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Esipuhe

Ihmisoikeusliitto ry on vuodesta 2000 lähtien julkaissut Rasismi Suo-
messa -vuosikatsauksen, jossa on luotu yleissilmäys rasismiin ja etniseen 
syrjintään sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen tilan-
teeseen Suomessa. Vuoden 2004 tapahtumia kartoittava raportti oli 
ensimmäinen, joka toimitettiin kirjaksi. Kirjassa käsiteltiin rasismin 
ja etnisen syrjinnän ilmenemistä sekä rasismin ja etnisen syrjinnän 
vastaista työtä aikaisempaa laajemmasta näkökulmasta. Tämänkertai-
nen raportti noudattelee pääpiirteissään viimevuotista rakennetta. 
Kirjassa keskitytään vuoden 2005 aikana esille nousseisiin rasismiin 
ja etniseen syrjintään liittyviin tapahtumiin, kysymyksiin ja ilmiöihin. 
Lähtökohtia tarkastelulle tarjoavat muun muassa asenne- ja uhritutki-
mukset, erilaiset tilastot, aihealueisiin liittyvät oikeustapaukset, viime 
vuoden aikana käyty yhteiskunnallinen keskustelu ja eri tahojen rasis-
min vastainen toiminta.

Kirjan ensimmäisessä osassa määritellään tarkastelussa käytettä-
vät keskeiset käsitteet ja kartoitetaan etnisten vähemmistöjen asemaa 
Suomessa eri sektoreilla, työmarkkinoista internetiin. 

Tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet maahanmuuttajia koh-
taan ovat muuttuneet pikkuhiljaa myönteisimmiksi, mutta eri kan-
sallisuusryhmiin suhtaudutaan hyvin eri tavalla: myönteisimmin suh-
taudutaan ruotsalaisten ja inkerinsuomalaisten maahanmuuttoon ja 
kielteisemmin venäläisten ja somaleiden. Voidaankin sanoa, että maa-
hanmuuttajiin suhtaudutaan niin kutsutun etnisen hierarkian mukai-
sesti. 

Vuonna 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain vuoksi mah-
dollisuudet puuttua syrjintään ovat parantuneet. Kuitenkin tieto syr-
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jinnän määrästä, luonteesta ja syrjintää ehkäisevien toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta on nykyisellään puutteellista. Tilanteeseen on toivon 
mukaan tulossa parannusta, sillä marraskuussa 2005 työministeriö 
aloitti projektin, jonka tarkoituksena on laatia ehdotus syrjinnän 
seurantajärjestelmäksi. Myös etnisen syrjinnän ja rasismin kohteeksi 
joutuneiden mahdollisuudet neuvontaan ovat riittämättömät, sillä 
Suomesta puuttuu järjestelmällinen rasismin ja etnisen syrjinnän koh-
teeksi joutuneiden tuki- ja neuvontapalvelujärjestelmä. Viime vuonna 
vähemmistövaltuutettu julkaisi selvityksensä ja ehdotuksensa etnisen 
syrjinnän vastaisen neuvonnan kehittämisestä. Tuki ja neuvonta toi-
mivat myös osana rasismin ja syrjinnän ehkäisyä, eivätkä ainoastaan 
vastauksena niiden seurauksille. 

Sektorikohtaisen tarkastelun jälkeen kirjassa on vuorossa laajempi 
kappale maahanmuuttajataustaisten naisten kohtaamasta väkivallasta 
ja syrjinnästä. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi vakavammista ih-
misoikeusloukkauksista Suomessa. Maahanmuuttajataustaisten nais-
ten kohdalla väkivaltaan liittyy kuitenkin erityistekijöitä, sillä jo esi-
merkiksi heikko suomen kielen taito luo esteitä muun muassa riittä-
vän avun saamiselle. 

Kirjan toisessa osassa käsitellään etnisen syrjinnän ja rasismin 
vastaista toimintaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 
Ensin esitellään vuoden 2005 kannalta keskeisiä kansallisia rasismin 
vastaisia toimia ja toimijoita, ja tämän jälkeen aihetta tarkastellaan 
kansainvälisestä näkökulmasta kartoittamalla aiheen käsittelyä Euroo-
passa ja YK:ssa sekä erityisesti Suomea koskevassa ihmisoikeusrapor-
toinnissa. Kirjan loppuun on koottu hyödyllinen lista rasismin ja 
etnisen syrjinnän vastaisista hankkeista ja tapahtumista sekä alan 
uusimmista tutkimuksista ja julkaisuista, jotka osaltaan antavat kuvaa 
aihepiiriin liittyvästä toiminnasta Suomessa viime vuoden aikana.

Rasismiin ja etniseen syrjintään liittyvät kysymykset ovat osin hyvin 
laajoja, monin paikoin vaikeita  ja välillä melko herkkiäkin, joten 
eri asiantuntijoiden antamat kommentit kirjan sisällön muokkaami-
sessa ovat olleet ensisijaisen tärkeitä. Haluammekin kiittää suunnitte-
lija Mikko Cortés Télleziä opetusministeriöstä, vähemmistövaltuutettu 
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Rainer Hiltusta, erikoissuunnittelija Sinikka Keskistä työministeriöstä, 
Ihmisoikeusliiton vt. pääsihteeriä Miko Lempistä ja tutkija Timo Mak-
kosta neuvoista raporttia koostettaessa.

Arvokasta tietoa ovat antaneet myös tiedottaja Reetta Helander 
Pakolaisneuvonnasta, valtakunnansyyttäjä Mika Illman, yksikön pääl-
likkö Mika Koponen sisäasiainministeriöstä, ylikomisario Pia Holm 
sisäasiainministeriön poliisiosastolta, tutkija Perttu Salmenhaara ja 
ylitarkastaja Riikka Tella vähemmistövaltuutetun toimistosta.  

Haluamme lisäksi kiittää materiaalin kokoamisessa auttaneita vas-
taava sosiaalityöntekijä Miira Hartikaista Pääkaupungin turvakoti 
ry:stä, lainsäädäntösihteeri Satu Kaskista ulkoasiainministeriöstä, 
suunnittelija Nina Korhosta työministeriöstä ja oikeusasiamiehen sih-
teeri Jari Pirjolaa. Erityinen kiitos Ihmisoikeusliiton harjoittelijoille, 
jotka ovat olleet korvaamattomana apuna myös tässä projektissa. 

Toivomme, että Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa 2005 on hyö-
dyllinen sekä yleisoppaana aiheeseen ensimmäistä kertaa tutustuville 
että tiiviinä tietopakettina aiheen parissa työskenteleville.

Helsingissä 13. maaliskuuta 2006

Annamari Salonen ja Susan Villa
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OSA 1 

Etniset vähemmistöt 
suomalaisessa yhteiskunnassa
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Määritelmät keskeisille kä sitteille

R a s i s m i

Asian, kokemuksen, tapahtuman tai tilanteen määrittely rasismiksi 
riippuu aina osittain tulkitsijan näkökulmasta. Sanaan rasismi liittyy 
vahva arvolataus, mikä osaltaan tekee sen käsittelystä vaikeaa. Erittäin 
latautuneen sanan käyttöä halutaan toisaalta vältellä, mutta toisaalta 
rasismi-termin vahvuutta hyödynnetään yhä useammin kutsumalla 
muun muassa ikään perustuvaa syrjintää ikärasismiksi.

Rasismin käsittely on verrattain uutta Suomessa. Ei ole tarkoi-
tuksenmukaista verrata suomalaista rasismia tai etnisten vähemmis-
töjen asemaa Suomessa muiden maiden tilanteeseen, sillä rasismilla 
on paikalliset erityispiirteet ja ilmenemismuodot.1 Rasismin esiintymi-
nen sekä yhteiskunnallisella että yksilöllisellä tasolla on kuitenkin aina 
vakavasti otettavaa, ja siihen tulee puuttua. Mutta jotta rasismiin voi-
daan puuttua, se tulee myös tunnistaa. 

Timo Makkonen esitteli rasismi-käsitettä selkeyttävän typologian 
Rasismi Suomessa -raporttisarjan ensimmäisessä osassa.2 Tämä typo-
logia on havaittu toimivaksi välineeksi rasismin käsittelemisessä, joten 
pitäydymme edelleen siinä. Makkosen mukaan rasismissa voidaan 
hahmottaa kolme pääulottuvuutta: ideologia, toiminta, ja olosuhde. 

Rasismi ideologiana. Rasismilla on perinteisesti tarkoitettu ideolo-
giaa, jonka mukaan ihmiset voidaan jakaa syntyperänsä perusteella 

Rasismi ja etninen syrjintä 
– ajatuksia ja tekoja

Mikko Joronen ja Annamari Salonen

1 Ks. esim. Rastas, Anna (2005). ”Rasismi.” Teoksessa Huttunen, Laura, Löytty, Olli ja Rastas, Anna (toim.) Suomalai-
nen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.
2 Makkonen, Timo. (2000) Rasismi Suomessa 2000. Helsinki: Ihmisoikeusliitto.
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biologisiin ja sosiaalisiin ominaisuuksiin pohjautuviin rotuihin. Nämä 
”rodut” ymmärretään perusteeksi ryhmien välisen hierarkkisen jär-
jestyksen arvottamiselle. Vaikka tieteessä on jo vuosikymmeniä sitten 
osoitettu, että ihmiskuntaa ei voida jaotella eri rotuihin, termi ei – sen 
enempää kuin rodun käsitteeseen perustuva rasismikaan – ole poistu-
nut käytöstä. 

Rasistisen ideologian toinen, uudempi, muoto korostaa ”rotujen” 
sijasta kulttuuriin perustuvaa erilaisuutta ryhmien välillä. Tässä niin 
kutsutussa kulttuurirasismissa usein korostetaan kulttuurien erillään 
pitämisen luonnollisuutta, mitä tuetaan tulkitsemalla kulttuuri abso-
luuttisena ja muuttumattomana tekijänä. Tulee kuitenkin muistaa, et-
tä ”rotuun” tai kulttuuriin perustuvalla arvottamisella ei kuitenkaan 
käytännössä ole suurta eroa, eikä ”rodun” ja kulttuurin käsitettä voida 
aina erottaa yleisessä kielenkäytössä.3 

Voidaan sanoa, että ennakkoluulot yhä useammin ilmaisevat itse-
ään kulttuurirasismiin perustuvan ajattelun kautta. Perinteisestä rasis-
mista itsensä irtisanovat henkilöt saattavat osoittaa tukensa ajatuksille, 
että tietyt kulttuurit eivät sovi yhteiseloon ”meidän” kulttuurin kanssa. 
Tämänkaltaiset ajatukset ovat olleet esillä myös vuoden 2005 aikana, 
esimerkiksi muslimeja koskevan keskustelun yhteydessä.

Kulttuuri on kuitenkin monimuotoisempi ja joustavampi tekijä 
kuin mitä kulttuurirasismi perustaakseen vaatisi. Kulttuurit eivät ole 
selvärajaisia yksikköjä, ja esimerkiksi suomalaisuus on rakentunut eri-
laisten kulttuureiden vaikutteista.4

Rasismi toimintana. Typologian toinen rasismin muoto eli rasismi 
toimintana, on ennen kaikkea sellaista toimintaa, jonka ”tietoisena pää-
määränä tai seurauksena on henkilön tai ryhmän ihmisoikeuksien 
kieltäminen tai vaarantuminen ryhmän todellisten tai kuviteltujen 
etnisten tai rodullisten ominaisuuksien tähden”. Rasistisella toimin-
nalla on kaksi eri päätyyppiä: ”perinteiselle rasismille” on tyypillistä 
alistaminen, kulttuurirasismille poissulkeminen. 

