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1. JOHDANTO

Miksi yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia tarvitaan?
Yhdenvertaisuus on perusoikeus, jonka turvaaminen on keskeisellä sijalla perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisessa. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alku-

perän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, 

sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuden ja 

syrjimättömyyden tarkastelu on tärkeä ottaa huomioon lainsäädännön valmistelussa ja laajemmin 

perusoikeuksien ennakollista valvontaa tehtäessä. 

Oikeusministeriö antoi vuonna 2007 ohjeen säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista.1 Oikeus-

ministeriön vaikutusarviointia koskeva ohjeistus on kattava esitys vaikutusten arvioinnin prosessista ja 

sisällöistä.2 Arviointia koskevien yleisten ohjeiden lisäksi asiakirjassa esitetään yksityiskohtaiset kuvauk-

set säädösesitysten taloudellisten vaikutusten, viranomaisiin kohdistuvien vaikutusten, ympäristövaiku-

tusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten osalta.  Yhdenvertaisuusvaikutuksia käsitellään ohjees-

sa osana muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia.

Syrjimättömyyttä tarkastellaan oikeusministeriön vaikutusarviointiohjeessa yksilöiden, eri ihmis-

ryhmien, lasten sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon osalta. Ohjeen mukaan vaikutuksia arvioi-

taessa on selvitettävä:

vaikuttaako ehdotus ihmisten tai ihmisryhmien yhdenvertaisuuteen ja siihen, ettei kukaan joudu syr-

jityksi sukupuolen, iän, alkuperän (etninen tausta), kielen, uskonnon vakaumuksen, mielipiteen, ter-

veydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.3

Yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu myös osana muita vaiku-

tusarvioinnin osa-alueita. Tasa-arvoon4, lapsiin5 ja ihmisiin6 kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi 

on laadittu hyviä ohjeita, jotka käsittelevät yhdenvertaisuuden kannalta tärkeitä teemoja. Myös kielellis-

ten vaikutusten arviointi on keskeinen yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin osa-alue.

Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin ohje on tarkoitettu täydentämään oikeusministeriön ohjet-

ta yhdenvertaisuusvaikutusten osalta.  Ohje sisältää tietoa yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnista, to-

teuttamistavoista ja yhdenvertaisuuskysymyksistä eri syrjinnän vaarassa olevien ryhmien sekä eri elä-

mänalueiden osalta. Ohje on tarkoitettu vaikutusarviointeja tekevien säädösvalmistelijoiden apuvälineeksi.  

1  Säädösehdotusten vaikutusten arviointi ohjeet. Oikeusministeriö. Julkaisu 2007:6.
2  Säädösehdotusten vaikutusten arviointi ohjeet. Oikeusministeriö. Julkaisu 2007:6.
3  Säädösehdotusten vaikutusten arviointi ohjeet. Oikeusministeriö. Julkaisu 2007:6, s. 35.
4  Sukupuolinäkökulmasta lainsäädännön valmistelussa: http://www.stm.fi/tasa-arvo/sukupuolisilmalasit/lainsaadannossa.
5  Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista: http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/johdon_tueksi/miten_arvioida/lapsi-
vaikutusten_arviointi.
6  Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on prosessi, jossa arvioidaan ennalta päätöksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja 
hyvinvointiin. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/iva/mita_iva_on.
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2. YHDENVERTAISUUS- 
VAIKUTUSTEN ARVIONTI OSANA 
SÄÄDÖSVALMISTELUA

Mitä yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi tarkoittaa?
Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi tarkoittaa säädösten (tai politiikkatoimenpiteiden) vaikutusten 

arviointia syrjimättömyyden ja eri väestöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta. 

Yhdenvertaisuuslain 4 § mukaan viranomaisten täytyy kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertai-

suutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla 

varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Yhdenver-

taisuuden huomioiminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa tarkoittaa käytännössä valmis-

teilla olevien toimenpiteiden arvioimista yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta eli yhden-

vertaisuusvaikutusten arviointia. 

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yh-

denvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkenta-

vat syrjinnän kieltoa eri elämänaluilla. 

Taulukko 1. Syrjinnän kielto lainsäädännössä

Perustuslaki Yhden- 
vertaisuuslaki

Rikoslaki Työturvalli-
suuslaki

Tasa-arvolaki

6 §
Yhdenvertaisuus

Muodollinen 
yhdenvertaisuus

Syrjinnän kielto

Tosiasiallinen 
yhden- 
vertaisuus1

6 §
Syrjinnän kielto

Välitön syrjintä

Välillinen 
syrjintä

Häirintä

Ohje tai käsky 
syrjiä

11:11 § 
Syrjintä

47:3 §
Työsyrjintä

47:3 a §  
Kiskonnantapai-
nen työsyrjintä

11:10  §
Kiihottaminen 
kansanryhmää 
vastaan

28 §

Häirintä

7 §

Syrjintä suku-
puolen perus-
teella

Välitön syrjintä

Välillinen syrjintä

Häirintä

Syrjinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain 6§ mukaan:
1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa 
tilanteessa (välitön syrjintä);
2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertai-
lun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi 
käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);
3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, 
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);
4) ohjetta tai käskyä syrjiä.



Yhdenvertaisuutta on säädösesityksiä tehtäessä hyvä tarkastella sekä muodollisen että tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Muodollisen yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa sitä, et-

tä samanlaisessa tapauksessa ihmisiä on kohdeltava samalla tavoin. Perustuslain 6 §:n 1 moment-

ti turvaa ihmisten yhdenvertaisuuden lain edessä ja sisältää paitsi mielivallan kiellon myös vaatimuk-

sen samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. 

Säännöstä täydentää 2 momentin kielto asettaa ihmiset eri asemaan ilman hyväksyttävää perus-

tetta. Syrjintäkiellon yhteydessä nimenomaisesti mainitut perusteet ovat sukupuoli, ikä, alkuperä, kieli, 

uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila ja vammaisuus.7 Säädösvalmistelijan on yhdenvertaisuus-

vaikutuksia arvioidessaan varmistettava, että ehdotetut säädökset eivät ole syrjiviä. 

Perustuslain syrjintäsäännös ei kiellä kaikenlaista erottelua ihmisten välillä. Samanlainen kohtelu ei 

aina takaa yhdenvertaisuuden toteutumista, sillä ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet ovat erilaiset. 

Tosiasiallinen yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttää yhdenvertaisten mahdollisuuksien aktiivista 

edistämistä. Yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen voi merkitä poikkeamista samanlaisen kohtelun 

periaatteesta, jotta heikommassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi.

