
 

 

SUOMI 2021 - IHMISOIKEUSRAPORTTI 

YHTEENVETO 

Suomen tasavalta on perustuslaillinen tasavalta, jossa on suoralla kansanvaalilla 

valittu presidentti ja yksikamarinen eduskunta. Pääministeri johtaa viiden 

puolueen monipuoluehallitusta, jonka eduskunta hyväksyi ja presidentti nimitti 

2019. Vuonna 2019 järjestettyjä eduskuntavaaleja ja vuoden 2018 

presidentinvaaleja pidettiin vapaina ja oikeudenmukaisina. 

Poliisi ylläpitää sisäistä turvallisuutta. Tullilla ja rajavartiolaitoksella on 

toimialaansa liittyviä lainvalvontatehtäviä. Rajavartiolaitoksella on lisäksi 

lainvalvontavaltuuksia, joiden perusteella se ylläpitää yleistä järjestystä 

toimiessaan yhteispartioissa ja poliisin johdolla. Puolustusvoimat vastaa maan 

alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta ja sotilaskoulutuksesta. 

Puolustusvoimilla on myös joitakin kotimaan turvallisuuteen liittyviä 

velvollisuuksia, kuten poliisin avustaminen lain ja järjestyksen ylläpitämisessä 

kriisitilanteissa. Poliisi ja rajavartiolaitos raportoivat sisäministeriölle, joka vastaa 

poliisin valvonnasta, lainvalvonnasta ja järjestyksen ylläpidosta; 

puolustusministeriö valvoo puolustusvoimia. Siviiliviranomaiset valvoivat 

turvallisuusviranomaisten toimintaa tehokkaasti. Turvallisuusviranomaisten ei 

raportoitu syyllistyneen väärinkäytöksiin. 

Merkittävää on, että Suomen lainsäädännössä kunnianloukkaus on rikos. 
 

Viranomaisilla oli käytössä keinoja sellaisten virkamiesten tunnistamiseksi ja 

rankaisemiseksi, jotka ovat voineet syyllistyä ihmisoikeuksien loukkauksiin. 

Osa 1. Henkilön koskemattomuuden kunnioittaminen 

a. Mielivaltainen hengenriisto ja muut laittomat tai poliittisista 

syistä tehdyt surmat 

Viranomaisten tai niiden alaisuudessa toimivien tahojen ei raportoitu syyllistyneen 

mielivaltaisiin tai laittomiin surmiin. 
 

Maakohtaiset raportit ihmisoikeuskäytänteistä vuonna 2021 

Yhdysvaltain ulkoministeriö • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 
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b. Katoamiset 

Valtionviranomaisten järjestämistä tai niiden puolesta järjestetyistä katoamisista ei 

raportoitu. 
 

c. Kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu 

tai rangaistus 

Nämä kielletään perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä, eikä valtion 

virkamiesten tekemistä rikkomuksista raportoitu. 

Vankiloiden ja säilöönottoyksiköiden olot 
 

Vankiloiden ja säilöönottoyksiköiden oloista ei raportoitu sellaisia oleellisia 

puutteita, joiden voitaisiin katsoa vaikuttavan ihmisoikeuksien toteutumiseen. 

Fyysiset olot: Merkittäviä vankiloiden tai säilöönottoyksiköiden fyysisiin oloihin 

tai vankien hyväksikäyttöön liittyviä puutteita ei ole raportoitu. Euroopan 

neuvoston kidutuksen vastaisen komitean (CPT) tuorein (5.5.2021) poliisin 

säilytystiloja, vankiloita ja ulkomaalaisten säilöönottoyksiköitä koskeva raportti 

kiinnitti huomiota Espoon, Haukiputaan, Pasilan ja Ylivieskan poliisiasemien 

tutkintavankiloiden sellien riittämättömään valaistukseen ja joidenkin Espoon, 

Kemijärven ja Pasilan poliisiasemien sellien huonoon kuntoon. 

Vankien välisen väkivallan raportoitu määrä kasvoi kahteen edelliseen vuoteen 

nähden. Kaikkia vankien välisiä väkivaltatapauksia ei ole voitu ratkaista 

riittämättömien henkilöresurssien ja vanhentuneiden turvalaitteiden takia. Ylen 

heinäkuussa julkaisema vankilaväkivaltaa käsittelevä katsaus paljasti, että 

väkivaltaa koskeva esitutkinta käynnistyy hyvin hitaasti, mistä usein seuraa, ettei 

tutkijoilla ole riittävästi todisteita käytössään. CPT:n mukaan oman 

turvallisuutensa puolesta pelkääviä vankeja pidetään oloissa, jotka usein ovat 

eristämisrangaistuksen kaltaisia. 

Amnesty International Suomi toi esiin koronarokotusten rajoitetun saatavuuden 

vankiloissa ja säilöönottoyksiköissä sekä rajoitetut vierailuoikeudet pandemian 

aikana. WHO:n Euroopan toimiston mukaan heinäkuussa Suomen vankiloissa 

olevien vankien koronarokotusaste oli 34,4 prosenttia, kun taas koko väestöstä 

molemmat rokotuksen oli saanut 42 prosenttia. 
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Hallinto: Viranomaiset tutkivat uskottavia huonoa kohtelua koskevia syytöksiä. 

Riippumaton valvonta: Valtionhallinto salli riippumattomien 

ihmisoikeustarkkailijoiden valvontavierailut. CPT julkaisi 5.5.2021 raporttinsa 

tuoreimmasta vierailustaan Suomessa syyskuussa 2020. 

d. Mielivaltainen pidättäminen ja vangitseminen 

Perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä kielletään mielivaltainen pidättäminen ja 

vangitseminen ja taataan kaikille oikeus riitauttaa pidätyksensä tai vangitsemisensa 

oikeudessa. Valtionhallinto noudatti yleisesti näitä vaatimuksia. 

Pidätysmenettelyt ja pidätettyjen kohtelu 
 

Lain mukaan poliisilla tulee pidätystilanteessa olla syyttäjän antama 

pidätysmääräys. Poliisin on hankittava pidätysmääräys kolmen päivän kuluessa, 

jos henkilö pidätetään rikoksenteon aikana. Pidätetyn on saatava oikeuskäsittely 

kolmen päivän kuluessa pidätyksestä, ja poliisin on viipymättä ilmoitettava 

pidätetylle häntä vastaan nostetuista syytteistä. Viranomaiset kunnioittivat 

suurinta osaa näistä oikeuksista. Useimmat syytetyt ovat ehdollisesti oikeutettuja 

odottamaan oikeudenkäyntiä vapaudessa eikä takuurahajärjestelmää ole. 

Pidätetyillä on yleensä käytettävissään asianajaja välittömästi pidätyksen jälkeen. 

”Vähäisistä” rikoksista pidätetyillä henkilöillä ei kuitenkaan ole oikeutta 

asianajajaan heti vangitsemisen alussa tai ennen kuulusteluja. Viranomaisten on 

tarjottava asianajaja vähävaraisille. Toukokuun 5. julkaistun CPT:n raportin 

mukaan säilöönottoilmoitukset olivat usein ja laajalti myöhässä jopa 96 tuntia, 

erityisesti kun kyse on ulkomaan kansalaisesta. CPT:n raportin mukaan syytettyjen 

pitäminen poliisivankilassa esitutkinnan aikana vankilan sijaan on vähentynyt 

vuodesta 2014 mutta asia on edelleen huolenaihe. 

e. Puolueettoman julkisen oikeudenkäynnin kieltäminen 

Perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään riippumattomasta 

oikeuslaitoksesta, ja valtionhallinto yleisesti kunnioitti tuomioistuimen 

riippumattomuutta ja puolueettomuutta. 

Oikeudenkäyntimenettelyt 
 

Perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään oikeudesta puolueettomaan ja 

julkiseen oikeudenkäyntiin, ja riippumaton oikeuslaitos toteutti tätä oikeutta 
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yleisesti. 
 

Syytettyjä pidetään syyttöminä, kunnes toisin todistetaan. Viranomaiset yleensä 

ilmoittivat pidätetyille viipymättä ja yksityiskohtaisesti heitä vastaan nostetuista 

syytteistä. Oikeudenkäynnit ovat julkisia, ja ne järjestetään ilman aiheetonta 

viivytystä. Syytetyillä on oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin, olla läsnä 

oikeudenkäynnissään ja kääntyä itse valitsemansa avustajan puoleen hyvissä ajoin 

ennen oikeudenkäyntiä. Valtio tarjoaa julkisin varoin kustannetun avustajan, 

mikäli syytetyllä ei ole varaa avustajaan. Viranomaiset antavat syytetyille 

riittävästi aikaa ja tarvittavat tilat puolustuksen valmisteluun. Syytetyillä on 

tarvittaessa mahdollisuus ilmaiseen tulkkaukseen siitä hetkestä, jolloin häntä 

vastaan nostetaan syyte. Oikeus tulkkaukseen kattaa myös kaikki valitukset. 

Syytetyillä on oikeus kohdata syyttäjän todistajat ja esittää heille kysymyksiä sekä 

nimetä todistajia ja esittää todisteita omasta puolestaan. Syytettyjä ei saa pakottaa 

todistamaan tai tunnustamaan syyllisyyttä, ja heillä on muutoksenhakuoikeus. 

Poliittiset vangit 
 

Poliittisista vangeista ei raportoitu. 
 

Siviilioikeudenkäynnit ja muutoksenhakukeinot 
 

Yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat hyödyntää siviilioikeudellisia 

oikeussuojakeinoja ihmisoikeusloukkauksiin kansallisissa tuomioistuimissa. Kun 

kaikki kansalliset muutoksenhakukanavat on käytetty, muutosta voi hakea 

väitettyihin Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomuksiin liittyvistä 

tuomioistuimen päätöksistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta. 