3 Ks. esim. Rastas, Anna (2005). ”Rasismi.” Teoksessa Huttunen, Laura, Löytty, Olli ja Rastas, Anna (toim.) Suoma-
lainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.
4 Ks. esim. Huttunen, Laura, Löytty, Olli ja Rastas, Anna (2005). ”Suomalainen monikulttuurisuus.” Teoksessa Hut-
tunen, Laura, Löytty, Olli ja Rastas, Anna (toim.) Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tam-
pere: Vastapaino.
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Rasismi olosuhteena. Typologian kolmas rasismin muoto on rasismi 
olosuhteena. Erilaiset käytännöt, toiminnot ja yhteiskunnalliset raken-
teet voivat tuottaa eriarvoisuutta, jonka perusteella ryhmät voivat 
jäädä tiettyjen etujen ulkopuolelle tai muuten joutua huonompaan 
asemaan. Esimerkiksi maahanmuuttajat voivat joutua huonompaan 
asemaan työmarkkinoilla, jos heille ei tarjota mahdollisuuksia suomen 
kielen oppimiseen tai heidän lähtömaassaan saamaansa koulutusta ei 
tunnusteta Suomessa. Tällainen rasismi ei välttämättä edellytä suora-
naisen rasistisen motiivin olemassaoloa.

Institutionaalinen rasismi taas ilmenee valtion hallinnossa tai 
sen rakenteissa. Jos lain säännöksen tai viranomaiskäytännön käytän-
nön tulos on se, että jonkun oikeudet eivät toteudu tasavertaisella ta-
valla hänen alkuperänsä vuoksi, voi kyse olla institutionaalisesta rasis-
mista. 

 
E t n i n e n  s y r j i n t ä

Välitön syrjintä on henkilön tai ryhmän eriarvioista kohtelua sillä 
perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään. Etninen syrjintä ei 
välttämättä ilmennä rasismia. Yhdenvertaisuuslain mukaan välittö-
mällä syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöä kohdellaan 
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta vastaavassa tilanteessa syrjivän 
perusteen vuoksi.5  Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun henkilöä ei 
palkata töihin tämän etnisen taustan takia.

Syrjintä voi olla myös välillistä, jolloin henkilö joutuu perusteet-
tomasti tietyn menettelyn seurauksena huonompaan asemaan kuin 
muut. Näennäisesti neutraali kohtelu tai käytäntö voi johtaa syrji-
vään lopputulokseen. Tyypillistä välillistä syrjintää tapahtuu esimer-
kiksi rekrytointitilanteessa, jossa hakijalta edellytetään maan viralli-
sen kielen täydellistä hallintaa, vaikka työtehtävät eivät sitä edellyt-
täisi. Välillistä syrjintää esiintyy monesti myös osana prosessia, jossa 
se yhtenä vaikuttajana toimii niin, että lopputulos on jonkun ryhmän 

5 Yhdenvertaisuuslaki 21/2004.
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kohdalla huono. Välillinen syrjintä ei edellytä tietoista tarkoitusta 
syrjiä vaan riittää, että henkilö tai ryhmä on tosiasiallisesti joutunut 
eri asemaan toisiin ryhmiin nähden.

Syrjinnän voidaan ymmärtää olevan etnistä silloin, kun toiminta 
tai menettely juontuu ihmisen tai ihmisryhmän etnisestä taustasta, 
kulttuurista tai äidinkielestä. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset 
pohjautuvat syrjinnänkieltoon ja tasa-arvoon ja tuomitsevat siis niin 
rasismin kuin syrjinnänkin muun muassa etnisen tai kansallisen alku-
perän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai mielipi-
teen perusteella.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi voidaan puhua institutio-
naalisesta syrjinnästä.6 Sillä viitataan yrityksen, organisaation tai jopa 
koko yhteiskunnan käytäntöihin, joilla on syrjiviä vaikutuksia. Institu-
tionaalinen syrjintä voi olla tahatonta. 

V ä h e m m i s t ö r y h m ä t 7 

Suomen lainsäädännössä ei käytetä käsitettä kansallinen vähemmistö 
vaan puhutaan erilaisista ”ryhmistä”. Perustuslaki takaa saamelaisille 
alkuperäiskansana sekä romaneille ja muille ryhmille oikeuden ylläpi-
tää ja kehittää omaa kulttuuriaan.8 Itse perustuslain tekstissä ”ryhmiä” 
ei ole eritelty, mutta lain perusteluissa todetaan niiden olevan saa-
melaiset ja romanit sekä kansalliset ja etniset vähemmistöt kuten 
venäläiset, juutalaiset ja tataarit.9 Kirjassa käytetään termiä etniset 
vähemmistöt löyhemmin kuin termin juridisessa merkityksessä.

Saamelaiset. Saamelaiset ovat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän 
alueella asuva alkuperäiskansa. Saamelaisilla on oma kieli, kulttuuri, 
elämäntapa ja identiteetti, ja heitä yhdistävät alueittain yhteinen his-
toria, perinteet, tavat ja yhteisöt. Saamelaiset ovat Suomessa alkupe-

18

6 Ks. esim. Makkonen, Timo (2003). Syrjinnän vastainen käsikirja. Vammala: International Organization for Migration. 
7 Tietolähteenä käytetty mm. Suomen toista raporttia kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puite -
yleissopimuksen täytäntöönpanosta (2004). www.formin.finland.fi/doc/fin/ihmisoik/raportointi/raportit/
IIraportti_kansalliset_vähemmistöt_eng.pdf (6.3.2006).
8 Suomen perustuslaki 731/1999.
9 Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993 vp.).

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:0318-19



19

räiskansa, ei etninen vähemmistö, mutta myös heidän oikeuksiensa 
toteutumista käsitellään tässä kirjassa.

Saamelaismääritelmä perustuu lakiin saamelaiskäräjistä, jonka 
mukaan saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saame-
laisena, edellyttäen että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmis-
taan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä 
kielenään; tai että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on mer-
kitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai 
henkikirjassa; taikka että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on mer-
kitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan 
tai saamelaiskäräjien vaaleissa.10 

Saamelaiskäräjät keräsi saamelaisten lukumäärään ja kaksikieli-
syyteen liittyvät tiedot vaaliensa yhteydessä vuonna 2003. Vaaleissa ää-
nioikeutettujen henkilöiden antamien tietojen mukaan saamelaisia oli 
yhteensä 7 956. Suomen väestöstä saamenkielisiä on 0,03 prosenttia.

Romanit. Romaniväestöön kuuluvien henkilöiden määräksi on 
arvioitu noin 10 000. Lisäksi Ruotsissa asuu noin 3 000 suomalaista 
romania. Suurin osa Suomen romaniväestöstä asuu Etelä-Suomen 
suurissa kaupungeissa. 

Suomeen romanit tulivat Ruotsin kautta 1500-luvulla, mutta vasta 
1970-luvulla on valtiovalta ryhtynyt parantamaan romanien asemaa 
sosiaali-, koulutus- ja kulttuuripoliittisin toimin. Tärkeimpiä vähem-
mistöpiirteitä Suomen romaneilla ovat muun muassa oma historia, 
oma vanha sivistys, omat kulttuuritavat, oma kieli, perheen ja suvun 
yhteenkuuluvuus sekä perinteinen pukeutuminen ja elämäntapa.11 

Vanhavenäläiset ja muu venäjänkielinen vähemmistö. Niin kutsutut 
vanhavenäläiset ovat Suomeen pääosin 1800-luvulla ja 1900-luvun 
alkupuolella muuttaneiden venäläisten jälkeläisiä. Ryhmän kokoa on 
vaikea arvioida, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana Venäjältä on 
Suomeen tullut lisäksi runsaasti uusia maahanmuuttajia. Vanhave-
näläisten määrän on arvioitu olevan alle 5 000 henkilöä. Käytössä 

10 Laki saamelaiskäräjistä 974/1995.
11 Opetushallitus (2004). Romanit Suomessa. www.oph.fi/page.asp?path=1,438,3449,15851 (6.3.2006).
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olevaa jakoa niin sanottuihin vanhavenäläisiin ja uusvenäläisiin on 
kritisoitu.

Tataarit. Tataareja on Suomessa arviolta noin tuhat. Tataarit ovat 
Suomen vanhin islaminuskoinen perinteinen vähemmistö. Valtaosa 
Suomen tataareista asuu pääkaupunkiseudulla. Tataarien historial-
linen tausta on Turkissa, ja myös tataarin kieli kuuluu turkkilaisiin 
kieliin. Tataarit saapuivat Suomeen vähitellen 1800-luvun puolivälin 
jälkeen.

Juutalaiset. Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvoston 
vuoden 2004 vuosikertomuksen mukaan Suomen kahdessa juutalai-
sessa seurakunnassa on 1637 jäsentä.12 Näistä on Helsingin juutalai-
sessa seurakunnassa 1453 henkilöä, joista 316 asuu ulkomailla. Turun 
juutalaisessa seurakunnassa on 184 jäsentä, joista 55 asuu ulkomailla. 
Tämän lisäksi eri puolilla Suomea asuu toista sataa israelilaista (on 
huomattava etteivät he kaikki ole välttämättä juutalaisia), mutta heistä 
vain osa pitää yhteyttä seurakuntaan. Seurakunnan jäsenmäärä on 
ollut jatkuvassa kasvussa pääasiassa entisen Neuvostoliiton alueelta ja 
Israelista tapahtuneen muuttoliikkeen seurauksena.

M a a h a n m u u t t a j a t

Virallisessa kielenkäytössä Suomeen vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi 
asettuvia ulkomaalaisia kutsutaan maahanmuuttajiksi. On kuitenkin 
muistettava, että maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen joukko 
eri maista, olosuhteista ja syistä Suomeen muuttaneita yksilöitä. Toisen 
tai useamman polven maahanmuuttajasta olisi usein kuvaavampaa 
käyttää esimerkiksi termiä maahanmuuttajataustainen tai uussuoma-
lainen. 

Ulkomaalaisella tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä, joka ei ole 
Suomen kansalainen. Suomessa vakinaisesti asuvia ulkomaalaisia oli 
vuoden 2005 lopussa 113 925 henkilöä eli noin kaksi prosenttia Suo-
men väestöstä.13 Näistä suurimmat kansalaisuusryhmät tulivat Ve-
näjältä (24 607), Virosta (15 426), Ruotsista (8 255), Somaliasta 

12 Helsingin Juutalainen Seurakunta, www.jchelsinki.fi/seurakunta/historia.htm (6.3.2006).
13 Väestörekisterikeskus, Ulkomaalaisvirasto. www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=1945 (6.3.2006).
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(4 694), Serbia ja Montenegrosta (3 319), Irakista (3 265), Kiinasta 
(2 920), Isosta-Britanniasta (2 776) ja Saksasta (2 768). Ulkomailla 
syntyneitä asui Suomessa vuoden 2004 lopussa 166 361 henkilöä 
ja äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia 
133 183 henkilöä.14 

Suomi on perinteisesti ollut maastamuutto, ei maahanmuuttomaa. 
Tämä trendi alkoi muuttua vasta 1980-luvun alussa. Vaikka 1990-luvun 
aikana maahanmuutto on lisääntynyt, on maahanmuuttajien määrä 
Suomessa vielä verrattain pieni sekä absoluuttisesti että suhteessa väes-
tön kokoon. 