Olennaista on, voidaanko erilainen kohtelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyt-

tävällä tavalla. Perustuslain syrjinnän kielto ei estä esimerkiksi niin sanottua positiivista erityiskohtelua 

eli tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarpeellisia toimia, joilla pyritään tietyn ryhmän ase-

man ja olosuhteiden parantamiseen (HE 309/1993 vp). Perustuslakivaliokunnan käytännössä keskei-

simmäksi hyväksyttäväksi perusteeksi joidenkin henkilöiden tai ryhmien erottelulle ja erilliskohtelulle on 

muodostunut erottelun tavoitteen liittyminen jonkun toisen perusoikeuden toteuttamiseen sekä sään-

telyn oikeasuhtaisuuteen.8

Positiivinen erityskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, 

etniset vähemmistöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoi-

menpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodos-

tu toisia syrjiviksi. Positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista. 

Tosiasiallista yhdenvertaisuutta tarkasteltaessa säädösvalmistelija kiinnittää huomioita esimerkiksi 

siihen, millaisia vaikutuksia säädösehdotuksilla on eri syrjinnän vaarassa olevien ryhmien asemaan, ja 

edistävätkö säädökset tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi tarkastelun kohteena voi 

olla se, onko suunniteltu positiivinen erityiskohtelu pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista. 

7  Lainkohdassa on sen perustelujen (HE 309/1993 vp) mukaan mainittu ”määrätyt suomalaisen yhteiskunnan kannalta merkityk-
seltään huomattavat kielletyt erotteluperusteet”. Luetteloa ei ole kuitenkaan tarkoitettu tyhjentäväksi, vaan eri asemaan asettaminen 
on kielletty erikseen lueteltujen perusteiden lisäksi ”muun henkilöön liittyvän syyn” perusteella. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yh-
teiskunnallinen asema, varallisuus, yhdistystoimintaan osallistuminen, aviollinen syntyperä, seksuaalinen ja sukupuolinen suuntautu-
minen ja asuinpaikka.
8  Ojanen, T., Scheinin, M. (2011), Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto (PL 6 §). Teoksessa Hallberg, P.,Karapuu, H., Scheinin, T., Oja-
nen, M., Tuori, K., Viljanen, V-P. (2011), Perusoikeudet, s. 256–257. WSOYpro, Helsinki. Katso myös PeVL 44/2010.
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3. YHDENVERTAISUUSKYSYMYKSIÄ 
ERI ELÄMÄNALUEILLA

Perusoikeuksien toteutuminen ja perustuslakivaliokunnan 
kantoja
Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat perusoikeuksia, joiden toteutumista on syytä arvioida kaik-

kien säädöshankkeiden osalta riippumatta siitä, mille elämänalueelle sääntely kohdentuu. Perustus-

lakivaliokunnan tulkintakäytännössä vuosina 1995–2012 yhdenvertaisuutta koskevat huomiot ovat 

liittyneet etenkin muodollisen ja tosiasiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen, lasten asemaan 

ja sukupuolten tasa-arvoon.9

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on myös kiinnitetty huomioita muiden perusoikeuksi-

en, kuten uskonnon ja omantunnon vapauden, kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien, yhdenvertaiseen 

toteutumiseen. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista voidaan pitää ihmisarvoisen elämän vähimmäis-

tasona, ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen tarkastelu tarjoaa apuvälineen yhdenvertaisuuden 

toteutumisen arvioimiseksi eri elämän alueilla. Säädösvalmistelijoiden onkin hyvä tuntea sääntelyn koh-

teena olevaan elämänalueeseen liittyviä perusoikeuskysymyksiä. Myös kansainvälisten ihmisoikeusval-

vontaelinten Suomelle antamiin huomautuksiin ja suosituksiin sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistui-

men (EIT) kannattaa perehtyä yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskevien teemojen osalta.10

9  Katso perustuslakivaliokunnan lausunnot: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-pev01/index.htx.
10  Katso EIT:n Suomea koskevista ratkaisuista: http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=31355&contentlan=1&culture=fi-
FI.
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IHMISARVOISEN ELÄMÄN OSA-ALUEET

Taulukko 2. Esimerkkejä eri elämänalueisiin liittyvistä perus- ja ihmisoikeuksista

Ihmisoikeusindikaattorit

Henkilökohtainen 
vapaus ja 

koskemattomuus

Oikeus elämään

Koskemattomuus

Omaisuuden suoja

Liikkumisen vapaus ja 
oikeudet vangittaessa

Oikeus turvapaikkaan

Oikeusturva

Oikeussuoja, 
toimeenpano ja 
valvonta

Menettelyt ja pääsy 
oikeuksiin

Hyvä hallinto

Yksityis- ja 
perhe-elämä

Oikeus yksityis- 
elämään

Henkilötietojen suoja

Kunnian suoja

Kotirauhan turva

Luottamuksellisen 
viestinnän suoja

Sananvapaus ja 
julkisuus

Sananvapaus

Oikeus ilmaista, 
julkistaa ja 
vastaanottaa tietoja

Asiakirja- ja 
tallennejulkisuus

Uskonto ja 
vakaumus

Uskonnon ja 
omantunnon 
vapaus

Oikeus tunnustaa 
ja harjoittaa 
uskontoa ja 
vakaumusta

Uskonnollinen 
järjestäytyminen

Yhdevertaisuus ja tasa-arvo Lasten oikeudet Osallisuus

Läpileikkaavat teemat
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IHMISARVOISEN ELÄMÄN OSA-ALUEET

Kieli ja kulttuuri

Oikeus omaan 
kieleen

Oikeus omaan 
kulttuuriin

Osallisuus ja 
vaikuttaminen

Kokoontumis- ja 
yhdistymisvapaus

Vaali- ja osallistu-
misoikeudet

Esteettömyys ja 
saavutettavuus

Elintaso

Oikeus 
välttämättömään 
toimeentuloon ja 
huolenpitoon

Oikeus sosiaali- 
palveluihin

Oikeus 
asuntoon

Työ- ja 
elinkeinoelämä

Oikeus työhön ja 
elinkeinovapaus

Työelämän 
oikeudet

Kuluttajansuoja

Terveys 

Oikeus terveys- 
palveluihin

Oikeus puhtaaseen 
ympäristöön

Oikeus vapaa- 
aikaan

Sivistys ja koulutus 

Oikeus saada perus-
opetusta

Oikeus opetuksen 
valintaan

Tieteen ja taitee 
 vapaus

Oikeus itsensä 
kehittämiseen

Tarkasteltavat väestöryhmät

Mies/nainen, 
Ikä (lapset, nuoret, ikääntyneet), 
Etninen ja kansallinen alkuperä (etniset vähemmistöt: romanit, saamelaiset, maahanmuuttajaryhmät jne.), 
Kieliryhmät (ruotsin-, saamen- ja romanikieliset sekä muut kielivähemmistöt)  
Uskonnolliset ja vakaumukselliset ryhmät (myös mielipide), 
Terveydentila (eri potilasryhmät), 
Vammaiset  (Myös mielenterveyskuntoutujat), 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, 
Muu (esim. vapautensa menettäneet) 
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Taulukko 3. Esimerkkejä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvistä kysymyksistä 

eri elämänalueilla

ELÄMÄNALUE ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUSKYSYMYKSISTÄ

Henkilökohtainen vapaus ja 
koskemattomuus

Ovatko tietyt väestöryhmät yliedustettuina väkivallan uhrien tai 
tekijöiden joukossa?