Omaisuuden takavarikointi ja palauttaminen 
 

Suomen valtion mukaan Suomi ei takavarikoinut juutalaisille kuuluvaa omaisuutta 

holokaustin aikana, eikä takavarikoidun omaisuuden palauttaminen ole ollut esillä. 

Vireillä ei myöskään ole oikeudenkäyntejä eikä viranomaisille ole esitetty 

palautusvaatimuksia koskien sellaista kiinteää omaisuutta, jonka Suomen 

hyväksymä holokaustin aikaista omaisuutta ja muita seikkoja koskeva vuoden 

2009 Terezinin julistus kattaa. Vaikka juutalaisten joukkotuhon aikana 

takavarikoituja irtaimia juutalaisia uskonnollisia tai kulttuuriesineitä koskevia 

vaatimuksia ei tiettävästi ole esitetty, toimittajat ja juutalaisyhteisön edustajat 

ilmoittivat, että heillä ei ole tietoa siitä, missä Suomen turvallisuusviranomaisten 
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karkottamien keskieurooppalaisten juutalaisten irtain omaisuus on tällä hetkellä. 

 

Yhdysvaltain ulkoministeriön Justice for Uncompensated Survivors Today -lakiin 

perustuva raportti kongressille, joka julkaistiin heinäkuussa 2020, on luettavissa 

ministeriön internetsivulla osoitteessa https://www.state.gov/reports/just-act-

report-to-congress/. 

f. Mielivaltainen tai laiton puuttuminen yksityiselämään, perhe-

elämään, kotirauhaan tai viestintään 

Nämä ovat kiellettyjä Suomen perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä. 

Syyskuussa apulaistietosuojavaltuutettu moitti poliisihallitusta keskusrikospoliisin 

lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tutkiva CSE-yksikön (Child Sexual Exploitation 

Unit) kasvontunnistusohjelmiston käytöstä. Oikeusasiamiehen raportissa todettiin, 

että ClearView AI -kasvontunnistusohjelma käyttö ei ollut tietoturva- eikä 

tietosuojalainsäädännön mukaista. Vastineessaan Keskusrikospoliisi ilmoitti 

lopettavansa sovelluksen käytön. 

Osa 2. Kansalaisvapauksien kunnioittaminen, mukaan 

lukien: 

a. Sananvapaus, mukaan lukien lehdistönvapaus 

Perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään sananvapaudesta, joka koskee 

myös lehdistöä. Viranomaiset ovat yleisesti kunnioittaneet tätä oikeutta. 

Riippumaton lehdistö, tehokas oikeuslaitos ja toimiva poliittinen demokratia 

yhdessä edistivät niin sananvapautta kuin lehdistönvapauttakin. 

Sananvapaus: Julkinen puhe, jonka tarkoituksena on kiihottaa syrjintään 

kansallisuuden, rodun, uskonnon tai etnisyyden perusteella, on rikos. Vihapuhe ei 

ole erillinen rikosnimike, mutta se voidaan katsoa raskauttavaksi asianhaaraksi 

muista rikoksista tuomittaessa. Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen tuomittiin 4. 

lokakuuta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tynkkysen syyte koski hänen 

Facebookissa vuoden 2017 kuntavaalikampanjan yhteydessä julkaisemia 

kirjoituksia. Tynkkynen oli julkaissut useita kuvia ja kirjoituksia, joiden mukaan 

turvapaikkaa hakevat ja maahanmuuttajamuslimit olivat naisia ja lapsia 

hyväksikäyttäviä rikollisia. 

Tynkkynen tuomittiin 4 410 euron sakkoihin ja poistamaan kirjoitukset Facebook-



Page 6 

 

 

tililtään. 
 

Lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden, myös verkkojulkaisuiden toimittajien 

sananvapaus: Sellaisen materiaalin, joka katsotaan kiihottamiseksi kansanryhmää 

vastaan, jakaminen painetussa muodossa tai tiedotusvälineissä, kirjoissa tai 

verkkolehdissä, on rikos. 

Sensuuri ja sisältörajoitukset: Apulaisvaltakunnansyyttäjä nosti 29. lokakuuta 

syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja yrityksestä paljastaa 

turvallisuussalaisuus Helsingin Sanomien toimittajia Laura Halmista ja Tuomo 

Pietiläistä sekä politiikan toimituksen esimiestä Kalle Silfverbergiä vastaan. Syyte 

perustuu vuonna 2017 julkaistuun perusteelliseen Keski-Suomessa sijaitsevaa 

Viestikoekeskusta koskevaan raporttiin. Mahdollinen tuomio on vähintään neljä 

kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Esitutkinnassa selvisi, että lehti ei 

hankkinut turvallisuussalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja laittomasti, mutta poliisi 

käynnisti erillisen tutkimuksen sen selvittämiseksi, miten Helsingin Sanomat sai 

käsiinsä turvaluokitellut tiedot. 

Kunnianloukkausta koskeva lainsäädäntö: Kunnianloukkausta ja törkeää 

kunnianloukkausta koskeva lainsäädäntö sisältää enintään kahden vuoden 

vankeusrangaistuksen ja sakkorangaistuksen. Laissa kielletään myös uskonrauhan 

rikkominen, mukaan lukien jumalanpilkka ja uskonnollisen yhteisön pyhiksi 

katsomien asioiden julkinen häpäiseminen tai loukkaaminen. Tuomio voi olla 

korkeintaan kuusi kuukautta vankeutta ja sakkotuomio. 

Kansalaisjärjestöjen merkitys: Lokakuun alussa tuli voimaan laki, joka 

helpottaa syytteiden nostamista toimittajiin ja tutkijoihin kohdistettujen laittomien 

uhkausten perusteella ilman, että uhri on itse ensin tehnyt rikosilmoituksen. 

Lainmuutoksen tarkoituksena on suojella toimittajia ja virkamiehiä heihin 

kohdistetulta häirinnältä ja laajentaa toimittajien sananvapautta. 

Arkaluontoisia asioita, kuten maahanmuuttoa, äärioikeistolaisia järjestöjä, Venäjää 

ja terrorismia, käsittelevät toimittajat kertoivat joutuneensa yksityisten tahojen 

häirinnän ja kunnianloukkausten kohteeksi. 

Toimittaja Jessikka Aro, jota häirittiin venäläisiä disinformaation levitysyrityksiä 

koskevan raportoinnin vuoksi, kertoi muuttaneensa ulkomaille oman 

turvallisuutensa takia. 

Internetin vapaus 
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Valtionhallinto ei rajoittanut tai häirinnyt pääsyä internetiin tai sensuroinut 

verkkosisältöä. Viranomaisten yksityisen verkkoviestinnän lainvastaisesta 

valvonnasta ei raportoitu uskottavia tietoja. 

Akateeminen vapaus ja kulttuuritapahtumat 
 

Viranomaisten asettamia akateemista vapautta tai kulttuuritapahtumia koskevia 

rajoituksia ei juuri ollut. Koronavirukseen liittyvät etäisyyskäytännöt johtivat 

yleisömääriä ja tapahtumapaikkoja koskeviin rajoituksiin julkisissa tilaisuuksissa. 

Maaliskuussa 1 500 kulttuurialan työntekijää järjesti ulkoilmamielenosoituksen, 

jossa vastustettiin rajoituksia, joita he pitivät epäreiluina esimerkiksi ravintola-

alaan verrattuna. 

b. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 

Perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään kokoontumis- ja 

yhdistymisvapaudesta. Viranomaiset yleisesti kunnioittivat näitä oikeuksia. 

Lokakuussa 2020 poliisi käytti Helsingissä pidetyssä mielenosoituksessa 

pippurisumutetta rauhallisesti mieltään osoittaviin Elokapina-ympäristöryhmän 

(Extinction Rebellion Finland) jäseniin. Kesäkuussa erityissyyttäjä ilmoitti, että 

poliisin virkarikos- ja pahoinpitelytutkinta oli valmistumassa. Elokapina järjesti 

uusia mielenosoituksia, jotka johtivat pidätyksiin ja ristiriitaisiin selvityksiin 

mielenosoittajien aiheuttamasta turvallisuusuhasta, ja lokakuussa Poliisihallitus 

ilmoitti aloittavansa uuden selvityksen Helsingin poliisin toiminnasta. 

c. Uskonnonvapaus 

Katso Yhdysvaltain ulkoministeriön kansainvälinen uskonnonvapausraportti 

osoitteessa https://www.state.gov/international-religious-freedom-reports/.  

https://www.state.gov/international-religious-freedom-reports/
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d. Liikkumisvapaus ja oikeus poistua maasta 

Perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään vapaasta sisäisestä 

liikkumisesta, ulkomaille matkustamisesta, maastamuutosta ja paluumuutosta. 

Viranomaiset yleisesti kunnioittivat näitä oikeuksia. Dublin III -asetuksen 

mukaisesti Suomi otti edelleen vastaan palautettuja turvapaikanhakijoita, jotka 

olivat ensin saapuneet Suomeen mutta siirtyneet sitten muihin Euroopan maihin. 

Maastakarkoitukset: Heinäkuussa viranomaiset vahvistivat, että nainen ja hänen 

kaksi lastaan on kotiutettu al-Holin pakolaisleiriltä Syyriasta. Vuodesta 2019 

vuoden 2021 heinäkuuhun hallitus kotiutti Syyriasta kuusi naista ja 20 lasta, jotka 

olivat paenneet kotiseudultaan ISISin kaaduttua. Palautetuista ainakin neljä naista ja 

11 lasta oli lähtenyt al-Holin leiriltä yksin ilman viranomaisten apua. 

Ulkoministeriön erikoislähettiläs arvioi, että Syyriassa oli edelleen viisi naista ja 10 

lasta, joista suurin osa al-Holissa. 