Koska väestön ikärakenne on vanhentumassa, on ehdotuksessa 
hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi esitetty erityisesti 
työperustaisen maahanmuuton edistämistä.15 Tällä hetkellä maahan-
muuttajien yleisimmät syyt muuttaa Suomeen ovat paluumuutto, pako-
laisuus ja turvapaikan hakeminen, avioituminen ja muut perhesyyt.16   

Asenneilmapiiri

Vaikka maahanmuuton lisääntyminen on Suomessa pääsääntöisesti 
vastaanotettu myönteisenä merkkinä niin kansainvälistymisestä kuin 
kulttuurillisesta rikkaudestakin ja maahanmuuttajat on nähty väestöl-
lisenä ja taloudellisena resurssina, kielteisiäkin asenteita esiintyy. Kiel-
teiset asenteet eivät aina ilmene rasistisena tai syrjivänä käytöksenä, 
mutta esimerkiksi mediassa käytävä leimaava keskustelu kiistanalai-
sista ajankohtaisista aiheista voi olla omiaan lietsomaan vihamielisiä 
asenteita.

Vuoden 2005 aikana julkaistiin eri tutkimuksia suomalaisten asen-
teista etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Koska tutkimuksissa on käytetty 
erilaisia menetelmiä ja kysytty erilaisia kysymyksiä, eivät ne ole kes-
kenään vertailukelpoisia. Esittelemällä tutkimusten tuloksia voidaan 

14 Tilastokeskus, Tilastotietokannat. www.tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html (15.3.2006).
15 Työministeriö (2005). Työryhmän ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Työhallinnon julkaisu 
355.
16 Pehkonen, Aini (2006). Maahanmuuttajan kotikunta. Vammala: Vammalan kirjapaino.
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kuitenkin luoda jonkinlainen kuva asenneilmapiirin yleisestä kehitys-
suunnasta, vaikka tulokset saattavat joskus vaikuttaa jopa ristiriitai-
silta. 

Euroopan rasismin ja muukalaispelon seurantakeskus (EUMC) 
julkaisi maaliskuussa 2005 raportin, jossa vertaillaan valtaväestön 
asenteita vähemmistöjä kohtaan Euroopan eri maissa.17 Tiedot perus-
tuvat Eurobarometri-tutkimuksen ja European Social Surveyn (ESS) 
tuloksiin vuodelta 2003. Lähes 60 prosenttia suomalaisista vastaajista 
ilmoitti vastustavansa maahanmuuttoa. Tämä on neljänneksi korkein 
luku 19 maan joukossa. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavaa luku oli alle 15 
prosenttia. Monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden vastustus oli 
Suomessa noin Euroopan keskitasoa. Eurobarometrin mukaan Suo-
messa 23,5 prosenttia vastaajista vastusti monikulttuurisuutta, ja ESS:n 
tuloksissa noin 45 prosenttia vastaajista osoitti tukevansa monimuotoi-
suuden vastaisia väittämiä.

Kuitenkin esimerkiksi turvapaikanhakijoiden vastaisuus oli Suo-
messa Euroopan toiseksi alhaisinta. Myös Magdalena Jaakkolan vuonna 
2005 julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että suomalaisten asenteet 
pakolaisia kohtaan olivat muuttuneet myönteisimmiksi laman jäl-
keen.18 Noin joka kolmannen vastaajan mielestä Suomen pitäisi vas-
taanottaa vähemmän pakolaisia kuin nykyisin, ja noin puolet piti 
nykyistä käytäntöä sopivana. 

Jaakkola on tutkinut suomalaisten asennoitumista maahanmuut-
tajiin vuodesta 1987 alkaen. Viimeisimmässä tutkimuksessa, jossa vii-
tataan vuonna 2003 tehtyihin kyselyihin, todetaan, että suomalaisten 
asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. 
Vuosina 1993–2003 kielteiset asenteet ulkomaalaisten työnhakijoiden 
vastaanottamiseen vähenivät 61 prosentista 38 prosenttiin, ja esimer-
kiksi puolet vastaajista oli vuonna 2003 sitä mieltä, että Suomen pitäisi 
ottaa vastaan enemmän ulkomaalaisia ”osaajia”. 

17 EUMC (2005). Majorities’ Attitudes Towards Minorities: Key Findings from the Eurobarometer and the European 
Social Survey.Vienna: EUMC.
18 Jaakkola, Magdalena (2005). Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin vuosina 1987–2003. Helsinki: Työ-
ministeriö, työpoliittinen tutkimus 286.
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Eri kansallisuusryhmiin suhtaudutaan Suomessa kuitenkin eri ta-
voin. Vallitseva niin sanottu etninen hierarkia on sellainen, että 
myönteisimmin suhtaudutaan ruotsalaisten ja inkerinsuomalaisten 
maahanmuuttoon ja kielteisimmin venäläisten ja somalialaisten maa-
hanmuuttoon. Vastaajista 32 prosenttia näkisi hyvin tai melko mie-
lellään somalialaisen muuttavan Suomeen, 40 prosenttia venäläisen 
ja 76 prosenttia ruotsalaisen. Samantyyppisiä hierarkioita oli myös 
havaittavissa, kun kysyttiin suomalaisten asennoitumisesta avioitumi-
seen kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kanssa. Esi-
merkiksi vain 29 prosenttia suhtautui myönteisesti ”mustalaisen”, 52 
prosenttia juutalaisen ja 75 prosenttia saamelaisen kanssa avioitumi-
seen. 

Vastaajista 29 prosenttia oli osittain tai täysin sitä mieltä, että 
Euroopan ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajien on palattava koti-
maahansa. Joka kymmenes hyväksyi täysin väittämän, jonka mukaan 
”on tunnustettava se tosiasia, että jotkut kansat ovat älykkäämpiä kuin 
muut” ja vain hieman yli joka kolmas oli täysin eri mieltä. Jopa 45 
prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ” joihinkin 
rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan moder-
nissa yhteiskunnassa” kanssa. Tämä oli kolme prosenttia enemmän 
kuin vuonna 1998. Myös niiden henkilöiden määrä, jotka uskovat, 
että yhteiskunnan kannalta on parempi, että eri kulttuureista lähtöi-
sin olevat ihmiset elävät toisistaan erillään eivätkä sekoitu keskenään, 
oli noussut. Vuonna 1998 kyseisen toteaman allekirjoitti 19 prosent-
tia, vuonna 2003 luku oli 22 prosenttia. Luvut saattavat olla merkkejä 
siitä, että niin sanottuun kulttuurirasismiin perustuva ajattelu on yleis-
tymässä. 

Tutkimuksen mukaan henkilökohtaiset kontaktit Suomessa asu-
viin ulkomaalaisiin ovat lisääntyneet ja nämä kontaktit korreloivat 
myönteisiin asenteisiin niin ulkomaalaista työvoimaa ja pakolaisia kuin 
kaikkia tutkimuksessa mainittuja kansallisuusryhmiä kohtaan. Myös 
korkeammin koulutetut henkilöt suhtautuivat yleisesti positiivisem-
min maahanmuuttajiin. Puolueista vihreiden ja kokoomuksen kan-
nattajat suhtautuivat myönteisimmin ulkomaalaisiin työnhakijoihin. 
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Magdalena Jaakkolan tutkimuksessa painotetaan maahanmuuton mer-
kitystä työmarkkinoiden näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan myön-
teiset asenteet ulkomaalaista työvoimaa kohtaan ovat kaiken kaikkiaan 
lisääntyneet ja kielteiset vähentyneet. Jaakkola toteaa, että tämä hel-
pottanee ulkomaalaisten maahanmuuttoa ja viihtymistä Suomessa. 

Myös Elinkeinoelämän Valtuuskunnan tuottamassa tutkimuk-
sessa arvioidaan suomalaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan.19  

Tiedot perustuvat syksyllä 2004 tehtyihin haastatteluihin. Tutkimuk-
sen mukaan suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisten maahan-
muuttoon on nihkeää, mutta se on muuttunut myönteisemmäksi viime 
vuosien aikana. Lähes puolet vastustaa (ja vain kolmannes kannattaa) 
edelleen ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista, vaikka sen 
tarpeellisuutta kysymyksissä perustellaan väestömme ikääntymisellä 
ja uhkaavalla vähenemisellä. 

Avoimesti rasistisen toteaman ”ulkomaalaisten lisääntyvä maa-
hanmuutto johtaisi epäedulliseen rotujen sekoittumiseen ja heiken-
täisi kansakuntamme elinvoimaa” kanssa samaa tai jokseenkin samaa 
mieltä oli vuonna 2004 jopa 31 prosenttia vastaajista. Vuonna 2000 vas-
taava luku oli 34 prosenttia, joten muutos ei ole ollut nopeaa.

N u o r t e n  a s e n t e e t  

Magdalena Jaakkolan tutkimuksen mukaan naisten asenteet maahan-
muuttajia kohtaan olivat yleisesti ottaen myönteisempiä kuin miesten. 
Varauksellisimmat asenteet olivat 15–17-vuotiailla pojilla ja eläkeikäi-
sillä. Joka neljäs nuori poika piti itseään rasistina ja ainakin osittain 
tuki skinheadien maahanmuuttajavastaista toimintaa. Tulosta nuorten 
poikien erityisen kielteisiä näkemyksiä tukee myös Osmo Virrankos-
ken tutkimus, jossa hän on selvittänyt 15-vuotiaiden nuorten asen-
teita.20 Vuoden 2003 tuloksissa suvaitsevien tyttöjen määrä aineistossa 

19 Torvi, Kai ja Kiljunen, Pentti (2005). Onnellisuuden vaikea yhtälö: EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 
2005. Taloustieto Oy: Yliopistopaino.
20 Virrankoski, Osmo (2005). ”Kansallinen identiteetti ja etniset ennakkoluulot monikulttuurisuuden esteenä.” Teok-
sessa Smeds, John et. al. (toim.) Multicultural communities, multilingual practice. Turku: Annales Universitatis Tur-
kuensis.
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on lähes 50 prosenttia ja poikien 10 prosenttia. EUMC:n tuottaman 
raportin mukaan taas yleisesti ottaen Euroopassa nuoret olivat avoi-
mimpia moninaisuudelle.

Kokonaisuudessaan rasististen ja suvaitsemattomien suomenkielis-
ten oppilaiden määrä on Virrankosken mukaan lisääntynyt 15 prosen-
tista 35 prosenttiin vuodesta 1990 vuoteen 2003 samalla menetelmällä 
mitattuna. Suvaitsemattomista 78 prosenttia ja suvaitsevista 10 pro-
senttia on sitä mieltä, että maahanmuuttajista on vain harmia ja kuluja 
Suomelle. Virrankoski toteaa, että etniset ennakkoluulot ovat esteenä 
monikulttuurisuuden laajenemiselle Suomessa. Virrankoski painottaa-
kin opettajankoulutuksessa tehtävän suvaitsevaisuuskasvatuksen tär-
keyttä sekä ennakkoluulojen ja rasismin torjumista. 

Nuorten asennoitumista monikulttuurisuuteen tutki vuonna 2005 
myös Päivi Harinen.21 Harinen toteaa, että suhtautuminen monikult-
tuurisuuteen ja maahanmuuttajiin on yleisesti ottaen enemmän myön-
teistä kuin kielteistä. Täysin varauksetonta ei suhtautuminen hänen-
kään mukaan kuitenkaan ole. Harisen tutkimusaineisto sisältää nuo-
rilta myös jyrkkiä monikulttuuristumista vastustavia kannanottoja.

Harisen tutkimuksessa lähes 70 prosenttia katsoo, että ulkomaa-
laiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria, mutta vain reilu 
kolmasosa ajattelee, että olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmänkin 
ulkomaalaisia. Jopa noin 38 prosenttia olisi työnantajana valmiimpi 
palkkaamaan kahdesta samantasoisesta hakijasta ”suomalaisen vaih-
toehdon”. Aineiston mukaan nuoret, joilla on maahanmuuttajataus-
taisia ystäviä, suhtautuvat monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajiin 
myönteisemmin kuin ne, joiden ystäväpiiri koostuu vain suomalaisista. 
Lähes puolet nuorista kuitenkin ilmoitti, ettei heillä ole maahanmuut-
tajataustaisia ystäviä. 

