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TIIVISTELMÄ  

Raportti kartoittaa kansallisia syrjintää koskevia tietolähteitä, ja siinä syrjinnällä tarkoi-
tetaan toimeksiannon mukaisesti yhdenvertaisuuslaissa määriteltyä syrjintää. Kartoi-
tus esittelee kansallisia jatkuvan seurannan rakenteita, jotka koskevat syrjinnän eri 
osa-alueita, syrjintään liittyvää tutkimustoimintaa ja tiedonkeruun puutteita. Raportissa 
kootaan tietoa soveltuvin laadullisin menetelmin tiedonkeruun kansallisista raken-
teista, esim. väestötutkimukset, tilastot ja hallinnollinen data eri sektoreilla. Siihen si-
sältyy kohderyhmää edustavien toimijoiden näkemyksiä tiedonkeruun nykytilasta ja 
tarpeista. Raportissa tunnistetaan tiedonkeruun aukkoja ja heikkouksia, peilataan ny-
kytilaa aiemmin toteutettuun vastaavaan analyysiin ja arvioidaan kansallisen tiedonke-
ruun kehittymistä vuosina 2008–2018. Se sisältää myös suosituksia kansallisen tie-
donkeruun kehittämiseksi. 

Raportti perustuu internetistä eri toimijatahoilta koottuun tietoon sekä kasvokkain tai 
puhelimessa tapahtuneisiin keskusteluihin yli 50 virkamiehen ja asiantuntijan kanssa, 
joihin kuuluvat myös syrjinnän seurantaryhmän työjaoston jäsenet (liite 1). Raportin 
luonnos esiteltiin 27.2.2019 työjaoston kokouksessa. Työjaoston jäsenten ja muiden 
yhteistyötahojen antamat kommentit ovat olleet lopullisen version tekemisessä hyvin 
hyödyllisiä. Aineisto on koottu 1.11.2018–9.3.2019.  

Vuodesta 2006 kuluneena aikana syrjintätiedon määrä ja laatu ovat kasvaneet merkit-
tävästi. Vuoden 2007 raportissa tehdyistä yli 40 suosituksesta karkeasti arvioiden yli 
puolet on toteutunut. Myönteisen kehityksen taustalla on epäilemättä se, että eri toimi-
jat ymmärtävät syrjinnän entistä selvemmin omaksi ilmiökseen ja myös syrjinnän yh-
teiskuntapoliittinen merkitys on kasvanut. Syrjintädatan keruuseen ja analyysiin on tul-
lut mukaan uusia toimijoita ja relevantit ministeriöt kiinnittävät huomiota aihepiiriin. 
Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö on luonut oman työsyrjinnän seurantamallin ja 
rahoittaa merkittävästi syrjintädatan keruuta. Sosiaali- ja terveysministeriön panos syr-
jinnän seurantaan toteutuu pitkälti sen alaisten laitosten kautta. Syrjinnän seurannan 
vastuuministeriön vaihtuminen työministeriöstä ensin sisäministeriöön ja sitten oikeus-
ministeriöön ei haitannut merkittävästi kehitystä ja nykytilanne on yleiseurooppalaisen 
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mallin mukainen. Syrjintä mainittiin ensimmäisen kerran myös Suomen hallituksen oh-
jelmassa Jyrki Kataisen pääministerikaudella 2011–14.  

Syrjintätiedon tärkein kerääjä ja analysoija lienee tätä nykyä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos (THL), joka kokoaa laajasti toisaalta maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmis-
töjä koskevaa, toisaalta vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevaa tietoa ja tekee siitä 
tutkimusta. THL:n aineistojen avulla on mahdollisuus myös ikäsyrjinnän nykyistä pa-
rempaan selvittämiseen. Tilastokeskus on keskeinen syrjintätiedon kokoaja ja tutki-
muksen yhteistyökumppani Suomessa, se tekee mm. ulkomailla syntyneiden terveys- 
ja hyvinvointitutkimusta, työolotutkimusta ja kokoaa työolobarometritietoa. Taloustutki-
mus Oy on mukana hyvin monessa tiedonkeruussa ja myös oikeusministeriön tärkeä 
yhteistyökumppani. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuottanut kiinnostavaa tutkimusta 
monista eri aiheista ja sillä samoin kuin työsuojeluhallinnolla on laaja tapausaineisto. 
Opetushallinto on kiinnittänyt huomiota erityisesti kansallisten vähemmistöjen ase-
maan, ja Nuorisotutkimusverkosto on selvittänyt nuorisobarometria käyttäen LGBTI-
väestön tilannetta. Keskeiset työmarkkinajärjestöt kiinnittävät nykyään huomiota syr-
jintään ja kokoavat siitä tietoa jäseniltään. Akateemisen tutkimuksen painopisteenä 
ovat olleet etniset suhteet ja maahanmuutto. Tärkeimpiä tutkimuslaitoksia ovat Helsin-
gin yliopiston sosiaalipsykologian laitos ja Svenska Social- och kommunalhögskolanin 
(HY) yhteydessä toimiva CEREN. Lapin yliopiston Sára-hanke on saamenkielisten ti-
lannetta koskeva tärkein tietolähde Suomessa. Oikeusministeriö kokoaa kansallisen 
syrjintätiedon omalle internet-sivulleen yhdenvertaisuus.fi ja tuottaa lisäksi vuosittain 
erillisselvityksen nelivuotisen seurantaohjelman puitteissa kulloinkin sovittavasta tee-
masta.  

Raportti sisältää johtopäätöksiä ja suosituksia, joiden tarkoituksena on kiinnittää huo-
miota syrjinnän seurannan kehittämiskohteisiin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoseuran-
nan indikaattorityö tulisi yhdistää ja syrjinnän seurannassa sukupuolen tulee olla läpi-
käyvä (cross-cutting) teema. Ikäsyrjintä kaipaa lisäpanostusta, ja LGBTI-väestön tilan-
teesta tulisi tehdä perustutkimus. Kansallisten vähemmistöjen kuten romanien ja eri 
saamenkielisten ryhmien tilanne kaipaa nykyistä enemmän huomiota, vaikka tieto-
pohja tässä onkin viime aikoina kohentunut. Syrjintädiskurssia tulee laventaa: se on 
osallisuuden ja hyvien yhteiskuntasuhteiden pohdinnan olennainen osa.  

Syrjintätietoa on paljon mutta se on hajanaista. Raportissa kannatetaan edelleen ny-
kyisen kaltaista tiedonkeruuta. Oikeusministeriön tulee kerran vaalikaudessa koota 
syrjinnän seurantatiedot raportiksi, joka mahdollisuuksien mukaan viedään Eduskun-
nan käsittelyyn. Syrjinnän seurannan tulee vaikuttaa päätöksentekoon, mikä merkit-
see sitä että tiedonkeruun ja analyysin tulee olla nopeaa ja selkeää. Toisaalta kaiva-
taan monipuolista tutkimusta, joka vie aikansa. Nämä kaksi vaatimusta on edelleen 
mahdollista yhdistää nykyisen mosaiikkimaisen seurantamallin puitteissa. 
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SAMMANDRAG 

I denna rapport kartläggs de nationella informationskällorna för diskriminering. Med 
diskriminering avses i detta sammanhang diskriminering enligt definitionen i diskrimi-
neringslagen. I kartläggningen presenteras de nationella strukturerna för den kontinu-
erliga uppföljningen av diskrimineringens olika delområden, forskning i diskriminering 
och brister i insamlingen av information. I rapporten har man sammanställt information 
om de nationella strukturerna för insamling av information med hjälp av tillämpliga 
kvalitativa metoder, t.ex. befolkningsundersökningar, statistik och administrativ data 
inom olika sektorer. För rapporten har man hört aktörer som företräder olika målgrup-
per och deras synpunkter på nuläget och behoven i fråga om insamlingen av informat-
ion ingår i rapporten. I rapporten har man identifierat luckor och brister i informations-
insamlingen och jämfört nuläget med en tidigare motsvarande analys. Dessutom har 
man utvärderat utvecklingen av den nationella informationsinsamlingen åren 2008–
2018. Rapporten innehåller också rekommendationer om hur den nationella informat-
ionsinsamlingen kan utvecklas i synnerhet inom ramen för uppföljningssystemet för 
diskriminering.  

Rapporten baserar sig på information som samlats in hos olika aktörer på internet 
samt genom personliga diskussioner eller telefonsamtal med mer än 50 tjänstemän 
och experter, inbegripet medlemmarna i den arbetssektion som finns i anslutning till 
uppföljningsgruppen för diskriminering (bilaga 1). Ett utkast till rapport presenterades 
den 27.2.2019 vid arbetssektionens möte.  Kommentarerna från arbetssektionens 
medlemmar och andra samarbetsparter har varit till stor nytta vid utarbetandet av den 
slutliga versionen. Materialet har sammanställts under tiden 1.11.2018–9.3.2019.  

Tillgången till information om diskriminering och informationens kvalitet har förbättrats 
betydligt sedan år 2006. Enligt en grov uppskattning har man genomfört över hälften 
av de 40 rekommendationer som ingick i rapporten 2007. Den positiva utvecklingen 
beror utan tvivel på att olika aktörer tydligare än förut ser diskriminering som ett själv-
ständigt fenomen och diskriminering har också fått en större samhällspolitisk bety-
delse. Nya aktörer har börjat samla in och analysera data om diskriminering och de 
relevanta ministerierna har ägnat uppmärksamhet åt frågor som gäller detta tema. Till 
exempel arbets- och näringsministeriet har skapat en egen modell för uppföljning av 
diskriminering i arbetslivet och finansierar på ett betydande sätt insamling av data om 
diskriminering. Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde sker upp-
följningen av diskriminering främst vid anstalter som lyder under ministeriet. Att an-
svaret för uppföljningen av diskriminering överförts först från arbetsministeriet till inri-
kesministeriet och sedan till justitieministeriet har inte haft någon större inverkan på 
utvecklingen och nuläget är enligt den europeiska modellen. Diskriminering nämndes 
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för första gången även i regeringsprogrammet under statsminister Jyrki Katainens re-
geringsperiod 2011-2014.  

I dagens läge är Institutet för hälsa och välfärd sannolikt den viktigaste aktören när 
det gäller insamling och analys av information om diskriminering. Institutet samlar om-
fattande information såväl om invandrare och etniska minoriteter som om personer 
med funktionsnedsättning och långtidssjuka. Materialet som samlats in av institutet 
ger möjlighet att bättre än för närvarande utreda frågor som gäller åldersdiskrimine-
ring. Statistikcentralen är en central aktör när det gäller att sammanställa informat-
ionen om diskriminering i Finland och en viktig samarbetspart för forskningen. Till cen-
tralens uppgifter hör bl.a. att utreda hälsa och välfärd hos personer som fötts utom-
lands, undersöka arbetsförhållandena och sammanställa arbetslivsbarometerdata. 
Taloustutkimus Oy deltar i insamlingen av information inom många områden och är 
en viktig samarbetspart för justitieministeriet. Diskrimineringsombudsmannen har pro-
ducerat intressanta utredningar om många olika teman och i likhet med arbetar-
skyddsförvaltningen har ombudsmannen omfattande data om olika diskrimineringsfall. 
Undervisningsförvaltningen har fäst uppmärksamhet speciellt vid de nationella minori-
teternas ställning och Ungdomsforskningsnätverket har med hjälp av ungdomsbaro-
metern utrett läget för LGBTI-befolkningen. De centrala arbetsmarknadsorganisation-
erna fäster numera uppmärksamhet vid diskriminering och samlar in information om 
dessa frågor från sina medlemmar. Inom den akademiska forskningen ligger fokusen 
på etniska relationer och invandring. De viktigaste forskningsinstituten är den soci-
alpsykologiska institutionen vid Helsingfors universitet och CEREN vid Svenska 
Social- och kommunalhögskolan. Lapplands universitets projekt Sára är den viktig-
aste informationskällan när det gäller läget för samiskspråkiga i Finland. Justitiemini-
steriet samlar den nationella informationen om diskriminering på sin webbplats Lika-
behandling.fi. Ministeriet utarbetar dessutom årligen en särskild utredning om ett visst 
tema inom ramen för det fyraåriga uppföljningsprogrammet.    

I rapporten ingår slutsatser och rekommendationer som syftar till att lyfta fram utveckl-
ingsmål i fråga om uppföljning av diskriminering. Arbetet för att fastställa indikatorer 
för uppföljningen av likabehandling och jämställdhet bör förenas och kön bör vara ett 
genomgående (cross-cutting) tema i uppföljningen av diskriminering. Det behövs yt-
terligare satsningar på uppföljning av åldersdiskriminering och det bör göras en 
grundläggande undersökning om läget för LGTBI-befolkningen. Det bör fästas större 
uppmärksamhet än för närvarande vid ställningen för de nationella minoriteterna 
såsom romer och de olika samiska språkgrupperna, även om kunskapsunderlaget om 
dessa under den senaste tiden redan har förbättrats. Diskursen om diskriminering bör 
utvidgas: diskriminering är en väsentlig fråga när det gäller olika gruppers delaktighet 
och diskussionen om samhällsrelationer.    
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Det finns mycket information om diskriminering, men informationen är splittrad. Enligt 
rapporten är det skäl att fortsätta med insamlingen av information på samma sätt som 
för närvarande. Justitieministeriet ska en gång per valperiod sammanställa en rapport 
om uppföljningsinformationen och i mån av möjlighet lämna rapporten till riksdagen 
för behandling. Uppföljningen av diskriminering ska kunna beaktas i beslutsfattandet 
vilket innebär att datainsamlingen och analysen av informationen ska vara snabb och 
tydlig. Det behövs dock också mångsidig forskning som kräver mer tid. Dessa två krav 
kan beaktas inom ramen för den nuvarande mosaikartade uppföljningsmodellen.  
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SUMMARY 

This report surveys national sources of information on discrimination. In line with the 
mandate given, the report uses the term discrimination according to the definition in 
the Non-discrimination Act. The survey presents national structures of continuous 
monitoring, which concern the different areas of discrimination, research activities re-
lated to discrimination and deficiencies in data collection. In the report, appropriate 
qualitative methods are used to compile information on the national data collection 
structures such as population surveys, statistics and administrative data from different 
sectors. Views that actors representing the target group have expressed on the cur-
rent state of data collection and the need for it are included in the report. The report 
identifies gaps and weaknesses in the collection of data, compares the current state 
with a similar, earlier analysis and assesses the development of national data collec-
tion between 2008 and 2018. It also includes recommendations for how national data 
collection could be developed, especially by the monitoring system.  

The report is based on information collected from a variety of operators on the internet 
and on discussions conducted face-to-face or over the telephone with more than 50 
public officials, including the members of the work division of the discrimination moni-
toring group (Appendix 1). The draft report was introduced in the meeting of the work 
division on 2 February 2019. The comments given by the members of the work divi-
sion and other cooperating parties were extremely useful when the final version was 
drawn up. The material was gathered between 1 November 2018 and 9 March 2019.  

The amount of discrimination data has increased and its quality has improved signifi-
cantly since 2006. Roughly one half of the more than 40 recommendations given in 
the 2007 report have been realised. One of the reasons for this positive development 
is undoubtedly that different actors now see discrimination increasingly clearly as a 
phenomenon affecting their field and the socio-political importance of discrimination 
has also increased. New actors have joined the process of gathering and analysing 
discrimination data and the relevant ministries pay attention to the subject. For exam-
ple, the Ministry of Economic Affairs and Employment has created a monitoring model 
of its own for discrimination at work and grants considerable funding to the collection 
of discrimination data.  The input of the Ministry of Social Affairs and Health to the 
monitoring of discrimination is largely made by the agencies operating under its auspi-
ces. Transferring the responsibility for the monitoring of discrimination from the Minis-
try of Labour first to the Ministry of the Interior and then to the Ministry of Justice did 
not significantly hinder the development and the current situation is consistent with the 
model generally used in Europe. Discrimination was also mentioned for the first time 
in Finland’s government programme during Jyrki Katainen’s term as Prime Minister 
between 2011 and 2014.  
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Currently, the most important gatherer and analyser of discrimination data is likely to 
be the National Institute for Health and Welfare (THL), which compiles extensive data 
on immigrants and ethnic minorities as well as data on people with disabilities and 
chronic diseases and conducts research on it. With THL’s material, it is possible to 
also examine age discrimination better than currently. Statistics Finland plays a key 
role in compiling discrimination data in Finland and is a partner of research in Finland. 
It conducts research in subject areas such as the health and wellbeing of people born 
abroad and workplace conditions and compiles data for the Working Life Barometer. 
Taloustutkimus participates in a large number of data collection projects and is also 
an important partner of the Ministry of Justice. The Non-Discrimination Ombudsman 
has produced interesting studies on a variety of topics and, like the occupational 
safety authorities, has extensive case material. The education authorities have paid 
attention especially to the position of national minorities and the Finnish Youth Re-
search Network has studied the situation of the LGBTI population with the help of the 
Youth Barometer. The central labour market organisations now pay more attention to 
discrimination and collect information on it from their members. Ethnic relations and 
immigration have been the focus areas of academic research. The most important re-
search institutes are the Department of Social Psychology of the University of Helsinki 
and CEREN, which operates in connection with the Swedish School of Social Science 
(UH). The Sára project of the University of Lapland is the most important source of in-
formation on the situation of the Saami-speaking population in Finland.  The Ministry 
of Justice compiles national discrimination data on its own website yhdenvertaisuus.fi 
and also produces a separate annual report on an agreed theme over the four-year 
monitoring programme.  

The report contains conclusions and recommendations intended to draw attention to 
areas that require development in the monitoring of discrimination. Work on the indi-
cators used in the monitoring of non-discrimination and equality should be merged 
and gender must be a cross-cutting theme in monitoring of discrimination. Additional 
investments are needed in the monitoring of age discrimination and basic research 
should be conducted on the situation of the LGBTI population. The situation of the na-
tional minorities such as the Roma and the different Saami-speaking groups requires 
more attention, although knowledge of it has improved in the past few years. The dis-
crimination discourse should be broadened as it is an essential part of participation 
and debate on good social relations.   

Plenty of data is available on discrimination, but it is fragmented. The report continues 
to support the current form of data collection. Once during every government term, the 
Ministry of Justice should compile a report of the discrimination monitoring data and, if 
possible, the report should be submitted to Parliament for consideration. Discrimina-
tion monitoring should contribute to decision-making, which means that the collection 
and analysis of data must be fast and clear. On the other hand, diverse research is 
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needed and it takes time. These two requirements can still be reconciled in the cur-
rent mosaic-like monitoring model.  
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1 Aihe ja tausta 

1.1 Raportin aihe 
Raportti kartoittaa kansallisia syrjintää koskevia tietolähteitä, ja syrjinnällä tarkoitetaan 
toimeksiannon mukaisesti yhdenvertaisuuslaissa määriteltyä syrjintää. Tasa-arvo-
laissa määritelty syrjintä tietolähteineen ei kuulu selvityksen piiriin, vaikka sukupuolta 
koskevasta syrjinnästä raportti esittää muutamia suosituksia. Kartoitus esittelee kan-
sallisia jatkuvan seurannan rakenteita, jotka koskevat syrjinnän eri osa-alueita, syrjin-
tään liittyvää tutkimustoimintaa ja tiedonkeruun puutteita. Siinä esitetään myös suosi-
tuksia tiedonkeruun kehittämiseksi. Toimeksiannossa todettiin lisäksi 

• Raportin tulee koota tietoa soveltuvin laadullisin menetelmin tiedonkeruun kansalli-
sista rakenteista, esim. väestötutkimukset, tilastot ja hallinnollinen data eri sekto-
reilla. 

• Raporttiin tulee sisällyttää kohderyhmää edustavien toimijoiden näkemyksiä tie-
donkeruun nykytilasta ja tarpeista. 

• Raportissa tulee tunnistaa selvityksen perusteella tiedonkeruun aukkoja ja heik-
kouksia. 

• Selvityksen tuloksia tulee peilata aiemmin toteutettuun vastaavaan analyysiin ja ar-
vioida kansallisen tiedonkeruun kehittymistä vuosina 2008–2018.  

• Selvityksen tulee sisältää suosituksia kansallisen tiedonkeruun kehittämiseksi eri-
tyisesti syrjinnän seurantajärjestelmän toimesta.  

• Selvitysraportin tulee olla suomenkielinen ja sisältää 1–2 sivun mittaisen yhteenve-
don. 

Raportissa käsitellään sekä suoran että epäsuoran syrjintätiedon kokoamista, mutta 
edellistä painotetaan enemmän. Epäsuoralla tiedolla tarkoitetaan dataa jonka avulla 
voidaan kuvata analysoida väestöryhmien välisiä ja mahdollisesti syrjinnästäkin johtu-
via eroja. Raportissa ei käsitellä syrjinnän ja sen sukulaiskäsitteiden kuten kiusaami-
sen, häirinnän ja epäoikeudenmukaisen tai epäasiallisen kohtelun juridista määritte-
lyä.  

Aiemmin suoritetulla vastaavalla analyysilla tarkoitetaan raporttia Mannila S (2007), 
Syrjinnän seuranta Suomessa, Työhallinnon julkaisu 374 / 2007, Helsinki: Työministe-
riö. Ennen tätä julkaisua koottu syrjintädata ja kehitys jäävät tarkastelun ulkopuolelle. 
Vuoden 2007 raportissa esitettiin yhteensä 44 suositusta seurannan kehittämiseksi. 
Karkean arvion mukaan suosituksista on noin puolet toteutunut. 
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Syrjinnän seurannan kannalta on tärkeää huomata, että yhdenvertaisuuslaki uudistet-
tiin vuonna 2014 (1325/ 2014) ja uusi laki astui voimaan 1.1.2015. Samanaikaisesti 
tulivat voimaan mm. muutokset lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, laki 
yhdenvertaisuusvaltuutetusta ja laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Lain 
mukaan viranomaisilla, työnantajilla, oppilaitoksilla ja koulutuksen järjestäjillä on vel-
voite edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Lakia ei kuitenkaan sovelleta yk-
sityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen.  

Uudistuksen tuloksena yhdenvertaisuuden suoja ulottuu aiempaa yhdenmukaisemmin 
eri elämänalueisiin ja se asettaa eri perusteilla tapahtuvan syrjinnän pääosin saman-
laisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Välittömän ja välillisen syrjinnän 
lisäksi syrjintää ovat häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen vammaisilta hen-
kilöiltä ja käsky syrjiä. Mukautusvelvoite on laajentunut uudessa laissa siten, että se 
koskee työnantajien ja koulutuksen järjestäjien lisäksi palvelujen ja tavaroiden tarjo-
ajia. 

1.2 Kansainvälinen yhteistyö 
Raporttia tehdessä on otettu huomioon EU:n puitteissa tapahtuva yhteistyö, jossa 
Suomi on aktiivisesti mukana, kuten Euroopan neuvoston ECRI:n suositukset, Euroo-
pan perusoikeusviraston (FRA) tutkimukset ja suositukset, samoin kuin High Level 
Group on non-discrimination, diversity and equality (Subgroup on Equality Data) -työ-
ryhmän tekemä ohjeistus ja muu syrjinnän kannalta tärkeä EU-tasoinen tutkimustyö. 

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen toimikunta ECRI on 
laatinut yleistä politiikkaa koskevat suositukset. Niistä ensimmäiseen kuuluu lause, 
jonka mukaan valtion tulee käynnistää tutkimusta rasismin, muukalaisvihan, antisemi-
tismin ja suvaitsemattomuuden luonteesta, syistä ja ilmenemismuodoista paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla (1996). Suosituksia on kaikkiaan 16 mutta niihin ei 
kuulu erillistä tarkempaa suositusta tiedon keruusta ja käytöstä (https://rm.coe.int/ecri-
general-policy-recommendation-no-1-on-combating-racism-xenophobia/16808b59e4). 

Vuoden 2015 Eurobarometrissä oli 11 syrjintää koskevaa kysymystä. Sen Suomen 
otos oli 1004 henkeä, aineisto koottiin haastatteluin vuonna 2012 ja aineiston analysoi 
GESIS (Leibniz Institute for Social Sciences), ks. 
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahU-
KEwiA5Pn1sfTfAhXmo4sKHf47AqsQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fec.eu-
ropa.eu%2Fcommfrontoffice%2Fpublicopinion%2Findex.cfm%2FResult-
Doc%2Fdownload%2FDocumentKy%2F68104&usg=AOv-
Vaw0K17I9U5WxLLw6zxue_KST. Myös European Social Surveyn (ESS, 7. kierros) 

https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-1-on-combating-racism-xenophobia/16808b59e4
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-1-on-combating-racism-xenophobia/16808b59e4
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiA5Pn1sfTfAhXmo4sKHf47AqsQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommfrontoffice%2Fpublicopinion%2Findex.cfm%2FResultDoc%2Fdownload%2FDocumentKy%2F68104&usg=AOvVaw0K17I9U5WxLLw6zxue_KST
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiA5Pn1sfTfAhXmo4sKHf47AqsQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommfrontoffice%2Fpublicopinion%2Findex.cfm%2FResultDoc%2Fdownload%2FDocumentKy%2F68104&usg=AOvVaw0K17I9U5WxLLw6zxue_KST
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiA5Pn1sfTfAhXmo4sKHf47AqsQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommfrontoffice%2Fpublicopinion%2Findex.cfm%2FResultDoc%2Fdownload%2FDocumentKy%2F68104&usg=AOvVaw0K17I9U5WxLLw6zxue_KST
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiA5Pn1sfTfAhXmo4sKHf47AqsQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommfrontoffice%2Fpublicopinion%2Findex.cfm%2FResultDoc%2Fdownload%2FDocumentKy%2F68104&usg=AOvVaw0K17I9U5WxLLw6zxue_KST
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiA5Pn1sfTfAhXmo4sKHf47AqsQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommfrontoffice%2Fpublicopinion%2Findex.cfm%2FResultDoc%2Fdownload%2FDocumentKy%2F68104&usg=AOvVaw0K17I9U5WxLLw6zxue_KST
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tietoja asenteista maahanmuuttajia kohtaan voidaan käyttää syrjinnän seurannassa, 
ks. https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS7_toplines_issue_7_im-
migration.pdf. 

Euroopan perusoikeusvirasto FRA on toteuttanut merkittäviä kyselytutkimuksia syrjin-
nästä. Niitä ovat EU:n laajuinen kyselytutkimus maahanmuuttajien ja etnisten vähem-
mistöjen syrjinnän ja rikosten uhriksi joutumisen kokemuksista (EU-MIDIS), jossa en-
simmäisellä kerralla oli mukana 23 500 maahanmuuttajaa tai etnisen vähemmistön 
edustajaa. EU-MIDIS on toteutettu kaksi kertaa. FRA on toteuttanut myös tähän men-
nessä laajimman kyselytutkimuksen naisiin kohdistuvasta sukupuoleen perustuvasta 
väkivallasta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa (n = 42 000) ja laajimman kyselytutkimuk-
sen homo- ja biseksuaaleihin sekä transihmisiin kohdistuvista viharikoksista ja heidän 
syrjinnästään (LGBT Survey I, n = 93 000 HLBT-henkilöä). LGBT Survey II on toteut-
tamisvaiheessa vuonna 2019. Muita FRA:n toteuttamia tutkimuksia ovat mm. kysely-
tutkimus romanien elinoloista ja syrjinnästä (n = 85 000) ja kyselytutkimus antisemitis-
mistä, jossa ensimmäisellä kerralla oli mukana 6 000 vastaajaa. Nämä kaikki ovat ns. 
uhritutkimuksia, joiden fokus on vaihdellut maittain. EU-MIDISin aineistonkeruun on 
Suomessa toteuttanut Taloustutkimus Oy ranskalaisen IPSOS-tutkimuslaitoksen ali-
hankkijana. Suomalaiset aineistot ovat kuitenkin olleet suhteellisen pieniä, esimerkiksi 
MIDIS I kohdistui venäjänkielisiin ja somalialaistaustaisiin maahanmuuttajiin (n = 500+ 
ja 500+), ja MIDIS II Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleisiin, jotka puhuivat afrik-
kalaisia kieliä (n = 502). 