Kansalaisjärjestö Human Rights Watchin mukaan Syyrian pakolaisleireillä oli 

arviolta 22 Suomen kansalaista 26. toukokuuta. 

e. Maan sisällä siirtymään joutuneiden asema ja kohtelu 

Ei koske Suomea. 
 

f. Pakolaisten suojelu 

Hallitus toimi yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston 

(UNHCR) ja muiden humanitaaristen järjestöjen kanssa pakolaisten, palaavien 

pakolaisten, turvapaikanhakijoiden, valtiottomien henkilöiden ja muiden vaarassa 

olevien suojelemiseksi ja auttamiseksi. 

Turvapaikkaoikeus: Laissa säädetään turvapaikka- tai pakolaisaseman 

myöntämisestä, ja maassa on käytössä järjestelmä suojelun takaamiseksi 

pakolaisille. Eduskunta asettaa vuotuisen pakolaiskiintiön, ja hallitus päättää sen 

jaosta. Turvapaikanhakijoilla on oikeus maksuttomaan oikeusapuun koko 

hakumenettelyn ajan. Kansalaisjärjestöjen mukaan turvapaikanhakijoilla ei 

edelleenkään ollut riittävää mahdollisuutta saada oikeusapua 

turvapaikkamenettelyn alkuvaiheessa eikä sitä seuraavien muutoksenhakujen 

aikana. 
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Välimeren alueella sijaitsevista EU-maista oli 25. lokakuuta mennessä tullut 

Suomeen 43 henkilöä. Maahantulijat kuuluivat 174 haavoittuvassa asemassa 

olevan turvapaikanhakijan ryhmään, jotka hallitus vuonna 2020 hyväksyi 

vastaanotettaviksi EU:n Välimeren maista. Tämän perusteella Kreikasta saapui 

heinäkuun 2020 ja toukokuun 2021 välisenä aikana 108 lasta ja nuorta 

turvapaikanhakijaa ilman aikuisia huoltajia, Kyprokselta 14 ilman huoltajaa olevaa 

alaikäistä ja Maltalta, Kyprokselta ja Italiasta 47 yksinhuoltajaperheisiin kuuluvaa 

turvapaikanhakijaa, joista suurin osa oli Afganistanin ja Somalian kansalaisia. 

Lisäksi alueelta saapui viisi henkilöä touko–lokakuussa. Tammi–elokuussa 

maahanmuuttoviranomaiset tekivät 86 myönteistä päätöstä, joilla ilman huoltajaa 

oleville alaikäisille myönnettiin turvapaikka tai pakolaisasema, oikeus 

toissijaiseen suojeluun tai oleskelulupa muilla perusteilla. 

Maaliskuussa 2020 yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi tutkimuksen, joka toi esiin 

sen, että viralliset perustelut perheenyhdistämisen kieltämiselle olivat erittäin 

ankaria lähes puolessa kaikista perheenyhdistämisen kieltämisistä. Amnesty 

International Suomi korosti vuosikertomuksessaan, että sekä 

perheenyhdistämishakemusten käsittely että niitä koskevat päätökset vaarantavat 

lasten oikeudet ja että lainsäädännön ja käytännön esteet, mukaan lukien korkeat 

toimeentulovaatimukset, haittaavat edelleen perheiden yhdistämistä. 

Turvallinen lähtö-/kauttakulkumaa: Suomi noudattaa EU:n Dublin III -asetusta, 

jossa säädetään mikä jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. 

Käännyttäminen: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kumosi 13. heinäkuuta 

vuonna 2019 tekemänsä päätöksen, jonka mukaan Suomen hallitus oli rikkonut 

Euroopan ihmisoikeussopimusta palauttaessaan Irakiin miehen, joka väitettiin 

surmatun kolme viikkoa myöhemmin. Tuomioistuin perusti alkuperäisen 

päätöksensä asiakirjoihin, jotka olivat väärennettyjä, ja väitetysti kuolleen miehen 

todettiin myöhemmin olevan edelleen elossa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 

helmikuussa kuolleeksi väitetyn miehen tyttären ja entisen vävyn alle kahden 

vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä petoksesta ja törkeästä väärentämisestä. 

Väitetyn uskonnollisen vainon perusteella turvapaikkaa hakeneiden venäläisten 

Jehovan todistajien määrä väheni merkittävästi. Maahanmuuttovirasto hylkäsi 

suurimman osan Jehovan todistajien hakemuksista eikä pitänyt pelkkää kirkon 

jäsenyyttä riittävänä perusteena turvapaikan myöntämiselle. Vuoden 

alkupuoliskolla korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli vireillä yli 15 
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turvapaikkahakemusta, joissa hakija oli Jehovan todistajia. Eräät Jehovan 

todistajiin kuuluneet hakijat, joiden valitukset hylättiin myöhemmin, palasivat 

Venäjälle. 

Kirkon edustajien mukaan kaksi turvapaikanhakijaperhettä, jotka ilmoittivat 

olevansa Jehovan todistajia ja jotka oltiin vuoden aikana karkottamassa Venäjälle, 

saivat YK:n ihmisoikeustoimikunnalta myönteiset väliaikaiset päätökset, mikä 

pysäytti karkotusmenettelyn. 

Kestävät ratkaisut: Maahanmuuttoviraston mukaan hallitus suunnitteli ottavansa 

vuoden aikana vastaan 1 050 kiintiöpakolaista. Suomi tuki myös 

maahanmuuttajien turvallista ja vapaaehtoista paluuta kotimaahansa. 

Tilapäinen suojelu: Suomi antoi tammi–elokuussa toissijaista suojelua 102 

henkilölle, jotka eivät olleet pakolaisia, mutta joilla katsottiin olevan oikeus 

toissijaiseen suojeluun. Samalla Suomi tarjosi humanitaariseen suojeluun 

perustuvaa oleskelulupaa 125 henkilölle muiden syiden perusteella, mukaan lukien 

lääketieteelliset ja inhimilliset perusteet. 

g. Valtiottomat henkilöt 

UNHCR:n mukaan Suomessa asui vuoden 2020 lopussa 3 428 valtiotonta henkilöä. 

Vastentahtoisesti valtiottomilla henkilöllä ja tietyillä muilla erityisryhmillä, kuten 

pakolaisilla, on lyhyempi oleskeluvaatimus (neljä vuotta kuuden sijaan) kuin muilla 

henkilöillä ennen kansalaisuuden hakemista. Lapsi voi saada joko äitinsä tai isänsä 

kansalaisuuden syntymäpaikastaan riippumatta. Lapsi, joka on syntynyt Suomessa 

ja olisi muuten valtioton, voi myös saada kansalaisuuden. 

Osa 3. Vapaus osallistua poliittiseen toimintaan 

Perustuslaki ja muu lainsäädäntö antavat kansalaisille mahdollisuuden valita 

edustajansa vapaissa ja oikeudenmukaisissa, määräajoin järjestettävissä vaaleissa. 

Vaalit järjestetään suljettuna äänestyksenä ja ne perustuvat yleiseen ja yhtäläiseen 

äänioikeuteen. 
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Vaalit ja poliittiseen toimintaan osallistuminen 

Viimeaikaiset vaalit: Vuonna 2019 järjestettyjä eduskuntavaaleja ja vuoden 2018 

presidentinvaaleja pidettiin vapaina ja oikeudenmukaisina. Eduskunnan 

oikeusasiamies pyysi Espoon kaupungilta lausuntoa vaalisalaisuuden 

varmistamisesta poikkeuksellisissa äänestysjärjestelyissä, koska järjestelyitä 

koskevassa tarkastuksessa oli havaittu, että espoolaisella drive-in-äänestyspaikalla 

ei ollut noudatettu vaalisalaisuuden turvaamiseksi tarkoitettuja toimintaohjeita. 

Naisten ja vähemmistöryhmien jäsenten osallistuminen: Laissa ei rajoiteta 

naisten tai vähemmistön edustajien osallistumista poliittiseen toimintaan. 

Naiset ja vähemmistön edustajat osallistuivat poliittiseen toimintaan. 

Osa 4. Korruptio ja avoimuuden puute valtionhallinnossa 

Laissa säädetään rikosoikeudellisia seuraamuksia virkamiesten korruptiosta, ja 

valtio on yleensä pannut nämä lait täytäntöön tehokkaasti. Vuoden aikana 

raportoitiin yksittäisistä korruptiotapauksista valtionhallinnossa. 

Korruptio: Keskusrikospoliisin mukaan Valtiontalouden tarkastusviraston entistä 

pääjohtajaa Tytti Yli-Viikaria ja viraston entistä johtajaa Mikko Koirasta epäiltiin 

törkeästä virkavallan väärinkäytöstä ja virkavirheestä, jotka liittyivät 

palkanmaksuvelvollisuuden rikkomiseen, joka koski ilman työvelvoitetta olevaa 

virastotyöntekijää, sekä kanta-asiakasohjelman lentopisteiden mahdollisesta 

laittomasta käytöstä. Eduskunta erotti Yli-Viikarin, ja Koiranen pidätettiin 

virantoimituksesta. 

Osa 5. Hallituksen suhtautuminen väitettyjen 

ihmisoikeusrikkomuksien kansainvälistä ja valtioista 

riippumatonta tutkintaa kohtaan 

Suomessa toimi useita kotimaisia ja kansainvälisiä ihmisoikeusryhmiä, jotka 

tutkivat ihmisoikeustapauksia ja julkaisivat niihin liittyviä havaintojaan hallituksen 

rajoittamatta. Valtion virkamiehet olivat usein yhteistyöhaluisia ja kunnioittivat 

heidän näkemyksiään. 

Eduskunnan oikeusasiamies nautti hallituksen luottamusta, sillä oli riittävät 

toimintaresurssit eivätkä hallitus tai puolueet puuttuneet oikeusasiamiehen 
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toimintaan. Eduskunnan oikeusasiamies tutkii kanteluita, jotka koskevat sitä, että 

viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia, täyttänyt velvollisuuttaan tai 

asianmukaisesti toteuttanut perusihmisoikeuksien suojelua. 

