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1. Syrjintälautakunta oikeusturvaelimenä

Syrjintälautakunta perustettiin yhdenvertaisuuslailla
vuonna 2004. Se on yhdenvertaisuuslain noudattamista
valvova asiantuntijaviranomainen, joka toteuttaa valvontatehtäväänsä käsittelemällä sille tulleita hakemuksia itsenäisenä oikeusturvaelimenä. Syrjintälautakunta on alioikeusmenettelylle vaihtoehtoinen lainkäyttöelin, jonka
toimivalta on toissijaista muihin oikeusturvaelimiin nähden.

Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen rotusyrjinnän
poistamista koskevan sopimuksen mukaan kiellettynä
pidetään kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tai kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua.

Syrjintälautakunta toimii sisäasiainministeriön yhteydessä, mutta hallinnollisesti syrjintälautakunta ei ole ministeriön alainen, vaan itsenäinen oikeusturvaelin.

Lojaliteettiperiaatteen mukaan jäsenvaltiot toteuttavat
kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia
sopimuksesta tai yhteisön toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi ja helpottavat yhteisön päämäärän toteuttamista. Euroopan
unionin jäsenmaat pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan Euroopan unionin perustamissopimusten tavoitteiden saavuttamista.

Syrjintälautakunnassa on monipuolisesti edustettuna ihmisoikeus- ja perusoikeusjuridiikka, syrjinnän ilmenemismuodot sekä syrjinnän kokemiseen ja oikeusturvan
hakemiseen liittyvät psykologiset ja yhteiskunnalliset kysymykset.
Yhdenvertaisuuslailla pannaan toimeen Euroopan unionin
direktiivit rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöön panemisesta (2000/43/EY) ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (2000/78/
EY). Syrjintälautakunnan toimivaltaa kuuluu etninen
syrjintä. Syrjinnän käsitettä tulkitessaan lautakunta ottaa
huomioon paitsi yhdenvertaisuuslain myös perustuslain ja
kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä Euroopan unionin oikeusnormiston.
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Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ratifioineet keskeiset
kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joissa kielletään
syrjintä laajasti ja yksiselitteisesti.

Yhdenvertaisuuslain tulkinta on sidottu sillä toimeenpantaviin Euroopan unionin direktiiveihin niin, että lain
säännöksiä on tulkittava direktiiveissä tarkoitetulla tavalla, vaikka säännösten sanamuodot eivät kansallisen oikeusjärjestyksen muotoon kirjoitettuna kaikin osin täysin
vastaisikaan direktiivien sanamuotoja. Lain säännösten
tulkinnat seuraavat EU:n tuomioistuimen mainittujen direktiivien säännöksistä antamia tulkintaratkaisuja.

1.1.1 Syrjintälautakunnan kokoonpano

Syrjintälautakunnassa on puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Lautakunnalla on päätoiminen sihteeri sekä avustava henkilökunta. Lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet
ovat sivutoimisia luottamushenkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on neljä vuotta.
Valtioneuvosto nimitti toisen syrjintälautakunnan toimikaudelle 19.2.2008 -18.2.2012.

Puheenjohtaja, varatuomari, käräjätuomari Jukka Rainio
Jäsenet:
Kihlakunnansyyttäjä, varatuomari Vilja Kutvonen, varapuheenjohtaja
Asianajaja, varatuomari Markku Fredman
Hovioikeuden viskaali, varatuomari Thea Lång
Professori, oikeustieteen tohtori Tuomas Ojanen1
Valtiotieteen tohtori Inga Jasinskaja-Lahti
M.A., toimittaja Adrián Soto

Varajäsenet:
Kihlakunnansyyttäjä, varatuomari Susanna Kuosmanen
Asianajaja, varatuomari Kirsi Tarvainen
Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Hannu Kiuru
Oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro1
Professori, valtiotieteen tohtori Karmela Liebkind
Filosofian lisensiaatti Ahmed Akar
Syrjintälautakunnan puheenjohtajan, vähintään kolmen jäsenen ja heidän varajäsenensä sekä sihteerin tulee
olla tuomarin virkaan kelpoisia. Lisäksi syrjintälautakunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä sekä esittelijän tulee olla perehtynyt lautakunnan toimialaan.
Jäsenet ja esittelijät toimivat virkavastuulla, ja heihin sovelletaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä tuomarin esteellisyydestä.

