


Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
toiminta

Vammaisneuvostojen ja 
vanhusneuvostojen päivä

2.11.2022

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

Kristina Stenman 



Puheenvuoron aiheita:

• Yleistä yhdenvertaisuusvaltuutetusta

• Yhdenvertaisuuslaki: yhdenvertaisuuden 
edistäminen ja syrjinnän kielto

• Hyvinvointialueet ja yhdenvertaisuus

• Vammaisten henkilöiden työelämäosallisuus

• Yhdenvertaisuusvaltuutetun työ: materiaalia



Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Itsenäinen ja riippumaton 
viranomainen 



Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät

• Puuttuu syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta

• Toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana

• Valvoo maastapoistamisen täytäntöönpanoa

• Seuraa ja edistää ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista

• 2022-:Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija

• (2022-: vanhusasiavaltuutettu YVVn toimiston yhteydessä, mutta oma 
virasto)



Syrjintäasioissa yhdenvertaisuusvaltuutettu voi:

• Antaa neuvontaa ja ohjausta

• Pyytää selvityksiä ja tietoja syrjinnän 
vastapuolelta 

• Tehdä tarkastuksia

• Antaa perustellun kannanoton 

• Edistää sovintoa osapuolten välillä

• Viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunnan käsiteltäväksi 
syrjinnän uhrin suostumuksella

• Avustaa uhria tuomioistuimessa

Työelämän osalta: vain neuvonta, 

sovinnon edistäminen ja uhrin 

avustaminen. 

AVIlla/työsuojeluviranomaisella 

valvontatoimivalta (mutta 

yhdenvertaisuuslain 

osittaisuudistus käynnissä!)



Vireille tulleet syrjintäyhteydenotot 2016–2021

• Vuonna 2021 kaikki vireille tulleet yhteydenotot 
yhteensä 2 051 kpl

• Syrjintäyhteydenottojen kasvu vuoteen 2020 
verrattuna 35 %
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Valtuutetulle tulleet syrjintäyhteydenotot 2019-
2021 elämänalueittain

• Eniten yhteyttä otettiin yksityisiin palveluihin liittyen

• Seuraavaksi suurimmat elämänalueet yhteydenotoissa olivat:

• Työelämä

• Sosiaali- ja terveyspalvelut

• Koulutus/opetus

• Sote-palveluihin liittyvät yhteydenotot lisääntyivät erittäin 
paljon vuonna 2021

• Myös koulutukseen, työelämään ja muihin julkisiin palveluihin 
liittyen yhteydenotot lisääntyivät huomattavasti vuonna 2021

• Lähes kaikkiin syrjintäperusteisiin liittyen yhteydenotot ovat 
lisääntyneet vuosittain



Valtuutetulle tulleet syrjintäyhteydenotot 
syrjintäperusteittain 2019-2021

• Yleisimmät syrjintäperusteet valtuutetulle tulleissa yhteydenotoissa 
olivat vuosina 2019-2021 alkuperä ja vammaisuus

• Näiden jälkeen yleisimpiä syrjintäperusteita yhteydenotoissa olivat

• Muu henkilöön liittyvä syy

• Terveydentila

• Terveydentilaan ja ikään liittyvät yhteydenotot lisääntyivät erittäin 
runsaasti vuonna 2021

• Myös vammaisuuteen ja muuhun henkilöön liittyvään syyhyn liittyvät 
yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti vuonna 2021

• Lähes kaikkiin elämänalueisiin liittyen yhteydenotot ovat 
lisääntyneet vuosittain



Keskeisimmät syrjintäperusteet:
vammaisuus ja alkuperä – syrjintäyhteydenotot 
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Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuden
edistäminen ja
syrjinnän kielto



Yhdenvertaisuuslaki:

Syrjinnän kielto 

(sukupuoli, sukupuoli-identiteetti 

ja sukupuolen ilmaisu: kielto tasa-

arvolaissa ja -valtuutetun tehtävissä)



Syrjinnän kielto

• Koskee kaikkea toimintaa, sekä yksityisen että 
julkisen sektorin

• Kattaa sekä välittömän että välillisen syrjinnän

• Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää
• KHO:2021:189: vammaisen henkilön matka Finnairin lennolla

• Tärkeää muistaa: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 
yleissopimus (CRPD) on voimassa Suomessa laintasoisena

• Työnantajan puuttumattomuus häirintään on syrjintää



Yhdenvertaisuuden 
edistäminen, 
valtuutetun työssä  ja 
viranomaisten 
toiminnassa



Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja laatia 
yhdenvertaisuussuunnitelma

• Viranomaisella 

• Koulutuksen järjestäjällä

• Työnantajalla

• Velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma: 
työnantajalla, jolla on yli 30 työntekijää 



Hyvinvointialueet ja 
yhdenvertaisuus



Sote-uudistus – miten toteutui yhdenvertaisuus? - 1
Laki hyvinvointialueista (611/2021)

32 § - Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet

• nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä

• vanhusneuvosto  

• vammaisneuvosto

• Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus 
vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan (…..)ja 
vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan 
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen 
hyvinvointialueella.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611


Sote-uudistus – miten toteutui yhdenvertaisuus? - 2
Laki hyvinvointialueista (611/2021)

34 § – viestintä 

• Viestinnässä on käytettävä asiallista, selkeää ja 
ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon hyvinvointialueen 
eri asukasryhmien tarpeet. 