Eroavatko turvallisuuden kokemukset eri väestöryhmien kesken?

Miten eri ryhmien turvallisuuteen vaikuttavat tekijät huomioidaan 
turvallisuutta edistävien toimenpiteiden suunnittelussa?

Oikeusturva Miten säädösehdotukset vaikuttavat oikeussuojan tasoon syrjin-
nän vaarassa olevien ryhmien näkökulmasta?

Ovatko ehdotetut oikeussuojakeinot yhdenvertaisesti kaikkien 
saatavilla?

Miten hyvin eri väestöryhmät tuntevat oikeussuojakeinot?

Yksityis- ja perhe-elämän 
suoja

Toteutuuko yksityiselämän suoja yhdenvertaisesti kaikissa väes-
töryhmissä?

Liittyykö säädöshankkeeseen henkilötietojen suojaan liittyviä ky-
symyksiä, joissa pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi arkaluontois-
ten henkilötietojen käsittelykielto?

Turvaavatko säädösesitykset perhe- ja kotirauhan suojan eri vä-
estöryhmissä? 

Sananvapaus ja julkisuus Toteutuvatko sanan- ja mielipiteen vapaus säädöksen voimaan-
tullessa yhdenvertaisesti kaikissa väestöryhmissä?

Vaikuttaako säädös ihmisten mahdollisuuksiin julkaista ja vas-
taanottaa tietoja?

Uskonto ja vakaumus Onko eri uskontoryhmillä yhdenvertaiset mahdollisuudet harjoit-
taa uskontoaan?

Miten tosiasiallista yhdenvertaisuutta uskonnon harjoittamiseen 
voidaan edistää?

Kieli ja kulttuuri Toteutuvatko suomen-, ruotsin-, saamen- ja romanikielisten oi-
keudet kielilainsäädännön edellyttämällä tavalla?

Onko viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkit-
semis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet huomioitu säädös-
hankkeessa?

Miten eri kieliryhmien yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää?
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Osallisuus ja vaikuttaminen Onko eri väestöryhmillä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua 
päätöksentekoon päätöksenteon eri tasoilla?

Ovatko äänestämiseen tarkoitetut menettelyt esteettömiä ja 
kaikkien saavutettavissa?

Onko väestöryhmien yhdenvertaisuus huomioitu myönnettäessä 
tukia järjestötoimintaan? 

Elintaso Millaisia elintasoeroja eri väestöryhmien välillä on?

Painottuuko köyhyys tiettyihin väestöryhmiin?

Onko kaikilla yhdenvertaiset mahdollisuudet hankkia asun-
to asuntomarkkinoilla vai esiintyykö jotain ryhmiä kohtaan syr-
jintää? 

Työ- ja elinkeinoelämä Toteutuuko elinkeinovapaus yhdenvertaisesti kaikissa väestöryh-
missä?

Onko eri taustoista tulevilla henkilöillä yhdenvertainen asema 
työmarkkinoilla vai esiintyykö syrjintää?

Onko työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen mahdollista se-
kä naisille että miehille?

Esiintyykö palveluiden tarjonnassa syrjintää?

Sivistys- ja koulutus Onko kaikilla väestöryhmillä yhdenvertaiset mahdollisuudet kou-
luttautua eri koulutusasteilla?

Toteutuuko esteettömyys- ja saavutettavuus kaikilla koulutusas-
teilla?

Vaikuttaako syrjintä eri taustoista tulevien koululaisten ja opiske-
lijoiden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin suoriutua opinnoista? 

Terveys Millaisia terveyteen liittyviä eroja tunnistetaan eri väestöryhmis-
sä?

Miten väestöryhmien väliset terveyserot huomioidaan terveys-
palveluiden kohdentamisessa?

Onko syrjinnän vaarassa olevilla ryhmillä yhdenvertaiset mah-
dollisuudet käyttää terveyspalveluita?
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4. YHDENVERTAISUUDEN 
TARKASTELU ERI VÄESTÖRYHMIEN 
OSALTA

Syrjinnän vaarassa olevien ryhmien huomioiminen
Yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan tarkastella myös syrjinnän vaarassa olevien ryh-

mien näkökulmasta. Eri väestöryhmiin liittyvien kysymysten tunteminen auttaa valmistelijaa yhden-

vertaisuusvaikutusten arvioinnin tekemisessä.

Syrjintävaarassa olevia ryhmiä edustavat kansalaisjärjestöt ovat keskeisiä asiantuntijoita kyseisiä 

ryhmiä koskevissa kysymyksissä. Järjestöihin on hyvä olla yhteydessä, jos vaikutusten arviointi edellyt-

tää ryhmäkohtaisten erityiskysymysten syvempää tuntemista (luvun 9 taulukkoon on koottu järjestö-

jen yhteystietoja, s. 24). Taulukkoon 4 on kerätty esimerkkejä ryhmiin liittyvistä erityiskysymyksistä eri 

elämänalueilla. Esimerkit perustuvat syrjintätutkimuksiin ja kansalaisjärjestöjen havaintoihin eri ryhmi-

en kohtaamasta syrjinnästä.

Taulukko 4. Esimerkkejä yhdenvertaisuuskysymyksistä eri väestöryhmien osalta 

Romanit Romaneihin kohdistuvat ennakkoluulot heikentävät romanien yh-
denvertaisia mahdollisuuksia työllistyä. 

Romanilapsia kiusataan kouluissa taustansa vuoksi.

Romaniperheelle asetetaan erityisehtoja, kun he vuokraavat asun-
non tai vuokra-asuntoa ei myönnetä heille lainkaan.  

Työpaikalla tai kaupassa tapahtuvasta varkaudesta syytetään hel-
posti romanityöntekijää tai -asiakasta.