Valtionhallinnon ihmisoikeuselimet: Ihmisoikeuskeskus on riippumaton 

toimielin, joka on hallinnollisesti yhteydessä eduskunnan oikeusasiamiehen 

toimistoon. Keskuksen tehtäviin kuuluu ihmisoikeuksien edistäminen, 

ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanosta raportoiminen sekä yhteistyö 

eurooppalaisten ja kansainvälisten elinten kanssa ihmisoikeusasioissa. Keskuksella 

ei ole valtuuksia tutkia yksittäisiä ihmisoikeusloukkauksia. Kansalaisyhteiskunnan 

edustajat, jotka osallistuivat ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen, tekivät 

usein yhteistyötä keskuksen kanssa. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta analysoi lakialoitteita kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Perustuslakivaliokunta käsittelee rikos- ja 

prosessioikeuteen, tuomioistuimiin ja vankilajärjestelmään liittyvät lakialoitteet. 

Lain mukaan lapsiasiavaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-

arvovaltuutetun on puolueettomasti edistettävä viiteryhmiensä asemaa ja 

oikeusturvaa. Valtuutetut toimivat oikeusministeriön alaisuudessa. Vastuu työhön 

liittyvän syrjinnän tutkimisesta on yksinomaan sosiaali- ja terveysministeriön 

työsuojeluhallinnolla. 

Vastuu syrjinnänvastaisten käytäntöjen ja lainsäädännön kehittämisestä sekä 

etnisten suhteiden neuvottelukunnasta on oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja 

perusoikeusasioiden yksiköllä. Etnisten suhteiden neuvottelukunta edistää 

kotoutumista tukevia poliittisia muutoksia. 

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu toimi itsenäisenä viranomaisten valvontaelimenä, 

joka tutkii syrjintää koskevia valituksia ja edistää tasapuolista kohtelua 

valtionhallinnossa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimi myös kansallisena 

ihmiskaupparaportoijana ja valvoi ulkomaalaisten maasta poistamista. 



Page 13 

 

 

Osa 6. Syrjintä ja yhteiskunnallinen hyväksikäyttö 

Naiset 

Raiskaus ja lähisuhdeväkivalta: Laki kieltää sekä naisten että miesten 

raiskauksen, mukaan lukien aviopuolisoiden välisen raiskauksen, ja viranomaiset 

valvoivat lain noudattamista tehokkaasti. Raiskauksesta voidaan tuomita enintään 

kuuden vuoden vankeusrangaistukseen. Jos rikoksentekijä on käyttänyt 

väkivaltaa, rikos katsotaan törkeäksi ja rangaistus voi olla korkeintaan 10 vuotta 

vankeutta. Kaikki aikuisiin kohdistuvat seksuaalirikokset, seksuaalista häirintää 

lukuun ottamatta, ovat aina virallisen syytteen alaisia rikoksia. 

Puolustuskyvyttömään henkilöön, kuten tajuttomaan, päihtyneeseen tai 

vammaiseen henkilöön, kohdistuvia seksuaalirikoksia pidetään yhtä vakavina kuin 

raiskausta. 

Viranomaiset voivat nostaa syytteen lähisuhdeväkivallasta muun muassa 

raiskauksen, pahoinpitelyn, häirinnän ja kotirauhan rikkomisen kieltävien lakien 

nojalla. Ruumiillisen lähisuhdeväkivallan rangaistus vaihtelee vähintään kuudesta 

kuukaudesta enintään 10 vuoteen vankeutta. 

Raiskauksen oikeudellinen määritelmä korostaa tarkoituksellisen väkivallan 

merkitystä. Kansalaisjärjestöjen mukaan tämä johtaa siihen, että tuomioistuimet 

vapauttavat syytettyjä syytteistä tapauksissa, joissa uhrin painostaminen ei ole ollut 

yhtä ilmeistä. Poliisin on lisäksi tiedusteltava osapuolen halukkuutta osallistua 

sovitteluun, joka yleensä aloitetaan ennen kuin asia siirtyy syyttäjälle. Sovittelu voi 

olla syyttäjälle syyttämättäjättämisperuste, mutta syyttäjä voi silti nostaa syytteen 

jopa silloin, kun sovittelussa on päästy yhteisymmärrykseen. 

Sukupuoleen perustuva väkivalta, mukaan lukien lähisuhde- ja perheväkivalta, oli 

edelleen ongelma. Suomen Amnesty International arvioi, että Suomessa vuosittain 

yli 100 000 ihmistä kokee väkivaltaa ja että 76 prosenttia uhreista on naisia. 

Amnesty Internationalin mukaan vain 10 prosenttia näistä tapauksista ilmoitettiin 

viranomaisille, eivätkä useimmat ilmoitetuista tapauksista johtaneet syytteeseen. 

Vaikka poliisi on velvollinen tutkimaan lähisuhdeväkivaltatapauksia, usein 

tapaukset ohjataan sovittelijalle, jonka jälkeen poliisi ei seuraa tapausta tiiviisti. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 36,3 prosenttia 

lähisuhdeväkivaltatapauksista ohjattiin sovitteluun. Koronapandemian aikana 

poliisin tietoon tulleet lähisuhdeväkivallanteot lisääntyivät 6 prosenttia, ja Ensi- ja 
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turvakotien liiton verkkopalveluiden käyttö kasvoi 11 prosenttia. Myös valtion 

rahoittama naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan uhrien 

puhelintukipalvelujen tarjoaja ilmoitti, että apua hakevien henkilöiden määrä 

kasvoi 31 prosentilla vuonna 2020. Vuonna 2021 poliisille tai rajavartiolaitokselle 

ilmoitettiin tammi–heinäkuussa 160 raiskaustapausta, mikä on 24 prosenttia 

enemmän kuin vuotta aiemmin. Oikeusministeriön tasa-arvovaltuutettu toi esiin, 

että syrjäisillä maaseutualueilla ei välttämättä ole pääsyä lähisuhdeväkivaltaa 

kohtaavien turvakoteihin. 

Valtio rahoitti erityisesti lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettujen turvakotien 

toimintaa. Vuonna 2021 lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettuja turvakoteja oli 

29, ja turvakotipaikkojen kokonaismäärä kasvoi vuoden 2018 179:stä 231:een. 

Amnesty Internationalin Suomen osaston mukaan uhrien asianmukainen 

tukeminen edellyttää 550 paikkaa ja joillakin maaseutualueilla turvakoteja on 

hyvin vähän eikä niissä ole riittävästi tilaa. Ihmisoikeuskeskus tunnusti ongelman. 

THL:n vuoden aikana julkaiseman turvakotikartoituksen mukaan turvakotien 

asiakkaiden määrä on laskenut vuodesta 2019. Asiakkaita ohjaavien sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalvelujen käyttö väheni koronarajoitusten aikana, mikä osaltaan 

vähensi turvakotien käyttöä. THL arvioi, että tarvittavien turvakotien 

perhepaikkojen kokonaismäärä vaihteli 262 ja 367 välillä. Oikeusministeriön tasa-

arvovaltuutettu toi esiin, että syrjäisillä maaseutualueilla ei välttämättä ole pääsyä 

lähisuhdeväkivaltaa kohtaavien turvakoteihin. Väkivallan uhrien tukipalveluja 

rahoitettiin pääosin raha-automaatteja ylläpitävän ja uhkapelejä tarjoavan valtion 

omistaman yrityksen tuloista. 

Naisten sukupuolielinten silpominen (FGM/C): FGM/C katsotaan lain mukaan 

törkeäksi pahoinpitelyksi, josta voidaan tuomita vankeuteen tai maasta 

karkotettavaksi. 

Tytön vieminen maasta FGM/C:tä varten on myös rikos. Valtionhallinto valvoi 

yleisesti lain noudattamista. THL:n kesäkuussa 2020 julkaisemassa 

kouluterveystutkimuksessa kävi ilmi, että 0,2 prosenttia toisen asteen tytöistä oli 

sukupuolielinten silpomisen uhri ja että vähintään 10 kyselyyn vastannutta tyttöä 

oli silvottu Suomessa. Nämä ovat tuoreimmat saatavilla olevat tiedot. Silpomisen 

uhreista enemmistö oli Somaliassa syntyneitä Suomessa asuvia. 
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Seksuaalinen häirintä: Seksuaalinen häirintä määritellään rikoslaissa 

rikkomukseksi, jonka rangaistukset vaihtelevat sakoista enintään kuuden kuukauden 

vankeusrangaistukseen. 

Työnantajiin, jotka eivät suojele työntekijöitään työpaikkahäirinnältä, sovelletaan 

samoja rangaistuksia. Valtakunnansyyttäjä vastaa seksuaalista häirintää koskevien 

valitusten tutkinnasta. Valtionhallinto valvoi yleisesti lain noudattamista. 

Lisääntymisoikeudet: Viranomaisten tekemästä pakotetusta abortista tai 

tahattomasta sterilisoinnista ei raportoitu. 

Vuonna 2019 ryhmä vanhempia, kätilöitä ja doulia (doulat ovat synnyttäjän 

tukihenkilöitä, joka tarjoavat fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea raskauden ja 

synnytyksen aikana) järjesti kampanjan synnytykseen liittyvää väkivaltaa vastaan. 

Kampanja perustui tietoihin synnytyksen aikana tehdyistä välilihan leikkauksista, 

joista ei kerrottu synnyttäjälle tai joihin ei oltu saatu synnyttäjän lupaa, sekä 

tietoihin, että hoitohenkilökunta on painostanut naisia suostumaan interventioihin 

ja ”väkivaltaisiin sisäisiin tutkimuksiin”. 