Syrjintälautakunnan sihteeri:
Oikeustieteen kandidaatti Juhani Kortteinen

Avustava henkilökunta:
Osastosihteeri 		
Suunnittelija, ma.

Pasi Ontermaa
Magnus Nyström (1.1.2010 - 7.4.2010)

1 vuodesta 2010 lähtien
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1.1.2 Syrjintälautakunnan tehtävät

Syrjintälautakunta on valtioneuvoston nimittämä
puolueeton ja riippumaton yhdenvertaisuuslakiin
perustuva etnistä syrjintää koskevia hakemuksia
käsittelevä itsenäinen oikeusturvaelin. Syrjintälautakunta antaa käräjäoikeuksien ja hallintooikeuksien ohella oikeudellisesti velvoittavia
ratkaisuja syrjintäasioissa. Sen päätöksistä voi
hakea muutosta hallinto-oikeudelta (yhdenvertaisuuslaki 2004/21, laki vähemmistövaltuutetusta
ja syrjintälautakunnasta 2001/660 ja 2004/22).
Lautakunta ei korvaa käytössä olevia muutoksenhakukeinoja ja -elimiä.
Lautakunnan tehtävänä on antaa oikeussuojaa
niille, jotka ovat kokeneet tulleensa syrjityksi tai
tulleensa syrjintään liittyvien kiellettyjen vastatoimien kohteeksi. Vastatoimien kiellolla tarkoitetaan sitä, ettei kukaan saa joutua epäedulliseen
asemaan sen tähden, että hän on valittanut tai
ryhtynyt toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.
Syrjintälautakunta voi kieltää jatkamasta tai uusimasta etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää
tai vastatoimia ja asettaa päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi. Se voi myös vahvistaa osapuolten välisen
sovinnon. Lautakunta voi antaa lausunnon yhdenvertaisuuslain soveltamisesta tuomioistuimen,
vähemmistövaltuutetun tai muun viranomaisen
taikka yhdistyksen pyynnöstä.
Syrjintälautakunta soveltaa yhdenvertaisuuslakia
Suomen oikeudenkäyttöpiirissä kaikkiin luonnollisiin ja oikeushenkilöihin sekä yksityisessä että
julkisessa toiminnassa. Yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan kuuluvia julkisia yhteisöjä ovat mm.
valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta.
Syrjintälautakunnalla on oikeus saada yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan kuuluvilta viranomaisilta ja toiminnan harjoittajilta sekä niiden
palveluksessa olevilta selvitys seikoista, jotka ovat
tarpeen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kiellon noudattamisen valvomiseksi sekä et-
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nisen yhdenvertaisuuden edistämistä koskevien
toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen
arvioimiseksi.
Selvityksenantovelvollisuuden
noudattamisen tehosteeksi lautakunta voi asettaa uhkasakon.
Syrjintälautakunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita, hankkia lausuntoja ja selvityksiä sekä
järjestää katselmuksia.
Syrjintälautakunnan toimivaltaan kuuluu etniseen alkuperään perustuva syrjintä, kun kyse
on:
- itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä tai elinkeinotoiminnan tukemisesta
- koulutuksen tai ammatillisen ohjauksen saamisesta
- jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai
työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä,
jonka jäsenillä on tietty ammatti, tai järjestön
antamista etuuksista
- sosiaali- ja terveyspalveluista
- sosiaaliturvaetuuksista tai muista sosiaalisin
perustein myönnettävistä tuista, alennuksista
tai etuuksista
- asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalvelun tai siviilipalvelun suorittamisesta
- asumisen taikka yleisölle tarjottavien tai yleisön saatavilla olevien irtaimen tai kiinteän
omaisuuden taikka palvelujen tarjonnasta tai
saatavuudesta muissa kuin yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa.
Syrjintälautakunta ei käsittele työsuhteisiin
liittyviä kysymyksiä, jotka kuuluvat työsuojeluviranomaisille. Tässä suhteessa syrjintälautakunnan tehtävät poikkeavat monien EU:n jäsenvaltioiden oikeusturvaelinten tehtävistä.
Syrjintälautakunnalle tehdystä hakemuksesta
lautakunta voi pyytää ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta, jos se on tarpeen
EU oikeuden oikean tulkinnan selvittämiseksi.