 Romanien asemaa ja antisemitismiä EU:ssa koskevia tutkimuksia FRA on tuottanut 
useita mutta niissä on keskitytty maihin, joissa on suuri romanivähemmistö. Syrjinnän 
kannalta epäsuorasti kiinnostavia ovat myös monet muut FRA:n tutkimukset, esimer-
kiksi selvitys lapsiköyhyydestä EU:sssa ja selvitys vammaisaktivistien kokemuksista 
(https://fra.europa.eu/en/research/projects).  

Tällä hetkellä kiinnostavin FRA-yhteistyö Suomessa liittyy tekeillä olevaan FRA:n pe-
rusoikeustutkimukseen (Fundamental Rights Survey 2019), jonka yhteydessä Suo-
messa kootaan laajat lisäaineistot vammaisista ja kolmesta kieliryhmästä (ruotsi, ve-
näjä, arabia). Suomessa barometri liittyy kansalliseen perus- ja ihmisoikeusohjel-
maan, ja tavoitteena on koota baseline-tieto kohderyhmien perusoikeuksien tilan-
teesta. FRA on toteuttamassa tutkimuksen vuoden 2019 aikana, ja aineiston kokoaa 
Suomessa Taloustutkimus Oy pääosin verkkokyselynä. Aineiston analysoi THL. Vam-
maisten osan otos on 12 500 ja jokaisen kieliryhmän otos on 4 000 eli aineistot ovat 
huomattavan suuria. Kysely tehdään verkkokyselynä, jonka pohjana on FRA:n lo-
make. Vammaiset määritellään käyttämällä Washington Groupin kehittämää toiminta-
rajoitteita koskevaa kysymystä, mikä on tervetullut laajennus vammaisdiskurssiin, 
koska työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa syrjinnän seurannassa (2014) nimen-

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS7_toplines_issue_7_immigration.pdf
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS7_toplines_issue_7_immigration.pdf
https://fra.europa.eu/en/research/projects
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omaan heikko terveys oli tärkeä syrjintäperuste. Vammaisten lisäaineiston kokoami-
nen liittyy YK:n vammaissopimuksen toteuttamisen seurantaan Suomessa. Vammais-
yleissopimuksen toimeenpanon seuranta, edistäminen ja suojelu on kansallisen ihmis-
oikeusinstituution tehtävä, ja sen Suomessa muodostavat Ihmisoikeuskeskus, sen ih-
misoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamies, ks. https://www.ihmisoikeus-
keskus.fi/seuranta/. 

High Level Group on non-discrimination, diversity and equality (Subgroup on Equality 
Data) on koonnut joukon suosituksia datan kokoamisen kehittämiseksi, ja suositukset 
on hyväksytty vuonna 2018. Seuraavassa lyhyt katsaus EU-tasolla tehtyihin havaintoi-
hin ja Suomen tilannetta koskevia kommentteja.  

• Syrjintätiedon kokoamisesta ja käytöstä on katsottu puuttuvan koordinaatiota. Suo-
messa kuitenkin oikeusministeriö huolehtii koordinaatiosta, ja käytöstä vastaavat 
hallinnonaloittain eri ministeriöt toimivaltansa mukaan. Myös tietoisuutta syrjintää 
koskevan tiedon kokoamisen tärkeydestä puuttuu eri EU-maissa. Tietoisuus on ku-
luneiden kymmenen vuoden kuluessa Suomessa kehittynyt huomattavasti, minkä 
osoittaa myös laajentunut tutkimustoiminta, ja sen pääkohtia esitellään tässä rapor-
tissa. Tietoisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa ponniste-
lua. Eri syrjintäperusteita koskevan tiedonkeruun on katsottu olevan epätasapai-
nossa. Voidaankin todeta, että erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kos-
kevaa tietoa ei saa ilman erillistä tiedonhankintaa, jota Suomessa edelleen pitkälti 
puuttuu. Myös iän yhteydestä syrjintään on yllättävän vähän tietoa: vaikka ikä on 
mukana miltei kaikessa tiedonhankinnassa, epäsuoran syrjintätiedon käyttö ikäsyr-
jinnän mittaamiseksi on ongelmallista. Vammaisiakin koskeva tieto on ongelmal-
lista, koska vammaisryhmät ovat keskenään kovin erilaisia: ryhmittäin eriteltyä tie-
toa puuttuu. Yleisenä, muitakin perusteita koskevana ongelmana on tiedon poikki-
leikkausluonne, joka haittaa seurantaa ja syvemmän ymmärryksen saamista ilmi-
östä. Tämäkin tilanne on kuitenkin selkeästi parantunut viimeisten kymmenen vuo-
den aikana. Ongelmaksi on EU-tasolla koettu myös, että eri elämänaloja koskeva 
tiedonkeruu on epätasapainossa. Työelämää koskeva tiedonintressi on merkittä-
vimmässä asemassa Suomessa, mutta se ei ole sinänsä huono asia. Eri lähteistä 
saatava tieto on High Groupin huomioiden mukaan keskenään myös huonosti ver-
tailukelpoista. Tämä ongelma on olemassa myös Suomessa, puhutaan esimerkiksi 
syrjinnän oikeudellisen määrittelyn ja syrjinnän kokemisen väliin sijoittuvasta ”har-
maasta alueesta”. Syrjinnän syvempi ymmärrys edellyttääkin monipuolista tiedon-
hankintaa ja tietojen parempaa vertailukelpoisuutta tai ainakin vertailukelpoisuuden 
puutteiden tarkempaa käsittelyä. Myös lainsäätäjä kaipaa kokonaiskuvaa lakien 
vaikutuksesta eikä sitä saa vain yksittäisistä aikasarjoista. Ongelmaksi EU-tasolla 
on katsottu myös syrjinnän riskiryhmien aliedustus aineistoissa, minkä arvellaan 
johtuvan proxy-tietojen käytöstä. Tästä esimerkiksi annetaan lähtömaan ja kielen 
käyttö etnisen alkuperän proxy-lähteenä, jolloin mm. jää epäselväksi mikä tai mitkä 
nimenomaan etniseen alkuperään – eikä kieleen tai muuttajastatukseen – liittyvät 

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/
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seikat liittyvät syrjintään. Kysymys on aiheellinen myös Suomessa. EU-tasolla on 
myös katsottu, että neuvonpito asiaankuuluvien tahojen (stakeholders) kanssa on 
usein riittämätöntä. Suomessa syrjinnän seurantaryhmään on kuulunut kattavasti 
eri syrjintäperusteita edustavia tahoja ja sen laajan muodon tätä nykyä korvaavaan 
foorumiin kutsutaan vieläkin enemmän eri tahojen edustajia. Tietosuojan vaatimuk-
sia tulkitaan tehtyjen havaintojen mukaan joissakin maissa epätarkasti. Suomessa 
tietosuojavaltuutettua on konsultoitu tarvittaessa eivätkä tietosuojan vaatimukset 
estä tiedon kokoamista.  

Suomi on mukana myös OECD:n vertailussa Education at a Glance 2018, jossa tilas-
toidaan korkein saavutettu koulutusastetta ja työelämään siirtyminen mm. sukupuolen 
ja maahanmuuttajataustan mukaan. Suomen vastuuvirasto tässä asiassa on Opetus-
hallitus ja tietoja antavat myös opetusministeriö ja Tilastokeskus (ks. 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en).  

Syrjinnän seurannan kehittämisen kannalta on tärkeää, kuinka hyvin seuranta auttaa 
Suomen tekemää kansainvälisten ihmisoikeussopimusten raportointia. Tässä suh-
teessa ovat merkittäviä sopimusten valvontaelinten tekemät suositukset Suomelle. 
Seuraavassa kooste aiheista, joihin niissä on kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimin-
taohjelman 2017–19 mukaan kiinnitetty huomiota (http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/79277/OM_9_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y):  

• ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus, tiedotus ja tilastointi 
• ihmisoikeussopimusten ratifiointi (Kansainvälisen työjärjestön itsenäisten maiden 

alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus nro 169 (ILO 169), YK:n yleis-
sopimus kaikkien ihmisten suojelemisesta tahdonvastaiselta katoamiselta, YK:n 
yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojaami-
sesta) 

• yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto, mukaan lukien vihapuhe internetissä 
• naisten oikeudet ja tasa-arvo (mm. väkivalta, palkkaerot, moniperusteinen tai ris-

teävä syrjintä, raskauden, synnytyksen tai perhevapaiden perusteella tehtävät irti-
sanomiset) 

• lapset ja nuoret (tasa-arvoiset koulunkäyntimahdollisuudet, maahanmuuttajataus-
taisten ja romanilasten kokema koulukiusaaminen ja koulun keskeyttämiset, ilman 
vanhempiaan jääneille lapsille tarjottava perheenomaista hoitoa sijaisperheissä lai-
toshoidon sijaan 

• maahanmuuttajat ja vähemmistöt (mm. syrjintä työmarkkinoilla, kotouttaminen vä-
hemmistöjen edustajia osallistaen, suvaitsevaisuus ryhmien kesken) 

• romanien oikeudet ja yhdenvertaisuus  
• alkuperäiskansa saamelaiset (mm. ILO 169, perinteinen poronhoitoelinkeino, sosi-

aali- ja terveyspalvelut, saamen kielet, kulttuurisensitiivinen opetus omalla kielellä 
myös saamelaisalueen ulkopuolella, osallistuminen päätöksentekoon) 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79277/OM_9_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79277/OM_9_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• vapautensa menettäneet henkilöt (mm. paljusellit, vankiloiden tilanahtaus, rikok-
sista epäillyt pois poliisin säilöönottotiloista, mielenterveyslaki) 

• ihmiskaupan torjunta  
• turvapaikanhakijat (mm. säilöönotto poliisin tai rajavartiolaitoksen tiloissa, oikeus-

turvatakeet, paperittomien pääsy terveyspalveluihin) 
• seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (mm. syrjintä ja translaki) 
• vammaisten henkilöiden oikeudet 

Tilastokeskuksella on laajaa kansainvälistä yhteistyötä Eurostatin ja YK:n tilastoko-
mission puitteissa. Myös työvoimatutkimusta (LFS) ja EU:n elinolotutkimusta (EU-
SILC) pyritään käyttämään monissa maissa syrjinnän epäsuoraan mittaamiseen, 
mutta meillä näin ei ole toistaiseksi tehty. Tilastokeskus yhteistyökumppaninaan Tam-
pereen yliopisto analysoi myös Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) aineiston, jonka 
kokoaa Taloustutkimus. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) Eu-
roopan työolotutkimus tuottaa kansainvälistä vertailukelpoista tietoa työoloista eri 
maissa (ks. luku 2.10). 

Yliopisto- ja muu tutkimus osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin, jotka koskevat myös 
syrjintää. Niistä ansaitsee mainita muun muassa Max Planck -instituutin koordinoima 
SHARE-projekti, joka selvittää paneliasetelmassa 50+ väestöryhmän asemaa. (Sur-
vey of health, aging and retirement in Europe), joka sisältää erillisen osion syrjinnästä 
(http://www.share-project.org/). Aineistonkeruussa on toteutettu 7 aaltoa, ja Suomi tuli 
mukaan niistä viimeiseen, jonka aineisto on koottu 2017. Sen tuloksia julkistetaan ke-
väällä 2019, jolloin tapahtuu myös seuraava aineistonkeruuaalto (n = 2000 Suo-
messa). Väestöliitto on hankkeen suomalainen partneri, ja aineiston kokoaa Talous-
tutkimus. Aineiston saa käytettäväksi asianmukaisesta hakemuksesta Väestöliitolle. 
Tietoa hankkeesta ks. http://vaestoliitto-fi-bin.di-
recto.fi/@Bin/fee4ce9f9ee2e9074eb5e1841e6be1bf/1551684625/applica-
tion/pdf/8522233/SHARE_PanelCareBroschuere2016_fin_1.4.pdf. 

1.3 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
Vuoden 2007 raportissa ehdotettiin monissa kohdin seurantatiedon raportoimista su-
kupuoliryhmittäin. Tasa-arvon mittaamista koskeva indikaattorityö on varsin pitkällä, ja 
syrjinnän seurannan kannattaa ottaa se huomioon.  

THL:n tasa-arvotiedon keskus kokoaa tasa-arvotietoa ja kehittää tasa-arvoindikaatto-
reita. Kansainvälisiä tasa-arvoindikaattoreita on koottu Sukupuolten tasa-arvo -verk-

http://www.share-project.org/
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/fee4ce9f9ee2e9074eb5e1841e6be1bf/1551684625/application/pdf/8522233/SHARE_PanelCareBroschuere2016_fin_1.4.pdf
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/fee4ce9f9ee2e9074eb5e1841e6be1bf/1551684625/application/pdf/8522233/SHARE_PanelCareBroschuere2016_fin_1.4.pdf
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/fee4ce9f9ee2e9074eb5e1841e6be1bf/1551684625/application/pdf/8522233/SHARE_PanelCareBroschuere2016_fin_1.4.pdf
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kosivulle, ks. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tilas-
tot/kansainvalisia-tilastoja. Suomen tasa-arvoindikaattoreista julkaistaan Sukupuolten 
tasa-arvo verkkosivulla ensimmäinen listaus vuoden 2019 aikana.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusindikaattoreita on tarkoitus liittää mm. sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden seurantaan ja arviointiin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain tarkoitta-
man syrjinnän seurantojen yhdistämisellä eri alueilla voi olla merkittäviä synergiaetuja.  

1.4 Syrjintä ja osallisuus 
Syrjinnän seurannan kannalta myös osallisuuden diskurssi on mielenkiintoinen, mutta 
enimmäkseen aiheesta on toistaiseksi vasta tuotettu – sinänsä hyvin käyttökelpoisia – 
ehdotuksia. 

Osallisuuden indikaattoreita kehitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa lähinnä 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, huono-osaisuuden ja sen torjunnan näkökul-
masta, https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuu-
den-edistaminen/osallisuuden-seuranta. Tällöin voidaan seurata, kuinka hyvin paikal-
lishallinnon toiminta on osallistavaa tai voidaan mitata yksilötason kokemusta osalli-
suudesta. Jälkimmäiseen on omat mittarinsa lapsille ja nuorille Kouluterveysky-
selyssä.  

Osallisuutta tai sen puutetta voidaan myös pohtia hyvien väestösuhteiden näkökul-
masta. Oikeusministeriö on kumppaniensa kanssa toteuttanut Good Relations ja 
Trust-hankkeet, joiden puitteissa on osaksi muiden maiden mallin mukaan kehitetty 
hyvien väestösuhteiden indikaattoreita, ne eivät kuitenkaan ole vielä käytössä. Nämä 
indikaattorit kattavat neljä elämänaluetta, asenteet, henkilökohtaisen turvallisuuden, 
vuorovaikutuksen toisten kanssa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen. Indikaattorit 
menevät osittain päällekkäin tavallisten syrjinnän seurantamittarien (mm. asenteet, vi-
harikokset, syrjintä) kanssa. Kyseessä on erittäin hyödyllinen laajennus syrjintädis-
kurssiin, ks. tarkemmin https://docplayer.fi/7059128-Hyvien-suhteiden-indikaattorien-
laatiminen.html.  

Kestävän kehityksen ohjelmalle on rakennettu syrjäytymistä ja osallisuutta koskevat 
seurantaindikaattorit, joihin kuuluu myös ”syrjintä ja yksinäisyys”. Tämä on kolmas 
merkittävä suomalainen osallisuusdiskurssi, ja sen vastuutahona on valtioneuvoston 
kanslia, ks. https://kestavakehitys.fi/seuranta/syrjaytyminen-ja-yhteiskunnallinen-osal-
lisuus. Kestävän kehityksen indikaattorit kokoaa Tilastokeskus, joka toimii YK:n tilas-
tokomission yhteistyökumppanina ja jolla on tässä suhteessa itsenäinen rooli suh-
teessa valtioneuvoston kansliaan. 

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tilastot/kansainvalisia-tilastoja
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tilastot/kansainvalisia-tilastoja
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/osallisuuden-seuranta
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/osallisuuden-seuranta
https://docplayer.fi/7059128-Hyvien-suhteiden-indikaattorien-laatiminen.html
https://docplayer.fi/7059128-Hyvien-suhteiden-indikaattorien-laatiminen.html
https://kestavakehitys.fi/seuranta/syrjaytyminen-ja-yhteiskunnallinen-osallisuus
https://kestavakehitys.fi/seuranta/syrjaytyminen-ja-yhteiskunnallinen-osallisuus
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2 Syrjinnän seuranta: toimijat, data, 
tutkimus  

Syrjinnän seuranta on aiemman tehdyn raportin (2007) jälkeen kehittynyt voimak-
kaasti, mutta se on edelleen melko hajanaista. Seuraavassa esitellään aluksi Suo-
messa vuoden 2007 jälkeen tehtyä ja meneillään olevaa syrjinnän seurantaa, niiden 
tietolähteitä ja menetelmiä. Luku on rakennettu etupäässä toimijatahoittain, mutta 
muutamat tietolähteet tai tutkimukset tulevat esiin useissa kohdissa. Tietokartoituksen 
kohteena on syrjintädatan keruu ja siitä tehdyt analyysit. Esimerkiksi teoreettisemman 
tieteellisen tutkimuksen kartoitus ei ole kuulunut tehtävänasettelun piiriin. 

Syrjinnän seuranta on poikkihallinnollinen velvoite, jonka toteuttamisen kannalta kes-
keisin toimija Suomessa on oikeusministeriö. Vuoden 2007 jälkeen syrjintäkysymykset 
ja syrjinnän seuranta ovat siirtyneet ensin työministeriöltä sisäministeriölle ja sieltä oi-
keusministeriölle, kuitenkin niin että kotouttamispolitiikka kuuluu nyt työ- ja elinkeino-
ministeriölle. Syrjintädatan keruun osalta ministeriöiden toimenkuvat vaihtelevat, ja 
siksi kaikki ministeriöt eivät ole yhtä lailla mukana analyysissa. Oman henkilöstön hy-
vinvointia kuvaavia barometreja tehdään kaikissa virastoissa, mutta niitä ei ole otettu 
kuvaukseen mukaan. Nekin voisivat toimia niin päätettäessä syrjintädatan keruuväli-
neinä.  

Tämän varsin laajan luvun jälkeen seuraavat johtopäätökset ja suositukset, jotka pe-
rustuvat havaintoihin tehdystä ja meneillään olevasta datankeruusta ja analyysista 
sekä eri tahojen edustajien haastatteluissa esittämiin näkemyksiin. Liite 1 sisältää lu-
ettelon haastatelluista ja heidän edustamistaan tahoista.  

2.1 Oikeusministeriö 

2.1.1 Syrjinnän seuranta 

Oikeusministeriö toteuttaa syrjinnän nelivuotista seurantaohjelmaa, jonka toinen neli-
vuotiskausi on päättynyt vuonna 2017. Tätä ennen samaa seurantaohjelmaa toteutti 
sisäministeriö, jolle yhdenvertaisuusasiat kuuluivat vuoden 2015 loppuun saakka. 
Sisä- ja oikeusministeriössä on ollut syrjinnän seurantaryhmä, joka kokoaa yhteen ai-
heen kannalta keskeiset tasot ts. ministeriöt, tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt. 
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Vuonna 2016 ryhmä jakautui kahteen tasoon, joista suppeampi syrjinnän seurantaryh-
män työjaosto on ministeriön konsultaatiotaho syrjinnän seurantaa suunniteltaessa ja 
toteutettaessa ja siihen kuuluu aktiivisia tutkijoita sekä aiheen kannalta keskeisimpien 
tahojen edustajia. Laajempi taho on foorumi, jolle tuodaan syrjintää koskevia ideoita ja 
uutisia tarpeen mukaan noin 1–2 kertaa vuodessa tiedonvälityksen hengessä. Tarkoi-
tuksena on saada niistä laajemmin kansalaisyhteiskunnan ja sen eri ryhmien näke-
myksiä.  

Oikeusministeriössä tapahtuva syrjinnän seuranta kokoaa tietoa syrjinnästä tilastoista, 
tutkimuksista ja eri instituutioiden toimintaraporteista erilliselle internet-sivulle. Tämän 
lisäksi ministeriö tilaa vuosittain erillisen selvityksen seurantaryhmässä määritellystä 
teemasta. Syrjinnän seurantajärjestelmä on hankkinut seuraavat temaattiset selvityk-
set, joiden raportit voi ladata internetistä:  

• Korhonen N, Jauhola L, Oosi O & Huttunen H-P (2016), "Usein joutuu miettimään, 
miten pitäisi olla ja minne olla menemättä". Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja 
niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin, Selvityksiä ja ohjeita 7/ 2016, Helsinki: 
Oikeusministeriö. Toteuttajana Owal Group Oy. Kohderyhmänä romanit, saamelai-
set, vieraskieliset, ulkomaiden kansalaiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt, 
vammaiset, uskonnollisiin vähemmistöihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöi-
hin kuuluvat. Tiedonkeruu: avoin kysely (n = 1 475), kohderyhmä- (n = 43) ja asi-
antuntijahaastattelut (n = 13), http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/76633/omso_7_2016_vipu-raportti_158_s.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y.  

• Jauhola L & Vehviläinen J (2015), Syrjintä koulutuksessa. Oikeusministeriön jul-
kaisu 21/ 2015, Helsinki: Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuuden toteutuminen opin-
tojen ohjauksessa eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten osalta. Toteuttajana 
Owal Group Oy ja Dialoog. Kohderyhmänä ulkomaan kansalaiset ja syntyperältään 
ulkomaalaiset, vieraskieliset, uskonnolliset vähemmistöt, vammaiset, romanit, saa-
melaiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Selvitys perustui aikaisempiin tut-
kimuksiin ja selvityksiin, laillisuusvalvojilta ja hallinto-oikeuksista koottuihin tietoihin, 
opettajille, oppilaan ohjaajille ja opinto-ohjaajille suunnattuun valtakunnalliseen ky-
selyyn (n = 414), asiantuntijahaastatteluihin ja tietopyyntöihin (n = 40) ja vähem-
mistöryhmien nuorten haastatteluihin, http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/76615/omso_21_2015_lr_220_s.pdf.  

• "Vammaisena olen toisen luokan kansalainen" – selvitys vammaisten kokemasta 
syrjinnästä arjessa (2016), Helsinki: Yhdenvertaisuusvaltuutettu & Oikeusministe-
riö. Toteuttajana yhdenvertaisuusvaltuutettu. Selvitys perustuu tuomioistuin- ja vi-
ranomaistilastoihin, verkkokyselyyn (n = 455, vastausprosentti 80 %) ja haastatte-
luihin (n = 27), https://www.syrjinta.fi/documents/10181/40035/Vammaisselvi-
tys_uusin/2506b079-2a76-4aff-ae1d-5e9728f38657.  

• Törmä S, Huotari K, Tuokkola K & Pitkänen S (2014), Ikäihmisten moninaisuus nä-
kyväksi – selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76633/omso_7_2016_vipu-raportti_158_s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76633/omso_7_2016_vipu-raportti_158_s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76633/omso_7_2016_vipu-raportti_158_s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76615/omso_21_2015_lr_220_s.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76615/omso_21_2015_lr_220_s.pdf
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/40035/Vammaisselvitys_uusin/2506b079-2a76-4aff-ae1d-5e9728f38657
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/40035/Vammaisselvitys_uusin/2506b079-2a76-4aff-ae1d-5e9728f38657
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syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa, Sisäministeriön julkaisu 14/ 2014, Hel-
sinki: Sisäministeriö. Toteuttajana Referenssi Oy ja Kuntoutussäätiö. Monia eri ai-
neistonkeruun menetelmiä, ryhmähaastattelut, yksilöhaastattelut (n = 144), tarina-
tutkimus (n = 6), http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/78988/Ik%c3%a4ihmisten%20moni-
naisuus%20n%c3%a4kyv%c3%a4ksi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

• Aaltonen M, Heino P & Villa S (2013), "Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta" 
– Selvitys syrjinnän uhrien oikeusturvakeinojen saavutettavuudesta ja vaikuttavuu-
desta. Sisäasiainministeriön julkaisu 13/ 2013, Helsinki: Sisäasiainministeriö. Selvi-
tys perustui tilastoihin ja aiempaan tutkimukseen, omana aineistona 39 syrjinnän 
uhria. Lisäksi haastateltiin edustajia tasa-arvovaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun 
toimistosta sekä aluehallintovirastoista, sähköpostitse myös Seta ry:n ja Suomen 
Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n edustajia, http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/79035/Riiteleminen%20on%20pienelle%20ihmi-
selle%20raskasta.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

• Larja L, Warius J, Sundbäck L, Liebkind K, Kandolin I & Jasinskaja-Lahti I (2012), 
Discrimination in the Finnish Labour Market – An Overview and a Field Experiment 
on Recruitment, Publications of the Ministry of Employment and the Economy, Em-
ployment and Entrepreneurship 16/ 2012, Helsinki: Ministry of Employment and the 
Economy. Toteuttaja Helsingin yliopisto. Katsaus aiempaan tutkimukseen ja ehdo-
tus työsyrjinnän seurannaksi. Omana metodina - ainut tällainen tutkimus Suo-
messa - discrimination testing (n = 1 258), https://yhdenvertaisuus.fi/docu-
ments/5232670/5376058/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Mar-
ket/18c621cc-3fa5-4d8c-9b76-e8eb093ce4ac/Discrimination+in+the+Finnish+La-
bour+Market.pdf.  

• Junkala P & Lallukka K (2012), Yhteiset kentät? Puheita ja tekoja vähemmistöihin 
kuuluvien nuorten yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun edistämiseksi, Sisäasiain-
ministeriön julkaisu 1/2012, Helsinki: Sisäasiainministeriö. Toteutettu Yhdenvertai-
suus etusijalle –hankkeen osana. Aineistona monikulttuurisuuden, sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöjen, liikunnan kansalaistoiminnan ja nuoruuden asiantuntijoi-
den haastattelut (n = 30), http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/79500/sm_012012.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

• Huotari K, Törmä S & Tuokkola K (2011), Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla – 
Erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syr-
jintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa, Sisäasiainministeriön julkaisu 11/ 
2011, Helsinki: Sisäasiainministeriö. Toteuttajat Referenssi Oy ja Tuokkola K. Sel-
vitys perustuu seuraaviin aineistoihin: viranomaistilastot ja -kertomukset, aiemmat 
tutkimukset, kysely seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille 
(n=636), nuorten haastattelut (n=5) ja tarinat (n=4), http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/79679/sm_112011.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

• Kankkunen P, Harinen P, Nivala E & Tapio M (2010) Kuka ei kuulu joukkoon? Las-
ten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa, Sisäasiainministeriön julkaisu 36/ 2010, 
Helsinki: Sisäasiainministeriö. Toteuttajana Itä-Suomen yliopisto, osa Yhdenvertai-

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78988/Ik%c3%a4ihmisten%20moninaisuus%20n%c3%a4kyv%c3%a4ksi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78988/Ik%c3%a4ihmisten%20moninaisuus%20n%c3%a4kyv%c3%a4ksi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78988/Ik%c3%a4ihmisten%20moninaisuus%20n%c3%a4kyv%c3%a4ksi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79035/Riiteleminen%20on%20pienelle%20ihmiselle%20raskasta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79035/Riiteleminen%20on%20pienelle%20ihmiselle%20raskasta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79035/Riiteleminen%20on%20pienelle%20ihmiselle%20raskasta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Market/18c621cc-3fa5-4d8c-9b76-e8eb093ce4ac/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Market.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Market/18c621cc-3fa5-4d8c-9b76-e8eb093ce4ac/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Market.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Market/18c621cc-3fa5-4d8c-9b76-e8eb093ce4ac/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Market.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Market/18c621cc-3fa5-4d8c-9b76-e8eb093ce4ac/Discrimination+in+the+Finnish+Labour+Market.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79500/sm_012012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79500/sm_012012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79679/sm_112011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79679/sm_112011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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suus etusijalle -hanketta. Aineistoina Nuorisotutkimusseuran kysely- ja haastattelu-
aineistot monikulttuuristen nuorten kokemuksista vapaa-ajan osallistumismahdolli-
suuksista (n=489 ja n=15) ja lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Jyväskylän yliopiston 
tutkimushankkeen haastattelut romanilasten ja -nuorten kokemuksista oikeuk-
siensa toteutumisesta (n=36); verkkokysely etnisiin, uskonnollisiin, seksuaalisiin, 
vammaisvähemmistöihin kuuluville lapsille ja nuorille (n = 337) ja ryhmä- ja yksilö-
haastattelut (n = 23), http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/80503/sm_362010.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

• Niemi A-M, Mietola R & Helakorpi J (2010), Erityisluokka elämänkulussa – Selvitys 
peruskoulussa erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien 
ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten koulutus- ja työelämäpoluista, Si-
säasiainministeriön julkaisu 1/2010, Helsinki: Sisäasiainministeriö. Toteutettu Yh-
denvertaisuus etusijalle –hankkeen osana. Haastatteluaineisto erityisluokalla opis-
kelleita (n = 27), http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/79734/sm_012010.pdf?sequence=1&isAallowed=y.  