Saamelaiset Saamenkielisellä lapsella ei ole mahdollisuutta saamenkieliseen päi-
vähoitoon tai saamenkieliset vanhukset eivät pääse saamenkieliseen 
vanhustenhoitoon.

Saamenkielisistä palveluista ei tiedoteta riittävästi.

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvilla saamelaisilla ei 
ole mahdollisuutta saada opetusta saamenkielessä opetussuunni-
telmaan kirjatun äidinkielen opetussuunnitelman mukaisia viikko-
tuntimääriä noudattaen tai mahdollisuutta opetukseen ei ole lain-
kaan.

Saamelaisten perinteisten elinkeinojen edellytyksiä ei oteta riittä-
västi huomioon elinkeinopolitiikassa ja maankäytössä.
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Maahanmuuttajat Näkyviin vähemmistöihin (tummaihoiset ja muut valtaväestöstä ul-
konäöltään poikkeavat) kuuluvien henkilöt kohtaavat rasistista nimit-
telyä ja väkivaltaa julkisilla paikoilla. 

Maahanmuuttajat ohjataan automaattisesti erityispalveluihin heidän 
taidoistaan, taustastaan ja edellytyksistään huolimatta.

Suomen tai ruotsin kieltä taitamaton maahanmuuttaja ei saa tietoa 
kunnan tarjoamista palveluista ja jää tämän vuoksi ilman niitä.

Kielitaitovaatimukset asetetaan liian korkeiksi työssä, jossa ne eivät 
ole työstä suoriutumisen kannalta välttämättömiä.

Henkilön, jolla on vieraskielinen nimi tai joka puhuu murtaen suo-
mea, on vaikeampi työllistyä kuin kantasuomalaisen. 

Vammaiset Pyörätuolilla liikkuva henkilö ei pääse esteellisiin kauppoihin, työ-
paikkoihin tai luokkahuoneisiin ilman ulkopuolista apua.

Huonokuuloinen henkilö ei kuule keskustelua meluisassa kokous-
ympäristössä.

Tulkkipalveluiden puute estää kuulovammaista asioimasta kunnan 
virastoissa tai osallistumasta esimerkiksi työpaikan henkilöstöpala-
veriin.

Vammainen lapsi ei voi osallistua liikuntatunneille, koska koululla ei 
ole koulunkäyntiavustajaa.

Näkövammainen henkilö ei voi osallistua yliopiston pääsykokeeseen, 
koska koe vaatii näkökykyä, vaikka itse opintoura ja opintojen suo-
rittaminen olisivat hänelle mahdollisia.

Seksuaali- 
vähemmistöt

Henkilö ei uskalla tuoda samaa sukupuolta olevaa partneriaan työ-
yhteisön tietoon.

Homoseksuaalit joutuvat viharikosten uhriksi.

Seksuaalivähemmistöihin kuuluva nuori/ aikuinen joutuu kuuntele-
maan loukkaavia vitsejä koulussa tai työpaikalla.

Sateenkaariperhe ei saa samoja palveluita kuin muut perheet.

Sukupuoli- 
vähemmistöt

Sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön on vaikea käyttää eri-
laisia sukupuolten mukaan jaoteltuja tiloja, kuten miesten ja naisten 
pukuhuoneita, wc:tä jne.   

Transsukupuoliset kohtaavat syrjintää työelämässä ja vapaa-ajalla. 

Työnantaja kieltäytyy palkkaamasta su kupuolivähemmistöihin kuu-
luvaa henkilöä tämän sukupuolisen suuntauksen perusteella.

Lapset ja nuoret Lapsia ja nuoria ei kuulla heidän elämäänsä koskevia päätöksiä 
tehtäessä.

Erilaisista taustoista tulevilla lapsilla ei ole yhdenvertaiset mahdolli-
suudet osallistua erilaisiin harrastuksiin ja saada palveluita.

Kaikilla nuorilla ei ole samanlaista mahdollisuutta saada esim. kou-
luterveydenhoitajan, -psykologin tai -kuraattorin palveluita.

Oppilasta kiusataan tai häiritään koulussa hänen taustansa vuoksi.
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Vanhukset Vanhukset nähdään sairaina tai kyvyttöminä vaikuttamaan heidän 
omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin. 

Vanhukselle ei tehdä tarpeellista leikkausta, koska hänen ei koeta 
enää tarvitsevan sitä, tai hän ei ole tärkeysjärjestyksessä ensimmäi-
senä ikänsä vuoksi.

Vanhusten tarpeita ei ota huomioon sähköisiä palveluita suunnitel-
taessa.

Uskonnolliset ja 
vakaumukselliset 
ryhmät

Henkilön vaatetukseen tai uskonnonharjoittamiseen liittyviä tekijöi-
tä pidetään esteenä työnteolle, vaikka ne eivät käytännössä vaiku-
ta työsuoritukseen.

Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat ennak-
koluuloja ja heidän on vaikeampi työllistyä.

Kouluissa ja päiväkodeissa on vaikeaa saada korvaavaa ateriaa us-
konnon asettamien vaatimusten perusteella.

Uskonnollisten vähemmistöjen edustajat joutuvat viharikollisuuden 
(väkivalta ja ilkivallanteot) uhreiksi.

Moniperusteinen 
syrjintä

Romanivanhusta syrjitään niin romanina kuin vanhuksenakin.

Vammaista maahanmuuttajaa ei oteta työvoimapoliittiselle kotou-
tumiskurssille, koska hänen työllistymismahdollisuutensa katsotaan 
olevan muita huonommat.

Maahanmuuttajataustaisella lapsella on korkeampi riski tulla kiusa-
tuksi päivähoidossa tai koulussa.

Seksuaalivähemmistöön kuuluvan vanhuksen kumppania ei tun-
nusteta perheenjäseneksi sairaan- tai vanhuksenhuollossa.
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5. YHDENVERTAISUUS- 
ARVIONNIN TEKEMINEN

Arvioinnin tarpeen selvittäminen
Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin tarve on hyvä selvittää heti säädöshankkeen käynnistyessä. 

Oleellisia kysymyksiä tässä vaiheessa ovat:

• Onko säädöshankkeella vaikutuksia ihmisten arkeen?

• Miten arvioidut vaikutukset ilmenevät eri väestöryhmiin kuuluvien henkilöiden elämässä?

Arvioinnin tarvetta tehtäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, koskeeko säädösesitys väestöryhmiä, 

joiden tosiasialliset mahdollisuudet saavuttaa säädösesitykseen sisältyviä oikeushyviä eivät toteudu. 

Mikäli säädöshanke kohdistuu tiettyyn ryhmään, on arvioitava, miten ryhmän sisäinen monimuotoi-

suus voidaan huomioida säädösprosessissa ja -esityksessä.

