopputuote olisi kestävä. 

• Yrityssektorin mahdollista tukea ei hyödynnetä riittävästi. Kansalaisjärjestöjen 
tulisi pyrkiä saavuttamaan ‘yritysmaailman sitoumuksia’.  
Yhä useammat kansalaisjärjestöt luovat nykyisin suhteita yritysmaailmaan 
perustamalla "kumppanuuksia", joiden tarkoituksena on käsitellä yhdessä 
avainkysymyksiä.  

• Kyvyttömyys saavuttaa joitain yhteisön osia johtuen herkkyyden puutteesta, 
ulkoisesti valittujen laillisten tai poliittisten tavoitteiden rasitteista tai 
kulttuurillisista tai kielellisistä esteistä. Kansalaisjärjestöjen tulee varmistaa, että 
niiden omilla organisaatioilla on monimuotoinen henkilöstö joka hallitsee syrjinnän 
tietoisuuskysymykset, sosiaalisen ja poliittisen historian, mukaan lukien yhteisön 
sisäisten ryhmien syrjintää ja poissulkemista koskevan historian, ja että 
henkilöstöllä on tarvittaessa riittävä kielitaito.  

• Kansalaisjärjestön lobbaus- ja vaikuttamistaidot ovat heikot, ja ne ovat  
rajoitetusti mukana uusmedioissa. Kansalaisjärjestöjen ja erityisesti 
haavoittuvien ryhmien parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen tulee 
huolellisesti laatia kommunikaatiostrategiat, jotta ne voivat reagoida 
samanaikaisiin tarpeisiin edunsaajiensa oikeuksien suojelemiseksi sekä lisätä 
tietoisuutta ja valistaa sekä suurta yleisöä että kohderyhmiään, media mukaan 
lukien.  

 
Lähdeaineisto 
 
Council of Europe, “Fundamental Principles on the Status of NGOs in Europe” - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Tämä asiakirja on olemassa englanniksi, ranskaksi, albaniaksi, bulgariaksi, latviaksi, 
liettuaksi, venäjäksi ja serbiaksi.  
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal 
Professionals and Activists, Columbia Law School 2001. 
 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 HARJOITUSMODUULIT/KANSALAISJÄRJESTÖJEN TOIMINTA 
 
Kaikissa osallistujamaissa suoritetun tarvearvioinnin aikana kansalliset organisaatiot 
esittivät itse sarjan kansallisesti kiinnostavia aiheita koulutusta varten. 
Projektinharjoitusmoduulit kattavat kansallisten asiantuntijoiden useimmiten 
havaitsemat kysymykset: 
 
1) Tiedonkeruu ja toiminnan suunnittelu  
2) Valvonta 
3) Vaikuttaminen 
4) Kumppanuudet  
5) Mediat 
6) Tilannetestaus 
7) Käyttäytymissäännöt 

 
Tiedonkeruuta ja toiminnan suunnittelua käsittelevä ensimmäinen moduuli (4.1) pyrkii 
tarjoamaan kansalaisjärjestöille riittävät työkalut politiikkalinjausten parempaan 
toteutukseen, sekä niihin vaikuttamista varten strategisesta näkökulmasta. Tämä on 
kaikille maille yhteinen moduuli.  

 
Seuraavat kuusi moduulia täydentävät ja laajentavat yhteistä moduulia tarjoamalla 
lisää tehokkaita tapoja strategisen lähestymistavan kehittämiseen syrjinnän 
vastaisuutta ja yhdenvertaisuutta varten. 

 
Kaikki moduulit on suunniteltu huomioiden ne kansalliset vaatimukset, jotka 
tunnistettiin tarpeiden arviointikyselyssä. 
 
Näiden moduulien valmistelussa on turvauduttu useisiin lähteisiin, jotka on listattu 
sivulla 92 ja seuraavassa osiossa. 
 
4.1 Tiedonkeruu ja toiminnan suunnittelu  
 
”Minulla on kuusi rehellistä palvelijaa, jotka  
ovat opettaneet minulle kaiken mitä tiedän: 
Nämä ovat kysymykset MITÄ, MIKSI, MILLOIN,  
MITEN, MISSÄ, ja KUKA.”  
Rudyard Kipling 
 
”Toimintaan johtamattomalla ajatuksella ei ole juuri merkitystä, ja ajatukseen 
perustumattomalla toiminnalla ei ole mitään merkitystä.”  
Georges Bernanos  
 
4.1.1 Määritelmä 
 
Tässä käsikirjassa ’tieto’ tarkoittaa tarkoittaa sellaista informaatiota, jota tarvitaan 
toiminnan mahdollistamiseksi. ’Strateginen suunnittelu’ tarkoittaa organisaation 
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tulevien toimintojen muodollista harkintaa, jossa huomioidaan käytettävissä oleva 
tieto, rahoitus sekä ihmis- ja materiaaliresurssit. Analyysin lopullinen päämäärä on 
kehittää strateginen suunnitelma yleisesti ja/tai tietyn toiminnan suorittamiseksi. 
 
4.1.2 Tavoitteet 
 
Projektilla pyritään parantamaan kansalaisjärjestöjen vaikutusta ja tehokkuutta 
syrjinnän vastaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteuttamisessa. 
Strateginen suunnittelu on jokaisen vaikutusvaltaisen kansalaisjärjestön tärkeä 
ponnahduslauta. Mitään strategista suunnitelmaa ei voida luoda arvioimatta 
saatavana olevaa tietoa ja suunnittelematta toimintaa sen edellyttämällä tavalla. 
Tämän moduulin tavoitteet ovat seuraavat: 
 
• Antaa kansalaisjärjestöille tietoa ja taitoa toimintojensa strategisen suunnittelun 

aloittamista varten, jotta ne voivat tunnistaa, minkä toimintojen suorittamiseen 
niillä on resursseja ja minkä toimintojen aloittamiseen niillä EI ole resursseja. 
Tämä säästää niiltä aikaa ja rahaa sekä auttaa löytämään fokuksen. 

• Kansalaisjärjestöille tarjotaan parhaat mahdolliset välineet sosiaalisen 
vaikutuksen maksimoimiseen. Ne havaitsevat yhteydet olemassa olevan ja 
haluttavan informaation sekä suunniteltujen toimintojen välillä. 
 

4.1.3 Laajuus 
 
Tässä moduulissa tarkastellaan, miten kansalaisjärjestöt voivat aloittaa strategisen 
suunnittelunsa sovittamalla tiedon toimintaan. Siinä käsitellään yleisesti sitä, mitä 
tarvitaan erilaisten toimien määrittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä 
niiden tulokset ja vaikutus valvontaan ja arviointiin.  
 
Strateginen suunnittelu voidaan toteuttaa sekä yleisellä tasolla että suhteessa 
erityyppisiin toimintoihin, joita käsitellään tämän käsikirjan muissa moduuleissa.  
Tämä moduuli toimii tällaisten toimintojen aloituspisteenä, mutta ei käsittele niitä 
yksityiskohtaisesti. Sen sijaan painopiste on yksittäisten uhrien tukemisessa, 
oikeudenkäynti mukaan lukien – tätä tarkoitusta varten on tärkeää tunnistaa syrjinnän 
eri tyypit.  Moduuli ei kuitenkaan käsittele syrjinnän eri tyyppejä, koska toiminta 
voidaan suunnitella (ja yleensä suunnitellaan) kansalaisjärjestöjen toimesta ilman 
aiempaa yksityiskohtaista lainopillista analyysiä. 
 
Moduuli ei käsittele rahoitusta tai kapasiteetin rakentamista. Syrjinnän 
tunnistamiseen tarvittava taustamateriaali tarjotaan (katso esim. tämä 
harjoituskäsikirja ja How to present a discrimination claim handbook, jonka on 
julkaissut European Network of Legal Experts in the field of non-discrimination).  
 
Tässä moduulissa annetut harjoitukset tulee sovittaa käyttäjän omaan kansalliseen 
kontekstiin.  
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4.1.4 Sisältö 
 
HARJOITUS: Pohtikaa seuraavia kysymyksiä: 
 
a) Mitä syrjintä on? 

• Kuka sitä harjoittaa? 
• Ketkä ovat sen uhreja? 
• Millä aloilla sitä tapahtuu? 
• Millä perusteella sitä tapahtuu? 

 
Jälkitarkastelu:  
• Mitä asioita oman maasi syrjinnän vastainen lainsäädäntö kattaa? 
• Mitä asioita Euroopan unionin syrjinnän vastainen lainsäädäntö kattaa? 

 
HARJOITUS: Pohtikaa seuraavia kysymyksiä: 
 
b) Mitä kansalaisjärjestöt voivat tehdä taistellakseen syrjintää vastaan? 

• lisätä tietoisuutta; 
• tarkkailla syrjintää, julkisia käytäntöjä, ja ennaltaehkäiseviä toimia (sekä 

niiden puuttumista); 
• raportoida syrjinnästä; 
• vaikuttaa politiikkaan ja lainsäädäntöön; 
• tukea syrjintää kohdanneita yksilöjä (mukaan lukien oikeudenkäynti); 
• kampanjoida muutoksen puolesta, ja 
• muodostaa verkostoja  

 
Jälkitarkastelu:  
• selvennä, minkä toimen tulisi vastata kutakin laajempaa toiminta-aluetta 
 

c) Mitä kansalaisjärjestöt tarvitsevat täyttääkseen tehtävänsä? 
• visio/missio; 
• informaatio; 
• inhimilliset resurssit; 
• materiaaliresurssit; 
• toimintastrategia, ja 
• rahoitus 
 
Jälkitarkastelu: 
• selvennä näiden tarpeiden eri elementtejä (esimerkiksi: asiantuntemus ja 

kokemus voivat kuulua inhimillisiin resursseihin), ja 
• pyydä osallistujia asettamaan arvojärjestykseen kansalaisjärjestöjen 

tarpeet strategisen suunnittelun suhteen. 
 

d) Mitä tietoa kansalaisjärjestöt tarvitsevat täyttääkseen tehtävänsä? Mitkä ovat 
tämän tiedon lähteitä?  
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Tiedon lajit: Tiedon lähde:  
Väestölaskenta  Tilastokeskus 
Sosiologiset tutkimukset Tutkimuslaitokset 
Sanomalehtiartikkelit Mediat  
Akateemiset artikkelit Akateemiset instituutiot 
TV- tai radioraportit TV tai radio 
Asiakkaiden lausunnot Asiakas  
Todistajalausunnot Todistaja  
Asiakirjat  Mahdollinen syyllinen 
Tilastot  Julkinen hallinto/instituutiot 
Asiantuntijalausunnot Tietojenkeruu  
Audio- tai videonauhoitukset Youtube, sosiaalinen media 
Valokuvat  
Politiikkaan liittyvät asiakirjat (Paikallis-) hallinto  
Lait  Internet  
Tilannetestien tulokset Testaajat 
Valvontaorganisaatioiden 
raportit 

YK, Euroopan neuvosto, EU:n 
perusoikeusvirasto, kotimaiset tai 
kansainväliset kansalaisjärjestöt  

Vastaukset julkista informaatiota 
koskeviin tiedusteluihin 
tai kyselyihin 

 

 
HARJOITUS: Kirjoita ylös tiedon lajit ja kansalaisjärjestöjen toimintatyypit eri värisille 
muistilapuille.  Pyydä osallistujia yhdistämään tiedon lajit oikeisiin toimiin. 

 
e) Tiedon käyttö ja/tai keruu 

 
Etsi vapaasti yleiseen käyttöön annettua tietoa selaamalla internetiä, pyytämällä 
julkista informaatiota oman maasi julkisia tietoja koskevan lainsäädännön puitteissa 
ja/tai tee omia tiedustelujasi – esim. vierailemalla instituutiossa tai yhteisössä 
haastattelemassa niitä jäseniä, joiden hallussa on aiheeseen liittyvää informaatiota 
 
HARJOITUS: Pyydä osallistujia jakamaan kokemuksiaan tiedon käytöstä tai 
keruusta. 
 
ESIMERKKI HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ: tapaustutkimuksen lähde: Article XIX and 
Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for 
empowerment, s. 27–28, saatavana osoitteessa 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf. 
 
Thaimaa: oikeus koulutukseen 
 
Vuonna 1998 eräs vanhempi, jonka lasta ei hyväksytty arvostettuun valtion 
rahoittamaan Kasetsart Demonstration School -peruskouluun, vetosi tiedon 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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julkisuusperiaatteeseen julkistaakseen koulun salaisen pääsyprosessin. Koulun 
oppilaskunta koostui pääasiassa eliittiperheiden lapsista (dek sen), ja 
sisäänpääsyprosessiin sisältyi pääsykoe. Official Information Commission päätti, että 
120 hyväksytyn oppilaan pääsykokeet olivat julkista tietoa. Tietojen julkistamisen 
jälkeen havaittiin, että 38 kokeessa epäonnistunutta oppilasta oli hyväksytty kouluun 
lahjonnalla – maksuilla, joita näiden oppilaiden vanhemmat olivat tehneet koululle. 
Prosessin aloittanut vanhempi nosti syytteen ja valtion lainopillinen neuvottelukunta 
antoi kyseistä vanhempaa puoltavan tuomion, jonka mukaan Thaimaan perustuslain 
yhdenvertaisuusmomenttia oli rikottu. Se vaati myös kaikkia valtion rahoittamia 
kouluja luopumaan korruptiosta ja syrjivistä käytännöistä.  
 
f) Informaation sovittaminen toimintaan – yksittäisten uhrien tukeminen 

 
Syrjintä voidaan näyttää toteen oikeudenkäynneissä sekä niiden ulkopuolella. Siviili- 
tai työmarkkinatapauksissa yleinen sääntö on, että kummankin osapuolen 
todistustaakkana on osoittaa väitteensä toteen ja siten ansaita itselleen edulliset 
lailliset seuraamukset. Yleisesti ottaen, siviili- tai työmarkkinaoikeudessa tehty 
syrjintävalitus pitää voida osoittaa todennäköiseksi – jotta järkevä henkilö voi 
esitettyjen tosiasioiden pohjalta olettaa syrjintää tapahtuneen. Hallinnollisissa ja 
rikosoikeudellisissa tapauksissa viranomaisten tehtävänä on yleensä tutkia ja esittää 
tosiasiat eriasteisella varmuudella. Yhdenvertaisuuselimet joko noudattavat 
hallinnollisia käytäntöjä tai tutkivat valituksia omien sisäisten sääntöjensä mukaisesti.  
 
Tyypillisiä todisteita menettelyissä ovat muun muassa todistajanlausunnot, asiakirjat 
tai yleisesti tunnetut tiedot. Kaikissa menettelyissä syrjintäsyytöksen tehneillä 
yksilöillä on velvollisuus esittää hallussaan olevat todisteet.  Monissa tapauksissa 
oletus syrjinnästä muodostetaan todistajalausuntojen ja asiakirjojen tai syyllisiltä 
saadun informaation perusteella. 
 
Syrjinnän vastaiset direktiivit määrittävät syrjinnän eri tyypit. Syrjinnän tyypistä 
riippumatta uhrien täytyy syytöstä tehdessään esittää perustiedot. 
 
HARJOITUS: Esitä tarina osallistujille ja kerää perustiedot paperiarkille.  
 
Paikalliset romanijohtajat ovat tuoneet tietoosi, että heidän kaupunkinsa romanilapset 
voivat liittyä ainoastaan paikallista romaniyhdyskuntaa lähimpänä olevaan kouluun.  
He sanovat myös, että muutama romanivanhempi, joka yritti saada lapsena muihin 
kouluihin, ohjattiin yhdyskunnan läheisen koulun puoleen. Koulu noudattaa 
opetusohjelmaa, joka on suunniteltu kehitysvammaisille lapsille. Johtajat kertovat 
sinulle, ettei kaikkien lasten älyllisiä ominaisuuksia testata näiden koulussa 
saamansa opetuksen aikana. Koulu noudattaa omassa maassasi voimassa olevaa 
hyväksymiskäytäntöä. 
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Kysymykset: Vastaukset:  
1. Kuka teki?  
2. Mitä?  
3. Kenelle?  
4. Milloin?  
5. Missä?  
6. Miten?  
7. Mikä on väärinkäytöksen seuraus?   
8. Kuka on vastuussa väärinkäytöksestä?  
9. Kuka näki, kuuli tai todisti väärinkäytöksen?  
10. Onko väitteen todistavia asiakirjoja, 
tilastoja tai asiantuntijamielipiteitä olemassa?  

11. Mikä on uhrin suojattu peruste: rotu tai 
etninen alkuperä, ikä, vammaisuus, 
seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai 
vakaumus? Onko se todellinen, oletettu, 
asiaan liittyvä, usein toistuva? 

 

12. Kuka on vertailuhenkilö tai mikä on 
vertailuryhmä, johon uhrin kokema kohtelu on 
verrattavissa?  
Häirintään, vastatoimenpiteisiin, 
syrjintäkehotukseen tai kohtuullisen 
mukautuksen järjestämisen laiminlyöntiin 
liittyvissä tapauksissa ei ole tarpeen antaa 
vertailukohdetta.   
Joissakin jäsenmaissa syrjintä voidaan osoittaa 
suhteessa tiettyyn ihanteelliseen 
minimikohtelutasoon, kuten ihmisarvon 
kunnioituksen edellyttämä käytös. 

 

13. Kuuluuko tapaus (Euroopan) syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön alle?  

 
HARJOITUS: Kysy osallistujilta, pidetäänkö heidän kansalaisjärjestössään kirjaa 
valituksista ja jos pidetään, niin millaista mallia he käyttävät pohjana valituksille. 
Olisiko tämä malli heille hyödyllinen tapa pitää kirjaa valituksista, raportoida 
toiminnoistaan ja jakaa tietoa muiden kansalaisjärjestöjen kanssa? 
 
Kysy heiltä, mitä oikeuksia tässä tapauksessa rikottiin ja miksi he uskovat tämän 
tilanteen olevan väärin. Onko tämä ongelma yksittäinen vai järjestelmällinen? Mitä 
perustietoja puuttuu ja mitä lisätodisteita heidän täytyy saada ja miten?  
 
Johdantona strategiseen suunnitteluun pyydä osallistujia tunnistamaan ne tapauksen 
ongelmat, jotka liittyvät yksittäisiin romanilapsiin ja -vanhempiin, sekä ne asiat, jotka 
paljastavat yleisen käytännön ja johtavat osaltaan rakenteelliseen syrjintään. Kysy 
heiltä, keskittyykö heidän kansalaisjärjestönsä yksittäisiin tapauksiin, rakenteellisiin 
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ongelmiin vai molempiin. Mikäli järjestö keskittyy molempin, niin miten ne 
tasapainottavat toimintansa yksilöllisten ja yleisten tasojen välillä? 
 
On olemassa useita todistuskappaleita, joilla voidaan helpottaa syrjinnän uhreihin 
kohdistuvaa painetta todistaa väitteensä, kuten tilastojen hyödyntäminen, 
tilannetestaus, pyynnöt saada julkisia tietoja, audio- tai videotallenteet, rikostekniset 
asiantuntijalausunnot sekä johtopäätösten muodostaminen aihetodisteiden 
perusteella.  
 
Katso lisätietoja todisteista käsikirjasta How to present a discrimination claim (jonka 
on julkaissut European Network of Legal Experts in the field of non-discrimination). 
 
4.1.5 Mitä on strateginen suunnittelu? 
 
ESITTELY  
 
Strateginen suunnittelu on organisaation prosessi, jonka avulla se määrittää 
suuntansa ja tekee päätöksiä inhimillisten ja taloudellisten resurssiensa jakamisesta 
tämän strategian toteuttamiseksi. Strategisessa suunnittelussa voidaan käyttää 
erilaisia tekniikoita, kuten: SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats – vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat), PEST-analyysi 
(Political, Economic, Social and Technological – poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen 
ja teknologinen), STEER-analyysi (Socio-cultural, Technological, Economic, 
Ecological and Regulatory factors – sosiokulttuuriset, teknologiset, taloudelliset, 
ekologiset ja regulatiiviset tekijät), ja EPISTEL (Environment, Political, Informatics, 
Social, Technological, Economic and Legal – ympäristöllinen, poliittinen, 
informatiivinen, sosiaalinen, teknologinen, taloudellinen ja laillinen). 
Kaikki strateginen suunnittelu käsittelee ainakin yhtä kolmesta pääkysymyksestä: 
 
a) Mitä me teemme? 
b) Ketä varten teemme tämän? 
c) Kuinka hyvin onnistumme? 

 
Monissa organisaatioissa strategista suunnittelua pidetään prosessina, jolla 
määritetään, mihin suuntaan organisaatio kulkee seuraavan vuoden aikana tai – 
tyypillisemmin – kolmesta viiteen vuoden aikana (pitkä aikaväli). Jotkut organisaatiot 
ulottavat visionsa jopa 20 vuoden päähän. Jotta organisaatio voi määrittää 
suuntansa, sen täytyy tietää täsmälleen nykyinen tilanteensa ja määrittää sitten, 
minne se haluaa päästä ja miten. Tuloksena syntyvää asiakirjaa kutsutaan 
’strategiseksi suunnitelmaksi’. Strategiseen suunnitteluun on monia lähestymistapoja, 
mutta tyypillisesti voidaan käyttää kolmivaiheista prosessia: 
 
• Tilanne – arvioi nykytilanne ja miten se on muodostunut; 
• Päämäärä – määritä tavoitteet ja/tai kohteet (kutsutaan joskus ideaalitilaksi), ja 
• Reitti / Ehdotus – kartoita mahdollinen reitti tavoitteisiin/kohteisiin. 
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Vaihtoehtoinen metodi on nimeltään See-Think-Draw (näe, ajattele, piirrä) 
 
• Näe – mikä on nykytilanne? 
• Ajattele – määritä tavoitteet/kohteet 
• Piirrä – kartoita reitti tavoitteiden/kohteiden saavuttamiseksi 

 
SWOT-analyysi on kaikkein hyödyllisin lähestymistapa strategiseen suunnitteluun.  
Tämä työkalun päätavoiteena on analysoida sisäisiä strategisia tekijöitä, vahvuuksia 
ja heikkouksia, jotka johtuvat organisaatiosta, sekä ulkoisia tekijöitä, jotka ovat 
organisaation hallinnan ulkopuolella, kuten mahdollisuudet ja uhat. Katso lisää 
SWOT:n käyttötapoja vaikuttamista (4.3) käsittelevistä moduuli.  
 
Eräs ydintavoitteista strategisen suunnitelman luonnostelussa on kehittää sitä tavalla, 
joka on helposti siirrettävissä toimintasuunnitelmiin. Useimmat strategiset 
suunnitelmat käsittelevät korkean tason aloitteita ja kattavia tavoitteita, mutta eivät 
muunnu sellaisiksi päivittäisiksi projekteiksi ja tehtäviksi, joita tarvitaan suunnitelman 
toteuttamiseen. 
 
Tarkkarajaisia, aikasidonnaisia lausuntoja aiotuista tulevista tuloksista sekä yleisiä ja 
jatkuvia lausuntoja aiotuista tulevista tuloksista kutsutaan joko tavoitteiksi tai 
kohteiksi. Ihmisillä on tyypillisesti useita tavoitteita samaan aikaan. On tärkeää 
varmistaa, että tavoitteet yhdistyvät hyvin keskenään.  Näyttääkö tavoite A 
yhteensopivalta tavoitteen B kanssa? Muodostavatko ne yhtenäisen strategian?  
 
Eräs lähestymistapa suosittelee tekemään lyhyen, keskipitkän sekä pitkän aikavälin 
tavoitteita. Tässä mallissa lyhyen aikavälin tavoitteiden voidaan odottaa täyttyvän 
melko helposti: ne ovat vain hieman tavoittamattomissa. Toisessa ääripäässä pitkän 
aikavälin tavoitteet vaikuttavat hyvin vaikeilta, lähes mahdottomilta saavuttaa. Yhden 
tavoitteen käyttäminen ponnahduslautana seuraavaan edellyttää tavoitteiden 
jaksottamista. Henkilö tai ryhmä aloittaa saavuttamalla helpot lyhyen aikavälin 
tavoitteet ja siirtyy sitten keskipitkän ja lopulta pitkän aikavälin tavoitteisiin. 
Tavoitteiden jaksottaminen voi luoda ns. ’tavoiteportaat’. Organisatorisessa 
ympäristössä organisaatio voi koordinoida tavoitteet siten, että ne eivät ole 
ristiriidassa keskenään. Yhden organisaation osan tavoitteiden tulee sopia yhteen 
organisaation toisten osien tavoitteiden kanssa.  
 
Strategisen perussyklin elementtejä voidaan käyttää laajoissa pitkän aikavälin 
strategioissa sekä lyhyen aikavälin strategisessa toiminnassa.   
 
HARJOITUS: Osoittakaa alla esitetyn kaavion (s. 50) perusteella strategisen 
suunnittelun prosessi romanikoulutuksen esimerkkiä käyttäen.  Vaikka tämä moduuli 
keskittyy lainopilliseen apuun, kuten oikeudenkäynteihin, osallistujat voivat haluta 
valita myös oikeustoimien ulkopuolisen strategian. Huomioi, että yhdellä 
kansalaisjärjestöllä voi olla käytössään kattavasti erilaisia strategisia keinoja ulottuen 
lainopillisista palveluista aina tietoisuuden lisäämiseen jne. tai päinvastoin. 
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Muistuta osallistujia oikeusapupalvelujen ja strategisen oikeudenkäynnin välisistä 
eroista. Kysy heiltä, onko olemassa muita kansalaisjärjestöjä/yhdenvertaisuuselimiä, 
jotka voivat auttaa heitä tapauksen ratkaisemisessa. Seuraavassa on joitakin 
kysymyksiä keskustelun ohjaamiseksi: 
 
• Mitä sinun kansalaisjärjestösi tekee? 
• Mitä tukea kansalaisjärjestösi tarjoaa: taloudellista, henkilökohtaista, muuta? 
• Mitä uhri haluaa? 
• Miten tämä sopii kansalaisjärjestösi tavoitteisiin? 
• Miten pitkälle kansalaisjärjestösi on valmis menemään? 
• Kenellä on rooli tämän tapauksen ratkaisemisessa ja millä tasolla? 
• Mitä muiden pitäisi tehdä? 
 
Strateginen oikeudenkäynti vs. oikeusapupalvelut 
 
Strateginen oikeudenkäynti, jota joskus kutsutaan myös vaikutusoikeudenkäynniksi, 
sisältää tapauksen valitsemisen ja tuomisen oikeusistuimeen tavoitteena saada 
aikaan laajempia muutoksia yhteiskunnassa. Strategista oikeudenkäyntiä käyttävät 
henkilöt haluavat lainsäädännön avulla saada aikaan pysyvän muutoksen 
oikeudenkäynnin voittamisen lisäksi. Tämä tarkoittaa, että strategisen 
oikeudenkäynnin tapauksissa on yhtä paljon kyse niiden vaikutuksista suurempiin 
populaatioihin sekä hallintoelimiin kuin itse jutun lopputuloksesta. 
 
Strateginen oikeudenkäynti vs. oikeusapupalvelut. On kuitenkin tärkeää huomata, 
että strateginen oikeudenkäynti eroaa hyvin paljon monista perinteisemmistä 
oikeusavun käsitteistä. Perinteiset oikeusapuorganisaatiot tarjoavat arvokkaita 
palveluja yksittäisille asiakkaille ja toimivat ahkerasti edustaen ja neuvoen näitä 
asiakkaita kaikissa esille tulevissa asioissa.  Koska perinteiset oikeusapupalvelut 
ovat asiakaskeskeisiä ja palvelua tarjoavan organisaation resurssien rajoittamia, 
tapauksia ei useinkaan ole mahdollista tarkastella suhteessa kokonaiskuvaan.  
Strateginen oikeudenkäynti keskittyy enemmän politiikkalinjausten ja laajempien 
käytösmallien muuttamiseen.  Tästä johtuen strategista oikeudenkäyntiä ei ole 
suunniteltu niin, että se tarjoaisi parhaita palveluja mahdollisimman laajalle 
väkijoukolle, toisin kuin perinteiset oikeusapupalvelut. 
 
Vaikuttaminen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannattajat voivat käyttää 
tuomioistuimia laillisen ja yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi nostamalla 
oikeussyytteitä. Tämä tapahtuu usein osana kokonaisvaltaista vaikutuskampanjaa, 
joka on suunniteltu lisäämään tietoisuutta tietystä kysymyksestä tai edistämään 
syrjityn ryhmän oikeuksia. Monet strategista oikeudenkäyntiä käyttävät ryhmät tai 
yksilöt pyrkivät myös vakuuttamaan toisia liittymään mukaan asian puolesta tai 
saamaan valtioita muuttamaan lakejaan.  
 
Tulokset. Kun strategista oikeudenkäyntiä käytetään onnistuneesti, se voi saada 
aikaan uraauurtavia tuloksia. Se voi aktivoida valtion tarjoamaan perusturvaa 
kansalaisilleen, takaamaan vähemmistöjen yhdenvertaiset oikeudet tai pysäyttämään 
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ympäristöllisesti haitallista toimintaa. Strategisen oikeudenkäynnin 
saavutusmahdollisuuksille ei ole mitään kiinteitä rajoja.19  
 
Havainnollista lopullisessa jälkitarkasteluvaiheessa kysymysmallin, strategisen 
ympyrän, osallistujien mahdollisten toimintatyyppien ja heidän tarvitsemansa tiedon 
välisiä linkkejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Valvonta / seuranta 
 
’Tieteellinen mieli ei niinkään anna oikeita vastauksia, vaan kysyy oikeita 
kysymyksiä.’  
Claude Levi-Strauss 
 
4.2.1 Aihe 
 
Tämä moduuli keskittyy julkisen/yksityisen sektorin elinten käytäntöjen ja 
politiikkalinjausten strategiseen valvontaan ja vaikutusten arviointiin suhteessa 
yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän vastaisuuteen.  

                                                 
19  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

London. 
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Tämä moduuli tarjoaa kansalaisjärjestöille paremman käsityksen strategisen 
valvonnan ja yhdenvertaisuuden vaikutusten arvioinnin luonteesta. Lisäksi 
kansalaisjärjestöt saavat valmiuksia suunnitella ja laatia valvontaprojekteja. Ja 
lopuksi kansalaisjärjestöt ymmärtävät paremmin kansalaisjärjestöjen yhteisön roolin 
muiden toimijoiden (julkiset ja yksityiset elimet, akateeminen yhteisö jne.) 
suorittamassa valvonnassa ja arvioinnissa. 
 
4.2.2 Määritelmät 
 
Valvonta, arviointi, arvio – näitä termejä käytetään usein eri virastojen ja 
instituutioiden toimesta sekä tieteessä että kansalaisjärjestösektorilla.  
 
Niillä on eri merkityksiä eri konteksteissa.  Lukuisten määritelmien olemassaolosta 
huolimatta käsitämme nämä termit seuraavalla tavalla:   
 
Valvonta määritellään usein tilanteen tai yksittäisen tapauksen läheisenä tarkkailuna, 
johon ryhdytään sen arvioimiseksi mihin toimiin on ryhdyttävä.20  
 
Tässä moduulissa puhutaan kansalaisyhteisöjen harjoittamasta strategisesta 
valvonnasta, joka voidaan määrittää valitun yhteiskunnallisen todellisuuden osan 
(meidän tapauksessamme ihmisoikeuksiin keskittyvän ja vielä tarkemmin 
yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän vastaisuuteen liittyvän kysymyksen) suunniteltuna 
ja systemaattisena tutkimuksena, joka suoritetaan omaksutun puitekehyksen 
mukaisesti ja jolla pyritään saamaan aikaan tilanteen kohentumista.21 
 
Vaikutuksen arvioinnissa arvioidaan sitä vaikutusta, joka tietyillä 
politiikkalinjauksilla ja menettelyillä on (tai vaikutuksia, joita ehdotetuilla 
politiikkalinjauksilla tai menettelyillä voi olla) niiden kohteena oleviin henkilöihin tai 
tahoihin.  
 
Tässä moduulissa keskitytään yhdenvertaisuuden vaikutusarviointiin (EIA, 
equality impact assessment), joka voidaan määrittää perinpohjaiseksi ja 
systemaattiseksi analyysiksi nykyisestä tai suunnitellusta politiikasta (kirjallinen tai 
suullinen, virallinen tai epävirallinen), menettelystä, projektista tai palvelusta sekä sen 
vaikutuksesta eri yhdenvertaisuusryhmiin, jotka määritellään iän, vammaisuuden, 
sukupuolen, rodun ja etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella, sekä muihin sosiaalisesti eriarvoisessa asemassa 
oleviin ryhmiin.   
 