Lisäksi oikeusministeriö koordinoi vuosina 2017–2019 LGBTI-väestöä koskevaa, kan-
sainvälistä Rainbow Rights-hanketta, jonka puitteissa on toteutettu selvitys monipe-
rusteisesta syrjinnästä Lepola O (2018), Koko ajan jännittyneenä. Moniperusteinen 
syrjintä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemana, Selvityksiä ja ohjeita 51, 
Helsinki: Oikeusministeriö, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/161239/OMSO_51_2018_Koko_ajan_j%C3%A4nnittyneen%C3%A4_Rain-
bow_Rights_web.pdf. Tutkimusaineisto n = 27, koottiin haastatteluin ja haastateltavat 
tavoitettiin useiden eri kanavien kautta.  

2.1.2 Seurantatiedon koonti 

Oikeusministeriö kokoaa eri lähteistä saadun ja eri tahojen tuottaman seurantatiedon 
internet-palveluun https://yhdenvertaisuus.fi, jonka alla on alasivu https://yhdenvertai-
suus.fi/syrjintatieto.fi. Sivut sisältävät uutisia, tilastoja, tutkimuksia, erilaisia oppaita ja 
tietoa lainsäädännöstä, syrjintään liittyvistä hankkeista ja hyvistä käytännöistä. Ajan-
kohtaista-otsikon alla esitellään käytännöllisesti katsoen kaikki syrjintää koskevat uu-
det tutkimukset.  

Seuraavassa esitellään lyhyesti yhdenvertaisuus.fi/syrjintatieto.fi-palvelussa tällä het-
kellä oleva seurantatieto lähteineen. Kuvaus on palvelun luokituksen mukainen.  

Asenteet 
• Miten meillä menee? Kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa – painopisteenä 

vastaanottokeskuspaikkakunnat Valtioneuvoston julkaisuarkistossa  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80503/sm_362010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80503/sm_362010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79734/sm_012010.pdf?sequence=1&isAallowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79734/sm_012010.pdf?sequence=1&isAallowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161239/OMSO_51_2018_Koko_ajan_j%C3%A4nnittyneen%C3%A4_Rainbow_Rights_web.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161239/OMSO_51_2018_Koko_ajan_j%C3%A4nnittyneen%C3%A4_Rainbow_Rights_web.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161239/OMSO_51_2018_Koko_ajan_j%C3%A4nnittyneen%C3%A4_Rainbow_Rights_web.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/
https://yhdenvertaisuus.fi/syrjintatieto.fi
https://yhdenvertaisuus.fi/syrjintatieto.fi
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• Eurobarometri 2015 
• Asenteet vammaisia henkilöitä kohtaan (edellä) 
• Oppilaitosten henkilökunnan asenteet yhdenvertaisuuteen – tutkimus opintojen oh-

jauksesta (edellä) 
• European Social Survey – kokemus hyvinvoinnista vaikuttaa asenteisiin 

Syrjintäkokemukset ja havainnot 
Työelämä 
• Eurobarometri 2015 
• Kansallinen työolotutkimus 
• Työsuojeluhallinnon (AVI) valvontatiedot  

Palvelut 
• Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tehdyt kantelut (vuosittainen käsiteltyjen syrjintäyh-

teydenottojen kokonaismäärä, jossa on mukana kaikki elämänalueet) 
• Ikääntyneiden syrjintäkokemuksia selvittänyt tutkimus (edellä)  
• Syrjintä vuokra-asuntomarkkinoilla: Öblom A, Antfolk J (2017) Ethnic and gender 

discrimination in the private rental housing market in Finland: A field experiment. 
PloS ONE 12(8), e0183344, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183344. Tutki-
muksessa lähetettiin asuntohakemuksia suomen-, ruotsin- ja arabiankielisillä mies-
ten ja naisten nimillä ja todettiin, että arabiankielisillä miesten nimillä saatiin sel-
västi vähemmän vastauksia kuin muilla nimillä.  

Koulutus 
• Kouluterveyskysely  
• Vähemmistöjen erityistarpeiden ottaminen huomioon opintojen ohjauksessa 

(edellä) 

Eri väestöryhmien kokema syrjintä 
• Eurobarometri – etnisyys, alkuperä 
• ”Vammaisena olen toisen luokan kansalainen” – Selvitys vammaisten kokemasta 

syrjinnästä arjessa, 2016 (edellä) 
• FRA – transihmisten syrjintä 2015 
• Nuorisobarometri 2014 
• Ikääntyneiden asema sosiaali- ja terveyspalveluissa (edellä) 

Syrjintäilmoitukset, -ratkaisut ja -tilastot 
Valvontaviranomaiset 
• Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
• Työsuojeluviranomaiset 
• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (vuoteen 2014 syrjintälautakunta) 
• Tasa-arvovaltuutettu 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183344
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Oikeusasiat 
Oikeudellinen tausta: kiihottaminen kansanryhmää vastaan, syrjintärikos, työsyrjintäri-
kos, yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki 
• Käräjäoikeus 
• Hovioikeus 
• Eduskunnan oikeusasiamies 
• Oikeustietoisuus: Joronen 2016, Eurobarometri 2015 

Viharikokset ja vihapuhe 
• Poliisiammattikorkeakoulun vuosittaiset selvitykset, jotka perustuvat tehtyihin ilmoi-

tuksiin  
• ”Usein joutuu miettimään, miten pitäisi olla ja minne olla menemättä” – Selvitys vi-

hapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin, 2016 
(edellä) 

2.2 Sisäministeriö 
Aiemmin, kun syrjintäasiat kuuluivat sisäministeriölle, sisäministeriö organisoi suuren 
osan edellä listatuista syrjinnän seurantaryhmän tilaamista selvityksistä. Poliisiasiat 
kuuluvat edelleen sisäministeriölle. Joka toinen vuosi Poliisiammattikorkeakoulu jul-
kaisee katsauksen poliisin toimintaympäristöön, jossa on usein mukana tiedot viha-
rikoksista ja vihapuheesta. Vuoden 2018 katsauksessa on luku Maahanmuutto ja ri-
kollisuus, jossa kuvataan maahanmuuttajien rikoksia ja maahanmuuttajia rikosten uh-
reina. Luku sisältää myös seurantaa koskevia suosituksia (Laitinen & Jukarainen 
2018): 

• ”Käytännössä meiltä puuttuu kattava ja monitieteellinen seuranta, jonka puitteissa 
olisi mahdollista pitkäjänteisesti seurata eri ilmiöitä. Parhaimmillaan meillä olisi foo-
rumi tai ”datapankki”, jossa maahanmuuttoon turvallisuuden kontekstissa liittyviä 
ilmiöitä pystyttäisiin seuraamaan kattavasti. Artikkelin liitteessä listatuista indikaat-
toreista osa voitaisiin poimia muista vakiintuneista raporteista, joita ovat esimer-
kiksi poliisibarometri, maahanmuuttobarometri, tasa-arvobarometri, laittoman maa-
hantulon seuranta, ihmiskaupparaportti ja väkivaltaisen ekstremismin tilannekat-
saus. Työ- ja elinkeinoministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeri-
ölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle tulisi kehittää yhteiset seurantaindeksit ul-
komaalaistaustaisten kokemukselliselle turvallisuudelle psyykkisen hyvinvoinnin 
sekä sosiaalisen, fyysisen ja taloudellisen turvallisuuden osalta. Esimerkiksi kerran 
vuodessa päivitettävä strateginen tilannekatsaus ulkomaalaistaustaisten rikollisuu-
desta, ulkomaalaistaustaisiin kohdistuvista viharikoksista (ml. etnisten ja uskonnol-



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 2019:35 

29 

listen ryhmien väliset viharikokset) sekä väkivaltaisesta ekstremismistä ja radikali-
soitumisesta (ml. vankilassa radikalisoituminen) olisi hyvä tuottaa yhteistyössä 
Maahanmuuttoviraston, keskusrikospoliisin (PTR-keskuksen ja strategisen analyy-
sitoiminnon), poliisilaitosten RTA-yksiköiden, Rikosseuraamuslaitoksen sekä suo-
jelupoliisin kanssa. ( – ) Laittoman maahantulon tilastollista seurantaa olisi hyvä 
täydentää uhritutkimusten tiedoilla ja kokonaisarviolla laittomasti maassa olevien 
tilanteesta. Viharikosseurantaa voisi laajentaa ja liittää osaksi katuturvallisuuden, 
väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen sekä ulkomaalaistaustaisten ryh-
mien välisten jännitteiden ja väkivallan seurantaa. Maahanmuuton seurausten arvi-
ointi edellyttää seurannan kohteiden yhteismitallistamista. ( – ) Poikkihallinnollisen 
yhteistyön lisäksi tarvitaan yksi kokoava instanssi, joka määrittelee tarvittavan seu-
rantatiedon, tilaa sen ja tuottaa siitä keskeiset analyysit. Seurannan, analyysin ja 
raportoinnin käytäntöjä tulisi sen vuoksi kehittää valtioneuvoston yhteiseksi tilanne-
kuvaprosessiksi. ” 

Syrjinnän kannalta kiinnostavia aiheita ja niitä kuvaavia indikaattoreita hahmotuk-
sessa on eritelty tarkemmin julkaisussa Laitinen K, Jukarainen P & Boberg H (2016) 
Maahanmuutto ja turvallisuus – arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle, Val-
tioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/ 2016, Helsinki: Valtioneu-
vosto, https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/7_Maahanmuutto+ja+turvalli-
suus.pdf/f436c89f-beff-4c65-b814-f4c1a44f6e46?version=1.0. Raportissa määriteltyjä 
indikaattoreita aiheittain ovat:  

Rasistiset ja uskonnolliset viharikokset 
• rikosilmoitukset 
• uhrikokemukset (kyselytutkimus) 
• muukalaisvihamielisten ja ekstremististen ryhmien toiminta 

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat ulkomaalaistaustaiset nuoret (NEET 
ryhmä) 
• lukumäärä ja tuen saanti (etsivä nuorisotyö, palveluihin ohjaus) 

Ulkomaalaistaustaisten taloudellisen turvallisuuden indikaattorit maahantulosyyn, 
maassaoloajan, iän ja sukupuolen mukaan eriteltynä  
• koettu ja taloudellis-tilastollinen köyhyys 
• ulkomaalaistaustaisten osuus matalapalkka-ammateissa 

Ulkomaalaistaustaisten psyykkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden indikaat-
torit maahantulosyyn, maassaoloajan, iän ja sukupuolen mukaan eriteltynä  
• traumakokemukset ja niiden hoito 
• mielenterveysongelmat ja palveluiden saavutettavuus 
• syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemukset 
• suomalaiset ystävät, yksinäisyys 
• naapuriavun saanti 

https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/7_Maahanmuutto+ja+turvallisuus.pdf/f436c89f-beff-4c65-b814-f4c1a44f6e46?version=1.0
https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/7_Maahanmuutto+ja+turvallisuus.pdf/f436c89f-beff-4c65-b814-f4c1a44f6e46?version=1.0
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Ulkomaalaistaustaisten kokema katuturvallisuus maahantulosyyn, maassaoloajan, iän 
ja sukupuolen mukaan eriteltynä 
• pelko väkivallan uhriksi joutumisesta julkisilla paikoilla  
• välttämiskäyttäytyminen 

Ulkomaalaistaustaisten miesten, naisten ja lasten kokema seksuaalinen ja muu väki-
valta maahantulosyyn, maassaoloajan, iän ja sukupuolen mukaan eriteltynä  
• poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset; 
• uhritutkimukset väkivallan kokemuksista 
• ulkomaalaistaustaisten uhrien tukipalveluiden asiakasmäärät 
• terveydenhuollon ja sairaanhoidon hoitoilmoitukset (rekisteriaineistot) olisi mahdol-

lista yhdistää ja linkittää UTH- ja Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi -väestö-
tutkimustietoon tutkimustyönä 

Ulkomaalaistaustaisten syrjintä viranomaispalveluissa  
• poliisin, oikeuslaitoksen ja vankiloiden epäasiallinen ja epäoikeudenmukainen koh-

telu 
• luottamus sosiaali-, terveys-, opetus- ja työvoimaviranomaisiin 

Segregaatioindeksi  
• ulkomaalaistaustaisten asumisen eriytyminen 
• huono-osaisuuden keskittyminen 
• koulujen etninen eriytyminen 

Katuturvallisuusindeksi (ml. maahanmuuttajavaltaiset paikkakunnat ja kaupunginosat) 

Yhdenvertaisuusindeksi 
• päivähoitoon osallistuminen 
• koulutukseen hyväksyminen, tutkintojen suorittaminen, opintojen keskeyttäminen, 

peruskoulun oppilaiden koulumenestys 
• osallistuminen työmarkkinoille 
• koettu syrjintä työelämässä 
• yhteiskunnallinen osallistuminen (tietoisuus äänioikeudesta; maahanmuuttajataus-

taiset kunnanvaltuutetut) 
• asuntokunnan käytettävissä oleva tulo, pienituloisuusaste, tulotason kehitys, ah-

taasti asuminen 
• terveys ja palveluiden käyttö 
• kotouttamistoimien laatu ja vaikuttavuus, palveluiden sosiaalinen esteettömyys, 

palveluiden saannin ja laadun alueellinen yhdenvertaisuus, koettu hyödyllisyys 
• kielitaidon kehittyminen 

Luettelo keskittyy pitkälti kotoutumisen seurantaan, mutta esiin voivat tulla myös 
muun muassa vammaisiin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat rikok-
set.  
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Poliisi on tilastoinut ja raportoinut viharikollisuutta Suomessa jo parikymmentä vuotta. 
Viharikokset haetaan poliisin tiedoista rikosnimikkeiden, asianimikkeiden, erilaisten 
hakusanojen ja koodien perusteella. Syrjintä voidaan usein luokitella viharikokseksi, 
mutta myös muissa rikoksissa voi viha olla motiivina, ja tällaisten rikosten tunnistami-
nen ja luokittelu on ongelmallista1. Raportointia varten haetaan tietoa poliisin rekiste-
ristä eri hakusanoilla, mutta saadut tapaukset joudutaan tunnistamaan lukemalla ta-
pauskuvaukset. Käsiteltävät tapausmäärät ovat kasvussa, mikä on haaste selvitys-
työlle. Uusin viharikosraportti Rauta J (2018) Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suo-
messa 2017, Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 131, Tampere: Poliisiammattikor-
keakoulu on http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154780/PO-
LAMK_Rap131_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Muista syrjintätietoa sisältävistä julkaisuista tässä esimerkkinä syrjintäkokemuksia 
koonnut raportti: Villa S (toim.), Aaltonen M Förbom J, Honkasalo V, Leppäkorpi M 
(2014), Valehtelisin jos väittäisin – syrjintä ja syrjimättömyys Suomessa. Sisäministe-
riön julkaisut 10/2014, Helsinki: Sisäministeriö, http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/78995/Yhdenvertaisuus-jul-
kaisu%20Osa%202%20Valehtelisin%20jos%20v%C3%A4itt%C3%A4isin%20-
%20Syrjint%C3%A4%20ja%20syrjim%C3%A4tt%C3%B6myys%20Suomessa.pdf.  

2.3 Työ- ja elinkeinoministeriö 

2.3.1 Työsyrjinnän seuranta 

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuoden 2007 jälkeen tuottanut runsaasti merkittävää tie-
toa ja tutkimusta työsyrjinnästä. Tutkimuskatsaus Aalto M, Larja L & Liebkind K. Syr-
jintä työhönottotilanteissa – tutkimuskatsaus, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 
Työ ja yrittäjyys 16/ 2010, Helsinki: Työ-ja elinkeinoministeriö, kokosi aihetta koske-
vaa aiempaa tutkimusta. Larjan ym. (2012, edellä) tutkimus sai työ- ja elinkeinominis-
teriön rahoitusta ja raportti ilmestyi ministeriön julkaisusarjassa.  

Vuonna 2014 ministeriö tuotti selvityksen työsyrjinnästä, joka kokosi laajasti erilaista 
tietoa ja esitteli syrjinnän seurannalle tarkennetun mallin kuvaten mitä tietolähteitä ja 
tietoja aiheesta on, ja miten niitä tulee käyttää. Syrjinnän seurannan on esitetyn mallin 

                                                      
 
1 Aaltonen M (2018) Viharikosraportoinnin nykytilanne ja seurannan haasteita, Helsinki: Oikeus-
ministeriö, https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/80ac0a59-5434-4983-b89e-
e2ab0013ba21/641fd6f3-9028-472b-b1cb-345cb46bd2fe/MUISTIO_20181126074234.pdf. 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154780/POLAMK_Rap131_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154780/POLAMK_Rap131_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78995/Yhdenvertaisuus-julkaisu%20Osa%202%20Valehtelisin%20jos%20v%C3%A4itt%C3%A4isin%20-%20Syrjint%C3%A4%20ja%20syrjim%C3%A4tt%C3%B6myys%20Suomessa.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78995/Yhdenvertaisuus-julkaisu%20Osa%202%20Valehtelisin%20jos%20v%C3%A4itt%C3%A4isin%20-%20Syrjint%C3%A4%20ja%20syrjim%C3%A4tt%C3%B6myys%20Suomessa.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78995/Yhdenvertaisuus-julkaisu%20Osa%202%20Valehtelisin%20jos%20v%C3%A4itt%C3%A4isin%20-%20Syrjint%C3%A4%20ja%20syrjim%C3%A4tt%C3%B6myys%20Suomessa.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78995/Yhdenvertaisuus-julkaisu%20Osa%202%20Valehtelisin%20jos%20v%C3%A4itt%C3%A4isin%20-%20Syrjint%C3%A4%20ja%20syrjim%C3%A4tt%C3%B6myys%20Suomessa.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/80ac0a59-5434-4983-b89e-e2ab0013ba21/641fd6f3-9028-472b-b1cb-345cb46bd2fe/MUISTIO_20181126074234.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/80ac0a59-5434-4983-b89e-e2ab0013ba21/641fd6f3-9028-472b-b1cb-345cb46bd2fe/MUISTIO_20181126074234.pdf
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mukaan tarkoitus perustua entistä enemmän yhteistyöhön useiden tietolähteiden 
kanssa ja oman URA-tietojärjestelmän käyttö näyttäisi jäävän vähemmälle. Oman tie-
tojärjestelmän avulla voidaan edelleen tarvittaessa analysoida työhallinnon palvelui-
den kohdentumista mm. iän, sukupuolen, äidinkielen sekä vammaisuuden tai pitkäai-
kaissairastavuuden mukaan. Kuukausittain ilmestyvä työllisyyskatsaus ja ministeriön 
julkaisema Työpoliittinen aikakauskirja sisältävät poikkileikkaustietoja ja aikasarjoja 
työllisyydestä, työttömyydestä ja työhallinnon palveluista mm. iän ja sukupuolen mu-
kaan.  

Seuraavassa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön seurantamalli ja siinä käytettävät 
tiedot, ks. tarkemmin Pietiläinen M & Keski-Petäjä M. 2014. Työsyrjinnän seuranta 
Suomessa, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 53/ 2014, Helsinki: 
Työ- ja elinkeinoministeriö, https://tem.fi/docu-
ments/1410877/2859687/Ty%C3%B6syrjinn%C3%A4n+seuranta+suo-
messa+18122014.pdf. Seuraava työsyrjintäselvitys on suunniteltu tehtäväksi vuosina 
2019–2020.  

Seurantamalliin on valittu viranomais-, survey- ja rekisteriaineistoja, jotka kertovat työ-
syrjinnästä eri näkökulmista ja täydentävät tosiaan. Viranomaisaineistot kuvaavat oi-
keusjärjestelmään tulleita yhteydenottoja, valituksia ja oikeustapauksia. Surveyaineis-
tot kuvaavat vastaajien omakohtaisia kokemuksia ja havaintoja työsyrjinnästä. Rekis-
teriaineistot täydentävät työsyrjinnän kokonaiskuvaa kuvaamalla eriarvoista kohtelua 
yhteiskunnassa. Rekisteriaineistojen etu on niiden kattavuus ja säännöllisyys. 

Taulukko 1. Seurantamallissa käytettävät viranomaisaineistot, survey-aineistot ja rekisteriaineistot 

Viranomaisaineistot Surveyaineistot Rekisteriaineistot 
Työsuojeluviranomaisen aineisto  
• yhteydenotot tai vireille tulleet  
syrjintäepäilyt 
• tarkastuskertomukset 
• esitutkintailmoitukset 

Työolotutkimus 
• syrjinnän kokeminen ja  
havaitseminen 
• vähemmistöön kuuluminen 
 

Työssäkäyntitilasto 
• työllisenä olo 
• työttömänä olo 
 

Poliisin tietoon tulleet rikosepäilyt 
(PATJA) 

Työolobarometri 
- syrjinnän havaitseminen 

Palkkarakennetilasto 

Oikeustapaukset 
• käräjäoikeudet 
• hovioikeudet 
• korkein oikeus 
• hallinto-oikeudet 
• korkein hallinto-oikeus 
• työtuomioistuin 

Tasa-arvobarometri 
• sukupuolesta koettu haitta 

 

Tasa-arvovaltuutetulle tulleet  
yhteydenotot 

Eurobarometri 
• rekrytointisyrjintä 

 

https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Ty%C3%B6syrjinn%C3%A4n+seuranta+suomessa+18122014.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Ty%C3%B6syrjinn%C3%A4n+seuranta+suomessa+18122014.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Ty%C3%B6syrjinn%C3%A4n+seuranta+suomessa+18122014.pdf
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Seurantamalli antaa myös seuraavan luettelon tietolähteiden käytettävyydestä ja saa-
tavuudesta: 

• Työssäkäyntitilasto – vuosittain 
• Palkkarakennetilasto – vuosittain 
• Työolotutkimus – 5–6 vuoden välein 
• Työolobarometri – vuosittain 
• Tasa-arvobarometri – 3−4 vuoden välein 
• Eurobarometri – vuosittain, syrjintäkysymykset harvemmin (noin joka toinen vuosi) 
• Poliisi- ja oikeushallinnon tilastot – vuosittain 
• Tasa-arvovaltuutetulle tulleet yhteydenotot – vuosittain 
• Työsuojeluviranomaisille tulleet yhteydenotot ja tilastot tarkastuskertomuksista 

sekä esitutkintaan johtaneista tapauksista – vuosittain 

Seurantamalliin on valittu seuraavat, säännöllisesti seurattavat tiedot. Syrjinnän seu-
rannassa jokaiseen tarkasteltavaan osioon on tarkoitus koota tuloksia ja muodostaa 
tuloksista aikasarjatietoa. Luettelo kuvaa myös, mistä tiedot saadaan.  

1. Työsuojeluviranomaisten vastaanottamien asiakasaloitteisten yhteydenottojen, tar-
kastuskertomusten ja esitutkintailmoitusten määrä (työsuojeluviranomainen) 

2. Tasa-arvovaltuutetulle tulleet yhteydenottojen määrä (tasa-arvovaltuutetun asian-
hallintajärjestelmä) 

3. Poliisin tietoon tulleiden työsyrjintärikosepäilyjen määrä (poliisin tietojärjestelmä, 
oikeustilastot) 

4. Työsyrjintärikossyytteiden ja -tuomioiden määrä tuomioistuimissa (Oikeusrekisteri-
keskus/Tilastokeskus, tilattavissa tuomioistuimista) 

5. Tasa-arvolain riita-asioiden määrä tuomioistuimissa (Oikeusrekisterikeskus/Tilasto-
keskus, tilattavissa tuomioistuimista) 

6. Työsyrjintätapausten määrä hallinto-oikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa ja työtuomioistuimessa (tilattavissa tuomioistuimista, sähköiset lähteet) 

7. Syrjintää tai eriarvoista kohtelua nykyisessä työorganisaatiossaan havainneiden 
osuus havaitun syrjintäperusteen, sukupuolen, iän ja vähemmistöryhmään kuulu-
miseen mukaan (työolotutkimus)  

8. Syrjintää tai eriarvoista kohtelua nykyisessä työorganisaatiossaan kokeneiden 
osuus syrjintäperusteittain, sukupuolen, iän ja vähemmistöryhmään kuulumisen 
mukaan % (työolotutkimus)  

9. Syrjinnän tai eriarvoisen kohtelun havaitsemisen yleisyys omassa työorganisaa-
tiossa sukupuolen mukaan (työolobarometri).  

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa vuosittain Työolobarometrin, jonka aineiston ke-
rää Tilastokeskus. Se kuvaa suomalaisen työelämän tilaa työpaikoilla ja siinä seura-
taan työntekijöiden näkemyksiä työstään. Tulokset perustuvat palkansaajien puhelin-
haastatteluihin (vuonna 2017 n = 1 693), joissa kysytään muun muassa 
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• töiden organisoimisesta 
• työaika- ja palkkausjärjestelmistä 
• työssä oppimisesta ja vaikutusmahdollisuuksista 
• syrjinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta työpaikoilla 
• työkyvystä ja terveydestä sekä 
• työmarkkinanäkymistä. 

Ennakkotiedot julkaistaan aina vuoden alussa ja loppuraportti syksyisin. Barometrin 
syrjintää koskevat kysymykset ovat hyvin käyttökelpoisia ja barometrin tiheä toteutta-
misväli on seurannan kannalta hyvä, koska esimerkiksi työolotutkimuksen seuranta-
väli on yleensä ollut kuusi vuotta. Yhdenvertaisuuslain mukaisten syrjintäperusteiden 
lisäksi kysytään työsuhteen tilapäisyyttä tai osa-aikaisuutta sekä suosikkijärjestelmiä 
mahdollisen syrjinnän syinä. Lisäksi selvitetään häirintää ja kiusaamista. Linkki työolo-
barometreihin on sivulla https://tem.fi/tyoolobarometri. Uusin työolobarometri on Lyly-
Yrjänäinen M (2018) Työolobarometri 2017, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 32/ 
2018, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, https://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/161126/TEMrap_32_2018_Tyoolobaro-
metri_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

2.3.2 Kotouttaminen 

Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa maahanmuuttajien työttömyyttä ja työvoimapoliitti-
siin toimenpiteisiin osallistumista kuvaavia tietoja, jotka kootaan sivulle https://kotout-
taminen.fi/tilastot-ja-seuranta. Kotouttamisen seurantaan on rakennettu oma järjes-
telmä aiheen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi, ja se on paljolti oma kokonaisuu-
tensa. Järjestelmän indikaattorit ovat pitkälti kansainvälisesti vertailukelpoisia EU:n 
Zaragozan julistukseen (https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/declara-
tion-of-the-european-ministerial-conference-on-integration-zaragoza-15-16-april-2010) 
sisältyvien integraatiomittarien ja muiden Eurostatin, OECD:n, Eurostatin ja muiden 
pohjoismaiden käyttämien kotoutumisindikaattorien kanssa.  