Harisen tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan tytöt suhtau-
tuvat poikia suvaitsevammin monikulttuurisuuteen. Tämä siitä huo-
limatta, että pojilla on oman kertomansa mukaan tyttöjä useammin 
maahanmuuttajataustaisia ystäviä. Myös esimerkiksi enemmistö niistä 

21 Harinen, Päivi (2005). ”Nuoret monikansallistuvassa ja -kulttuuristuvassa yhteiskunnassa.” Teoksessa Wilska, Ter-
hi-Anna (toim.) Erilaiset ja samanlaiset: Nuorisobarometri 2005. Helsinki: Yliopistopaino. www.minedu.fi/nuora/
julkaisut/Baro2005.pdf (25.2.2006).
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vastaajista, joiden mielestä maahanmuuttajan kanssa ei voi mennä nai-
misiin (yhteensä 26,6 prosenttia), on tyttöjä. 

Kuten tutkimuksista ilmenee, ovat suomalaisten asenteet monella 
saralla muuttuneet myönteisimmiksi maahanmuuttajia ja etnisiä 
vähemmistöjä kohtaan. Tilanne ei kuitenkaan ole pelkästään positii-
vinen, ja esimerkiksi nuorten asenteissa on vielä paljon varaa myön-
teiselle kehitykselle. Median ja kasvatuksen rooli tiedon antajana ja 
asiallisen keskustelun rohkaisijana on ensisijaisen tärkeä.

Ihmisoikeusliitto on järjestänyt vuosina 2002 ja 2004 Kirjoita. He eivät voi. -kir-
joituskilpailun. Kilpailun tavoitteena on ollut herättää nuoret pohtimaan ihmisoike-
uksia ja niiden toteutumista paitsi heidän omassa elämässään myös laajemmin 
maailmalla. Kilpailu saavutti molempina vuosina runsaan osanoton. Kirjoitukset an-
tavat äänen eri puolilla Suomea asuville, erilaisista taustoista tuleville nuorille. Jou-
kossa on syntyperäisiä suomalaisia ja maahanmuuttajia, tekstejä on sekä suomeksi 
että ruotsiksi. Voittajatekstit koottiin vuonna 2005 Kirjoita. He eivät voi. Nuorten 
kirjoituskilpailun satoa -kirjaksi.

Värien täytyy saada hengittää

Minulla on valtavat, siniset silmät. Minulla on paljon nauravia vaatteita, niissä 
on keltaista ja oranssia ja vihreää. Ystäväni tatuoi minulle auringon käsivarteeni. 
Aurinko on pieni ja iloinen, se on kuva minun ystävästäni. Ystäväni silmät ovat 
ruskeat, lämpimän ruskeat. He eivät yhtään tiedä, kuinka lämpimät ne ovatkaan. 
Heillä on vihreät silmät tai sitten vaaleanruskeat tai harmaat, joillakin saattaa olla 
siniset niin kuin minulla. Minun silmäni ovat täynnä keijukaisia, kun näen hänet, 
mutta heidän silmissään tanssivat pistävät mehiläiset, ja heidän kasvoissaan on 
sata julmaa ilmettä.

Ystäväni pukeutuu pitkään kaapuun. Se on ihan kaunis. Me myöhästymme 
usein bussista, sillä hänen on vaikea juosta kaapunsa kanssa. Kaapu on punainen, 
kirkkaanpunainen. 

- Se on muodikas, sanoo ystäväni. Se on muodikas hänen kotonaan, mutta ei 
meidän sinisilmäisten kotona.

He katsovat ystävääni pitkään, kun me kävelemme kadulla. Me puhumme 
musiikista ja vaahteranlehdistä, mutta he tuijottavat silti. Emme koskaan puhu 
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sodasta. He tulevat ja sylkevät päällemme. He tulevat ja varastavat ystäväni lau-
kun. He tulevat ja haukkuvat meitä, mutta emme ikinä sano sodasta mitään. Meillä 
ei ole sotaa, mutta ystäväni mielessä sotii joka päivä. Hänen ajatuksensa ovat kau-
kana kotona, siellä, missä isä makaa haudassa kuolleena.

Minä pyyhin kyyneleitä hänen ripsistään, kun huudot ympäröivät meidät val-
koisen kuplan sisälle. 

– Neekeri! he huutavat ja tunnen kuinka ihoni muuttuu ruskeaksi. Kermasuk-
laata, tasaista ja lämmintä. Tahdon olla niin kuin ystäväni. Hänen surunsa asuu 
minunkin sydämeni päällä.

Maailma on täynnä värejä, jotka leikkivät ja hengittävät ympärillämme. 
He rikkovat värien leikkiä, he tahtovat, että värit lakkaavat hengittämästä. Minä 
pidän sinisistä silmistäni, sininen on niin kaunis väri. Minä pidän taivaasta, taivas 
on niin sininen. Miksi ystäväni pelkää katsoa heitä silmiin? Miksi he sylkevät ystä-
väni kauniin ruskean ylle? Ystäväni täytyy saada tuntea ylpeyttä ruskeudestaan, 
hänen täytyy saada pitää punaista kaapuaan muodikkaana, vaikka meillä on vaa-
leat silmät ja pukeudumme lyhyeen hameeseen, ja vaikka hänen kotinsa on kau-
kana täältä, liianko kaukana?

Anna Masanti, kirjoituskilpailun toinen sija 

lukiolaisten ja ammatillisen asteen sarjassa vuonna 2002.

A s e n t e e t  m u s l i m e j a  k o h t a a n

Viimeaikaiset maailmanpolitiikan tapahtumat ja vallitsevat jännitteet 
islamiin liittyvissä kysymyksissä asettavat myös Suomen muslimivä-
estön helpoksi maalitauluksi suvaitsemattomalle käytökselle. Siitä 
huolimatta, että Suomi oli yksi ensimmäisistä länsieurooppalaisista 
valtioista, joka virallisesti tunnusti islamilaisen seurakunnan, on 
maan muslimiväestö edelleen kooltaan varsin pieni verrattuna moniin 
muihin Euroopan maihin. Turkinsukuiset tataarit perustivat vuonna 
1925 Helsinkiin Suomen Islam-seurakunnan, ja he olivat pitkään lähes 
ainoita muslimeja Suomessa. Vasta 1980-luvulta lähtien Suomi on vas-
taanottanut pakolaisryhmiä, joiden joukossa on ollut muslimeja eten-
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kin Irakista ja Iranista. Heidän lisäkseen muslimeja on tullut Suomeen 
pakolaisina ja turvapaikanhakijoina lähinnä Pohjois-Afrikasta, Lähi-
idästä ja Somaliasta.22 Tällä hetkellä Suomen muslimiväestön arvioi-
daan olevan kooltaan noin 30 000–35 000 henkilöä, josta tataareja 
on noin tuhatkunta. Lisäksi kantasuomalaisia käännynnäisiä on noin 
800.

Suomalaisten asenteet islamia kohtaan ovat varaukselliset, vaikka 
ne viimeisimpien tutkimusten mukaan ovatkin hieman kohentuneet. 
Kirkon tutkimuskeskuksen Gallup Ecclesiastica 2003 -tutkimuksen mu-
kaan islamiin suhtautuu myönteisesti 10 prosenttia ja kielteisesti 50 
prosenttia väestöstä.23 Vuonna 1999 tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa 
islamiin suhtautui myönteisesti vain neljä prosenttia ja kielteisesti 51 
prosenttia väestöstä. Kuntoutussäätiön eritystutkija Magdalena Jaak-
kolan tekemän Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin vuosina 
1987–2003 -tutkimuksen mukaan suomalaisten keskuudessa esiintyy 
islamia kohtaan voimakkaita ennakkoluuloja.24 Tämän tutkimuksen 
mukaan vuonna 2003 suomalaisista 24 prosenttia oli joko täysin tai 
osittain samaa mieltä avoimesti rasistisen väitteen kanssa, että ”Suo-
messa ei tulisi sallia islamin uskon harjoittamista, koska se uhkaa 
meidän kulttuuriamme”. Vuonna 1998 vastaava luku oli 28 prosent-
tia. 

Lontoon heinäkuisten terrori-iskujen jälkimainingeissa Sunnun-
taisuomalainen teetti Taloustutkimuksella mielipidekyselyn, jossa kysyt-
tiin: ”Viimeaikaiset terrori-iskut ovat lisänneet uskontokuntien ja 
etnisten ryhmien välisiä jännitteitä eri puolilla maailmaa. Uskotteko 
iskujen lisäävän rasismia Suomessa?”25 Vastaajista 67 prosenttia arvioi 
rasismin lisääntyvän vähintään jonkin verran. Tämän perusteella ei 
tosin voi vetää johtopäätöksiä suomalaisten suhtautumisesta islamiin, 

22 Ks. esim. Martikainen, Tuomas (2000). ”Muslims in Finland.” Teoksessa Holm, Nils (toim.) Islam and Christianity 
in School Religious Education. Åbo: Åbo Akademi.
23 Kirkon tutkimuskeskus (2004). Kirkko muutosten keskellä. Suomen Evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000– 
2003. 2. korjattu painos. Tampere: Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 89.
24 Jaakkola, Magdalena (2005). Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin vuosina 1987–2003. Helsinki: Työ-
ministeriö, työpoliittinen tutkimus 286.
25 Sunnuntaisuomalainen, 7.8.2005.
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mutta tulos kertoo ainakin sen, että suomalaiset pitävät itseään – tai 
pikemmin toisia suomalaisia – alttiina reagoimaan maailmanpolitii-
kan tapahtumiin

Ihmisoikeusliiton Euroopan rasismin ja muukalaispelon seuran-
keskukselle (EUMC) Lontoon terrori-iskujen jälkeen tekemän kar-
toituksen mukaan Suomen suurimmissa islamilaisissa seurakunnissa 
ei havaittu rasististen tekojen merkittävää lisääntymistä, mutta yksit-
täisiä, huolestuttava tapauksia kuitenkin ilmeni.26 Heinäkuun 2005 
aikana törkeimpien tekojen kohteeksi joutuivat islamilainen Resalat-
yhdyskunta Helsingissä ja maahanmuuttajien pitämä pitseria Kajaa-
nissa. Resalat-yhdyskunnan toimitilojen ovi syljettiin kauttaaltaan ja 
siihen piirrettiin suuri hakaristi, jonka seurauksena seurakunnan 
normaali toiminta keskeytettiin viikoksi. Kajaanissa nuorisojoukko 
hyökkäsi ulkomaalaistaustaisen ylläpitämään pitseriaan, pahoinpiteli 
henkilökuntaa ja vahingoitti sen irtaimistoa. Näiden kahden tapauk-
sen lisäksi joillekin muslimeille oli huudeltu kadulla säädyttömyyksiä 
ja tataarien Suomen Islam-seurakunta sai erinäisiä häirikkösoittoja. 

Ennakoivana toimenpiteenä etnisten ja uskonnollisten ryhmien 
välisten jännitteiden poistamiseksi olisi toivottavaa, että muslimeihin 
ja muihin kohdistuva rasismi ja siitä vaikeneminen tuomittaisiin. Näin 
kenellekään vakavasti otettavalle poliitikolle ei tarjottaisi mahdolli-
suutta käyttää populistisesti hyväkseen vallitsevaa asenneilmapiiriä. 
Lyhyellä aikavälillä ja Lontoon kaltaisten terrori-iskujen jälkeen suuri 
vastuu kansavalistustoiminnasta lankeaa tiedotusvälineille ja poliiti-
koille. On tärkeää, että tiedotusvälineissä vältetään yleistyksiä ja että 
poliitikot tukevat omalta taholtaan asiallista mediakeskustelua.