 
 

                                                 
20  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series, Volume 1, HURIDOCS 2003, s. 5. 
21  Mukaillen  teosta M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human 

Rights, Warsaw 2004, s. 13. 
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4.2.3 Laajuus 
 
Moduulin rajoitukset huomioiden keskitymme pääasiassa kansalaisjärjestöjen 
harjoittamaan ihmisoikeuksien valvontaan (painottaen valvontaa, joka liittyy 
yhdenvertaisuuteen ja syrjintään), ja vain osittain yhdenvertaisuuden vaikutusten 
arviointiin.  
 
Tässä ei käsitellä aktiivisesti syrjintää vastaan taistelevien kansalaisjärjestöjen 
valvonnan ja arvioinnin kysymystä – informaation systemaattista keräystä ja 
analyysiä koskien tietyn projektin tai organisaation edistymistä ja tulosten vertailua, 
sekä projektin vaikutuksia sen tavoitteisiin ja kohteisiin.   
 
4.2.4 Sisältö  

 
A. Valvonta 

 
Miksi valvoa? 
 
On olemassa useita syitä sille, miksi kansalaisjärjestön kannattaa käyttää valvontaa 
toiminnassaan. Yleinen vastaus on: muodostaakseen kokonaisvaltaisemman 
käsityksen yhteiskunnallisista realiteeteista. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kieltäminen 
ovat usein lainopillisia standardeja. Ihmisen elämässä lakitekstejä tärkeämpiä ovat 
kuitenkin yhteiskunnalliset realiteetit.  
 
Kansalaisjärjestöjen tulee käyttää yhteiskunnallisista realiteeteista keräämäänsä 
tietoa välineenä muutoksen aikaansaamiseksi, toisin sanoen tilanteen 
parantamiseksi. Eri valvontatyypeillä voi olla eri funktioita. 
 
Tutkiva funktio – haluamme yksinkertaisesti tietää, mikä tilanne on tietyllä osa-
alueella, koska tämä tieto puuttuu. Voidaan toteuttaa hanke dokumentoitujen tietojen 
saamiseksi syrjinnän luonteesta ja laajuudesta. 
 

Esimerkkejä: Emme tiedä paljoakaan eläkeiän saavuttavien työntekijöiden 
irtisanomiskäytännöstä ja aiomme tutkia sitä. Olemme kuulleet tapauksista, 
joissa eläkeiän saavuttavia henkilöitä pakotetaan jättämään työnsä, mutta 
emme tiedä, onko kyseessä todellinen ongelma vai muutama yksittäistapaus. 
Emme siten tunne ongelman mittakaavaa.  
 
Tiedämme, että toisinaan työilmoituksissa mainitaan ikä (ja sukupuoli), mikä 
viittaa työnantajan aikeeseen syrjiä, mutta emme tunne tämän käytännön 
laajuutta. Päätämme järjestää valvontaprojektin selvittääksemme todellisen 
tilanteen. Onko tämä vakava ongelma? Jos näin on, mikä on ongelman luonne 
ja mittakaava, ja mitä ratkaisuja se edellyttää? 

 
Täydentävä funktio – osallistuminen johonkin toiseen toimintaan tarkoituksena 
saada aikaan muutos: Meillä on jo melko tarkat tiedot syrjinnän luonteesta ja 
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laajuudesta, meillä on erilaisista lähteistä peräisin olevaa tietoa (esimerkiksi 
mediaraportit, valitukset, keskustelut jne.), mutta haluamme saada asiasta tarkkaa 
tietoa. Meidän pitää kerätä faktoja, todisteita ja muodostaa pitäviä perusteluja näiden 
todisteiden perusteella. 
 

Esimerkkejä: Tiedämme useista lähteistä (kuten mediaraportit, yksittäiset 
tapaukset, epäviralliset valitukset, muut hankkeet), että HLBT-yhteisöön 
kuuluvia häiritään usein työpaikoilla.  Tiedämme tämän olevan todellinen ja 
vakava ongelma. Voimme kannattaa ratkaisuksi muutoksia politiikkaan tai 
käytäntöihin olemassa olevan tiedon perusteella, mutta haluamme tukea 
muutosvaatimustamme tarkempien tietojen avulla. Haluamme osoittaa tämän 
ongelman täyden laajuuden ja näyttää meitä kritisoiville, että tiedämme, mistä 
puhumme.  
 
On yleisesti tunnettua, että tiettyä uskonnollista ryhmää syrjitään maassamme. 
Tiedämme median ja tämän ryhmän valitusten perusteella, että heillä on 
vaikeuksia saada lupa rakentaa uskonnollinen keskus sekä vaikeuksia vuokrata 
julkinen tila uskonnollisia tapahtumia varten jne. Jotta voisimme edistää 
muutosta, päätämme toteuttaa valvontatutkimuksen osoittaaksemme 
yksityiskohtaisesti, millaisia vaikeuksia ryhmä kohtaa, sisältäen vertailun muihin 
ryhmiin.  

 
Ennaltaehkäisevä funktio – vaikka valvonnan tavoite on yleisesti tutkia, kerätä 
tietoja ja dokumentoida, on olemassa tilanteita, jolloin kansalaisjärjestöt haluavat 
pääasiassa vaikuttaa valvomaansa tilanteeseen. Tiedämme, että eri elinten 
tietoisuus niihin kohdistuvasta valvonnasta voi vaikuttaa kyseisen elimen 
käyttäytymiseen. Tämä erottaa kansalaisjärjestöjen harjoittaman valvonnan puhtaasti 
tieteellisestä tutkimuksesta (jolla voi toki myös olla sivuvaikutuksia, joskin nämä ovat 
eri luontoisia). 
 

Esimerkkejä: Erityyppiset havainnot tarjoavat hyviä esimerkkejä 
ennaltaehkäisevästä valvonnasta. Oikeudenkäyntiä tarkkailevan 
kansalaisjärjestön edustajan tavoite on usein varmistaa oikeudenmukainen 
tuomio ja tarjota moraalista tukea yhdelle osapuolelle.  
 
Näin ollen, samalla kun seurataan tietyn etnisen vähemmistön edustajien 
oikeudenkäyntejä, jotta voidaan tutkia heihin mahdollisesti kohdistuvaa 
puolueellisuutta tai syrjintää, voi tarkkailija pelkällä läsnäolollaan vaikuttaa 
oikeudenkäyntiin ja oikeuden toimijoiden käytökseen.  Avoin tai hyvin ilmeinen 
tarkkailu voi estää syrjintää tai puolueellisuutta tapahtumasta.  
 
Vaalitarkkailulla (esimerkiksi vammaisten äänestäjien äänestyspaikalle pääsyn 
näkökulmasta) voi olla samanlainen vaikutus. Itse asiassa tilanteen 
dokumentoimisen lisäksi tarkkailijoiden läsnäolo usein takaa vapaiden ja 
demokraattisten äänestysstandardien täyttymisen.  
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Lopuksi, kun tarkkaillaan julkisia kokoontumisia, kuten uskonnollisten ryhmien 
kokouksia, marsseja, mielenosoituksia tai gay pride -kulkueita (näkökulmana 
vapaa kokoontumisoikeus sekä valtion velvollisuus taata turvatoimet ja 
osallistujien suojelu), on pyrkimyksenä dokumentoida tilanne objektiivisesti, 
mutta myös pyrkiä pelkällä tarkkailijoiden läsnäololla (yleensä tunnistettavilla 
rintamerkeillä tai muilla näkyvillä tunnuksilla, toisinaan poliisivoimien kutsumina) 
varmistamaan, että viranomaiset takaavat julkisen kokoontumisen tapahtuvan 
vaatimusten mukaisesti.  

 
HARJOITUS: Anna esimerkkejä eri valvontahankkeista, joilla on ollut ensisijaisesti 
tutkiva, täydentävä ja/tai ennaltaehkäisevä funktio (sekä olemassa olevia hankkeita, 
että keksittyjä).  
 
Mitä tulee valvoa? 
 
Periaatteessa voidaan valvoa mitä tahansa, mistä ollaan kiinnostuneita – pienistä 
paikallistason hankkeista, joissa keskitytään yhteen kysymykseen (kuten tietyn 
etnisen vähemmistön eristämisestä yhteen paikalliskouluun), aina laajoihin ja 
monimutkaisiin tutkimushankkeisiin (kuten kyseisen vähemmistön tilanteen 
valvominen koko maan koulujärjestelmässä esiintyvän syrjinnän suhteen tai 
koulutuksen lisäksi monilla eri aloilla).  
 
On kuitenkin hyvä vastata tiettyihin peruskysymyksiin ennen lopullisten päätösten 
tekoa valvonnan toteuttamisesta: 
  
• Miksi haluamme valvoa? Miten tämä sopii organisaatiomme missioon ja 

strategiaan, yleiseen tavoitteiseemme ja kohteisiimme?  Mitä haluamme 
saavuttaa valvonnalla? Onko tavoitteena saada tietoa (tutkiva funktio), tukea jo 
muodostettua strategiaa ja vaikuttamisen tavoitteita täsmällisillä tiedoilla 
(täydentävä funktio), vai estää syrjintää tapahtumasta tietyssä tapauksessa 
(ennaltaehkäisevä funktio)?   

• Onko välttämätöntä toteuttaa valvontaprojekti? Onko olemassa parempia, 
helpompia tai halvempia tapoja saavuttaa tavoite? Meidän tulee esimerkiksi 
tarkistaa olemassa oleva tieto ja tietämys – muut tahot saattavat jo valvoa 
tilannetta (viranomaiset, yhdenvertaisuuselimet, akateeminen yhteisö, 
kansainväliset organisaatiot, muut kansalaisjärjestöt). Ei ole hyötyä toistaa 
olemassaolevia pyrkimyksiä. Sen sijaan voisimme käyttää olemassa olevaa 
tietoa.  

• Miten me tulemme käyttämään valvonnan tuloksia? Onko meillä selkeä 
näkemys siitä, miten kerättyjä faktoja, todisteita ja tietoa voidaan hyödyntää 
meidän tai muiden toimesta?  

• Lopuksi, meidän tulee vastata resurssejamme koskeviin kysymyksiin – 
olemmeko riittävän päteviä? Onko organisaatiomme valmis tehtävään? Onko 
meillä riittävästi henkilöstöä ja materiaaliresursseja toteuttamaan tehokas ja 
hyödyllinen valvontahanke? Tarvitsemmeko ulkoista apua? Jos tarvitsemme, 
niin kenen apua? Onko meillä tarpeen vaatiessa riittävästi kontakteja tai rahaa? 
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Valvonta-aiheen valinta riippuu tietysti organisaatiomme missiosta ja strategiasta, 
paikallisesta tai kansallisesta kontekstista, olemassaolevista tarpeista, tiedon 
puutteista jne. Seuraavassa on esitetty yllä mainittujen aiheiden lisäksi joitain 
esimerkkejä kysymyksistä, joiden suhteen valvonta voisi olla hyödyllistä, sekä 
mahdollisia konkreettisia valvontaprojekteja.  
 
Yleisesti: 
 
• Miten vähemmistöjen erityisoikeuksia kunnioitetaan (toteutetaan) julkisten 

instituutioiden toimesta (paikallishallinto, julkisten palvelujen tarjoajat, poliisi, 
vankilahallinto jne.);  

• Miten vähemmistöjen erityisoikeuksia kunnioitetaan tiettyjen yksityisten tahojen 
toimesta (työnantajat, palveluntarjoajat jne.), ja   

• Miten tietty laki (tai politiikka) vaikuttaa vähemmistöjen oikeuksien 
noudattamiseen (ennen kuin se tuli voimaan tai tietyn aikajakson jälkeen). 
Katso lisätietoja aiheesta alla kohdasta B (yhdenvertaisuuden vaikutusten 
arviointi).  

 
Tarkempia esimerkkejä aiheista: 
 
• Ikäsyrjinnän valvonta työelämässä erityisten työnantajasääntöjen ja ehtojen 

(palkka, lomat), ylennysten ja koulutusmahdollisuuksien kannalta;   
• Poliisin harjoittaman seksuaalivähemmistön häirinnän valvonta; 
• Syrjinnän valvonta koulutuksessa – tietyn etnisen vähemmistön pääsy 

koulutukseen;  
• Vammaisten henkilöiden tiettyjen palvelujen saannin valvonta, ja  
• Uskonnonvapauden valvominen suljetuissa tai avoimissa instituutioissa 

(vankilat, sairaalat, sotilaslaitokset ja muut paikat, joissa asuu ihmisiä).  
 
HARJOITUS: Tunnista aihe (tai aiheita), joka on mielestäsi tärkeä, ja jota tulisi tutkia 
valvonnan muodossa. Vastaa ’peruskysymyksiin’ sen yhteydestä organisaation 
missioon ja strategiaan, välttämättömyydestä, mahdollisesta tulosten käytöstä ja 
organisaation resursseista.  
 
Kenen tulisi harjoittaa yhdenvertaisuutta ja syrjinnän vastaisuutta koskevien 
politiikkalinjausten ja käytäntöjen valvontaa?  
 
Onko yhdenvertaisuuden puolesta ja syrjintää vastaan toimivilla kansalaisjärjestöillä 
velvollisuus toteuttaa valvontaprojekteja? Voitaisiin helposti väittää, että vastaus 
tähän kysymykseen on ’ei’.  
 
On olemassa useita instituutioita, joiden tulisi kerätä tietoja, tutkia ja suorittaa 
kyselyjä. Joissakin tapauksissa instituutioilla on velvollisuus valvoa, kun taas toisissa 
tapauksissa niiden toiminta riippuu niiden omasta tahdosta ja päätöksestä. 
Mahdollisten toimielinten listalle voivat kuulua seuraavat: 
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• Kansalliset tilastokeskukset ja niiden vuosittaiset tutkimussuunnitelmat;  
• Yhdenvertaisuuselimet, joiden tulee EU:n direktiivien mukaan suorittaa syrjintää 

koskevia riippumattomia tutkimuksia, julkaista riippumattomia raportteja ja antaa 
suosituksia syrjintään liittyvissä kysymyksissä (katso esim. direktiivin 
2000/43/EY artikla 13); 

• Muut kansalliset tai paikalliset julkiset elimet (paikallisesta kontekstista 
riippuen), joiden tulee kerätä tilastotietoja ja muuta tietoa, sekä arvioida omia 
politiikkalinjauksiaan sekä linjausten ja käytäntöjen tuloksia; 

• Kansainväliset instituutiot ja organisaatiot, joilla tulee olla vertailutietoja eri 
maista, kuten: 
o Euroopan komissio (pitkän aikavälin hankkeet sekä yksittäiset tutkimukset, 

jotka tarkastelevat useita kysymyksiä, asiantuntijoiden erityisverkostot, 
jotka raportoivat omien maidensa kehityksestä);22 ja 

o Euroopan neuvosto, OSCE, YK (tiedonkeruu, tutkimusten teettäminen); 
• Tieteenharjoittajat ja yliopistotutkijat, yliopistot ja muut tutkimuslaitokset sekä 

ajatushautomot, jotka tekevät runsaasti yhteiskunnallista tutkimusta; 
• Yksityiset tahot, kuten yritykset, jotka keräävät tietoa ja harjoittavat tutkimusta 

asiakkaistaan, potentiaalisista asiakkaistaan, sekä työntekijöistään, ja 
• Mediat – tietyissä määrin, vaikkakin toisinaan eri mediat toteuttavat myös varsin 

vaikuttavia valvontaa ja tutkimusta.  
 
Mikä siis on kansalaisjärjestöjen rooli? Kansalaisjärjestöillä on rooli ainakin 
neljällä eri tasolla:  
 
• Inspirointi. Kansalaisjärjestöjen ei tule korvata muita elimiä niiden 

valvontavelvoitteissa. Kansalaisjärjestöjen tulisi sen sijaan inspiroida, toimia 
laukaisimena, esittää syväluotaavia kysymyksiä ja rohkaista muita instituutioita 
(julkiset, yksityiset, akateeminen yhteisö) keräämään tietoja, suorittamaan 
kyselyjä ja valvomaan politiikkoja. Kansalaisjärjestöt voivat tarjota esimerkkejä 
ja jakaa parhaita käytäntöjä muista maista; 

• Yhteistyö.  Kansalaisjärjestöt voivat osallistua muiden osapuolten järjestämiin 
valvontahankkeisiin. Ne voivat tarjota tietoa ja todisteita, toimia kumppaneina tai 
paikallisina/kansallisina yhteystahoina kansainvälisessä vertailevassa 
tutkimuksessa. EU:n jäsenmaiden tulee esimerkiksi rohkaista vuoropuhelua 
syrjintää vastustavien kansalaisjärjestöjen kanssa yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen edistämiseksi (direktiivin 2000/43/EY artikla 12 sekä direktiivin 
2000/78/EY artikla 14). Kansalaisjärjestöjä tulee siten konsultoida aina, kun 
niiden tietämys ja kokemus liittyvät asiaan.  

• Vahtikoiran työ. Toisinaan tiedonkeruu ja valvonta ovat asianomaisten 
instituutioiden (kuten yhdenvertaisuuselimet) velvollisuus. Käytännössä julkiset 
instituutiot eivät kuitenkaan tietyissä tapauksissa näytä täyttävän rooliaan 
riittävissä määrin. Kansalaisjärjestöt voivat ja niiden tulisi tehdä, ’vahtikoiran’ 
työtä ja arvioida, täyttävätkö (ja miten) tietyt instituutiot nämä velvoitteensa. Itse 

                                                 
22  Katso tietoja eri asiantuntijaverkostoista sekä Euroopan komission teettämistä tutkimuksista 

osoitteesta:   http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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asiassa kansalaisjärjestö voi toteuttaa valvontahankkeen tutkiakseen, 
täyttävätkö muut instituutiot valvontavelvoitteitaan, ja 

• Kansalaisjärjestön harjoittaman riippumattoman valvonnan toteuttaminen. Jos 
tietoja ei ole riittävästi, saatavissa olevassa tiedossa on puutteita tai jos muun 
tutkimuksen uskottavuus on kärsinyt, voivat kansalaisjärjestöt suorittaa 
riippumatonta valvontaa. Joskus kansalaisjärjestöt ovat yksinkertaisesti 
parempia tässä työssä, koska ne ovat lähempänä syrjinnän uhreja ja niihin 
luotetaan enemmän kuin muihin instituutioihin, ja ne pääsevät paremmin käsiksi 
arkaluonteisiin tietoihin. Valvonnan suorittaminen sisältää siten tiedonkeruuta, 
mutta vaikutusstrategian mukaisesti myös palautteen/suositusten antamista 
valvotuille julkisille instituutioille/elimille sekä tulosten välittämistä julkisuuteen 
(raportointi). 

 
HARJOITUS 
 
1. Listaa kaikki instituutiot (tai niiden tyypit), joiden tulisi oman maassasi valvoa, 

kerätä tietoja, tutkia ja suorittaa kyselyjä.  
2. Kenen tulisi mielestäsi valvoa, kerätä tietoja ja suorittaa kyselyjä oman 

organisaatiosi erikoisalueella (esim. ikäsyrjintä työpaikalla tai 
seksuaalivähemmistöjen häirintä)?  Tunnista ja listaa asianomaiset instituutiot. 
Täyttävätkö ne velvoitteensa?  

 
HARJOITUS: Keskustelkaa, miten kansalaisjärjestöt voisivat vaikuttaa muihin 
(asianomaiset listatut instituutiot) näiden valvontaroolin täyttämisessä?  
 
Miten valvoa – valvonta vaihe vaiheelta 
 
Valvonta on lähestymistapa, jota kansalaisjärjestöt voivat hyödyntää eri tavoin; 
hankkeet voivat olla suhteellisen yksinkertaisia, pieniä ja lyhytaikaisia (kuten yhden 
mielenosoituksen tarkkailu tai paikallisen sanomalehden sisällön valvominen 
kuukauden ajan), tai monimutkaisia ja pitkälle kehitettyjä (kuten jonkin erityisen 
etnisen vähemmistön koulutusmahdollisuuksien valvominen koko maassa).  
 
Mitkä ovat valvontaan valmistautumisen ja sen toteutuksen päävaiheet? 
 
1. Valvonta-aiheen muodostaminen  
2. Selvitettävien tietojen määrittäminen (valvontaongelmat ja -kysymykset) 
3. Lainopillisen analyysin ja taustatutkimuksen tekeminen  
4. Valvonnan metodien valinta ja välineiden kehittäminen 
5. Suunnittelu (logistiikka)  
6. Työvälineiden pilotointi ja edelleen kehittäminen 
7. Kerätyn tiedon koostaminen/käsittely/analysointi 
8. Raportointi/palaute/kommunikointi 
9. Tulosten hyödyntäminen 
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Esimerkki: Kun yllämainittuja valvonnan vaiheita määritetään lyhyesti, käytämme 
myös esimerkkinä yhtä mahdollista valvontahankeideaa. Kansalaisjärjestön 
erikoisalasta riippuen valvonnan erityiselementit tietenkin vaihtelevat. 
Esimerkissämme esitellään pieni paikallinen kansalaisjärjestö, joka tukee muun 
muassa vammaisia henkilöitä ja joka toimii yleisesti kunnallistasolla, mutta myös 
yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa verkostoissa kansallisella tasolla. 
Organisaatiossamme on joitain osa-aikaisia työntekijöitä sekä useita vapaaehtoisia ja 
tukijoita.  
 
Valvonta-aiheen muodostaminen  
 
Tässä vaiheessa määritetään, mitä pitää valvoa ja minkälaista tietoa halutaan 
perustuen aiempaan kokemukseen, alustavaan taustatutkimukseen.  
 
Organisaatiotamme pyydetään usein tukemaan vammaisia henkilöitä näiden 
pyrkimyksessä poistaa esteitä, jotka rajoittavat pääsyä kunnan palveluihin. Yksittäiset 
valitukset ja kunnan sisäiset pyynnöt johtavat kuitenkin vain pieniin muutoksiin, rahaa 
ei investoida riittävästi ja esteitä on edelleen paljon. Paikallishallinto väittää 
tekevänsä parhaansa valitsevissa olosuhteissa.  Kunnallisen vaikutusstrategian 
suunnittelemiseksi päätämme suorittaa valvontaa. Haluamme valvoa vammaisten 
henkilöiden pääsyä kunnan omistamiin julkisiin rakennuksiin sekä rakennuksissa 
tarjottaviin palveluihin.  Haluamme keskittyä kahteen elementtiin: olemassaolevat 
esteet, jotka tulee poistaa, sekä mahdollinen viimeaikainen kehitys (mitä on tehty 
muutaman vuoden aikana).  
 
Selvitettävien tietojen määrittäminen (valvontaongelmat ja -kysymykset) 
 
Valvonnan aiheen tunnistaminen on yleensä vain alkuvaihe. Se pitää hajottaa 
erityisiin osiin/kysymyksiin/ongelmiin. On muodostettava konkreettiset kysymykset, 
joihin etsitään vastauksia. Tämä on vaihe, jossa tehdään todelliset valvonnan 
laajuutta koskevat päätökset.  
 
Päätämme valvoa julkisia rakennuksia ja kunnan omistamia rakennuksia, 
esimerkiksi: paikallishallinnon rakennukset, poliisiasemat, oikeustalot, postitoimistot, 
uimahallit, koulut, terveyskeskukset ja sairaalat. Haluamme tietää, onko rakennuksiin 
ja palveluihin helppo pääsy henkilöillä, jotka ovat eri tavalla vammautuneita tai 
liikuntarajoitteisia (esimerkiksi pyörätuolilla, kainalosauvojen avulla liikkuvat henkilöt, 
näkövammaiset, tai henkilöt joilla on muita vastaavia ongelmia). 
 
Rakennuksia ja palveluja on useita. Meidän tulee muodostaa kutakin tapausta varten 
erityiset kysymykset, esimerkiksi arkkitehtonisten esteiden tapauksessa voimme 
kysyä, onko postitoimistoon pyörätuolipääsy, ja jos sellainen on, onko se toimiva ja 
käyttävätkö pyörätuolilla liikkuvat sitä.  Jos ei ole, niin onko pyörätuolia käyttäville 
muita ratkaisuja postin palvelujen käyttöön? Onko postitoimiston palvelutiski riittävän 
matala pyörätuolin käyttäjille? Jos ei ole, niin miten heitä palvellaan? 
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Toinen kysymyssarja koskee viimeaikaista kehitystä. Voidaan esimerkiksi päättää 
tarkistaa, mitä asian suhteen on tehty viimeisten kolmen vuoden aikana (kun 
nykyinen paikallishallitus tuli valtaan). Jokaisen valvotun instituution suhteen tulee 
siis selvittää, mikä on muuttunut käytettävyydessä viimeisten kolmen vuoden aikana, 
kuka toteutti muutoksen, kuka maksoi sen jne. 
 
Koska päätimme valvoa useita eri rakennuksia, jotka tarjoavat erilaisia palveluja, 
kysymyslistasta tulisi pitkä.  
 
Lainopillisen analyysin ja taustatutkimuksen suorittaminen  
 
Jotta voisimme valvoa nykyisiä käytäntöjä ja politiikkoja suhteessa lainopillisiin 
normeihin, tulee meidän tuntea ja ymmärtää nykyinen lainopillinen tilanne. Tämä 
tehdään yleensä kansalaisjärjestön juristien avulla. Lainopillinen analyysi käsittää 
valvontaongelmien ja -kysymyksien oleelliset eri lähteet (ja analyysin syvyys riippuu 
näistä ongelmista), kansainvälisestä lainasäädännöstä ja perustuslaista eduskunnan 
säädöksiin ja valtion määräyksiin (sekä kansalliset että paikalliset) sekä eri 
instituutioiden sisäisiin määräyksiin. Se voi sisältää myös oikeuden päätöksiä.  
 
Yksityiskohtainen lainopillinen analyysi ei tietenkään ole tarpeen kaikissa hankkeissa: 
useissa valvontahankkeissa tietämys valvottaviin asioihin liittyvistä perusoikeuksista 
riittää. Yleisesti ottaen tärkeitä lainopillisia kehityksiä tulee valvoa projektin aikana, 
ettei huomaamatta jäisi mikään merkittävä lain muutos tai tuomioistuimen päätös, 
jota voitaisiin käyttää tutkimuksessa ja vaikuttamispyrkimyksissä.    
 
Taustatutkimus (olemassaolevan tiedon keruu ja analysointi) -  
kaikenlaista oleellista tietoa, materiaalia, todisteita, julkaisuja, raportteja, 
mediareportaaseja jne. tehdään yleensä säännöllisesti aiheesta kiinnostuneiden 
organisaatioiden toimesta.  Valvontahankkeen alussa se tulee suorittaa tavallista 
yksityiskohtaisemmin.   
 
Usein on asiakirjoja, joita emme tunne tai jotka olemme unohtaneet (mikäli ne ovat 
historiallisia). On aina hyvä tunnistaa kaikki valvottavaan aiheeseen liittyvät 
materiaalit riittävän osaamisen takaamiseksi, inspiraation saamiseksi ja vertailujen 
tekemiseksi.  Taustatutkimuksen tekemistä tulee jatkaa ainakin hankkeen 
toteutuksen ajan, sillä mikäli uutta materiaalia ilmestyy (tai on juuri löydetty) 
hankkeen aikana, tulee meidän olla siitä tietoisia ja tarvittaessa käyttää sitä.  
 
Meidän tapauksessamme lainopilliset analyysit voivat keskittyä kahteen elementtiin – 
sellaisiin yleisiin syrjinnän vastaisiin standardeihin, jotka edellyttävät hallinnolta toimia 
esteiden poistamiseksi (esim. YK-sopimukset), sekä paikallisiin lakeihin. Nouseeko 
kansallisista säädöksistä ja määräyksistä sellaisia velvoitteita, joihin voimme tässä 
yhteydessä vedota?   
 
Taustatutkimuksen tulee sisältää useita asioita. Onko kukaan suorittanut vastaavaa 
valvontaa ennen? Muissa kunnissa? Kansallisella tasolla? Muissa maissa? Löytyykö 
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käyttöömme soveltuvaa metodologiaa?  Onko aiheesta paikallishallinnon tuottamia 
raportteja, asiakirjoja, suunnitelmia, budjetteja, lupauksia, tai paikallisen 
kunnallisvaltuuston pöytäkirjoja, joissa käsitellään ongelmaa? Onko kansallisella 
tasolla kerätty vertailevaa tietoa, jonka avulla voisimme tuoda esille kuntamme 
tapauksen suhteessa muihin kuntiin?  
 
Valvonnan metodien valinta ja välineiden kehittäminen 
 
Kansalaisjärjestöjen harjoittama valvonta ei ole tieteellistä tutkimusta. Se kuitenkin 
hyödyntää yleensä tieteellisiä tutkimustyökaluja, ja siihen voidaan joskus liittyä 
sosiologin tai tilastotieteilijän apu.  
 
Kansalaisjärjestöjen harjoittamassa valvonnassa luotetaan usein tapaustutkimuksiin, 
haastatteluihin tai uhrien todistuksiin perustuvaan laadulliseen tietoon.  Erityisesti 
yhdenvertaisuuden ja syrjinnänvastaisuuden alueella ei aina ole mahdollista löytää 
luotettavaa määrällistä tietoa (luvut ja tilastot). Ongelmasta riippuen on 
todennäköistä, että paras käytettävissä oleva tieto on joissain tapauksissa laadullista. 
Esimerkiksi työelämän alueella on verrattain helppo kerätä laadullista tietoa 
työntekijöiden sukupuolesta ja iästä, mutta on hyvin epätodennäköistä, että 
saatavana on vastaavia tietoja seksuaalisesta suuntautumisesta.  Meidän tulee siksi 
suunnitella huolellisesti ja hienotunteisesti laadullisen tiedon keräys.  
 
On tietenkin tietoa (valituksista, medioista, muiden tuottamista raporteista jne.), jota 
organisaatiot keräävät ja analysoivat säännöllisesti. Strategisen valvonnan 
suunnittelussa on kuitenkin tärkeää pyrkiä kehittämään systemaattisempi tapa 
kerätä, valita, analysoida ja käsitellä tarvittavaa tietoa.  
 
Mitä tiedonkeruutapoja kansalaisjärjestöillä on käytettävissään? Seuraavassa on 
joitain mahdollisia tapoja: 
 
• Jatkuva taustatutkimus 
• Valitusten analysointi (syrjinnän uhrien esittämät valitukset) 
• Media-analyysi (lehdistö, internet, audiovisuaalinen media) 
• Olemassaolevien tilastotietojen analyysi  
• Julkisten asiakirjojen analyysi (kuten oikeuspöytäkirjat, julkisten instituutioiden 

asiakirjat, arkistot) 
• Henkilökohtaisten kokemusten kuuleminen ja tallentaminen:  

o vapaamuotoiset haastattelut/epämuodolliset keskustelut 
o kohderyhmähaastattelut (useita yksilöitä samanaikaisesti)  
o ohjatut haastattelut (osittain strukturoidut)  
o kyselypohjaiset haastattelut (avoimet tai suljetuilla kysymykset/ 

monivalintakysymykset) 
• Kyselypohjaiset mielipidetutkimukset: internet, posti jne. (vastaajat vastaavat 

itse kysymyksiin kirjallisesti) 
• Tapausten dokumentointi (tapaustutkimukset) 
• Tarkkailu (yksilöiden, sijaintien, tapahtumien), ulkoinen tai osallistuva 
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• Fyysiset mittaukset (rakennusten, tilojen, laitteiden) 
• Kokeet (esimerkiksi tilannetestaus)  
 
Mikäli taustatutkimuksen jälkeen olemme vakuuttuneita, että meillä ei ole vastauksia 
kaikkiin kysymyksiin, ja että tärkeää tietoa puuttuu edelleen, on tehtävä päätös tämän 
tiedon hankintatavasta. Käytettävissä on monia täydentäviä tapoja: 
vapaamuotoiset/kyselypohjaiset haastattelut seuraavien kanssa: vammaiset henkilöt 
(henkilökohtaisista kokemuksista), tiettyjen rakennusten ja palvelujen johtajat ja 
työntekijät, paikallishallinnon edustajat, sekä vammaisten henkilöiden fokusryhmät. 
Lisäksi voidaan tarkastella rakennusten vierailijoiden kaaviota, julkisten asiakirjojen 
analyyseja koskien kehitysaskelia, budjetointia jne. Voidaan myös kerätä vertailevaa 
tietoa muista kunnista.  
 
Voidaan järjestää kokeita: tietyllä tavalla vammautuneita henkilöitä voidaan pyytää 
yrittämään rakennusten ja palveluiden käyttöä, sekä dokumentoimaan nämä 
yrityksensä.  On myös mahdollista käyttää arkkitehtonisten esteiden fyysisiä 
mittauksia ja valokuvallista dokumentointia.   
 