Seurantajärjestelmä kokoaa tietoa kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden 
seurantajärjestelmään. Se koostuu rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvista indi-
kaattoreista, jotka päivitetään ja raportoidaan vuosittain.  

Seurantajärjestelmän osa-alueita ovat EU:n ja OECD:n käyttämien viitekehysten mu-
kaisesti 
• työllisyys 
• koulutus 
• terveys ja hyvinvointi 
• asuminen 

https://tem.fi/tyoolobarometri
file://vn-data02.vn.root/yksikot/VNHY%20SITI%20TIY/Julkaisutuotanto/OM/JULKAISUT_OM/2019/KESKEN/X_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE/,%20https:/julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161126/TEMrap_32_2018_Tyoolobarometri_2017.pdf
file://vn-data02.vn.root/yksikot/VNHY%20SITI%20TIY/Julkaisutuotanto/OM/JULKAISUT_OM/2019/KESKEN/X_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE/,%20https:/julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161126/TEMrap_32_2018_Tyoolobarometri_2017.pdf
file://vn-data02.vn.root/yksikot/VNHY%20SITI%20TIY/Julkaisutuotanto/OM/JULKAISUT_OM/2019/KESKEN/X_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE/,%20https:/julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161126/TEMrap_32_2018_Tyoolobarometri_2017.pdf
https://kotouttaminen.fi/tilastot-ja-seuranta
https://kotouttaminen.fi/tilastot-ja-seuranta
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/declaration-of-the-european-ministerial-conference-on-integration-zaragoza-15-16-april-2010
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/declaration-of-the-european-ministerial-conference-on-integration-zaragoza-15-16-april-2010
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• osallistuminen ja 
• kaksisuuntainen kotoutuminen (ml. etniset suhteet). 

Seurantajärjestelmää kehitetään edelleen ja lopulliset indikaattorit sovitaan yhteis-
työssä poikkihallinnollisten toimijoiden kanssa. Indikaattoreita on 50 mutta kaikki niistä 
eivät ole saatavilla, mm. suomalaisten asenteista tarvittavaa tietoa ei ole tässä vai-
heessa käytettävissä. Kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajär-
jestelmä tuottaa vuosittaisten raporttien lisäksi laajan hallituskausittaisen kokonaiskat-
sauksen. Viimeinen kokonaiskatsaus ilmestyi vuonna 2013 ja seuraava valmistuu 
vuonna 2019. Tähän kotoutumisen kokonaiskatsaukseen on koottu seurannan tulok-
sia maahanmuuttajien työmarkkinoille osallistumisesta, sosioekonomisista tekijöistä, 
tyytyväisyydestä julkiseen palvelujärjestelmään sekä yhteiskunnallisesta osallistumi-
sesta. Seurantajärjestelmä on osa valtion kotouttamisohjelmaa ja sen kehittämistä, ja 
mm. Eduskunta on esittänyt huolensa kotoutumisen tietopohjan puutteista, ja mm. 
muutamien tärkeiden indikaattorien kohdalla puuttuu vertailu valtaväestön tietoihin.  

Seurantajärjestelmässä indikaattorien kohdalla yhtenä tietolähteenä on Tilastokeskuk-
sen työ- ja elinkeinoministeriölle erikseen tätä seurantajärjestelmää varten toimittama 
pitkittäisseurantaa tukeva tilastoaineisto. Siinä käytetään hyväksi myös THL:n aineis-
toja ja niiden analyyseja (ks. myöhemmin UTH-tutkimus, FinnMonik-tutkimus ja Koulu-
terveyskyselyn kuvaus). Seurantajärjestelmää varten kehitetyillä kunnille ja TE-toimis-
toille suunnatuilla palvelukyselyillä on lisäksi kartoitettu ja arvioitu maahanmuuttajien 
saamia palveluja ja niiden kattavuutta ja vastaavuutta maahanmuuttajien tarpeisiin. 
Vastaajat arvioivat myös maahanmuuttajien osallistumista kunnan päätöksentekoon 
sekä kuntien kotouttamisohjelman laadintaa ja tilaa kunnissa. Kunnille suunnattu ky-
sely on toteutettu kahdesti, vuonna 2012 ja 2015. toteutettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2012, jolloin se kohdennettiin kaikkiin Suomen kuntiin. Sekä kunnille että TE-
toimistoille suunnattujen palvelukyselyjen tulokset saa ko. sivulta.  

Seurantajärjestelmään kuuluu myös maahanmuuttajabarometri, jonka avulla on ke-
rätty maahanmuuttajien omia näkemyksiä ja kokemuksia kotoutumista edistävistä toi-
menpiteistä ja niiden vaikutuksista, palveluiden käytöstä, osallisuudesta ja etnisistä 
suhteista. Vuoden 2012 maahanmuuttajabarometrin (2013) kohderyhmän muodosti-
vat Suomessa asuvat Venäjän, Viron, Thaimaan, Kiinan, Irakin, Somalian ja Turkin 
kansalaiset, jotka ovat muuttaneet Suomeen vuosina 2007–2009 ja ovat 18–75-vuoti-
aita (n = 915, vastausprosentti 34 %). Koska vastaajamäärät olivat osassa kansalai-
suuksista pieniä, ei tuloksia voi käyttää eri kansalaisuuksien välisten erojen kuvaami-
seen, mutta tietoja voidaan verrata samoihin aikoihin toteutetun työolobarometrin tie-
toihin. Ramboll Management Consultingin laatima raportti on saatavilla sivulta 
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4350785/maahanmuuttajabarometri-
2012.pdf/7bfc5958-1556-4104-8412-88be8e117c23/maahanmuuttajabarometri-
2012.pdf.pdf. Tuleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinnMonik-tutkimus (esittely 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4350785/maahanmuuttajabarometri-2012.pdf/7bfc5958-1556-4104-8412-88be8e117c23/maahanmuuttajabarometri-2012.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4350785/maahanmuuttajabarometri-2012.pdf/7bfc5958-1556-4104-8412-88be8e117c23/maahanmuuttajabarometri-2012.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4350785/maahanmuuttajabarometri-2012.pdf/7bfc5958-1556-4104-8412-88be8e117c23/maahanmuuttajabarometri-2012.pdf.pdf
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myöhemmin) tuottaa maahanmuuttajabarometrin kaltaisia tietoja ja paljon muutakin 
kotouttamisseurannan käyttöön.  

Työ- ja elinkeinoministeriö huomauttaa myös hyvien väestösuhteiden ja osallisuuden 
tärkeydestä kotoutumisen kannalta (ks. indikaattorikuvaus edellä).  

Seuraavaan luetteloon on valittu maahanmuuttajien suoran tai epäsuoran syrjinnän 
mittaamisen kannalta kiinnostavimpia raportteja, joihin on linkki työ- ja elinkeinominis-
teriön kotoutumista käsittelevillä sivuilla.  

• Aho S & Mäkiaho A (2017) Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
vaikuttavuus, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 27/ 2017, Helsinki: Työ- ja elin-
keinoministeriö. Raportissa on tarkasteltu monipuolisilla ja edustavilla rekisteriai-
neistoilla työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta sellaisilla maahanmuut-
tajilla, joille on tehty TE-toimistossa kotouttamissuunnitelma vuonna 2003 ja 2008, 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80048/TEM-
jul_26_2017_verkkojulkaisu.pdf.  

• Pauha T & Jasinskaja-Lahti I (2017), Vähemmistöjen väliset suhteet: Tutkimustu-
loksia ja toimintaehdotuksia. Systemaattinen katsaus etnisten ja uskonnollisten vä-
hemmistöjen välisiä suhteita koskevaan tutkimukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja, Alueet 1/ 2017, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, http://julkaisut.val-
tioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79168/TEM_1_2017_FINAL_verkko.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y.  

• Juntunen M (2016), Poikkeustilan sukupolvet – Irakilaispakolaisuus Suomessa, 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueiden kehittäminen 31/ 2016, Helsinki: 
Työ- ja elinkeinoministeriö. Raportti on laaja katsaus Suomeen suuntautuvaan ira-
kilaispakolaisuuteen. Raportti perustuu runsaan kymmenen vuoden aikana koot-
tuun etnografiseen havainnointi- ja haastatteluaineistoon Suomessa, Länsi-Euroo-
passa ja Irakissa, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/75391/TEMjul_31_2016_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

• Tiilikainen M (2015), Somalit Euroopassa – Pääkaupunkiseutu eurooppalaisten 
kaupunkien vertailussa, ”At home in Europe”, Open Society Foundations, 
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4304967/somalis_in_european_ci-
ties_in_finnish.pdf/8216474c-4b43-40de-8b75-d6ae07392929/somalis_in_euro-
pean_cities_in_finnish.pdf.pdf.  

• Hämäläinen K, Pesola H & Sarvimäki M (2015), Kotoutumissuunnitelmien vaiku-
tukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin, Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja, Konserni 43/ 2015, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Valtion taloudel-
lisen tutkimuskeskuksen toteuttama tutkimus osoittaa TE-toimistoissa tehdyillä ko-
touttamissuunnitelmilla olevan merkittäviä vaikutuksia maahanmuuttajien lasten 
opintomenestykseen sekä koulutusvalintoihin http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/75033/TEMjul_43_2015_web_16062015.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80048/TEMjul_26_2017_verkkojulkaisu.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80048/TEMjul_26_2017_verkkojulkaisu.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79168/TEM_1_2017_FINAL_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79168/TEM_1_2017_FINAL_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79168/TEM_1_2017_FINAL_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75391/TEMjul_31_2016_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75391/TEMjul_31_2016_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4304967/somalis_in_european_cities_in_finnish.pdf/8216474c-4b43-40de-8b75-d6ae07392929/somalis_in_european_cities_in_finnish.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4304967/somalis_in_european_cities_in_finnish.pdf/8216474c-4b43-40de-8b75-d6ae07392929/somalis_in_european_cities_in_finnish.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4304967/somalis_in_european_cities_in_finnish.pdf/8216474c-4b43-40de-8b75-d6ae07392929/somalis_in_european_cities_in_finnish.pdf.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75033/TEMjul_43_2015_web_16062015.pdf?sequence=1&isAllowed=y.%20
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75033/TEMjul_43_2015_web_16062015.pdf?sequence=1&isAllowed=y.%20
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75033/TEMjul_43_2015_web_16062015.pdf?sequence=1&isAllowed=y.%20
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• Kerkkänen H & Säävälä M (2015), Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja 
mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 
Konserni 40/ 2015, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Systemaattinen tutkimus-
katsaus tarkastelee minkälaiset palvelut ja toiminnot vahvistavat ensimmäisen su-
kupolven maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia, http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/75031/TEMjul_40_2015_web_09062015.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y.  

• Eronen A, Härmälä V, Jauhiainen S, Karikallio H, Karinen R, Kosunen A, Laama-
nen J-P & Lahtinen M (2014), Maahanmuuttajien työllistyminen – taustatekijät, 
työnhaku ja työvoimapalvelut, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ- ja yrittä-
jyys 6/ 2014, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Julkaisussa selvitetään Suo-
meen muuttaneiden maahanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille ja työvoima-
palveluihin, https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4304967/maahanmuutta-
jien_tyollistyminen.pdf/7e8c5c3e-82c4-4a40-96ac-38a9155bfe5c/maahanmuutta-
jien_tyollistyminen.pdf.pdf.  

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön sivulla on linkki OECD:n julkaisuun Working Toget-
her: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Finland 
(OECD Publishing: Paris 2018), https://doi.org/10.1787/9789264305250-en, joka to-
teutettiin yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa kotout-
tamisen seurantajärjestelmän avulla. 

2.4 Sosiaali- ja terveysministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueisiin kuuluu tasa-arvopolitiikka ja tasa-arvo-
lain tarkoittama syrjintä. Ministeriön alaiset tutkimuslaitokset Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) ovat myös merkittäviä yhdenvertaisuuslain 
tarkoittaman syrjintätiedon kokoajia ja analysoijia.  

2.4.1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

THL toteuttaa useita syrjintätiedon kannalta relevantteja tutkimuksia ja myös sen kehi-
tys- ja palveluhankkeilla voi olla merkitystä syrjintätiedon kokoamiselle. Syrjintädatan 
ja syrjinnän seurannan kannalta THL lienee tällä hetkellä yksittäisistä tutkimuslaitok-
sista merkittävin Suomessa. Tämä huomio kuvaa syrjinnän seurannan kehitystä: 
kaikki alla esitellyt tietolähteet ja niihin liittyvä tutkimus ovat kehittyneet 2010-luvulla. 
Suuri osa tiedonkeruusta ja analyysista tapahtuu yhteistyössä Tilastokeskuksen ja 
muiden toimijoiden kanssa. Seuraavassa esitellään tämän hetken tärkeimmät tietoläh-
teet. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75031/TEMjul_40_2015_web_09062015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75031/TEMjul_40_2015_web_09062015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75031/TEMjul_40_2015_web_09062015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4304967/maahanmuuttajien_tyollistyminen.pdf/7e8c5c3e-82c4-4a40-96ac-38a9155bfe5c/maahanmuuttajien_tyollistyminen.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4304967/maahanmuuttajien_tyollistyminen.pdf/7e8c5c3e-82c4-4a40-96ac-38a9155bfe5c/maahanmuuttajien_tyollistyminen.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4304967/maahanmuuttajien_tyollistyminen.pdf/7e8c5c3e-82c4-4a40-96ac-38a9155bfe5c/maahanmuuttajien_tyollistyminen.pdf.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264305250-en
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Maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt 

THL kokoaa maahanmuuttajia koskevaa tietoa ja tekee laajasti tutkimusta maahan-
muuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista. Tietoa aiheesta kootaan internetsivulle 
https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-
ja-hyvinvointi.  

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (Maamu) selvitettiin työ-
ikäisten venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisten maahanmuuttajien terveyttä, hyvin-
vointia ja palveluiden käyttöä sekä elinoloja Suomessa (n = 3 x 1 000, vastausprosen-
tit 70 %, 63 %, 51 %). Aineisto sisältää myös syrjintäkysymyksiä, jotka on raportoitu. 
Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Työterveyslaitoksen kanssa 
vuosina 2010–2012 Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Vaa-
sassa. Tutkimus sisälsi haastattelun ja terveystarkastuksen, lisäksi kadon vaikutusta 
korjattiin tilastollisin keinoin. Syrjintätietoa koottiin suorilla kysymyksillä ja syrjinnän 
yhteyttä eri taustatekijöihin voidaan analysoida monipuolisesti. Tutkimukseen liitty-
neessä Maahanmuuttajien terveys ja työkyky – seurantajärjestelmä kunnille -hank-
keessa kehitettiin kokonaisuus, jonka avulla voidaan hyödyntää kerättyä tutkimustie-
toa ja kehitettyjä mittaus- ja arviointimenetelmiä laajasti tutkimus-, kehittämis- ja asia-
kastyössä. Seurantajärjestelmän avulla kunnat voivat seurata maahanmuuttajataustai-
sen väestönsä terveyttä, toiminta- ja työkykyä, palveluiden toimivuutta, yhdenvertai-
suuden toteutumista ja syrjintäkokemuksia. Linkit tutkimuksen lomakkeisiin ovat si-
vulla https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/maahanmuutta-
jien-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-maamu-/tietoa-tutkijoille.  

THL:n internetsivulla on linkit muun muassa seuraaviin, Maahanmuuttajien terveys- ja 
hyvinvointi -hankkeen aineistosta tehtyihin, tämän raportin aiheen kannalta kiinnosta-
viin julkaisuihin (valikoitu luettelo): 

• Castaneda A E, Rask S, Koponen P, Mölsä M & Koskinen S (2012), Maahanmuut-
tajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista 
Suomessa, Raportti 61/2012, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/90907/THL_RAP2012_061_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Jul-
kaisu sisältää koko Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi -aineiston kuvauksen 
ja perustulokset (myös syrjintä).  

• Aurila A, Toivanen M, Väänänen A, Bergbom B, Yli-Kaitala K & Koskinen A (2013), 
Maahanmuuttajan onnistuminen työssä. Tutkimus työssä käyvistä venäläis-, kurdi- 
ja somalialaistaustaisista Suomessa, Helsinki: Työterveyslaitos. https://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/114879/Maahanmuuttajat.pdf?sequence=1.  

• Toivanen M, Väänänen A & Airila A (toim.) (2013), Venäläis-, kurdi- ja somalialais-
taustaisten työ ja terveys Suomessa -samankaltaisuudet ja erot kantaväestöön, 

https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-maamu-/tietoa-tutkijoille
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-maamu-/tietoa-tutkijoille
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90907/THL_RAP2012_061_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90907/THL_RAP2012_061_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114879/Maahanmuuttajat.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114879/Maahanmuuttajat.pdf?sequence=1
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Helsinki: Työterveyslaitos, http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/131823/Ven%c3%a4l%c3%a4is-kurdi-ja-somalialaistaustaisten-
ty%c3%b6-ja-terveys-Suomessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

• Alitolppa-Niitamo A, Haikkola L, Laatikainen T, Le T, Leinonen E, Levälahti E, Ma-
lin M, Markkula J, Mäki P, Parikka S, Säävälä M & Wikström K (2014), Maahan-
muuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi – Tutkimus pääkaupunkiseudun 
somali- ja kurditaustaisista nuorista, Työpaperi 17/ 2014, Helsinki: Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/116199/URN_ISBN_978-952-302-212-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

• Castaneda A E, Rask S, Koponen P, Suvisaari J, Koskinen S, Härkänen T, Man-
nila S, Laitinen K, Jukarainen P, Jasinskaja-Lahti I (2015), The association be-
tween discrimination and psychological and social well-being: a population-based 
study of Russian, Somali and Kurdish migrants in Finland. (pdf 329kt) Psychology 
Developing Societies 2015; 27(2): 270–292, https://jour-
nals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0971333615594054.  

• Kemppainen L, Kemppainen T, Skogberg N, Kuusio H, Koponen P (2018), Immi-
grants' use of health care in their country of origin: the role of social integration, 
discrimination and the parallel use of health care systems. Scand J Caring Sci, 
2018; 32(2): 698–706, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/scs.12499.  

• Koponen P, Rask S, Skogberg N, Castaneda A, Manderbacka K, Suvisaari J, Kuu-
sio H, Laatikainen T, Keskimäki I & Koskinen S (2016), Suomessa vakituisesti asu-
vat maahanmuuttajat käyttävät vaihtelevasti terveyspalveluja. Lääkärilehti, 2016, 
12–13: 907–914. 

• Laatikainen T, Wikström K, Skogberg N, Rask S, Castenada A, Koskinen S & Ko-
ponen P (2016), Maahanmuuttajien kansanterveysongelmat. Lääkärilehti, 2016, 
12–13: 877–838. 

• Rask S, Castaneda A E, Härkänen T, Koponen P, Bergbom B, Toivanen M, Gould 
R, Koskinen S (2016), Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja 
työhaluisia, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2016; 53(1): 317. https://jour-
nal.fi/sla/article/view/55565.  

• Rask S, Elo I T, Koskinen S, Lilja E, Koponen P & Castaneda A E (2018), The as-
sociation between discrimination and health: findings on Russian, Somali and 
Kurdish origin populations in Finland, Eur J Public Health 2018; 28: 5, 898-903, 
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/5/898/5033985?redi-
rectedFrom=fulltext.  

• Rask S. 2018, Diversity and Health in Population: Findings on Russian, Kurdish 
and Somali Origin Populations in Finland, University of Helsinki, https://helda.hel-
sinki.fi/bitstream/handle/10138/233970/DIVERSIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimuksessa FINMONIK selvitetään Suo-
messa asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvointia, terveyttä sekä kokemuk-
sia sosiaali- ja terveyspalveluista. Lisäksi tietoa kerätään työllisyydestä ja työn löytä-
miseen liittyvistä esteistä sekä mahdollisista syrjintäkokemuksista. Tutkimukseen on 
valittu satunnaisotannalla 13 650 Suomessa asuvaa ulkomaalaistaustaista 18–64 -

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131823/Ven%c3%a4l%c3%a4is-kurdi-ja-somalialaistaustaisten-ty%c3%b6-ja-terveys-Suomessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131823/Ven%c3%a4l%c3%a4is-kurdi-ja-somalialaistaustaisten-ty%c3%b6-ja-terveys-Suomessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131823/Ven%c3%a4l%c3%a4is-kurdi-ja-somalialaistaustaisten-ty%c3%b6-ja-terveys-Suomessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116199/URN_ISBN_978-952-302-212-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116199/URN_ISBN_978-952-302-212-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0971333615594054
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0971333615594054
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/scs.12499
https://journal.fi/sla/article/view/55565
https://journal.fi/sla/article/view/55565
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/5/898/5033985?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/28/5/898/5033985?redirectedFrom=fulltext
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/233970/DIVERSIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/233970/DIVERSIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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vuotiasta. Ulkomaalaistaustaisilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden molemmat vanhem-
mat ovat syntyneet ulkomailla. Tietoa tarvitaan palvelujen parantamisessa ja kotoutu-
misen seurannassa. Tutkimuksen tiedonkeruu on meneillään ja ensimmäisiä tuloksia 
julkaistaan vuonna 2019. Tutkimusta rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö, EU:n ko-
touttamisrahasto (AMIF) sekä Espoon kaupunki. Lyhyt kuvaus hankkeesta on sivulla 
https://thl.fi/documents/10531/4212821/FinMONIK_A5_FI_verkko.pdf/3d55229d-
5974-4f64-bead-c3e46b50bf4b. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut julkaisun kokemuksista UTH-tutkimuk-
sen toteuttamisesta. Koponen P & Jokela S (toim.) (2015) Yhteistyö maahanmuutta-
jien kotoutumisen, työllisyyden ja hyvinvoinnin seurannassa – Kokemuksia ulkomaista 
syntyperää olevien työ ja hyvinvointi –tutkimuksen 2014 (UTH) toteutuksesta, Työpa-
peri 19/ 2015, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, on sivulla https://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/127022/URN_ISBN_978-952-302-536-3.pdf?se-
quence=1.  

THL on toteuttanut Diakonia-säätiön Nevo tiija -romanihankkeessa romanien ter-
veys- ja hyvinvointitutkimuksen Roosa (n = 365). Aineisto sisältää myös epäoikeu-
denmukaista tai –asiallista kohtelua kuvaavia tietoja. Tiedonhankinta tapahtui haastat-
telujen ja kliinisen tutkimuksen avulla, ja sitä edelsi esitutkimus. Raportti Weiste-Paak-
kanen A, Lämsä A & Kuusio H (toim.) 2018. Suomen romaniväestön osallisuus- ja hy-
vinvointi, Raportti 15/201, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on sivulla 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137276/RAP2018_15_Suomen%20roma-
niv%c3%a4est%c3%b6_web%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

THL on selvittänyt myös maahanmuuttajataustaisten terveydenhuollon ammattilaisten 
tilannetta. Raportin tietoja voidaan verrata vastaaviin tietoihin kaikista terveydenhuol-
lon ammattilaisista, ks. Ks. Aalto A-M, Elovainio M, Heponiemi T, Hietapakka L, Kuu-
sio H & Lämsä R. 2013. Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa ter-
veydenhuollossa, haasteet ja mahdollisuudet, Raportti 7/2013, Helsinki: Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos: https://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/104416/URN_ISBN_978-952-245-857-5.pdf.  

Ikä, heikko terveys ja vammaisuus 

Vammaisuuden ja heikon terveyden merkityksen selvittämisen kannalta tärkeimpänä 
uudistuksena Suomessa voi pitää Washington Groupin (WG) toimintarajoitteita selvit-
tävän kysymysten lisäämistä THL:n kokoamiin relevantteihin aineistoihin. Kysymyk-
sistä on useita eri versioita, joita käytetään vaihtelevasti. Tämä merkitsee painotuksen 
siirtämistä perinteisestä vammaisdiskurssista arkielämässä tai työssä selviytymiseen 
sekä vammaisuutta koskevan ja heikon terveyden diskurssin yhdistymistä. 

https://thl.fi/documents/10531/4212821/FinMONIK_A5_FI_verkko.pdf/3d55229d-5974-4f64-bead-c3e46b50bf4b
https://thl.fi/documents/10531/4212821/FinMONIK_A5_FI_verkko.pdf/3d55229d-5974-4f64-bead-c3e46b50bf4b
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/127022/URN_ISBN_978-952-302-536-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/127022/URN_ISBN_978-952-302-536-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/127022/URN_ISBN_978-952-302-536-3.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137276/RAP2018_15_Suomen%20romaniv%c3%a4est%c3%b6_web%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137276/RAP2018_15_Suomen%20romaniv%c3%a4est%c3%b6_web%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104416/URN_ISBN_978-952-245-857-5.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104416/URN_ISBN_978-952-245-857-5.pdf


OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 2019:35 

41 

Toimintarajoitekysymykset ovat relevantteja myös ikäsyrjinnän seurannan kannalta, 
koska ikääntymisen myötä toimintarajoitteet jossakin elämänkulun vaiheessa lisäänty-
vät.  

Seuraavassa luetellaan THL:n aineistot, joihin sisältyy WG-toimintarajoitekysymyksiä:  

• FinTerveys 2017: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hank-
keet/kansallinen-finterveys-tutkimus; perusraportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
343-105-8; tuloksia Terveytemme palvelussa: http://www.terveytemme.fi/finter-
veys/; Koponen P, Bordulin K, Lundquist A, Sääksjärvi K & Koskinen S (2018), 
Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa, FinTerveys 2017-tutkimus, Raportti 
4/ 2018, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, http://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y.  

• FinSote 2017–2018: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hank-
keet/finsote-tutkimus, tulosraportti: http://www.terveytemme.fi/finsote/index.html; 
Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Parikka S, Kilpeläinen H, Koskenniemi T, Aalto 
A-M, Muuri A, Koskinen S & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja pal-
velututkimus FinSoten perustulokset 2017–2018.  

• Romanien osallisuus- ja hyvinvointitutkimus Roosa (edellä); 
• Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus FinMonik (edellä); 
• European health interview survey EHIS, tehdään 2019 syksyllä osana FIn-

SOTE/ATH-tutkimusta; 
• Kouluterveyskyselyssä 2017 on käytetty WG-short setin kaltaisia kysymyksiä ja 

2019 kyselyssä on WG:n lasten modulista muokatut kysymykset 
•  Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) 4-vuotiaiden tiedonkeruussa on mu-

kana WG:n 2–4-vuotiaiden kysymyksiä (tulokset keväällä 2019): https://thl.fi/fi/tutki-
mus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lasten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelut-
lth-tutkimus  

THL on julkaissut myös tietopaketin vammaisuudesta: Nurmi-Koikkalainen P, Ahola S, 
Gissler M, Halme N, Koskinen S, Luoma ML, Malmivaara A, Muuri A, Sainio P, 
Sääksjärvi K, Väyrynen R (2017), Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta – analyysia 
THL:n tietotuotannosta, Työpaperi 38/ 2017, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos. Myös siinä käytetään toimintarajoitteiden indikaattoreita, ks. http://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/135650/URN_ISBN_978-952-302-946-0.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y.  