			

1.1.3 Hakemuksen käsittely syrjintälautakunnassa

Hakemuksen saavuttua syrjintälautakunnalle,
pyydetään hakijan vastapuolelta eli väitetyltä
syrjijältä kirjallinen vastaus määräajassa.

Asian voi saattaa syrjintälautakunnan käsiteltäväksi se, johon syrjiväksi väitetty menettely
kohdistuu, taikka vähemmistövaltuutettu. Asia
pannaan vireille kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella.

Vastapuolen annettua vastauksensa syrjintälautakunnalle, pyydetään hakijalta vastaselitys,
jossa hakijalla on mahdollisuus vastata vastapuolensa esittämiin argumentteihin.

Hakemuksen käsittely syrjintälautakunnassa on
maksutonta, ja sen asia- ja toimituskirjat ovat
maksuttomia. Muista oikeudenkäyntikuluista
asianosaiset vastaavat itse.

Asian käsittelyssä sovelletaan yhdenvertaisuuslain 17 §:n mukaista todistustaakkasääntöä:
jos hakija esittää selvitystä, jonka perusteella
voidaan olettaa yhdenvertaisuuslain 6 §:ssä
säädettyä syrjintäkieltoa rikotun, vastaajan on
osoitettava, että kieltoa ei ole rikottu.

Syrjintälautakunnan käsittelyprosessi on kirjallinen. Hakemuksen voi tehdä suomen, ruotsin,
saamen tai englannin kielellä. Syrjintälautakunnan päätökset annetaan suomen, ruotsin tai
saamen kielellä.

Saatujen kirjallisten selvitysten perusteella asia
ratkaistaan lautakunnan istunnossa esittelystä.
Syrjintälautakunta voi järjestää myös suullisen
käsittelyn asian selvittämisen niin vaatiessa.
Syrjintälautakunnan annettua päätöksensä asianosaisille lähetetään toimituskirja valitusosoituksineen.

Hakemusta ei voi perustella pelkällä väitteellä,
vaan syrjintää kokeneen henkilön on esitettävä
sellaista konkreettista näyttöä, jonka perusteella
hänen voidaan olettaa joutuneen syrjinnän kohteeksi.
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2. Syrjintälautakunnan käsittelemät tapaukset