Suunnittelu (logistiikka)  
 
Strateginen valvonta edellyttää hyvää ja huolellista suunnittelua. Päätettävänä on 
useita asioita: kuka tekee mitä, miten ja milloin, miten kauan se vie ja miten 
paljon rahaa tarvitaan. On aina suositeltavaa laatia yksityiskohtainen 
toimintasuunnitelma (vaikkei rahoittaja ei sitä edellyttäisikään). Suunnitelman 
toimeenpanoa tulee valvoa.  
 
Aikaisemmista valinnoista riippuen on päätettävä, kuka kehittää tutkimustyökalut, 
kuka testaa ne ja kehittää niitä, kuka suorittaa haastattelut tai rakennuskäynnit, kuka 
analysoi tiedot ja kirjoittaa raportit, kuka valmistaa politiikkalinjauksia koskevat 
paperit, tulokset sisältävät esitteet jne. ja milloin mikäkin toiminto tulee suorittaa. 
Myös seuraavista asioista tulee päättää: miten raportit tulee julkaista ja levittää? 
Milloin tulokset tulisi esittää? Onko jokin aika erityisen sopiva tarkoituksiimme (ajoitus 
on joskus oleellisen tärkeää)? Onko käytettävissä riittävästi henkilökuntaa ja/tai 
vapaaehtoisia? Pitääkö heidät kouluttaa? Mitä välineitä tarvitaan – kamera, 
äänityslaite? Kuinka paljon rahaa tarvitaan ja mihin tarkoitukseen? 
Projektisuunnitelman toimeenpanoa tulee valvoa. Kannattaa tehdä yksinkertainen 
neljän sarakkeen taulukko, josta ilmenee, kuka on vastuussa (1) mistäkin tehtävästä 
(2) sekä tehtävän aikaraja (3) ja tila (4).  
 
Työvälineiden käyttöönotto ja parantaminen  
 
On hyvin tärkeää, että riippumatta minkälaiset työkalut (kyselyt, ohjeet, mallit jne.) 
kehitetään tai otetaan käyttöön tiedonkeruuta varten, tulee ne testata.  Meidän on 
tiedettävä seuraavat seikat: 
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Ymmärtävätkö ihmiset (sekä tietojen kerääjät ja haastateltavat) käytössä olevat 
työkalut? Ovatko ohjeet ja kysymykset riittävän selkeitä? Tuottaako työkalun käyttö 
halutun informaation? Ovatko mahdollisten vastausten (suljetuissa kysymyksissä 
tarjotut vastaukset) vaihtoehdot asianmukaisia?  Kattavat? Liian pitkiä tai liian 
lyhyitä? 
 
Työkalujen testausta kutsutaan usein ’pilotiksi’. Testauksen jälkeen tulokset täytyy 
analysoida ja työkaluja pitää muuttaa tai päivittää. Joskus työkalut hylätään ja 
päätetään kehittää uusia työkaluja. 
 
Pilottitutkimuksen ja työkalujen testauksen avulla on mahdollista eliminoida muutoin 
syntyvät virheet ja välttää tarpeetonta työtä.  
 
Jos tehdään päätös käyttää kyselypohjaisia haastatteluja tai rakennusvierailujen 
kaavioita, tulee ne testata, jotta nähdään onko muodostettu oikeanlaiset kysymykset, 
mitkä kysymykset tulee poistaa ja mitä tulee lisätä.  
 
Kerätyn tiedon koostaminen/käsittely/analysointi 
 
Kaikki riippuu käynnissä olevan hankkeen tyypistä. Tilanne on erilainen yksittäisessä 
tutkimushankkeessa (tehdään vain kerran), kausittaisesti toistuvassa projektissa 
(jonka tuloksia vertaillaan), ja pysyvässä valvonnassa (joka toisinaan kestää vuosia 
ja johon liittyy kausittaisia raportteja).  
 
Kansalaisjärjestöjen tulee harkita eräitä tärkeitä kysymyksiä 
tiedonkeruuprosessissaan.    
 
• Tiedonlähteiden dokumentointi uskottavuussyistä, mutta ei aina paljastaen niitä; 
• Valvonnan mahdollisesti vaarantamien (ammatillisesti tai maineen suhteen) 

henkilöiden identiteetin suojelu, heidän epäsuoran tai suoran 
tunnistamisriskinsä välttäminen ilman heidän kirjallista lupaansa;  

• Tietojen varmistaminen ja erilaiset tiedonkeruutavat – eri tavat täydentävät 
toisiaan; 

• Tietoja kerättäessä ei keskitytä ainoastaan vallitsevaa tilaa koskevaan tietoon, 
vaan pyritään pääsemään aiheessa syvemmälle – vallitsevan tilan syihin, 
vallitsevaan tilaan perustuviin selityksiin tai suosituksiin.  

• Valvontakysymyksiä selkeästi havainnollistavien tapausten tai hyvinä 
esimerkkeinä toimivien kiinnostavien lainausten etsiminen ja tunnistaminen; 
sekä   

• Objektiivisuus, tilanteen valvonta sellaisena kuin se on, huomioiden 
rikkomusten lisäksi (kuten joillakin kansalaisjärjestöillä, erityisesti ’vahtikoirilla’, 
on taipumus toimia) myös hyvät käytännöt ja parannukset, pyrkien tutkimaan 
ongelmaa monipuolisesti eri toimijoiden/osapuolten näkökulmasta.    

 
Määrällisen tiedon käsittely riippuu käytetyistä työkaluista ja otoksen koosta. Joskus 
paperilappu ja kynä riittävät, toisinaan tarvitaan laskinta ja toisinaan ammattikäyttöön 
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tarkoitettuja tilasto-ohjelmia sekä niiden käytön hallitsevien asiantuntijoiden apua.  
On kuitenkin yksi yleissääntö: On oleellista tietää, miten tieto tullaan käsittelemään 
ennen kuin tutkimustyökaluja käytetään.  
 
On vaarallista suunnitella hieno ja pitkä kysely, kerätä sen avulla tietoja ja vasta 
sitten alkaa ajatella niiden käsittelytapoja.  Määrällisen tutkimuksen 
tietojenkäsittelytyökalujen ja valvontatyökalujen täytyy kulkea käsi kädessä, ja ne 
tulee suunnitella yhdessä.   
 
Projektissa olisi luultavasti paljon laadullista tietoa – tiettyjen vammaisten henkilöiden 
tositarinoita. Koska kuitenkin päätimme valvoa useita rakennuksia, voimme myös 
päättää suorittaa joitain määrällisiä analyyseja, joilla osoitetaan ongelman mittakaava 
(esimerkiksi 70 %:ssa kunnallisia rakennuksia ei ole pyörätuolipääsyä).  Tässä 
mittakaavassa kynä ja paperi luultavasti riittävät laskelmien tekoon, eikä 
erikoisohjelmistoja tarvita.  
 
Raportointi/palaute/kommunikointi 
 
Valvontaraportit voivat näyttää erilaisilta riippuen hankkeesta, organisaation 
lähestymistavasta, paikallisista tavoista, käytetyistä keinoista ja kohderyhmistä. 
Sopimusmekanismia varten laadittu varjoraportti edellyttäisi erilaista rakennetta kuin 
raportti, joka on kohdistettu poliitikoille tai muille päättäjille. Suurelle yleisölle ja 
medialle tarkoitettu raportti näyttäisi erilaiselta kuin erikoistuneempi raportti, joka on 
tarkoitettu tukemaan strategisen oikeudenkäynnin toimintaa kansallisessa tai 
kansainvälisessä tuomioistuimessa.   
 
Kaikki sisältävät kuitenkin joitain yhteisiä elementtejä:  
 
• Sisällysluettelo; 
• Lyhyt johdanto, jossa selitetään, miksi valvontaa tarvitaan, esitetään valvonnan 

tavoitteet ja annetaan joitain perustietoja valvonnan laatijoista, sen laajuudesta, 
aikavälistä jne; 

• Tunnustukset ja kiitokset henkilöille, jotka mahdollistivat valvonnan, tekivät 
yhteistyötä valvonnan aikana, suostuivat puhumaan tai vastaamaan 
haastatteluihin, antoivat todisteita jne; 

• Pääjohtopäätökset ja -suositukset (tai tiivistelmä) raportin alussa tai lopussa;  
• Asiaan liittyvän lainsäädännön analyysi – mitkä ovat standardit (perustuslailliset, 

kansainväliset, paikalliset);  
• Raportin pääosa – tiedot, todisteet, tapaustutkimukset ja löydökset esitettyinä 

kiinnostavalla tavalla; 
• Johtopäätökset; 
• Yksityiskohtaisemmat suositukset;  
• Tieota käytetystä metodologiasta (toisinaan hyvin yksityiskohtaista, esimerkkejä 

työkaluista), ja  
• Lähdeluettelo.  
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Raportin laatimista tulee pohtia sekä suunnitteluvaiheessa, että toteutusvaiheessa. 
Tarvitsemme raporttia varten esimerkiksi hyviä lainauksia, valokuvia, 
tapaustutkimuksia jne. On myös päätettävä, riittääkö raportti yksinään, olisiko 
erillinen yhteenveto hyödyllinen, vai olisiko järkevää tuottaa lisäasiakirjoja, kuten 
politiikkalausunto, esitys kunnanvaltuustolle, tulokset sisältävä esite tai PowerPoint-
esitys.   
 
Valvontatulosten hyödyntäminen 
 
Valvontaraportin jakelu ei saisi olla hankkeen loppu (valitettavasti tämä on toisinaan 
todellisuutta, kirjalliset raportit päätyvät hyllyille eivätkä aina päädy edes internetiin 
asti, kun organisaatio siirtyy jo kohti uusia haasteita).  
 
Valvontatulokset voivat toimia vaikuttamisen laukaisijoina. Tuloksia tulee hyödyntää 
kaikissa vaikuttamispyrkimyksissä, ja valvonta tulee tarpeen mukaan toistaa. Miten 
valvontatuloksia voidaan käyttää? Mahdollisia käyttötapoja on useita, kuten:  
 
• Vaikuttamisessa, lobbauksessa (kokoukset, seminaarit, pyöreän pöydän 

keskustelut, mediatyö, politiikkalausunnot, informaatiolehtiset, lakiluonnokset 
jne.); 

• Raportoinnissa, mukaan lukien varjoraportit kansainvälisille toimielimille;  
• Oikeudenkäynnissä (todisteet, argumentit, valvonnan aikana löydetyt 

erityistapaukset), ja 
• Tietoisuuden lisäämisessä, koulutuksessa.   
 
On määritettävä media- ja tavoittelustrategia, jossa tunnistetaan milloin ja kenelle 
haluamme esittää valvontamme tulokset ensin – paikallismedioille, 
kunnallisvaltuustolle, pyöreän pöydän neuvottelufoorumille jne.   
 
HARJOITUS: Valvontahankkeen suunnittelu 
 
Valitse aiheesi oman organisaatiosi erikoisalan tai kiinnostuksen perusteella. 
Mikä on strateginen tavoitteesi? Toimintatavoite? 
Mikä on tutkimustehtäväsi (valvonnan kohde)? Mitä tutkimusongelmia ja -kysymyksiä 
siihen liittyy (mitä tietoa tarvitset ja miksi)?  
Mitkä ovat parhaimmat/asianmukaisimmat keinot hankkia tätä tietoa (miten saat 
tietoa)?  
Mikä on suunnitellun valvonnan laajuus (maantieteellinen, otanta, aikajakso jne.)? 
Mitä resursseja tarvitaan (rahoitus, henkilöstö, muut)? 
 
HARJOITUS: Suunnittele haluamasi valvontatyökalu (haastatteluohjeet tai kysely, 
tarkistuslista jne.) 
 
HARJOITUS: Mitä yhteisiä piirteitä ja eroja on kansalaisjärjestön harjoittaman 
valvonnan ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen välillä suhteessa: tavoitteisiin, 
metodeihin, otantoihin, tuloksiin, suosituksiin, vaikuttamiseen jne? 
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B. Yhdenvertaisuuden vaikutusarviointi 
 

Mikä on yhdenvertaisuuden vaikutusarviointi? 
 
Yhdenvertaisuuden vaikutusarviointi (EIA, equality impact assessment) on tehokas 
tapa tarkastella nykyisiä ja uusia politiikkalinjauksia, hankkeita,  ja palveluita 
syvällisesti sen selvittämiseksi, mikä vaikutus niillä voi olla erilaisiin 
yhdenvertaisuusryhmiin.  Sen tarkoitus on tiedottaa asianomaisille instituutioille:  
 
• Joutuuko yhdenvertaisuusryhmä tai onko sen todennäköistä joutua (tai ryhmät) 

epäsuotuisaan asemaan instituution ehdotetun tai olemassa olevan 
politiikkalinjauksen tai käytännön toimesta, ja  

• Miten instituution politiikkoja tai käytäntöjä voitaisiin parantaa tai miten ne 
voisivat tehokkaammin edistää yhdenvertaisuutta. 
 

EIA:ta ei tulisi koskaan pitää itsetarkoituksena. Instituution tulisi EIA:sta saadun 
tiedon perusteella toteuttaa tarvittavat toimet taatakseen, että sen politiikkalinjaukset 
tai käytännöt eivät ole syrjiviä, ja että ne edistävät yhdenvertaisuuden kehittymistä.  
 
EIA on hyvin kehittynyt vain tietyissä EU-maissa. Monissa muissa maissa se on uusi 
tai jopa tuntematon käsite. EIA esiteltiin ensimmäistä kertaa – virallisena 
vaatimuksena suorittaa EIA:ita – Pohjois-Irlannissa 1998 sekä Englannissa, 
Walesissa ja Skotlannissa 2001.  
 
EIA suoritetaan pääasiassa julkisten viranomaisten ja julkisten palveluinstituuttien 
toimesta. Jos mahdollista, EIA tulee suorittaa ennen kuin julkinen viranomainen 
päättää tulevasta toimesta (uuden politiikan käyttöönotosta, olemassa olevan 
muuttamisesta) ja sen tulee sisältyä politiikkalinjausten kehitysprosessiin.  
 
EIA:n viisi vaihetta politiikan kehitysprosessin läpi  
(lähde: Equality and Human Rights Commission, Yhdistynyt kuningaskunta)  
 
• Vaihe 1: Esipolitiikkalinjauksen kehittäminen tai politiikkalinjauksen 

tarkistussuunnittelu 
o (i) Päätös siitä, edellyttääkö politiikkalinjaus tai palvelu EIA:ta 
o (ii) EIA:n soveltamisalan määritys 

• Vaihe 2: Politiikkalinjauksen luonnostelu ja vaikutuksen arviointi 
• Vaihe 3: Valvonnan, arvioinnin ja tarkastustapojen käyttöönasettaminen 
• Vaihe 4: Politiikkalinjauksen hyväksyminen ja julkaisu 
• Vaihe 5: Toimintasuunnitelman valvonta ja tarkastus 
 
Jos politiikkalinjaus tai käytäntö on ollut jo käytössä, EIA tarjoaa vastaavaa tietoa ja 
osoittaa organisaatiolle, onko muutos tarpeen laillisuuden takaamiseksi. 
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Miten EIA-menettely toimii?   
 
Ei ole olemassa yhtä tapaa arvioida yhdenvertaisuuden vaikutusta, jota voitaisiin 
käyttää kaikkien instituutioiden toimesta kaikissa tapauksissa. Se riippuu 
harkittavasta politiikkalinjauksesta tai käytännöstä, sekä kyseisen virnaomaisen tai 
instituution toiminnoista, koosta ja resursseista. Asianomaisten instituutioiden tulee 
kehittää omat EIA-metodologiansa, jotka heijastelevat niiden toimialan luonnetta ja 
tavoitteita, sekä takaavat johdonmukaisuuden. Eri instituutiot käyttävät erilaisia 
lähestymistapoja. On kuitenkin olemassa tiettyjä peruskysymyksiä ja ongelmia, jotka 
tulee ratkaista, ja jotka ovat enemmän tai vähemmän yleispäteviä:   
 
• Voiko päätöksellä, politiikkalinjauksella tai käytännöllä olla haitallinen vaikutus:  

o minkä tahansa ryhmän yhdenvertaisiin oikeuksiin (iän, sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, etnisen alkuperän jne. 
mukaan)? 

o eri yhdenvertaisuusryhmien jäsenien tai yhden yhdenmukaisuusryhmän 
jäsenien ja muiden henkilöiden välisiin suhteisiin? 

• Voiko haittavaikutus muodostaa suoraa tai epäsuoraa syrjintää tai muutoin 
rikkoa syrjinnän vastaista lainsäädäntöä? 

• Voiko päätös, politiikka tai käytäntö edistää tehokkaammin kaikkien tai tiettyjen 
ryhmien yhdenvertaisuutta? 

• Voiko päätös, politiikka tai käytäntö edistää tehokkaammin eri 
yhdenvertaisuusryhmien välisten jäsenten tai yhden yhdenvertaisuusryhmän ja 
muiden henkilöiden välisiä suhteita?  

• Tarvitaanko lisää tutkimusta, osallistumista tai konsultaatiota? Olisiko 
tutkimuksen, osallistumisen tai konsultaation suorittaminen oikeassa suhteessa 
politiikan tai käytännön tärkeyteen? Onko sen todennäköistä johtaa eri 
tulokseen? 

 
Esitettävät EIA-kysymykset riippuvat siitä, mikä palvelun tai julkisen toiminnon 
aspekti on arvioitavana.  Yhdenvertaisuuden vaikutusarviointi voidaan suorittaa 
suhteessa mihin tahansa kansalliseen tai paikallisen hallinnon politiikkaan tai mihin 
tahansa julkisten toimintojen tarjoamiseksi laadittuun politiikkaan, kuten 
poliisitoiminta. Myös koulutusinstituutioiden tai terveydenhoitoinstituutioiden 
politiikkalinjausten ja käytäntöjen arviointi on mahdollista.   
 
EIA:n kysymyksiin vastaamiseen voidaan käyttää useita yllä mainitussa valvontaa 
koskevassa kappaleessa mainittuja metodeja.   
 
Kansalaisjärjestöjen rooli yhdenvertaisuuden vaikutusarvioinnissa  
 
Useimmat EIA:sta kertovat kirjoitukset keskittyvät julkisten instituutioiden 
velvollisuuteen tietää niiden tekojen tai suunnitelmien vaikutukset 
yhdenvertaisuuteen. Vaikka kansalaisjärjestöt mainitaan vain harvoin, niillä on rooli, 
jossa niiden oma, usein erikoistunut kokemus, tulee sisällyttää julkisten elinten EIA-
prosessiin.  
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Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan Equality and Human Rights Commission totesi: 
”Osallistumisen ja konsultoinnin avulla saatavat tiedot ja oivallukset ovat ehdottoman 
tärkeitä EIA:ille. Ne tarjoavat julkisten viranomaisten toimintojen vaikutuksille 
altistuneille tahoille tavan antaa todellista palautetta, parantavat tuloksia ja 
voimistavat sekä palvelun käyttäjiä, että työntekijöitä. […] Tällaisten laajemman 
osallistumisen ja konsultoinnin lähestymistapojen tulee sisältää ne yhteisöt ja ryhmät, 
jotka kuuluvat julkisen sektorin toimintojen piiriin, sekä laajemmat 
yhdenvertaisuusryhmät.  Monet näistä ryhmistä kohtaavat erityisiä esteitä 
osallistumiselle, mikä tarkoittaa erityisten, kohdistettujen tavoittelutoimintojen ja tuen 
olevan tarpeen.”23 
 
Kuvattu tilanne viittaa erityiseen maakohtaiseen kontekstiin, jossa EIA:sta on tullut 
virallinen vaatimus. Kansalaisjärjestöjen mahdollisesta roolista EIA:n suhteen tulee 
keskustella erityisesti maissa, joissa ei ole EIA-perinnettä. Ei ole mitään syytä, miksi 
kansalaisjärjestöt eivät voisi tehdä tämän kaltaista tiedustelua, etenkin mikäli julkisen 
tai yksityisen sektorin instituutiot eivät tee EIA:ta. Käytännössä se on eräs 
rakenteellisen yhdenvertaisuusvalvonnan muoto, joka johtaa muutokseen pyrkimään 
toimintaan ja jota voidaan yllä mainittujen eri valvontamuotojen tavoin käyttää 
kansalaisjärjestöjen toimesta tiedottamaan ja tukemaan niiden vaikutustyötä. 
 
HARJOITUS 
 
1. Mikä on kansalaisjärjestöjen mahdollinen rooli suhteessa EIA:han (esimerkiksi 

kansalaisjärjestö inspiroimassa muita suorittamaan EIA:n ja levittämässä EIA:n 
ideaa; kansalaisjärjestö osallistuu muiden tekemiin EIA-raportteihin, esimerkiksi 
osallistuen fokusryhmiin, tarjoamalla viranomaisille tietoa ja palautetta, 
ehdottaen muutoksia politiikkoihin ja käytäntöihin; kansalaisjärjestö 
toteuttamassa EIA:ta ulkoisena arvioijana)?  

2. Mikä on tietyn kansalaisjärjestön mahdollinen rooli tietyn maan kontekstissa? 
Päätä mahdollisista toimista suhteessa EIA:han ja laadi toimintasuunnitelma.  

 
4.3 Vaikuttaminen  
 
”Älä koskaan epäile, etteikö pieni ryhmä ajattelevia ja asialleen omistautuneita 
kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Itse asiassa se on ainoa, joka siihen on koskaan 
pystynyt.”  
Margaret Mead  
 
Tämän moduulin tavoitteena on tarjota kansalaisjärjestöille tietoja ja taitoja, jotta ne 
voivat ryhtyä strategisesti ajamaan asioita turvatakseen lakien ja politiikkalinjausten 
paremman ja tehokkaamman toteutuksen syrjinnän vastustamisessa.  
 

                                                 
23  Equality and Human Rights Commission, Equality impact assessment guidance. A step-by-step 

guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review, marraskuu 2009, 
s.15.  



 

 
69 

Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille 
 

4.3.1 Määritelmä 
 
Tässä käsikirjassa ’vaikuttaminen’ tarkoittaa organisoitua yritystä saada aikaan 
muutos esittämällä todisteita ja argumentteja siitä, miten ja miksi muutoksen tulisi 
tapahtua. Muutos voi koskea politiikkoja ja lakeja, näiden politiikkojen tai lakien 
toimeenpanoa tai ihmisten tietoisuutta näistä politiikoista ja omista oikeuksistaan. 
’Strateginen vaikuttaminen’ tarkoittaa sarjaa toimintoja, jotka on kehitetty, suunniteltu 
ja toteutettu huolellisesti toimijoiden pyrkiessä saavuttamaan tietty tavoite. Lobbaus 
on yksi vaikuttamistapa. 
 
4.3.2 Laajuus 
 
Tämä moduuli käsittelee kansalaisjärjestöjen keinoja toteuttaa tehokasta strategista 
vaikuttamista. Se käsittelee, mitä tarvitaan erilaisten vaikuttamistoimien 
määrittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä niiden tulosten ja vaikutuksen 
valvontaan ja arviointiin.  
 
Vaikuttaminen sisältää tiedonkeruuta, valvontaa, kumppanuuksien muodostamista, 
verkostoitumista ja median hyödyntämistä. Näitä aiheita käsitellään tämän käsikirjan 
muissa moduuleissa. Tämä moduuli osoittaa kontekstin, jossa tällaiset prosessit tai 
toiminnot ovat välttämättömiä tehokkaalle vaikuttamiselle.  
 
Tämä moduuli koskee kansalaisjärjestöjen vaikuttamistoimia eikä käsittele lobbausta 
kaupallisena toimintana tai mitään muita yksityisen sektorin organisaatioiden 
vaikuttamismuotoja. Se ei myöskään käsittele yhteisöpohjaista 
kapasiteetinmuodostusta, joka voi olla osa kansalaisjärjestöjen strategista 
vaikuttamistoimintaa. 
 
4.3.3 Sisältö 
 
Vaikuttaminen on systemaattinen prosessi, jossa pyritään saavuttamaan muutos 
tiettyjen selkeiden vaiheiden ja toimintojen avulla.  
 
a) Alkuanalyysi vaikutuskysymyksen tunnistamiseksi 
 
Mikä on pielessä? Tai mikä ei suju oikein? Onko todisteita syrjinnästä, epäedullisesta 
asemasta tai eriarvoisuudesta alueella, josta organisaatiosi on kiinnostunut?  Onko 
todisteita epäonnistumisesta toteuttaa täysimääräisesti kansallista tai EU:n 
syrjinnänvastaista lainsäädäntöä? Onko olemassa politiikkalinjauksia tai käytäntöjä, 
jotka estävät tai haittaavat ryhmiä nauttimasta täydestä yhdenvertaisuudesta? 
Esimerkiksi: 
 

Vammaiset henkilöt ovat suhteettomassa määrin syrjäytyneet useimmista 
ammateista useimmilla tasoilla, poikkeuksena vain vammaisille henkilöille 
rajoitettu ’suojatyöllistyminen’. 
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Yhdenvertaista koulutusoikeutta edellyttävistä kansallisesta, eurooppalaisesta 
ja kansainvälisestä lainsäädännöstä huolimatta tietyt etnisten vähemmistöjen 
perheet kohtaavat syrjintää (suoraa ja/tai epäsuoraa) yrittäessään ilmoittaa 
lapsiaan paikallisiin yleisiin kouluihin. 

 
• Mitä todisteita sinulla on? Ovatko ne objektiivisia? Ovatko ne yksiselitteisiä?  
• Mitä syitä niiden taustalla on? Kuka on vastuussa? 
• Miten syyt voitaisiin ratkaista?  
• Kokemuksesi mukaan, missä uskot muutoksen olevan mahdollista ja missä 

tulet luultavasti kohtaamaan voimakasta muutosvastaisuutta?   
 
’Ongelmapuu’ on hyödyllinen analyysiväline, auttaa visualisoimaan ongelman 
lainsäädännölliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset piirteet. ’Ongelmapuu’ auttaa 
tunnistamaan ne syyt tai seuraukset, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti ongelmaan, 
ja joihin vaikuttaminen voitaisiin kohdistaa tehokkaimmin.   
 
Alla esitetyssä ’ongelmapuun’ yksinkertaistetussa mallissa ongelma on puun runko, 
ongelmaan vaikuttavat tekijät ovat sen juuret ja syvät juuret ovat näiden juurien syitä. 
Ongelmat oireet tai vaikutukset ovat oksia ja laajemmat vaikutukset ovat latvaoksia.
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Huomautus: Tämä on vain esimerkki. Todellisuudessa puussa olisi myös muita syitä 
ja seurauksia, sekä enemmän linkkejä syiden välillä. 
 
b) Lisätietojen selvittäminen: ongelman ja sen syiden ymmärtäminen 
 
Ennen oman vaikuttamistoimen suunnittelua on ehdottoman tärkeää ymmärtää 
ongelma ja sen syyt mahdollisimman perinpohjaisesti. (Katso yllä olevista 
moduuleista 4.1 ja 4.2 lisätietoja tiedonkeruusta, valvonnasta ja syrjinnän todisteiden 
keräämisen vaikutusten arvioinnista).  
 

lisääntyneet 
mielenterveydelliset 
ongelmat 

vammaisten 
henkilöiden 
sosiaalinen 
syrjäytyminen 

vammaisten 
henkilöiden 
taloudet elävät 
köyhyydessä 

 

vammaiset 
henkilöt liian 
riippuvaisia 
valtion tuesta 

vammaisten 
henkilöiden alhainen 
osallistumistaso 
kansalaisyhteis-
kunnassa 

vammaisten henkilöiden 
masennus, eristyminen 

vammaisten 
henkilöiden 
syrjintä 
työelämässä 

työantajien 
ennakko-luulot 
ja tietämättö-
myys 
vammaisten 
henkilöiden 
kyvyistä 

työnantajat 
hylkäävät 
vammaisten 
henkilöiden 
työhakemukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

syrjinnän 
vastaisen 
lainsää-
dännön 
valvonnan 
laiminlyönti 

vammaiset 
henkilöt eivät 
haasta 
työnantajien 
muiden 
hylkäystä 

vammaisilta 
henkilöiltä 
puuttuu 
ammattitaitoa 

julkiset 
ennakkoluulot ja 
tietämättömyys 
vammaisten 
henkilöiden 
kyvyistä 

työnantajat eivät 
ole tietoisia 
syrjinnän 
vastaisesta 
lainsäädännöstä 

vammaiset 
henkilöt 
eivät ole 
tietoisia 
omista 
oikeuksistaa

 

lainopillisten 
neuvontapalv
e-lujen puute 

vammaiset 
henkilöt 
sivuutetaan 
koulutuksessa ja 
työkoulutuksessa 

vammaisten 
vanhempien 
lasten korkeampi 
köyhyysaste 
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Voi olla hyödyllistä purkaa ongelma sen osiin ja sitten tunnistaa jokaisen osan 
kohdalla syyt, seuraukset ja mahdolliset ratkaisut. Toistuva kysymyksen ’miksi’ 
esittäminen voi auttaa tunnistamaan perimmäiset syyt. 
 
Esimerkiksi yhdenvertaisuuden toteutumista vammaisten henkilöiden työllistämisessä 
estävät tekijät voidaan nähdä seuraavasti: 
 
• työnantajien tietoisuuden puute syrjinnänvastaisesta lainsäädännöstä; 
• työnantajien ennakkoluulot ja tietämättömyys vammaisten henkilöiden 

työllistämiskelpoisuudesta;  
• ammattiyhdistysten kiinnostuksen puute vammaisten henkilöiden työllistymistä 

kohtaan; 
• vammaisten henkilöiden sulkeminen työelämää varten tarvittavasta 

koulutuksesta; 
• syrjinnänvastaista lainsäädäntöä ei ole toteutettu ja/tai valvottu;  
• vammaiset henkilöt ovat tietämättömiä syrjinnän vastaisen lainsäädännön heille 

myöntämistä oikeuksista, ja 
• sellaisten virastojen puute, jotka voisivat tarjota vammaisille henkilöille neuvoja 

ja apua heidän syrjinnän vastaisista oikeuksistaan.  
 
Kullakin näistä tekijöistä on omat syynsä; kussakin tapauksessa voisi myös olla 
mahdollista tunnistaa vastuussa olevat yksilöt tai instituutiot. Tämän pitäisi auttaa 
suunnittelemaan, mitä on tehtävä muutoksen aikaansaamiseksi. 
 
c) Mikä on pitkän aikavälin tavoitteesi? Mitkä ovat kohteesi?  
 
Vaikuttamistavoitteesi tulisi kuvata haluamaasi muutosta; tämä on kannatustoimiesi 
pitkän aikavälin tulos. Vaikuttamistavoitteesi voi olla yleisluontoinen, kuten: 

 
Vammaisilla henkilöillä tulee olla yhtäläinen pääsy työelämään. 
 
Kaikki alueen koulut tarjoavat yhtäläisen pääsyn koulutukseen kaikille etnisille 
ryhmille syrjimättä ketään. 

 
Sinun vaikuttamiskohteesi ovat erityisiä lyhyen tai keskipitkän aikavälin muutoksia, 
joiden pitäisi olla mahdollisia toteuttaa ja jotka vaikuttavat pitkän aikavälin tavoitteesi 
saavuttamiseen. Kun ongelma on monimutkainen tai siihen on useita eri syitä, voit 
luultavasti tunnistaa useamman kuin yhden kohteen, joka johtaa tavoitteeseesi. 
Yleisesti ottaen, vaikuttamiskohteilla tulisi olla yhdestä kolmeen vuoden aikaväli. 
Tämä tarjoaa mahdollisuuden valvoa edistymistä (katso alla) ja huomioida 
mahdollisten poliittisten, lainsäädännöllisten tai muiden kehityssuuntien lisätavoitteet, 
jotka voivat vaikuttaa pitkän aikavälin tavoitteesi saavuttamiseen. 
 
Kohteiden tulisi noudattaa SMART-periaatetta – Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic and Time-bound, eli tarkkarajainen, mitattava, saavutettava, realistinen ja 
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aikasidonnainen. Niiden tulisi kuvata muutosta, jonka pyrit saavuttamaan, eikä sitä 
mitä aiot tehdä saavuttaaksesi tämän muutoksen. Esimerkiksi: 
 

18 kuukauden kuluessa [asianomainen hallituksen osasto tai erikoistunut 
yhdenvertaisuuselin] julkaisee ja levittää kaikkiin kansallisten työnantajien 
organisaatioihin ja rekisteröityihin ammattiyhdistyksiin selkeän ohjeistuksen 
syrjinnän kieltämisestä työelämässä. 
  
Seuraavan kouluvuoden alkuun mennessä alueen koulutusviranomaiset ja 
alueen kaikkien koulujen rehtorit ovat osallistuneet koulutusta koskevaan 
kansallista syrjinnän vastaista lainsäädäntöä käsittelevään koulutukseen.  
 

Tarkkarajainen – vältä epämääräisiä termejä, kuten ’voimistaa’ ja ’sallia’; sano mitä 
tarkoitat. 
 