Muita aineistoja 

FinSote on sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdentumista koskeva rekisteripohjainen 
tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan samalla aineistolla verrata palvelujen tarvetta ja 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-finterveys-tutkimus
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-finterveys-tutkimus
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8
file://vn-data02.vn.root/yksikot/VNHY%20SITI%20TIY/Julkaisutuotanto/OM/JULKAISUT_OM/2019/KESKEN/X_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE/:%20http:/www.terveytemme.fi/finterveys/
file://vn-data02.vn.root/yksikot/VNHY%20SITI%20TIY/Julkaisutuotanto/OM/JULKAISUT_OM/2019/KESKEN/X_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE/:%20http:/www.terveytemme.fi/finterveys/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finsote-tutkimus
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finsote-tutkimus
http://www.terveytemme.fi/finsote/index.html
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lasten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelut-lth-tutkimus
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lasten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelut-lth-tutkimus
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lasten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelut-lth-tutkimus
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135650/URN_ISBN_978-952-302-946-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135650/URN_ISBN_978-952-302-946-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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kohdentumista ja näin voidaan selvittää mm. kuinka suuri osuus erilaisista väestöryh-
mistä hakee, saa tai ei saa tarvitsemaansa palvelua. Tiedonhankinnan aihepiireihin 
kuuluu myös osallisuus ja toimintakyky, muut aihepiirit: elinolot ja elämänlaatu, ter-
veys, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö, valinnanvapaus, digitaalisten palvelujen 
käyttö, sosiaali- ja terveyshuollon rahoitus ja kustannukset, elintavat sekä tapaturmat 
ja väkivalta. Vastaajat ovat 20 vuotta täyttäneitä, Suomessa asuvia henkilöitä, ilman 
yläikärajaa. Otoskoko on 10 000. Joka neljäs vuosi otetaan lisäotos, jolla voidaan seu-
rata tilannetta maakunnittain, ks. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-
ja-hankkeet/finsote-tutkimus/miten-finsote-tutkimus-tehdaan. Tällä tavoin voidaan ar-
vioida mahdollista rakenteellista ikään, sukupuoleen tai toimintarajoitteisiin liittyvää 
syrjintää. Verkkojulkaisun Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Parikka S, Kilpeläinen H, 
Koskenniemi T, Aalto A-M, Muuri A, Koskinen S & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, 
hyvinvointi ja palvelututkimus – FinSoten perustulokset 2017–2018 saa sivulta 
http://www.terveytemme.fi/finsote/2017-2018/index.html. FinSotea edeltäneen tiedon-
keruun nimi oli vuoteen 2016 asti alueellinen terveystutkimus (ATH), ks. 
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/aikuisten-terveys-hy-
vinvointi-ja-palvelututkimus-ath. THL on lisäksi toteuttanut erillisen vanhuspalvelujen 
seurantatutkimuksen kunnissa. Se on toistettavissa tarpeen mukaan ja sitä voidaan 
niin haluttaessa kehittää syrjinnän seurantaa varten. Lisätietoa on sivulla 
https://thl.fi/fi/-/vanhuspalvelujen-seuranta-kunnat-ovat-kehittaneet-vanhusten-vaati-
vaa-kotihoitoa.  

Kouluterveyskysely kokoaa tietoa oppilaiden hyvinvoinnista, osallisuudesta, vapaa-
ajasta, terveydestä ja toimintakyvystä, elintavoista, koulunkäynnistä ja opiskelusta, 
perheestä ja elinoloista, kasvuympäristön turvallisuudesta sekä palveluista ja avun-
saannista https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluter-
veyskysely. Tietoja kerätään perusopetuksen 4.–5.-luokkalaisilta ja näiden huoltajilta, 
perusopetuksen 8.–9.-luokkalaisilta sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoilta joka toinen vuosi. Tietoja on koottu vuodesta 1996 alkaen ja ky-
sely on aihepiiriltään laajentunut. Se toteutetaan viidellä kielellä (suomi, ruotsi, poh-
joissaame, englanti, venäjä) ja sen avulla voidaan erottaa seka-avioliittojen lapset ja 
toinen maahanmuuttajasukupolvi. Vuoden 2019 kyselyssä on uusia kysymyksiä, jotka 
koskevat oppilaiden kokemaa väkivaltaa ja häirintää ja erillinen osio sijoitetuille lap-
sille ja nuorille. Kysely sisältää myös osallisuuden kokemusta mittaavan kysymyspat-
teriston. Koulussa tapahtuvaa häirintää ja osallisuutta voidaan analysoida erilaisten 
taustatekijöiden mukaan. Kyselystä on versiot eri kouluasteille, mutta sen kiusaamis-
kysymykset ovat kaikissa samoja. Kyselyn tietoja voidaan analysoida oppilaitoksittain 
ja kunnittain. Kouluterveyskyselyn avulla voidaan kuvata mm. etnisen taustan, tervey-
den ja toimintarajoitteen yhteyttä syrjintään. Toimintarajoitteen osalta on keskitytty 
kognitiivisiin ja fyysisiin rajoitteisiin. Kouluterveyskysely on esteettömyystarkastettu ja 
siitä on myös selkoversio. Kyselymetodia on analysoitu perusteellisesti, ja esimerkiksi 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finsote-tutkimus/miten-finsote-tutkimus-tehdaan
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finsote-tutkimus/miten-finsote-tutkimus-tehdaan
http://www.terveytemme.fi/finsote/2017-2018/index.html
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/aikuisten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelututkimus-ath
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/aikuisten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelututkimus-ath
https://thl.fi/fi/-/vanhuspalvelujen-seuranta-kunnat-ovat-kehittaneet-vanhusten-vaativaa-kotihoitoa
https://thl.fi/fi/-/vanhuspalvelujen-seuranta-kunnat-ovat-kehittaneet-vanhusten-vaativaa-kotihoitoa
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
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pelleilyvastauksien osuudeksi on arvioitu vain 2 %. Tulokset saavat runsaasti julki-
suutta, mutta julkisuus ja julkaisut keskittyvät etupäässä paikallisiin intresseihin ja ter-
veyskäyttäytymiseen. Kouluterveyskysely kuuluu tärkeänä tietolähteenä kuitenkin oi-
keusministeriön syrjinnän seurantamalliin. Rekisteriseloste, ks. https://thl.fi/at-
tachments/Kouluterveyskysely/Kouluterveyskysely_rekisteriseloste.pdf. 

Kouluterveyskyselyn lisäksi THL tekee samankaltaista Lasten terveys- ja hyvin-
vointi –tutkimusta (LTH), jonka kohteena ovat kouluikää nuoremmat lapset ja heidän 
perheensä, ks. https://thl.fi/en/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/las-
ten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelut-lth-tutkimus. Tutkimus kohdistuu vuorotellen 3–4 
kuukauden ikäisiin vauvoihin ja 4-vuotiaisiin lapsiin perheineen. 4-vuotiaiden perheille 
suunnatussa kyselyssä selvitetään myös 4-vuotiaan lapsen kiusaamista, ja tuloksia 
voidaan analysoida samaan tapaan kuin Kouluterveyskyselyssä. Ensimmäinen kysely 
tehtiin vuonna 2017 ja sitä tehdään vuorovuosin Kouluterveyskyselyn kanssa.  

THL:n yksikkö ”Lapset, nuoret, perheet” analysoi myös kahta kansallista syntymä-
kohorttia (1987, 1997) koskevaa aineistoa, joiden tieto sisältää monista rekiste-
reistä kootut laajat tiedot ko. vuosina syntyneistä. Aineistoja on käytetty runsaasti, ja 
ne sisältävät myös mm. kieli- ja syntymämaa-tiedon, joita voidaan käyttää väestöryh-
mittäisten erojen tutkimuksessa (ks. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimuk-
set-ja-hankkeet/kansallinen-syntymakohortti-1987).  

2.4.2 Työterveyslaitos 

Työterveyslaitos (TTL) toteuttaa Monimuotoisuusbarometrin, joka selvittelee henkilös-
töammattilaisten näkemyksiä monimuotoisuuden tilasta suomalaisissa työorganisaa-
tioissa. Barometri on toteutettu projektirahoituksilla vuosina 2007, 2011 ja viimeksi 
2016 verkkokyselynä yksityisille ja julkisille työnantajatahoille. Vastaajia on kaikilla 
kerroilla ollut useita satoja. Monimuotoisuusbarometri kuvaa kaikkien syrjinnän riski-
ryhmien tilannetta, mutta sen fokus vaihtelee eri kerroilla, viimeisen barometrin fokuk-
sessa olivat monikulttuurisuus ja osaaminen. Sen tulokset ovat raportissa Bergbom B, 
Toivanen M, Airila A & Väänänen A (2016), Monimuotoisuusbarometri 2016, Helsinki: 
Työterveyslaitos, http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131381/Monimuotoisuu-
barometri%202016.pdf. Uusi barometri on suunnitteilla vuonna 2020. 

TTL osallistuu myös Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi -hankkeen (raportit ku-
vattu edellä) sekä Ulkomailla syntyneiden terveys- ja hyvinvointi -hankkeen (UTH, ks. 
luku 2.10) analyysiin. Laitoksen muusta kiinnostavasta tutkimuksesta esimerkkeinä 
seuraavat työpaikkakiusaamista ja työoloja koskevat artikkelit:  

https://thl.fi/attachments/Kouluterveyskysely/Kouluterveyskysely_rekisteriseloste.pdf
https://thl.fi/attachments/Kouluterveyskysely/Kouluterveyskysely_rekisteriseloste.pdf
https://thl.fi/en/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lasten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelut-lth-tutkimus
https://thl.fi/en/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lasten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelut-lth-tutkimus
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-syntymakohortti-1987
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-syntymakohortti-1987
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131381/Monimuotoisuubarometri%202016.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131381/Monimuotoisuubarometri%202016.pdf
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• Bergbom B, Vartia-Väänänen M & Kinnunen U (2015), Immigrants and natives at 
work: exposure to workplace bullying, Employee Relations, Vol. 3, Iss. 2, pp. 158–
175, http://dx.doi.org/10.1108/ER-09-2014-0101.  

• Sterud T, Tynes T, Sivesind Mehlum I, Veiersted KB, Bergbom B, Airila A, Johans-
son B, Brendler-Lindqvist M, Hviid K & Flyvholm M-A (2018), A systematic review 
of working conditions and occupational health among immigrants in Europe and 
Canada, BMC Public Health (2018) 18:770, https://doi.org/10.1186/s12889-018-
5703-3. 

2.5 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
Opetushallitus (OPH) 

Opetushallinnolla, ts. opetus- ja kulttuuriministeriöllä ja Opetushallituksella (OPH) on 
yhteinen ja kaikkien julkisesti saatavilla oleva tilastotietopalvelu VIPUNEN. Vipusesta 
saatavilla olevan tilastotiedon avulla voidaan seurata mm. muiden kuin äidinkieleltään 
suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden koulutusvalintoja, koulutukseen pääsyä, kes-
keyttämistä, työllistymistä sekä opetushenkilöstön muodollista kelpoisuutta. Palve-
lussa esitettävät tilastotiedot perustuvat pääasiassa Tilastokeskuksen suorittamaan 
tiedonkeruuseen. Järjestelmää on tarkoitus kehittää niin, että osa tilastoraporteista 
pohjaa Tilastokeskuksen tiedonkeruun lisäksi OPH:n hallinnoimaan KOSKI-tietovaran-
toon, jolloin raportoinnin ajantasaisuus ja kattavuus paranee (VIPUNEN, ks. https://vi-
punen.fi/fi).  

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI toimii osana Opetushallitusta ja to-
teuttaa opetus- kulttuuriministeriön toimeksiantoja. Se on selvittänyt mm. romanikie-
len, saamen kielten ja viittomakielen opetusta ja osaamista erikseen sekä perusope-
tuksen päättövaiheen ”suomi toisena kielenä” -oppimistuloksia. Romanien, saamen 
kielten ja viittomakielen koulutuksesta on tuotettu runsaasti tietoa, ks. 
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/saa-
men-_romani-_ja_viittomakieliset/romanit. Romaneja koskevan tiedon keruu aloitettiin 
vuosina 2001–02 ja syrjintää koskevaa suoraa tietoa on vuosilta 2011 ja 2015. Aineis-
tot on koottu kaksisuuntaisesti yhteistyössä näiden vähemmistöjen edustajien ja kou-
lujen kanssa. Kielivähemmistöjen koulutusvalinnoista ja tuloksista saatavia tietoja voi-
daan verrata kaikkien oppilaiden tuloksiin ja tätä tietoa voidaan käyttää syrjinnän seu-
rannan pohdinnassa. 

Opetusministeriö opastaa kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemisessä. Esi-
merkiksi liikuntapolitiikassa yhdenvertaisuus otetaan huomioon siten, että järjestö-
avustuksia haettaessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on myönnön edelly-
tyksenä, ja suunnitelmien tasoa arvioidaan. Tässä yhteydessä on mahdollista koota 

http://dx.doi.org/10.1108/ER-09-2014-0101
https://doi.org/10.1186/s12889-018-5703-3
https://doi.org/10.1186/s12889-018-5703-3
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/saamen-_romani-_ja_viittomakieliset/romanit
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/saamen-_romani-_ja_viittomakieliset/romanit


OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 2019:35 

45 

tietoa yhdenvertaisuuspolitiikan kehityksestä ja ongelmista, myös esimerkiksi raken-
teellisesta syrjinnästä paikallisella tasolla. Hanketyöllä voidaan edistää yhdenvertai-
suutta, mutta missä määrin näin on tapahtunut, ansaitsisi oman selvitystyön. Liikun-
nan alalla voi olla rakenteellista syrjintää, mutta aiheesta puuttuu tietoa. Lasten ja 
nuorten liikunnalle on määritelty indikaattorit, mutta yleisemmin liikunnan ydinindikaat-
torit puuttuvat. Liikuntapolitiikan osalta tiedonkeruun ongelmaksi koituu eri väestöryh-
miä koskeva tiedonkeruu. Ydinindikaattorit löytyvät osin muista tutkimuksista kuin 
suoraan liikuntaa koskevista tutkimuksista. Kohderyhmien elämäntilanteeseen liittyvät 
ongelmat tulisi tunnistaa ja koota yhteiseen data-alustaan. 

Julkaisuja, joista saa tietoja ao. aiheista ja joita voidaan käyttää syrjinnän seuran-
nassa, ovat muun muassa:  

• Huhtanen M & Puukko M (2016), Romanikielten asema, opetus ja osaaminen, Jul-
kaisut 4: 2016, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Taustakysely 
kouluihin, oppilasaineisto n = 12 yhteensä 7 koulusta, 
https://karvi.fi/app/uploads/2016/03/KARVI_0416.pdf.  

• Huhtanen M & Puukko M (toim.) (2016), Saamen kielten opetus ja osaaminen, Jul-
kaisut 21: 2016, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Taustakysely 
kouluihin, oppilasaineisto n = 77 yhteensä 8 koulusta, 
https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_2116.pdf.  

• Rajala S & Blomerus S (2016), Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin, Ra-
portit ja selvitykset 2015: 8, Tampere: Opetushallitus, http://www.oph.fi/down-
load/175254_katsaus_aikuisten_romanien_koulutustaustoihin.pdf.  

• Rajala S, Salonen M, Blomerus S, Nissilä L. Romanioppilaiden perusopetuksen ti-
lannekatsaus 2011–12 ja toimenpide-ehdotukset, Raportit ja selvitykset 2011: 26, 
Tampere: Opetushallitus.  

• Kokkonen M. Sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa. Val-
tion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012: 5, Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/45/vahemmistot.pdf.  

• Pyykkönen T (2016) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa, 
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016: 1, Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/396/VLN_YT_FINAL.pdf.  

• Pyykkönen T & Rikala S (2018) Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun 
edistäjänä, Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018: 2, Helsinki: Opetus- ja kult-
tuuriministeriö, http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/582/Valtio_soveltavan_liikun-
nan_raportti.pdf.  

https://karvi.fi/app/uploads/2016/03/KARVI_0416.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_2116.pdf
http://www.oph.fi/download/175254_katsaus_aikuisten_romanien_koulutustaustoihin.pdf
http://www.oph.fi/download/175254_katsaus_aikuisten_romanien_koulutustaustoihin.pdf
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/45/vahemmistot.pdf
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/396/VLN_YT_FINAL.pdf
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/582/Valtio_soveltavan_liikunnan_raportti.pdf
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/582/Valtio_soveltavan_liikunnan_raportti.pdf
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2.6 Ympäristöministeriö 
Ympäristöministeriö seuraa asumisen kehitystä ja on yhdessä Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa tuottanut muutamia erillisselvityksiä romanien, 
vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten asumisesta. Niiden 
avulla asumisen laatua voidaan verrata kaikkien suomalaisten vastaaviin tietoihin. 
Näitä selvityksiä ovat muun muassa: 

• Törmä S & Huotari K (2018), Romanien asumisen yhdenvertaisuuden seurantasel-
vitys, Ympäristöministeriön raportteja 6/ 2018, Helsinki: Ympäristöministeriö, 
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/45/vahemmistot.pdf. Kyseessä on seuranta 
vuonna 2012 toteutetulle perusselvitykselle, aineisto koottu sähköisellä kyselyllä (n 
= 74 / 61%).  

•  Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen (2012), Työryhmäraportti 
31.3.2012, Ympäristöministeriön raportteja 10/ 2012, Helsinki: Ympäristöministeriö, 
https://ymra102012f.pdf.  

• Pitkänen S, Huotari K & Törmä S (2018), Lisää asumisvaihtoehtoja ja valinnanva-
pautta. Kehitysvammaisten yhdenvertaisuus valtion tukemassa asumisessa, Ym-
päristöministeriön raportteja 12/ 2018, Helsinki: Ympäristöministeriö, http://julkai-
sut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160646. Aineistoina olivat asumista järjestäville 
tahoille tehty kysely, haastattelut ja kantelut.  

• Karinen R, Laitinen L, Noro K, Ekholm E & Tuokkola T (2016), Yksilölliseen ja mo-
nimuotoiseen asumiseen; Kehitysvammaisten asumisen ohjelman arviointi asumis-
ratkaisujen osalta, Ympäristöministeriön raportteja 18/ 2016, Helsinki: Ympäristö-
ministeriö, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74911.  

2.7 Liikenne- ja viestintäministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriön toimialan kannalta tärkeää on liikenne- ja viestintäpal-
velujen esteettömyys. Viestinnän esteettömyyttä mittaamaan on rakennettu indikaat-
torijärjestelmä osana toimenpideohjelmaa Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa 2011–15 
(2010), ks. tarkemmin http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/78794/Julkaisuja_36-2014.pdf.  

Viestinnän esteettömyyden seurannan taustaindikaattoreita tietolähteineen ovat 

• Osuus 65–89-vuotiaista, jotka ovat käyttäneet internetiä viimeisten 3 kk aikana – 
Tilastokeskus kerää kyseiset tiedot vuosittain 

• Keskeiset syyt olla hankkimatta internetyhteyttä yli 65-vuotiaiden kotitalouksiin 
• – Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen tuloksista.  

http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/45/vahemmistot.pdf
https://ymra102012f.pdf/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160646
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160646
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74911
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78794/Julkaisuja_36-2014.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78794/Julkaisuja_36-2014.pdf


OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 2019:35 

47 

• Kotitalousasiakkaiden laajakaistaliittymät – Viestintävirasto kerää vuosittain tiedot 
kotitalouksien laajakaistan levinneisyydestä. 

• Esteettömän tiedonsaannin kannalta nopeudeltaan riittävien laajakaistaliittymien 
osuus – Viestintävirasto kerää vuosittain tiedot kotitalouksien laajakaistaliittymistä 
nopeusluokittain. 

• 1 Mbit/s laajakaistaliittymän kuukausimaksu – Viestintävirasto kerää tiedot kiintei-
den ja langattomien laajakaistaliittymien kuukausihinnoista operaattoreittain. 

• Vanhempien ikäryhmien tietokoneen ja internetin käyttö – Väestön tieto- 
• ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on kerännyt tietoja pääasiassa 16–74-vuoti-

aasta väestöstä. Yli 74-vuotiaan väestön osalta on saatavissa tietoja vuosilta 2006 
ja 2013 

• Suurimpien laajakaistapalveluita tarjoavien teleyritysten keskimääräinen asiakas-
palvelun vastausaika – Viestintävirasto seuraa laajakaistapalveluita tarjoavien te-
leyritysten asiakaspalvelun vastausaikoja.  

• Matkaviestinpalveluita tarjoavien teleyritysten keskimääräinen asiakaspalvelun 
vastausaika – Viestintävirasto seuraa matkaviestinpalveluita tarjoavien teleyritys-
ten asiakaspalvelun vastausaikoja.  

Esteettömyyteen välittömästi liittyviä indikaattoreita ovat muun muassa (valikoitu luet-
telo): 

• 112-hätätekstiviestipalvelut – Marraskuussa 2009 voimaan tullut EU:n yleispalvelu-
direktiivi edellyttää, että myös vammaisilla, erityisesti kuuroilla, kuulovammaisilla, 
puhevammaisilla ja kuurosokeilla käyttäjillä, on tasapuoliset mahdollisuudet käyt-
tää hätäpalveluja, myös numeroa 112.  

• Kansalaisten verkkosivujen asiointipalvelut – Niillä tarkoitetaan nimettyjä välttämät-
tömyyspalveluita, kuten pankkipalvelua. Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
lajit ovat: (1) Tuloverot: veroilmoitukset, verotuspäätökset (2) Työvoimatoimistojen 
työnhakupalvelut (3) Sosiaaliturvaetuudet: työttömyyskorvaukset, lapsilisät, sai-
rauskulut (takautuva korvaaminen tai suora korvaus), opintotuet (4) Henkilökohtai-
set asiakirjat: passi tai ajokortti (5) Auton rekisteröinti (6) Rakennuslupahakemuk-
set (7) Poliisille tehtävä ilmoitus esimerkiksi varkaudesta (8) Yleiset kirjastot, esi-
merkiksi aineistoluettelot ja hakutyökalut (9) Syntymä- tai avioliittotodistusten pyy-
täminen ja toimittaminen (10) Ilmoittautuminen korkea-asteen koulutukseen tai yli-
opistoon (11) Muuttoilmoitus (12) Terveydenhuollon palvelut: vuorovaikutteinen 
neuvonta tarjottavista palveluista, potilaiden verkkopalvelut, ajanvaraukset 

• Suomen- ja ruotsinkielisen kuulovammaisille tarkoitetun televisiotekstityksen katta-
vuus ja määrä – Viestintävirasto seuraa suomen- ja ruotsinkielisille kuulovammai-
sille tarkoitetun televisiotekstityksen määrää ja valvoo asetuksen toteutumista.  

• Suomen- ja ruotsinkielisen näkövammaisille tarkoitetun televisioäänipalvelun katta-
vuus ja määrä – Viestintävirasto seuraa suomen- ja ruotsinkielisille näkövammai-
sille tarkoitetun televisioäänipalvelun määrääjä valvoo asetuksen toteutumista.  

• Viittomakielisen tv-tuotannon kattavuus ja määrä (suomalainen viittomakieli) 
• Selkokielisen materiaalin määrä verkkopalveluissa 
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• Digiosallisuus – Internetin kansalaistaidot. Indikaattori koostuu seitsemästä keskei-
sestä internetin käyttötavasta. Indikaattori saadaan Tilastokeskuksen kyselystä. 
Osio ovat (1)Käyttänyt sähköpostia tai yhteisöpalvelua (Facebook, Youtube, Twit-
ter tms.) viimeisten 3 kk aikana (2) Etsinyt tavaroita ja palveluita koskevaa tietoa 
internetistä viimeisten 3 kk aikana (3) Lukenut verkkolehtiä tai TV-kanavien inter-
netsivuja viimeisten 3 kk aikana (4) Hoitanut pankkiasioita verkkopankissa viimeis-
ten 3 kk aikana (5) Hakenut tietoa viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajan 
verkkosivuilta viimeisten 12 kk aikana (6) Täyttänyt lomakkeen sähköisesti viran-
omaisille tai julkisten palveluiden tarjoajalle viimeisten 12 kk aikana (7) Ostanut jo-
tain internetin kautta viimeisten 12 kk aikana.  

• Esteetön tunnistautuminen 
• Matkustusinformaation monikanavaisuus 
• Julkisten ICT-hankintojen tarjouspyyntöjen esteettömyys 

Liikenneministeriö on julkaissut joukkoliikenteen estettömyysindikaattorit jo vuonna 
2008. Niistä suurin osa kuuluu hallinnonalan sisäiseen seurantaan ja osa valtakunnal-
liseen yleisseurantaan, ks. https://docplayer.fi/14682543-Liikenne-ja-viestintaministe-
rion-julkaisuja-60-2008-joukkoliikenteen-esteettomyyden-seuranta.html.  

2.8 Muita ministeriöitä ja virastoja 
Miltei kaikki ministeriöt ja virastot seuraavat lain edellyttämällä tavalla henkilöstönsä 
yhdenvertaisuutta (ks. esimerkiksi https://mmm.fi/docu-
ments/1410837/1516683/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuun-
nitelma_2018.pdf/4f9dcbb0-8b6d-4e08-bbc3-7121720065d7/MMM-%23246773-v1-
Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf.pdf). Puolustusvoimissa on to-
teutettu useita yhdenvertaisuutta ja erityisesti tasa-arvoa niin kantahenkilökunnan kuin 
varusmiesten keskuudessa selvittäviä tutkimuksia (ks. mm. https://puolustusvoi-
mat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varusmiesten-tasa-arvotutkimus-valmistui). Maahan-
muuttovirasto kokoaa tietoa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ongelmista palaute-
kyselyjen ja tehtyjen valitusten perusteella. Syrjintä ei ole valitusperusteena tullut mer-
kittävästi esille.  

Ministeriöiden ja virastojen tekemät hyvinvointikertomukset ja barometrit voisivat yh-
teen koottuina olla hyvä väline myös syrjintätiedon keruuseen. 

https://docplayer.fi/14682543-Liikenne-ja-viestintaministerion-julkaisuja-60-2008-joukkoliikenteen-esteettomyyden-seuranta.html
https://docplayer.fi/14682543-Liikenne-ja-viestintaministerion-julkaisuja-60-2008-joukkoliikenteen-esteettomyyden-seuranta.html
https://mmm.fi/documents/1410837/1516683/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf/4f9dcbb0-8b6d-4e08-bbc3-7121720065d7/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf.pdf
https://mmm.fi/documents/1410837/1516683/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf/4f9dcbb0-8b6d-4e08-bbc3-7121720065d7/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf.pdf
https://mmm.fi/documents/1410837/1516683/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf/4f9dcbb0-8b6d-4e08-bbc3-7121720065d7/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf.pdf
https://mmm.fi/documents/1410837/1516683/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf/4f9dcbb0-8b6d-4e08-bbc3-7121720065d7/MMM-%23246773-v1-Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2018.pdf.pdf
https://puolustusvoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varusmiesten-tasa-arvotutkimus-valmistui
https://puolustusvoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varusmiesten-tasa-arvotutkimus-valmistui
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2.9 Valtioneuvoston kanslia 
Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on kestävän kehityksen ohjelman seuranta, jonka 
indikaattoreihin kuuluu myös syrjintätieto. Valtioneuvoston kanslia liittää syrjinnän tai 
yksinäisyyden kokemuksen syrjäytymiseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuden puuttu-
miseen. Ohjelma sitoutuu edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin. 

Valtioneuvoston kanslia myös rahoittaa parhaillaan meneillään olevaa yhdenvertai-
suuslain toimivuutta koskevaa tutkimusta ja päätöksentekijöihin kohdistuvaa vihapu-
hetta koskevaa tutkimusta. Edellinen tutkimus on kolmitasoinen ja käsittelee oikeus-
käytännön kehitystä vuosina 2015–18 tapausmäärien avulla, oikeussuojarakenteiden 
kehitystä asiantuntijahaastattelujen avulla sekä yhdenvertaisuuden edistämistavoittei-
den toteutumista työelämässä. Jälkimmäinen osa yhdenvertaisuuslain toimivuudesta 
toteutetaan tilaustutkimuksena. Vihapuhetta koskeva tutkimus kohdistuu digitaaliseen 
mediaan ja siinä kootaan määrällistä ja kvalitatiivista aineistoa, ks. tarkemmin 
https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/vihan-vallassa-yhteis-
kunnan-paatoksentekoon-vaikuttamaan-pyrkiva-vihapuhe.  