Esimerkiksi maahanmuuttajiin kohdistuvan säädöshankkeen yhteydessä voidaan tarkastella, mil-

laisia vaikutuksia ehdotuksilla on eri-ikäisten, vammaisten, seksuaalivähemmistöön kuuluviin ja eri us-

kontoa edustavien maahanmuuttajien elämään.
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6. YHDENVERTAISUUS-
VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN 
LAINVALMISTELUN ERI VAIHEISSA

Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi voidaan tehdä erikseen 
tai osana toista arviointia

Taulukko 5. Lainvalmistelun eri vaiheet

Mikäli yhdenvertaisuuskysymykset osoittautuvat säädöshankkeen kannalta tärkeiksi, valmistelijan (tai 

valmistelutyöryhmän) on suunniteltava ja tehtävä varsinainen yhdenvertaisuusvaikutusten arvioin-

ti. Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi voidaan tehdä erikseen tai osana jotakin muuta vaikutusar-

viointia, kuten tasa-arvovaikutusten arviointia11.

Yhdenvertaisuusvaikutuksia arvioidaan lainvalmistelun eri vaiheissa. Erityisen tärkeitä vaiheita ovat 

esivalmistelu, perusvalmistelu, lausuntomenettely ja jatkovalmistelu. Myös täytäntöönpanon ja seuran-

nan yhteydessä on hyvä arvioida, millaisia vaikutuksia säädöksillä on yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

11  Ks. Sukupuolivaikutusten arvioiminen lainsäädäntöhankkeissa (Suvaopas). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2007:25.

ALOITE

Esi- 
valmistelu Perus- 

valmistelu 
(valmisteluelin)

Lausunto- 
menettely

Jatko- 
valmistelu

Valtio- 
neuvoston 
päätöksen-

teko

Eduskunta-
käsittely

Lain 
vahvistaminen

Käytäntöön-
pano ja 

seuranta

Säädöskokoelmassa 
julkaistu laki

Perus- 
valmistelu 
(virkatyö)

1

2B

2A

3 4 5 6 7 ...
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Taulukko 6. Lainvalmistelun eri vaiheissa huomioitavia näkökulmia yhdenvertaisuus- 
arvioinnin kannalta

ESIVALMISTELU

Esivalmistelun aikana on tunnistettava, liittyykö valmisteltavaan asiaan merkittäviä yhdenvertai-
suusvaikutuksia.

Kartoitetaan, onko sidosryhmissä, joilta kerätään tietoa uuden sääntelyn tarpeellisuudesta, eri 
syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä mukana.

Voidaan tehdä esimerkiksi kohdennettu otakantaa.fi-kuuleminen yhdenvertaisuuskysymyksiin 
liittyen.

Hankesuunnitelmaan voidaan kirjata suunnitelma siitä, miten ja missä vaiheessa yhdenvertai-
suusvaikutusten arviointi tehdään.

Esivalmistelun tulokset laitetaan lausunnoille. Tässä vaiheessa on hyvä kuulla myös yhdenvertai-
suuskysymysten kannalta keskeisiä tahoja.

PERUSVALMISTELU

On tärkeää, että valmistelijoilla tai valmisteluryhmällä on osaamista yhdenvertaisuuskysymyksistä.

Perusvalmistelun yhteydessä on mahdollista tilata tutkimuksia tai selvityksiä. Toimeksiantoon voi 
liittää myös yhdenvertaisuuskysymysten selvittämisen.

Työsuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon yhdenvertaisuusvaikutusten arvioiminen ja 
millaisilla menetelmillä arviointi tehdään.

Voidaan pohtia, miten säädöshankkeen viestinnässä kiinnitetään huomioita yhdenvertaisuusky-
symyksiin.

Täydennetään esivalmistelussa tehtyä alustavaa vaikutusten arviointia ja esitetään ratkaisuvaih-
toehtoja. 

Selvitetään perustuslakia, ihmisoikeuksia, yleislakeja, Ahvenanmaan itsehallintoa ja EU-oikeutta 
koskevat kysymykset. Huomioidaan myös, että syrjimättömyys on keskeinen ihmisoikeusnormi 
ja että useat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sitovat Suomea esimerkiksi etnisiä vähem-
mistöjä, vammaisia henkilöitä ja lapsia ja nuoria koskevissa kysymyksissä. Kansainvälisten elinten 
Suomelle antamat huomautukset ja suositukset yhdenvertaisuuden toteutumisen osalta on hy-
vä ottaa huomioon.12

Vaikutusarviointi kirjataan erilliseen asiakirjaan. Yhdenvertaisuusvaikutuksista voidaan kirjoittaa 
oma alaluku. Vaikutusten arviointi voidaan myös julkaista ja siitä voidaan tiedottaa. 

Ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinnista kuullaan sidosryhmiä. Samalla on huo-
mioitava, tulevatko syrjinnän vaarassa olevat ryhmät kuulluksi.

Laaditaan yhteenveto sidosryhmien palautteesta sekä tehdään päivitetty vaikutusten arviointi ja 
nykytilaselvitys.

Valmistelutiimi arvioi käytettävissä olevan tietopohjan riittävyyttä. Tässä kohtaa voidaan tarkistaa 
esimerkiksi kuulemiseen liittyviä yhdenvertaisuuskysymyksiä, kuten kuulemiskäytäntöjen saavu-
tettavuutta sekä vähemmistöjen sisäisten vähemmistöjen (nk. sisäryhmät) kuulemista.

Linjaukset sisällöistä kirjataan hallituksen esityksen (HE) luonnokseen. Huomioidaan samalla yh-

12  Suosituksista löytyy kootusti tietoa ulkoministeriön sivuilta: http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=38601&contentlan
=1&culture=fi-FI.
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denvertaisuusvaikutusten arvioinnissa esiin nousseet seikat.

Laaditaan luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi.

Valmistelutiimi kirjoittaa lakiehdotuksen ja sen perustelut hallituksen esityksen muotoon. Sää-
dösteksti analysoidaan.

Vaikutusten arviointia täydennetään sitä mukaan, kun ratkaisujen yksityiskohtia täsmennetään. 
Arvioinnin tiivistelmä sisällytetään HE:n luonnoksen perusteluihin.

Säädösluonnoksen sekä niiden täytäntöönpanosta ja vaikutusten seurannasta kuullaan sidos-
ryhmiä. Voidaan tehdä lisäksi kohdennettu kuuleminen yhdenvertaisuusnäkökulmasta.

Päivitetään HE sekä täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelma.