Mitattava – ole mahdollisimman täsmällinen. Sisällytä mukaan numeerisia tietoja 
(ihmisistä, organisaatioista, toistuvuudesta, testitapauksista). Jos asiaan liittyy 
maantieteellisiä tai sektorillisia rajoja, ne tulee ilmaista (esimerkiksi koko maa tai 
kolmen suurimman väestökeskuksen alueella, kaikki palvelujen tarjoajat tai julkisen 
sektorin palveluntarjoajat). 
 
Saavutettava – ilmaise tavoitteesi tavalla, josta tiedätte, kun olette saavuttaneet ne. 
Esimerkiksi tehokas laillinen suoja syrjintää vastaan voi olla tavoite, mutta kohteesi 
tulisi sanoa mitä, milloin, kuka, missä ja miten (kuten seuraavan 12 kuukauden 
kuluessa hallitus tulee tarkistamaan syrjinnän vastaisen lainsäädännön soveltamisen 
koulutuksessa). 
  
Realistinen – tavoitteidesi tulisi olla saavutettavissa suunnittelemasi aikarajan sisällä 
organisaatiosi kapasiteetin rajoissa (katso alla). 
 
Aikasidonnainen – tavoitteesi tulisi sisältää selkeä ja realistinen aikaraja, jonka 
puitteissa ehdotettu muutos tulisi saavuttaa.  
 
d) Vaikuttamiskapasiteettisi arviointi 
 
Kun tavoitteistapäätetään ja vaikuttamisstrategiaa suunnitellaan, kriittinen tekijä on 
organisaatiosi kapasiteetti.  Sinulla pitää olla tarkka kuva siitä, mihin organisaatiosi 
pystyy omillaan tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Pystyykö 
organisaatio suunnittelemaan, hallitsemaan ja ylläpitämään vaikuttamistyötä sekä 
reagoimaan muuttuvaan politiikan ympäristöön ja aktivoimaan sidosryhmiään? Onko 
käytettävissä riittävästi henkilöstö- ja rahoitusresursseja? Onko yksilöillä tarvittava 
osaaminen ja taidot?   
  
SWOT-vaikuttamisanalyysi (katso moduuli Informaation keräys ja toiminnan 
suunnittelu (4.1)) voi auttaa arvioimaan oman organisaatiosi kapasiteettia 
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tarkastelemalla sen sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisia mahdollisuuksia 
ja uhkia.   
 
On tärkeätä rakentaa organisaatiosi vahvuuksien, kuten sisällön tuntemuksen, 
asianmukaisten kontaktien sekä vaikuttamiskokemuksen varaan, samalla etsien 
tapoja voittaa sisäiset heikkoudet, kuten rahoituksen puute tai henkilöstöön ja 
vapaaehtoisiin kohdistuvat kilpailevat vaatimukset.   
 
Ulkoisiin mahdollisuuksiin voivat kuulua äskettäiset mediaraportit, myönteiset 
oikeustuomiot sekä muiden organisaatioiden tuki. Keskeinen osa 
vaikuttamistoimintasuunnitelmaasi olisi oltava toimet, joilla voitetaan mahdolliset 
ulkoiset uhat, kuten julkisen huolen puute tai pääasiallisten päättäjien tuen 
puuttuminen, sekä valmistautumaan tuntemattomiin tekijöihin, kuten muutos 
kansallisessa tai paikallisessa hallinnossa, jonka tulisi muodostaa keskeinen osa 
vaikuttamistoimintasuunnitelmaasi.   
 
e) Valta ja vaikutusvalta: Miten, milloin ja kenen toimesta päätökset 

tehdään? Kuka vaikuttaa päättäjiin? Kenellä on todellista valtaa suostua 
muutokseen?  

 
Saatat jo ymmärtää kannattamaasi kysymystä koskevat poliittiset realiteetit.  
 
”Valtaan ja politiikkaan liittyvät kysymykset... liittyvät väistämättä vaikuttamistyöhön 
riippumatta eräiden toimijoiden haluttomuudesta ’osallistua politiikkaan’.” 24 
 
Kysymyksiä, joihin tulee vastata, ovat: 
 
• Kuka on vastuussa politiikasta, josta sinä olet kiinnostunut? Tässä kontekstissa 

politiikkaan voi kuulu politiikan puuttuminen, riittämätön politiikka tai politiikan 
väärä toteutus tai valvonta. 

• Ketkä ovat päättäjiä? Kuka voi vaikuttaa päättäjiin?  
• Onko politiikkaan liittyvää julkista mielenkiintoa vai onko se aihe, josta ei 

koskaan keskustella?  
• Miten vaikutat politiikkaan? Miten poliittinen päätöksentekoprosessi ja sen 

sisältämä valtadynamiikka toimivat käytännössä? Mitkä ovat mahdollisia 
mukaantulopisteitä? 

  
Valta voi toimia useilla eri tavoilla yhtä aikaan. Analyysissa on tärkeää harkita näitä 
eri tapoja suunnitellun vaikuttamistyön kontekstissa, jotta voidaan suunnitella 
asianmukaiset vaikuttamisstrategiat: 
 
• näkyvä valta – muodolliset säännöt, rakenteet, instituutiot ja menettelyt; 

                                                 
24  WaterAid Advocacy. What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and sanitation 

sector,  marraskuu 2001. 
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• piilotettu valta – vaikutusvaltaiset henkilöt, jotka hallitsevat agendaa, sulkevat 
ulos vähemmän vaikutusvaltaisia ryhmiä, ja 

• näkymätön valta – tekijät, jotka muokkaavat arvoja, normeja, vakaumuksia ja 
asenteita, vakiinnuttaen dominoinnin ja alempiarvoisuuden malleja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Miten, milloin ja kenen toimesta päätökset tehdään? Päätöksentekoprosesseja on 
virallisia ja epävirallisia: 
 
• virallinen päätöksenteko on lain, perustuslain tai organisaation sääntöjen 

vaatimaa, ja 
• epävirallinen päätöksenteko usein edeltää virallista, esimerkiksi kun viralliseen 

prosessiin osallistuva ryhmä päättäjiä sopii tietyn kannan omaksumisesta. 
 

f) Ketkä ovat ensisijaisia ja toissijaisia kohteita?  
 
Vaikuttamisessa on kyse muutoksen saavuttamisesta. Sen aikaansaaminen 
edellyttää valtaa käyttävien yksilöiden tai instituutioiden suostuvan kannatettaviin 
muutoksiin. Siksi on tärkeä tunnistaa ensisijaiset kohteet – henkilö, ryhmä ihmisiä tai 
instituutiot, joilla on valta reagoida vaatimukseesi ja ohjata päätöksentekoprosessia 
suhteessa kysymykseesi. 
 
Lisäksi tulee myös tunnistaa henkilöt, joilla on vaikutusvaltaa kohteisiisi ja jotka 
voisivat käyttää vaikutusvaltaansa sinun tapauksesi puolesta tai sitä vastaan. Nämä 
ovat toissijaisia kohteita.  
 
Sidosryhmät sisältävät sen laajemman ryhmän yksilöitä ja organisaatioita, joilla on 
vaikutus – positiivinen tai negatiivinen – ajamaasi asiaan tai joihin vaatimasi muutos 
tulee vaikuttamaan.  
 
Mitkä ensisijaisista kohteista, toissijaisista kohteissa ja pääsidosryhmistä tulevat 
todennäköisesti olemaan liittolaisia tai vastustajia suhteessa ajamaasi asiaan? 
Kysymykseesi liittyvän valtadynamiikan visualisoimiseksi ensisijaiset ja toissijaiset 
kohteet ja pääsidosryhmät voidaan kartoittaa vallan sekä tuen tai vastustuksen 
akseleilla.   

Vammaisten syrjintä työelämässä - vallan muodot: 
Näkyvä valta: työnantajat 
Piilotettu valta: omistajat/sijoittajat, vakuutusyhtiöt  
Näkymätön valta: yhteiskunnan ennakkoluulot ja 
tietämättömyys  



 

 
76 

Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinun tulisi keskittyä niihin ensisijaisiin kohteisiin, joilla on suurin valta (he, jotka 
sijoittuvat vaakaviivan yläpuolelle tässä kaaviossa). Sinun tulisi etsiä tapoja sitouttaa 
näkyvästi mukaan ne suurinta valtaa käyttävät, jotka tukevat asiaa. Suurin haasteesi 
on pyrkiä saamaan aikaan siirros tuen suuntaan niissä suurinta valtaa käyttävissä 
kohteissa, joiden on arvioitu vastustavan voimakkaasti asiaasi. 
 
Mitä enemmän tiedät kohteistasi suhteessa tavoitteisiisi, sitä paremmin voit vaikuttaa 
heihin. Sinulla tulee olemaan erilaisia informaatiolähteitä, jotka voivat auttaa sinua 
muodostamaan kuvan kohteidesi kiinnostuksen kohteista, asenteista ja muuttuvista 
valtasuhteista. Tällaisia lähteitä voivat olla: 
 
• aikaisempi suora kontakti organisaatiosi kanssa; 
• työntekijöiltä, kumppaneilta ja vastustajilta saatu informaatio; 
• havainnot eri tilanteissa: viralliset tai epäviralliset tapaamiset, puheet, 

lehdistökonferenssit, mediaesiintymiset, esiintymiset oikeudessa; 
• raportit medioissa, ja 
• asiaan liittyvät verkkosivustot. 

 
g) Mikä on sinun ydinviestisi?  
 
Kun tunnet ydinviestisi, voit muokata sitä välittääksesi kysymyksesi eri yleisöjä 
varten. Voit ottaa sen iskulauseisiin, puhekatkelmiin, tarinoihin tai 
tiedotustilaisuuksiin. Viestisi pyrkimyksenä tulee olla tiedottaa, vakuuttaa ja saada 
ihmiset tukemaan ajamaasi asiaa. Viestin tulee välittää yleisöllesi, mitä haluat heidän 
tekevän (katso mediamoduuli (4.4)).  
  
Ydinviestisi tulee esittää yhteenveto siitä, missä vaiheessa olet vaikuttamisstrategiasi 
suunnittelussa:  
 
• analyysisi ongelmasta; 
• todisteet, joihin analyysisi perustuu – selkeiden faktojen tarjoaminen; 
• ongelman syyt; 
• kuka on mielestäsi vastuussa; 
• miksi muutosta tarvitaan; 
• ehdottamasi ratkaisu, ja 
• toimet, joita pyydät muita toteuttamaan tämän muutoksen saavuttamiseksi. 

pienin valta 

tuki vastustus 

suurin valta 
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h) Oikean lähestymistavan ja sopivien vaikuttamismetodien sekä -työkalujen 
valinta  

 
On olemassa useita vaikuttamismetodeja ja -työkaluja; valintasi perustuu yleensä 
seuraaviin: 
 
• analyysisi ongelmasta sekä ensisijaiset ja toissijaiset kohteesi;  
• tavoitteesi; 
• resurssisi, ja 
• organisaatiosi työskentelytavat. 
 
Projektin jatkuessa suorittamasi valvonta ja säännöllinen arviointi (katso alla) auttavat 
valitsemaan metodit, jotka ovat tehokkaimpia tietyille kohteille. 
 
Pääosaan vaikutustyöstä liittyy useamman kuin yhden metodin tai työkalun käyttö, 
mukaan lukien seuraavat: 
 
• lobbaus;   
• kokoukset, konferenssit ja pienryhmäkokoukset;  
• selostukset ja raportit; 
• kirjeiden/sähköpostien kirjoitus;  
• medioiden hyödyntäminen; 
• informaatioteknologian hyödyntäminen;  
• strateginen oikeudenkäynti (katso moduuli informaation keräys ja toiminnan 

suunnittelu (4.1)), ja 
• kampanjointi, suuren yleisön mobilisointi (protestit, mielenosoitukset) 
 
Mitä lobbaus on? Milloin lobbaus on asianmukainen väline? 
 

”Lobbaus voi olla erittäin tehokas tapa välittää viestisi 
mutta se tulee harkita tarkoin etukäteen, jotta mahdollisuus voidaan hyödyntää 
parhaalla mahdollisella tavalla”.25 

 
Lobbaus keskittyy päättäjien valistamiseen ja heidän vakuuttamiseensa tukemaan 
asiaasi. Lobbaus voi tapahtua muodollisesti tiedotustilaisuuksien ja kokousten kautta 
tai epämuodollisesti muissa tilaisuuksissa käydyissä keskusteluissa sekä 
arkipäiväisissä tilanteissa, kuten kadulla käveltäessä tai lounaalla kahvilassa.    
 
Lobbaus voi olla käyttökelpoinen vaikuttamistapa silloin kun voit tunnistaa päättäjät ja 
kuvata päättäjille tietyn toimen, jolla on todellinen vaikutus.  Esimerkiksi paikallisen 
valtuutetun lobbaus, kun yksi tavoitteistasi on estää paikalliskoulun sulkeminen. 
 
Hyödyntääksesi lobbausmahdollisuudet parhaalla tavalla sinun tulee: 
                                                 
25  Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, 

Participants’ manual, s.103. 
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• oppia, miten ’vallan käytävät’ toimivat – järjestelmä, menettelyt ja erityisesti 
aikarajat, sekä ketkä ovat johtajia ja tärkeitä toimijoita. Virallinen päätöksenteko 
noudattaa usein hyvin tiukkoja työjärjestyksen sääntöjä, jotka rajoittavat sitä, 
miten ja milloin interventiot tai politiikan muutokset ovat mahdollisia;  

• luokitella toimijoiden asema sinun kysymyksesi suhteen ja heidän 
vaikutusvaltansa; 

• kehittää ja rakentaa suhteita – auttaa kohdettasi ja muita ymmärtämään 
kysymystäsi, saamaan heidän luottamuksensa, ja  

• osoittaa valtasi – koordinoida median ja muiden toimintojen ajoitus siten, että 
päättäjät tulevat tietoisiksi asiasi saamasta tuesta.  

 
Lobbaus voi sisältää kokouksia, selontekoja, raportteja ja kirjeiden kirjoittamista. 
 
 Kokoukset – lobbauskokoukset, suljetut tapaamiset, avoimet kokoukset, 

konferenssit  
 
Kokoukset voivat olla tehokas tapa tiedottaa ihmisille ongelmasta ja ehdottamastasi 
ratkaisusta, kuulla vastaväitteitä, saada tukea, muodostaa verkostoja ja rakentaa 
kumppanuuksia. 
 
Kaikki kannustuskokoukset tulee suunnitella hyvin, toteuttaa huolellisesti ja täydentää 
seurannalla: 
 
• Etukäteen: määritä tavoitteesi kokoukselle, suunnittele, miten esität asiasi, 

tiedä, mikä todennäköisesti kiinnostaa kohdettasi ja muita osallistujia sekä 
vaikuttaa heihin, ja harjoittele argumenttejasi.  

• Kokouksen aikana: selitä kysymys tavalla, joka tekee siitä tärkeän osallistujille, 
käytä todisteita ja henkilökohtaisia tarinoita sekä kuuntele. Yritä saada 
sitoutuminen tukeen. Jos kyseessä on lobbauskokous, voit lisäksi tarjota apua 
informaation kanssa, pyytää päättäjää tai tämän henkilökuntaa ryhtymään 
tiettyihin toimiin ja yritä sopia aikataulusta. Anna yhteystietosi ja muut 
asiaankuuluvat tiedot. 

• Kokouksen jälkeen: arvioi kokousta, kirjoita tarpeen vaatiessa vahvistaaksesi 
sovitut toimintatavat ja lähetä lisämateriaaleja. Jos kyseessä oli lobbauskokous, 
saatat haluta suorittaa jatkotoimia puhelun, sähköpostin tai kirjeen muodossa 
kysyäksesi, olisiko lisätieto hyödyllistä, kysyäksesi hienovaraisesti 
edistymisestä tai ehdottaaksesi lisätapaamista. Vaikka muutoksesta ei olisikaan 
merkkejä, säilytä kontakti ja kokeile erilaisia lähestymistapoja. 

 
 Raporttien ja selontekojen/muistioiden kirjoittaminen  
 
Ongelmaan liittyvän tutkimuksesi tulosten raportointi voi olla hyödyllinen 
vaikuttamistyökalu, mutta raportti tulee muokata sen kohdeyleisön mukaisesti. Mitä 
tärkeämpi sen tarkoitettu lukija on, sitä vähemmän aikaa hänellä on lukea raporttisi, 
ja sitä suurempi tarve on tiivistää sisältö tai tarjota yhteenveto. 
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Selostus on tapa tuoda ongelma päättäjien tietoisuuteen. Selostukset ovat erityisen 
hyödyllinen tapa saada tukea kannallesi, kun tiedät, että ollaan tekemässä kriittisiä 
päätöksiä. Selostuksessa tulee ilmaista selkeästi se toimi, jonka pyydät kohteen 
toteuttavan. Sinun tulee esittää taustat, kuvata asiaa tapausesimerkeillä, tarkastella 
vaihtoehtoja ja tarjota todisteita tukemaan sinun ehdottamaasi ratkaisua. Voit 
yhdistää selostuksen laatimisen mediatyön kanssa lähettämällä asiaa käsittelevän 
lehdistötiedotteen juuri ennen kuin kohteen on määrä tehdä merkittävä päätös. 
 
 Kirjeiden ja sähköpostien kirjoittaminen 
 
Kirjeet ja sähköpostit ovat välineitä, joita voit käyttää yhdessä lobbauksen kanssa. 
Voit myös mobilisoida suuren yleisön käyttämään kirjeitä tai sähköposteja osana 
julkista kampanjaa. Kuten kaikki muutkin välineet, kirjeiden kirjoittaminen tulee 
suunnitella siten, että se kiinnittää suuria määriä kirjeitä ja sähköposteja saavien 
päättäjien huomion. Sisällön tulee olla lyhyt: sen tulee ilmaista tarkoituksensa, viitata 
jaettuun huolenaiheeseen ja esittää selkeästi, mitä pyydät vastaanottajan tekevän. 
Säilytä aina kopio kirjeestä. Saatat haluta lähettää kopioita toissijaisille kohteille. 
 
 Informaatioteknologian välineiden käyttö: verkkosivut, vetoomukset, blogit  

 
Internet tarjoaa tilaisuuksia esittää viestisi miljoonille ihmisille. Voit kehittää 
verkkosivuston ja käyttää sitä esittämään ongelmia, virittämään keskustelua ja 
reagoimaan tapahtumiin. Voit esittää asiaasi tukevat todisteet valokuvien, äänen ja 
tekstin avulla. Verkkosivustosi on pidettävä ajan tasalla sen pätevyyden 
säilyttämiseksi.  
 
Verkkovetoomukset voivat olla tapa osoittaa julkista tukea asiallesi. Vetoomuksen 
esittämän viestin tulee olla yksiselitteinen, niin että sen allekirjoittajat tietävät, mihin 
suostuvat, ja että lopullinen vastaanottaja saa selkeän viestin.  
 
Viestisi sekä vetoomuksen allekirjoittajien suojaamiseksi on suositeltavaa käyttää 
vetoomusverkkosivustoa, kuten esimerkiksi 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
Blogeista on tullut erittäin suosittuja välineitä saavuttaa lukijoita ja muokata 
mielipiteitä.  Kansalaisjärjestösi voi käyttää ryhmäblogia testaamaan 
vaikuttamisprojektisi aspekteja koskevia mielipiteitä. Tähän tarkoitukseen käytettävä 
blogi tulee suunnitella ja laatia hyvin korostamaan niitä kysymyksiä, joista haluat 
kommentteja. Voit käyttää blogiasi myös kiinnittämään huomiota tapahtumiin tai 
kampanjoihin, jotka on kuvattu lähemmin verkkosivuillasi.  
 
 Median hyödyntäminen 
 
Mikäli olet tunnistanut suuren yleisön päättäjien mielipiteiden päävaikuttajaksi, on 
ehdottoman tärkeää, että hyödynnät medioita (katso mediamoduuli (4.4)).  

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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Työsi median kanssa voi olla ennakoivaa tai reaktiivista – sinun käynnistämääsi tai 
median kysyessä sinun näkemyksiäsi. Sinun tulee valmistautua hyvin ja tuntea 
aiheesi läpikotaisesti.   
 
Tehokas vaikuttaminen riippuu usein ajoituksesta, joten sinun tulee pyrkiä 
koordinoimaan mahdollisimman laaja mediakattavuus päättäjien aikataulujen tai 
suunnitellun julkisen tapahtuman mukaan.  
 
i) Toimintasuunnitelmasi valmistelu 
 
Kaikkien yllä mainittujen vaiheiden ja vaikutusmuotojen tulisi ruokkia 
vaikuttamistoimintasuunnitelmaasi – tiekarttaasi kohti pitkän aikavälin tavoitetta 
(katso toimintasuunnitelman laatimista koskevat tiedot moduulista tiedonkeruu keräys 
ja toiminnan suunnittelu (4.1)). Jos toimit muiden organisaatioiden kanssa, myös 
niiden tulee osallistua toimintasuunnitelman laadintaan. Suunnitelmassa tulee 
mainita tavoitteesi ja suunnittelemasi vaikuttamistoimet. Sen tulisi esittää 
onnistumisen indikaattorit, milloin, kenen toimesta, millä resursseilla ja millä 
odotetulla tuloksella toimi on toteutettava. Sen tulisi lisäksi sisältää säännöllisiä 
arvioinnin tarkistuspisteitä.  
 
ESIMERKKI VAIKUTTAMISTOIMINTASUUNNITELMAN RUNGOSTA 
 
Vuosi Kuukausi Pvm.  Toimi Kohde  Kuka 

johtaa?  
Muut 
henkilöt 

Tarvittavat 
resurssit 

        
        
        
        
        

 
j) Valvonta ja arviointi: Mikä on vaikuttamistoimiesi vaikutus? Miten 

tehokkaasti olet saanut aikaan haluamasi muutokset? Mitä voit oppia 
tehdäksesi tulevista vaikutustoimistasi vielä tehokkaampia? 

 
Vaikutustoimien valvonta ja arviointi ovat ehdottoman tärkeitä. Ne antavat sinulle 
tietoa seuraavista asioista: 
 
• onko vaikutustyösi aikataulussaan ja tarvitaanko muutoksia 

kokonaistoimintasuunnitelmaan; 
• onko tavoitteet saavutettu suunnitellusti; 
• oppiminen tulevia aloitteita varten; 
• vastuuvelvollisuus ryhmille, joiden oikeuksia vaikuttaminen tukee, ja 
• vastuuvelvollisuus kumppanuusorganisaatioille ja rajoittaville tahoille. 
 
Valvonnan tavoite on pitää kirjaa edistymisestä. Se mahdollistaa 
toimintasuunnitelmien ja menetelmien korjaamisen reaktiona odottamattomiin 
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muutoksiin, tapauksiin tai informaatioon. Arviointi tarkastelee, onko 
vaikuttamistavoitteet saavutettu, miten ne saavutettiin ja mitä opetuksia 
kokemuksesta on saatavana.  
 
Vaikuttamisen valvonta ja arviointi: 
 
• panostuksen ja tulosten valvonta tulisi suorittaa säännöllisesti, kun 

huomioitavana ovat ulkoiset muutokset; 
• sinun tulee pysähtyä toimintasuunnitelmasi arviointikohdissa ja arvioida 

edistymistä, siirtämään keskittymistä tarpeen mukaan, suunnittelemaan ja 
ohjaamaan uudelleen resursseja, sen sijaan että odottaisit täyttä arviointia 
projektin päätteeksi. Pyri kirjaamaan tulokset ja vaikutukset. Kun saatavissa ei 
ole kvantitatiivisia tietoja, kirjaa saatavilla olevat todisteet mahdollisimman 
järjestelmällisesti.  
Sinun tulee tunnistaa tunnustuksen jakamisen vaikeus muutoksen 
aikaansaamisessa, koska mukana on niin paljon toimijoita ja eri voimia. Usein 
on parasta jakaa tunnustus; 

• katsauksesi tulee kattaa kaikki vaikutustyösi piirteet, mukaan lukien ydinviestisi 
välittämisen, tutkimuksesi hyödyntämisen, vaikutuksen päätöksentekoon, 
verkostoitumisen sekä kumppanuuksien rakentamisen ja yleiset organisatoriset 
ongelmat, ja 

• Sinun tulee saada kumppanisi, mahdolliset asiakkaasi sekä kohteesi mukaan 
työsi arviointiin.  
 

ESIMERKKI VALVONNAN JA ARVIOINNIN RUNGOSTA 
Vaikutus-
toimi 
(panostus)  

Tulokset  Lyhyen aikavälin 
tavoitteiden ja 
välitulosten 
indikaattorit 

Pitkän aikavälin 
tavoitteiden ja 
vaikutusten 
indikaattorit 

Tapaamiset 
päättäjien 
kanssa 

Tapaamisten 
määrä 

Kasvanut asiaasi 
tukeva päättäjäjoukko 
 

Politiikan muutos.  
Muuttuneen politiikan 
täysi toteutus.  
Muuttuneesta 
politiikasta tarjottu 
informaatio ja 
koulutus 
 

Lehdistö-
tiedotteiden 
julkaisu  

Mediatiedustelujen 
määrä 

Lisääntynyt julkinen 
keskustelu, asiaasi 
tukevat mediaraportit 

 
4.4 Mediat  
 
’Kommunikaatio toimii niille, jotka toimivat sen parissa’.  
John Powell 
 
Tämän moduulin tavoite on ymmärtää median rooli sosiaalisen muutoksen välineenä, 
jolla lisätään tietoisuutta syrjinnän vastaisuuden ja yhdenvertaisuuden alueilla, sekä 
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arvioida ja tunnistaa kansalaisjärjestöjen kohtaamat ulkoisen viestinnän haasteet 
syrjinnän vastaisessa toiminnassa ja yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä.  
 
4.4.1 Määritelmä 
 
Tässä koulutuksessa mediakommunikaatiota pidetään prosessina, jonka avulla 
syrjintää vastustava kansalaisjärjestö esittää informaatiota vaikuttaakseen julkiseen 
mielipiteeseen ja puhutellakseen päättäjiä syrjinnän vastaiseen toimintaan liittyvistä 
aiheista.  Tässä kontekstissa kansalaisjärjestöt toimivat lähettäjinä, yleisö ja eri 
kohderyhmät ovat vastaanottajia ja mediat ovat tärkeitä kumppaneita tietoisuuden 
lisäämisessä syrjinnänvastaisuuden ja yhdenvertaisuuden tärkeydestä. 
 
4.4.2 Laajuus 
 
Tämä moduuli käsittelee julkisten viestien rajaamista ja median kanssa työskentelyä 
tapauksessa, jossa kansalaisjärjestö edustaa haavoittuvia ryhmiä tai osallistuu 
tietoisuuden levittämiseen syrjinnänvastaisuutta ja yhdenvertaisuutta käsittelevistä 
aiheista.  
 
Tämä moduuli on muodostettu à la carte -malliksi, joka edustaa niitä eri 
instrumentteja, joita voidaan valita lisäkehittelyä varten kansallisessa koulutuksessa, 
niiden tunnistamasta paikallisesta kontekstista erityisistä paikallistarpeista riippuen.  
Moduuli käsittelee vain rajoitetusti sosiaalisen median hyödyntämistä tietoisuuden 
lisäämisessä syrjinnänvastaisuutta ja yhdenvertaisuutta käsittelevissä aiheissa.  
 
4.4.3 Sisältö 
 
1. Miksi kansalaisjärjestöt kommunikoivat? Kuka kommunikoi kansalaisjärjestöjen 

puolesta? Mitä kommunikointi tarkoittaa, kun edustettuna on haavoittuva 
ryhmä? 

 
Kansalaisjärjestöjen kommunikointi, erityisesti aktiivisten kansalaisjärjestöjen 
kommunikointi syrjinnänvastaisuuden ja yhdenvertaisuuden alueella, on hyvin 
arkaluonteinen ja monimutkainen aihe. Monet haavoittuvien ryhmien kanssa toimivat 
kansalaisjärjestöt arkailevat julkisuutta, sillä ne haluavat suojella edunsaajiaan. Ne 
saattavat myös pelätä mahdollisia vastaiskuja tai aggressiivisia vastareaktioita, jos 
tietty aihe esitetään julkisuudessa ennen kuin yleisöä on valistettu aiheesta ja on 
löydetty paras tapa välittää viesti, joka purkaa piintyneet ennakkoluulot ja 
stereotypiat.   
 
Jopa erittäin hyvät kansalaisjärjestöt tekevät yleisen virheen vetoamalla väitteeseen 
”kunhan teemme työmme mahdollisimman hyvin, mitä järkeä on haaskata aikaa 
viestintään?” Hyvä ja tehokas viestintä on itse asiassa oleellista kansalaisjärjestön 
kaikille osa-alueille – se on oleellista strategisessa suunnittelussa ja ratkaisevan 
tärkeää valvonnassa, organisaation kannattajien ja kumppanien aktivoinnissa sekä 
tietoisuuden lisäämisessä ja vaikuttamistoimintojen toteuttamisessa. Jokainen taho 
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osoittaa ’medialuottamusta’, joka on osa institutionaalista portfoliota.  Tämän 
luottamuksen ja julkisen näkyvyyden lisäämisen sekä sen huolellisen hallinnan tulisi 
olla kansalaisjärjestöjen jatkuva huolenaihe. 
 
Tehokas mediaviestintä saattaa olla yksi tärkeimmistä työkaluista syrjinnän 
vastaisessa kamppailussa – valistamalla yleisöä ja lisäämällä tietoisuutta 
monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvosta. Silti niissäkin maissa, joissa 
mediatahot ovat jo tietoisia ja halukkaita tarjoamaan tukeaan, median kanssa 
työskentely edellyttää huolellisesti suunniteltua strategiaa, joka vastaa 
kansalaisjärjestön strategista suunnittelua, tehokasta viestintää sekä jatkuvaa 
paikallisen mediaympäristön ja kilpailevien viestien ymmärtämistä, samoin kuin 
riittäviä resursseja pysyvällä pohjalla. 
 
Vaikka hyvät kommunikaatiotaidot ovat ehdottoman tärkeitä ja 
kommunikaatiostrategian laatiminen on erittäin suositeltavaa, kannattaa miettiä, mitä 
erityistä on syrjinnän vastaista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen viestinnässä. 
Tämän erityispiirteen laukaisee viestijä, välitettävä viesti sekä viestin vastaanottaja. 
 
a. Kuka kommunikoi? 
 
Syrjinnänvastaisten kansalaisjärjestöjen on suositeltavaa pitää yksi tai kaksi henkilöä 
pysyvästi nimitettyinä järjestön tiedottajiksi. On kuitenkin tärkeää, että edustajat ovat 
täysin tietoisia heidän puolestaan harjoitetun viestinnän sekä kansalaisjärjestön 
puolesta viestinnän välillä.  
 
Mediaviestinnän liiallinen henkilökohtaisuus ja yhden johtajan monopoli voivat saada 
ylialtistuvan henkilön palamaan loppuun sekä saada median ja yleisön pettymään 
kyseiseen edustajaan.  Tämä tilanne voidaan estää valmistelemalla useita puhujia 
etukäteen ja esittelemällä heidät vähitellen medialle, jotta yksittäisen edustajan 
taakka helpottuu ja kansalaisjärjestön imago monipuolistuu. Tämä on myös tärkeä 
seikka, jolla murretaan se varsin yleinen negatiivinen stereotypia kansalaisjärjestöstä 
yhden henkilön näytöksenä.   
 
Se on strategia, joka on hyödyllinen myös suurissa tapahtumissa, kun mediakanavat 
edellyttävät kansalaisjärjestöjen edustajien läsnäoloa samanaikaisesti ja kun hyvä 
edustus saa aikaan enemmän. Tähän liittyy myös huolenaihe: vaikka käytettävissä 
onkin useita edustajia, on ehdottoman tärkeää, että viesti esitetään johdonmukaisesti 
ja selkeästi, käyttäen yhteistä listaa tärkeimmistä puheenaiheista, joista on sovittu 
sisäisesti. 
 
Kun kyse on erityiskysymyksistä, jotka tuovat paljon mediahuomiota 
syrjinnänvastaista kansalaisjärjestöä kohtaan (merkittäviä raportteja varten järjestetyt 
lehdistötiedotteet, festivaalit, marssit, gay pride -kulkueet jne.), on suositeltavaa pitää 
saatavilla lista mahdollisista puhujista ja tarjota se medioille.  Näin yleisö saa 
mahdollisuuden kuulla useita näkemystäsi tukevia asiantuntijoita, jakaa uhrien 
tarinoita ja antaa ihmiskasvot aiheelle, jota muutoin voitaisiin pitää lainopillisena 
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asiana. Ennen puhujien ehdottamista medioille on tärkeää järjestää alustavat 
keskustelut heidän kanssaan ja varmistaa, että he suostuvat puhumaan puolestasi 
tai jakamaan asiantuntijamielipiteensä (ja varmista, että ymmärrät täysin heidän 
kantansa). 
 