Vuonna 2010 syrjintälautakunta on kokoontunut
viisi kertaa.
Vuoden 2010 aikana syrjintälautakunta on antanut yhden kieltopäätöksen ja hylännyt kaksi hakemusta. Puheenjohtajan päätöksellä jätettiin tutkimatta kolme hakemusta.
Lautakunta antoi ensimmäistä kertaa päätöksen,
jossa oli kysymys romaniyhdyshenkilön käyttämisestä myönnettäessä romaneille kunnallisia vuokra-asuntoja. Syrjintälautakunta kielsi kaupunkia
jatkamasta menettelyä, jossa romanien mahdollisuutta asunnon saantiin rajoitettiin tällä menettelyllä heitä syrjivästi.
Syrjintälautakunnan suhdetta vähemmistövaltuutettuun selvensi päätös, jossa syrjintälautakunta
katsoi, ettei yhdenvertaisuuslaissa ole säädetty
vähemmistövaltuutetulle toimivaltaa siirtää asioita syrjintälautakunnan tutkittavaksi, vaan vähemmistövaltuutetun tulee tehdä hakemus syrjintälautakunnan ratkaistavaksi halutussa asiassa
kuten muidenkin hakijoiden. Syrjintälautakunta
tulkitsi vähemmistövaltuutetun siirtoilmoituksen
hakemukseksi, jolla haettiin syrjintälautakunnalta yhdenvertaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyä päätöstä kieltää jatkamasta tai
uusimasta lain 6 tai 8 §:n vastaista menettelyä, ja
käsitteli sitä sellaisena.
Syrjintälautakunta antoi ensimmäistä kertaa päätöksen asiassa, joka oli ollut vähemmistövaltuutetun tutkittavana, ja jossa vähemmistövaltuutettu
ei katsonut ilmenneen yhdenvertaisuuslaissa
kiellettyä syrjintää. Tutkittuaan asian syrjintälautakunta päätyi samaan lopputulokseen ja hylkäsi
hakemuksen.
Rovaniemen hallinto-oikeus pysytti pääosin kaksi
lautakunnan päätöstä, joihin oli haettu muutosta.
Kysymys oli kahdesta saamelaisten syrjintää koskeneesta kieltopäätöksestä, joista valitusta ei kuitenkaan jatkettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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Hallinto-oikeus palautti hakemukset lautakunnalle uhkasakon määräajan asettamiseksi sekä
Karesuvannon saamenkielisten lasten päivähoitojärjestelyjen uudelleen tutkimiseksi. Lautakunta
asetti määräajat uhkasakoille ja tutkittuaan edellä
mainitut päivähoitojärjestelyt katsoi, ettei niiden
osalta ollut syytä antaa kieltopäätöstä.
Korkein hallinto-oikeus pysytti syrjintälautakunnan kiinteistö oy:tä koskevan kieltopäätöksen,
jolla syrjintälautakunta oli kieltänyt romanien
syrjinnän asukkaita valittaessa.
Merkittävin syrjintälautakunnan lausunnoista oli
oikeusministeriölle annettu lausunto yhdenvertaisuuslain uudistamista pohtineen toimikunnan
mietinnöstä. Siinä lautakunta linjasi omasta näkökulmastaan useita lain uudistamiseen liittyviä ja
siinä huomioonotettavia periaatteita. Lautakunta
katsoi, ettei toimikunnan mietinnössä täysin saavutettu eduskunnan asettamaa yleistavoitetta,
jossa lähtökohtana on suomalainen perusoikeusjärjestelmä ja kaikkien syrjintäperusteiden asettaminen samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Vaikka mietinnön ehdotukset
ovatkin oikean suuntaisia, sitä ei tulisi saattaa sellaisenaan hallituksen esitykseksi, vaan oikeusministeriön tulisi tarkistaa toimikunnan mietintöön
sisältyvät ehdotukset, ja korjata ne uudistushankkeen tavoitteiden mukaisiksi.
Lisäksi lautakunta antoi Ihmisoikeusliiton pyynnöstä lausunnon yhdenvertaisuuslain 4 §:n soveltamisalasta, jossa lautakunta katsoi, että niiltä
osin kuin yksityisen tahon voidaan katsoa hoitavan julkista hallintotehtävää, yhdenvertaisuuslain
4 §:n 1 momentin yleiset velvollisuudet ulottuvat
myös yksityiselle sektorille, vaikka viranomainen
on ulkoistanut hallintotehtävän, kuten esimerkiksi julkisen palvelun tuottamisen hankintasopimuksella yksityiselle toimijalle. Näin ollen hankintasopimuksella ulkoistetun julkisen palvelun
tuottavalla yksityisellä toimijalla on yleinen yhdenvertaisuuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu
velvollisuus yhdenvertaisuuden edistämiseen hoitaessaan julkista hallintotehtävää.