Etninen syrjintä

Syrjinnässä on kyse ihmisten välisiin eroihin perustuvasta ei-hyväksyt-
tävästä erottelusta. Myös toiminta tai toimimatta jättäminen, jonka 

26 EUMC (2005). The impact of 7 July 2005 bomb attacks on Muslim Communities in the EU. eumc.eu.int/eumc/
material/pub/London/London-Bomb-attacks-EN.pdf. (13.3.2006).
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vaikutuksesta henkilö ilman hyväksyttävää perustetta joutuu eriarvoi-
seen asemaan, on syrjintää.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat keskeisiä periaatteita Suo-
men oikeusjärjestelmässä. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yh-
denvertaisia lain edessä: ketään ei saa ilman hyväksyttävää perus-
tetta asettaa muihin nähden eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammai-
suuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.27 Syrjintä on 
kielletty myös muun muassa rikoslaissa.

Helmikuussa 2004 voimaantullut yhdenvertaisuuslaki28 konkreti-
soi ja laajensi syrjinnän kieltoa. Laki pani käytäntöön kansallisella 
tasolla kaksi EU-direktiiviä, niin sanotun rasismidirektiivin ja työsyrjin-
tädirektiivin.29 Lakia sovelletaan jo voimassaolevien syrjinnän kieltä-
vien säädösten rinnalla. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä iän, 
etnisen ja kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuoli-
sen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

Yhdenvertaisuuslaissa määritellään syrjintä varsin laajasti. Välittö-
män ja välillisen syrjinnän ohella siinä kielletään sekä häirintä että 
ohje tai käsky syrjiä. Laki sisältää myös vastatoimien kiellon. Tämä tar-
koittaa sitä, että on kiellettyä kohdistaa epäedullista kohtelua henki-
löön, joka osallistuu toimiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Muita 
olennaisia syrjintäkieltoa koskevia uudistuksia ovat syrjintää kokeneen 
henkilön mahdollisuus saada hyvitystä ja jaettu todistustaakka syrjin-
tää toteennäytettäessä. Jaettu todistustaakka tarkoittaa käytännössä 
sitä, että syrjintäolettaman täytyttyä todistustaakka siirtyy vastaajalle. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi Suomea koskevassa tuo-
miossaan helmikuussa 2005, että Suomi ei ollut antanut määräajassa 
rasismin ja etnisen syrjinnän kieltävän direktiivin noudattamisen edel-
lyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä Ahvenanmaan 

27 Suomen perustuslaki 731/1999.
28 Yhdenvertaisuuslaki 21/2004.
29 Neuvoston direktiivi rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täy-
täntöönpanosta (2000/43/EY); Neuvoston direktiivi yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista ylei-
sistä puitteista (2000/78/EY).
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maakunnan osalta.30 Direktiivin edellyttämä lainsäädäntö tuli voi-
maan Ahvenanmaalla 1. joulukuuta 2005.31 

S y r j i n n ä n  m ä ä r ä n  a r v i o i n t i

Syrjinnän yleisyyttä on vaikea arvioida muun muassa siksi, että 
usein kynnys ilmoittaa poliisille syrjintärikoksesta on varsin korkea. 
Lisäksi etnisiä syrjintätapauksia ei tilastoida järjestelmällisesti. Tällä 
hetkellä etnisten syrjintätapausten määrän arvioinnissa joudutaan 
nojautumaan pitkälti poliisiammattikorkeakoulun laatimiin tilastoi-
hin. Vuonna 2004 poliisille tehdyistä rasistisiksi luokitelluista rikos-
ilmoituksista 93:ssä oli rikosnimikkeenä syrjintä. Tämä oli yli kak-
sinkertainen määrä verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin syrjintä oli 
rikosnimikkeenä 44 rikosilmoituksessa.32  

Vuonna 2005 vähemmistövaltuutetulle tulleista asiakasyhteyden-
otoista (yhteensä noin 1 500 yhteydenottoa) aikaisempaa suurempi osa 
eli 43 prosenttia liittyi syrjintään.33 Eduskunnan oikeusasiamiehen toi-
mistossa kanteluita, joissa esitetään väitteitä viranomaistoiminnassa 
tapahtuneesta syrjinnästä, ei tilastoida omaksi ryhmäkseen. Syrjintä-
asiasanalla kanslian diaarista löytyy 25 asiaa vuodelta 2005. Näissä esi-
tetyt syrjintäväitteet koskivat kuitenkin pääosin muuta kuin etnistä 
syrjintää.34 

Sekä yhdenvertaisuuslain voimaantulo että kansallinen ja euroop-
palainen tiedotuskampanja syrjinnänkiellosta ovat oletettavasti vaikut-
taneet ilmoitusten määrän lisääntymiseen vuonna 2004. Siinä mie-
lessä, että kyseessä on syrjintärikosten ilmoittamiskynnyksen madal-
tuminen, on esiin tulleiden syrjintätapauksien määrän lisääntyminen 
merkki myönteisestä kehityssuunnasta. Se mahdollistaa aikaisempaa 

30 C-327/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Suomen tasavalta.
31 Landskapslag om förhindrande av diskriminering in landskapet Åland 66/2005.
32 Keränen, Tuunia (2005). Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus Suomessa 2003. Espoo: Poliisiammattikorkea-
koulun tiedotteita 39; Keränen, Tuunia (2005). Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus Suomessa 2004. Espoo: 
Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 40.
33 Tiedot saatu sähköpostitse vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltuselta 24.2.2006.
34 Tiedot saatu sähköpostitse oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjolalta 14.2.2006. 
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tehokkaamman puuttumisen yksittäisiin tapauksiin ja mahdollisesti 
havahduttaa laajemman yleisön huomaamaan etnisen syrjinnän tor-
junnan tärkeyden. 

Tieto syrjinnän määrästä, luonteesta ja syrjintää ehkäisevien toi-
menpiteiden vaikuttavuudesta on nykyisellään puutteellista. Edellä 
esitetyt syrjintätapauksien määrät eivät paljasta tosiasiallista syrjintäti-
lannetta vaan ovat suuntaa antavia. Suurin osa esimerkiksi rasistisesta 
rikollisuudesta jää ilmoittamatta poliisille, joten syrjintätapausten ko-
konaismäärä on mitä ilmeisimmin paljon suurempi.35 Kaikki syrjin-
tätapaukset eivät tule poliisin tietoon myös muun muassa siksi, että 
kaikki syrjintätapaukset eivät ole rikoslain mukaisia syrjintärikoksia. 

Keskitetylle ja luotettavalle etnisen syrjinnän seurantamekanis-
mille tai -keskukselle on Suomessa selkeä tarve. Vaikka esimerkiksi 
työsuojeluviranomaiset valvovat syrjintäkiellon noudattamista työelä-
mässä, he eivät kerää tilastoja etnisen työsyrjinnän esiintymisestä. 
Työsyrjinnän seuranta olisi kuitenkin tärkeää, sillä puolet työtä hake-
neista maahanmuuttajista on kokenut ainakin kerran Suomessa asu-
essaan, että he eivät ole saaneet työtä ulkomaalaistaustansa vuoksi.36  

Tarkemman syrjintätilanteen tuntemuksen avulla myös asianmukais-
ten toimenpiteiden suunnittelu etnisen syrjinnän ehkäisemiseksi ja 
siihen puuttumiseksi helpottuisi. 

Nykyiseen tilanteeseen on toivon mukaan tulossa parannusta, sillä 
marraskuussa 2005 aloitettiin Making Equality a Reality with Adequate 
Data -projekti (MERA), jonka tarkoituksena on laatia ehdotus syr-
jinnän seurantajärjestelmäksi vuoden 2006 aikana.37 Kansainvälisen 
projektin pääasiallinen rahoittaja on Euroopan unionin komissio ja 
sitä hallinnoi Suomen työministeriö. Projekti jakautuu kahteen osaan, 
joista ensimmäisessä kehitetään eurooppalainen syrjinnän seuran-
nan käsikirja. Toinen osa koostuu kansallisesta pilottiprojektista, jossa 

35 Ks. esim. Keränen, Tuunia (2005). Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus 2004, s. 9. Espoo: Poliisiammattikor-
keakoulun tiedotteita 40.
36 Jasinskaja-Lahti, Inga, Liebkind, Karmela ja Vesala, Tiina (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa: Maahanmuutta-
jien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus. 
37 Ks. esim. europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/policy/awrais/nap_en.htm (4.3.2006).
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kehitetään kansallinen syrjinnän seurantajärjestelmä Suomeen. Pro-
jekti kattaa kaikki EU-direktiiveissä eritellyt syrjintäperusteet. 

Käsikirjassa on tarkoituksena käsitellä sitä, miten syrjintää voi-
daan seurata esimerkiksi eri tilastojen, kyselytutkimusten ja syrjintätes-
tausten avulla. Kirjan tavoitteena on rohkaista EU-maita seuraamaan 
syrjintää ja kertoa, miten seuranta voidaan käytännössä toteuttaa. 
Kirjan kirjoittaa tutkija Timo Makkonen kansainvälisen projektiryh-
män ohjauksella. Projektin toinen osa koostuu kansallisesta pilot-
tiprojektista, jonka tarkoituksena on kehittää syrjinnän seurantaa 
Suomessa. Pilottiprojektista vastaa Simo Mannila Stakesista. Häntä 
tukee työryhmä, joka koostuu muun muassa ministeriöiden ja kansa-
laisjärjestöjen edustajista.

Ihmisoikeusliiton mielestä MERA-projekti on tärkeä, tarpeellinen 
ja tervetullut. Projektilla on kuitenkin käsissään haastava työsarka, ja 
nähtäväksi jää, kuinka hyvin vuoden pituinen projekti kykenee vas-
taamaan tähän haasteeseen, ja millaisia suuntaviivoja se voisi antaa 
myös rasismin seurannalle.  Sitoutuminen projektin tavoitteisiin myös 
sen päätyttyä on tärkeää. Projektin ottama suunta ja kokonaisvaltai-
nen lähestymistapa ovat kuitenkin oikeat. 

E t n i n e n  s y r j i n t ä  p a l v e l u y r i t y k s i s s ä

Suomen lokakuussa 2005 antamassa viidennessä YK:n taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen määrä-
aikaisraportissa tuodaan esille romaniasian neuvottelukunnan näke-
mys siitä, että ravintoloihin ja kauppoihin sisäänpääsyn epääminen 
on edelleen tyypillistä Suomessa. 

Ihmisoikeusliitto testasi vuoden 2002 syksyllä helsinkiläisten ravin-
toloiden suhtautumista asiakkaiksi pyrkiviin romaneihin ja mustaihoi-
siin. Testin tulos oli yksiselitteinen: jokainen seurue tai joku sen 
jäsenistä koki syrjintää yhden tai useamman ravintolan ovella. Testin 
seurauksena tehtiin 11 rikosilmoitusta syrjinnästä Helsingin poliisille. 
Kuudessa tapauksessa ovimies tai ravintolapäällikkö tuomittiin sakkoi-
hin ja korvauksiin, neljässä tehtiin syyttämättäjättämispäätös. Tuo-
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miot vaihtelivat 20–30 päiväsakkoon, ja vahingonkorvausten taso oli 
vaatimaton. 

Tutkinnan eteneminen eri tapausten kohdalla vaihteli huomatta-
vasti. Pahimmillaan asianosaisia ja todistajia kuultiin vasta vuosi tapah-
tuman jälkeen ja oikeudessa asia käsiteltiin vasta yli kahden vuoden 
kuluttua tapahtuneesta. Hidastelu johti yhden syytetyn osalta jutun 
vanhenemiseen ja syytteen raukeamiseen. 