Toinen asia, joka tulee ottaa huomioon tiedottajan huolellisessa valinnassa, on eron 
tekeminen kansalaisjärjestön ja sen edustaman haavoittuvan ryhmän välillä. Vaikka 
demokratiassa jokaisella mielipiteellä pitäisi olla merkitystä ja vaikka haavoittuvien 
ryhmien kanssa työskentelevät kansalaisjärjestöt ovat parhaassa asemassa 
ilmaisemaan yhteiset edut, on tärkeätä välttää yleisön johdattamista harhaan 
esittämällä kansalaisjärjestö ”koko yhteisön äänenä”. On hyvin helppo löytää viestisi 
kanssa eriäviä mielipiteitä väitetysti edustamastasi ryhmästä. Sen lisäksi, että kuluu 
paljon aikaa ja resursseja torjua väite ja osoittaa sen olevan vähemmistön eriävä 
mielipide, tällainen viesti voi vakavasti vahingoittaa kansalaisjärjestön uskottavuutta. 
Ilmaise mielipiteesi kansalaisjärjestösi mielipiteenä perustuen asiantuntemukseesi ja 
kokemukseesi haavoittuvien ryhmien parissa. 
 
b. Mikä on välitettävä viesti? 

 
Kansalaisjärjestön tulee valmistella viesti, jossa selitetään sen tavoitteet ja kohteet 
yksinkertaisesti. Tämä viesti tulee muokata kohdeyleisön mukaan, eikä sitä tule 
tarjota samanlaisena kaikille. Tämä harjoitus tulee toistaa institutionaalisen tavoitteen 
määrittämiseksi eri kohdeyleisöille (kansalaisjärjestön oma kannattajakunta, 
päättäjät, liittolaiset, yleisö), mutta sitä voidaan myös muokata jokaista toteutettua 
merkittävää toimintaa/ohjelmaa varten.  
 
KISS-sääntö viestin muodostamista varten: Pidä se lyhyenä ja yksinkertaisena 
(mutta varo yleistä ansaa: ’yksinkertainen’ ei tarkoita ’alkeellista’! 
 
Yleisesti suositeltu hyvä tekniikka viestin muodostamiseen on käyttää viestikolmion 
harjoitusta, jossa vastataan eräisiin peruskysymyksiin, kuten: mitä haluat ihmisten 
tietävän työstäsi? Mitä pidät ongelmina/syinä/mahdollisina ratkaisuina? Mitä haluat 
saada aikaan? Miksi muiden tulisi välittää siitä ja mitä heidän pitäisi tehdä sen 
suhteen? 
 
Viestin arvioinnissa voidaan käyttää 4C-testiä: jotta viesti olisi tehokas, sen tulee 
osoittaa ymmärrystä, yhteyttä, uskottavuutta ja tarttuvuutta (Comprehension, 
Connection, Credibility, Contagiousness) 
 
c. Kuka on syrjinnänvastaisten kansalaisjärjestöjen viestinnän vastaanottaja? 
 
Syrjinnänvastaisuuden ja yhdenvertaisuuden tietoisuuden lisäämisen vuoksi 
harjoitettua viestintää ei ole suunnattu mediaa varten itsetarkoituksellisesti. Media on 
väline, jota voidaan käyttää valistamaan yleisöä, aktivoimaan kansalaisjärjestön 
kannattajakuntaa, tiedottamaan mahdollisia uhreja ja viranomaisia, kokoamaan 
strategisia liittolaisia ja lisäämään tietoisuutta kannatettavan aiheen kohteiden 
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parissa. Kun paikallinen konteksti sallii sen, kannattaa hakea mediasta mahdollisia 
kumppaneita, jotka voisivat tukea pyrkimyksiäsi: ihmisoikeuksia ja monimuotoisuutta 
tukevan mediakanavat, journalistien ammattiyhdistykset, etnisten vähemmistöjen 
mediat ja riippumattomat journalistit. 
 
Identifioi jokaiselle toteutetulle toiminnolle osana kommunikaatiostrategiaasi kuka on 
viestintäsi kohderyhmä ja miten voit muokata viestiäsi sen mukaisesti. Tavoitteistasi 
ja kohdeyleisöstä riippuen kannattaa tutustua asianomaisiin mediakanaviin ja olla 
tietoinen niiden lähestymistavoista, agendoista ja erityisyleisöistä.  Harkitse 
tietokannan laatimista mediakanavien, tuottajien, päätoimittajien ja toimittajien 
yhteystiedoista kategorioittain järjestettynä (poliittiset, sosiaaliset, kulttuuriset, uutiset, 
urbaanit asiat jne.)  Jos tätä tietokantaa pidetään jatkuvasti päivitettynä, siitä on 
paljon hyötyä kartoittaessasi asianomaisia medioita kullekin viestille, jotka haluat 
välittää. 
 
2. Milloin kansalaisjärjestöt kommunikoivat (tai eivät kommunikoi)? 
 
On vaikea saavuttaa tasapaino kansalaisjärjestön ’medialuottamuksen’ huolellisessa 
hyödyntämisessä.  Vaikka kommunikoinnin välttäminen saattaa osoittaa, ettei sinua 
ole olemassa (toimintasi ei ylitä uutiskynnystä), riskinä on myös liiallinen julkisuus, 
joka voi vahingoittaa medialuottamusta tai aiheuttaa kansalaisjärjestösi tai sen 
kansalaisjärjestökumppanin puolustaman arkaluontoisen kysymyksen joutumisen 
lööppeihin.   
 
Erityisesti, kun kansalaisjärjestöt toimivat haavoittuvien ryhmien kanssa, huolena on 
aina, että iltapäivälehdistö kaappaa agendan omiin tarkoituksiinsa.   
 
Tässä mielessä on arvokasta määrittää mediastrategiasi, tai tällaisen asiakirjan 
puuttuessa, sisäisesti määrittää, mitkä tiedot ovat julkista ja mitkä eivät ole julkista. 
Sisäiset ohjeet on muodostettava ideoimalla työtoverien ja kumppanien kanssa 
(ystävälliset media-asiantuntijat mukaan lukien) aiheista kuten: luottamuksellisuuden 
säilyttäminen, näkyvyyden takaaminen samalla edunsaajien yksityisyyttä suojaten, 
kriiseihin reagointi (mukaan lukien tapaukset, joissa median läsnäolo kielletään tai 
sitä vältetään) ja eron tekeminen julkisten tietojen välillä sekä sellaisten tietojen 
välillä, jotka kiinnostavat yleisöä, mutta jotka eivät auta tukemaasi asiaa tai voivat 
jopa haitata sitä.  Kansalaisjärjestöjen avoimuus on tärkeä periaate työssämme. 
Erityisesti työskenneltäessä median kanssa haavoittuvia ryhmiä koskevissa 
arkaluontoisissa kysymyksissä, hallittu avoimuus voi olla välttämätöntä.  
Päätettäessä, onko tiedon antaminen journalisteille tarpeen, on ensin voitava vastata 
myönteisesti seuraaviin kysymyksiin: 
 
• Onko tämä uutta? 
• Onko tämä oleellista? Onko sillä merkitystä yleisölle? 
• Miksi yleisö olisi kiinnostunut tästä informaatiosta? 
 
3. Kommunikointivälineet: Above the Line (ATL) ja Below the Line (BTL) 
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Käytettävissäsi on useita kommunikointivälineitä työsi markkinoimiseksi. 
Kommunikaatioteorioissa tällaisista välineistä käytetään yleensä luokitusta ATL 
(above the line) ja BTL (below the line). 
 
Above the line -välineet ovat markkinointistrategioita levittämään viestejä 
joukkoviestinnän tavanomaisissa muodoissa, kuten TV, radio, printtimedia, Internet ja 
kampanjaverkkosivut, sosiaalinen media, ulkomainokset, verkkobannerit, blogit, 
virtuaalikampanjat jne. Tiettyä välinettä valittaessa on huomioitava useita seikkoja: 
Mikä on viesti? Mikä on kohdeyleisö? Mikä on yleisön erityisprofiili? Onko viesti 
riittävä tälle yleisölle? Mitkä ulkoiset tekijät voivat auttaa tai haitata viestin leviämistä, 
mikäli käytössä on tämä väline? 
 
Below the line -viestintävälineet ovat markkinointistrategioita, joita voidaan käyttää 
myös yhteiskunnalliseen muutokseen – ne ovat suoria ja kohdistettuja, ja vaikka niitä 
yleensä käytetään markkinoimaan yritysbrändejä, niitä voidaan hyödyntää myös 
julkisiin tarkoituksiin: ovelta ovelle -kampanjat, informaatiopisteet, tapahtumat, 
konsertit, näyttelyt jne. Kansalaisjärjestöt käyttävät yhä enemmän vaihtoehtoisia 
viestintävälineitä edistämään viestejään, kuten tapahtumia, flash mobeja, 
installaatioita ja konsertteja.  Nämä herättävät paljon mediahuomiota ja voivat olla 
houkuttelevia alhaisempien kustannustensa, vapaaehtoisten ja tukijoiden 
osallistumismahdollisuuden ja mediavaikutuksensa ansiosta. 
 
Tapahtuma on performanssi, tilaisuus tai tilanne, jota yleensä pidetään taiteena, 
tavallisesti esiintyvänä taiteena. Tapahtumia voidaan järjestää missä tahansa 
(kellareista ullakkostudioihin ja jopa kaduilla tai aukioilla). Ne ovat usein monialaisia 
sekä ilman lineaarista kerrontaa ja niihin sisältyy yleisön aktiivinen osallistuminen.  
Tapahtumien pääelementit ovat suunniteltuja, mutta taiteilijat jättävät toisinaan tilaa 
myös improvisaatiolle. Yleisön ja taideteoksen väliset vuorovaikutukset tekevät 
yleisöstä osan taiteellista prosessia. Tapahtumilla voi olla sosiaalinen viesti. Ne 
voivat saada yleisön tarkastelemaan ja haastamaan omia stereotypioitaan.  
 
Flash mob on joukko ihmisiä, jotka kokoontuvat äkillisesti julkisella paikalla, 
suorittavat yhdessä epätavallista ja joskus näennäisesti hyödytöntä toimintaa lyhyen 
aikaa ja hajaantuvat sitten osoittamatta tuntevansa toisiaan.  Flash mobit 
organisoidaan telekommunikaation, sosiaalisen median tai viraalisähköpostien 
avulla.  Järjestäjät kuvaavat ja editoivat tapahtumat ja ottavat mediat mukaan 
ainoastaan levittämään videota, kun tapahtuma on päättynyt.  On tärkeää miettiä 
tarkkaan viestiä ja luonnostella flash mob -skenaario, jotta voidaan varmistaa, ettei 
toiminta herätä aggressiivisia reaktioita ja että tapahtuma ei jätä itsestään jälkiä.  
 
Installaatiotaide kuvailee taidegenreä sijaintikohtaisilla kolmiulotteisilla teoksilla, jotka 
on suunniteltu muuttamaan katsojan tilankäsitystä. Ne voivat olla väliaikaisia tai 
pysyviä, ja niillä voi olla yhteiskunnallinen viesti. Installaatiotaide voi tuoda samaan 
tilaan erilaista materiaalia, videoita, ääntä ja kuvaviestejä.  
 
4. Mitä lehdistöpaketti sisältää?  
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Jokaista kansalaisjärjestöä kehotetaan voimakkaasti kehittämään oma 
kommunikaatiostrategiansa, jonka tarkoitus on reagoida kansalaisjärjestön työn 
erityispiirteisiin, sekä määrittämään sen ydinviestit, vastuualueet, menettelyt 
kommunikointikriisien tapauksessa, tarkistuslistat eri tiedotusvälineitä varten sekä 
mallit joitakin niistä varten ja pakolliset tunniste-elementit (logo, kaaviot, suositeltu 
fontti ja fonttikoko tai väri jne.) Jopa pieni kansalaisjärjestö, joka käyttää aikaa ja 
inhimillisiä resursseja laatiakseen tällaisen paketin ja päivittääkseen sitä 
säännöllisesti, säästää paljon aikaa ja epätietoisuutta, kun huomion tulisi olla viestin 
sisällössä, eikä oikean mallin löytämisessä lehdistötiedotetta varten.  
 
Minimivaatimus on lehdistöpaketti, joka on syytä kehittää ja pitää valmiina vierailuja 
tai odottamattomia haastatteluja varten.  
 
Lehdistöpaketti voi sisältää kansalaisjärjestön esittelyn, tärkeiden henkilöiden tietoja 
ja listan yhteystiedoista, lehdistötiedotteen (jos se liittyy tiettyyn tapahtumaan) sekä 
kansalaisjärjestön tuottamat materiaalit (taustamateriaali, tietoliuskat, raportit, 
lehtiset, mainokset, käsikirjat ja esitteet) sekä visuaaliset materiaalit (kaaviot, 
valokuvat, grafiikka, kartat, julisteet ja somisteet). 
 
Tarkistuslista tehokkaita lehdistösuhteita varten – muokattu Michael Blandin, 
Alison Theakerin ja David W Wraggin teoksesta Effective media relations: How to get 
results (PR in practice), Routledge, 2005, toinen painos. 
 
1. Tietoisuus lähestyvistä uutismahdollisuuksista on tärkeää, mukaan lukien 

kehitys, joka liittyy työhösi liittyviin kysymyksiin, jotka ovat saaneet aikaan 
kolmannet osapuolet, mukaan lukien viranomaiset tai vastustavat toimijat, niin 
että edustaja on valmis ja pystyy käsittelemään uutiset tehokkaimmalla tavalla. 

2. Mediakontaktilistan tulee olla ajan tasalla ja järjestetty kategorioittain, merkiten 
sekä ’ystävällis-’ että ’vihamielisen’ median. 

3. Jutut pitää suunnata eri yleisöille, olivatpa niitä erottavina tekijöinä sitten sijainti, 
kiinnostuksen kohteet, ikä tai sukupuoli. 

4. Aikarajat tulee huomioida, mukaan lukien mediakanavien tuotantoaikarajat ja 
niiden kalenterit pyhien aikana. Kannattaa pitää kirjaa pääkanavien (uutiset, 
painotalojen aikarajat, suorat lähetykset) tuotantosyklistä. 

5. Lehdistökonferenssi tai tiedotustilaisuus tulee järjestää vain, jos juttu on riittävän 
tärkeä. Konferenssin tiedottajalle tulee antaa pohjustus ja hänen on annettava 
harjoitella, jos mahdollista. 

6. Lakiluonnokset, oikeusjutut, viralliset raportit ja tilastot, jopa kausitapahtumat 
voivat tarjota kansalaisjärjestöille tilaisuuksia tarjota järkeviä ja perusteltuja 
kommentteja. 

7. Tutkimusta tai muita näkemyksiä voidaan tarjota medioille suhteiden 
ylläpitämiseksi. 

8. Hyvät valokuvat ovat tärkeitä asianmukaisten tarinoiden kuvittamisessa. 
Ylläpidä omaa valokuvakirjastoasi tärkeistä kohteista ja ihmisistä, joista 
saatetaan tarvita valokuvaa. Järjestä oma valokuvaaja tai videokuvaaja 
tärkeisiin tapahtumiin.  
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9. Säilytä ja pidä ajan tasalla hyvää organisaation verkkosivustoa, mukaan lukien 
taustamateriaalit, lehdistötiedotteet ja uutismateriaali, ja mieti aina, mikä 
kiinnostaa kävijöitä äläkä pyri ruokkimaan institutionaalista turhamaisuutta. 

10. Pidä valmiina lehdistöpakettia, joka sisältää esittelyn, esitteitä ja muuta 
selittävää materiaalia, jota voidaan tarjota auttamaan journalisteja.  
Yhteyshenkilön tiedot tulee olla kaikissa lehdistölle lähetetyissä materiaaleissa, 
mukaan lukien puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

11. Uutissulkua voidaan käyttää, jos mediat tarvitsevat aikaa jutun tutkimiseen tai 
jos uutisten pitää ilmestyä tiettynä päivänä. Jos näin on, käytä ainoastaan 
luotettuja medioita, muussa tapauksessa uutissulkuja tulee välttää. Sen sijaan 
voidaan käyttää ennakkovaroituksia. 

12. Lainaukset tulee merkitä lehdistöä kiinnostavien riittävän arvovallan ja 
mielenkiinnon omaaville tahoille ja näiden henkilöiden tulee olla käytettävissä 
haastattelua varten aina kun mahdollista. 

13. Päällekkäisyyttä muiden asianomaisten toimijoiden merkittävien tapahtumien tai 
ilmoituksien kanssa tulee välttää. Tutki etukäteen, mitkä muut tapahtumat voivat 
kiinnittää medioiden huomion päivinä, joille suunnittelet lehdistötilaisuutta, 
julkaisua tai merkittävää tapahtumaa.  

 
5. Lehdistötiedote – perusasiat 
 
Viestintäteoreetikot väittävät, että vain yksi lehdistötiedote kymmenestä julkaistaan 
missään sanomalehdessä. Vaikka tämä on kansalaisjärjestöjen halvin ja helpoin 
käytössä oleva väline ja sallii myös parhaan laadunvalvonnan, on tärkeätä käyttää 
sitä oikein. Kultainen viestintäsääntö sanoo, että lehdistötiedote tulee lähettää 
viimeistään 8 tunnin kuluessa tapahtumasta. Ellei tämä ole mahdollista, varmista, 
että lehdistötiedote julkaistaan silti viivyttelemättä. 
 
Lehdistölausunto on tarkkaan muotoiltu kommentti, jossa ilmaistaan sinun virallinen 
kantasi tietystä aiheesta. Se vastaa lehdistötiedotetta, mutta sen tarkoitus ei ole 
keskittyä tiettyihin tapahtumiin vaan antaa mielipiteitä ja kannanottoja tietyistä 
aiheista. Sen täytyy olla myös lyhyt, yksinkertainen ja suora. 
 
Lehdistöilmoitukset/kutsut ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Ne kertovat tietyn tapahtuman 
paikan, ajan ja osallistujat tarjoamatta liikaa informaatiota. Näiden vinkkien tarkoitus 
on saada journalistit saapumaan paikalle. Iskevä otsikko on tärkeä samoin kuin tiedot 
tunnetuista julkisuuden henkilöistä, jotka ovat vahvistaneet osallistumisensa 
tapahtumaan. 
 
Tarkistuslista tehokkaita lehdistötiedotteita varten – muokattu Michael Blandin, 
Alison Theakerin ja David W Wraggin teoksesta Effective media relations: How 
to get results (PR in practice), Routledge, 2005, toinen painos. 
 
1. Ihanteellinen pituus on yksi A4-arkki. Teoreetikot suosittelevat 

lehdistötiedotteen ajattelemista pyramidina, jonka huipulla on lyhyt ja 
iskevä otsikko (korkeintaan viisi sanaa). Tärkeimmät faktat tulee esittää 
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lyhyessä ensimmäisessä kappaleessa. Mikään kappale ei saisi olla 
kolmea lausetta pidempi, ja ensimmäisessä kappaleessa tulisi olla vain 
yksi tai kaksi lausetta (maksimi 40 sanaa). Muista käyttää 
kansalaisjärjestön otsakkeita ja logoa. 

2. Merkitse aina päiväys liuskan yläreunaan, jotta uutistoimittaja näkee jutun 
olevan tuore. 

3. Sen tulee sisältää vastaukset kuuteen pääkysymykseen, jotka journalisti 
tarvitsee: 

4. KUKA? Kuka oli osallinen? Kuka on osallinen? 
5. MITÄ? Mitä on tapahtunut? Mitä tulee tapahtumaan? 
6. MIKSI? Miksi tapaus tapahtui? Miksi se päätettiin tehdä? 
7. MILLOIN? Milloin tapaus tapahtui? Milloin tapaus tulee tapahtumaan? 
8. MITEN? Miten se tapahtui? Miten tulee tapahtumaan? 
9. MISSÄ? Missä se tapahtui? Missä se tulee tapahtumaan? 
10. Mukaan tulee sisällyttää lainauksia, joiden lausujaksi nimetään ylempi 

henkilö vaikutuksen maksimoimiseksi. 
11. Tarkkuus on ehdottoman tärkeää. Sano se ytimekkäästi on kultainen 

sääntö. Koetuskivenä tulee olla, että joku aihetta tuntematon voi lukea ja 
ymmärtää sen alle viidessä minuutissa.  

12. Hyvä journalistinen tyyli on parempi kuin lainopilliset termit. Vältä 
ammattisanastoa. 

13. Lyhyt päätöslause organisaation toiminnasta tulee sisällyttää mukaan.  
Yhteyshenkilön nimi sekä työ- ja kotipuhelinnumero tulee sisällyttää 
tiedotteen alaosaan. Mikäli useita kieliä puhutaan, merkitse kunkin kielen 
yhteyshenkilöt. 

14. MUOKKAA! 
15. Jos hyvä valokuva tuo lisäarvoa tarinaan, liitä sellainen mukaan sopivalla 

kuvatekstillä varustettuna valokuvia käyttäviä julkaisuja varten. 
16. Jos journalisti tarvitsee aikaa merkittävän jutun tutkimiseen ja 

kirjoittamiseen, anna hänelle aikaa ja käytä uutissulkua, jotta juttu ei 
ilmestyisi liian aikaisin.  

17. Käytä sähköpostia jakeluun, jotta juttu on helppo kopioida, liittää ja 
muokata. 

18. Varmista, että noudatat tuotantosykliä ja että informaatiosi ylittää yhä 
uutiskynnyksen. 

 
6. Lehdistötilaisuus – miten, missä ja milloin? 
 
Lehdistötilaisuus on tapa saada informaatio medioille tarjoamalla henkilökohtaista 
vuoropuhelua ja mahdollisuutta saada lisätietoja. Lehdistötilaisuuksien etuna on 
myös hyvä tilaisuus kehittää suhteita journalisteihin. Järjestä lehdistötilaisuus vain, 
jos organisaatiollasi on jotain tärkeää ilmoitettavaa ja jos lehdistötiedote ei mielestäsi 
olisi riittävä. 
 
Yksi lehdistötilaisuuden järjestämisen erityispiirteistä syrjinnänvastaisen 
kansalaisjärjestön tapauksessa on päätöksenteko yleisön jäsenien istumapaikkojen 
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järjestämisestä strategisesti.  Päätä, onko etujesi mukaista, jos haavoittuva ryhmä tai 
uhri on kameroiden näköpiirissä.  
 
Tarkistuslista lehdistötilaisuuksia varten – muokattu Michael Blandin, 
Alison Theakerin ja David W Wraggin teoksesta Effective media relations: How 
to get results (PR in practice) , Routledge, 2005, toinen painos. 
 
1. Päätä lehdistötilaisuuden tavoitteista. Varmista, että ne ylittävät 

uutiskynnyksen ja ovat lehdistötilaisuuden arvoisia. 
2. Määritä viesti, valmistele lehdistötilaisuuden koreografia, tunnista 

vastuualueet – isäntä, puhujat (ei yli kolmea), lehdistöpaketit ja tarvittavat 
vapaaehtoiset. Valitse paikka, päivämäärä ja kellonaika huomioiden eri 
näkökulmat (ajoitus, tuotannon kulku, symbolismi, kilpailevat tapahtumat, 
pääsy jne.) 

3. Käytä tietokantaasi valitaksesi ja kutsuaksesi vain ne journalistit, jotka 
todennäköisesti ovat kiinnostuneita uutisesta. Kerro heille tapahtuman 
tarkoituksesta teaser-vinkissä/kutsussa/lehdistöilmoituksessa. Kutsu 
paikalle myös huolellisesti valittuja kumppaneita, liittolaisia, myötämielisiä 
virkamiehiä. Kutsut tulee lähettää kahdesta seitsemään päivään ennen 
tilaisuutta ja, lukuun ottamatta kriisitilanteita, kutsutuille tulee soittaa 
muistutussoitto 24 tuntia ennen tapahtumaa. 

4. Valmistele lehdistötilaisuuden skenaario: puhujien tulee harjoitella 
mieluiten päivää aiemmin lehdistötilaisuuden pitopaikalla. Varmista, 
etteivät puheet kestä yli 10–15 minuuttia ja että ne ovat lyhyitä eivätkä 
toista itseään. Valmistele lehdistöpaketti. Valmistele agenda/ohjelma, 
josta ilmenee alkamis- ja päättymisaika, sekä lausunto tai lehdistötiedote. 
Pidä valmiina puhujien yhteystiedot sisältävä lista, mieluiten valokuvin ja 
nimikkeillä varustettuna, jotta heidän voidaan tunnistaa oikein. 

5. Varaa riittävästi aikaa tapahtumapaikan järjestelyihin ja ole valmis 
aloittamaan pienellä viivästyksellä. Kaikkia vieraita tulee tervehtiä. 
Vieraiden täytyy kirjautua, jotta heistä on saatavana tiedot jälkeen päin. 

6. Journalisteille, jotka eivät pysty osallistumaan, täytyy lähettää 
tilaisuudessa jaetut materiaalit kohteliaisuutena ja tiedotustarkoituksessa. 

7. Aseta kaikki lehdistötilaisuuden lausunnot ja valokuvamateriaali 
organisaation verkkosivuille. 

8. Huomioi tapahtumapaikan valinnassa sen saavutettavuus. Tee 
istumajärjestelyt ja järjestä sali. 

 
7. Haastattelu – säännöt 
 
On useita tapauksia, joissa journalistit lähestyvät kansalaisjärjestöäsi tai edustajasi 
saa kutsun medialta. Nämä ovat arvokkaita tilaisuuksia lisätä kansalaisjärjestön 
näkyvyyttä, ja niitä tulee hyödyntää työnne ja kantojenne selittämisessä. Kun 
hyväksyt median esittämän kutsun, valmistaudu hyvin ja varaudu journalistin taholta 
sekä ystävälliseen että epäystävälliseen käytökseen.  Ole tietoinen tietyn 
mediakanavan erityisistä kiinnostuksen kohteista sekä journalistin ja muiden 
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vieraiden henkilökohtaisesta agendasta. Kansalaisjärjestön sisällä kannattaa myös 
käydä keskustelua jossain vaiheessa ja päättää, mitkä mediakanavat pyytävät 
mukaan ainoastaan ’julkiseen teilaukseen’, mitä mediakanavia tulee välttää ja mille 
kanaville tulee antaa etusija. Organisaatiossa täytyy keskustella myös siitä, milloin 
sen edustajien on hyväksyttävää nousta ja poistua TV-ohjelmasta, jos viestinnän ja 
eettisen journalismin perussääntöjä ei noudateta. 
 
Tarkistuslista haastatteluja varten – muokattu Michael Blandin, Alison 
Theakerin ja David W Wraggin teoksesta Effective media relations: How to get 
results (PR in practice), Routledge, 2005, toinen painos. 
 
VALMISTELUT 
1. Tee selväksi, mistä haastattelussa on kysymys. Tee kotiläksysi ja etsi 

perustietoja kyseisen mediakanavan käytännöistä, päätoimittajasta sekä 
kyseisen journalistin kannasta. Selvitä, onko ohjelmassa muita vieraita ja 
keitä he ovat. Luonnostele perusviestisi – mitkä ovat ensisijaiset kaksi tai 
kolme tärkeää seikkaa, jotka haluat välittää? 

2. Aseta rajat – jos sinulle esitetään kysymyksiä, joihin et voi tai et halua 
vastata, selitä tämä journalistille ja johda keskustelu muualle.  

3. Jos esiinnyt TV:ssä – saavu paikalle ajoissa, anna heidän tehdä 
valmistelut – osoittaa paikkasi, kiinnittää mikrofonin jne; kysy toimittajalta 
kysymyksiä rentoutuaksesi ja saadaksesi tuntuman studiosta. Viimeinen 
ulkoasun tarkastus: kampaa hiukset, suorista solmio, paita jne., kohenna 
takkia. 
 

ULKONÄKÖ JA TAVAT 
Jos esiinnyt TV:ssä: 
1. Valitse asu, joka välittää imagoa, jonka haluat välittää 

kansalaisjärjestöstäsi – yksinkertaiset kankaat ja neutraalit värit ovat 
parhaita. 

2. Istu ryhdikkäästi. Katso haastattelijaan koko ajan. Ole tietoinen kehon 
kielestä. 

3. Puhu selkeästi ja kuuluvasti. 
4. Käytä halutessasi käsiä äläkä pelkää maneereita, mutta vältä hosuvia tai 

hermostuneita liikkeitä. 
5. Käytä halutessasi muistiinpanoja, mutta älä lue niistä. 

 
Jos esiinnyt radiossa: 
 
1. Hymyile! Se saa äänesi kuulostamaan lämpimämmältä.  
2. Vastaa kysymyksiin lyhyesti. 
3. Säilytä katsekontakti haastattelijaan. 
4. Kuvittele, että teini-ikäinen suosikki-sisarentyttäresi kuuntelee sinua. 

Tämä auttaa valitsemaan puhetapasi ja välittämään viestisi rennosti ja 
yksinkertaisesti. 

5. Mikäli sinulla on muistiinpanoja muista olla rapisuttamatta niitä. 
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6. Ole aina vilpitön ja innostunut. 
 
HAASTATTELUN HOITAMINEN 
 
Platinasääntö: Välitä kuuntelijalle pääkohdat kysymyksistä ja muista 
häiriötekijöistä riippumatta. 
 
Kultaiset säännöt: 
1. Kuuntele kysymykset huolellisesti. 
2. Torju kaikki väärät väitteet. Älä anna toimittajan puhua puolestasi. Älä 

harhaudu sivuraiteelle. 
3. Ole positiivinen. Älä suutu. Ole kärsivällinen – hyödynnä tilaisuutta ja 

varmista, että toimittajat ymmärtävät asioiden monitahoisuuden, jotta he 
voivat valistaa yleisöään. 

4. Ole rehellinen. 
 

Hopeiset säännöt: 
1. Yritä ennakoida yllätykset. 
2. Älä puhuttele haastattelijaa nimellä. 
3. Älä käytä ammattikieltä tai teknisiä termejä. Älä paljasta luottamuksellista 

tietoa hyväntekijöistäsi. 
4. Kuvittele, että kuuntelijoita on vain yksi. 
5. Älä täytä noloja hiljaisuuksia. Se on haastattelijan työ. 
6. Tunne faktat. Älä kerro epäoleellista tietoa.  
7. Tee oma tallenne, kun keskusteltavana ovat hyvin arkaluontoiset aiheet. 
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1 Kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen syrjinnän vastainen työ  
 

1. Minkälaisia kansalaisjärjestöjä/ammattiliittoja on Suomessa mukana syrjinnän 
vastaisessa työssä? 

 
Suomessa on laaja kirjo kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät syrjinnän vastaista työtä. 
Järjestöjen toimintatavat syrjinnän vastaisessa työssä vaihtelevat: joidenkin 
järjestöjen toiminta perustuu laajapohjaiseen vapaaehtoistyöhön, kun taas toiset ovat 
omaksuneet lähinnä asiantuntijaroolin. Myös monet ammattiliitot tekevät syrjinnän 
vastaista työtä. Monille kansalaisjärjestöistä syrjinnän vastainen työ on vain osa 
niiden työtä. 
 
2. Mihin syrjintäperusteeseen nämä kansalaisjärjestöt/ammattiliitot ovat 

keskittyneet? 
 
Suurin osa järjestöistä keskittyy vain yhteen syrjintäperusteeseen ja syrjinnän 
vastainen työ on eriytynyt naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja muiden 
syrjintäperusteiden osalta. Jotkut järjestöistä toimivat moniperusteisen syrjinnän 
vastaisessa työssä, yleensä keskittyen kahteen perusteeseen (esimerkiksi etninen 
alkuperä ja vammaisuus tai etninen alkuperä ja sukupuoli).  
 
Monet järjestöistä osallistuvat yhteistyöhankkeisiin, joissa syrjintää ja 
yhdenvertaisuutta tarkastellaan laajemmasta, horisontaalisesta näkökulmasta ja 
joissa pyrkimyksenä on edistää syrjinnän tunnistamisen ja ehkäisemisen 
valtavirtaistamista sekä yhteistyötä eri vähemmistöjen kanssa.  
 
3. Kuuluuko syrjinnän vastainen työ näiden kansalaisjärjestöjen/ammattiliittojen 

päätoimenkuvaan vai onko se vain osa niiden muuta työtä?  
 
Harva kansalaisjärjestö tekee ainoastaan syrjinnän vastaista työtä, ja monille 
järjestöille ja ammattiliitoille syrjinnän vastainen työ on kuitenkin vain pieni osa 
toimintaa. Esimerkiksi monet maahanmuuttajajärjestöt edistävät maahanmuuttajien 
kotoutumista, ja osana muuta toimintaansa tekevät myös syrjinnän vastaista työtä.  
 