Tehdään yhteenveto sidosryhmien palautteesta.

LAUSUNTOMENETTELY

Pyydetään kirjallisia lausuntoja sidosryhmiltä yhdenvertaisuusnäkökulman kannalta.

Lausuntopyynnön lisäksi voidaan järjestää kuulemistilaisuuksia.

Lausuntopyyntö käännetään myös ruotsiksi ja tarvittaessa saamenkielillä.

Lausunnot käydään läpi, ja niistä laaditaan tiivistelmä ja lausuntokooste. Lisäksi laaditaan muis-
tio (muistio muutosehdotuksista) lausunnoissa esiin nousseiden asioiden huomioon ottamiseksi. 
Kiinnitetään huomioita yhdenvertaisuuskysymyksiin. 

Lausuntopalautteet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla ja hankerekisterissä.

Päätetään valmistelun jatkamisesta.

JATKOVALMISTELU

Tehdään lausuntokierroksen pohjalta tarvittavat muutokset.

Sidosryhmille kerrotaan kirjallisesti tai keskustelutilaisuudessa, miten saadut lausunnot on käsi-
telty ja miten ne ovat vaikuttaneet hankkeeseen.

Päätös HE:n sisällöstä: ministeriä informoidaan palautteesta, ja hän päättää esityksen mahdol-
listen muutosten käsittelystä.

Jatkovalmistelun suunnittelu: valmistelutiimi suunnittelee valmistelun loppuun saattamisen työ-
vaiheet ja aikataulun. 

HE:n muokkaaminen: valmistelutiimi toteuttaa muutokset HE:n luonnokseen ja liittää luonnok-
seen yhteenvedon valmistelun aikana toteutetuista kuulemisista, saadusta palautteesta ja sen 
vaikutuksista esitykseen.

HE:n kääntäminen.

Laintarkastus oikeusministeriön laintarkastusyksikössä.

TOIMEENPANO JA SEURANTA

Seurantakokouksissa arvioidaan, onko laki vaikuttanut halutulla tavalla ja oliko valmisteluvaihees-
sa tehdyt vaikutusarvioinnit oikeasuuntaisia.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen voi olla yksi seurannan painopiste.
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7. YHDENVERTAISUUS-
VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN 
MENETELMIÄ
Tilannekartoituksella selvitetään, millaista tutkimus-, tilasto- ja muuta tietoa (viranomaisaineistot, 

selvitykset jne.) eri väestöryhmistä on saatavilla lainsäädäntöhankkeen sisältöalueelta. Yhdenvertai-

suusvaikutusten arvioinnin kannalta keskeisiä ryhmiä ovat:

• eri ikäryhmät

• etnisen tai kansalliset ryhmät

• eri kieliä puhuvat väestöryhmät

• uskonnolliset ja vakaumukselliset ryhmät

• terveydentilaan liittyvät ryhmät (heikommassa terveydentilassa olevat ryhmät)

• vammaisryhmät sekä

• seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmät.

Tutkimus- ja tilastotiedon analyysi tekee mahdolliseksi vaikutusten arvioinnin esimerkiksi palvelui-

den tarjonnan kohdentumisen osalta. Mikäli tilastojen mukaan tiettyjen palvelumuotojen käyttäjissä 

ei ole lainkaan maahanmuuttajia, on syytä pohtia, johtuuko tämä yhdenvertaisten mahdollisuuksien 

puutteesta, ja kuinka yhdenvertaisia mahdollisuuksia voitaisiin säädöshankkeella edistää. Tutkimus- 

ja tilastotietoa on saatavilla kaikista syrjinnän vaarassa olevista ryhmistä, ja tutkimustietoa on kerät-

ty esimerkiksi yhdenvertaisuus.fi-verkkosivuille.

Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin työryhmä: Säädöshankkeessa on mahdollista asettaa eri-

tyinen työryhmä yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia varten koko säädöshankkeen ajaksi. Työryh-

mään kutsutaan edustajia eri syrjinnän vaarassa olevista ryhmistä.

Yhdenvertaisuustyöpaja: Työryhmän sijaan voidaan arvioinnissa käyttää yksittäisiä työpajoja tai pyö-

reän pöydän keskusteluja, joihin kutsutaan asiantuntijoiksi muun muassa kansalaisjärjestöjen edustajia.

Lisäselvitysten teettäminen/tekeminen: Mikäli olemassa olevat tietolähteet osoittautuvat puutteel-

liseksi, on mahdollista toteuttaa tiedonkeruu yhdenvertaisuusvaikutusten arvioimisen tueksi. Isoissa 

säädöshankkeissa voi olla mahdollista teettää selvityksiä ulkopuolisilla tahoilla, kuten tutkimuslaitoksil-

la tai selvitysmiehillä/naisilla. Lisäselvitysten tekeminen voidaan asettaa myös säädöshankkeen tueksi 

perustetun asiantuntijatyöryhmän tehtäväksi. Yhdenvertaisuusvaikutuksia arvioitaessa on tärkeää, et-

tä syrjinnän vaarassa olevat ryhmät ovat edustettuina heitä koskevissa asiantuntijaryhmissä. Valmiste-

lijan on myös mahdollista toteuttaa verkkopohjainen kyselytutkimus säädösesitysten mahdollisista yh-

denvertaisuusvaikutuksista.

Asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuuleminen: Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioimiseen tarvitta-

vaa tietoa voidaan kerätä myös kuulemismenettelyn, työpajojen ja muiden keskustelutilaisuuksien avulla. 
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Säädöshankkeen yleisen kuulemiskierroksen yhteydessä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kohden-

nettu kuuleminen syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä edustaville kansalaisjärjestöille 13 säädösehdotus-

ten mahdollisista vaikutuksista. Oikeusministeriön laatima ohje kuulemisesta säädösvalmistelussa an-

taa konkreettisia neuvoja kuulemisen toteuttamisesta ja ajoittamisesta säädöshankkeen eri vaiheissa.14

Säädöstekstin analysoiminen: Valmistelijan on säädösehdotuksia kirjoittaessa hyvä pohtia seuraavia 

yhdenvertaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä:

• Onko säädösehdotuksessa syrjiviä tai välillisesti syrjiviä vaikutuksia?

• Millaisia vaikutuksia ehdotuksella on eri syrjinnän vaarassa olevien ryhmien asemaan?

• Edistääkö sääntely syrjinnän vaarassa olevien ryhmien tosiasiallista yhdenvertaisuutta?

• Toteutuvatko erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet (jos säädökseen liittyy positiivista 

erityiskohtelua) perustuslain edellyttämällä tavalla?