Pitkät tutkinta-ajat ja lievät tuomiot antavat ymmärtää, etteivät 
poliisiviranomaiset, syyttäjät ja tuomioistuimet suhtaudu etniseen syr-
jintään järin vakavasti. Ihmisoikeusliiton mielestä syytekynnys näytti 
olevan erityisen korkealla ravintolapäälliköiden ja omistajien koh-
dalla. 

Liitto kiinnitti kesäkuussa 2005 valtakunnansyyttäjän huomion 
romanien syrjintää koskevien oikeustapausten käsittelyyn syyttäjälai-
toksessa.38 Valtakunnansyyttäjän marraskuussa 2005 antamassa vas-
tauksessa todetaan, ettei Ihmisoikeusliiton kirjelmä anna aihetta toi-
menpiteisiin eikä anna aihetta epäillä, että syyttäjäviranomainen olisi 
aiheettomasti viivytellyt kyseisten tapausten syyteharkinnassa.39 Val-
tionsyyttäjä toteaa kuitenkin vastauksessaan, että valtakunnansyyttä-
jänviraston kannalta olisi hyödyllistä saada tietoa kaikista rasistisia 
rikoksia koskevista syyteharkinta-asioista. 

Valtionsyyttäjä huomauttaa myös, että syyttäjäntoiminnassa on pe-
rusteltua pyrkiä käsittelemään syrjintärikosasiat keskimääräisen syy-
teharkinta-ajan puitteissa, erityisesti niissä tapauksissa, joissa esitut-
kinnan toimittaminen on kestänyt suhteellisen pitkään. Valtakunnan-
syyttäjän antamassa vastauksessa todetaan: 

Syrjintärikoksen uhriksi joutuminen on uhrin kannalta nöyryyttävää rikoksen-

tekijän henkilöllisiin ominaisuuksiin suhteutettunakin. Syyttäjäntoiminta ei saa 

olla omiaan lisäämään tätä nöyryytystä. Syyttäjäntoiminnassa ei saa antaa syrjin-

tärikoksen uhrille sellaista kuvaa, että uhrin kokemukseen suhtaudutaan vähä-

telleen taikka välinpitämättömästi. 

38 Dnro 103/41/05.
39 Valtakunnansyyttäjänviraston päätös 30.11.2005. Dnro 103/41/05.
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Ravintoloissa esiintyvän syrjinnän yleisyyden vuoksi syrjinnän kiellon 
huomioiminen esimerkiksi järjestyksenvalvojien koulutuksessa on en-
sisijaisen tärkeää. Tällä hetkellä järjestyksenvalvojan peruskurssin kou-
lutusaineistossa kerrotaan vain rikoslain ja kokoontumislain syrjintä-
kielloista.40 

Mahdollisuus laajempaankin keskusteluun koulutuksen aikana on 
toki olemassa, silloin kun se otetaan koulutusmateriaalin ulkopuolelta 
esiin.41 Vastuu perusteellisen koulutuksen tarjoamisesta syrjinnänkiel-
losta jäänee kuitenkin pitkälti järjestyksenvalvojien kouluttajille.

35

40 Sisäasiainministeriön 15.4.2004 vahvistama järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusaineisto.
41 Tiedot saatu puhelimitse sisäasiainministeriön poliisiosaston turvallisuusalan valvontayksikön päällikkö Mika Ko-
poselta 30.12.2005.

Romaneita kohdeltu syrjivästi liikkeissä

Liikkeen myyjä oli kieltänyt kahdelta romaniväestöön kuuluvalta henkilöltä pal-
velun. Asianomistajien kertomukset osoittivat, että palvelusta kieltäytymisen taus-
talla on asianomistajien asettaminen eriarvoiseen asemaan etnisen alkuperän tai 
kansalliseen vähemmistöön kuulumisen vuoksi. Syrjinnästä ja kieltäytymisestä tot-
telemaan oikeuden puheenjohtajaa myyjälle annettiin yli 1 500 euron sakkoran-
gaistus. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan oikeudenkäynnistä koituneita kuluja 
ja 500 euron korvaukset henkisestä kärsimyksestä kummallekin romanille.

Dnro: R 04/2829 (20.4.2005)

Yrittäjä oli antanut myymälässä ohjeistuksen, jonka mukaan myymälän henkilö-
kunnan tuli erityisesti tarkkailla romanitaustaisia henkilöitä. Lisäksi hän oli kehot-
tanut työntekijöitä erikseen tarkkailemaan myymälään tullutta romaninaista ja 
ilmoittanut epäilevänsä naista anastuksesta muun muassa tämän etnisen alkuperän 
perusteella sekä kieltänyt häntä palaamaan myymälään. Kaikki naisen tavarat 
ja vaatteet tarkastettiin, mutta mitään asiaankuulumatonta ei löytynyt. Käräjäoi-
keus katsoi naiseen kohdistetun poistumiskehotuksen ja palaamiskiellon perustu-
neen siihen, että nainen oli romani. Hänet oli siis asetettu eriarvoiseen asemaan 
etnisen alkuperän johdosta. Yrittäjä ja yritys tuomittiin sakkorangaistukseen, kor-
vaamaan oikeudenkäyntikuluja, ja maksamaan naiselle 2 000 euroa hyvitystä.

Dnro: R 05/1261 (9.11.2005)
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42 HE 265/2004.

Järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta on annettu hal-
lituksen esitys, jonka tavoitteena on järjestyksenvalvontatoiminnan 
oikeudellisen sääntelyn ajanmukaistaminen järjestyksenvalvojien am-
mattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien oikeustur-
van varmistamiseksi.42 Esitykseen sisältyy myös järjestyksenvalvojien 
kouluttajien koulutuksen uudistus. Järjestyksenvalvojia voisi vastaisuu-
dessa opettaa vain henkilö, joka on itse perehdytetty tehtäväänsä po-
liisikoulussa. Tämänkaltaisen uudistuksen yhteydessä olisi toivottavaa, 
että syrjinnänkielto sisällytettäisiin laajemmin ja johdonmukaisesti jär-
jestyksenvalvojien kouluttajien koulutukseen ja että koulutus sisältäisi 
tietoa myös yhdenvertaisuuslaista. Etniseen syrjintään ravintolapal-
velujen tarjonnassa eivät kuitenkaan syyllisty ainoastaan järjestyk-
senvalvojat. Näin ollen tiedotus syrjinnänvastaisesta lainsäädännöstä 
kaikille ravintoloiden työntekijöille olisi myös ensisijaisen tärkeää.

 Vaikka tässä osiossa on painotettu ravintola-asiakkaiden kokemaa 
etnistä syrjintää, voivat ravintolat, kuten muunkinlaiset yritykset, syyl-
listyä etniseen syrjintään myös työhönotossa tai työsuhteen aikana. 

Ravintolan kokeille isot korvaukset työsyrjinnästä 

Kaksi turkkilaistaustaista työntekijää toimivat ravintolan kokkeina työehtosopimusta 
alhaisemmalla palkalla ja tekivät keskimäärin 60 tunnin työviikkoa. Keskimäärin 
kymmenen tunnin pituisia työpäiviä miehillä oli viikossa kuusi ja työsuhteen alussa 
jopa seitsemän.

Oikeuden mukaan kokkeja oli syrjitty asettamalla heidät epäedulliseen ase-
maan ja hyödyntämällä sitä, ettei miehillä ulkomaalaisina ja heikon kielitaidon 
omaavina ollut riittäviä tietoja, jotta he olisivat voineet vaatia heille työsuojelulain-
säädännön mukaan kuuluvia etuja. 

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi ravintolayrittäjät ehdolliseen vankeuteen kol-
meksi kuukaudeksi muun muassa työsyrjinnästä ja kiskonnasta. Heidät määrättiin 
myös korvaamaan maksamatta jääneinä palkkoina, lisinä ja lomakorvauksina 
kummallekin kokille yli 31 000 euroa sekä kärsimyskorvauksina 5 000 euroa. Tä-
män lisäksi yrittäjien tulee korvata oikeudenkäynnistä koituneita kuluja. 

Dnro: R 04/10305 (30.12.2005)
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On tervetullutta, että yhdenvertaisuuslain velvoittamana ja kansallisen 
tiedotuskampanjan avulla syrjintään puututaan ja sitä myös ehkäis-
tään. Hyvinä esimerkkeinä syrjinnän torjumisesta ja yhdenvertaisuu-
den kehittämisessä toimivat esimerkiksi SEIS ja Join In -projektit. Myös 
opetusministeriö rahoittaa vuosittain monikulttuurisuutta tukevaa ja 
rasismia ehkäisevää työtä. Työlle varatut voimavarat olivat vuonna 
2005 aikaisempaa suuremmat. Syrjinnän ehkäisemiseen tulisi edel-
leen keskittää voimavaroja muun muassa pitkäjänteisen ja kokonais-
valtaisen asenne- ja ihmisoikeuskasvatustyön avulla.

Rasistinen rikollisuus

Vastuu poliisin tietoon tulleen rasistisen rikollisuuden vuosiselvityk-
sestä on siirtynyt sisäasiainministeriön poliisiosastolta poliisiammat-
tikorkeakoululle. Tämä on tervetullut muutos, sillä on odotettavissa, 
että selvitysten julkaisuaikataulu nopeutuu jatkossa. Viime vuoden 
aikana poliisiammattikorkeakoulu kiri umpeen venähtänyttä aikatau-
lua ja julkaisi vuosien 2003 ja 2004 raportit.43  

Vuosiselvitysten tarkoituksena on kartoittaa poliisin tietoon kysei-
senä vuonna tulleita rasistisia rikoksia – eli sellaisia rikoksia, joissa 
on rasistinen motiivi tai jotka sisältävät rasistisia piirteitä. Aineistona 
ovat sellaiset poliisin rikosilmoitusjärjestelmästä poimitut rikosilmoi-
tukset, jotka poliisi on joko merkinnyt rasismikoodilla tai jotka ilmoi-
tuksen lukemalla on ollut mahdollista luokitella rasistiseksi. Poliiseilla 
on ollut tapana – syystä tai toisesta – jättää osa rasistisista rikoksista 
tehdyistä rikosilmoituksista merkitsemättä rasismikoodilla. Uusien 
raporttien mukaan näin on käynyt myös kahtena edellisvuotena. 
Vuonna 2003 poliisi unohti merkitä rasismikoodin 185 rikosilmoituk-
seen ja vuonna 2004 vastaava luku oli 197. 

Vuonna 2003 poliisin rikosilmoitusjärjestelmästä löytyi 387 rasis-
tiseksi luokiteltua rikosilmoitusta. Kaiken kaikkiaan poliisin tietoon 

43 Keränen, Tuunia (2005). Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus Suomessa 2003. Espoo: Poliisiammattikorkea-
koulun tiedotteita 39; Keränen, Tuunia (2005). Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus Suomessa 2004. Espoo: 
Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 40.
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sinä vuonna tuli 522 rasistista rikosta. Lukujen välinen ero johtuu 
siitä, että yhdessä rikosilmoituksessa voi olla kyse useammasta kuin 
yhdestä rikoksesta. Aikaisempien vuosien tapaan yleisin rasistinen ri-
kos oli pahoinpitely. Yhteensä eriasteisia pahoinpitelyjä ja pahoinpite-
lyn yrityksiä oli noin 40 prosenttia kaikista rasistisista rikoksista. Kun-
nianloukkaukset ja laittomat uhkaukset muodostivat toisen suuren 
rasististen rikosten ryhmän. Niitä oli hieman alle neljännes kaikista 
rasistisista rikoksista. Eriasteiset vahingonteot muodostivat kaiken 
kaikkiaan noin 15 prosenttia rasistisista rikoksista. Syrjintärikosten 
määrä oli varsin pieni, sillä niitä ilmoitettiin poliisille vain 44 kappa-
letta. Eriasteisia rasistisesti motivoituneita kotirauhan rikkomisrikok-
sia tuli poliisin tietoon 21 kappaletta ja kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan oli rikosnimikkeenä neljä kertaa.