Lain mukaan transsukupuolisen henkilön on esitettävä lääkärintodistus 

hedelmättömyydestä ennen kuin viranomaiset voivat tunnustaa sukupuoli-

identiteetin (katso kohta “Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-

identiteettiin perustuvat väkivallanteot, kriminalisointi ja muut väärinkäytökset”). 

Viranomaiset tarjosivat seksuaalisesta väkivallasta selviytyneille seksuaali- ja 

lisääntymisterveyspalveluja, ja jälkiehkäisyä tarjottiin osana raiskauksen kliinistä 

hoitoa. 

Syrjintä: Lain mukaan naisilla on sama oikeudellinen asema ja samat oikeudet 

kuin miehillä. Valtionhallinto valvoi lain noudattamista tehokkaasti. Raskaana 

olevilla naisilla oli työelämässä vaikeuksia, jotka koskivat työllistymistä, työhön 

palaamista ja määräaikaisten työsopimusten uusimista. Tasa-arvovaltuutettu 

arvioi, että puolet kaikista työperäiseen syrjintään liittyvistä yhteydenotoista koski 

raskauteen perustuvaa syrjintää tai vanhempainvapaalta paluuta (ks. myös kohta 

7.d.). 

Rakenteellinen rotu- tai etninen väkivalta ja syrjintä 

Laissa kielletään erityisesti alkuperään ja kansalaisuuteen perustuva syrjintä. 
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Yleisradio kertoi heinäkuussa, että Helsingin poliisilaitos irtisanoi kaksi poliisia, 

joista toinen oli henkilöstöpäällikkö, sen perusteella, että he olivat viestineet 

rasistisesti äärioikeistolaisten viharyhmien kanssa. Irtisanottujen tekstiviesteissä 

käsiteltiin tulevaa “sisällissotaa” ja erityisesti muslimeja, somaleita ja romaneja. 

Ylen mukaan tutkinnan kohteena oli lisäksi viisi poliisia ja yksi äärioikeistoon 

kytköksissä oleva vartija. 

Tasa-arvovaltuutetun ylitarkastaja vahvisti kesäkuussa, että 

turvallisuusviranomaiset, mukaan lukien poliisi, ovat syyllistyneet etniseen 

alkuperään perustuvaan profilointiin ja syrjintään. Lausunnossa vahvistettiin vuoden 

2018 tehdyn tutkimuksen keskeinen tulos, jonka mukaan poliisit, 

turvallisuusviranomaiset, rajavartijat ja tulliviranomaiset syrjivät vähemmistöjä 

etnisen taustan tai ihovärin perusteella. 

Romaneja syrjitään edelleen kaikilla yhteiskunnan aloilla, usein myös 

lainvalvonta- ja turvallisuusviranomaisten taholta. Ylen toukokuussa tekemän 

tutkimuksen mukaan Helsingin poliisilaitoksen antama sisäinen ohje suomalaisten 

romaniväestöjen liikkumisen kirjaamisesta tarkoitti, että poliisi on kerännyt 

romanien henkilötietoja ja pidättänyt romaneja ilman laillisia perusteita vuodesta 

2013 alkaen. Poliisin edustajat kertoivat lakanneensa kirjaamasta Suomen 

romaniväestön liikkeitä vuonna 2017. Perusoikeusbarometrin mukaan 53 

prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että olisi epämukavaa, jos heillä olisi 

romaninaapuri. Asumiseen liittyvä syrjintä vaikutti voimakkaasti romaniväestöön, 

mutta romanien syrjintä oli todennäköisesti yleisempää kuin ilmoitusten 

perusteella vaikuttaa. Tasa-arvovaltuutetun toimisto sai tammi–kesäkuussa 753 

ilmoitusta asumiseen liittyvästä syrjinnästä. 

Tasa-arvovaltuutettu raportoi kesäkuussa 2020, että 80 prosenttia 

afrikkalaistaustaisista koki ihonvärinsä vuoksi syrjintää, 67 prosenttia koki 

syrjintää ja häirintää oppilaitoksissa, 60 prosenttia koko syrjintää työpaikalla ja 27 

prosenttia koki myös fyysistä väkivaltaa. Tiedot perustuvat tuoreimpaan 

Kansalliseen rikosuhritutkimukseen. Kyselyyn vastanneista yli puolet ilmoitti, 

etteivät olleet ilmoittaneet syrjinnästä viranomaisille, koska uskoivat, että se ei 

johtaisi mihinkään. Perusoikeusbarometrin tilastojen mukaan 36 prosenttia 

arabiankielisistä vastaajista 
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ja 31 prosenttia venäjänkielisistä vastaajista kokee työhön tai työnhakuun liittyvää 

syrjintää. 

OECD:n PISA-tutkimuksen mukaan maahanmuuttajatausta vaikutti suhteettoman 

paljon opiskelijoiden opintotuloksiin: 45 prosenttia maahanmuuttajaopiskelijoista 

oli PISAn taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen statuksen indeksin alimmassa 

neljänneksessä mutta muista opiskelijoista vain 24 prosenttia. 

Yliopistotutkijan mukaan koululaiset sijoitetaan kielitaidosta riippumatta usein 

suomi toisena kielenä -luokkiin, jos heidän äidinkielekseen on kirjattu muu kuin 

suomi tai jos heidän nimensä ei ole “suomenkielinen”. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vastaa syrjintää koskeviin valituksiin ja neuvottelee 

säännöllisesti yritysten omistajien, viranomaisten ja julkisten palveluntarjoajien 

kanssa asiakkaiden kohtelusta. Lisäksi oikeusministeriö vastaa syrjintävalituksiin. 

Hallitus kannusti voimakkaasti suvaitsevaisuuteen ja vähemmistöryhmien 

kunnioittamiseen, pyrki torjumaan rotusyrjintää ja auttoi uhreja. 

Tammikuussa Helsingin Sanomat kertoi, että Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) 

jatkoi toimintaansa julkisuudelta piilossa ilman selkeää nimeä. Kesäkuussa 

syyttäjät nostivat syytteen yhdeksää PVL:n jäsentä vastaan laittoman yhdistyksen 

toiminnan jatkamisesta Kohti Vapautta! -nimisen järjestön puitteissa ja 

mielenosoituksen järjestämisestä Tampereen keskustorilla lokakuussa 2020. 

Kansalaisjärjestöjen Pelastakaa Lapset ja Hope not Hate mukaan äärioikeistolaiset 

nuorisoryhmät, kuten National Partisan Movement, ovat käyttäneet 

pandemiasulkuja hyväkseen alaikäisten rekrytoimiseen verkossa. Suojelupoliisin 

mukaan rotuun ja etnisyyteen perustuva väkivaltainen ääriliikehdintä verkossa 

vaikutti merkittävästi radikalisoitumiseen Suomessa. Sekä juutalaisten että 

muslimivähemmistöyhteisöjen johtajat totesivat, että vaikka ääriliikkeisiin liittyvät 

verkkosivustot eivät ole uusi ilmiö, nämä sivustot ja vastaavat foorumit ovat 

laajentaneet toimintaansa viime vuoden aikana. 
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Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu käynnistivät syyskuussa Olen 

Antirasisti -kampanjan kannustaakseen ihmisiä toimimaan antirasistisesti 

arjessaan ja pohtimaan laajemmin rasismin vaikutuksia yhteiskunnassa. Kampanja 

oli osa oikeusministeriön Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta, joka sai 

rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta. 

Alkuperäiskansat 

Perustuslaissa määrätään saamen kielen ja kulttuurin suojelusta, ja hallitus tuki 

näitä pyrkimyksiä taloudellisesti. Saamelaisilla, joita on alle 0,1 prosenttia 

väestöstä, on täydet poliittiset ja kansalaisoikeudet sekä itsemääräämisoikeus 

kansalais- ja hallintoasioissa. Saamelaisten kieltä, kulttuuria ja asemaa 

alkuperäiskansana koskevista asioista vastaa saamelaisten valitsema 21-jäseninen 

saamelaiskäräjät (Samediggi). Se voi hyväksyä oikeudellisesti sitovia 

päätöslauselmia, esittää aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille. 

Saamelaiskäräjien helmikuussa ja joulukuussa 2020 julkaisemissa selvityksissä 

todettiin, että saamelaisten kielelliset oikeudet eivät toteutuneet perustuslain ja 

saamen kielilain edellyttämällä tavalla. Puutteet liittyvät saamenkielisen 

henkilökunnan määrään, palvelujen saatavuuteen ja siihen, että saamen kielilain 

vastaisesti saamelaisten on edelleen erikseen vedottava kielellisiin oikeuksiinsa, 

jotta heidät voidaan tunnistaa. Inarinsaamen ja koltansaamen puhujat ovat raportin 

mukaan haavoittuvimmassa asemassa. Kaikilla saamen kielillä opiskelevien määrä 

laski 3,5 prosenttia 710 oppilaaseen valtakunnallisesti vuodesta 2020. Lisäksi, kun 

palveluita siirretään verkkoon ja keskitettyihin puhelinpalveluihin, viranomaiset 

eivät myöskään ottaneet huomioon mahdollisuutta käyttää näitä palveluja saamen 

kielellä. Saamen kielellä tarjottaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 

myönnettyjä varoja ei ole kytketty inflaatioon vuodesta 2004 lähtien, ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistuksen pelätään heikentävän palveluita edelleen. Myös 

saamenkielisen varhaiskasvatushenkilöstön saatavuus oli heikko, ja 

saamenkielisten varhaiskasvatusohjelmien rahoitus oli riittämätöntä. 

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että saamelaiset kotiväkivallan uhrit ovat turvakotien 

osalta epäedullisessa asemassa maan pohjoisosan asutuskeskusten välisten pitkien 

etäisyyksien vuoksi. 