• Viestinnässä on käytettävä esteettömiä ja saavutettavia 
menetelmiä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611


Sote-uudistus – miten toteutui yhdenvertaisuus? - 3
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

4 § – Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

• Palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina 
palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön 
tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita. 

• Hyvinvointialueen on turvattava järjestämisvastuullaan olevien 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen esteettömyys ja 
saavutettavuus.

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612


Sote-uudistus – miten toteutui yhdenvertaisuus? - 4
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
(612/2021)

5 § – Palvelujen kieli

• Jos sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstö ei hallitse 
asiakkaan käyttämää viittoma- tai muuta kieltä tai asiakas ei 
vammaisuuden tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi, 
on sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, palveluja 
annettaessa mahdollisuuksien mukaan huolehdittava 
tulkitsemisesta ja tulkin hankkimisesta.

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612


Yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituskirje hyvinvointialueille 

• Valtuutettu lähettämässä (marraskuun aikana) kirjeen keskeisistä 
kannanotoista ja suosituksista hyvinvointialueille 

• Hyvinvointialueet keskeisessä asemassa yhdenvertaisten palveluiden 
järjestämisessä ja syrjivien käytänteiden poistamisessa

• Päätöksenteossa ja toimintaohjeissa huomioitava yhdenvertainen 
kohtelu sekä eri ihmisryhmät

• Yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että palvelut toteutetaan aina täsmälleen 
samalla tavalla vaan eri ryhmien huomioimista siten, että heidän pääsy 
palveluihin toteutuu yhdenvertaisesti



Suosituskirje hyvinvointialueille - 2

• Hyvinvointialueilla velvollisuus arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta 
toiminnassaan 

• Hyvinvointialueilla velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma

• Suunnittelun tueksi hankittava tietoa yhdenvertaisuuden nykytilasta 

• Hyvinvointialueen eri toimialojen osallistaminen suunnitteluun, jotta 
hyvinvointialueen moninaiset tehtävät tulevat huomioiduksi

• Suunnitelmien valmisteluun osallistettava myös eri väestöryhmät ja 
lakisääteiset neuvostot



Suosituskirje hyvinvointialueille - 3

Hyvinvointialueilla:

• Huolehdittava tilojen fyysisestä esteettömyydestä 

• Kaikkien toimialojen tiedostettava, että vammaisille henkilöille tarvittaessa 
toteuttava kohtuulliset mukautukset

• Viestinnän oltava alusta lähtien saavutettavaa ja monikanavaista

• Palveluiden oltava monikanavaisia

• Puhevammaisille ja viittomakielisille asiakkaille tulee taata joustavat ja 
riittävät tulkkauspalvelut

• Ruotsin- ja saamenkielisten kielelliset oikeudet turvattava

• Vammaispalveluiden vastattava yksilöllisiin tarpeisiin, eikä subjektiivisia 
oikeuksia saa rajoittaa taloudellisin perustein



Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
eduskuntakertomuksen keskeinen 

viesti: 
vammaisten henkilöiden 
työelämäosallisuutta on 

edistettävä määrätietoisesti 



Vammaisten henkilöiden työllistymisen esteitä (Anni 
Kyröläinen, TEM 2020)

Asenteet 
jarruna

Nykyinen 

järjestelmä 

sirpaleinen ja

joustamaton

Kokonaiskuva 

järjestelmän 

esteistä 

työllistymiselle 

puuttuu
Työnantajien 

tukimuodot 

alikäytettyjä

TE-palveluiden

huono 

saavutettavuus
Työnantajien 

vaikea saada 

tietoa 

tukimuodoista 

Kannustin-

loukut

Työpaikkojen 

esteettömyys-

ongelmat



Työelämäosallisuus ja tiedonpuute

- ”Osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden tai vammaisten henkilöiden 
työllisyysasteesta ei ole ajantasaista tietoa — —.” (Työkanava Oy, 
HE 198/2021)

- Vaikutusten arviointi ilman riittävää tietopohjaa

- Vammaisen naisen euro

- Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotyön yhteensovittaminen (KEL 
12.2. ja 12.4 §:t)  