Asian siirtämistä koskeva päätös

Hankintasopimuksella ulkoistetun julkisen palvelun tuottavalla yksityisellä toimijalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen, vaikka kyse olisikin julkisen
hallintotehtävän hoitamisesta.

http://www.syrjintalautakunta.fi

Vähemmistövaltuutettu siirsi syrjintälautakunnan tutkittavaksi siellä tutkittavana olleen
asian, jonka vireille saattaja oli ilmoittanut haluavansa syrjintälautakunnan tutkivan, oliko
asiassa syyllistytty syrjintään. Syrjintälautakunta katsoi, ettei yhdenvertaisuuslaissa ole säädetty vähemmistövaltuutetulle toimivaltaa siirtää
asioita syrjintälautakunnan tutkittavaksi, vaan
vähemmistövaltuutetun tulee tehdä hakemus
syrjintälautakunnan ratkaistavaksi halutussa
asiassa kuten muidenkin hakijoiden. Syrjintälautakunta tulkitsi vähemmistövaltuutetun
siirtoilmoituksen asian vireille saattajan hakemukseksi, jolla haettiin syrjintälautakunnalta
yhdenvertaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyä päätöstä kieltää jatkamasta tai
uusimasta lain 6 tai 8 §:n vastaista menettelyä.
Syrjintälautakunta jätti hakemuksen tutkittavaksi ottamatta ilmeisen perusteettomana.

Kieltopäätös Järvenpään kaupungille

Päätös 29.3.2010
diaarinumero 2010/251

Syrjintälautakunta antoi ulkoasiainministeriölle
sen pyytämän selostuksen lautakunnan toiminnasta YK:n kidutuksen ja muun epäinhimillisen
kohtelun kieltävän yleissopimuksen perusteella
annettavan Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportin
laatimista varten. Selostus ei kuitenkaan ollut varsinainen lausunto.
Kolmen keskeisimmän asian tapauskuvaukset
lyhyesti seuraavassa. Täydellisemmät syrjintälautakunnan tapausselosteet löytyvät lautakunnan
internet -sivustolta:

Vähemmistövaltuutettu pyysi syrjintälautakuntaa
tutkimaan, olivatko Järvenpään Mestariasunnot
Oy tai Järvenpään kaupunki rikkoneet yhdenvertaisuuslain 6 §:ssä säädettyä syrjintäkieltoa
romaniväestöön kuuluvan henkilön asuntoasiassa romaniyhdyshenkilön käyttöön liittyvällä
menettelyllä, ja kieltämään jatkamasta tai uusimasta muiden romanien, mukaan lukien kunnan
romaniyhdyshenkilön, kuulemista asianomaisen
tai muiden romaniväestöön kuuluvien asunnonhakijoiden kohdalla. Syrjintälautakunta piti
selvitettynä, että Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Mestariasunnot Oy olivat asukasvalinnassa noudattaneet menettelyä, jossa paikallisen
romaniyhdyshenkilön välityksellä oli selvitetty,
hyväksyykö paikallinen romaniyhteisö asunnonhakijaksi ilmoittautuneen muuttamisen paikkakunnalle ja voitiinko hänelle tarjota tietty asunto.
Syrjintälautakunta kielsi Järvenpään kaupunkia
ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:tä jatkamasta
tai uusimasta asianomaiseen asunnonhakijaan tai
muuhun romaniväestöön kohdistuvaa yhdenvertaisuuslain 6 §:n vastaista menettelyä asukasvalinnassa.

Uhkasakon määräajan asettaminen
Enontekiön kunnalle
Enontekiön kunnan vaadittua Rovaniemen hallinto-oikeudelle jättämällään valituksella hallinto-oikeutta kumoamaan syrjintälautakunnan
11.12.2008 tekemän päätöksen ja poistamaan
asetetun uhkasakon, Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen siltä osin
kuin päätös kohdistui Kilpisjärven koulussa annettuun opetukseen ja siltä osin kuin syrjintälautakunta oli kieltänyt Enontekiön kuntaa jatkamasta tai uusimasta syrjiväksi katsomaansa
menettelyä saamenkielisten lasten päivähoidossa Karesuvannon kylässä. Muilta osin hallintooikeus hylkäsi valituksen.
Hallinto-oikeus palautti asian syrjintälautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi Karesuvannon kylässä saamenkielisille lapsille järjestetyn
päivähoidon osalta ja hylätyltä osin määräajan
asettamista varten.
Syrjintälautakunta totesi, että Karesuvannon
päivähoidon järjestämisestä saatujen uusien tietojen perusteella sillä ei ollut syytä antaa asiassa
Enontekiön kunnalle Karesuvannon päivähoito-