Lapin liitto päätti toukokuussa, että se uusii vuoteen 2040 ulottuvan 

maakuntakaavan vedosversion ja poistaa siitä Jäämeren radan. Saamelaiset 

vastustivat rataa, koska sillä voi olla haitallinen vaikutus saamelaisten 
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elinkeinojen kuten poronhoidon ja arktisen luontomatkailun kannalta kriittisiin 

luonnonvaroihin. 

Lapset 

Syntymän rekisteröinti: Yleensä lapsi saa syntyessään kansalaisuuden toisen tai 

molempien vanhempiensa kansalaisuuden perusteella. Lapsi voi kuitenkin saada 

syntyessään kansalaisuuden tietyillä kriteereillä, kuten vanhempien 

pakolaisaseman perusteella tai sen perusteella, että lapsi ei ole oikeutettu muun 

maan kansalaisuuteen. Lapsen syntymä rekisteröidään välittömästi 

väestötietojärjestelmään sairaalassa. 

Lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö: Laki kieltää lasten hyväksikäytön ja 

määrittelee alle 16-vuotiaat lapsiksi. Lapsen heitteillejätöstä voidaan tuomita 

enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen ja lapseen kohdistuvasta 

fyysisestä tai henkisestä väkivallasta voidaan tuomita enintään kahden vuoden 

vankeusrangaistukseen. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä seuraa vähintään 

neljän kuukauden ja enintään kuuden vuoden vankeusrangaistus. Laissa alaikäisen 

(alle 18-vuotiaan) raiskaus määritellään törkeäksi raiskaukseksi. Lapsen 

raiskauksesta seuraa vähintään kahden vuoden ja enintään kymmenen vuoden 

vankeusrangaistus. Lapsen törkeän raiskaukseen rangaistus on vähintään neljä ja 

enintään 12 vuotta vankeutta. Lokakuussa tuomittiin mies neljän kuukauden 

vankeusrangaistukseen 6-vuotiaan poikansa fyysisestä pahoinpitelystä kesäloman 

aikana. Pojan vanhempi veli todisti pahoinpitelyä. Miehellä oli kaksi aiempaa 

tuomiota lapsen äidin pahoinpitelystä. Vankeusrangaistus muutettiin 120 tunnin 

yhdyskuntapalvelukseksi. 

Varhais- ja pakkoavioliitot: Avioliiton alaikäraja on 18 vuotta; laki kieltää 

nuorempien avioliitot. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä kertoi 19 uudesta 

pakkoavioliittoon liittyvästä tapauksesta vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. 

Vuonna 2020 järjestelmä auttoi 45:tä naista ja tyttöä, joiden katsottiin joutuneen 

pakkoavioliittoon. Määrä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2019. Monet näistä 

avioliitoista solmittiin, kun uhri oli alaikäinen. 
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Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö: Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, 

lapsipornografia mukaan lukien, sekä lasten myynti, tarjoaminen tai hankinta 

kaupallista seksiä varten on Suomessa kiellettyä. Laki kieltää seksuaalisten 

palvelujen hankkimisen alaikäisiltä ja kattaa ”lasten houkuttelun” (grooming) 

myös virtuaaliympäristöissä tai matkapuhelinyhteyden välityksellä. Viranomaiset 

ovat valvoneet lain noudattamista tehokkaasti. 

Suostumuksellisen sukupuoliyhteyden alaikäraja on 16 vuotta. Lain mukaan 

lapsena pidetään henkilöä, jonka ikää ei voida määrittää, mutta jonka voidaan 

kohtuudella olettaa olevan alle 18-vuotias. 

Lasten hyväksikäyttötapauksia ilmoitettiin vuoden alusta kesäkuun loppuun 

mennessä 993, kun niitä oli 838 samana ajanjaksona vuonna 2020. Kesäkuussa 

poliisi siirsi syyttäjälle tapauksen, jossa miestä epäillään useasta lapsen törkeästä 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta sekä lapsia esittävien 

siveettömien kuvien hallussapidosta ja levittämisestä. Syyskuun loppuun 

mennessä tunnistetuista yli 30 uhrista kaikki olivat 8–14-vuotiaita tyttöjä. 

Kesäkuussa tuomittiin mies neljän vuoden ja kuuden kuukauden vankeuteen 

törkeästä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, raiskauksesta ja kahteen 7–9-

vuotiaaseen lapseen kohdistuneesta raiskausyrityksestä vuosina 2019 ja 2020. 

Tekijän oma ilmoitus rikoksista ja yhteistyö syyttäjän kanssa lyhensivät tuomiota 

kuudella kuukaudella. 

Kansainväliset lapsikaappaukset: Suomi on vuonna 1980 solmitun Haagin 

lapsikaappaussopimuksen sopimusvaltio. Katso Yhdysvaltain ulkoministeriön 

kansainvälisten lapsen omavaltaisten huostaanottojen vuosikertomus Annual 

Report on International Parental Child Abduction osoitteessa 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child 

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

Juutalaisvastaisuus 

Hallituksen tilastojen ja juutalaisyhteisöjen johtajien mukaan juutalaisväestön koko 

on 1 500–2 500 henkilöä, ja suurin osa heistä asuu Helsingin alueella. 

Juutalaisvastaisia tarroja ja julisteita kiinnitettiin vuoden aikana Helsingin 

juutalaisseurakunnan synagogan seinään sekä asuinrakennuksiin alueilla, joissa oli 

merkittäväsi juutalaisväestöä ja julkisiin tiloihin. Ilkivalta oli toisaalta kohdennettua 
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ja toisaalta sattumanvaraista, ja sitä on esiintynyt merkittävästi myös kolmen 

edellisen vuoden aikana. Joissakin juutalaisvastaisissa graffiteissa ja tarroissa 

väitettiin, että kielletty PVL oli niistä vastuussa. Pride-tapahtumien yhteydessä 

levitettiin erityisesti juutalaisiin kohdistuvia tarraviestejä. Juutalaisyhteisön 

edustajien mukaan video- ja valokuvatodisteista huolimatta poliisi ei pidättänyt 

tarroista vastuussa olevia. 

Keskusteluissa kosher-tuotteiden uskonnollisista teurastuskäytännöistä ja ei-

lääkinnällisestä miesten ympärileikkauksesta käytettiin usein suoraa tai peiteltyä 

juutalaisvastaista kieltä (ks. jäljempänä kohta “Muu yhteiskunnallinen väkivalta tai 

syrjintä”). 

Viranomaiset rahoittivat Helsingin synagogan turvallisuusjärjestelyitä, mutta 

Suomen juutalaisyhteisöjen keskusneuvoston mukaan rahoituksen määrä oli 

hiljattain puolittunut. Juutalaisyhteisön edustajat ilmoittivat kokevansa itsensä 

uhatuiksi erityisesti uskontonsa vuoksi. 

Helsingin käräjäoikeus totesi 30. elokuuta, että suomalaisen Kohti Vapautta! -

uusnatsijärjestön vuoden 2018 itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa 

hakaristilippuja kantaneet miehet eivät syyllistyneet kansanryhmää vastaan 

kiihottamiseen. Tuomioistuin totesi, että syytetyt eivät olleet suoraan uhkailleet tai 

loukanneet mitään tiettyä etnistä ryhmää. 

Ihmiskauppa 

Yhdysvaltain ulkoministeriön raportti ihmiskaupasta: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.  

Vammaiset henkilöt 

Oikeusministeriön julkaisemassa perusoikeusbarometrin tuloksia koskevassa 

raportissa todettiin, että 40–60 prosenttia vammaisista oli eri mieltä tai oli vahvasti 

eri mieltä siitä, että valtion ja paikallisviranomaiset helpottivat tiedonsaantia eri 

asioista riittävästi, ja 29 prosenttia vammaisista ilmoitti, että viranomaiset olivat 

kohdelleet heitä epäkunnioittavasti. Sisäministeriön mukaan vain kaksi poliisia 

Suomessa pystyi viestimään viittomakielellä ja vammaisten palveluiden saatavuus 

on edelleen ongelma. Julkisten rakennusten esteettömyydestä ei olemassa kattavia 

arvioita. Vuodelta 2019 olevan tuoreimman saatavilla olevan tiedon mukaan 

arviolta 15 prosenttia asuinrakennuksista oli saavutettavia. 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


Page 22 

 

 

Kuntien on järjestettävä vammaisille kohtuulliset liikennepalvelut, jos niitä 

tarvitaan arjen toimintoihin. Kunnat raportoivat kuljetuspalveluiden saatavuuteen 

ja laatuun liittyvistä ongelmista erityisesti suurissa tapahtumissa, päivystysajoissa 

sekä iltaisin ja viikonloppuisin. Perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät 

vammaisen henkilön syrjinnän kaikkialla, myös valtion tarjoamissa palveluissa. 

Kehitysvammaliiton mukaan suurin osa vammaisista lapsista oli 

varhaiskasvatuksessa samoissa ryhmissä kuin muut lapset. Alakouluissa 

vammaisilla lapsilla oli vähemmän tilaisuuksia käydä oppitunneilla tai osallistua 

järjestettyihin harrastusryhmiin ikätovereidensa kanssa. Tilastojen mukaan 

laitoksissa asui 114 kehitysvammaista lasta. Käytettävissä olevat resurssit 

vaihtelivat eri kunnissa. Kehitysvammaliiton mukaan ammatillisen koulutuksen 

uudistaminen heikensi vammaisten nuorten mahdollisuuksia saada tarvittavaa 

ammatillista koulutusta ja työllistyä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu korosti, että 

koulutuksen inkluusio on monimutkainen asia, sillä vaikka osallisuuden lisäämistä 

toisaalta kannatetaan, jotkut edunvalvontaryhmät ovat sitä mieltä, että osallisuuden 

lisääminen ei ollut kaikkien heidän yhteisössään olevien henkilöiden etu. 