4. Ovatko nämä kansalaisjärjestöt/ammattiliitot rekisteröityneet? Onko 

rekisteröityminen helppoa vai vaikeaa? 
 
Pääasiassa kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot ovat rekisteröityneet. Yhdistymisvapaus 
kuuluu Suomen perustuslaissa turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin. Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistysasioiden yksikkö käsittelee yhdistysten perustamis-, 
muutos- ja lakkauttamisilmoitukset, tekee yhdistysten sääntöjen ja sääntömuutosten 
ennakkotarkastukset sekä neuvoo asiakkaita ja myöntää otteita ja todistuksia eri 
luetteloista ja asiakirjoista sekä itse rekisteristä. Yhdistysrekisterissä on noin 130 000 
yhdistystä. 
 
5. Kuinka suuria nämä järjestöt ja liitot ovat?  
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Osa kansalaisjärjestöistä toimii valtakunnallisella tasolla, ja niillä on laaja 
vapaaehtoisten verkosto. Esimerkiksi Suomen Punaisella Ristillä on 12 piiriä, 500 
osastoa ja noin 95 000 jäsentä sekä kymmeniä tuhansia aktiivisesti toiminnassa 
mukana olevia vapaaehtoisia. 
 
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssilla puolestaan on yli sata jäsenjärjestöä, mukaan 
lukien lähes kaikki Suomen nuorisojärjestöt – niin harraste- urheilu- kuin poliittiset 
nuorisojärjestötkin.  
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on yli miljoonan suomalaisen ja 21 
ammattiliiton keskusjärjestö. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on Suomen suurin 
toimihenkilöiden ammatillinen keskusjärjestö, johon kuuluu 20 ammattiliittoa ja 
niissä yhteensä noin 615 000 jäsentä. Akava on korkeasti koulutettujen 
työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 34 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa 
jäsentä. 
 
Koska suurin osa syrjinnän vastaista työtä tekevistä kansalaisjärjestöistä tekee 
syrjinnän vastaista työtä ainoastaan osana muuta toimintaansa, ovat myös monet 
pienemmät järjestöt aktiivisia syrjinnän vastaisessa työssä. Toisaalta järjestön koko 
ei kerro sen syrjinnän vastaisen työn määrästä: suurelle järjestölle syrjinnän 
vastainen työ saattaa olla vain hyvin pieni osa sen toimintaa.  
 
6. Ovatko ne osa suurempaa kansallista verkostoa vai toimivatko ne yksin? 
 
Varsinaista yhdenvertaisuusverkostoa ei Suomessa ole, mutta monien hankkeiden 
osalta järjestöt tekevät yhteistyötä.  
 
Esimerkiksi sisäasiainministeriön koordinoima Yhdenvertaisuus Etusijalle –hanke 
kerää yhteen myös kansalaisjärjestöjä.  
 
Myös tiettyjen syrjintäperusteiden perusteella on syntynyt järjestöjen yhteenliittymiä. 
RASMUS (www.rasmus.fi) on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista 
työtä ja monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden 
verkosto. Invalidiliitto ry ja Kynnys ry perustivat kevättalvella 2007 Vammaisten 
Ihmisoikeuskeskuksen (VIKE) yhteistyössä asiantuntijajäsenenä toimivan Åbo 
Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa.  
 
Monella järjestöllä on jäsenjärjestöjensä kautta kansallinen verkosto.  
 
7. Ovatko syrjinnän vastaista työtä tekevät kansalaisjärjestöt/ammattiliitot 

pääasiassa sijoittuneet pääkaupunkiin vai ovatko ne levittäytyneet eri puolille 
maata? 

 
Monet keskusjärjestöt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Joidenkin järjestöjen toiminta 
on levittäytynyt laajasti eri puolille Suomea ja niillä on jäsen- tai paikallisjärjestöjä 
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ympäri Suomea. Usein jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä. Syrjinnän vastaista työtä 
tehdään siis ympäri Suomea.  
 
Ammattiliitoilla on paikallisyhdistysten kautta kattava kansallinen verkosto.  

 
8. Tekevätkö pääkaupunkiin sijoittuneet järjestöt/ammattiliitot samantyyppistä 

työtä kuin muualla sijaitsevat tai toimivat järjestöt? 
 
Paikalliset järjestöt ja järjestöjen paikallisella tasolla toimivat jaostot ottavat paikalliset 
olosuhteet toiminnassaan huomioon. Valtakunnallisten järjestöjen yhteiskunnallinen 
vaikuttamistyö suuntautuu valtakunnalliselle tasolle. Syrjinnän vastainen työ on 
osittain samanlaista (tietoisuuden lisäämistä, keskustelun herättämistä), toisaalta 
erityisesti pääkaupunkiseudulla sijaitsevat keskusjärjestöt tekevät lisäksi 
yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Joidenkin järjestöjen osalta saattaa olla 
strateginen valinta keskittää vaikuttamis- tai edunvalvontatyö valtakunnallisille 
keskusjärjestöille.  
 
9. Mikä on syrjinnän vastaista työtä tekevien järjestöjen/liittojen poliittinen tai 

yhteiskunnallinen painoarvo kansallisella tasolla? (suhteessa viranomaisiin, 
yrityksiin, yhteiskuntaan tai kansalaisiin)  

 
Yleisesti Suomessa suhtautuminen kansalaisjärjestöihin on positiivista. Monilla 
syrjinnän vastaista työtä tekevistä kansalaisjärjestöistä on hyvä maine ja vakiintunut 
asema syrjinnän vastaisen työn asiantuntijatahoina. Kansalaisjärjestöt tekevät usein 
myös yhteistyötä eri hankkeissa kasvattaakseen tehokkuuttaan ja saadakseen 
toiminnalleen näin suurempaa painoarvoa.  
 
Eri viranomaistahot pyytävät kansalaisjärjestöiltä lausuntoja syrjintä- ja 
ihmisoikeusasioihin liittyen. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista 
pohtineessa toimikunnassa oli kansalaisjärjestöjaosto. Yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen välillä ei ole ollut paljoakaan yhteistyötä. 
 
10. Tekevätkö alan kansalaisjärjestöt/ammattiliitot keskenään yhteistyötä? 
 
Kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot tekevät yhteistyötä syrjinnän vähentämiseksi 
Suomessa.  
 
a. Mitä tarkoitusta varten? (esim. tietojen vaihto, tapauskohtainen yhteistyö, 

kampanjat, tapahtumat) 
 
Yhteistyö erityisesti erilaisissa hankkeissa on ollut tärkeää. Yhteistyöverkostojen ja -
projektien kautta on ollut myös luonteva vaihtaa tietoja ja hyödyntää eri tahojen 
erityisosaamista. Yhteistyön merkitys on korostunut, sillä monet järjestöt keskittyvät 
vain yhteen syrjintäperusteeseen ja laajemman yhdenvertaisuusnäkökulman 
huomioimiseen tarvitaan erilaisia järjestöjä. Esimerkiksi Syrjinnästä Vapaa Alue –
kampanjassa kansalaisjärjestöt ovat tehneet yhteistyötä. Yhteistyötä voitaisiin tehdä 
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enemmänkin vaikuttamistyön osalta, sillä silloin voitaisiin saada paremmin esille 
yhdenvertaisuusnäkökulma yhteen perusteeseen keskittymisen sijaan.  
 
b. Onko yhteistyötä enemmän tai laajemmin tiettyjen syrjinnän osa-alueiden 

kohdalla? Jos, niin minkä? 
 
Yhteistyötä on kenties tehty eniten juuri yhdenvertaisuusnäkökulman 
saavuttamiseksi, sillä monet järjestöt ovat keskittyneet vain yhteen 
syrjintäperusteeseen. Sen lisäksi etnisen syrjinnän osalta syrjinnän vastaista työtä on 
tehty pisimpään ja etnisen syrjinnän vastaisessa työssä on voimakkaimmat 
viranomaisrakenteet, jotka tukevat yhteistyötä.  

 
11. Ovatko syrjinnän vastaista työtä tekevät kansalaisjärjestöt/ammattiliitot 

yhteydessä muiden maiden järjestöihin ja liittoihin? 
 
a. Naapurimaissa? 
 
Kyllä, erityisesti kansainväliset järjestöt pitävät yhteyttä naapurimaissa toimivien 
järjestöjen kanssa. Myös monet muut järjestöt pitävät yhteyttä ja tekevät yhteistyötä. 
Perinteisesti yhteistyötä on ollut Pohjoismaiden kesken.  
 
b. Uusissa EU:n jäsenmaissa? 
 
Kyllä, jotkut järjestöt ovat mukana hankkeissa, joissa on mukana uusia EU-maita.  
 
c. Muissa maissa? 
 
Ajoittain, riippuen järjestöjen toiminnasta. 

 
12. Toimivatko syrjinnän vastaista työtä tekevät kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot 

myös kansainvälisellä tasolla?  
 
Kansainväliset järjestöt, kuten Punainen Risti, pitävät yllä tiiviitä suhteita kaikkiin 
kansallisiin alajärjestöihinsä. Monet kansalaisjärjestöt osallistuvat myös koko 
Euroopan kattaviin projekteihin tai ovat aktiivisia eurooppalaisissa syrjinnän vastaista 
työtä tekevissä järjestöissä.  Esimerkiksi SETA on ILGA-Europen (seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen eurooppalainen kattojärjestö) aktiivinen jäsen.  
 
Suomalaiset ammattiliitot ovat myös mukana kansainvälisessä yhteistyössä. 
 
13. Kykenevätkö ne toimimaan englanniksi? 

 
Kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot ovat mukana kansainvälisissä 
yhteistyöprojekteissa. EU ja sen tarjoamat rahoitusmahdollisuudet ovat tehneet 
kansainvälisestä yhteistyöstä entistä merkittävämmän osan järjestöjen työtä, ja 
yhteistyön kielenä on yleensä englanti. 
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2 Kansalaisjärjestöjen/ ammattiliittojen asiantuntemus syrjinnän 
vastaisessa työssä 

 
14. Minkälaista työtä kansalaisjärjestöt/ammattiliitot tekevät? 
 
Kansalaisjärjestöt keskittyvät syrjinnän vastaisessa työssä tietoisuuden lisäämiseen 
ja keskustelun herättämiseen. Järjestöt toimivat asiantuntijoina omaa 
syrjintäperustettaan tai yhdenvertaisuutta koskevissa kysymyksissä.  
 
Monien järjestöjen syrjinnän vastainen työ on projektiluonteista. Lisäksi 
kansalaisjärjestöt ohjaavat syrjinnän uhreja viranomaispalveluihin. Monet 
kansalaisjärjestöt ovat tehneet tietoisen valinnan olla tarjoamatta syrjinnän uhreille 
sellaisia palveluita, joiden tuottaminen on viranomaisten vastuulla. 
Kansalaisjärjestöjen mukaan järjestöt eivät voi korvata viranomaisia niille kuuluvin 
palveluiden järjestäjinä. Myös järjestöille suunnattu rahoitus kohdistuu ensisijaisesti 
viranomaistoiminnan ulkopuolelle jäävään työhön. Kansalaisjärjestöt eivät aktiivisesti 
myöskään kerää tietoa syrjintätapauksista, vaan ohjaavat syrjinnän uhreja 
kääntymään oikean viranomaisen puoleen.  
 
Kansalaisjärjestöt toimivat aktiivisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa 
tiedonkeruun kehittämisessä sekä syrjinnän seurannassa sekä yhdenvertaisuuteen 
liittyvän lainsäädännön ja politiikan kehittämisessä. Kansalaisjärjestöt tarjoavat 
asiantuntemustaan viranomaisille varmistaakseen syrjintävaarassa olevien ryhmien 
asiantuntemuksen mukana olon päätöksenteossa.  
 
Ammattiliitojen syrjinnän vastainen työ on laajempaa kuin kansalaisjärjestöjen työ 
siinä mielessä, että ammattiliitot myös auttavat syrjinnän uhreja. 
 
15.  Voiko kansalaisjärjestöille/ammattiliitoille tehdä valituksen syrjinnästä? 
 
Kansalaisjärjestöt eivät käsittele valituksia, mutta kansalaisjärjestöt antavat tietoa 
siitä, minne valituksen voi tehdä.  
 
Useilla työpaikoilla on paikallisesti valittu ammattiliittoa edustava luottamusmies, 
jonka kautta on usein helpointa saada apua ja opastusta työympäristöön liittyviin 
ongelmiin. Työntekijä voi tarpeen vaatiessa ottaa myös suoraan yhteyttä 
ammattiliiton alueelliseen tai valtakunnalliseen toimistoon. Tarpeen vaatiessa 
ammattiliitot tarjoavat yleensä jäsenilleen ilmaista tai edullista oikeusapua.  
 
16. Keskittyvätkö järjestöt ja liitot vain omaan jäsenkuntaansa? 
 
Ammattiyhdistysliikkeet keskittyvät yleensä jäsentensä etujen ajamiseen, mutta 
kansalaisjärjestöt tekevät työtä myös muiden kuin jäsentensä hyväksi. Yleensä 
ammattiliitto edellyttää tietyn ajan kestänyttä jäsenyyttä ennen kuin jäsen on 
oikeutettu kaikkiin jäsenetuihin ja -palveluihin. 
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17. Ottavatko ne käsittelyynsä yksittäisiä tapauksia?  
 
Osa järjestöistä tekee edunvalvontaa myös syrjintäasioissa, mutta yleensä 
kansalaisjärjestöt ohjaavat syrjinnän uhrit viranomaisten luokse. Vaikka järjestö ei 
käsittelisikään yksittäisiä tapauksia, saattaa se silti käyttää vaikuttamistyössään 
hyväkseen syrjinnän uhreilta saamaansa tietoa erityisesti silloin, kun kyse on 
rakenteellisesta syrjinnästä. Kansalaisjärjestöt ovat tehneet tapauskohtaista työtä 
silloin, kun jotain tapausta on pidetty merkittävänä ennakkotapauksena, jolla on 
laajempaa painoarvoa. 
 
Monet kansalaisjärjestöt tarjoavat tukea vertaisryhmien muodossa. 
 
Ammattiliitot auttavat syrjinnän uhreja myös yksittäistapauksissa.  
 
18. Voivatko ne saada rahoitusta yksittäisiä tapauksia varten? 
 
Periaatteessa tämä on mahdollista, mutta käytännössä tällaiseen toimintaan ei ole 
tarjolla rahoitusta. 
 
19. Käsittääkö tämä myös oikeusavun? 
 
Katso vastaus kysymykseen 23. 
  
20. Onko kansalaisjärjestöjen/ammattiliittojen mahdollista ajaa asiaa syrjinnän uhrin 

puolesta tai tukea häntä oikeus- tai viranomaisprosessissa? 
 
Yhdistyksillä ja järjestöillä ei Suomessa ole merkittävää osuutta oikeudellisissa tai 
hallinnollisissa prosesseissa. Yhdistyksillä on yleinen oikeus pyytää 
syrjintälautakunnalta lausuntoa yhdenvertaisuuslain oikeasta tulkinnasta etniseen 
syrjintään liittyvissä kysymyksissä, mutta niillä ei ole oikeutta viedä syrjintätapauksia 
oikeusistuinten tai syrjintälautakunnan käsiteltäväksi edes uhrin suostumuksella. 
Kansalaisjärjestöt voivat tukea uhria kertomalla valituksen tekemisestä ja siihen 
liittyvistä prosesseista. 
 
Tarpeen vaatiessa ammattiliitot tarjoavat yleensä jäsenilleen ilmaista tai edullista 
oikeusapua.  
 
21. Onko kansalaisjärjestöjen/ammattiliittojen mahdollista osallistua 

ryhmäkanteisiin, mikäli se on mahdollista kyseisessä maassa? 
 
Suomessa ryhmäkanteet eivät ole syrjintäasioissa mahdollisia. 
 
22.  Tekevätkö ne käytännön työtä? (esimerkiksi avustavat syrjinnän uhreja tai 

mahdollisia uhreja?) 
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Osa järjestöistä tekee edunvalvontaa myös syrjintäasioissa, mutta yleensä 
kansalaisjärjestöt ohjaavat syrjinnän uhrit viranomaisten luokse.  
 
Kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot ovat tehneet tapauskohtaista työtä silloin, kun jotain 
tapausta on pidetty merkittävänä ennakkotapauksena, jolla on laajempaa 
painoarvoa. 
 
Lisäksi monet kansalaisjärjestöt tarjoavat sosiaalisia tukipalveluita. Monet 
kansalaisjärjestöt tarjoavat myös vertaisryhmätukea ja henkilökohtaista neuvontaa.  
 
23.  Ajavatko ne muutoksia lainsäädäntöön? 
 
Kyllä, se kuuluu niiden toimintaan. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslainsäädännön 
uudistamista pohtineessa toimikunnassa oli kansalaisjärjestöjaosto, ja 
kansalaisjärjestöt antavat omasta aloitteestaan tai viranomaisten pyynnöstä 
lausuntoja lainsääntömuutoksista.  
 
24. Minkälaiset suhteet niillä on keskushallintoon? 
 
Yleisesti ottaen hyvät. Viranomaistahot pyytävät kansalaisjärjestöiltä lausuntoja ja 
näin ollen hyötyvät niiden asiantuntemuksesta. Syrjintäasioita käsittelevät 
viranomaiset ovat hajallaan eri ministeriöissä, ja vaatii kansalaisjärjestöiltä ja 
viranomaisilta asiantuntemusta löytää oikea taho, jonka kanssa yhteistyötä tietyssä 
kysymyksessä on hedelmällistä tehdä.  
 
25. Entä paikallisiin virkamiehiin ja lääninhallituksiin? 
 
Hyvät suhteet, toki paikkakunnasta riippuen. Kansalaisjärjestöt ja paikallishallinnon 
viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä ja toteuttaneet yhteisiä hankkeita.  
 
26. Minkälainen suhde ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen välillä vallitsee? 
 
Ammattiliitot ja työnantajajärjestöt tekevät yhteistyötä, myös syrjinnän vastaisessa 
työssä.  
 
27. Onko niillä suhteita valtuutettuihin ja muihin syrjintäasioita hoitaviin 

virkamiehiin? 
 
Kyllä, vaikkakin suhteen laatu riippuu kansalaisjärjestöstä/ammattiliitosta. Etnisen 
syrjinnän osalta kansalaisjärjestöillä on perinteisesti ollut läheiset suhteet 
vähemmistövaltuutettuun. Monen syrjintäperusteen osalta Suomessa ei 
edelleenkään ole omaa erityistä valtuutettua, ja syrjintäasioita käsittelevät 
viranomaiset ovat hajallaan eri ministeriöissä riippuen perusteesta ja elämänalasta.  
 
28. Minkälaisia ammatillisia vaatimuksia kansalaisjärjestöjen ja 

ammattiyhdistysliikkeiden työntekijöille on asetettu? 
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Kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen työntekijöillä on tehtävästä riippuen yleensä 
korkeakoulututkinto, useimmiten maisterin tutkinto soveltuvalta alalta. Syrjinnän 
vastainen työ on usein ainoastaan osa työntekijän ja järjestön työnkuvaa, joten siihen 
liittyviä erityisvaatimuksia asetetaan harvoin.  
 
29. Minkälaista koulutusta työntekijät ovat saaneet syrjinnän vastaiseen työhönsä? 
 
Kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen työntekijät ovat saaneet tietoa syrjinnästä 
opinnoissaan ja erilaisten projektien puitteissa. Syrjinnän vastaiset hankkeet ovat 
esimerkiksi tarjonneet koulutusta kouluttajille.  
  
30. Koulutetaanko heidät tekemään rahoitushakemuksia ja kirjoittamaan selvityksiä 

avustusten käyttämisestä? 
 
Joihinkin tiettyihin rahoitusinstrumentteihin liittyen viranomaiset ovat järjestäneet 
koulutusta avustuksen hakemisesta. Suurimmaksi osaksi tällaista koulutusta ei ole 
tarjolla, työntekijät oppivat nämä asiat käytännön työssään. Kansalaisjärjestöt 
työskentelevät projektiluontoisesti, mikä tarkoittaa, että ne joutuvat jatkuvasti 
hakemaan rahoitusta.  
 
Joissain järjestöissä on erikseen varainhakinnasta vastaava henkilö/henkilöitä, joiden 
asiantuntemusta työntekijät voivat käyttää rahoituksen hakemisessa ja 
raportoinnissa.   
 
31. Kuinka ne arvioivat onnistumistaan syrjinnän vastaisessa työssä? 
 
Syrjinnän vastaisen työn tuloksia on todella vaikea arvioida, sillä se on 
projektiluontoista toimintaa. Yksittäisistä projekteista tehdään arvioita, ja usein 
rahoittaja vaatii arviota projektin onnistumisesta. Syrjinnän vastaisen työn arviointia 
pitäisi kehittää.  
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3 Syrjinnänvastaista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen 
tarpeet ja ongelmat 

 
32. Mikä on syrjinnän vastaista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen/ammattiliittojen 

suurin ongelma? 
 
Resurssien puute. Resursseja pitäisi kasvattaa; lisärahoitusta tarvittaisiin erityisesti 
uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Rahoituksen puutteen lisäksi sen laatu tuottaa 
ongelmia.  
 
Koska rahoitusta myönnetään yleensä vain projekteihin, on strateginen suunnittelu 
erittäin vaikeaa. Projektiluonteisuus vaikeuttaa syrjinnän vastaista työtä, sillä 
suunnittelun haasteellisuuden lisäksi projektien toimintojen vakiinnuttaminen osaksi 
toimintaa ei ole aina onnistunut.  
 
Voidaan myös sanoa, että syrjintäperusteiden eriytyminen on vaikeuttaa laajemman 
yhdenvertaisuusnäkökulman esiintuomista, sillä järjestöt ovat usein keskittyneet 
ainoastaan yhteen syrjintäperusteeseen. Kun syrjinnän vastainen työ lisäksi on vain 
pieni osa järjestön toimintaa, ei syrjinnän vastaiselle työlle itse asiassa ole 
järjestöissä suunnattu riittävästi resursseja. 
 
33. Onko työntekijöiden/rahoituksen/asiantuntijuuden puute yksi niiden suurimmista 

ongelmista? 
 
Rahoituksen puute on todella yksi suurimmista ongelmista. Se on myös syynä 
syrjinnän vastaista työtä tekevien ihmisten vähäiseen määrään: järjestöillä ei ole 
varaa palkata tarpeeksi työntekijöitä.  
 
Syrjinnän vastaiseen työhön keskittyneet kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin yleensä 
asiantuntijoita syrjintään liittyvissä kysymyksissä ja tuntevat muun muassa syrjintää 
koskevan lainsäädännön. Lisäksi työntekijöillä on erityisosaamista siitä 
syrjintäperusteesta, jonka parissa he toimivat. 
 
34. Ovatko työntekijöiden puutteelliset tiedot tai taidot yksi syrjinnän vastaista työtä 

tekevien kansalaisjärjestöjen suurimmista ongelmista? 
 
Kansalaisjärjestöt ovat usein keskittyneet yhteen perusteeseen, josta niillä on 
yksityiskohtaista tietoa. Näiden eri perusteisiin liittyvien näkökulmien yhdistäminen 
kokonaiskuvaksi vahvistaisi syrjinnän vastaista työtä, erityisesti vaikuttamistyön 
osalta.  
   
35. Minkälaista koulutusta kansalaisjärjestöissä/ammattiliitoissa kaivattaisiin, jotta 

ne voisivat suoriutua työstään haluamallaan tavalla? 
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Vaikka kansalaisjärjestöjen työntekijät omaavat paljon tietotaitoa ja ovat 
onnistuneesti kehittäneet koulutusta ja koulutusmateriaaleja erilaisiin syrjinnän 
vastaisiin projekteihin, on tiedontarpeita edelleen paljon.  
 
Tarvittaisiin lisää tietoa seurannasta, arvioinnista sekä syrjintää koskevan tiedon 
keräämisestä. Lisäksi tarvittaisiin ehdottomasti lisää tietoa siitä, kuinka median 
kanssa toimitaan ja kuinka syrjinnän vastaisesta työstä kannattaa viestiä.  
 
36. Ovatko niiden työntekijät riittävän hyvin perillä kansallisesta syrjinnän 

vastaisesta lainsäädännöstä? 
 
Syrjinnän vastaista työtä tekevät henkilöt ovat yleensä hyvin perillä kansallisista 
syrjintää koskevista lainsäädännöstä. On kuitenkin muistettava, ettei suurimmalla 
osalla näiden kysymysten parissa työskentelevistä henkilöistä ole oikeustieteellistä 
taustaa.  
 
37. Ovatko niiden työntekijät riittävän hyvin perillä EU:n syrjinnän vastaisesta 

lainsäädännöstä? 
 
EU:n syrjinnän vastainen lainsäädäntö tunnetaan kansalaisjärjestöissä ja 
ammattiliitoissa, mutta joskus aika ei riitä lainsäädännön kehityksen seuraamiseen. 
Koska suurin osa työntekijöistä ei ole juristeja, voi lakimuutosten seuraaminen olla 
haastavaa. 
 
38. Riittääkö työntekijöiden asiantuntemus viranomaisten neuvomiseen: esim. 

politiikkalinjausten tai lakiehdotusten muotoiluun? 
 
Viranomaiset pyytävät usein kansalaisjärjestöiltä ja ammattiliitoilta lausuntoja niiden 
erikoisalaa koskevista kysymyksistä. Virkamiehet kuulevat usein kansalaisjärjestöjen 
edustajia myös syrjinnän vastaisen lainsäädännön ja politiikan kehittämisessä. 
Kansalaisjärjestöt ovat myös tehneet yhteistyötä, jotta lausunnot olisivat 
vakuuttavampia, ja ne ovat antaneet yhdessä lausuntoja ja kannanottoja. 

 
39. Tulisiko kansalaisjärjestöjen/ammattiliittojen panostaa enemmän syrjinnän 

vastaisen työnsä tunnetuksi tekemiseen? 
 
Syrjinnän vastaista työtä tekevillä kansalaisjärjestöillä on uskottavuutta ja painoarvoa 
kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten päättäjien silmissä. Vaikka joidenkin 
kansalaisjärjestöjen aktiivinen rooli syrjinnän vastaisessa työssä tunnettaisiinkin, 
voisivat järjestöt panostaa enemmän syrjinnän vastaisen työnsä tunnetuksi 
tekemiseen.  
 
40. Pitäisikö niiden tehdä enemmän uhrien, asiakkaiden, jäsenten tai mahdollisten 

jäsenten eteen? 
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Kansalaisjärjestöillä voisi olla aktiivisempi rooli syrjinnän uhrien auttamisessa. Koska 
järjestöjen ei ole mahdollistaa nostaa kannetta syrjintäasioissa, eivät järjestöt ole 
ottaneet aktiivista roolia syrjinnän uhrien auttamisessa.  
 
Järjestöt voisivat kuitenkin aktiivisesti tarjota tietoa siitä, mitä syrjintä on, mistä 
syrjinnän uhrit voivat saada apua ja mitä valtuutetut tekevät. Olisi tärkeää kyetä 
tarjoamaan uhreille opastusta, myös oikeudellista neuvontaa. Vaikka tällaiselle 
toiminnalle olisi tarvetta, ei järjestöillä ole tarpeellisia resursseja. Lisäksi 
kansalaisjärjestöissä syrjintäasioiden parissa työskentelevät henkilöt eivät useinkaan 
ole koulutukseltaan juristeja, joten toiminnan laajentaminen syrjinnän uhrien 
oikeudelliseen avustamiseen vaatisi uusia henkilöresursseja.  
 
41. Tulisiko niiden tehdä enemmän yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta niiden 

uskottavuus kasvaisi? 
 
Kansalaisjärjestöjen asema oman alansa asiantuntijoina on tunnettu ja tunnustettu. 
Kansalaisjärjestöjen on kuitenkin tehtävä töitä tämän aseman säilyttämiseksi ja 
oltava aktiivisesti mukana viranomaistahojen käsitellessä niiden erityisalaan liittyviä 
kysymyksiä. Kansalaisjärjestöjen pitäisi myös aktiivisesti tarjota osaamistaan sekä 
osallistua julkiseen keskusteluun. Ammattiliitoilla on uskottavuutta niiden erityisaloilla, 
ja myös ne ovat aktiivisia lausuntojen antajia. 
 
42. Tulisiko ammattiliittojen tehdä enemmän yhteistyötä 

yritysten/työnantajajärjestöjen kanssa? 
 
Yhteistyötä syrjinnän vastaisessa työssä pitäisi lisätä ja tiivistää. 
 
43. Pitäisikö niiden tehdä enemmän herättääkseen huomiota julkisessa 

keskustelussa ja lisätäkseen ihmisten tietoisuutta syrjintäasioista? 
 
Tällaista toimintaa pitäisi varmasti lisätä. Ammattiliitot voisivat omaksua vahvemman 
roolin keskustelun herättämisessä, koska niiden toiminnalla on selvää painoarvoa. 
Julkisen keskustelun herättäminen kuuluu monien kansalaisjärjestöjen päätehtäviin, 
mutta järjestöjen toimintaa tällä saralla pitäisi vielä tehostaa ja niiden tulisi ottaa osaa 
julkiseen keskusteluun vielä enemmän. 
 
44. Minkälaisia kehitystarpeita järjestöillä ja liitoilla on? 
 
Kansalaisjärjestöt tarvitsisivat enemmän rahoitusta voidakseen työskennellä 
täysipainoisemmin ja tehokkaammin syrjintää vastaan. Ammattiliittojen pitäisi 
keskittää enemmän varoja syrjinnän vastaiseen työhön. Olisi myös tärkeää, että 
yhteistyötä lisättäisiin erityisesti moniperustaisen syrjinnän torjumisen osalta. 
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4 Syrjintä ja syrjinnän vastainen lainsäädäntö Suomessa 
 
4.1 Direktiivien täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä 
 
Neuvoston direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (ns. rasismidirektiivi) ja 
neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa 
koskevista yleisistä puitteista (ns. työsyrjintädirektiivi) on saatettu osaksi Suomen 
kansallista lainsäädäntöä yhdenvertaisuuslain (21/2004) muodossa. 
Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.2.2004. Yhdenvertaisuuslain voimaantulon 
seurauksena muutettiin myös lakia vähemmistövaltuutetusta (660/2001). Muutos 
pantiin täytäntöön lailla 22/2004 (laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain 
muuttamisesta), jonka seurauksena nimike laki vähemmistövaltuutetusta muuttui 
muotoon laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta. Laki 
vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta määrittelee vähemmistövaltuutetun 
ja syrjintälautakunnan toimenkuvan yhdenvertaisuuslaissa säädetyn etnisen 
syrjinnän kiellon valvonnassa. 
 
Ahvenanmaalla direktiivit pantiin täytäntöön kolmen uuden lain muodossa: 
maakuntalaki syrjinnän kiellosta Ahvenanmaalla (66/2005), maakuntalaki 
syrjintävaltuutetusta (67/2005) sekä maakuntalaki syrjintälautakunnasta (75/2005). 
Lisäksi seitsemän jo ennestään voimassa ollutta lakia, jotka sisälsivät säännöksiä 
yhdenvertaisesta kohtelusta pääasiassa koulutuksen ja työelämän piirissä, muutettiin 
direktiivien mukaisiksi. Kyseiset lait ja lakimuutokset astuivat voimaan 1.12.2005. 
Ahvenanmaalla oli tarpeen saattaa voimaan erilliset syrjinnän vastaiset säädökset, 
koska Manner-Suomen yhdenvertaisuuslakia (21/2004) ei sovelleta Ahvenanmaan 
virkamiehiin ja kunnallisviranomaisiin.    
 
Suomen syrjinnänvastainen lainsäädäntö on perinteisesti perustunut 
yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon löyhään määrittelyyn, jonka puitteissa yhtäläinen 
oikeudellinen turva on pyritty takaamaan hyvin moninaisin perustein. Näin ollen 
syrjinnän määritelmä on perinteisesti ollut hyvin ympäripyöreä, kuten ”henkilön eri 
asemaan asettaminen” (perustuslaki) tai ”muita olennaisesti huonompaan asemaan 
asettaminen” (rikoslaki) ilman hyväksyttävää perustetta. Tämän seurauksena 
oikeusistuimet ovat viime kädessä päättäneet, mitä ”eri asema” tai ”hyväksyttävä 
peruste” käytännössä tarkoittaa. Yhdenvertaisuuslaki on tässä suhteessa 
aikaisempaa syrjinnän vastaista lainsäädäntöä selkeämpi: se sisältää syrjinnän 
tarkan määritelmän, yksityiskohtaiset tiedot lain soveltamisalasta sekä luettelon 
hyväksyttävistä poikkeuksista.  
 
Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) kielletään syrjinnän kaikki muodot, joita ovat välitön 
syrjintä, välillinen syrjintä, häirintä sekä ohje tai käsky syrjiä. Yhdenvertaisuuslaki 
sisältää myös vastatoimien kiellon. Toisin sanoen ketään ei saa asettaa 
epäedulliseen asemaan tai kohdella siten, että häneen kohdistuu kielteisiä 
seurauksia sillä perusteella, että hän on valittanut tai ryhtynyt muihin toimenpiteisiin 
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Syrjintänä ei kuitenkaan pidetä sellaista 
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työelämässä tapahtuvaa erilaista kohtelua, joka perustuu työtehtävien laatuun ja 
niiden suorittamiseen liittyvään tosiasialliseen ja ratkaisevanlaatuiseen 
vaatimukseen. Tätä erivapautta, kuten muitakin Suomen lainsäädäntöön kuuluvia 
erivapauksia, tulee soveltaa hyvin kapea-alaisesti. 
 
Yhdenvertaisuuslain soveltamisala on pitkälti sama kuin sen taustalla olevien 
direktiivien. Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) on kuitenkin erikseen säädetty 
soveltamisalan rajoituksesta koskien 1) koulutusjärjestelmää sekä koulutuksen 
tavoitteita ja sisältöä sekä 2) ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua sekä 
ulkomaalaisten erilaista kohtelua heidän lakiin perustuvasta oikeusasemastaan 
aiheutuvasta syystä. Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteista säädetyn direktiivin 2000/43/EY artiklojen 
3(1)(g) ja 3(2) valossa on perusteltua kysyä, onko ensimmäinen rajoitus liian laaja-
alaisesti muotoiltu.  
 
Kyseessä on direktiivirikkomus, mikäli koulutusjärjestelmä ja koulutuksen tavoitteet ja 
sisältö katsotaan Euroopan unionin toimivaltaan kuuluviksi asioiksi. Koska toisessa 
rajoituksessa viitataan yleisesti ”ulkomaalaisiin”, se rajaa kaikki muut paitsi Suomen 
kansalaiset, eli myös muiden EU-maiden kansalaiset, yhdenvertaisuuslain 
soveltamisalan ulkopuolelle. Direktiiveissä sen sijaan viitataan yksinomaan 
kolmansien maiden kansalaisiin ja henkilöihin, joilla ei ole kansalaisuutta. 
 
Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto ovat periaatteita, jotka on kirjattu Suomen 
perustuslakiin (731/1999). Perustuslain 6§:n mukaan kaikki ihmiset ovat 
yhdenvertaisia lain edessä. Tämän on yleisesti mielletty tarkoittavan sitä, että 
päätöksenteko ei voi olla sattumanvaraista ja että samassa tai vastaavanlaisessa 
tilanteessa olevia henkilöitä on kohdeltava samalla tavalla. Viime aikoina pykälää on 
alettu laajalti tulkita siten, että se myös velvoittaa lainsäätäjiä varmistamaan, että 
lainsäädäntö noudattaa yhdenvertaisuuden vaatimusta. Näin ollen pykälän on nähty 
takaavan yhdenvertainen kohtelu julkisvallan elimissä, erityisesti hallinnossa, 
lainsäädännössä ja oikeuslaitoksessa. Perustuslain kohdassa 6(2) säädetään 
seuraavaa: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Tätä 
säädöstä sovelletaan oikeusistuimissa suoraan. Perustuslaissa kiellettyjen 
syrjintäperusteiden luettelo ei ole tyhjentävä, vaan se kattaa myös muut 
vastaavanlaiset perusteet, kuten seksuaalisen suuntautumisen, yhteiskunnallisen 
aseman, perhesuhteet sekä asuinpaikan. 
 
Myös rikoslakiin (39/1889) sisältyy eksplisiittinen syrjinnän kielto (11:11) sekä 
työsyrjinnän kielto (47:3) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, 
sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, 
uskonnon, poliittisen kannan, poliittisen toiminnan tai ammattiyhdistystoiminnan 
perusteella. Työsyrjinnän osalta myös kansalaisuus on määritelty kielletyksi 
syrjintäperusteeksi.  
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Yhdenvertaisuuslaissa määritettyjä syrjinnän kieltoa, vastatoimien kieltoa ja 
todistustaakan jakoa koskevia säännöksiä sovelletaan siviilioikeudenkäynneissä 
sellaisinaan työsopimuslain (55/2001), valtion virkamieslain (750/1994) ja 
kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) yhdenvertaisuussäännösten 
rinnalla. Työsopimuslain yhdenvertaisuussäännöstä sovelletaan vain yksityisen 
sektorin työntekijöihin. Edellä mainittuihin työ- ja palvelussuhdelakeihin sisältyy 
säännöksiä, jotka kieltävät työntekijöiden syrjinnän ja erilaisen kohtelun esimerkiksi 
iän, vamman, etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen tai uskonnon 
perusteella. Syrjintäperusteiden luettelo ei missään näistä laeista ole tyhjentävä, 
vaan syrjintä minkä tahansa vastaavanlaisen seikan perusteella on kielletty. 
Komission vuonna 2006 Suomelle antaman virallisen ilmoituksen johdosta valtion 
virkamieslakia muutettiin lailla 1088/2007 siten, että syrjintäperusteiden luettelossa 
on mainittu seksuaalinen suuntautuminen, joka aikaisemmin listasta puuttui.  
 
Yhdistyksillä ja järjestöillä ei Suomessa ole merkittävää osuutta oikeudellisissa tai 
hallinnollisissa prosesseissa. Yhdistyksillä on yleinen oikeus pyytää 
syrjintälautakunnalta lausuntoa yhdenvertaisuuslain oikeasta tulkinnasta etniseen 
syrjintään liittyvissä kysymyksissä, mutta niillä ei ole oikeutta viedä syrjintätapauksia 
oikeusistuinten tai syrjintälautakunnan käsiteltäväksi edes uhrin suostumuksella. 
Yhdistykset eivät myöskään voi toimia kolmansina osapuolina tällaisissa 
käsittelyissä. Nykytilanteen taustalla on kansallisen lainsäädännön 
oikeudenkäyntimenettelyä koskevat säännökset. Yhdistyksen tai järjestön 
palveluksessa olevat lakimiehet voivat edustaa kantajaa yleisten edustamista ja 
oikeusmenettelyä koskevien säännösten puitteissa. Riippuen siitä, kuinka neuvoston 
rodullista ja etnistä yhdenvertaisuutta koskevan direktiivin 2000/43/EY artiklaa 7(2) ja 
työelämän yhdenvertaisuutta koskevan direktiivin 2000/78/EY artiklaa 7(2) tulkitaan, 
on mahdollista, että Suomen lainsäädäntö ei nykyisessä muodossaan täytä 
direktiivien vaatimuksia.  
 
Rodullista ja etnistä yhdenvertaisuutta koskevan direktiivin 2000/43/EY artiklan 13 
mukaisesti Suomeen on perustettu etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseen pyrkiviä 
toimielimiä. Yhdenvertaisuuslain (21/2004) mukaan työsuojeluviranomaiset valvovat 
lain noudattamista työsuhteissa, julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa sekä 
työharjoittelussa ja muissa rinnasteisissa tilanteissa.  
 
Työsuojeluviranomaisten toimivalta kattaa kaikki yhdenvertaisuuslaissa luetellut 
syrjintäperusteet. Yhdenvertaisuuslaissa säädetyn etnisen syrjinnän kiellon 
valvonnasta muissa kuin työsuhteissa tai julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa 
vastaavat lisäksi myös vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta. 
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimivaltaan kuuluu ainoastaan 
syrjintä etnisen alkuperän perusteella. 
 
Euroopan komissio aloitti vuonna 2006 rikkomusmenettelyn Suomea vastaan, koska 
rasismidirektiivi 2000/43/EY oli sen mielestä puutteellisesti saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Muun muassa direktiivin 13 artiklan vastaisesti Suomessa ei oltu 
nimettyä erityistä toimielintä, jonka tehtävänä olisi tuottaa tai teettää itsenäisiä 
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tutkimuksia syrjinnästä. Tutkimusten tekeminen tai teettäminen lisättiin vuoden 2009 
alussa voimaan tulleella lailla 87/2008 vähemmistövaltuutetun tehtävänkuvaan.  
 
Ennen yhdenvertaisuuslain (21/2004) voimaantuloa syrjinnän uhrien yleisimmin 
käyttämä oikeuskeino oli rikoskanteen nostaminen. Yhdenvertaisuuslain astuttua 
voimaan kuka tahansa syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutunut henkilö voi 
hakea hyvitystä nostamalla siviilikanteen lain rikkojaa vastaan. Hyvityksen 
enimmäismäärä on 15 000 euroa. Hyvityksen suuruudesta päätettäessä huomioon 
otetaan syrjinnän laatu ja laajuus, vastaajan suhtautuminen tekoonsa, mahdolliset 
sovittelutoimet osapuolten välillä sekä vastaajan taloudellinen tilanne. Hyvityksen 
enimmäismäärä ei ole ehdoton, vaan oikeus voi määrätä vastaajan maksamaan 
myös tätä suuremman summan, mikäli katsoo sen kohtuulliseksi. Toisaalta oikeus voi 
myös jättää hyvityksen kokonaan määräämättä. 
 
Yhdenvertaisuuslain (21/2004) myötä Suomen lainsäädäntöön otettiin uutena 
käsitteenä jaettu todistustaakka. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään, että 
syrjintäolettama täyttyy, jos syrjinnän kohteeksi joutunut henkilö esittää sellaista 
näyttöä, jonka perusteella tuomioistuin tai muu syrjintäasiaa käsittelevä viranomainen 
(kuten syrjintälautakunta) voi olettaa kysymyksessä olleen kielletyn syrjinnän. Tämän 
jälkeen vastaajan on kyettävä esittämään riittävästi näyttöä siitä, että kyseessä ei ole 
ollut kielletty syrjintä. 
 
Alkuperäisessä yhdenvertaisuuslaissa erotettiin tavaroiden ja palveluiden tarjonta 
yksityishenkilöiden välisenä toimintana ja niiden tarjonta laajemmalle yleisölle. Näin 
ollen yhdenvertaisuuslain (21/2004) syrjintäkielto etnisen alkuperän perusteella koski 
esimerkiksi ammattimaisesti harjoitettavaa asuntojen vuokrausta, välitystä ja myyntiä, 
mutta ei yksityishenkilön asunnon vuokrausta tai myyntiä. Tästä johtuen Euroopan 
komissio totesi vuonna 2007 Suomelle annetussa perustellussa lausunnossa, että 
yhdenvertaisuuslain soveltamisala etnisen alkuperän perusteella tapahtuvan 
syrjinnän osalta on liian kapea. Vuonna 2009 voimaan tulleen lakimuutoksen 82/2008 
myötä yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto vastaa direktiivin vaatimuksia. Rikoslain 
(39/1889) syrjintäkieltoa sovelletaan myös yksityishenkilöiden välisiin suhteisiin, 
mutta etniseen syrjintään puuttuminen rikoslain nojalla on vaikeaa johtuen osaltaan 
siitä, että tällaisissa tapauksissa vastaajaan kohdistuu suurempi todistustaakka. 
 
4.2 Valitusmenettely – hallinnolliset ja oikeudelliset valituskanavat 

yhdenvertaisuuslainsäädännön rikkomustapauksissa 
 
4.2.1 Työelämä – kaikki syrjintäperusteet 
 
Työsuojeluviranomaiset 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimii kuusi aluehallintoviraston 
työsuojelun vastuualuetta, jotka valvovat työturvallisuutta ja -terveydenhuoltoa 
yksityisellä sektorilla. Työsuojeluviranomaiset antavat työnantajille työolosuhteita ja 
työsuhteita koskevia ohjeita ja neuvoja sekä valvovat säännösten noudattamista 
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työpaikoilla. Työsuojelun vastuualueiden edustajilla on oikeus tehdä 
työpaikkatarkastuksia kaikilla työpaikoilla. Heidän toimenkuvaansa kuuluu myös 
työntekijöiden opastaminen, ja heille voi ilmoittaa työpaikoilla havaituista 
epäkohdista. Tarvittaessa työsuojeluviranomaiset voivat velvoittaa työnantajan 
korjaamaan havaitut epäkohdat. Työsuojeluviranomaiset valvovat työantajien toimia 
rikoslain (39/1889), työsopimuslain (55/2001) ja yhdenvertaisuuslain (21/2004) 
yhdenvertaisuussäännösten puitteissa. 
 
Rikosoikeudellinen valitusmenettely 
 
Henkilö, joka kokee tulleensa syrjityksi työhön tai ammatinharjoittamiseen liittyvässä 
asiassa voi ottaa yhteyttä asuinpaikkansa aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualueeseen, joka suorittaa tapauksen alustavan tutkinnan. Mikäli on 
todennäköistä, että rikoslaissa (39/1889) kiellettyä työsyrjintää on tapahtunut, tapaus 
siirretään yleiselle syyttäjälle, koska työsyrjintä on yleisen syytteen alainen rikkomus. 
Syyttäjä laittaa vireille rikosoikeudenkäyntiprosessin, mikäli katsoo, että kielletystä 
työsyrjinnästä on riittävästi näyttöä oikeudenkäyntiä varten. 
 
Rikoslaissa (39/1889) säädetyn työsyrjintäkiellon soveltamisala on laaja. 
Syrjintäkielto koskee sekä työpaikasta ilmoittamista, työntekijöiden valintaa että 
tilanteita, joissa työnhakija tai työntekijä joutuu jonkin kielletyn syrjintäperusteen 
nojalla ”epäedulliseen asemaan” ilman ”painavaa, hyväksyttävää syytä”.  
 
Henkilö, joka kokee tulleensa syrjityksi julkisella sektorilla voi myös tehdä 
rikosilmoituksen poliisille. 
 
Siviilioikeudellinen valitusmenettely 
 
Jos yksityisen sektorin työsyrjintäepäily ei alustavan tutkinnan mukaan ole riittävän 
vahva täyttääkseen rikoslaissa (39/1889) määritetyn työsyrjinnän tuntomerkit, 
tapausta tarkastellaan yhdenvertaisuuslain (21/2004) säännösten puitteissa.  
 
Jos on perusteltua epäillä, että yhdenvertaisuuslain (21/2004) syrjintäkieltoa on 
rikottu, työsuojeluviranomainen omaksuu neuvoa-antavan roolin. Se tiedottaa 
työnantajalle tämän velvollisuuksista sekä työntekijän oikeuksista ja ohjeistaa 
työnantajaa valituksen kohteena olevan epäkohdan korjaamisessa. Mikäli työnantaja 
ei ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin, työsuojeluviranomainen voi vaatia epäkohdan 
korjaamista sakon uhalla. Tarvittaessa työsuojeluviranomainen voi myös opastaa 
syrjinnän uhria siviilikanteen nostamisessa, jotta tämä voi vaatia yhdenvertaisuuslain 
(21/2004) mahdollistamaa hyvitystä sekä vahingonkorvauslaissa (412/1974) 
säädettyä korvausta mahdollisesta taloudellisesta vahingosta. 
Työsuojeluviranomaiset eivät anna oikeudellista apua eivätkä edusta vastaajaa 
käräjäoikeudessa, jossa korvausvaatimus käsitellään.  
 
Työsuojeluviranomaiset valvovat yksityisen sektorin työnantajien toimia myös 
työsopimuslain (55/2001) syrjinnän vastaisen säännöksen näkökulmasta. 
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Säännöksen mukaan työantaja ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa työntekijöitä 
eri asemaan iän, terveydentilan, vamman, kansallisen tai etnisen alkuperän, 
kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, 
vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai 
muun näihin verrattavissa olevan seikan vuoksi. Yhdenvertaisuuslain (21/2004) 
säännöksiä syrjinnästä, vastatoimien kiellosta ja todistustaakan jaosta sovelletaan 
kaikissa siviilikanteissa, joissa on vedottu työsopimuslain (55/2001) syrjinnän 
vastaiseen säännökseen. Työsopimuslakia (55/2001) sovelletaan myös 
määräaikaisiin ja osa-aikaisiin työsuhteisiin. 
 
Henkilö, joka on joutunut syrjinnän kohteeksi työhön tai ammatinharjoittamiseen 
liittyvässä asiassa julkisella sektorilla voi myös nostaa siviilikanteen käräjäoikeudessa 
saadakseen hyvitystä yhdenvertaisuuslain (21/2004) nojalla. Siviilikanneasioissa on 
lisäksi mahdollista vedota työnantajasta riippuen joko valtion virkamieslain 
(750/1994) tai kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) säännöksiin 
syrjintäkieltoa ja yhdenvertaista kohtelua koskien. Kunnallisesta viranhaltijasta 
säädetyssä laissa on nimenomaisesti mainittu, että laki kattaa myös määräaikaiset ja 
osa-aikaiset työsuhteet. 
 
Muita valituskanavia 
 
Jos julkishallinnon viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho 
syyllistyy syrjivään päätöksentekoon, syrjinnän kohteeksi joutuneella henkilöllä on 
oikeus vaatia oikaisua hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla.  
 
Vaihtoehtoisesti syrjintää kokenut henkilö voi tehdä kantelun eduskunnan 
oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille, joiden toimenkuvaan 
viranomaistoiminnan laillisuusvalvonta kuuluu. Näiden elinten toimivaltaan ei kuulu 
viranomaispäätösten muuttaminen kanteluiden perusteella eikä korvausten 
määrääminen. Ne voivat kuitenkin muun muassa antaa moitteita ja päättää 
virkamiesten syytteeseen asettamisesta. 
 
Yhdenvertaisuuslain soveltamisala työhön ja ammatinharjoittamiseen 
liittyvissä asioissa – kaikki syrjintäperusteet 
 
Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) ei tee eroa julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vaan 
pätee työhön ja ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa yhtä lailla sekä julkisella 
että yksityisellä sektorilla. Syrjintäkielto etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella koskee 
myös itsensä työllistämisen ja elannon hankkimisen edellytyksiä sekä viranomaisten 
myöntämien tukien myöntämisperusteita esimerkiksi omaa yritystä perustettaessa. 
Syrjintä on lisäksi kielletty työhönotossa, työsuhteen aikana, työolosuhteiden osalta 
sekä työntekijöiden koulutuksessa ja urakehityksessä. Laki suojaa palkallisten 
työntekijöiden lisäksi myös harjoittelijoita. 
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Yhdenvertaisuuslain (21/2004) soveltamisalaan kuuluvat myös sääntelyn alaisia 
ammatteja (esimerkiksi lääkäri, juristi ja proviisori) koskevat säännökset ja niiden 
soveltaminen. Näin ollen tällaiset säännökset eivät itsessään saa olla syrjiviä eikä 
niitä saa soveltaa syrjivästi. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan lisäksi palkan 
suuruutta sekä työehtosopimuksia koskeviin asioihin. Yhdenvertaisuuslain mukaan 
oikeusistuin voi käsittelyssään olevan tapauksen tiimoilta muuttaa tai jättää huomiotta 
työsopimusehtoja, jotka ovat ristiriidassa syrjinnän ja vastatoimien kiellon kanssa.  
 
4.2.2 Syrjintä etnisen alkuperän perusteella muissa kuin työelämään ja 

ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa 
 
Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) kielletyn etnisen syrjinnän kohteeksi joutuneella 
henkilöllä on kolme valituskanavaa. Syrjinnän uhri voi ottaa yhteyttä 
vähemmistövaltuutettuun saadakseen neuvoja ja opastusta, viedä asian 
syrjintälautakunnan käsiteltäväksi tai nostaa siviilikanteen. Etnisen syrjinnän 
kohteeksi joutunut henkilö voi rikoslain (39/1889) syrjinnän kieltävän säännöksen 
nojalla myös tehdä poliisille rikosilmoituksen. Nämä valituskanavat ovat käytössä, 
olipa syrjivästä kohtelusta syytettynä julkinen tai yksityinen taho. 
 
Vähemmistövaltuutetun toimisto 
 
Vähemmistövaltuutetun toimivallasta on säädetty laissa vähemmistövaltuutetusta ja 
syrjintälautakunnasta (660/2001) sekä yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). 
Vähemmistövaltuutetun toimivaltaan ja tehtäviin kuuluu: 
 
1) neuvojen ja ohjeiden antaminen, jotta vähemmistövaltuutetun havaitsemat 

syrjivät käytännöt saadaan lakkautettua 
2) sovittelutoimenpiteiden johtaminen 
3) tietojen pyytäminen syrjinnästä epäillyltä taholta 
4) uhkasakon asettaminen, mikäli syrjinnästä epäilty taho ei muutoin toimita 

vaadittuja tietoja 
5) etnistä syrjintää koskevan tapauksen siirtäminen syrjintälautakunnan 

käsiteltäväksi tarpeen vaatiessa 
6) oikeudellisen avun antaminen etnisen syrjinnän ehkäisemisen kannalta 

merkittävissä asioissa 
 
Vähemmistövaltuutettuun voi ottaa yhteyttä, jos on itse kokenut syrjintää, mutta myös 
toisen puolesta tai isomman ryhmän yhteisessä asiassa. Kaikki asiakasyhteydenotot 
tutkitaan, ja niiden pohjalta ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ensimmäinen 
askel on usein yritys löytää ratkaisu kiistaan sovittelemalla. 
 
Vähemmistövaltuutetun toimisto ei pääsääntöisesti laadi valituskirjelmiä tai tarjoa 
muuta oikeusapua, vaan neuvoo ja ohjaa syrjinnän uhria avun hankkimisessa 
yleisistä oikeusaputoimistoista tai yksityisiltä asianajajilta.  
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Syrjintälautakunta 
 
Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) kiellettyä etnistä syrjintää koskevan tapauksen voi 
viedä syrjintälautakunnan käsiteltäväksi joko syrjinnän uhri itse tai 
vähemmistövaltuutettu. Sovintoratkaisutapaus voidaan viedä syrjintälautakuntaan 
vahvistettavaksi joko osapuolten yhteispäätöksellä tai vähemmistövaltuutetun 
toimesta ja osapuolten suostumuksella.  
 
Syrjintälautakunnan toimivalta on määritelty yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). 
Syrjintälautakunnalla on oikeus vahvistaa sovintoratkaisu ja kieltää 
yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) kielletyn syrjinnän jatkaminen tai uusiminen. 
Syrjintälautakunta voi myös panna lainvoimaisen tuomion toimeenpanoa vastaavalla 
tavalla täytäntöön osapuolten välisen sovinnon, jossa on sovittu rahasaatavasta. 
Syrjintälautakunnan toimivaltaan kuuluu lisäksi uhkasakon asettaminen viranomais- 
tai muille tahoille, jotka laiminlyövät selvityksenantovelvollisuutensa sekä 
vähemmistövaltuutetun asettamien uhkasakkojen määrääminen maksettaviksi. 
Syrjintälautakunta ei korvaa muita käytössä olevia muutoksenhakukeinoja ja -elimiä, 
eikä sillä ole oikeutta muuttaa viranomaispäätöksiä.  
 
Yhdenvertaisuuslaissa on säädetty todistustaakan jaosta seuraavaa: 
Syrjintäolettama täyttyy, jos etnisen syrjinnän kohteeksi joutunut henkilö esittää 
sellaista näyttöä, jonka perusteella tuomioistuin tai syrjintäasiaa käsittelevä muu 
toimivaltainen viranomainen (kuten syrjintälautakunta) voi olettaa kysymyksessä 
olevan kielletyn syrjinnän. Tämän jälkeen vastaajan on vuorostaan esitettävä riittävä 
näyttö siitä, että syrjintää ei ole tapahtunut. Syrjintälautakunnan päätökset 
sovintoratkaisujen vahvistamista ja syrjinnän jatkamisen tai uusimisen kieltoa koskien 
ovat sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia. Syrjintälautakunnan päätöksistä voi valittaa 
hallinto-oikeuteen. Päätöksestä tulee valittaa siihen hallinto-oikeuteen, joka on 
toimivaltainen syrjinnän uhrin asuinpaikkakunnalla. Muilta osin syrjintälautakunnan 
päätöksistä tehtäviin valituksiin sovelletaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 
säännöksiä. 
 
Siviilikanteen nostaminen 
 
Yhdenvertaisuuslaissa kielletyn syrjinnän kohteeksi joutunut henkilö voi 
asianmukaisen hyvityksen saadakseen nostaa siviilikanteen käräjäoikeudessa. 
Yhdenvertaisuuslain 9§:n mukaan hyvityksen enimmäismäärä on 15 000 euroa. 
Poikkeuksellisen vakavissa tapauksissa tämä summa voidaan kuitenkin ylittää. 
Hyvityksen suuruudesta päätettäessä huomioon otetaan syrjinnän laatu ja laajuus, 
vastaajan suhtautuminen tekoonsa, mahdolliset sovittelutoimet osapuolten välillä 
sekä vastaajan taloudellinen tilanne. Hyvityksen vähimmäismäärää ei ole määritelty, 
ja oikeus voi myös jättää hyvityksen kokonaan määräämättä. Hyvityksen saaminen ei 
estä vahingonkorvausten vaatimista vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla. 
Hyvitystä koskevan siviilikanteen voi laittaa vireille käräjäoikeudessa myös 
syrjintälautakunnan päätöksen jälkeen. 
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Rikosilmoituksen tekeminen poliisille 
 
Etnisen syrjinnän kohteeksi joutunut henkilö voi rikoslain (39/1889) syrjinnän 
kieltävän säännöksen nojalla tehdä rikosilmoituksen paikalliselle poliisille, joka 
suorittaa asiassa esitutkinnan. Rikoslaissa määritetyt syrjintäteot ovat Suomessa 
yleisen syytteen alaisia rikkomuksia. Yleinen syyttäjä päättää siitä, onko 
syrjintäkiellon rikkomisesta olemassa riittävästi näyttöä. Koska 
rikosoikeudenkäynneissä ei sovelleta jaetun todistustaakan säännöstä, 
todistustaakka on näissä tapauksissa kantajalla. Syyttäjä asettaa syrjinnästä epäillyn 
henkilön syytteeseen, mikäli kielletystä syrjinnästä on olemassa riittävästi näyttöä. 
 
Yhdenvertaisuuslain soveltamisala etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan 
syrjintään 
 
Etnisen syrjinnän osalta yhdenvertaisuuslain soveltamisala kattaa sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä sosiaaliturvaetuudet ja muut sosiaalisin perustein myönnettävät 
tuet, alennukset ja etuudet. Sosiaalipalveluihin kuuluvat esimerkiksi sosiaalityö, 
perheneuvonta, koti- ja laitospalvelut sekä päivähoito. Terveyspalveluiksi lasketaan 
muun muassa lakisääteinen terveydenhuolto, työterveydenhuolto, 
kouluterveydenhuolto sekä muissa oppilaitoksissa kuten yliopistoissa annettava 
terveydenhuolto, sairaanhoito, hammashoito, mielenterveyspalvelut sekä 
ambulanssipalvelut. Sosiaaliturvaetuihin kuuluvat esimerkiksi lakisääteinen 
sairausvakuutus ja siihen pohjautuvat etuudet, työttömyys- ja sairauspäiväraha, 
opintotuki sekä opiskelija-alennukset. Muilla sosiaalisin perustein myönnettävillä 
tuilla, alennuksilla ja etuuksilla viitataan tiettyihin lainoihin, joita on saatavilla 
lapsiperheille.  
 
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän etnisen alkuperän (kuten muidenkin kiellettyjen 
syrjintäperusteiden) perusteella koulutuksen saamisessa, mukaan lukien jatko- ja 
uudelleenkoulutus sekä ammatillinen ohjaus. Syrjintäkielto koskee kaikkia koulutusta 
tarjoavia tahoja. Näin ollen kaikki koulut, kuten peruskoulut, lukiot, yliopistot, 
ammattioppilaitokset ja jopa autokoulut, kuuluvat yhdenvertaisuuslain 
soveltamisalaan. Syrjintä etnisen alkuperän perusteella on kiellettyä myös miesten 
lakisääteisessä asepalveluksessa, naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa sekä 
siviilipalveluksessa. 
 
Yhdenvertaisuuslaki kieltää ihmisten asettamisen eri asemaan etnisen alkuperän 
perusteella asumispalveluja tarjottaessa. Syrjintäkielto koskee kaikkia asumisen 
muotoja: vuokrausta, alivuokrausta, omistusasuntojen myyntiä ja ostamista. 
Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan asumisen pysyvyydestä tai väliaikaisuudesta 
riippumatta. Lakimuutoksen 82/2008 jälkeen yhdenvertaisuuslain soveltamisala 
kattaa sekä ammattimaisesti ja elinkeinotoimintana harjoitettavan asumispalveluiden 
tarjonnan että yksityishenkilöiden välisen asuntojen myynnin ja vuokrauksen.  
 
Etnisen alkuperän perusteella tapahtuvan syrjinnän kielto koskee myös yleisölle 
tarjolla olevien palvelujen (kuten pankki- ja vakuutuspalvelujen) tarjontaa ja 
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saatavuutta, samoin kuin pääsyä julkisiin tiloihin (kuten ravintoloihin, hotelleihin tai 
vapaa-ajanviettopaikkoihin).  
 
4.2.3 Eri valituskanavat työelämään liittyvissä tapauksissa ja muissa 

tapauksissa 
 
Työelämään liittyvät valitukset 
 
Työelämässä koetusta syrjinnästä voi valittaa monen eri kanavan kautta. Näillä 
kaikilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Kansallisen syrjinnän vastaisen 
lainsäädännön rikkomuksesta valittavan henkilön tulee miettiä valituksen tavoitetta: 
Mikä on valituksen tekijän pyrkimys? Onko tarkoituksena saada oikeutta itselle vai 
kasvattaa yleistä tietoisuutta syrjinnästä? Alla esitettyjen tietojen tarkoituksena on 
valaista eri valituskanavien etu- ja haittapuolia.  
 
Työpaikan sisäinen valitusmenettely 
 
Edut: 
 
− Asian ratkeaminen suhteellisen nopeasti 
− Oikeudellista edustusta ei tarvita eikä valituksen tekijälle koidu kuluja 
− Mahdollisuus saada kumotuksi syrjivä päätös, jota valitus koskee 

 
Heikkoudet:  
 
− Ratkaisu ei ole oikeudellisesti sitova 
− Työnantajan toimet kiistanalaisen asian korjaamiseksi eivät välttämättä ole 

riittäviä 
− Vain työntekijöiden käytettävissä (eli ei kata työhönotossa tapahtuvaa syrjintää) 
− Ei paranna yleistä tietoisuutta syrjintäasioista 
 
Työsuojeluviranomaiset  
 
Edut: 
 
− Näytön asiantunteva tarkastelu jatkotoimien perustana 
− Yleisen syytteen alaisuus: valituksen tekijälle ei koidu kuluja 
− Valtuudet velvoittaa työnantaja korjaaviin toimenpiteisiin 
− Lisää työpaikan sisällä tietoisuutta syrjintäasioista 
− Mahdollisuus saada hyvitystä 

 
Heikkoudet: 
 
− Rikosoikeudenkäyntiprosessi on hidas 
− Todistustaakka on valituksen tekijällä rikosasioissa 
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− Työsuojeluviranomaiset eivät avusta hyvityskanteen nostamisessa 
 
Siviilioikeudenkäynti 
 
Edut: 
 
− Jaettu todistustaakka 
− Valituksen tekijän mahdollisuus saada hyvitystä 
 
Heikkoudet: 
 
− Oikeudellinen edustus tarpeen 
− Valituksen tekijälle koituu kuluja 
− Oikeudellisen avun puuttuminen 
 
Muut kuin työelämää koskevat valitukset 
 
Vähemmistövaltuutetun toimisto 
 
Edut: 
 
- Asian ratkeaminen suhteellisen nopeasti (sovittelu) 
- Oikeudellista edustusta ei tarvita eikä valituksen tekijälle koidu kuluja (sovittelu) 
- Tapauksen asiantunteva käsittely ja jatkotoimenpiteiden asianmukaisuus 
- Apua tarjolla syrjintälautakunnalle tehtävän hakemuksen laadintaan 
- Apua tarjolla siviilioikeudenkäynnissä tarvittavan oikeudellisen edustajan 

löytämiseen 
- Merkittävissä tapauksissa mahdollisuus saada oikeudellista apua myös suoraan 

vähemmistövaltuutetun toimistolta 
 

Heikkoudet: 
 
- Ratkaisu ei ole oikeudellisesti sitova (sovittelu) 
- Korjaavat toimenpiteet eivät välttämättä ole kauaskantoisia (sovittelu) 
- Syrjintäasioita koskevan tietoisuuden lisääntyminen rajallista (sovittelu) 

 
Hakemuksen jättäminen syrjintälautakuntaan 
 
Edut: 
 
− Oikeudellista apua ei tarvita eikä hakemuksen tekijälle koidu kuluja 
− Jaettu todistustaakka 
− Oikeudellisesti sitovat sovittelu- ja muut ratkaisut 

 
Heikkoudet: 
− Ei valtuuksia määrätä hyvitystä 



 

 

24 

Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille 
 

 
Rikosoikeudenkäynti 
 
Edut: 
 
− Syrjintärikokset ovat yleisen syytteen alaisia: valituksen tekijälle ei koidu kuluja 

 
Heikkoudet: 
 
− Rikosoikeudenkäyntiprosessi on hidas 
− Todistustaakka on valituksen tekijällä 
 
Siviilioikeudenkäynti 
 
Edut: 
 
− Jaettu todistustaakka 

 
Heikkoudet: 
 
− Ei takeita oikeudellisen avun saamisesta: valituksen tekijälle koituu kuluja 
 
4.2.4 Eri muutoksenhakumenettelyihin liittyvät teknisluontoiset edellytykset 
 
Kanneaika 
 
Yhdenvertaisuuslaissa säädetään, että syrjintäkiellon tai vastatoimien kiellon 
rikkomisesta tuomittavaa hyvitystä ja syrjivien sopimusehtojen muuttamista on 
vaadittava kanteella syrjityksi väitetyn (eli kantajan) kotipaikan tuomioistuimessa 
kahden vuoden kuluessa kiellon rikkomisesta, tai jos rikkominen on ollut jatkuvaa, 
kahden vuoden kuluessa sen päättymisestä. Työhönottotilanteisiin liittyvästä 
syrjintäkiellon rikkomisesta on vaadittava hyvitystä vuoden kuluessa siitä, kun hakija 
sai tiedon syrjiväksi väitetystä valintapäätöksestä. Rikoslaissa säädetyn (39/1889) 
syrjintä- ja työsyrjintäkiellon rikkomista koskevissa tapauksissa syyteoikeus 
vanhenee kahden vuoden kuluessa. Työsopimuslaissa (55/2001) säädetyn 
syrjintäsäännöksen rikkomista koskevissa tapauksissa oikeus siviilikanteen 
nostamiseen vanhenee viiden vuoden kuluessa. Oikeus siviilikanteen nostamiseen 
työsuhteen päättymisen jälkeistä palkanmaksua koskevien vaateiden perusteella 
vanhenee kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymispäivästä.  