Päätös 15.2.2010
diaarinumero 2009/3387
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järjestelyjä koskevaa kieltopäätöstä.
Syrjintälautakunta asetti muilta kuin Karesuvannon päivähoitojärjestelyjä koskevalta ja
hallinto-oikeuden kumoamalta osin 11.12.2008
Enontekiön kunnalle antamansa kieltopäätöksen tehosteeksi asetetulle 5000 euron uhkasakolle kohtuulliseksi katsomansa määräajan.
Enontekiön kunnan on noudatettava syrjintälautakunnan 11.12.2008 antamaa kieltopäätöstä
saamenkieliseen väestöön kohdistuvasta yhdenvertaisuuslain 6 §:n vastaisesta etnisestä syrjinnästä päivähoidon, terveydenhoidon, vanhustenpalvelujen ja perusopetuksen järjestämisessä
31.3.2011 mennessä.
Päätös 13.12.2010
diaarinumero 2008-367/Pe-2
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3. Syrjintälautakunnan lausunnot

Yhdenvertaisuuslain 14 §:n mukaan tuomioistuin, vähemmistövaltuutettu tai muu viranomainen taikka yhdistys voi pyytää etnistä syrjintää
koskevassa asiassa syrjintälautakunnan lausunnon yhdenvertaisuuslain soveltamisesta.
Syrjintälautakunnan lausunto ei sido lausunnon
pyytänyttä tahoa.
Tuomioistuin voi pyytää lausunnon hyvityskannetta tai muuta syrjintäasiaa koskevaa kannetta
käsitellessään.
Viranomainen voi pyytää lausunnon myös silloin,
kun se valmistelee yhdenvertaisuussuunnitelman
laatimista tai ajan tasalla pitämistä. Syrjintälautakunnan toimivaltaan ei kuitenkaan kuulu yhdenvertaisuussuunnitelmien valvonta.

3.1 Lausunto yhdenvertaisuuslain
		
uudistamiseksi asetetun toimikunnan 		
mietinnöstä

Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa
syrjintälautakunta linjasi omasta näkökulmastaan useita lain uudistamiseen liittyviä ja siinä huomioonotettavia periaatteita. Lautakunta
katsoi, ettei toimikunnan mietinnössä täysin
saavutettu eduskunnan asettamaa yleistavoitetta, jossa lähtökohtana on suomalainen perusoikeusjärjestelmä ja kaikkien syrjintäperusteiden
asettaminen samanlaisten oikeussuojakeinojen
ja seuraamusten piiriin. Vaikka mietinnön ehdotukset ovatkin oikean suuntaisia, sitä ei tulisi
saattaa sellaisenaan hallituksen esitykseksi, vaan
oikeusministeriön tulisi tarkistaa toimikunnan
mietintöön sisältyvät ehdotukset, ja korjata ne
uudistushankkeen tavoitteiden mukaisiksi. Syrjintälautakunta painotti jo toimikunnan välimietinnöstä 31.3.2008 antamassaan lausunnossa
kansallisten oikeusturvaelinten riippumattomuuden ja itsenäisyyden turvaamista asianmukaisesti, koska niiden toiminnan liittäminen hallinnoimisen ja rahoittamisen kautta läheisesti
toimialan ministeriöön saattaa luoda liian kiinteän yhteyden toimeenpanevaan viranomaiseen,
joka on samalla myös oikeusturvaelimen valvonnan kohteena. Vaikka tällaisesta järjestelystä ei