Valtioneuvoston kanslian julkaisema saamelaisten asioita koskevan sovintoprosessi 
on tuottanut kiinnostavaa laadullista tietoa saamelaisten syrjintäkokemuksista. Ai-
heesta tehty julkaisu Juuso A-K (2018), Saamelaisten asioita koskevan sovintopro-
sessin kuulemisraportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/ 2018, Helsinki: 
Valtioneuvoston kanslia on sivulla: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/161165/14_18_Saamelaisten%20asioita%20koskeva%20sovintopro-
sessi_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Valtioneuvosto määrittelee Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutki-
musneuvoston (STN) rahoittamat teemat tutkimusneuvoston tekemien ehdotusten 
joukosta. STN-ohjelmat ovat 3–6-vuotisia ja rahoitus on ollut vuosittain noin 55 M€, 
ks. https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/stn-lyhyesti/. Tämä rahoitus 
voi olla muille toimijoille erittäin merkittävä syrjinnän seurannan ja sen kehittämisen 
rahoituskeino. Lainsäätäjä kaipaa monipuolista ja tieteellisesti korkeatasoista ku-
vausta syrjintälainsäädännön vaikutuksista.  

2.10 Tilastokeskus 
Tilastokeskus on syrjintätiedon kokoamisen kannalta keskeinen toimija Suomessa ja 
useiden ministeriöiden ja tutkijoiden yhteistyökumppani, mikä näkyy myös tämän ra-
portin muiden toimijoiden kuvauksissa. Tilastokeskus kokoaa myös kestävän kehityk-

https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/vihan-vallassa-yhteiskunnan-paatoksentekoon-vaikuttamaan-pyrkiva-vihapuhe
https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/vihan-vallassa-yhteiskunnan-paatoksentekoon-vaikuttamaan-pyrkiva-vihapuhe
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161165/14_18_Saamelaisten%20asioita%20koskeva%20sovintoprosessi_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161165/14_18_Saamelaisten%20asioita%20koskeva%20sovintoprosessi_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161165/14_18_Saamelaisten%20asioita%20koskeva%20sovintoprosessi_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/stn-lyhyesti/
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sen indikaattorit, joilla mitataan YK:n Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista. Tilas-
tokeskuksessa useimmat syrjinnän kannalta tärkeät tiedonkeruut kuuluvat Väestö ja 
elinolot -yksikköön. Tilastokeskus tuottaa sekä suoraa että epäsuoraa syrjintätietoa. 
Tilastokeskus kokoaa maahanmuuttajia koskevaa, eri lähteistä koottua tietoa sivulle 
http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/index.html, jolla on myös linkkejä tarkemman ai-
hekohtaisen tiedon hakemiseksi. 

Tilastokeskuksessa syrjintätietoa saadaan monista eri lähteistä, joista tärkeimmät esi-
tellään seuraavassa.  

Oikeustilaston Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset -osassa on tiedot rikosnimikkeittäin 
syrjinnästä nostettujen juttujen ja niistä tuomittujen määristä vuosittain, ks. 
http://www.stat.fi/til/syyttr/. Tämä tieto kootaan myös yhdenvertaisuus.fi-sivulle vuosit-
tain ja ne kuuluvat edellä kuvattuihin syrjinnän seurantamalleihin.  

THL:n ja Työterveyslaitoksen kanssa toteutettu Ulkomaista syntyperää olevien ter-
veys- ja hyvinvointitutkimus (UTH) on laajin Suomessa toteutettu ulkomaista synty-
perää olevaan väestöön kohdistuva väestötutkimus, jossa kartoitetaan ulkomaista 
syntyperää olevien terveyttä, hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä ja elinoloja niin, että 
mukana ovat kaikki kieliryhmät ja myös muualla kuin suurimmissa kaupungeissa asu-
vat. Ulkomaista syntyperää olevilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden vanhemmat (tai ai-
noa tiedossa oleva vanhempi) ovat syntyneet ulkomailla. Tutkimuksen aineistonkeruu 
päättyi keväällä 2015. Tutkimukseen kutsuttiin 6 000 satunnaisesti valittua ulkomaista 
syntyperää olevaa 15–64 vuotiasta henkilöä, ja osallistumisaktiivisuus oli 66 %. Tutki-
mus toteutettiin käyntihaastatteluina 13 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, viro, kiina, 
ranska, thai, kurdin sorani, arabia, persia, venäjä ja somalia. Kootulla aineistolla on 
runsaasti yhteyksiä seuraaviin laajoihin väestötutkimuksiin. Tilastokeskuksen toteutta-
man Työvoimatutkimuksen (Labour Force Survey) keskeiset sisältöalueet ovat työlli-
syystilanne sekä työllisyyden esteet ja edellytykset (mm. koulutus ja kielitaito). Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutki-
muksen (ATH) sisältöalueet ovat hyvinvointi, elämänlaatu, osallisuus ja yhteisöllisyys, 
terveys, väkivaltakokemukset, työ- ja toimintakyky, elintavat ja palvelutarpeiden tyy-
dyttäminen. Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustalta tietosisäl-
töjä ovat syrjintä- ja traumakokemukset. Työterveyslaitoksen osuus sisältää kysymyk-
siä työn tärkeydestä, suhtautumisesta ulkomaalaistaustaisiin työpaikalla sekä avun 
saantiin kollegoilta ja esimiehiltä. TTL:n osuus sisältää myös kysymyksen kohtelun 
tasa-arvoisuudesta ja joitain kysymyksiä sukupuolirooleista.  

UTH:n perustulokset on julkaistu Tilastokeskuksen toimesta Nieminen T, Sutela H & 
Hannula U (2015), Ulkomaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointi Suomessa 2014, 
Helsinki: Tilastokeskus, https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluet-
telo/yyti_uso_201500_2015_16163_net.pdf. Tarkempi menetelmäseloste on: 

http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/index.html
http://www.stat.fi/til/syyttr/
https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_uso_201500_2015_16163_net.pdf
https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_uso_201500_2015_16163_net.pdf
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http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/uth-tutkimus/menetelmaseloste.html. ja aineisto-
kuvaus on saatavilla Tilastokeskuksen Taika-katalogista, https://taika.stat.fi/fi/lisatie-
toa#!#_ga=2.177979429.184373444.1506671465-1254455543.1498112049. Aineis-
tonkeruu toteutettiin kahdeksan vuoden välein työvoimatutkimuksen (EU-Labour 
Force Survey) yhteydessä kerättävän maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa koske-
van lisätutkimuksen yhteydessä. Seuraava tiedonkeruu olisi siis vuonna 2021. Tilasto-
keskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat julkaisseet myös käsikirjan Maahan-
muuttajat väestötutkimuksissa – hyviä käytäntöjä haastattelututkimuksen tekijälle, Kä-
sikirjoja 51, Helsinki 2015: Tilastokeskus. Kirja kattaa haastattelututkimuksen vaiheet 
otoksen rakentamisesta sekä lomakkeen laatimisesta ja testaamisesta haastatteluti-
lanteeseen ja eettisiin pohdintoihin, ks. http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkai-
suluettelo/yksk51_201500_2015_16131_net.pdf.  

Tulonjakotilasto ja siitä EUROSTATille muodostettava tulo- ja elinolotilasto EU-
SILC sisältävät tietoa jota voidaan käyttää syrjinnän epäsuoraan arviointiin. Tilastoon 
kootaan tietoa seuraavista rekistereistä: väestörekisterikeskuksen väestötietojärjes-
telmä ja Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskeva tietokanta, verohallituksen vero-
tietokanta, Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntou-
tusrekisteri, elatustukirekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri, Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen toimeentulotukirekisteri, Eläketurvakeskuksen eläketapahtu-
marekisteri, Tilastokeskuksen tutkintorekisteri, valtiokonttorin sotilasvammakorvaus-
järjestelmän tietokanta, Koulutusrahaston tiedostot, maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksen maatilarekisteri, Tilastokeskuksen yritysrekisteri ja Finanssival-
vonnan (FIVA) tiedot (ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat). Tilaston avulla voi sel-
vittää väestöryhmittäisiä tulo- ja elinoloeroja käyttäen hyväksi väestötietojärjestelmän 
tietoja esim. syntymämaasta ja kielestä. Vertailu muihin maihin on EU-SILCin avulla 
mahdollista. Tilaston kuvaus on sivulla 
http://www.stat.fi/til/tjt/2016/04/tjt_2016_04_2018-05-24_laa_001_fi.html. Työ- ja elin-
keinoministeriön seurantamalliin kuuluu palkkarakennetilastoon syrjintätiedon läh-
teenä (edellä).  

Työvoimatutkimuksessa (Labour Force Survey, LFS) kerätään tilastotietoja 15–74-
vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työ-
voiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilas-
tokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otok-
seen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavus-
teisilla puhelinhaastatteluilla. Tiedot ovat saatavissa sukupuolen, koulutuksen, iän ja 
alueen mukaan. Lisäksi työvoimatutkimus sisältää vuosittaisia tietoja kotitalouksien 
työssäkäynnistä. Työvoimatutkimukseen liitetään osaotokselle suppeahko lisätutkimus 
eli ns. ad hoc -moduli, jonka aihe vaihtelee vuosittain ja jonka tekemisestä määrätään 
EU:n asetuksella. Lisätutkimusten aiheita ovat olleet mm. työtapaturmat ja työperäiset 
sairaudet, siirtyminen koulutuksesta työelämään, työajan pituus ja työaikajärjestelyt, 

http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/uth-tutkimus/menetelmaseloste.html
https://taika.stat.fi/fi/lisatietoa%23!%23_ga=2.177979429.184373444.1506671465-1254455543.1498112049
https://taika.stat.fi/fi/lisatietoa%23!%23_ga=2.177979429.184373444.1506671465-1254455543.1498112049
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yksk51_201500_2015_16131_net.pdf
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yksk51_201500_2015_16131_net.pdf
http://www.stat.fi/til/tjt/2016/04/tjt_2016_04_2018-05-24_laa_001_fi.html
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vajaakuntoisten työllisyys, elinikäinen oppiminen, työn ja perheen yhteensovittaminen 
sekä siirtyminen työstä eläkkeelle. Tilaston kuvaus on sivulla https://tilastokes-
kus.fi/meta/til/tyti.html.  

Työolotutkimus kohdistuu työssäkäyvään palkansaajaväestöön, ja se tarjoaa ajalli-
sesti pisimmän sarjan tietoa syrjinnästä työelämässä. Aineistoa on koottu 1970-luvulta 
alkaen. Työolotutkimus on pääosin käyntihaastatteluna toteutettu otantatutkimus. Esi-
merkiksi vuoden 2013 työolotutkimus poimittiin syys- ja lokakuun 2013 työvoimatutki-
muksen tiettyjen rotaatioryhmien 15–64-vuotiaiden suomen- ja ruotsinkielisten vastaa-
jien joukosta (n = 4 876). Koska työolotutkimus tehdään Tilastokeskuksen kuukausit-
taisen työvoimatutkimuksen tiettyjen kierrosten yhteydessä (ks. yllä), Työolotutkimuk-
sen aineistoon voidaan helposti liittää myös työvoimatutkimuksen yhteydessä kerätyt 
tiedot. Työvoimatutkimuksesta liitettyjä tietoja ovat mm. vastaajan ammatti, työpaikan 
nimi ja toimiala, työsuhteen kesto, säännöllinen työaika, viikonloppu-, ilta- ja yötyön-
teko edeltävän neljän viikon aikana. Työolotutkimus sisältää runsaasti hyviä kysymyk-
siä syrjinnästä. Syrjintä on siinä määritelty pitkälti Suomen lainsäädännön mukaisesti, 
vaikka myös muita syrjintäperusteita on mukana, ks. http://www.stat.fi/til/ty-
oolot/2013/02/tyoolot_2013_02_2014-05-15_kat_001_fi.html. Työolotutkimuksen tie-
toihin perustuvaa syrjintätietoa on raportoitu julkaisussa Lehto A-M & Sutela H (2008) 
Työolojen kolme vuosikymmentä, Työolotutkimusten tuloksia 1977–2008, Helsinki: Ti-
lastokeskus, https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_978-952-467-930-5.pdf. 
Tämän kansallisen työolotutkimuksen lisäksi Tilastokeskus yhteistyökumppaninaan 
Tampereen yliopisto analysoi Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) aineiston. EWCS-
tutkimus totutetaan joka viiden vuosi (viimeisin 2015) ja vuoden 2015 tutkimus oli kuu-
des tutkimuskierros. Seuraava tutkimus tehdään 2020 ja aineiston kerää Taloustutki-
mus. Kyselylomake sivulla: https://www.eurofound.europa.eu/fi/surveys/european-
working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015/ewcs-
2015-questionnaire, tekninen osa https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/fi-
les/ef_survey/field_ef_documents/6th_ewcs_-_technical_report.pdf.  

Eurostatin suurissa tiedonkeruissa (mm. EU-SILC, LFS), joihin myös Suomi osallistuu, 
on toimintarajoitteita koskevat GAVI (global activity limitation indicator) -kysymykset. 
Näitä aineistoja voidaan myös käyttää vammaisten ja terveysongelmaisten syrjinnän 
epäsuoraan arviointiin, ks. esim. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/in-
dex.php?title=Disability_statistics. 

2.11 Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
Syrjinnän seurantatietojen kannalta kaikkien kolmen valtuutetun, tasa-arvovaltuutetun, 
yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiainvaltuutetun toimintatiedot ovat kiinnostavia. 

file://vn-data02.vn.root/yksikot/VNHY%20SITI%20TIY/Julkaisutuotanto/OM/JULKAISUT_OM/2019/KESKEN/X_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE/sivulla%20https:/tilastokeskus.fi/meta/til/tyti.html
file://vn-data02.vn.root/yksikot/VNHY%20SITI%20TIY/Julkaisutuotanto/OM/JULKAISUT_OM/2019/KESKEN/X_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE/sivulla%20https:/tilastokeskus.fi/meta/til/tyti.html
http://www.stat.fi/til/tyoolot/2013/02/tyoolot_2013_02_2014-05-15_kat_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/tyoolot/2013/02/tyoolot_2013_02_2014-05-15_kat_001_fi.html
https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_978-952-467-930-5.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/fi/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015/ewcs-2015-questionnaire
https://www.eurofound.europa.eu/fi/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015/ewcs-2015-questionnaire
https://www.eurofound.europa.eu/fi/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015/ewcs-2015-questionnaire
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_survey/field_ef_documents/6th_ewcs_-_technical_report.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_survey/field_ef_documents/6th_ewcs_-_technical_report.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics
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Tässä raportissa on keskitytty yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaan, joka on suo-
raan relevantti raportin tehtävänasettelun kannalta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun virka 
ja tehtävät perustettiin vuodesta 2015 alkaen. Tätä ennen samankaltaisissa mutta toi-
minta-alaltaan paljon kapeammissa tehtävissä toimi vähemmistövaltuutettu vuosina 
2002–2014.  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisee vuosikertomuksessaan asiakastilastoa, jossa on 
eritelty 

• erityyppiset asiakastapaukset (syrjintä yhtenä kohtana, muita kohtia: häirintä, koh-
tuullisten mukautusten epääminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, ulkomaalai-
sen asema ja oikeudet, yleinen tietopyyntö, ei kuulu toimialaa) 

• asiat syrjintäperusteittain (yleisimmät perusteet viime vuosina alkuperä ja vammai-
suus) 

• syrjintä eri elämänalueilla (yleisimmät: muut yksityiset palvelut, työelämä/ yrittäjyys, 
asuminen) 

• syrjinnästä epäillyt (yleisimmät: kunta, yksityinen palveluntarjoaja) 
• kaikkien annettujen lausuntojen määrät 

Linkki vuoden 2015 tietoihin on sivulla: https://www.syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuu-
tetun-asiakastilastot-2015. Oletettuun syrjintään liittyvä yhteydenottolomake on ver-
kossa. Myös valtuutetun vuosikertomukset sisältävät tiiviissä muodossa tietoa syrjin-
tätapauksista eri perusteittain. Yhdenvertaisuusvaltuutetun rekisteriin on vuodesta 
2016 lähtien kokoontunut yhteensä yli 4000 käsiteltyä tapausta; jos mukaan otetaan 
vähemmistövaltuutetun käsittelemät tapaukset vuodesta 2003 alkaen, rekisterissä on 
yhteensä yli 10 000 tapausta.  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuottanut erillisselvityksiä syrjinnästä, kuten selvityksen 
vammaisten syrjintäkokemuksista, joka oli syrjinnän seurantaryhmän tilaama selvitys 
vuonna 2016 (ks. edellä; myös yhdenvertaisuusvaltuutetun internet-sivulla). Selvityk-
sessä käytettiin aineistona oikeustapauksia, kanteluja viranomaisille, verkkokyselyn ja 
yksilöhaastattelujen tuloksia. Yhdenvertaisuus- ja vähemmistövaltuutetun toimiston 
selvitystyössä kiinnittää huomiota, että se on paikannut myös merkittäviä, saamelais-
ten, romanien ja venäjää puhuvien tilannetta koskevia tietopuutteita. Seurantatiedon 
kannalta relevantteja selvityksiä ovat mm. seuraavat2 .  

• Joronen M & Kruskopf P (2014), Erilaisena arjessa, Selvitys romanien syrjintäko-
kemuksista, Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 15, Helsinki: Vähemmistövaltuu-

                                                      
 
2 Yhdenvertaisuusvaltuutetun internet-sivut uudistetaan vuonna 2019, jolloin linkit näihin julkai-
suihin voivat muuttua. 

https://www.syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-asiakastilastot-2015
https://www.syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-asiakastilastot-2015
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tettu, https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/52878_romaniselvitys_verk-
koon+(1).pdf/584516fc-d3a7-4f88-8ecc-c8b2271ebf41. Haastatteluaineisto n = 
249, koottu enimmältään kasvotusten, vähemmältä osin puhelimitse. Aiheena oli-
vat erityisesti syrjintä työelämässä ja asumisessa. 

• Parsons A (2011), Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen jul-
kishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10, Helsinki: Vähemmistöval-
tuutettu, https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31722_maahanmuutta-
jien_tyollistaminen-opas_nettiin.pdf/e0346518-d7b0-462b-afb8-e37344c981dd.  

• Länsman A (2008), Saamen kieli pääkaupunkiseudulla. 2008. Vähemmistövaltuu-
tetun julkaisusarja 5. Helsinki: Vähemmistövaltuutettu, https://www.syrjinta.fi/docu-
ments/10181/10850/31694_saamenkieli_paakaupukiseudulla_nettiversio_lans-
man.pdf/d9f2db2e-4310-4f52-a6a6-f4e70620f4b0.  

• Tella R (2006), Etnisen syrjinnän vastaisen neuvonnan koordinointi kunnissa. 
2006. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 3, Helsinki: Vähemmistövaltuutettu, 
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31687_etninen_syr-
jinta_riikka_tella_2006.pdf/581be0f5-f0fb-4b0d-bb76-6178ba6336ab.  

• Venäjänkielisten työllistyminen ja työsyrjintä 2010 (2010). Helsinki: Vähemmistö-
valtuutettu, https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31698_venajankielis-
ten_tyollistyminen_ja_tyosyrjinta_2010.pdf/d68a68ea-0b04-406d-9889-
f523f7c9e4d5. Haastatteluaineisto n = 24, lisäksi mm. vähemmistövaltuutetun yh-
teydenottotiedot.  

• Tanttu J (2008), Venäjänkielisenä Suomessa. Selvitys vähemmistövaltuutetulle, 
Helsinki: Vähemmistövaltuutettu, 2008. https://www.syrjinta.fi/docu-
ments/10181/10850/31697_venalaiskielisena_suomessa_2008_nettiver-
sio.pdf/995ccb83-8a1e-400c-aa1a-911dc7bc41ed. Haastatteluaineisto n = 40, li-
säksi muuta aineistoa.  

• Syrjinnän vastaisen neuvonnan alueellinen kehittäminen (2011). Vähemmistöval-
tuutetun julkaisusarja 11, Helsinki: Vähemmistövaltuutettu, https://www.syr-
jinta.fi/documents/10181/10850/31719_alueellinen_neuvonta_netti.pdf/b7217a5d-
adc5-4b17-a559-3d8c7e5e053c. Sisältää kolme eri mallia neuvonnan jalkautta-
miseksi ja selvitys valittujen alueiden viranomaisille ja järjestöille syrjinnän tunnista-
misesta, kohtaamisesta ja uhrien neuvonnasta. 

Syrjintätiedon kannalta on merkitystä myös Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakun-
nalla (vuoteen 2014 syrjintälautakunta), joka kokoaa käsitellyt tapaukset selosteiksi 
vuodesta 2005 alkaen sivulle https://www.yvtltk.fi/fi/index/materiaalit.html. Jos päätök-
sestä on valitettu, samasta lähteestä saatavilla ovat myös hallinto-oikeuksien ja kor-
keimman hallinto-oikeuden päätökset valituksista. Tapausmäärät ovat pieniä, mutta 
lautakunnan hallinto-oikeuksien ratkaisut ovat tärkeitä syrjinnän oikeudellisen määrit-
telyn kannalta. Tasa-arvovaltuutetun toiminta keskittyy sukupuolten tasa-arvokysy-
myksiin, jotka eivät kuulu tämän selvityksen piiriin. Siitä kootulla tiedolla on merkitystä 
moniperusteisen syrjinnän arvioinnin ja seurannan kannalta, ks. https://www.tasa-
arvo.fi/.  

https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/52878_romaniselvitys_verkkoon+(1).pdf/584516fc-d3a7-4f88-8ecc-c8b2271ebf41
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/52878_romaniselvitys_verkkoon+(1).pdf/584516fc-d3a7-4f88-8ecc-c8b2271ebf41
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31722_maahanmuuttajien_tyollistaminen-opas_nettiin.pdf/e0346518-d7b0-462b-afb8-e37344c981dd
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31722_maahanmuuttajien_tyollistaminen-opas_nettiin.pdf/e0346518-d7b0-462b-afb8-e37344c981dd
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31694_saamenkieli_paakaupukiseudulla_nettiversio_lansman.pdf/d9f2db2e-4310-4f52-a6a6-f4e70620f4b0
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31694_saamenkieli_paakaupukiseudulla_nettiversio_lansman.pdf/d9f2db2e-4310-4f52-a6a6-f4e70620f4b0
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31694_saamenkieli_paakaupukiseudulla_nettiversio_lansman.pdf/d9f2db2e-4310-4f52-a6a6-f4e70620f4b0
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31687_etninen_syrjinta_riikka_tella_2006.pdf/581be0f5-f0fb-4b0d-bb76-6178ba6336ab
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31687_etninen_syrjinta_riikka_tella_2006.pdf/581be0f5-f0fb-4b0d-bb76-6178ba6336ab
file:///%5C%5Cvn-data02.vn.root%5Cyksikot%5CVNHY%20SITI%20TIY%5CJulkaisutuotanto%5COM%5CJULKAISUT_OM%5C2019%5CKESKEN%5CX_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE%5C,%20https:%5Cwww.syrjinta.fi%5Cdocuments%5C10181%5C10850%5C31698_venajankielisten_tyollistyminen_ja_tyosyrjinta_2010.pdf%5Cd68a68ea-0b04-406d-9889-f523f7c9e4d5
file:///%5C%5Cvn-data02.vn.root%5Cyksikot%5CVNHY%20SITI%20TIY%5CJulkaisutuotanto%5COM%5CJULKAISUT_OM%5C2019%5CKESKEN%5CX_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE%5C,%20https:%5Cwww.syrjinta.fi%5Cdocuments%5C10181%5C10850%5C31698_venajankielisten_tyollistyminen_ja_tyosyrjinta_2010.pdf%5Cd68a68ea-0b04-406d-9889-f523f7c9e4d5
file:///%5C%5Cvn-data02.vn.root%5Cyksikot%5CVNHY%20SITI%20TIY%5CJulkaisutuotanto%5COM%5CJULKAISUT_OM%5C2019%5CKESKEN%5CX_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE%5C,%20https:%5Cwww.syrjinta.fi%5Cdocuments%5C10181%5C10850%5C31698_venajankielisten_tyollistyminen_ja_tyosyrjinta_2010.pdf%5Cd68a68ea-0b04-406d-9889-f523f7c9e4d5
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31697_venalaiskielisena_suomessa_2008_nettiversio.pdf/995ccb83-8a1e-400c-aa1a-911dc7bc41ed
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31697_venalaiskielisena_suomessa_2008_nettiversio.pdf/995ccb83-8a1e-400c-aa1a-911dc7bc41ed
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31697_venalaiskielisena_suomessa_2008_nettiversio.pdf/995ccb83-8a1e-400c-aa1a-911dc7bc41ed
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31719_alueellinen_neuvonta_netti.pdf/b7217a5d-adc5-4b17-a559-3d8c7e5e053c
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31719_alueellinen_neuvonta_netti.pdf/b7217a5d-adc5-4b17-a559-3d8c7e5e053c
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/31719_alueellinen_neuvonta_netti.pdf/b7217a5d-adc5-4b17-a559-3d8c7e5e053c
https://www.yvtltk.fi/fi/index/materiaalit.html
https://www.tasa-arvo.fi/
https://www.tasa-arvo.fi/
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2.12 Eduskunnan oikeusasiamies ja 
oikeuskanslerin virasto 

Eduskunnan oikeusasiamies tekee toiminnastaan vuosikertomuksen, lisäksi internet-
sivulta saa oikeusasiamiehen ratkaisuja. Vuosikertomuksen vammaisasioissa käsitel-
lään kanteluratkaisuja, tarkastushavaintoja ja nostetaan esiin merkittäviä vammavam-
maisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä teemoja, ks. https://www.oikeusasiamies.fi/fi.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen alainen on Eduskunnan ihmisoikeuskeskus, jonka toi-
minta on relevantti syrjinnän seurannan kannalta (seuraavassa luku 2.15).  

Oikeusasiamies voi teettää syrjintäkysymyksiin tai niitä sivuaviin aihepiireihin liittyviä 
tutkimuksia. Esimerkiksi: 

• Holm, P. Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta. Taloustut-
kimus Oy 2015. Tutkimus on tehty Eduskunnan ihmisoikeuskeskuksen toimeksian-
nosta. Raportti https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/44748/Asiakkai-
den+ja+omaisten+arvio+seniorikansalaisten+kotihoidosta/bc6c2fbd-5108-4d7e-
8f52-559012779dd3.  

• Lindstedt J. Syrjintä etnisen alkuperän perusteella. Sivulla https://www.oi-
keusasiamies.fi/documents/20184/44493/Liindstedt%2C+Syrjinta+etnisen+alkupe-
ran+perusteella.pdf.  

Oikeuskansleri apunaan apulaisoikeuskansleri ratkaisee erityisesti valtioneuvoston 
valvontaa koskevat asiat sekä periaatteelliset ja laajakantoiset asiat. Oikeuskansleri 
tekee toiminnastaan vuosikertomuksen, joka voi sisältää syrjinnän seurannan kan-
nalta merkittäviä ratkaisuja, jos sellaisia on tullut oikeuskanslerin käsiteltäväksi, ks. 
https://www.okv.fi/fi/oikeuskansleri/oikeuskanslerin-kertomuscopy/. 