 
Hakemuksia koskevat muodolliset vaatimukset 

 
Syrjintälautakunta 
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Syrjintälautakunnalle osoitettavien hakemusten muodolliset vaatimukset ovat helposti 
löydettävissä lautakunnan kotisivulla. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti joko 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Osoite on: 
 
Syrjintälautakunta 
PL 26 
00023 Valtioneuvosto 
Sähköposti: syrjintalautakunta@intermin.fi  
Puh: 071 878 8681 
Kotisivu: www.syrjintalautakunta.fi  
 
Hakemuksen tulisi sisältää seuraavat tiedot: 
 
− syrjityn yksilöity vaatimus  
− yksityiskohtaisesti ne seikat, joihin syrjityn vaatimus perustuu 
− selvitys, jonka hakija aikoo esittää sekä se, mitä hän sillä aikoo näyttää toteen  
− missä muussa viranomaisessa hakijan asia on vireillä  
− syrjityn ja väitetyn syrjijän nimet, ammatit ja kotipaikat 
− syrjityn tai väitetyn syrjijän tai heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä, 

todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero  
− postiosoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan 

syrjintälautakunnasta lähettää  
 
Asianosaisen tai hakemuksen laatijan on allekirjoitettava hakemus. Hakemuksen 
laatijan on lisäksi ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa. Jos hakemusta tulee 
täydentää, syrjintälautakunta ilmoittaa tästä hakemuksen laatijalle kirjallisesti. Kaikki 
tapaukset ratkaistaan syrjintälautakunnan istunnoissa kirjallisen esityksen pohjalta. 
 
Vähemmistövaltuutetun toimisto   
 
Vähemmistövaltuutetun toimiston asiakaspalveluun tehtäviä yhteydenottoja koskien 
ei ole olemassa muodollisia vaatimuksia.  Asiakaspalvelu on arkisin avoinna klo 10–
12, ja palvelua tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tulkin käyttö on myös 
mahdollista. Vähemmistövaltuutetun kotisivulta löytyy tietoa vähemmistövaltuutetun 
toimivallasta ja yhteydenotosta asiakaspalveluun. Vähemmistövaltuutetun toimiston 
yhteystiedot ovat:  
 
Vähemmistövaltuutetun toimisto 
Mikonkatu 25 
PL 26 
00023 Valtioneuvosto 
Sähköposti: ofm@ofm.fi 
Asiakaspalvelun puh: 071 878 8666 
Kotisivu: www.ofm.fi 
 
Työsuojeluviranomaiset 

mailto:syrjintalautakunta@intermin.fi
http://www.syrjintalautakunta.fi/
mailto:ofm@ofm.fi
http://www.ofm.fi/


 

 

26 

Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille 
 

Mihin tahansa kuudesta aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueesta voi ottaa 
yhteyttä ilman erityisiä muodollisia vaatimuksia. Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä 
postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Alueellisten työsuojelun vastuualueiden 
yhteystiedot ovat helpoiten löydettävissä internetissä osoitteessa www.tyosuojelu.fi. 
Tältä sivulta löytyy myös monenlaista tietoa työsuojeluasioista. 
 
4.2.5 Ongelmia ja tukitoimia kansallisella tasolla 

 
Ongelmia  

 
Työelämään liittyvissä tapauksissa yksi ongelma on se, etteivät 
työsuojeluviranomaiset käytä aktiivisesti hyväkseen siviilikannemahdollisuutta 
tapauksissa, joissa yhdenvertaisuuslain (21/2004) syrjintäkieltoa on rikottu. 
Vähemmistövaltuutettu on kritisoinut työsuojeluviranomaisia näiden puutteellisista 
toimista syrjinnän uhrien oikeusturvan edistämisen saralla. Vähemmistövaltuutetun 
vuoden 2005 vuosiraportissa todetaan, että yhdenvertaisuuslain (21/2004) 
voimaantulo ei ole madaltanut työsuojeluviranomaisten kynnystä puuttua 
työsyrjintään siinä määrin kuin odotettiin. Työsuojeluviranomaiset puuttuvat 
työsyrjintään pääasiassa rikoslain nojalla, minkä seurauksena tapauksen käsittelyssä 
ei sovelleta yhdenvertaisuuslain jaetun todistustaakan säännöstä, vaan 
todistustaakka on kantajalla. 
 
Vamman, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon (esim. tapaukset, joissa 
valtaväestön edustaja kääntyy islaminuskoon) tai iän perusteella tapahtuvan 
syrjinnän osalta ei ole olemassa syrjintälautakunnan kaltaista helposti lähestyttävää 
viranomaistahoa, jonne syrjinnästä voisi valittaa ja jolla olisi oikeudellista toimivaltaa. 
Mikään viranomaistaho ei myöskään ole vastuussa edellä mainittujen syiden 
perusteella syrjittyjen neuvonnasta ja avustamisesta. Näin ollen kynnys hakea 
hyvitystä oikeusteitse voi muodostua liian korkeaksi sekä kustannusten osalta että 
muutoinkin.  
 
Tukitoimia 
 
Yleistä oikeusapua voi saada sekä tuomioistuinkäsittelyihin että muissa tapauksissa. 
Oikeusapua voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat kuultavina suomalaisessa 
tuomioistuimessa tai joiden asuinpaikka on Suomessa. Oikeusapua ei myönnetä, jos 
käsittelyssä oleva tapaus on hakijalle merkitykseltään vähäinen tai jos on perusteltua 
olettaa, että oikeusavusta ei olisi mitään hyötyä. Syrjinnän uhrille voidaan myöntää 
oikeudellista apua esimerkiksi yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) säädetyn hyvityksen 
vaatimiseksi oikeusteitse siviilikanteen muodossa. Yleisten oikeusaputoimistojen 
asiakkaat voivat valita edustajakseen oikeudessa joko yleisen oikeusapuasianajajan 
tai yksityisen asianajajan. Oikeudellisen avun piiriin kuuluu myös muita oikeudellisia 
palveluita, kuten asiakirjojen laadintaa ja avustamista muutoksenhakupyyntöjen 
jättämisessä. 
 

http://www.tyosuojelu.fi/
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Vähemmistövaltuutetun toimisto voi lisäksi antaa neuvoja syrjintälautakunnalle 
jätettävän hakemuksen valmistelussa. 
 
4.2.6 Syrjinnän vastaiset kansalliset viranomaistoimijat  
 
Syrjinnän vastainen viranomaistyö on pitkälti keskitetty sisäasianministeriöön. Tällä 
saralla sisäasianministeriön tehtävät ovat: 
 
• Yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen 
• Rasismin ja syrjinnän ehkäisy 
• Antaa yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelmien sisällöstä 
 
Sisäasiainministeriö hallinnoi YES - Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on 
osa Euroopan unionin Progress -ohjelmaa vuosille 2007–2013. YES-hanketta ovat 
sisäasiainministeriön kanssa toteuttamassa opetusministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, Pääesikunta, Romaniasiain neuvottelukunta, Etnisten suhteiden 
neuvottelukunta, Saamelaiskäräjät, Suomen Islam seurakunta (tataariyhteisö) ja eri 
kiellettyjä syrjintäperusteita edustavat järjestöt Vammaisfoorumi, SETA ja Allianssi. 
 
Sisäasiainministeriön oikeusyksikön yhdenvertaisuustiimi ylläpitää yhdenvertaisuus.fi 
-sivustoa, joka on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja 
syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. Sivulta löytyy tietoa 
lainsäädännöstä ja tutkimuksista sekä eri vähemmistöistä. Lisäksi sivuille on kerätty 
koulutusmateriaaleja sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja meneillään olevista 
kampanjoista.  
 
Lisäksi sisäasiainministeriö koordinoi kansallista syrjinnän seurantajärjestelmää ja 
sen toimeenpanoa. Vuonna 2009 aikana seurantaryhmä laati seurantajärjestelmän 
toimeenpanosuunnitelman vuosille 2010–2013. 
 
4.2.7 Kansalliset syrjinnän vastaiset toimintaohjelmat 
 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus laatii 
vuonna 2011 ensimmäisen kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman. On oletettavaa, 
että toimintaohjelmassa käsitellään myös syrjinnän vastaista toimintaa eri 
syrjintäperusteilla.  
 
4.3 Yhteiskunnallisia kysymyksiä 
 
Suomessa ei juurikaan ollut saatavilla tutkimukseen perustuvaa tietoa syrjinnästä eri 
syrjintäperustein ennen sisäasianministeriön koordinoiman syrjinnän seurantaryhmän 
perustamista. Seurantaryhmän toimintaan osallistuu eri viranomaistahojen, 
tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen sekä yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja 
itsehallintoelinten edustajia. Syrjinnän seurantaryhmän tehtävänä on:  
 
• Koordinoida ja toimeenpanna kansallista syrjinnän seurantajärjestelmää 
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• Määritellä vuosittain toteutettavien, eri elämänalueista koskevien 
syrjintäselvitysten muodolliset ja sisällölliset vaatimukset 

• Kerätä tietoa syrjintätilanteesta eri väestöryhmien osalta ja ylläpitää 
syrjintätietoa yhteenkokoavaa verkkosivua (www.yhdenvertaisuus.fi) 

• Kehittää syrjintää koskevaa tutkimusta ja tilastointia yhteistyössä 
tutkimuslaitosten ja tilastointia ylläpitävien organisaatioiden kanssa 

• Tiedottaa ja kouluttaa eri toimijoita syrjintätilanteesta, syrjinnän seurannan 
kehittämisestä sekä mahdollisista tiedontarpeista 

  
Syrjinnän seurantaryhmän määrittelemiä tutkimusjulkaisuja ovat muun muassa: 
 
• Syrjintä Suomessa 2008 
• Syrjintä työelämässä – pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta 
• Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla 
• Kuka ei kuulu joukkoon? Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa 
 
Viime vuosina teetettyjen tutkimusten perusteella syrjinnälle alttiimpia ryhmiä ovat 
etniset vähemmistöt ja naiset. Etnisen syrjinnän osalta haavoittuvimmat ryhmät ovat 
romanit ja ne maahanmuuttajat, joiden ulkonäkö poikkeaa selkeästi valtaväestöstä. 
Näiden ryhmien edustajat kokevat tosiasiallista syrjintää yhteiskunnan kaikilla osa-
alueilla, niin työ- ja asuntomarkkinoilla, koulutusjärjestelmässä, sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa kuin pääsyssä ravintoloiden ja hotelleiden kaltaisiin 
julkisiin tiloihin. Näiden ryhmien edustajat ovat myös suurimmassa vaarassa joutua 
rasistisen väkivallan uhreiksi. Alla olevissa kappaleissa käsitellään lyhyesti 
kansainvälisten valvontaelinten Suomea koskevia raportteja syrjintään liittyen. Näissä 
raporteissa tuodaan hyvin ilmi tiettyjen etnisten ryhmien haavoittuvainen asema.  
 
Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea on ilmaissut huolensa naisten 
syrjinnästä työelämässä. Komitea on kiinnittänyt huomiota muun muassa 
palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Komitea on ilmaissut huolensa myös 
maahanmuuttajanaisten ja muihin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten, 
erityisesti romani- ja saamelaisnaisten, kohtaamasta syrjinnästä, jonka taustalla on 
sekä heidän sukupuolensa että etninen taustansa. Komitea on kehottanut Suomen 
hallitusta kartoittamaan etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten tilannetta 
yhteiskunnassa tutkimusten avulla ja ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin heihin 
kohdistuvan syrjinnän sekä yleisesti rasismin ja muukalaisvihan poistamiseksi. 
 
Rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean antamissa päätelmissä ja 
suosituksissa on pidetty huolestuttavana Suomen romanien kohtaamaa syrjintää 
työn, asumisen ja koulutuksen saroilla. Romaneja syrjitään arkielämässä myös 
esimerkiksi kieltämällä heidän pääsynsä julkisiin tiloihin. Komitea on suositellut, että 
Suomen hallitus ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin suvaitsevaisuuden 
edistämiseksi ja epäluulojen ja negatiivisten stereotypioiden kitkemiseksi, jotta 
kaikkinainen romanien syrjintä lakkaisi. Komitea on myös kiinnittänyt huomiota 
siihen, että rasismin uhrien vastahakoisuus ilmoittaa tapauksista viranomaisille johtuu 
osittain siitä, että he eivät usko ilmoituksen johtavan mihinkään. Komitea onkin 

http://www.yhdenvertaisuus.fi/
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suositellut, että Suomen hallitus tiedottaa niin laajasti kuin mahdollista eri 
hallinnollisista ja oikeudellisista keinoista, jotka syrjinnän uhreilla on käytössään 
hyvityksen saamiseksi. 
 
Ihmisoikeuskomitea käsitteli Suomen viidettä kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää raporttia vuonna 2004. 
Päätelmissään komitea toisti aiemman huolestuneisuutensa romanien kokemasta 
syrjinnästä asumisen, koulutuksen ja työllisyyden saroilla sekä julkisiin tiloihin pääsyn 
osalta. Komitea suositti, että Suomen hallitus voimistaa kamppailuaan 
yhteiskunnallista syrjäytymistä ja syrjintää vastaan ja varaa riittävästi resursseja, jotta 
kaikki romanien syrjinnän poistamiseen ja romanikulttuurin säilyttämiseen tähtäävät 
suunnitelmat voidaan panna täytäntöön. Komitea ilmaisi huolensa myös tiettyjen 
väestönosien rasistisista ja syrjivistä asenteista maahanmuuttajia kohtaan ja kehotti 
Suomen hallitusta voimistamaan suvaitsevuuden edistämiseen ja ennakkoluulojen 
kitkemiseen tähtääviä toimia.   
 
Lasten oikeuksien komitea antoi Suomen kolmatta määräaikaisraporttia koskevat 
päätelmänsä vuonna 2005. Komitea kiitteli yhdenvertaisuuslain (21/2004) 
voimaantuloa, mutta ilmaisi huolensa yhteiskunnassa yhä vallitsevista syrjivistä ja 
muukalaisvihamielisistä asenteista, jotka ovat lisääntymässä nuorten keskuudessa, 
sekä arkielämän tosiasiallisesta syrjinnästä, joka koskettaa maahanmuuttajia ja muita 
vähemmistöryhmiä, erityisesti romaneita. Komitea suositti, että lasten (mukaan lukien 
saamelais- ja maahanmuuttajalapset) syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen 
tähtääviä toimia voimistetaan Suomessa edelleen. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
nuorten syrjiviin asenteisiin.  
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5 Koulutusmoduuleihin liittyvä tieto 
 
5.1 Tiedonkeruu ja toiminnan suunnittelu 
 
Tiedon saatavuutta ja tiedonkeruuta säätelevät esimerkiksi 
 
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 
• Henkilötietolaki 22.4.1999/523 
• Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 

12.11.1999/1030 
 
Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuudesta erikseen säädetä toisin. Laki 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta sääntelee viranomaisten hallussa olevien 
asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa. 
 
Perustuslain 12§ mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista 
asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä. 
Suomessa vallitsee julkisuusperiaate, eikä tiedonsaantia saa rajoittaa ilman laillista 
perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeen. 
 
Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita 
yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä 
edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Arkaluonteisten 
henkilötietojen käsittely on laissa kielletty.  
 
Henkilötietolain mukaan arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka 
kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: 
 
1) rotua tai etnistä alkuperää; 
2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai 

ammattiliittoon kuulumista; 
3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; 
4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja 

hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia; 
5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka 
6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, 

tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. 
 
Arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoon on kuitenkin useita poikkeuksia, ja tietyin 
ehdoin tietojen käsittely on sallittua esimerkiksi tieteellistä tutkimusta varten.  
 
Lisätietoa tiedonkeruuseen liittyvästä lainsäädännöstä: 
 
• Valtion säädöstietopankki Finlex (http://www.finlex.fi/fi/). 
• Tietosuojavaltuutetun toimisto (http://www.tietosuoja.fi/). 
 

http://www.finlex.fi/fi/
http://www.tietosuoja.fi/
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Tilastokeskus julkaisee Tilastot-sivustolla (http://www.stat.fi/) noin 200 tilastoa. 
Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta. 
 
Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen 
lisäksimyös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Esimerkiksi terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/etusivu) ja Kansaneläkelaitos 
(http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf?Open) tuottavat syrjintään liittyvää tietoa.  
 
Yhdenvertaisuus.fi –portaalin syrjinnän seuranta –alasivulle 
(http://www.yhdenvertaisuus.fi/syrjinnan_seuranta/) kerätään tutkimus/selvitys- ja 
tilastotietoja syrjinnän määrästä, laadusta, syistä ja seurauksista Suomessa. Sivun 
ylläpidosta vastaa sisäasianministeriön koordinoima syrjinnän seurantaryhmä, jonka 
toimintaan osallistuu eri viranomaistahojen, tutkimuslaitosten, kansalaisjärjestöjen 
sekä yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja itsehallintoelinten edustajia. 
 
5.2 Viestintä ja media 
 
Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslaissa. Suomessa ei ole 
ennakkosensuuria, vaan laissa turvataan oikeus vastaanottaa viestejä kenenkään 
ennalta estämättä. Sananvapauden käyttämiseen voidaan kuitenkin puuttua 
jälkikäteen, jos julkaistu viesti osoittautuu lainvastaiseksi.  
 
Perustuslain lisäksi sananvapauteen ja yksilösuojaan liittyvää sääntelyä on 
rikoslaissa.  
 
Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (13.6.2003/460) annetaan 
tarkempia säännöksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä 
joukkoviestinnässä. 
 
Lisäksi Yleisradion toiminnasta on säädetty erikseen (Laki Yleisradio Oy:stä 
22.12.1993/1380). Yhtiön tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-
ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin 
ehdoin.  
 
Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti: 
 
1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla 

monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä 
vuorovaikutusmahdollisuuksia; 

2) tuottaa, luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä;  
3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota 

mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille 
suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia; 

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä 
väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin 
osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä; 
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5) tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia 
ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille; 

6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua 
ohjelmatarjontaa; 

7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua 
televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa. 

 
Lisätietoa tiedonvälitykseen liittyvästä lainsäädännöstä: 
 
• Valtion säädöstietopankki Finlex (http://www.finlex.fi/fi/). 
• Journalistiliitto (http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/).  
 
Journalistin ohjeet ja tietoa muista eettisistä ohjeista löytyy Journalistiliiton sivuilta 
(http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/).  
 
Suomen Journalistiliitto (http://www.journalistiliitto.fi/) on keskusjärjestöjen 
ulkopuolelle jättäytynyt ammattiliitto. Journalistiliiton jäseniä ovat henkilöitten lisäksi 
myös jäsenyhdistykset, joita on kaikkiaan 18. Niistä kolme on valtakunnallisia, loput 
alueellisia. Valtakunnallisia ovat yhdistyksistä suurin eli Radio- ja televisiotoimittajien 
liitto RTTL, Aikakauslehdentoimittajien liitto SAL sekä lehdistön freelancereita 
edustava Suomen freelance-journalistit SFJ. 
 
Hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskeva asia on 
mahdollista saattaa julkisen sanan neuvoston käsiteltäväksi. Ohjeet kantelun 
tekemiseen löytyvät JSN:n sivuilta (http://www.jsn.fi/kantelun_ohjeet/).  
 
Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko mainonta hyvän tavan 
mukaista. Lausuntoa voivat pyytää kuluttajat, elinkeinonharjoittajat sekä mainontaan 
liittyviä kysymyksiä käsittelevät järjestöt ja viranomaiset. 
(http://www.keskuskauppakamari.fi/Palvelut/Asiantuntijapalvelut/Mainonnan-eettinen-
neuvosto).  
 
Tietosuojavaltuutetun toimistosta (http://www.tietosuoja.fi/index.htm) voi kysyä 
neuvoja henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa.  
 
Naistoimittajat ry (http://www.naistoimittajat.fi/) on yksi Suomen vanhimpia 
journalistijärjestöjä. Yhdistykseen kuuluu noin 200 naistoimittajaa, jotka 
työskentelevät erilaisissa toimitustehtävissä mediataloissa ja freelancereina. 
 
ReiluMedia (http://www.reilumedia.fi/) toimii maahanmuuttajien tasa-arvon puolesta 
mediassa. Suomessa elää satakunta maahanmuuttajataustaista journalistia. 
ReiluMedia esittelee heitä Uussuomalaiset journalistit – hakemistossaan 
(http://www.reilumedia.fi/journalistit.html). 
 

http://www.finlex.fi/fi/
http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/
http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/
http://www.journalistiliitto.fi/
http://www.jsn.fi/kantelun_ohjeet/
http://www.keskuskauppakamari.fi/Palvelut/Asiantuntijapalvelut/Mainonnan-eettinen-neuvosto
http://www.keskuskauppakamari.fi/Palvelut/Asiantuntijapalvelut/Mainonnan-eettinen-neuvosto
http://www.naistoimittajat.fi/
http://www.reilumedia.fi/
http://www.reilumedia.fi/journalistit.html
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Esimerkiksi Suomen Punainen Risti on tehnyt vapaaehtoisilleen mediaohjeen 
(http://www.redcross.fi/aktiivit/fi_FI/), jossa annetaan ohjeita siitä kuinka 
tiedotusvälineiden kanssa toimitaan.  
 
5.3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen  
 
Kokoontumisvapaus on perustuslaissa turvattu jokaisen Suomen kansalaisen 
perusoikeus ja tarkemmin siitä säädetään kokoontumislaissa. Mielenosoitus ei vaadi 
lupaa, mutta ilmoitus on tehtävä poliisille vähintään kuusi tuntia ennen 
mielenosoituksen alkamista. Poliisi voi hyväksyä myös lyhyemmällä varoitusajalla 
tehdyn ilmoituksen, jos mielenosoituksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta 
haittaa yleiselle järjestykselle. Tarkempia tietoja poliisin sivuilta (http://www.poliisi.fi/). 
 
Vaikuttamiseen liittyviä oppaita ja nettisivuja: 
 
• Kuinka maailma muutetaan - kansalaisvaikuttajan opas. Ville Ylikahri (toim.)  
• www.vaikuttamistaidot.fi/. Tietoa, taitoa ja toimintaa – ilmainen verkko-opas 

nuorille ja nuorten opettajille.  
• Vaikuta! - Suomen politiikkaan. Kepan julkaisema vaikuttamisopas: 

http://www.kepa.fi/tiedostot/julkaisut/vaikuttamisopas.pdf  
• www.valtikka.fi/. Valtikka.fi -verkkodemokratiahankeen tarkoitus on jakaa tietoa 

nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista nuorille ja nuorten kanssa 
työskenteleville tahoille. Valtikka on erityisesti nuorisotiedotukseen keskittynyt 
verkkosivusto.  

• Vaikuttajan tietopankki: http://www.kansanvalta.fi/. 
 
Lobbausta ei ole suomalaisessa lainsäädännössä säädelty, mutta keskustelua 
yhteisten pelisääntöjen luomisesta on käyty viime vuosina.  
 
5.4 Yhteistyö  
 
Yhdistyslaissa (26.5.1989/503) säädetään yhdistyksen perustamisesta. Yhdistys 
rekisteröidään tekemällä ilmoitus yhdistysrekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen 
sivuilta löytyy tarkempaa tietoa yhdistyksen perustamisesta ja rekisteröimisestä.  
Varsinaista yhdenvertaisuusverkostoa Suomessa ei ole.  
 
Yhdenvertaisuus etusijalle (YES) -hanke on kansallinen syrjinnän vastainen 
toimintaohjelma. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ja valmiuksia 
yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden toteutumiseksi sekä edistää 
monimuotoisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa. Hanketta on toteutettu 
marraskuusta 2007 alkaen yhteistyössä eri ministeriöiden sekä syrjinnän vaarassa 
olevia ryhmiä edustavien kattojärjestöjen ja neuvottelukuntien kanssa, ja hankkeen 
ohjausryhmä kerää yhteen monia syrjinnän vastaista työtä tekeviä tahoja. 
http://www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/yes-yhdenvertaisuus_etusijalle/.  
 
Esimerkiksi seuraavat toimijat ovat aktiivisia syrjinnän vastaisessa työssä: 

http://www.redcross.fi/aktiivit/fi_FI/
http://www.poliisi.fi/).
http://www.kepa.fi/tiedostot/julkaisut/vaikuttamisopas.pdf
http://www.valtikka.fi/
http://www.kansanvalta.fi/
http://www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/yes-yhdenvertaisuus_etusijalle/
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RASMUS (www.rasmus.fi) on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista 
työtä ja monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden 
verkosto. 
 
Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi 
yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja 
organisaatioille. Sivuilta löytyy tietoa lainsäädännöstä ja tutkimuksista sekä eri 
vähemmistöistä. Lisäksi sivuille on kerätty koulutusmateriaaleja sekä tietoa 
ajankohtaisista tapahtumista ja meneillään olevista kampanjoista. Yhdenvertaisuus.fi 
-sivuston ylläpidosta vastaa sisäasianministeriön oikeusyksikön yhdenvertaisuustiimi.  
 
Invalidiliitto ry ja Kynnys ry perustivat kevättalvella 2007 Vammaisten 
Ihmisoikeuskeskuksen (VIKE) yhteistyössä asiantuntijajäsenenä toimivan Åbo 
Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. Raha-automaattiyhdistys rahoitti projektia 
2007–2009. Toimintaa hallinnoi Kynnys ry. VIKE jatkaa toimintaansa projektin 
loppumisesta huolimatta. Lisätietoa VIKEn toiminnasta 
http://www.kynnys.fi/content/view/415/418/  
 
Monikulttuurinen lapsen etu –verkosto on noin kahdenkymmenen järjestön 
vapaamuotoinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää monikulttuuristen lasten ja 
nuorten edun toteutumista. Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja seuraa 
ajankohtaisia monikulttuurisuuteen, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviä 
asioita. Verkosto tapaa alan toimijoita ja tekee vaikuttamistyötä. 
(http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/vaikuttaminen/monikulttuurinen_lapsen_e
tu-ver/)  
 
Seta eli Seksuaalinen tasavertaisuus ry on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja 
sosiaalialan järjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setalla on 19 jäsenjärjestöä eri 
puolilla Suomea. (http://www.seta.fi/)   
 
Ihmisoikeusliitto tekee tutkimuksia ja taustaselvityksiä sekä tiedottaa ja kouluttaa 
ajankohtaisista ihmisoikeuskysymyksistä. Liitto vaikuttaa suoraan eri päättäjiin 
ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja toimii useissa eri työryhmissä ihmisoikeuksien 
kehittämiseksi. (http://www.ihmisoikeusliitto.fi/)  
 
Allianssin tavoite on edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä nuorisotyössä ja 
edistää nuorten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. (http://www.alli.fi/etusivu/)  
 
Vammaisfoorumi ry edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja 
hyvinvointia. (http://www.vammaisfoorumi.fi/)  
 
Islamilaisen Neuvoston tarkoituksena on toimia yhteistyöelimenä ja 
keskustelufoorumina islamilaisille yhteisöille Suomessa. Neuvosto edistää eri 
islamilaisten tahojen kuten uskonnollisten yhteisöjen ja yhdistysten yhteistyötä ja 
toimintaa. (http://www.sine.fi/)  
 

http://www.rasmus.fi/
http://www.kynnys.fi/content/view/415/418/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/vaikuttaminen/monikulttuurinen_lapsen_etu-ver/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/vaikuttaminen/monikulttuurinen_lapsen_etu-ver/
http://www.seta.fi/
http://www.ihmisoikeusliitto.fi/
http://www.alli.fi/etusivu/
http://www.vammaisfoorumi.fi/
http://www.sine.fi/
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5.5 Syrjintätilanteen monitorointi 
 
Vaikka arkaluonteisten tietojen kerääminen on periaatteessa kiellettyä, voidaan 
arkaluonteisia tietoja kuitenkin tietyin ehdoin kerätä. Tiedonkeruun rajoituksia on 
käsitelty tarkemmin kohdassa 3.1.  
 
Yhdenvertaisuussuunnitelma on syrjinnän vastaisen työn keskeinen työkalu, (ks. 
kohta 3.6.) ja olennainen osa suunnitelmaa on seuranta. Suunnitelman avulla 
voidaan siis seurata yhdenvertaisuustilannetta ja yhdenvertaisuutta edistävien 
toimenpiteiden vaikuttavuutta.  
 
5.6 Hyviä käytäntöjä ja toimintaohjeita 
 
Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus kaikessa toiminnassaan 
edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä muuttaa 
olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Tämän velvollisuuden 
täyttääkseen viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. 
 
Sisäministeriö on antanut suositukset yhdenvertaisuussuunnittelulle ja julkaissut 
oppaan yhdenvertaisuussuunnittelusta. Lisäksi ministeriön sivuilta löytyy 
suunnitelmaesimerkkejä. http://www.yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuussuunnittelu/   
 
ETNO myöntää Käytössä koko paletti – tunnuksen käyttöoikeuden hyvälle 
työantajalle. Palkinnon saajan tunnusmerkkejä ovat tasa-arvoinen ja monikulttuurinen 
työyhteisö ja halu rohkaista esimerkillään työnantajia rekrytoimaan henkilöstöönsä 
osaajia myös erilaisista etnisistä vähemmistöistä. Yksi edellytyksistä on, että 
henkilöstön eri tasoilla, myös asiantuntija- ja esimiestehtävissä, on etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvia. Palkittu yritys tai yhteisö voi käyttää tunnusta vapaasti 
valitsemallaan tavalla markkinoinnissa ja viestinnässään. 
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/41D0E04015A79446C2257506002C2
F72.  
 
5.7 Syrjintätestaus 
 
Ravintoloiden sisäänpääsyssä esiintyvää syrjintää on Suomessa selvitetty 
syrjintätestauksella. Vuonna 2002 Ihmisoikeusliitto selvitti ravintoloiden 
sisäänpääsyssä esiintyvää syrjintää. Tämän lisäksi syrjintätestaus on tehty ainakin 
Porissa 2006. Molempien testien seurauksena tuli tuomioita syrjinnästä.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön tarkoituksena on käynnistää vuonna 2011 
tutkimushanke, jonka päätavoitteena on tuottaa tietoa työelämässä esiintyvän 
syrjinnän seurantajärjestelmän kehittämiseksi sekä selvittää, missä määrin 
työhönottotilanteissa esiintyy syrjintää tietyillä ammattialoilla etnisen alkuperän 
perusteella ja moniperusteisen syrjinnän näkökulmasta (etninen alkuperä 
yhdistettynä sukupuoleen). Testauksesta ei ole erityistä lainsäädäntöä.  
 

http://www.yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuussuunnittelu/
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/41D0E04015A79446C2257506002C2F72
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/41D0E04015A79446C2257506002C2F72
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