aiheutuisikaan tosiasiallisia ongelmia itsenäisyyden ja riippumattomuuden suhteen, se on
omiaan heikentämään näiden oikeusturvaelinten puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta ulospäin syntyvää kuvaa. Tämä saattaa
heikentää oikeusturvan tarvitsijoiden luottamusta heidän käytettävikseen tarkoitettuihin
oikeusturvaelimiin. Samoin saattaa käydä, jos
intressitahot ovat suoraan edustettuina oikeusturvaelimissä. Syrjintälautakunta katsoi, ettei
toimikunta ollut kiinnittänyt tähän ongelmaan
riittävästi huomiota, vaan kysymys oli jätetty
mietinnössä avoimeksi. Syrjintälautakunta katsoi edelleen, että nämä näkökohdat tulee ottaa
huomioon niin, että yhdenvertaisuutta valvovat oikeusturvaelimet ovat yhdenvertaisuuslain
uudistamisen jälkeen sekä muodollisesti että
tosiasiallisesti riittävässä määrin riippumattomia, ja myös vaikuttavat ulospäin siltä, kuten
kansainväliset velvoitteet ja suositukset edellyttävät. Tällä hetkellä syrjintälautakunnan ja
ministeriön kiinteä yhteys näkyy lähinnä siinä,
että syrjintälautakunnan talousasiat ovat sidoksissa ministeriön talousasioihin ja käytettävissä
oleviin määrärahoihin. Tätä asiaintilaa ei voida
pitää Euroopan neuvoston rasismia ja muukalaisvihaa valvovan komitean (ECRI) suositusten
mukaisena (ECRI general policy recommendation no 2, 1997, principle 5), jossa edellytetään
valtioiden turvaavan tämänkaltaisille oikeusturvaelimille taloudellisen ja hallinnollisen itsenäisyyden. YK:n rotusyrjintäkomitea on pitänyt
tärkeänä syrjintälautakunnan itsenäisyyttä ja
riippumattomuutta Suomen määräaikaisraportoinnin yhteydessä antamissaan huomioissa ja
suosituksissa (CERD/C/FIN/CO/19, 5.3.2009).
Päätös 29.3.2010
diaarinumero 2010/359
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3.2 Lausunto yhdenvertaisuuslain 4 §:n
soveltamisalasta

Syrjintälautakunta antoi Ihmisoikeusliiton pyynnöstä lausunnon yhdenvertaisuuslain 4 §:n soveltamisalasta. Lautakunta katsoi, että niiltä osin
kuin yksityisen tahon voidaan katsoa hoitavan julkista hallintotehtävää, yhdenvertaisuuslain 4 §:n
1 momentin yleisetvelvollisuudet ulottuvat myös
yksityiselle sektorille, vaikka viranomainen on ulkoistanut hallintotehtävän, kuten esimerkiksi julkisen palvelun tuottamisen hankintasopimuksella
yksityiselle toimijalle. Näin ollen hankintasopimuksella ulkoistetun julkisen palvelun tuottavalla
yksityisellä toimijalla on yleinen yhdenvertaisuuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus
yhdenvertaisuuden edistämiseen hoitaessaan julkista hallintotehtävää. Hankintasopimuksella ulkoistetun julkisen palvelun tuottavalla yksityisellä
toimijalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen, vaikka kyse
olisikin julkisen hallintotehtävän hoitamisesta.
Päätös 29.3.2010,
diaarinumero 2010/172
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							4. Muu toiminta

Syrjintälautakunnasta ja sen toiminnasta laadittiin nelisivuinen esite suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Se on julkaistu lautakunnan internet
-sivuilla, ja sen painettua versiota on levitetty tahoille ja tilaisuuksissa, joiden kautta sen voidaan
olettaa tavoittavan oikeusturvaa etnistä syrjintää
vastaan tarvitsevat.

Lautakunnan toiminnan kehittäminen jatkui
edelleen OTK Juhani Kortteisen tultua nimitetyksi kevätkaudella lautakunnan päätoimisen sihteerin virkaan.
Lautakunnan työskentelyyn osoitetut toimintamäärärahat oli nyt oikein mitoitettu, ja riittivät
lautakunnan työskentelyn hoitamiseen.