2.13 Ihmisoikeuskeskus 
Eduskunnan oikeusasiamiehen alainen Ihmisoikeuskeskus on riippumaton asiantunti-
javirasto seuraa perus- ja ihmisoikeuksien tilaa Suomessa ja ylläpitää siihen liittyvää 
tietopohjaa Suomessa (ks. https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/). Yksi toiminnan paino-
piste on vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen seuranta. Tämä liittyy ih-
misoikeusinstituution eli Ihmisoikeuskeskuksen, sen ihmisoikeusvaltuuskunnan ja 
eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtävään vammaisyleissopimuksen toimenpa-
noon edistämiseen, suojeluun ja seurantaan. Vammaisyleissopimuksen 33.3 artiklan 
mukaisesti ihmisoikeusinstituutio myös osallistaa vammaisia henkilöitä seurantame-

https://www.oikeusasiamies.fi/fi
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/44748/Asiakkaiden+ja+omaisten+arvio+seniorikansalaisten+kotihoidosta/bc6c2fbd-5108-4d7e-8f52-559012779dd3
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/44748/Asiakkaiden+ja+omaisten+arvio+seniorikansalaisten+kotihoidosta/bc6c2fbd-5108-4d7e-8f52-559012779dd3
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/44748/Asiakkaiden+ja+omaisten+arvio+seniorikansalaisten+kotihoidosta/bc6c2fbd-5108-4d7e-8f52-559012779dd3
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/44493/Liindstedt%2C+Syrjinta+etnisen+alkuperan+perusteella.pdf
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/44493/Liindstedt%2C+Syrjinta+etnisen+alkuperan+perusteella.pdf
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/44493/Liindstedt%2C+Syrjinta+etnisen+alkuperan+perusteella.pdf
https://www.okv.fi/fi/oikeuskansleri/oikeuskanslerin-kertomuscopy/
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/
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nettelyyn. Vammaisten henkilöiden osallistamista ja osallistumista varten Ihmisoikeus-
valtuuskunnan alaisuuteen on perustettu pysyvä jaosto, vammaisten ihmisoikeusko-
mitea (VIOK).  

Ihmisoikeuskeskus analysoi Vammaisfoorumi ry:n verkkokyselyaineistona (N=1520), 
jossa kartoitetaan vammaisten henkilöiden omia kokemuksia ja näkemyksiä siitä, 
kuinka heidän oikeutensa toteutuvat. Vammaisfoorumi on yli 60 suomalaisen vam-
maisjärjestön yhteistyöelin. Aineistoanalyysi on käynnissä ja tulokset tuottavat tietoa 
myös vammaisten henkilöiden syrjintäkokemuksista. Lomake on sivulla https://ihmis-
oikeuskeskus-fi-bin.di-
recto.fi/@Bin/c934970f9193ed037ef5db5e1701945c/1552831119/applica-
tion/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf.  

2.14 Aluehallintoviranomaiset 
Aluehallintoviranomaisten (AVI) alaisen työsuojeluvalvonnan toteuttama työsyrjinnän 
seuranta tuottaa vuosittain tietoa työpaikoilla tapahtuneista syrjintäilmoituksista ja nii-
den käsittelystä. Työsuojelun vastuualueen osalta aluehallintoviranomaiset ovat sosi-
aali- ja terveysministeriön ohjauksessa, mutta aluehallintoviranomaisten valvontatie-
dot ovat myös tärkeä lähde työ- ja elinkeinoministeriön syrjinnän seurantamallissa. 
Työsuojeluhallinto julkaisee vuosittain itsenäisesti syrjintätietoa mm. työsuojeluhallin-
non vuosikertomuksessa: https://www.tyosuojelu.fi/docu-
ments/14660/385001/Ty%c3%b6suojeluhallinnon+vuosikertomus+2017/4d149bc5-
1af3-7048-a23a-7ba00bba2872 ja tarkemmassa työsuojeluhallinnon julkaisussa syr-
jinnän kiellon valvonnasta (ensimmäinen tehtiin vuoden 2017 osalta ja nyt parhaillaan 
laaditaan julkaisua vuodesta 2018). Työsuojeluviranomaisen viranomaisaloitteisessa 
valvonnassa kertyy valvontahavaintoja syrjinnästä mm. ulkomaisen työvoiman valvon-
nassa, työpaikkailmoituksien valvonnassa ja yhdenvertaisuussuunnitelmien valvon-
nassa.  

Tietoa valvontahavainnoista on saatavilla valvontatietojärjestelmästä (mm. 
http://www.avi.fi/web/avi/-/valvontahavainto-tyonantajat-eivat-tieda-miten-yhdenvertai-
suutta-tulee-arvioida-ja-edistaa-etela-suomi-). Uusin raportti Syrjinnän kiellon valvonta 
työsuojeluviranomaisessa 2017 (2018), Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/ 2018, Työ-
suojeluhallinto, (https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2642702/Raportti_Syr-
jinn%C3%A4n_valvonta_2017/1f70b5d7-35dd-0111-96ce-011d144c17b6) sisältää tie-
dot luokiteltuina seuraavasti sekä kaikissa kohdissa syrjintäperusteen mukaan: 

• asiakasyhteydenotot työsuojeluviranomaiseen 
• kirjallisesti vireille tulleet syrjintätapaukset 

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/c934970f9193ed037ef5db5e1701945c/1552831119/application/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/c934970f9193ed037ef5db5e1701945c/1552831119/application/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/c934970f9193ed037ef5db5e1701945c/1552831119/application/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf
https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/c934970f9193ed037ef5db5e1701945c/1552831119/application/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/385001/Ty%c3%b6suojeluhallinnon+vuosikertomus+2017/4d149bc5-1af3-7048-a23a-7ba00bba2872
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/385001/Ty%c3%b6suojeluhallinnon+vuosikertomus+2017/4d149bc5-1af3-7048-a23a-7ba00bba2872
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/385001/Ty%c3%b6suojeluhallinnon+vuosikertomus+2017/4d149bc5-1af3-7048-a23a-7ba00bba2872
http://www.avi.fi/web/avi/-/valvontahavainto-tyonantajat-eivat-tieda-miten-yhdenvertaisuutta-tulee-arvioida-ja-edistaa-etela-suomi-
http://www.avi.fi/web/avi/-/valvontahavainto-tyonantajat-eivat-tieda-miten-yhdenvertaisuutta-tulee-arvioida-ja-edistaa-etela-suomi-
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2642702/Raportti_Syrjinn%C3%A4n_valvonta_2017/1f70b5d7-35dd-0111-96ce-011d144c17b6
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2642702/Raportti_Syrjinn%C3%A4n_valvonta_2017/1f70b5d7-35dd-0111-96ce-011d144c17b6
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• asiakasaloitteiset tarkastukset vuonna 2017 
• annetut velvoitteet 
• esitutkintailmoitukset poliisille 

Selvästi yleisin potentiaalinen syrjintäperuste oli vuonna 2017 terveydentila kaikissa 
valvonnan luokissa.  

2.15 Kuntaliitto ja Kuntien Eläkevakuutus 
Kuntien velvollisuus on tehdä henkilöstöä koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma, 
jonka toteutumista voidaan seurata kyselyillä, ks. Ekholm E & Tuokkola K (2018) Sa-
malle viivalle – havaintoja kuntien yhdenvertaisuustyöstä, Kuntaliiton julkaisusarja 2/ 
2018, Helsinki: Kuntaliitto, https://yhdenvertaisuus.fi/docu-
ments/5232670/5376058/Samalle+viivalle+selvitys/f6f1b211-3c3f-4111-9a22-
db7b8862e49c/Samalle+viivalle+selvitys.pdf. Aineisto koottiin kuntakyselynä, n = 127, 
vastausprosentti 42 %, ks. Kuntien eläkevakuutus KEVA toteuttaa vuodesta 2008 al-
kaen barometri-tyyppistä julkisen alan hyvinvointitutkimusta, viimeksi vuonna 
2018. Silloin vastaajia oli 1045 kunta-alalta ja 505 kirkon työntekijää. Aineisto kootaan 
puhelinhaastattelulla ja tuloksia voidaan monien tekijöiden osalta verrata aiempien tut-
kimusten tietoihin. Kyselyyn kuuluu epäasiallista kohtelua kartoittava osio. ks. Pekka-
rinen L (2018), Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018, KEVAn tutkimuksia 1/ 2018, 
Helsinki: KEVA, https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-jul-
kaisut/tutkimusraportti-julkisen-alan-tyohyvinvointi-vuonna-2018.pdf. 

2.16 Kansalaisyhteiskunta ja kaupalliset 
toimijat 

Edellä on jo esitelty muutamien kansalaisjärjestöjen (mm. Väestöliitto, Vammaisfoo-
rumi ry.) työtä syrjintätiedon kokoamisessa tai analyysissa. Seuraavassa lisätietoja 
kansalaisyhteiskunnan ja kaupallisten toimijoiden panoksesta, joka usein tapahtuu yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Ihmisoikeusliitto on merkittävä syrjinnän seurannan toimija, ja ennen kuin valtionhal-
linto otti huolehtiakseen asiasta, Ihmisoikeusliitto laati vastaavat vuosittaiset raportit 
Suomen tilanteesta. Raporteilla oli sivistävä merkitys ja ne sisälsivät vuotuisen uuden 
tiedon lisäksi myös vanhempien selvitysten tietoja ja laajan esittelyn syrjinnästä juridi-
sena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä syrjinnän vastaisesta työstä, joka pitkään oli 

https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Samalle+viivalle+selvitys/f6f1b211-3c3f-4111-9a22-db7b8862e49c/Samalle+viivalle+selvitys.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Samalle+viivalle+selvitys/f6f1b211-3c3f-4111-9a22-db7b8862e49c/Samalle+viivalle+selvitys.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Samalle+viivalle+selvitys/f6f1b211-3c3f-4111-9a22-db7b8862e49c/Samalle+viivalle+selvitys.pdf
https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/tutkimusraportti-julkisen-alan-tyohyvinvointi-vuonna-2018.pdf
https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/tutkimusraportti-julkisen-alan-tyohyvinvointi-vuonna-2018.pdf
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meillä huonosti tunnettu. Viime aikoina Ihmisoikeusliiton merkitys on syrjinnän seuran-
nassa vähentynyt. Ihmisoikeusliiton tutkimuksia ja selvityksiä ovat mm:  

• Aaltonen M, Joronen M & Villa S (2009), Syrjintä työelämässä – pilottitutkimus työ-
suojeluviranomaisten aineistosta, Sisäasiainministeriön julkaisu 43/ 2009, Helsinki: 
Sisäasiainministeriö. 

• Sams A & Sorjanen A (2014), Severe forms of Labour Exploitation, Supporting vic-
tims of severe forms of labour exploitation in having access to justice in EU Mem-
ber States – Finland, 2014. Suomen osuus FRA:n (FRANET) projektissa ‘Severe 
labour exploitation: workers moving within or into the European Union’, 
http://fra.europa.eu/en/country-data/2015/country-reports-comparative-report-se-
vere-labour-exploitation-workers-moving.  

• Suomen osuus FRA:n tutkimuksessa Professionally speaking: challenges to ac-
hieving equality for LGBT people (2016), Suomessa noin 50 viranomaista ja toimi-
jahaastattelua, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-
equality.  

• Suomen osuus FRA:n tutkimuksessa Ensuring justice for hate crime victims: pro-
fessional perspectives (2016), perustuu poliisien ym. toimijatahojen haastatteluihin, 
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ensuring-justice-hate-crime-victims-profes-
sional-perspectives.  

Diakonissalaitos, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Toimijoiden tärkein panos syrjin-
nän seurannassa liittyy romanityöhön. Nevo tiija – uusi aika oli Suomen romanien yh-
denvertaisuuteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin keskittyvä ESR-hanke, joka toteutti ro-
manipoliittisen ohjelman seurantaraportin (2013) edellyttämiä toimenpiteitä. Hanke on 
sisältänyt myös ns. Roosa-projektin, jossa on selvitetty laajasti romaniväestön osalli-
suutta ja hyvinvointia (ks. edellä). Tiedonhankinta tapahtui haastattelujen ja kliinisen 
tutkimuksen avulla ja sitä edelsi esitutkimus. Diakonialaitoksen Nevo tiija -projektissa 
toteutettiin myös paljon huomiota saanut Työnimi-hanke, jossa neljä tunnettua suoma-
laista haki työtä tyypillisillä romaninimillä. Hanke on syrjinnän mittaamisen kannalta 
kiinnostava, ks. https://dialogi.diak.fi/2018/10/31/tyonimi/.  

Työnantajien ja työntekijöiden erilaiset kyselyt ja barometrit käsittelevät nykyään 
usein myös syrjintää. Näillä kaikilla järjestöillä on pitkä kokemus nopeiden mielipide-
tutkimusten tuottamisesta, ja tietoisuus syrjinnän seurannan tärkeydestä on lisäänty-
nyt. Esimerkiksi SAK toteuttaa joka toinen vuosi työolobarometrin, ks. viimeisin Juntu-
nen R & Mironen A (2018) Hyvä työ on mahdollista, tekemistä vielä riittää. SAK:n työ-
olobarometri 2018, Helsinki: SAK, https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/hyva-tyo-
mahdollista-tekemista-viela-riittaa. Vastaajia (n = 1 202) olivat jäsenliittojen jäsenet ja 
aineisto poimittiin kiintiöotannalla sukupuolen, iän ja jäsenliiton mukaan edustavaksi. 
Aineiston kokosi puhelinhaastatteluilla Kantar TNS Oy. Lisäksi SAK tekee säännölli-
sesti kyselyjä luottamusmiehille. Käytössä on myös paneeli, joka on iän, sukupuolen 
ja jäsenliiton mukaan rakennettu jäsenkuntaa edustavaksi. SAK:n eri kyselyissä on 

http://fra.europa.eu/en/country-data/2015/country-reports-comparative-report-severe-labour-exploitation-workers-moving
http://fra.europa.eu/en/country-data/2015/country-reports-comparative-report-severe-labour-exploitation-workers-moving
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ensuring-justice-hate-crime-victims-professional-perspectives
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ensuring-justice-hate-crime-victims-professional-perspectives
file://vn-data02.vn.root/yksikot/VNHY%20SITI%20TIY/Julkaisutuotanto/OM/JULKAISUT_OM/2019/KESKEN/X_19_Syrjinn%C3%A4n%20kansalliset%20tietol%C3%A4hteet%20ANNE/.%20https:/dialogi.diak.fi/2018/10/31/tyonimi/
https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/hyva-tyo-mahdollista-tekemista-viela-riittaa
https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/hyva-tyo-mahdollista-tekemista-viela-riittaa
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useita syrjintää myös yhdenvertaisuuslain mielessä koskevia kysymyksiä, erityisesti 
on selvitetty maahanmuuttajien asemaa ja jonkin verran ikäsyrjintää. STTK:lla puoles-
taan on henkilöstön edustaja –barometri, joka käsittelee luottamusmiesten työskente-
lyä ja heidän kohtaamiaan tilanteita, ks. https://www.sttk.fi/files/henkiloston-edustaja-
barometri-2017/. STTK on myös selvittänyt erikseen sukupuoleen liittyvää häirintää 
työpaikoilla, ks. https://www.sttk.fi/files/kansalaistutkimus-seksuaalisesta-hairinnasta-
2018/. EK:n tilasi vuoden 2018 Työ ei syrji -kampanjan yhteydessä selvityksen ikäsyr-
jinnästä (mukana kaikki ikäryhmät) ja sukupuolisesta häirinnästä. Ikäsyrjintää koske-
nut kysely kokosi tietoa myös mm. syrjinnän ilmoittamisesta, sukupuolieroista, syrji-
vistä tahoista ja siitä missä vaiheessa työsuhdetta syrjintä on tapahtunut. Selvityksen 
toteutti Taloustutkimus Oy internetpaneelinsa avulla. Ikäsyrjintää koskevan tutkimuk-
sen perustulokset ovat osoitteessa https://ek.fi/wp-content/uploads/EK-ikasyrjinta.pdf. 
Myös EVA:n arvo- ja asennetutkimus tuottaa kiinnostavaa tietoa mm. suomalaisten 
näkemyksistä maahanmuuttoon ja muihin ajankohtaisiin teemoihin, ks. 
https://www.eva.fi/hankkeet/arvo-ja-asennetutkimukset/.  

Taloustutkimus Oy (https://www.taloustutkimus.fi/tuotteet-ja-palvelut.html?cate-
gory=16) on tärkein kaupallinen toimija ja yhteistyökumppani syrjintädatan hankin-
nassa ja tutkimuksessa. Taloustutkimus Oy on koonnut FRA:n MIDIS-tutkimusten 
Suomen-aineiston alihankkijana ranskalaiselle IPSOS-tutkimuslaitokselle ja se ko-
koaa EWCS-tutkimuksen aineiston. Taloustutkimus Oy on myös tehnyt EK:n tilaaman 
selvityksen ikäsyrjinnästä ja sukupuolisesta häirinnästä ja se on oikeusministeriön 
kanssa yhteistyössä perusoikeusbarometrin toteuttamisessa. Erilaisia muitakin syrjin-
nän kannalta relevantteja tutkimuksia tehdään tavan takaa, esimerkiksi vuonna 2015 
tehtiin Suomen kuvalehden tilaamana rasismia koskeva kysely, ja vuonna 2018 selvi-
tettiin eri poliittisten suuntausten kannattajien arvomaailmaa, jonka tiedot ovat kiinnos-
tavia myös syrjinnän seurannan kannalta. Taloustutkimuksen kysely- ja haastattelutut-
kimusten metodit vaihtelevat tilausten ja rahoituksen mukaan. Käytössä on koko 
maan kattava haastattelijaorganisaatio, mutta useimmiten aineistot kootaan puhelin-
haastattelujen avulla. Taloustutkimuksella on aineistonkeruiden yhteydessä ajan mit-
taan koottu internetpaneeli (n = 40 000), josta voidaan taustatekijöittäin rakentaa eri-
laisia otoksia, ja lisäksi tehdään omnibus-kyselyä (n = 1000, kiintiöotanta). Useat Ta-
loustutkimuksen tekemät kyselyt ja selvitykset uutisoidaan vain tilaajan toimesta ja ti-
laajan internetsivulla. Myös mm. Owal Group on tehnyt lukuisia, oikeusministeriön ti-
laamia selvityksiä syrjinnästä (ks. edellä).  

Syrjintätiedon keruussa ja analyysissa Nuorisotutkimusseura ry:n Nuorisotutki-
musverkosto on merkittävä toimija. Vuosittain julkaistava nuorisobarometri mittaa 
suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita ja sen tuottaa valtion nuo-
risoneuvosto yhdessä nuorisotutkimusverkoston kanssa. Barometri tarttuu nuorten 
kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännölli-

https://www.sttk.fi/files/henkiloston-edustaja-barometri-2017/
https://www.sttk.fi/files/henkiloston-edustaja-barometri-2017/
https://www.sttk.fi/files/kansalaistutkimus-seksuaalisesta-hairinnasta-2018/
https://www.sttk.fi/files/kansalaistutkimus-seksuaalisesta-hairinnasta-2018/
https://ek.fi/wp-content/uploads/EK-ikasyrjinta.pdf
https://www.eva.fi/hankkeet/arvo-ja-asennetutkimukset/
https://www.taloustutkimus.fi/tuotteet-ja-palvelut.html?category=16
https://www.taloustutkimus.fi/tuotteet-ja-palvelut.html?category=16
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sesti. Se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun. Vuo-
den 2014 barometrissa syrjintä oli tärkeä aihepiiri, kohdejoukkona 15–29-vuotiaat 
nuoret. Aineisto koottiin puhelinhaastatteluna kolmesta kieliryhmästä (suomi, ruotsi, 
muu), kato oli huomattava, mutta lopullinen aineisto oli n = 1 903. Tulokset on jul-
kaistu raportissa Myllyniemi S (2015), Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisoasiain neuvotte-
lukunnan julkaisuja 51, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisotutkimusseura, 
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2015/03/Nuorisobarometri_2014_web.pdf. 
Kiinnostava on myös tutkimuskatsaus, joka kattaa 224 lasten ja nuorten palvelukoke-
muksia kartoittavaa tutkimusta, Peltola M & Moisio J (2017), Ääniä ja äänettömyyttä 
palvelukentillä, Verkkojulkaisuja 112, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisotut-
kimusseura, ks. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aa-
nettomyytta_palvelukentilla.pdf. Lisäksi voidaan mainita Alanko K (2014), Mitä kuuluu 
sateenkaarinuorille Suomessa, Verkkojulkaisuja 72 & Seta-julkaisuja 73, Nuorisotutki-
musverkosto ja Nuorisotutkimusseura, http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/jul-
kaisuja/sateenkaarinuori.pdf. Syrjinnän kannalta kiinnostavaa tietoa on vielä Nuorten 
vapaa-aikatutkimuksessa (ks. https://tietoanuorista.fi/lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatut-
kimus-yhdenvertaiseen-harrastamiseen-on-viela-matkaa/) ja Nuorten elinolot –vuosi-
kirjassa, ks. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimushankkeet. 

Sosiaalibarometria toteuttaa Suomen sosiaali ja terveys ry, ja siinä kootaan ruohon-
juuritason työntekijöiden näkemyksiä sosiaalialan kehityksestä kuntien, Kelan ja työ-
hallinnon työntekijöiltä. Toistaiseksi siinä ei ole syrjintää erillisenä aihepiirinä, mutta 
barometri voi antaa tietoa siitäkin, jos vastaajat nostavat sen esille tai barometria kehi-
tetään edelleen, ks. https://www.soste.fi/media/vaikuta/soste_sosiaalibaro-
metri_2018.pdf.  

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittain toteutettava asenteiden ja mielipideil-
maston mittaus, jota tekee CUPORE, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön 
tutkimuskeskus. Barometrin tavoitteena on kartoittaa taiteen kentällä toimivien arvoja 
ja asenteita. Barometri tehdään kyselytutkimuksena vaihtuvalle vastaajajoukolle. Ba-
rometrien teemat vaihtuvat vuosittain, mutta osa kysymyksistä toistetaan. Syrjintä ei 
ole ollut tässäkään barometrissä vielä esillä, ks. https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutki-
mushankkeet/taiteen-ja-kulttuurin-barometri.  

Amisbarometri on Suomen ammattiin opiskelijoiden liiton ja Opiskelun ja koulutuksen 
tutkimussäätiön (OTUS) tekemä barometri, http://www.amisbarometri.fi/. Kysely on 
tehty kahdesti, ja siinä on useita syrjinnän kannalta relevantteja kysymyksiä. (n = 9 
638 / vuonna 2017).  

Myös maahanmuuttaja- tai etnisiä vähemmistöjä edustavien järjestöjen tekemät 
tai tilaamat tutkimukset voivat olla syrjinnän seurannan kannalta kiinnostavia. Esi-
merkiksi: 

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2015/03/Nuorisobarometri_2014_web.pdf
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sateenkaarinuori.pdf
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sateenkaarinuori.pdf
https://tietoanuorista.fi/lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-yhdenvertaiseen-harrastamiseen-on-viela-matkaa/
https://tietoanuorista.fi/lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-yhdenvertaiseen-harrastamiseen-on-viela-matkaa/
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimushankkeet
https://www.soste.fi/media/vaikuta/soste_sosiaalibarometri_2018.pdf
https://www.soste.fi/media/vaikuta/soste_sosiaalibarometri_2018.pdf
https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/taiteen-ja-kulttuurin-barometri
https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/taiteen-ja-kulttuurin-barometri
http://www.amisbarometri.fi/
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• Varjonen S, Zamjatin A & Rinas M (2017), Suomen venäjänkieliset tässä ja nyt. Ti-
lastot, tutkimukset ja järjestökentän kartoitus, Helsinki: Cultura-säätiö, https://cultu-
ras.fi/wp-content/uploads/2018/05/Suomen_venajankieli-
set_tassa_ja_nyt_A4_WEB_002.pdf.  

• Syrjintätapausten kerääminen ja tietoisuuden luominen, selvityNraportti. Helsinki: 
Suomen somalialaisten liitto, http://somaliliitto.fi/wp-content/uploads/2013/08/Selvi-
tysraportti.pdf.  

• Kulmanen K (2018), Nuori romani, luotatko poliisiin. Suomen romaninuorten koke-
muksia kohtaamisista poliisin kanssa. Helsinki, Suomen romaniyhdistys ry, 
https://romnuoret.blogspot.com/2018/11/nuori-romani-luotatko-polii-
siin_1.html?spref=fb&fbclid=IwAR2FBFUtnvgeqeoVwrK8C7fsFW3rG-
9sKpKH6xNGnZOUWWNau5sm8wefFk0. Nettikysely blogin kautta, n = 180. 

• Saari A & Sipilä V (2018), Vammaisuus, terveydentila ja toimintakyky yhdenvertai-
suussuunnitelmissa, Helsinki: Suomen vammaisurheilu ja liikunta VAU ry, 
https://www.vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/Raportit/yhdenvertaisuusraportti-
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http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty42016/ty42016pdf/ty42016PietilainenViitasaloNattiOjalaKorvajarvi.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/26582/255_A_Parnanen_Vaitoskirja_netti.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/26582/255_A_Parnanen_Vaitoskirja_netti.pdf
https://doi.org/10.5334/irsp.149
http://www.edu.fi/download/138119_Souto_Tampere_141111.pdf
https://www.researchgate.net/publication/319715821_Ylakouluikaisten_syrjinnan_kiusaamisen_ja_rasismin_kokemukset
https://www.researchgate.net/publication/319715821_Ylakouluikaisten_syrjinnan_kiusaamisen_ja_rasismin_kokemukset


OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 2019:35 

67 

Varjonen S, Jurva K & Jasinskaja-Lahti I (2015), ”You should have told me that ear-
lier”, Ethnic return migrants accounts of discrimination, Journal of Language and So-
cial Psychology vol. 35, 3, 268–286, https://doi.org/10.1177/0261927X15599023.  

Varjonen S, Nortio E, Mähönen T A & Jasinskaja I (2018), Negotiations of immigrants 
cultural citizenship in discussions among majority members and immigrants in Fin-
land, Qualitative Psychology vol. 5, 1, 85-98, https://doi.org/10.1037/qup0000074.  

Viitasalo N (2015), Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä (väitöskirja). Acta Universita-
tis Tamperensis 2114, Tampere: University of Tampere, https://tampub.uta.fi/bit-
stream/handle/10024/98155/978-951-44-9967-8.pdf?sequence=1.  

Wrede, S & Nordberg, C (toim.) (2010) Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoi-
suus, Helsinki: Palmenia. Tutkimus kokoaa yhteen 2000-luvulla tehtyä tutkimusta työ-
elämän syrjivistä käytännöistä. 

https://doi.org/10.1177/0261927X15599023
https://doi.org/10.1037/qup0000074
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98155/978-951-44-9967-8.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98155/978-951-44-9967-8.pdf?sequence=1


OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 2019:35 

68 

3 Johtopäätökset ja suositukset 
Vuodesta 2006 kuluneena aikana syrjintätiedon määrä ja laatu ovat kasvaneet merkit-
tävästi. Vuoden 2007 raportissa tehdyistä yli 40 suosituksesta karkeasti arvioiden yli 
puolet on toteutunut. Myönteisen kehityksen taustalla on epäilemättä se, että eri toimi-
jat ymmärtävät syrjinnän entistä selvemmin omaksi ilmiökseen – sekoittamatta sitä 
esimerkiksi syrjäytymiseen – ja myös syrjinnän yhteiskuntapoliittinen merkitys on kas-
vanut. Syrjintädatan keruuseen ja analyysiin on tullut mukaan uusia toimijoita ja käy-
tännössä kaikki relevantit ministeriöt kiinnittävät huomiota aihepiiriin. Esimerkiksi työ- 
ja elinkeinoministeriö on luonut oman työsyrjinnän seurantamallin ja rahoittaa merkit-
tävästi syrjintädatan keruuta. Syrjinnän seurannan vastuuministeriön vaihtuminen työ-
ministeriöstä ensin sisäministeriöön ja sitten oikeusministeriöön ei ole haitannut kehi-
tystä ja nykytilanne on yleiseurooppalaisen mallin mukainen. Syrjintä mainittiin ensim-
mäisen kerran myös Suomen hallituksen ohjelmassa Jyrki Kataisen pääministerikau-
della 2011–2014.  