13  Syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä edustavien kansalaisjärjestöjen yhteystietoja ks. luku 9, s. 24.
14  Kuuleminen säädösvalmistelussa, Ohjeet. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 18/2010. Edita Prima Oy, Helsinki.
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8. ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUS- 
VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 

LAKIHANKE KOTOUTTAMISLAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS (HE 185/2010)

Taustatiedot Valmistelutyöryhmä: laajapohjainen työryhmä

Temaattiset alatyöryhmät (SM)

Lainvalmisteluryhmä (MMO)

Arviointimenetelmät Erillinen alatyöryhmä yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin. Jäsenet: 
kaupungit (Espoo), ETNO, Tukikeskus HILMA (Vammaisfoorumi), Vanhus-
työn keskusliitto, Allianssi, SONDIP, Suomen Somaliliitto, Väestöliitto, SPR, 
OKM ja OPH.

Asiantuntijatahojen ja sidosryhmien kuuleminen yhdenvertaisuusvaikutus-
ten tunnistamiseksi. 

Säädöstekstien analysointi.

Esivalmistelu Esivalmistelun aikana tunnistettiin tarve toteuttaa vaikutusten arviointia 
etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien osalta. Tarkastelun koh-
teeksi asetettiin syrjimättömyyden valtavirtaistaminen, yhdenvertaisuusti-
lanteen seuranta, kulttuurien välinen dialogi, saavutettavuus, positiivinen 
erityiskohtelu, kotouttamisohjelmien ja yhdenvertaisuussuunnitelmien yh-
teensovittaminen, stereotypioiden purkaminen, toimijat ja edustuksellisuus, 
vastuut sekä taloudelliset vaikutukset. 

Laadittiin työsuunnitelma yhdenvertaisuusvaikutusten arvioimiseksi.

Perusvalmistelu Asetettiin yhdenvertaisuusvaikutuksia arvioiva alatyöryhmä, jota koordinoi 
sisäasianministeriön oikeusyksikkö. Työryhmä tarkasteli yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien toteutumisen edellytyksiä hallituksen tekemien linjausten 
osalta eri elämän osa-alueilla. Asiakokonaisuuksia olivat muun muassa:

• sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutukset 

• yhdenvertaisuus perus- ja muissa palveluissa (läpäisyperiaate ja tukitoi-
menpiteet) 

• maahanmuuttajataustaisen henkilöstön koulutus ja rekrytointi, oikeus 
tulkkaukseen

• etnisten suhteiden edistäminen (kotouttamisohjelmat, yhdenvertaisuus-
suunnitelmat, muut mahdollisuudet)

Laadittiin muistio työryhmän esiin nostamien havaintojen pohjalta. Esi-
merkkejä havainnoista:

Perhenäkökulma, maahanmuuttajanaisten elämänpiiriin ja -tilanteisiin liit-
tyvät kysymykset sekä ikääntyviä ja nuoria henkilöitä koskevat erityiskysy-
mykset on otettu hyvin huomioon lakiuudistuksen valmistelussa.



Erityisryhmien joukosta puuttuu kooltaan varsin suuri ryhmä, jonka voisi 
nimetä esimerkiksi ”vammaiset, pitkäaikaissairaat ja mielenterveyden on-
gelmista kärsivät henkilöt”.

Lasten ja nuorten kokemaan rasismiin ja kiusaamiseen pitäisi kiinnittää 
huomiota. Erityisesti näkyviin vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret al-
tistuvat rasismille.

Maahanmuuttajalapsia koskee usein myös köyhyys (vrt. tulotasoerot, työt-
tömyysluvut, toimeentulotuen saajien osuus jne.), joka näkyy mm. harras-
tusmahdollisuuksien puuttumisena. Tämä voisi olla kohta, jossa suositel-
laan positiivista erityiskohtelua kirjattavaksi kotouttamisohjelmiin.

Keinoina hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi voisi tuoda esiin mm. 
järjestöyhteistyön ja rahoituksen suuntaamisen niin, että hyvien etnisten 
suhteiden edistäminen vaikuttaa myönteisesti rahoituksen saamiseen.

Monimuotoisuuden pitäisi näkyä riittävästi ottamalla huomioon lain ko-
ko henkilöpiiri (mm. suomalaiset naiset solmivat parisuhteita ja avioliittoja 
eniten EU-kansalaisten kanssa, seksuaalivähemmistöjen asema). On tär-
keää, ettei luoda stereotyyppisiä käsityksiä eikä leimata mitään ryhmiä.

Lausuntomenettely Lausuntokierroksen aikana pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman laajasti 
eri syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä edustavia järjestöjä. 

Jatkovalmistelu Analysoitiin säädöstekstiä ja tehtiin kehittämisehdotuksia kielen osalta. Esi-
merkkejä pykäläkohtaisista huomioista:

1 § Lain tarkoitus: Vaikka kotoutumisen kaksisuuntaisuutta on tekstis-
sä selitetty, tulisi perusteluissa olla konkreettisia esimerkkejä. Käsite on vai-
keasti avautuva, eikä sitä ole tähän mennessä laajemmin ymmärretty. 
Keskeisten käsitteiden määrittelyä hallituksen esityksessä pidettiin erittäin 
tärkeänä. Työryhmän näkemyksen mukaan määritelmät tarvitaan ainakin 
termeistä ”hyvät etniset suhteet” ja ”kotoutumisen kaksisuuntaisuus”.

7 § Tulkitseminen ja kääntäminen: Työryhmän näkemys oli, että tulkitse-
misen sijaan pitäisi puhua tulkkaamisesta. Esimerkkeinä perusteluissa oli-
si hyvä mainita lapsen huolto- ja tapaamisoikeuteen liittyvien kysymysten 
käsittely sekä lastensuojelun kysymykset, joissa molemmissa on runsaas-
ti syrjintäkokemuksia ja puolueellisen kohtelun kokemuksia. Lasten käyttä-
minen tulkkina on mainittu epätoivottavana tilanteena. Olisiko syytä mai-
nita myös puolison käyttäminen tulkkina esimerkiksi terveydenhuollon 
asioissa, jotka usein ovat hyvin henkilökohtaisia?

Arvio 
vaikuttavuudesta

Prosessi vaati runsaasti työtä (valmistelutyö, työryhmän kokoukset ja kir-
joitustyö), mutta sen avulla vaikutettiin melko paljon.

Onnistumisen edellytys oli, että osallistujilla oli asiantuntemusta kotoutu-
mis-, vähemmistö- ja ikäkysymyksistä.