Rasistisen rikoksen tavallisin tapahtumapaikka vuonna 2003 oli 
julkinen ulkoilmapaikka, kuten katu, tori tai puisto. Kaiken kaikkiaan 
noin kolmannes rasistisista rikoksista tapahtui juuri tällaisella paikalla. 
Toinen rasististen rikosten yleinen tapahtumapaikka on ravintola. 
Ravintoloissa tapahtui noin neljännes kaikista poliisin tietoon tulleista 
rasistisista rikoksista. Valtaosa rasistisista rikoksista tehtiin illan ja yön 
aikana.

Noin 80 prosenttia vuoden 2003 rasistisista rikoksista kohdistui 
ulkomaalaisiin tai ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin, eli uhrin kan-
salaisuus tai syntymaa on muu kuin Suomi tai vanhemmista ainakin 
toinen on ulkomaalainen. Suomalaiset olivat suurin kansalaisuus-
ryhmä, sillä He olivat uhrina 40 prosentissa rasistisista rikoksista. Yli 
puolet suomalaisista oli ulkomaalaistaustaisia, noin kolmannes roma-
neja ja loput valtaväestöön kuuluvia. Vuosiselvityksen mukaan val-
taväestön edustaja joutui rasistisen rikoksen kohteeksi yleensä sen 
takia, että hän oli tapahtumahetkellä etniseen vähemmistöön kuulu-
van henkilön seurassa tai että hänellä on etniseen vähemmistöön kuu-
luva puoliso. Valtaväestön edustaja tosin voi joutua rasistisen rikoksen 
uhriksi myös sen takia, että hän kuuluu valtaväestöön.

Suomalaisten jälkeen suurimmat kansalaisuusryhmät olivat soma-
lialaiset, venäläiset, irakilaiset, turkkilaiset, iranilaiset ja entisen Ju-
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goslavian alueelta kotoisin olevat. Suhteutettuna näiden maiden kan-
salaisten kokonaismäärään Suomessa, vähiten rasistisia rikoksia koh-
distui venäläisiin ja eniten somalialaisiin. Tämä on tullut esiin myös 
monissa tutkimuksissa: rasististen rikosten kohteeksi Suomessa joutu-
vat useimmiten juuri niin sanottujen näkyvien vähemmistöjen edus-
tajat eli sellaiset henkilöt, jotka selkeimmin ulkonäöltään erottuvat 
valtaväestöstä.44  

Vuonna 2004 poliisin rikosilmoitusjärjestelmästä löytyi 400 rasisti-
seksi luokiteltua rikosilmoitusta. Niissä oli kaiken kaikkiaan 558 rasis-
tista rikosta. Määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna, 
mutta tämän perusteella ei voi vielä tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. 
Lukumäärän nousu ei vielä välttämättä tarkoita, että rasistiset rikok-
set sinänsä olisivat lisääntyneet Suomessa.

Yli kolmannes vuoden 2004 rasistisista rikoksista oli eriasteisia 
pahoinpitelyitä ja pahoinpitelyn yrityksiä. Kunnianloukkauksia ja lait-
tomia uhkauksia oli neljännes kaikista poliisin tietoon tulleista rasisti-
sista rikoksista. Silmiinpistävintä vuoden 2004 tilastoissa on syrjintäri-
kosten määrän suuri kasvu. Niitä oli kaiken kaikkiaan 93 kappaletta, 
mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2003 verrattuna. Syrjin-
tärikosten määrän kasvun voidaan perustellusti olettaa johtuvan ai-
nakin osittain vuoden 2004 alussa voimaan tulleesta yhdenvertaisuus-
laista ja sen voimaantuloa säestäneestä kansallisesta tiedotuskam-
panjasta.45 Poliisin tietoon tuli edellä mainittujen lisäksi eriasteisia 
vahingontekoja 36 kappaletta ja kotirauhanrikkomisia 30 kappaletta. 
Kiihottaminen kansaryhmää vastaan oli rikosnimikkeenä edellisen 
vuoden tapaan neljä kertaa. 

Julkiset ulkoilmapaikat, kuten kadut, torit ja puistot, olivat myös 
vuonna 2004 rasististen rikosten yleisin tapahtumapaikka. Lähes kol-
mannes niistä tapahtui juuri sellaisella paikalla ja viidennes tapahtui 
ravintolassa. Lisäksi valtaosa rasistisista rikoksista tapahtui aikaisem-
pien vuosien tapaan illan ja yön aikana.

Noin 70 prosenttia vuoden 2004 rasistisista rikoksista kohdistui 
ulkomaalaisiin tai ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. Suomalaiset oli-

44 Ks. esim. Jasinskaja-Lahti, Inga, Liebkind, Karmela ja Vesala, Tiina (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maa-
hanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus.
45 Yhdenvertaisuuslaki 21/2004.
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46 Tiedot perustuvat sanomalehtiartikkeleihin. Ks. esim. Helsingin Sanomat (4.8.2005, 8.8.2005, 10.8.2005, 
21.8.2005, 3.10.2005, 7.10.2005, 10.10.2005), Kainuun Sanomat (12.10.2005).

vat jälleen suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä: he olivat uhrina 47 
prosentissa kaikista rasistisista rikoksista. Hieman alle puolet heistä 
oli ulkomaalaistaustaisia, hieman alle kolmannes oli romaneja ja loput 
valtaväestön edustajia. Suomalaisten jälkeen suurimmat kansalaisuus-
ryhmät olivat lähes samat kuin edellisenä vuonna – eli kärkisijoja 
pitivät somalialaiset, venäläiset, turkkilaiset, irakilaiset, iranilaiset ja 
afganistanilaiset. Oleellisin muutos oli se, että afganistanilaiset ovat 
ottaneet entisestä Jugoslaviasta kotoisin olevien paikan kärkikuusi-
kossa. Näin ollen niin sanottujen näkyvien vähemmistöjen osuuden 
voidaan nähdä kasvaneen hieman rasististen rikosten uhrien joukossa. 
Suhteutettaessa näiden maiden kansalaisten kokonaismäärään Suo-
messa vähiten rasistisia rikoksia kohdistui edellisvuoden tapaan venä-
läisiin ja eniten somalialaisiin. 

Oleellisin puute Suomen rasismirikollisuuden seurantajärjestel-
mässä on edelleen se, että meiltä rasististen rikosten käsittelyn ete-
nemistä poliisilta syyttäjälle ja edelleen oikeuskäsittelyyn ei seurata 
järjestelmällisesti. Ihmisoikeusliitto toivoo, että tämän puutteen kor-
jaamiseen ryhdyttäisiin mahdollisimman pian. 

Rasistinen rikollisuus Kajaanissa46

Kajaani nousi toistuvasti otsikoihin viime vuonna siellä tapahtuneiden maahanmuut-
tajien ja valtaväestön välisten väkivaltaisten yhteenottojen takia. Tiedotusvälinei-
den huomio kiinnittyi kaupunkiin, kun heinäkuun lopussa noin kymmenen nuoren 
”miehen” joukko hyökkäsi maahanmuuttajan omistamaan pitseriaan. Osa huligaa-
neista oli aseistautunut biljardikepeillä. Pitserian omistaja, kaksi työntekijää ja kaksi 
sillä hetkellä asiakkaana ollutta saivat hyökkäyksessä vammoja. He kaikki olivat 
maahanmuuttajia. Lisäksi huligaanit rikkoivat ravintolan irtaimistoa. 

Kyseisen pitserian henkilökuntaa oli uhkailtu, häiritty ja pitserian paikkoja 
rikottu jo ennen joukkohyökkäystä. Pitserian omistajaa ja hänen raskaana olevaa 
vaimoa oli uhkailtu pesäpallomailoilla ja heidän kotiinsa oli soitettu uhkailusoittoja, 
joissa heitä on kehotettu lähtemään paikkakunnalta. Lisäksi pitserian ovi ja ikkunat 
oli rikottu usein ja ravintolaan oli tehty häiriötilauksia.
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Syksyn aikana myös toisen maahanmuuttajan pitämän pitserian raportoitiin 
joutuneen ilkivallan kohteeksi Kajaanissa. Tämän tapauksen yhteydessä ei ollut 
aiheutunut henkilövahinkoja, mutta kyseisen pitserian ikkunoita oli hajotettu muu-
taman kerran. Huligaanien teot eivät rajoittuneet ainoastaan maahanmuuttajien 
ravintoloihin vaan osansa sai myös Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus, jonka 
ikkuna myös hajotettiin syksyn aikana. Tämä oli kolmas kerta kolmen vuoden si-
sällä. Näiden jo liian pitkään jatkuneiden rasististen tapahtumien seurauksena 
Kajaanissa perustettiin rasismin ja muukalaispelon vastainen Kainuun Rasmus-ver-
kosto. Lisäksi kaupunkiin palkattiin kaksi uutta työntekijää huolehtimaan suvaitse-
vaisuuskasvatuksesta kouluissa ja työpaikoilla. 

Kajaanin poliisi pitää mahdollisena, että tilanne Kajaanissa on kehittymässä 
Joensuun aiemman tilanteen kaltaiseksi. Viime vuosikymmenellä Joensuun rasistis-
ten rikosten määrä lähenteli Helsingin lukuja, mutta tänä vuonna tilasto näyttää 
nollaa. Rikosylikomisario Ari Kylmäniemi toteaa, että Kajaanissa ei ole varsinaisia 
skinhead-jengejä, mutta paljon syrjäytyneitä nuoria, jotka humalassa aiheuttavat 
ongelmia kaupungilla. Hän oikeutetusti toteaakin, että ongelmat eivät ole yksin 
poliisin keinoin ratkaistavissa. Kari Silvennoinen Kajaanin Becoming More Visible 
-projektista  on todennut luottavaisesti, että pitkäjänteinen suvaitsevaisuuskasvatus-
työ kantaa hedelmää myös Kajaanissa. 

Kajaanin poliisi sai heinäkuisen pitseriakahakan esitutkinnan valmiiksi joulu-
kuussa ja juttu on nyt siirtynyt syyteharkintaa. Läänin poliisijohdon mukaan Kajaa-
nin poliisin olisi pitänyt aloittaa jutun tutkinta nopeammin ja hoitaa tiedottaminen 
aktiivisemmin.

Asema työmarkkinoilla

M a a h a n m u u t t a j a t

Suomessa on kuluneen vuoden aikana käyty ajoittain vilkasta ajatus-
tenvaihtoa maahanmuuttopolitiikasta. Pontimena on toiminut muun 
muassa kesällä valmistunut työryhmän ehdotus hallituksen maa-
hanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi.47 Ohjelmaehdotuksen lähtökoh-
tana on väestön ikärakenteen muutos ja pääpaino on työperäisen 
maahanmuuton edistämisessä. Samalla ohjelmassa peräänkuulute-

41

47 Työministeriö (2005). Työryhmän ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Työhallinnon julkaisu 
355.
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taan myös maahanmuuttajien kotouttamisjärjestelmän tehostamista 
ja etnisten suhteiden parantamista. Tarkoituksena on edistää moniar-
voisen, monikulttuurisen ja syrjimättömän yhteiskunnan kehittymistä 
ja näin tukea Suomen kansainvälistymistä ja parantaa kansainvälistä 
kilpailukykyä. Näiden pitkäntähtäimen suunnitelmien ja tavoitteiden 
tueksi Suomen on ehdottomasti sitouduttava pitkäjänteiseen asenne-
kasvatustyöhön, jotta Suomessa jo pysyvästi asuvilla ulkomaalaistaus-
taisilla ja tänne aikanaan muuttavilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet 
kilpailla valtaväestön rinnalla maan työmarkkinoilla. Tällä hetkellä 
Suomen työmarkkinoilla tapahtuu etnistä syrjintää ja työnantajilla on 
ennakkoluuloja ulkomaalaisia kohtaan. Väestön ikärakenteen muut-
tumisen myötä tulevaisuuden Suomessa ei ole kansantaloudellisista 
syistä varaa arvioida ihmisten pätevyyttä ihonvärillä eikä heidän 
kulttuuritaustallaan.