Laki edellyttää, että viranomainen, koulutuksen järjestäjä, työnantaja tai 

tavarantoimittaja varmistaa kohtuullisin keinoin, että vammaisilla on 

yhdenvertaiset mahdollisuudet asioida viranomaisten kanssa, saada koulutusta ja 

työskennellä. Eduskunnan oikeusasiamiehen kesäkuussa julkaiseman 

vuosikertomuksen mukaan vammaisten oikeuksia koskevat kantelut lisääntyivät 

(281 vuonna 2019 ja 306 vuonna 2020). Samalla ajanjaksolla tehtiin yhteensä 80 

koronapandemiaan liittyvää kantelua, jotka koskivat vammaisia. Kantelut liittyivät 

etupäässä sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoon. 

Osin eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston vaatimuksesta äänestyspaikkojen 

saavutettavuutta pyörätuolilla parannettiin. Oikeusasiamies totesi, että 

parantamisen varaa oli edelleen (ks. myös kohta 3, “Viimeaikaiset vaalit”). 

Esimerkiksi näkövammaiset voivat käyttää äänestäessään valitsemaansa 

henkilökohtaista avustajaa tai vaaliviranomaisen apua. Ihmisoikeuskeskuksen 

raportissa todettiin, että näkövammaiset ovat riippuvaisia äänestysavustajista 

tavalla, joka osoittaa, ettei vammaisten tarpeita tunnisteta riittävän hyvin. 

Kuurojen liiton mukaan kuulovammaiset eivät saa riittävästi tietoa 

viittomakielellä poliittisista ja julkisista asioista, mikä rajoitti osallistumista 

politiikkaan vaikkei sitä laki rajoitakaan. 
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Kansalaisjärjestöjen mukaan kunnat eivät yleisesti budjetoi riittävästi määrärahoja 

vammaisten palveluihin vaan tarjoavat vain lainsäädännön edellyttämät 

minimipalvelut todellisesta tarpeesta riippumatta. Toisinaan palvelut päätettiin 

evätä ja vammaisia neuvottiin hakemaan päätökseen muutosta, koska 

muutoksenhaku pitkittää palveluiden myöntämisprosessia. 

Kansalaisjärjestön asiantuntijan mukaan kehitysvammaisten työhön ja 

päivittäiseen toimintaan liittyvä lainsäädäntö ja toimintatavat kaipaavat 

perusteellista uudistusta. Lainsäädännön puutteiden takia yritykset voivat työllistää 

vammaisia kuntouttavaan työhön ilman palkkaa. Järjestelmässä ei huomioida sitä, 

että kehitysvammaiset kykenevät usein kokopäiväiseen tai osa-aikaiseen 

palkkatyöhön samalla tavalla kuin muutkin. Sosiaalilainsäädäntö mukaan 

kuntouttava työ ylläpitää ja parantaa toimintakykyä, ja kunta voi maksaa työstä 

verovapaata tuntipalkkaa, joka voi olla nollasta kahteentoista euroa. Jos työ vaatii 

ohjausta, sitä pidetään päivätoimintana eikä työnä, jolloin työntekijä ei saa 

työtuntien vastineeksi edes ruokaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt, 

että liian monelle kehitysvammaiselle ei makseta työstä. 

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 

perustuvat väkivallanteot, kriminalisointi ja muut väärinkäytökset 

Lain mukaan transsukupuolisen henkilön on esitettävä sukupuoli-identiteettiä 

koskeva lääketieteellinen lausunto ja hedelmättömyystodistus ennen kuin 

viranomaiset voivat lain nojalla tunnustaa hänen sukupuoli-identiteettinsä. 

Sukupuolen vahvistavan lääkärinlausunnon saaminen edellyttää, että 

transsukupuoliset henkilöt käyvät ensin psykiatrisessa seurannassa ja saavat 

psykiatrisen diagnoosin, mikä järjestöjen, aktivistien ja transsukupuolisten 

henkilöiden mukaan aiheuttaa merkittävää haittaa, ahdistusta ja nöyryytystä. 

Erikoistuneiden hoitopalvelujen saatavuus edellyttää sukupuolidysforia-

diagnoosia, joka edellyttää ainakin kaksivuotista arviointia, mikä haittaa 

sukupuolen vahvistamista. 

Aktivistit arvostelivat sterilisaatiovaatimusta ja oikeusprosessin kestoa ja sitä, että 

uusien sukupuolimerkintöjen saaminen henkilöasiakirjoihin saattaa kestää jopa 

kolme vuotta. Oikeus olla -kansalaisaloite, jonka tavoite on uudistaa 

lainsäädäntöä, joka koskee sukupuolen juridista tunnustamista, laillisten 

oikeussuojakeinojen laajentamista nuorille ja aiempia sukupuolenkorjauksia 

koskevan keskitetyn tietokannan lakkauttamista saavutti 50,000 allekirjoituksen 
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rajan. Ihmiskaupan parissa toimivilla viranomaisilla ja kansalaisjärjestöillä ei ollut 

erityisiä palveluja ihmiskaupan transsukupuolisille uhreille eikä heidän 

ihmiskauppaan liittyvää tilannettaan tunneta. 

Laissa kielletään lääketieteellinen “konversioterapia”, mutta sitä harjoitetaan 

edelleen yksityisesti, yleensä uskonnollisissa yhdistyksissä. Paikallisten aktivistien 

mukaan helluntailaisyhteisössä lapsille tarjottiin edelleen seksuaalisen 

suuntautumisen muutokseen kannustavaa aineistoa. 

Laissa kielletään sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisemiseen tai 

sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä asumisessa, työllisyydessä, 

kansalaisuuslaeissa ja julkisten palvelujen saatavuudessa. Valtio valvoo 

lainsäädännön noudattamista. Kiellettyä Pohjoismaista vastarintaliikettä 

kannattavia tarroja levitettiin esimerkiksi Pride-tapahtumien yhteydessä. 

Muu yhteiskunnallinen väkivalta tai syrjintä 

Keski-Suomen käräjäoikeus vapautti 11. maaliskuuta äärioikeistolaisiin ryhmiin 

kytköksissä olevan miehen perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka 

Katajan murhayritystä koskevista syytteistä. Kataja pahoinpideltiin kotonaan 

vuoden 2020 heinäkuussa. Pahoinpitelystä aiheutui kallonmurtuma ja 

aivoverenvuoto sekä kylkiluiden että sormien luiden murtumia. Käräjäoikeus 

katsoi rikoksen poliittiseksi teoksi, mutta syytteet perustuivat aihetodisteisiin. 

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi toukokuussa Suomen kansa ensin -puolueen 

entisen puheenjohtajan Marco de Witin sakkoihin kunnianloukkauksesta, törkeästä 

kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Vuoden 2019 

vaalikampanjassa de Wit julkaisi ja jakeli vaalimainoksia, joiden mukaan kaikki 

muslimit ovat seksuaalirikollisia. De Wit myös julkaisi verkossa kirjoituksia, joissa 

uhkailtiin juutalaisia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Hänet tuomittiin myös 

törkeästä kunnianloukkauksesta poliisia vastaan. De Wit syytti poliisia lasten 

seksualisoinnista joidenkin poliisin työntekijöiden osallistuttua virkapuvussa Pride-

kulkueeseen Helsingissä. De Wit oli aiemmin tuomittu ehdonalaiseen virkamiehen 

väkivaltaisesta vastustamisesta. 

Keskusteluissa kosher- ja halal-tuotteiden uskonnollisista teurastuskäytännöistä ja 

ei-lääkinnällisestä miesten ympärileikkauksesta käytettiin usein suoraa tai peiteltyä 

juutalais- ja muslimivastaista kieltä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tuottamissa aineistoissa ei-lääketieteellistä miesten 

ympärileikkausta pidettiin lapsen ruumiillisen koskemattomuuden ja 
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itsemääräämisoikeuden loukkauksena. 

Osa 7. Työntekijöiden oikeudet 

a. Järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus 

Laissa säädetään oikeudesta muodostaa ja liittyä riippumattomiin liittoihin, 

neuvotella työehtosopimuksista ja järjestää laillisia lakkoja. Laissa kielletään 

ammattiyhdistystoiminnasta johtuva syrjintä ja edellytetään toiminnan takia 

irtisanottujen työntekijöiden irtisanomisen perumista. 

Viranomaiset ovat valvoneet tehokkaasti kaikkia järjestäytymisoikeutta ja 

työehtosopimusneuvotteluja koskevien lakien täytäntöönpanoa. Työntekijät, joilla ei 

ole pysyvää asuinpaikkaa, eivät voi liittyä vapaaehtoiseen 

työttömyysvakuutusrahastoon. 

Työnantajat, jotka rikkovat työntekijöiden järjestäytymisoikeutta ja oikeutta 

edustajaan, voivat joutua hallinnollisten tai oikeustoimien kohteeksi ja niille 

voidaan määrätä sakkoja. Rangaistukset olivat pääsääntöisesti oikeassa 

suhteessa vastaavia rikoksia koskeviin rangaistuksiin. 

Viranomaiset ja työnantajat kunnioittivat yleisesti järjestäytymisoikeutta ja 

kollektiivista neuvotteluoikeutta, eikä rikkomuksista raportoitu. Kaikilla 

työntekijöillä, ammattiliittoon kuulumisesta tai kansalaisuudesta riippumatta, on 

oikeus saada samaa työnantajien ja ammattiliittojen kesken neuvoteltua palkkaa 

yleisesti sovellettavien työehtosopimusten perusteella. 