Syrjintälautakunnalle kehitettiin hakemuksen tekoa helpottava sähköinen hakemuslomake, joka
on saatavilla lautakunnan internet -sivuilta.

Lautakunnan vuosikertomuksen kieliversioiden
käännösten tarkistus ja korjaaminen on edelleen
vienyt runsaasti lautakunnan sihteerin työaikaa,
sillä käännösten laatu ei aina vastannut virallisasiakirjoilta edellytettyä tarkkuutta.

Lautakunnan sihteeri esitteli yhdenvertaisuuslakia ja lautakunnan työskentelyä koulutustilaisuuksissa Helsingissä ja Seinäjoella.

Lautakunnan julkaisutoimintaa hidastaneista julkaisujen taittoon liittyneistä ongelmista päästiin
eroon, kun lautakunnan julkaisut on kuluvana
vuonna taitettu lautakunnassa itse. Samalla saatiin aikaan merkittävä kustannusten säästö, joka
mahdollisti lautakunnan julkaisujen kieliversioiden julkaisemisen määrärahoja lisäämättä.

Lautakunnan sihteeri osallistui komission kustantamana kutsuttuna asiantuntijana Brysselissä pidettyyn EU:n syrjintädirektiivien soveltamista käsitelleeseen seminaariin ja Helsingissä
järjestettyyn Pohjoismaisten syrjintävaltuutettujen seminaariin, Helsingissä järjestetyille valtiosääntöpäiville sekä Firenzessä järjestettyyn
’Transformations of Law and Power’ -tutkijaseminaariin, jossa sihteeri piti esitelmän syrjintäolettaman täyttymisestä eurooppaoikeuden näkökulmasta. Lisäksi sihteeri perehtyi ohjatusti
hallinto-oikeuden toimintaan Helsingin hallintooikeudessa yhden päivän ajan.

Syrjintälautakunnan kokoonpanossa tapahtui
muutoksia kun Juhani Kortteinen erosi syrjintälautakunnan jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi
syrjintälautakunnan sihteeriksi. Valtioneuvosto
nimitti hänen tilalleen aiemmin hänen varajäsenenään toimineen professori Tuomas Ojasen
varsinaiseksi jäseneksi sekä assistentti Juha Lavapuron Turun yliopistosta Ojasen varajäseneksi.

Lautakunnan osastosihteeri osallistui englannin
kielen kurssille ja tutustui päivän Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamisjärjestelmään.

Syrjintälautakunta järjesti yhdessä vähemmistövaltuutetun kanssa 4.10.2010 Säätytalossa tilaisuuden, jonka teemana olivat yhdenvertaisuuslain valvontaan soveltamiseen ja uudistamiseen
liittyvät ajankohtaiset kysymykset. Syrjintälautakuntaa tilaisuudessa edustivat puheenjohtaja ja
lautakunnan sihteeri, joka piti tilaisuudessa esityksen syrjintälautakunnan toiminnasta ja vastaili yleisön kysymyksiin.
Lautakunnan toinen vuosikertomus julkaistiin
suomen, ruotsin, saamen, venäjän ja englannin
kielillä. Vuosikertomus ja sen kieliversiot julkaistiin myös lautakunnan internet -sivuilla, ja sitä
levitettiin siten, että se tavoittaisi potentiaalit oikeusturvan tarvitsijat.
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Syrjintälautakuntaan vireille tulleet asiat ja ratkaisut 2009-2010

2009

2010

Yht. 09-10

Vireille tulleet

23

12

35

Ratkaistu lautakunnassa

10

7

17

Ratkaistu puheenjohtajan
päätöksellä

13

5

18

Kieltopäätöksiä

0

1

1

Hallinto-oikeuksien
lausuntopyyntöjä

5

0

5

Viranomaisten
lausuntopyyntöjä

3

1

4

Yhdistysten
lausuntopyyntöjä

0

1

1
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