Tilanne merkitsee myös sitä, että kokonaiskuva syrjinnästä Suomessa voi nyt olla vai-
kea muodostaa, koska tietoa on entistä paljon runsaammin, ja se on edelleen haja-
naista. Aiemmassa syrjinnän mittaamisraportissa (2007) kannatettiin nykyisen kal-
taista tiedonkeruuta, jossa ei pyritä yhtenäisen, kaikkia syrjintäperusteita ja elämän-
alueita koskevan mittausjärjestelmän kehittämiseen. Syrjinnän kehittäminen aiheuttaa 
myös kustannuksia, ja nykyisen kaltainen lähestymistapa on edelleen hyvä ja realisti-
nen vaihtoehto. Myös EU:n perusoikeusviraston tutkimukset kohdentuvat maittain 
vaihdellen vain joihinkin aihepiireihin eivätkä anna yleiskuvaa; tämä pätee myös tu-
lossa olevaan perusoikeusbarometriin (Fundamental Rights Survey), jossa Suomessa 
erityinen mielenkiinto kohdistuu vammaisiin henkilöihin ja kolmeen kieliryhmään. Li-
sääntynyt data ja tutkimus aiheuttavat entistä suurempia haasteita oikeusministeriölle, 
jonka tehtävänä on paitsi edistää syrjinnän vastaista toimintaa, syrjintätiedon keruuta 
ja analyysia myös koota tilasto- ja tutkimustieto mahdollisimman ajantasaisesti yhteen 
ja tuottaa aiheesta yleiskuva.  

• Syrjinnästä tulee koota kerran vaalikaudessa elektronisesti ja mieluiten myös pa-
periversiona julkaistava, neljän vuoden seurantatiedon kokoava katsaus, joka jul-
kistetaan näyttävästi ja tuodaan mahdollisuuksien mukaan Eduskunnan käsitte-
lyyn.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kootun tiedon valossa merkittävin syrjintätiedon 
analysoija Suomessa. Laitos toimii tässä yhteistyössä useiden ministeriöiden, Tilasto-
keskuksen ja paikallisten tahojen kanssa. Koottu maahanmuuttajia, etnisiä vähemmis-
töjä ja vammaisia tai terveydeltään heikkokuntoisia henkilöitä koskeva syrjintätieto on 
erittäin merkittävää. Myös rakenteellista ikäsyrjintää koskevaa tietoa on käytettävissä, 
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ja sitä voidaan kehittää. Tilastokeskus on luonnollisesti keskeinen toimija useiden laa-
jojen syrjintädataa sisältävien aineistojen kokoamisessa. Toisin kuin joissakin EU-
maissa, meillä ei kuitenkaan elinolotilastoja (EU-SILC) ja työvoimatutkimusta ole käy-
tetty syrjinnän epäsuoraksi mittaamiseksi. Asiaa kannattaisi harkita, koska aiheesta 
on laajaa kansainvälistä kokemusta. Yksityisellä sektorilla Taloustutkimus Oy kokoaa 
ja joskus analysoi tilaustyönä erittäin merkittäviä syrjintädataa sisältäviä aineistoja, joi-
den tulokset tilaajat julkistavat.  

Monille toimijoille on vuosien varrella kokoontunut laajoja aineistoja (esim. THL:n 
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi, Tilastokeskuksen UTH-tutkimus; kantelut vä-
hemmistö/yhdenvertaisuusvaltuutetulle, työsuojeluhallinnon valvontatiedot). Monia ai-
neistoja saa tutkimuskäyttöön, kun haetaan lupa asianmukaisella tavalla. Myös esi-
merkiksi FRA:n aineistot ja SHARE-projektin aineisto ovat avointa dataa. Suomessa 
toteutetaan suuri määrä barometreja, joista monia käytetään ja joita kaikkia voidaan 
käyttää syrjintätiedon keruuseen. Myös työmarkkinaosapuolet kokoavat nykyään syr-
jintätietoa omasta jäsenkunnastaan. Kaiken kaikkiaan syrjintätietoa on Suomessa ker-
tynyt runsaasti, sitä kertyy eri tahoille jopa enemmän kuin sitä tätä nykyä käytetään.  

Syrjintätiedon kannalta keskeisten instrumenttien rahoitus ei kuitenkaan ole turvattu. 
Oikeusministeriön vuosittaisiin syrjintäselvitykseen varatut rahat ovat varsin pienet. 
Jopa sellaisilta tunnetuilta tiedonhankinnoilta kuten THL:n Kouluterveyskyselyltä, jolla 
on paljon ja enimmäkseen muuta kuin syrjinnän seurantaan kuuluvaa käyttöä samoin 
kuin TTL:n monimuotoisuusbarometrilta puuttuu pysyvää rahoitusta. Kuntaliiton tois-
taiseksi ainut selvitys yhdenvertaisuussuunnittelusta kunnissa tehtiin projektirahoituk-
sella, vaikka aihe vaatii pysyvää seurantaa. Maahanmuuttajabarometri on toteutettu 
vain kerran, vuonna 2012, tosin FinMonik-tutkimus tuottanee pian vastaavaa ja sy-
vempääkin tietoa. Haastatteluissa tuli esille, ettei eri syrjintäilmiöiden kehitystä usein 
kyetä seuraamaan, ja toisaalta esimerkiksi oikeustilastojen aikasarjat antavat kuvan 
vain yhdestä syrjinnän aspektista ja sen kehityksestä. Onkin ilahduttavaa, että usei-
den tiedonkeruiden (mm. työsyrjinnän seurantamalli/ TEM, UTH-tutkimus, työolotutki-
mus, viharikosraportointi) kohdalla tilanne on parempi ja on säännöllisen tiedonkeruun 
suunnitelma. Tapausmäärien kasvu yhdenvertaisuuslain muuttumisen ja tietoisuuden 
kasvun myötä on haaste myös tiedonkeruulle ja seurannalle: analyysien tekeminen on 
edelleen usein työlästä.  

• Syrjinnän kannalta keskeinen tiedonhankinta tulee turvata nykyistä paremmin. Esi-
merkiksi nykyistä pidemmät rahoitussyklit voivat edistää paremman syrjinnän seu-
rantatiedon kokoamista. Valtioneuvoston ohjaaman, Suomen Akatemian strategi-
sen tutkimusneuvoston rahoitus (STN) on erinomainen lähde syrjintäkysymysten 
syvemmälle selvittämiselle. Ministeriöt myöntävät erittäin merkittävää hankerahoi-
tusta, jonka ehtona tulee olla yhdenvertaisuuden toteutuminen suunnitellussa 
hankkeessa ja sen seuranta. 
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Syrjinnän seuranta on tehokkainta ja vaikuttavinta, jos se integroidaan yhteiskuntapo-
litiikan suurten reformien seurantaan. Erillisenä tai erillisrahoituksella toteutettu seu-
ranta jää helposti yhden hallintokunnan asiaksi vähemmälle huomiolle.  

• Syrjintäteema tulee integroida suurten reformien, kuten kestävän kehityksen ohjel-
man ja sosiaali- ja terveysalan kokonaisuudistuksen (”sote”) seurantaan. Esimer-
kiksi tulevassa ”sote”-uudistuksessa, jossa seuranta tapahtunee pitkälti aluetasolla, 
tietojärjestelmää tulee kehittää niin, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoindikaatto-
reita voidaan koota myös maakunnittain tai muulla aluetasolla. Tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuuslain mukaisen syrjinnän seurantatiedot tulee liittää kuntien – tai maa-
kuntien tai ”sote”-alueiden – hyvinvointikertomuksen osaksi.  

Syrjinnän tehokas seuranta edellyttää kaikkien hallinnonhaarojen välistä yhteistyötä 
tiedonvaihdon lisäksi myös rahoituksessa. Vaikka eri ministeriöt seuraavat syrjintää 
rahoittaen omia tiedonkeruitaan ja selvityksiään, toiminta voisi olla yhtenäisempää.  

• Tasa-arvolain mukaisen ja yhdenvertaisuuslain mukaisen syrjinnän seurannan 
budjetti voisi olla yhteinen, jolloin sitä hallinnoisivat vastuuministeriöt yhteistyössä. 
Valtioneuvoston kanslian aktiivisuus (kestävän kehityksen ohjelma, omat hank-
keet) tuo uutta yhtenäisyyttä syrjinnän ja osallisuuden seurantaan. Syrjinnän seu-
rannan kehittäminen vaatii kuitenkin myös tutkimusyhteisön entistä suurempaa ak-
tiivisuutta rahoituksen hankinnassa.  

Sukupuolten tasa-arvoa voidaan mitata eri tahojen kehittämien indikaattoriluetteloiden 
avulla, ja Suomen kansalliset indikaattorit ovat tekeillä, ks. tarkempaa kuvausta sivulta 
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tilastot/kansainvali-
sia-tilastoja. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tulee olla meillä enemmän yhdessä 
samalla tavoin kuin monissa EU-maissa. 

• Sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva indikaattorityö kannattaisi 
mahdollisimman pitkälle yhdistää, varsinkin suurten reformien seurannassa. Suku-
puolen tulee olla vähintäänkin läpikäyvänä teemana (cross-cutting issue), kun seu-
rataan yhdenvertaisuuslain mukaista syrjintää. Vaatimus on helppo toteuttaa eikä 
siitä tule kustannuksia, koska sukupuoli on asetelmassa miehet vs. naiset mukana 
kaikessa kootussa tiedossa. Sukupuolivähemmistöjen tilannetta on kuitenkin edel-
leen vaikea mitata laajoissa kyselyissä.  

Taloustutkimus Oy on koonnut 40 000 vastaajan paneelin, josta voidaan räätälintyönä 
tilauksen mukaan muodostaa erilaisia pienempiä otoksia. Ruotsissa on vammaistutki-
muksen piirissä koottu myös tuhansia vastaajia käsittävä paneeli samaan tarkoituk-
seen. Samanaikaisesti on todettava, että laajojen ja edustavien aineistojen keruu on 
huomattavan kallista ja keruu käy yhä vaikeammaksi, koska vastausprosentit ovat las-
kussa. 

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tilastot/kansainvalisia-tilastoja
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tilastot/kansainvalisia-tilastoja
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• Paneelien nykyistä laajempaa käyttöä kannattaa harkita syrjintäselvityksiä tilatta-
essa sekä taloudellisista että metodisyistä. Mittava paneeli voidaan rakentaa jopa 
yhden kohderyhmän elämäntilannetta koskevaan tutkimukseen. 

Suomessa tehdään runsaasti merkittävää, sosiaaliseen kerrostuneisuuteen, syrjäyty-
miseen ja alue-eroihin liittyvää tutkimusta. Näiden yhteydessä tulee muistaa mm. ra-
kenteellisen syrjinnän mahdollisuus yhtenä havaittuja eroja selittävänä tekijänä. Esi-
merkiksi eläkkeiden keskimääräinen taso Suomessa on kovin vaatimaton, jolloin lää-
kekulujen ja hoitomaksujen vaikutus iäkkääseen väestönosaan – jolla on keskimäärin 
muita heikompi maksukyky ja muita suurempi terveydenhoidon tarve – voi olla suuri. 
Järjestelmää voi silloin pitää vammaisten ja terveydeltään heikkokuntoisten kannalta 
syrjivänä. Synnynnäinen tai lapsuudessa saatu vamma estää usein työnteon ja työ-
eläkkeen karttumisen. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaiset ihmiset päätyvät vuosikym-
meniksi köyhyysloukkuun, jossa osallisuus yhteiskuntaan voi jäädä heikoksi.  

• Sosiaalisen kerrostuneisuuden tutkimukseen ja aluetutkimukseen, joiden perinne 
on meillä pitkä ja metodinen osaamineen vahvaa, tulee yhdistää syrjinnän näkökul-
maa. Moniperusteisuus tulee ymmärtää nykyistä laajemmin: eri syrjintäperusteiden 
mahdollisen kasautumisen lisäksi moniperusteisuutta pohdittaessa on muistettava 
muutkin eriarvoisuutta luovat tekijät (esimerkiksi tulot, koulutus, asuinalue)3.  

Suomalaisten yhdenvertaisuutta koskevista asenteista puuttuu tietoa, vaikka joissakin 
yksittäisissä mielipidetutkimuksissa, kuten EVA:n arvo- ja asennetutkimuksessa, kysy-
tään näkemyksiä mm. eri maahanmuuttajaryhmistä. Vankin tieto aiheesta Suomessa 
koskee maahanmuuttaja-asenteita, mutta tämä tieto on jo vanhaa4, ja aihepiirin yh-
teiskunnallinen konteksti (maahanmuuton kasvu, väestön ikääntyminen jne.) on viime 
vuosina muuttunut.  

• Pysyvänä osana syrjinnän seurantajärjestelmää tulee olla määräajoin tehtävä 
asennetutkimus, joka kattaa kaikki syrjintäperusteet.  

Ikäsyrjinnästä Suomessa on melko vähän tietoa, kun otetaan huomioon, että ikä on 
mukana käytännöllisesti katsoen kaikessa datassa eli ikäsyrjintää koskevan aineiston 
kokoamisen voi kuvitella olevan muita helpompaa. Ikäsyrjinnän epäsuora mittaaminen 
on kuitenkin ongelmallista, ikäryhmittäisten erojen ei useinkaan voi tulkita johtuvan 
syrjinnästä. Tietoa iän ja syrjinnän yhteydestä saa meillä mm. työolotutkimuksesta ja 
työolobarometristä, työsuojeluviranomaisten valvontatiedoista ja esimerkiksi EK:n ti-

                                                      
 
3   Samanlainen näkemys Saksassa: FADA (2015) Perceived Discrimination in Germa-ny, Pro-
posal for SOEP Innovation Sample 2016. 
4 Esim. Jaakkola M (2009), Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmas-ta, Asennemuutokset 
1987–2007, Helsinki: Helsingin kaupungin tieto-keskus, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkai-
sut/pdf/09_02_19_tutkimus_jaakkola.pdf 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/09_02_19_tutkimus_jaakkola.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/09_02_19_tutkimus_jaakkola.pdf
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laamasta syrjintäkyselystä. Kansainvälinen SHARE-tutkimus koskee ikääntyneitä suo-
malaisina kumppaneinaan Väestöliitto ja Taloustutkimus. Työolotutkimuksen tulosten 
mukaan, joista on käytettävissä pitkä aikasarja, ikäsyrjintä on yleisimpiä syrjinnän 
muotoja työelämässä ja sitä on havainnut Suomessa kymmenisen prosenttia kaikista 
vastaajista työpaikallaan. Iän mukainen haavoittuvuus palveluissa kasvaa erityisesti 
vanhimmissa ikäryhmissä, mutta on muistettava että työsyrjinnästä on Suomessa ko-
kemuksia myös nuorilla.  

• Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdentumista (tarve vs. saanti) tulee 
analysoida 65-vuotiaiden ja vanhempien ikäryhmässä käyttäen nykyistä tarkempaa 
ikäryhmitystä. Tähän THL:n FinSote-aineisto antaa mahdollisuuden. Ikäsyrjinnän 
tulee sisältyä pysyvänä teemana myös työmarkkinaosapuolten tiedonhankintaan.  

LGBTI-väestön tilanteesta on edelleen vaikea saada riittävää tietoa yleisten kyselyjen 
yhteydessä: ryhmä ei ole suuri, alaryhmät ovat keskenään erilaisia ja aihepiiri on sen-
sitiivinen. Meillä onkin melko hatara yleiskuva LGBTI-väestön oloista Suomessa. Mer-
kittävin tieto sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilanteesta Suomessa on FRA:n 
vuonna 2011 toteuttama tutkimus, joka uusitaan vuonna 2019. Nuorisotutkimusver-
kosto ja Seta ovat tuottaneet jonkin verran tietoa LGBTI-väestöstä. Norjassa toteute-
tuista selvityksistä voi ottaa mallia sekä metodisesti että sisällöllisesti5 tietopohjan ke-
hittämisessä.  

• LGBTI-väestön elämäntilanteesta ja kokemasta syrjinnästä tulee tehdä laaja erilli-
nen selvitys. Samalla on muistettava, että tämä ryhmä on sisäisesti heterogeeni-
nen ja tiedon tarpeista osa sijoittuu yhdenvertaisuus- ja osa tasa-arvo diskurssiin 
ts. selvitys edellyttää hallintokuntien välistä yhteistyötä.  

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen (2014) mukaan heikko terveys on tärkein työ-
syrjinnän taustatekijä, ja heikon terveyden yhteydestä syrjintään on myös kansainvä-
listä tietoa6. Perinteisen vammaisuuden lisäksi ja sijasta huomiota on entistä enem-
män kiinnitettävä toiminnan rajoitteisiin syrjinnän aiheuttajina, jotka voivat liittyä paitsi 
vammaisuuteen myös heikkoon terveyteen. Washington Groupin toiminnan rajoitteita 
selvittävät kysymykset, joita jo käytetään Suomessa useissa laajoissa kyselyissä, ovat 

                                                      
 
5 Hegna K, Kristiansen HW, Moseng B (1999): Levekår og livskvalitet blant les-biske kvinner og 
homofile menn. [Living conditions and quality of life among lesbian women and gay men] Oslo: 
Nor wegian Social Research (NOVA) 
Moseng B (2003):Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn. En pilotund-ersøkelse.[Lesbi-
ans and gays of immigrant background. A pilot sur vey] NOVA Report 14/03 
Moseng, B (2007): Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. En representativ undersøkelse av 
omfang, risiko og beskyttelse. Ung i Oslo 2006. [Violence against lesbian and gay teenagers. A 
representative survey of scope, risk and protection. Young People in Oslo 2006] NOVA Report 
19/07 
6   Mm. Fevre, R., Lewis, D., Robinson, A., & Jones, T. (2012). Trouble at Work. London, UK: 
Bloomsbury Academic. 
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merkittävää edistystä vammaisuuden käsitteen uudelleenmäärittelemiseksi myös hei-
kon terveyden kautta. Monissa Tilastokeskuksen aineistoissa oleva toimintarajoittei-
den mittari (GAVI) antaa myös mahdollisuuden lisäanalyyseihin.  

• Washington Groupin toiminnanrajoitteita koskevia kysymyksiä on suositeltavaa 
käyttää kaikessa tiedonhankinnassa, joka käsittelee vammaisuuden tai heikon ter-
veyden (”vika, vamma, sairaus”) yhteyttä syrjintään. Tilastokeskuksen aineistoista 
(mm. työvoimatutkimus) kannattaa tehdä analyysi toimintarajoitteisten työmark-
kina-asemasta GAVI-mittaria käyttäen. 

Yhdenvertaisuuspolitiikan ja syrjinnän vastaisen työn keskeinen instrumentti on yh-
denvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa yhdenvertaisuussuun-
nittelun tilaa Suomessa, työsuojeluviranomaiset työnantajan velvollisuutta edistää yh-
denvertaisuutta ja aihetta on käsitelty erillisseurannoissa (Kuntaliitto, VAU). Yhdenver-
taisuussuunnitelma on useimmiten asianmukaisesti tehty, mutta suunnitelmien laatu 
ja seurantatoimet vaihtelevat.  

• Yhdenvertaisuussuunnitelmien tasoa ja toteutumista tulee arvioida määräajoin esi-
merkiksi paikallisella tasolla Kuntaliiton ja sektoreittain rahoittavien tahojen toi-
mesta. Työsuojeluviranomaisten valvontatietoja työnantajan velvollisuudesta edis-
tää yhdenvertaisuutta samoin kuin yhdenvertaisuusvaltuutetun seurantatietoja voi-
daan hyödyntää tässä yhteydessä. Ministeriöiden ja virastojen hyvinvointikerto-
mukset ja henkilöstölle kohdennetut barometrit voivat toimia myös syrjinnän seu-
rannan välineinä.  

Työhallinnon URA-tietojärjestelmä antaa tarvittaessa tietoa eri asiakasryhmien kuten 
miesten ja naisten, eri ikäryhmien sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden saamista 
työhallinnon palveluista. Työhallinnon omalla tietojärjestelmällä ei kuitenkaan ole mer-
kittävää asemaa työ- ja elinkeinoministeriön syrjinnän seurantamallissa (2014). 

• Tieto em. ryhmien osuudesta työnhakijoista, työttömistä ja eri palveluita saaneista 
kannattaa raportoida rutiininomaisesti tilastoissa tai määräajoin toteutettavissa eril-
listutkimuksissa, että voidaan arvioida niiden mahdollista yli- tai aliedustusta palve-
luissa ja estää rakenteellisen syrjinnän mahdollisuus.  

Vuonna 2007 julkaistuissa suosituksissa katsottiin kielen ja uskonnon liittyvän lähei-
sesti etnisyyteen. Näin usein on, mutta ei aina: on syytä pohtia kielen ja uskonnon pe-
rusteella tapahtuvaa syrjintää tarpeen mukaan erikseen. Tilastoinnissa tulee nykyistä 
eriytyneemmin ottaa huomioon erityisesti yhteiskunnan kielellinen monimuotoisuus. 

• Toistaiseksi kaikessa tiedonhankinnassa äidinkieleksi voi määritellä vain yhden 
kielen. Kysymystä kannattaa kehittää siten, että vastaaja voi kyselyissä ja haastat-
teluissa valita kaksi äidinkieltä.  
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Romanien ja erityisesti saamenkielisten ryhmien tilanteesta puuttuu vielä tietoa, 
vaikka tilanne on kymmenen viime vuoden kuluessa kohentunut. Norjassa saamen-
kielisten elämäntilanteesta on tietoa koottu systemaattisemmin ja syrjinnän kannalta 
kiinnostavia indikaattoreita kehitellään7. Näiden kielten vähäinen oppimateriaali ja 
opetuksen ongelmat voidaan myös tulkita rakenteelliseksi syrjinnäksi, joka antaa mie-
likuvaa että opetettava kieli on toisarvoinen verrattuna muihin.  

• Kansallisten vähemmistökielten kuten romanin, kolmen Suomessa puhuttavan 
saamen kielten ja viittomakielen oppimateriaaleja ja opetusta tulee kehittää, siitä 
huolimatta että resurssit ovat niukat ja ryhmät pieniä. Näiden kielten kohdalla – 
mahdollisena myönteisenä poikkeuksena pohjoissaame – kyse ei ole vain yhden-
vertaisuudesta vaan kielten olemassaolosta ja sen tarvitsemasta tuesta.  

• Yhdenvertaisuuslain tarkoittama positiivinen erityiskohtelu on syrjinnän seurannan 
kannalta kiinnostava teema, mutta sen toteuttamisen edellyttämää tietoa puuttuu. 
Aiheen aito seuranta edellyttäisi parempaa perustietoa eri väestöryhmien osuuk-
sista esimerkiksi hallinnossa tai eri palvelujen kohteena.  

Vammaisfoorumi ry:n ja Ihmisoikeuskeskuksen verkkokysely vammaisten henkilöiden 
oikeuksien tilasta osoittaa, että järjestöillä on tärkeä rooli syrjintätiedon keräämisessä. 
Kansalaisjärjestöille kokoontuu toiminnan tuloksena muutenkin tietoa, joka voi olla 
hyödyllistä mm. rakenteellisen syrjinnän pohdinnoille ja antaa kuvaa vaikeasti tavoitet-
tavien ja haavoittuvien väestöryhmien kokemuksista ja tilanteesta.  

• Kansalaisjärjestöjen syrjintää ja siihen liittyviä ilmiöitä koskeva tieto on arvokasta, 
ja järjestöjen kannattaa kerätä tietoa kuten tapausmääriä (vaikka ne olisivatkin vä-
häisiä) ja -kuvauksia seurantaa varten. 

Syrjinnän ja muun huonon kohtelun erottelu on monesti ongelmallista. Selkein syrjin-
nän määrittelyperuste on lainsäädäntö, ja siihen on pitäydyttävä. Kuitenkin uhritutki-
musten antama kuva syrjinnästä kokemuksena on jossakin määrin erilainen, ja syr-
jintä muuttuu myös ajan mittaan, josta ”metoo”-ilmiö on selkein esimerkki. Käsite-erot-
telun vaikeus näkyy esimerkiksi työsuojeluviranomaisten ja yhdenvertaisuusvaltuute-
tun toiminnassa: toisaalta monet kantelut eivät asiaa selvitettäessä koske syrjintää, 
toisaalta tiedetään, että on syrjintää, josta ei tehdä kanteluita. Syrjinnän sukuisiksi il-
miöiksi on tässä luettu kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen tai epäoikeudenmukai-
nen kohtelu. Toisaalta suosikkijärjestelmät, jotka ovat yleinen ongelma ja syrjinnän ai-
heuttaja työelämässä, eivät aina rakennu laissa määriteltyjen syrjintäperusteiden mu-
kaan vaan usein niistä riippumatta.  

                                                      
 
7 Vrt. SAMINOR-hanke, https://uit.no/forskning/forskningsgrup-
per/gruppe?p_document_id=425187. Sára-hanke on ainut merkittävä panos aihepiiriin Suo-
messa. 

https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=425187
https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=425187
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• Syrjinnästä ja siihen liittyvistä käsite-ongelmista, jotka heijastuvat myös syrjinnän 
vastaiseen työhön, tulisi järjestää asiantuntijatapaaminen tai tieteellinen kokous. 

FRA on laatinut sensitiivisen tiedonkeruun ohjeet, jotka ovat hyödyllisiä syrjintätietoa 
kerättäessä. Myös YK:lla on alkuperäiskansoja koskevan tiedonkeruun suosituksia, 
ks. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/data-
and-indicators/recs-data.html.  

• FRA:n sensitiivisen tiedonkeruun ohjeet tulee saattaa yleiseen tietoon ja niitä tulee 
noudattaa syrjinnän seurantajärjestelmän tilaamassa aineistonkeruussa ja tutki-
muksissa.  

Käydyissä keskusteluissa on syrjinnän lisäksi tullut esille osallisuus suomalaiseen yh-
teiskuntaan ja siihen mahdollisesti liittyvät puutteet. Osallisuuden pohdinta ja osalli-
suuden indikaattorityö liittyy toisaalta huono-osaisuuden tutkimukseen ja huono-osai-
suuden torjuntaan silloin, kun mm. puhutaan henkilöistä, joilla on toimintarajoitteita. 
Toisaalta osallisuutta voi puuttua myös joiltakin etnisiltä tai kielivähemmistöiltä, jolloin 
aiheen pohdinta ei liity huono-osaisuuteen vaan hyvien väestösuhteiden edistämiseen 
ja yhteiskunnan segregoitumisen hillitsemiseen.  

• Hyvien väestösuhteiden ja osallisuuden pohdinta sekä näihin aiheisiin liittyvä indi-
kaattorityö on relevanttia myös syrjinnän mittaamisen kannalta. Aihepiirejä kannat-
taa resurssien mukaan yhdistää.  

Perusraportointia syvempi syrjintätiedon analyysi on usein erillisrahoituksen varassa 
ja siksi osittain satunnaista. Tämä ongelma ei kuitenkaan liity yksin syrjinnän seuran-
taan vaan on yleinen muutenkin Suomessa. Sellainen kokonaiskuva syrjinnästä, joka 
hyödyttää lainsäätäjää, edellyttää metodista monipuolisuutta, kattaen kaikki syrjinnän 
aspektit juridisista tapauskuvauksista kvantitatiivisiin ja kokemustietoihin, ja siihen ei 
selvitystasoisessa työssä yleensä päästä. Tarvitaan siis perinteistä tutkimusta, jonka 
rahoituksessa syrjintäaiheiden tulee kyetä kilpailemaan muiden teemojen kanssa.  

Monipuolinen tutkimus vie kuitenkin aikansa, ja monipuolisen tutkimuksen vaatimus 
voi olla ristiriidassa muiden syrjinnän seurantaa koskevien vaatimusten kanssa. Syr-
jintätiedon ja siihen perustuvan tutkimuksen tulee ennen kaikkea vaikuttaa päätöksen-
tekoon ja yhteiskuntaan, ja tämän yhtenä edellytyksenä on tiedonkeruun ja raportoin-
nin riittävä nopeus ja toistuvuus. Myös selvitystyötä ja barometreja tarvitaan. Tämä 
kahtalaisen syrjintätiedon tarve on tyypillistä kaikessa muussakin päätöksentekoa tu-
kevassa työssä. 

  

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/data-and-indicators/recs-data.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/data-and-indicators/recs-data.html
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