Lain mukaan ”välttämättömiä julkisia palveluita” tarjoavilla julkisen sektorin 

työntekijöillä, kuten poliisilla, palomiehillä, hoitoalan ammattilaisilla ja 

rajavartijoilla ei ole lakko-oikeutta. Virallinen riitojenratkaisulautakunta voi antaa 

hallitukselle ei-sitovia suosituksia lakon keskeyttämisestä tai sen keston 

rajoittamisesta, jos lakko uhkaa kansallista turvallisuutta. Työntekijät, joilla ei ole 

lakko-oikeutta, voivat hyödyntää välimiesmenettelyä työriitojen ratkaisussa. 

b. Pakkotyön kielto 

Laissa kielletään kaikenlainen pakkotyö. Viranomaiset ovat valvoneet lain 

täytäntöönpanoa tehokkaasti. Työhön pakottamisesta määrättävät rangaistukset 

riippuvat rikoksen vakavuudesta ja olivat yleensä oikeassa suhteessa vastaavista 

rikoksista määrättäviin rangaistuksiin. Ankarista rangaistuksista huolimatta maassa 

oli joitakin pakkotyötapauksia. 
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Pakkotyö oli yleisintä ravintola-, siivous-, rakennus- ja maatalousaloilla 

työskentelevillä naisilla ja miehillä. Myös seksipalvelualalla, joka on osittain 

laillista, oli seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä ihmiskauppa- ja 

pakkotyötapauksia. Kansalaisjärjestö Rikosuhripäivystys tuki 1. tammikuuta–30. 

kesäkuuta välisenä aikana 545:tä ihmiskaupan, työriiston tai niihin liittyvien 

rikosten uhriksi joutunutta asiakasta. Näistä 98 oli uusia uhreja. 

Katso myös Yhdysvaltain ulkoministeriön raportti ihmiskaupasta: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

c. Lapsityövoiman kielto ja työnteon alaikäraja 

Laki kieltää kaikki lapsityövoiman pahimmat muodot mutta sallii työsopimuksen 

solmimisen 15–18-vuotiaiden henkilöiden kanssa, edellyttäen, että työ ei häiritse 

oppivelvollisuuden suorittamista. Laissa säädetään, että 15–18-vuotiaat työntekijät 

eivät saa työskennellä klo 22.00 jälkeen eivätkä sellaisissa olosuhteissa, jotka 

vaarantavat heidän terveytensä ja turvallisuutensa. Tällaisiksi olosuhteiksi sosiaali- 

ja terveysministeriö määrittelee työt, joihin liittyy mekaanisia, kemiallisia, fyysisiä 

tai biologisia vaaroja tai kuormien nostamisesta johtuvaa ruumiillista rasitusta. 

Lapsityövoiman hyväksikäyttöön liittyvät rangaistukset ovat oikeassa suhteessa 

muihin vastaavanlaisiin rikoksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on valvonut 

lapsityötä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa tehokkaasti. Tapauksista, 

joissa lapsia työskentelee vastoin lain määräyksiä, ei raportoitu. 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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d. Työhön ja ammattiin liittyvä syrjintä 

Laissa kielletään laajasti työperäinen syrjintä. Rangaistukset ovat oikeassa suhteessa 

muihin vastaavanlaisiin rikoksiin. Hallitus on valvonut tehokkaasti sovellettavien 

työelämän syrjinnänvastaisten lakien täytäntöönpanoa. 

Työsuojeluhallinto sai 600 työpaikkasyrjintäilmoitusta vuonna 2020. Jatkotoimiin 

johtaneista 140 ilmoituksesta 28 prosenttia liittyi etniseen alkuperään, 

kansalaisuuteen, kieleen tai uskontoon, 14 prosenttia liittyi ikäsyrjintään ja viisi 

prosenttia vammaisuuteen. Työsuojeluhallinto korosti, että ikä oli yksi 

yleisimmistä syistä työpaikoilla tapahtuvaan syrjintään. 

Ihmisoikeuskeskuksen ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston mukaan syrjintä 

työhönotossa oli merkittävä ongelma erityisesti niissä tapauksissa, joissa hakijalla 

oli ei-suomalainen nimi. Lokakuussa Helsingin Sanomat kertoi, että Helsingin 

yliopistoa epäillään syrjinnästä. Kolme opiskelijaa ilmoitti, että islaminopettajan 

työpaikkaa koskevat haastattelut eteläsuomalaisessa koulussa oli rajattu 

opiskelijoihin, joilla oli suomalainen sukunimi. Teologinen tiedekunta tunnusti 

asian ja pahoitteli sitä Twitterissä, ja tiedekunnan dekaani ilmoitti, että sisäinen 

tutkimus on käynnissä. 

Hallitus hyväksyi kesäkuussa nelivuotisen tasa-arvo-ohjelman, jonka tavoitteena 

on edistää naisten oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia vähentämällä sukupuolten 

välistä palkkaeroa, edistämällä naisyrittäjyyttä, lisäämällä tietoisuutta sukupuolten 

tasa-arvosta kouluissa sekä vähentämällä koulutukseen ja työmarkkinoihin liittyvää 

eriytymistä (ks. myös osa 6, “Naiset”). 

Tasa-arvovaltuutetun toimiston kesäkuussa julkaisemassa raportissa kerrottiin 

tapauksesta, jossa maalarin määräaikaista työsopimusta oli jatkettu 

keskeytyksettä, kunnes hän paljasti raskautensa työnantajalleen. Tasa-

arvovaltuutettu katsoi, että naisen työturvallisuus ei ollut hyväksyttävä syy olla 

jatkamatta määräaikaista työsopimusta ja että työnantajan toiminta rikkoi lakia. 

e. Hyväksyttävät työehdot 

Palkka- ja työaikalainsäädäntö: Vaikka laissa ei säädetä vähimmäispalkkaa, lain 

mukaan kaikkien työnantajien, myös järjestäytymättömien työnantajien, on 

maksettava työehtosopimuksissa määrätyt vähimmäispalkat. Viranomaiset valvovat 

palkkalainsäädännön täytäntöönpanoa asianmukaisesti. 
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Lain mukainen tavanomainen työviikko on enintään 40 tuntia viikossa ja 

kahdeksan tuntia päivässä. Koska laki ei sisällä viisipäiväistä työviikkoa koskevaa 

säännöstä, säännöllinen työaika voi periaatteessa jakautua kuudelle päivälle. Myös 

viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää siten, että se on keskimäärin 

40 tuntia enintään 52 viikon pituisena aikana. Eräisiin ammatteihin, kuten 

merimiehiin, kotitaloustyöntekijöihin, tieliikenteen työntekijöihin ja leipomoissa 

työskenteleviin sovelletaan erillisiä työaikasääntöjä. Lain mukaan vuorotyötä ja 

viikonlopputyötä tekevillä on oikeus yhteen 24 lepojaksoon viikossa. Lain mukaan 

työntekijä saa tehdä korkeintaan 250 tuntia ylityötä vuodessa ja 138 tuntia minkä 

tahansa neljän kuukauden jakson aikana. 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työvoimapolitiikasta ja sen toimeenpanosta, 

työlainsäädännön valmistelusta, työelämän elinkelpoisuuden ja laadun 

parantamisesta sekä työllisyyden edistämisestä. Viranomaiset valvovat 

asianmukaisesti palkka- ja ylityölainsäädännön täytäntöönpanoa. 

Palvelu- ja ravintola-alaa edustavan ammattiliiton PAMin mukaan vuonna 2020 

työntekijöiden ja työnantajien välisiä palkka- ja työaikaerimielisyyksiä oli 800 

tapausta, joista 35 prosenttia koski palvelu-, ravintola- ja vapaa-ajan aloja. 

Työturvallisuus: Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työlainsäädännön ja -

määräysten täytäntöönpanosta. Lisäksi työsuojeluhallinto valvoo asianmukaisten 

turvallisuus- ja terveysvaatimusten noudattamista ja tekee tarkastuksia työpaikoilla. 

Työturvallisuutta tai työaikarikkomuksia tehneisiin henkilöihin sovelletaan 

rangaistuksia, jotka vastaavat samankaltaisen rikosten rangaistuksia. Työnantajille 

ilmoitetaan tarkastuksesta etukäteen, ellei valvonnan kannalta ole perusteltua tehdä 

yllätystarkastusta. Tarkastusraportissa annetaan työnantajille toimintaohjeita 

vähäisten puutteiden korjaamiseen. Vakavista puutteista tarkastaja antaa 

parannuskehotuksen ja valvoo, että työnantaja korjaa puutteet. Työsuojeluhallinto 

voi tarvittaessa tehdä velvoittavan päätöksen ja määrätä uhkasakon. Jos työpaikalla 

on hengenvaaran aiheuttavia puutteita, tarkastaja voi kieltää työnteon jatkamisen tai 

määrätä vaaran aiheuttajan käyttökieltoon. Työntekijät voivat poistua työsuhdettaan 

vaarantamatta tilanteista, jotka vaarantavat terveyden tai turvallisuuden. Laki 

velvoittaa työntekijöitä ilmoittamaan työpaikoillaan havaitsemistaan työtapoja, 

koneita tai laitteita koskevista vaaroista ja riskeistä. Laissa määrätään myös, että 

työntekijöiden on mahdollisuuksien mukaan korjattava havaitsemansa puutteet. 

Työnantajalle on ilmoitettava tällaisista korjausta vaativista toimenpiteistä. 
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Ulkomaalaisten kausiluonteista työtä tekevien marjanpoimijoiden työsuhdeturva ei 

aina ole sama kuin muiden työntekijöiden. Joissakin tapauksissa viljeltyjen ja 

luonnonmarjojen poimijat luokiteltiin yrittäjiksi, ei työntekijöiksi. Heiltä saatetaan 

veloittaa myös koulutus- ja rekrytointipalveluista ja heidän työolonsa voivat olla 

vaikeat. Kesän aikana koronatartunnat vaikuttivat suhteettomasti kausiluonteisiin 

marjapoimijoihin, joista suurin osa oli Thaimaasta. Rovaniemellä 262 

ulkomaalaisesta marjapoimijasta 180:lla todettiin koronatartunta. 

Valtion voimavarat, tarkastukset ja rangaistukset olivat riittäviä estämään useimmat 

rikkomukset. 