- Säännöllinen seuranta, tilastointi, indikaattorit puuttuvat

 Yhdenvertaisuusvaltuutetun aloite THL:lle syyskuu 2021



Vammaisten henkilöiden työelämäosallisuutta on 
edistettävä määrätietoisesti (Eduskuntakertomus 2022 
s. 38-42)

• Vammaisuus ei tarkoita työkyvyttömyyttä

• Nykytila ei vastaa CRPD:n vaatimuksia (art. 27)

• Asenteisiin vaikuttaminen: CRPD 8 art. tietoisuuden lisääminen 
edellyttää valtiovallalta toimenpiteitä

• Vammaisvaikutusten arviointiin erityistä huomiota 

• Tilasto- ja tutkimustiedon puutteet vammaisuuteen liittyen 
korjattava

• Tiekartta vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteellisten 
esteiden purkamiseksi tulee valmistella viipymättä TEM:n johdolla



Suuntana vammaisten henkilöiden yhdenvertainen 
osallisuus työelämässä – käsikirja - 1

Yhteistyössä yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Ihmisoikeuskeskus

• Työnantajan ja työntekijän on voitava luottaa siihen, että vammaisen 

työntekijän käytössä olevat työelämään osallistumista tukevat palvelut 

toimivat ja joustavat työelämän vaatimusten mukaan

• Työkyvyttömyyssääntelystä aiheutuvat työelämäosallisuutta vaikeuttavat 

rakenteelliset esteet poistettava

• Yrittäjyyden yhdenvertaiset edellytykset turvattava vammaisille 

henkilöille (mm. starttiraha, elinkeinotuen kriteerit)

• Viranomaisten toteutettava perus- ja ihmisoikeusmyönteistä 

laintulkintaa ja käytettävä tarvittaessa YVL 15 § kohtuullisia 

mukautuksia



Suuntana vammaisten henkilöiden yhdenvertainen 
osallisuus työelämässä – käsikirja -2

Käsikirjan teemat:

• Rekrytointi

• Yrittäjyys

• Työkyvyttömyyseläke

• Vammaispalvelut

• Kuljetuspalvelut

• Henkilökohtainen apu

• Tulkkauspalvelut

• Apuvälinepalvelut



Tutustu työhömme  -
Bekanta dig med vårt arbete



Yhdenvertaisuusvaltuutetun julkaisuja –
Diskrimineringsombudsmannens publikationer

• Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle (K 7 /2022 vp)

• Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen (B 
7/2022 rd)

• Käsikirja Suuntana vammaisten ihmisten osallisuus työelämässä 

• Handboken Siktet inställt på jämlik delaktighet i arbetslivet för 
persioner med funktionsnedsättning

• www.syrjinta.fi : lisää julkaisuja

https://syrjinta.fi/documents/25249352/42720545/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2022+(pdf).pdf/c83caf57-a7c4-a907-9a19-c37c61eec75e/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2022+(pdf).pdf?version=1.3&t=1648705129557
https://syrjinta.fi/documents/25249352/42720545/Diskrimineringsombudsmannens+ber%C3%A4ttelse+till+riksdagen+2022+(pdf).pdf/9e06f4ef-1ec3-dff0-4260-aa7c224ba28e/Diskrimineringsombudsmannens+ber%C3%A4ttelse+till+riksdagen+2022+(pdf).pdf?version=1.3&t=1648705204863
https://syrjinta.fi/documents/25249352/34268331/Suuntana+vammaisten+henkil%C3%B6iden+yhdenvertainen+osallisuus+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4+(pdf).pdf/17b21bb8-30a3-c039-a30d-4e240d349a3a/Suuntana+vammaisten+henkil%C3%B6iden+yhdenvertainen+osallisuus+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4+(pdf).pdf?t=1666849430246
https://syrjinta.fi/documents/25249352/34268331/Siktet+inst%C3%A4llt+p%C3%A5++j%C3%A4mlik+delaktighet+i+arbetslivet+f%C3%B6r+personer+med+funktionsneds%C3%A4ttning+(pdf).pdf/7b95dad7-c0a0-a461-bb1a-c24a7099e966/Siktet+inst%C3%A4llt+p%C3%A5++j%C3%A4mlik+delaktighet+i+arbetslivet+f%C3%B6r+personer+med+funktionsneds%C3%A4ttning+(pdf).pdf?t=1666849510616
http://www.syrjinta.fi/


YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN TOIMISTO

Tel +358 (0) 295 666 800

www.syrjintä.fi

www.facebook.com/yhdenvertaisuus 

@yhdenvertaisuus  

@yhdenvertaisuusvaltuutettu

Kiitos!
Tack!

Menestystä 
tehtäviinne!
Framgång i 

era uppdrag!

http://www.facebook.com/yhdenvertaisuus