Lopputulos oli työryhmämuistio (osa-alueet: työryhmän tunnistamat on-
gelmat, työryhmän esittämät parannusehdotukset, ehdotukset koskien yh-
denvertaisuussuunnitelmia ja kotouttamisohjelmia, kulttuurien välinen 
vuorovaikutus, saavutettavuus, maahanmuuttajien osallistuminen, stereo-
typioiden ja ennakkoluulojen vähentäminen, positiivinen erityiskohtelu ja 
terminologia).
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POLITIIKKA- 
OHJELMAN NIMI

MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIA

Taustatiedot Osana hallitusohjelmaa sisäasianministeriön maahanmuutto-osasto 
valmisteli Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian ja sitä koske-
van toimeenpanosuunnitelman.

Menetelmät Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnit kahden työpa-
japäivän avulla (STM:n asiantuntija, OKM:n ja TEM:n edustajat, SITY-
ryhmän edustajat, Maahanmuutto 2020 -strategiaa kirjoittava sihtee-
ristö, eri vähemmistöjä edustavien järjestöjen edustajat)

Lausuntomenettely

Monimuotoisuutta koskeva erillinen pyöreänpöydän keskustelutilaisuus

Perusvalmistelu Politiikkaohjelman valmistelun osana järjestettiin kaksi työpajapäivää, 
joissa arvioitiin strategialuonnoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvai-
kutuksia. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota valmisteluprosessiin, stra-
tegian sisältöihin sekä strategiassa käytettyyn kieleen. Työpajoissa arvi-
oitiin muun muassa: 

• valmisteluprosessin rakennetta ja sen toimivuutta

• miten strategia toimeenpanee yhdenvertaisuuslainsäädäntöä maa-
hanmuuttopolitiikan osalta?

• sisältääkö strategia syrjinnän torjumiseen tähtääviä toimia?

• edistääkö strategia maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa?

• miten maahanmuuttajien monimuotoisuus näkyy strategiassa?

• miten strategia ottaa huomioon eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa 
olevat muuttajat?

• sisältääkö strategia positiivista erityiskohtelua haavoittuvien ryhmi-
en osalta?

• onko strategiaa laadittaessa tiedostettu maahanmuuttajien keskuu-
dessa olevien vähemmistöjen asema ja tarpeet?

• strategiatekstin taustalähtökohtia

Arvioinneista laadittiin arviointimuistiot.

Jatkovalmistelu Laadittiin toimeenpanosuunnitelma:

• pyöreän pöydän keskustelut strategian kolmesta osiosta

• lausunnoissa esiin tuodut konkreettiset esitykset (lausuntoyhteen-
veto)

Toimeenpanosuunnitelmaluonnoksen yhdenvertaisuus- ja sukupuoli-
vaikutusten arviointi

Arvio 
vaikuttavuudesta

Arviota ei ole vielä tehty
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9. LISÄTIETOJA JA YHTEISTYÖ- 
TAHOJA YHDENVERTAISUUS-
VAIKUTUSTEN ARVIONNIN TUEKSI

Neuvontaa antava taho Yhteystiedot

Etninen alkuperä 
tai kansalaisuus

Romanit

Saamelaiset

Vähemmistövaltuutettu

Pakolaisneuvonta

Etnisten suhteiden neuvottelu-
kunta

Romaniasian neuvottelukunta

Saamelaiskäräjät

Rasmus-verkosto

www.vahemmistovaltuutettu.fi 

www.pakolaisneuvonta.fi

www.intermin.fi/etno

www.romani.fi

www.samediggi.fi 

www.rasmus.fi

Sukupuoli Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvoklinikka

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Naistutkimus- ja tasa-arvopor-
taali

www.tasa-arvo.fi 

www.tasa-arvoklinikka.fi

www.tane.fi 

www.minna.fi 

Sukupuoli- 
identiteetti ja 
sukupuolen ilmaisu

SETA ry

Transtukipiste

Tasa-arvovaltuutettu

www.seta.fi 

www.transtukipiste.fi

www.tasa-arvo.fi/fi

Seksuaalinen 
suuntautuminen

SETA ry

Seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöt työelämässä

www.seta.fi 

www.valt.helsinki.fi/sosio/tutki-
mus/equal 

Vammaisuus Valtakunnallinen vammaisneu-
vosto 

Kynnys ry

Invalidiliitto ry Vammaisfooru-
mi ry

Näkövammaisten keskusliitto ry

Kehitysvammaliitto ry / Selko-
keskus 

Tietoa esteettömyys-suunnitte-
lusta

Kuuloliitto ry

Kuurojen Liitto ry

Suomen CP -Liitto ry

Suomen Kuurosokeat ry

www.vane.to

www.kynnys.fi

www.invalidiliitto.fi 

www.vammaisfoorumi.fi 

www.nkl.fi/tietoa/esteettomyys 

www.papunet.net/selkokeskus

www.elsa.fi 

www.esteeton.fi 

www.esteettomyys.net 

www.kuuloliitto.fi

www.kl-deaf.fi

www.cp-liitto.fi

www.kuurosokeat.fi
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Ikä

Vanhuus 

Nuoruus

Vanhustyön keskusliitto

Nuorisoasiain neuvottelukunta

Suomen nuorisoyhteistyö – Alli-
anssi ry

Lapsiasiavaltuutettu

www.vanhustyonkeskusliitto.fi 

www.minedu.fi/nuora 

www.alli.fi 

www.lapsiasia.fi

Terveydentila Mielenterveyden keskusliitto www.mtkl.fi

Kaikki syrjintäpe-
rusteet

Paikallispoliisi

Rikosuhripäivystys

Ihmisoikeusliitto

Lapsiasiainvaltuutettu

Oma ammattiliitto

Oma työnantajaliitto

Ihmisoikeudet.net-hanke

www.poliisi.fi

www.rikosuhripaivystys.fi

www.ihmisoikeusliitto.fi 

www.stm.fi 

www.ihmisoikeudet.net

Työsyrjintä Työsuojelupiirit

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kirkon työmarkkinalaitos KiSV

Kunnallinen työmarkkinalaitos 

Valtion työmarkkinalaitos VTML

Suomen Ammattiliittojen

Keskusjärjestö SAK ry

Toimihenkilökeskus-järjestö STTK 
ry

Korkeasti koulutettujen työmark-
kinakeskus-järjestö Akava ry

www.tyosuojelu.fi 

www.ek.fi 

www.evl.fi/kkh/heo/  

www.kuntatyonantajat.fi 

www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyon-
antajana/03_Valtion_tyomarkki-
nalaitos/  

www.sak.fi 

www.sttk.fi 

www.akava.fi 

 

Oikeusapu Oikeusministeriö www.om.fi 

www.oikeus.fi
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