Työministeriön arvion mukaan Suomen kokonaistyöttömyysaste 
oli yhdeksän prosenttia vuonna 2004. Arvio Suomessa pysyvästi asu-
vien ulkomaankansalaisten työttömyysasteesta samana vuonna oli 28 
prosenttia. Kummassakaan luvussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 
viime vuosina. Kokonaistyöttömyysaste on pysynyt yhdeksässä prosen-
tissa vuodesta 2001 lähtien. Samalla ajanjaksolla ulkomaalaisten työt-
tömyysasteessa on tapahtunut pieni muutos parempaan suuntaan: se 
on laskenut kolme prosenttiyksikköä. Vuonna 2004 yli 50 prosentin 
työttömyysaste oli afganistanilaisilla (74 prosenttia), irakilaisilla (73 
prosenttia), iranilaisilla (61 prosenttia), somalialaisilla (61 prosent-
tia), serbia ja montenegrolaisilla (54 prosenttia), marokkolaisilla (51 
prosenttia) ja vietnamilaisilla (50 prosenttia). Nämä samaiset kansal-
lisuusryhmät ovat jo pitkään pitäneet hallussaan vuosittaisten työttö-
myystilastojen kärkisijoja Suomessa.48 

On vaikea arvioida, kuinka paljon syrjintä tosiasiallisesti vaikeuttaa 
esimerkiksi juuri edellä mainittujen maahanmuuttajaryhmien työn-
saantia. Näyttöä tosin löytyy viime vuosina tehdyistä tutkimuksista. 
Rasismi ja syrjintä Suomessa -tutkimuksesta käy ilmi, että syrjintäko-
kemuksia rekrytointitilanteissa on eniten sellaisten maahanmuutta-

48 Tilastokeskus, Työministeriö. Ulkomaalaisten työttömyysaste vuosina 1999-2005. www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/
04_maahanmuutto/08_maahanmuuttotilastot/tilkint.pdf (4.1.2006).
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jaryhmien edustajilla, joiden ulkonäkö erottaa heidät selkeimmin 
valtaväestöstä, kuten somalialaisilla ja arabiankielisillä.49 Tutkimuksen 
mukaan 81 prosenttia somalialaisista ja 64 prosenttia arabiankielisistä 
oli kokenut syrjintää rekrytointitilanteessa Suomessa asumisaikanaan. 
Myös tutkimuksen kohteena olleilla muilla maahanmuuttajaryhmillä 
oli syrjintäkokemuksia: 48 prosenttia albanialaisista, 49 prosenttia viet-
namilaisista, 51 prosenttia venäläisistä, 35 prosenttia virolaisista ja 46 
prosenttia inkerinsuomalaisista oli kokenut syrjintää rekrytointitilan-
teissa. Maahanmuuttajien elinolot -tutkimuksen mukaan 57 prosenttia 
somalialaisista oli kokenut syrjintää työpaikan hakemisen yhteydessä. 
Venäläisistä 27 prosentilla, virolaisista 30 prosentilla ja vietnamilai-
silla 23 prosentilla oli vastaavia kokemuksia.50  

Se että nämä tutkimustulokset ja ulkomaalaisten työttömyysti-
lastot korreloivat keskenään, antaa suuntaviivoja sille, kuinka yleistä 
etninen syrjintä on Suomen työmarkkinoilla. Ei kuitenkaan ole perus-
teltua ajatella maahanmuuttajien heikon työmarkkina-aseman johtu-
van yksistään heihin kohdistuvasta syrjinnästä. Viime vuosina vallinnut 
staattisuus sekä valtaväestön että ulkomaalaistaustaisten työttömyysas-
teissa johtuu ainakin osittain rakenteellisesta työttömyydestä. Tämä 
termi kuvaa tilannetta, jossa työttömyys ei vähene, vaikka samaan 
aikaan vallitsisikin työvoimapula. Rakenteellisen työttömyyden yhtenä 
keskeisistä syistä on pidetty sitä, että työttöminä olevien ammattitaito 
ei riitä vastaamaan työelämän vaatimuksia. Tätä seikkaa voidaan pi-
tää oleellisena osatekijänä eritoten humanitaarisista syistä Suomeen 
muuttaneiden kohdalla, koska heillä on keskimäärin valtaväestöä ja 
OECD-maista muuttaneita heikompi koulutustaso. Samalla on kuiten-
kin muistettava, että heikompi koulutustaso on vain osatekijä ulko-
maalaistaustaisten heikossa työmarkkina-asemassa, sillä muutenhan 
työttömyydestä kärsisivät pääasiallisesti vain heikosti koulutetut, kun 
taas tutkinnon omaavat, muodollisesti pätevät olisivat työelämän pal-
veluksessa. 

49 Jasinskaja-Lahti, Inga, Liebkind, Karmela ja Vesala, Tiina. (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuutta-
jien kokemuksia, ss. 86–89. Helsinki: Gaudeamus. Arabiankielisillä tarkoitetaan seuraavien maiden kansalaisia: 
Algeria, Libya, Marokko, Tunisia, Egypti, Irak, Jordania, Libanon ja Syyria.
50 Pohjanpää, Kirsti, Paananen, Seppo ja Nieminen, Mauri (2003). Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, 
virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa 2002. Helsinki: Tilastokeskus.
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Tuula Jorosen Työ on kahden kauppa – maahanmuuttajien työmarkki-
na-aseman ongelmia -tutkimusartikkelin mukaan Suomessa hankittu 
koulutus ei ole olennaisesti parantanut somalialaisten asemaa työ-
markkinoilla.51 Joronen kuitenkin huomauttaa, että tämä tulos ei ku-
moa koulutuksen merkitystä työnsaannissa, mutta osoittaa, että sen 
ohella viranomaisten täytyy käyttää muitakin keinoja. Hänen mieles-
tään se, että suomalainen yhteiskunta ei ole osannut hyödyntää soma-
lialaisten osaamista työmarkkinoilla, johtuu muun muassa vallitsevista 
kielteisistä mielikuvista. Stereotyyppiset mielikuvat 1990-luvun alussa 
Suomeen muuttaneista huonosti koulutetuista somalialaisista elävät 
sitkeästi ja vaikeuttavat edelleen koulutettujen ja Suomessa opiskellei-
den somalialisten työllistymistä. Joronen peräänkuuluttaa ennakko-
käsitysten tarkistamista, sillä nykyisellään suuri osa somalialaisista on 
varsin hyvin koulutettuja. 

Minna Söderqvistin Ulkomaalaiset työnantajan silmin -tutkimuksen 
mukaan ulkomaalaisten työllistymistä estää se, että ulkomaalaisuutta 
ei huomioida henkilöstöhallinnon prosesseissa eikä henkilöstön joh-
tamisessa, vaan ulkomaalaisia rekrytoidaan ikään kuin he olisivat 
suomalaisia.52 Yksinkertaisesti ilmaistuna ulkomaalaisuutta ei osata 
hyödyntää liiketoiminnassa ja tuloksenteossa. Söderqvistin mukaan 
työyhteisöjen ja lähiesimiesten puutteellinen kulttuuriosaaminen estää 
ulkomaalaisten osaamisen täyden hyödyntämisen. Ulkomaalaiset eivät 
useinkaan tee koulutustaan vastaavaa työtä, minkä seurauksena hei-
dän osaamisensa ei tule näkyväksi. Näkymätöntä osaamista on mah-
doton hyödyntää, jolloin ulkomaalaisia ei koeta tarpeellisena. Söder-
qvistin tutkimuksen mukaan suomalainen tutkinto ei ole merkittävä 
ulkomaalaisen rekrytointiperuste. Ulkomaalaisen työllistymistä edis-
tää parhaiten työnantajan edustajan henkilökohtainen kansainväli-
nen kokemus tai jos yrityksen liiketoiminnan ydin on kansainvälinen. 

Työministeriön työpoliittinen tutkimus -sarjassa julkaistun 1990-
luvun maahanmuuttajien työllisyys, tuloverot ja tulonsiirrot -tutkimuksen 

51 Joronen, Tuula (2005). ”Työ on kahden kauppa – maahanmuuttajien työmarkkina-aseman ongelmia.” Teoksessa 
Paananen, Seppo (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.
52 Söderqvist, Minna (2005). Ulkomaalaiset työnantajan silmin. Helsinki: Helian Helsingin liiketalouden ammatti-
korkeakoulun julkaisusarja A:20.
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mukaan Suomessa asuttu aika vaikuttaa maahanmuuttajien työllisty-
miseen.53 Jos humanitaarinen maahanmuutto jätetään pois laskuista, 
niin maahanmuuttajat maksavat välittömiä veroja enemmän kuin 
saavat suoria tulonsiirtoja jo kuuden maassaolovuoden jälkeen. Jos 
humanitaarinen maahanmuutto otetaan mukaan, niin maahanmuu-
ton vaikutus julkisen sektorin rahoitukseen säilyy negatiivisena koko 
tutkimuksessa tarkastellun kymmenen vuoden ajanjakson. Negatiivi-
nen tase tosin alkaa pienentyä nopeasti neljännen vuoden jälkeen. 

Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen esitti viime vuonna, 
että vuonna 2001 tehty hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vas-
tainen toimintaohjelma tulisi uudistaa ja sitä varten luoda uskottava 
seurantajärjestelmä.54 Hän nimenomaisesti mainitsee suvaitsevaisuu-
den edistämisen työhönottotilanteissa asiana, johon tulee panostaa 
uskottavasti, kokonaisvaltaisesti ja konkreettisin toimin. Ihmisoikeus-
liitto kannattaa vähemmistövaltuutetun esitystä ja toivoo lisäksi, että 
maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimeenpanoa varten laadittavas-
sa toimeenpano-ohjelmassa suvaitsevaisuuden edistämiseen muun 
muassa työmarkkinoilla kiinnitetään konkreettista huomiota. 

K a n s a l l i s e t  v ä h e m m i s t ö t

Suomen kansallisten vähemmistöjen eli suomenruotsalaisten, saame-
laisten, romanien, juutalaisten, tataarien ja vanhavenäläisten työllisyys-
tilanteesta ei ole olemassa virallisia lukuja. Tämä johtuu yksiselitteisesti 
siitä, että työhallinnon asiakkaita ei nykyisellään eritellä etniseen 
vähemmistöön kuulumisen perusteella. Epävirallisia arvioita koskien 
näiden ryhmien työllisyystilannetta on vain romaneista. 

Tuorein romaniväestön työttömyysasteesta esitetty arvio on vuo-
delta 2005. Romaniasioita käsitelleessä seminaarissa Oulussa esitettiin 
sen olevan noin 50 prosenttia.55 Arvion antamisen vaikeutta kuvaa 
hyvin se, että vuotta aikaisemmin Suomen toisessa raportissa kansal-

53 Hämäläinen, Kari, Kangasharju, Aki, Pekkala, Sari ja Sarvimäki, Matti (2005). 1990-luvun maahanmuuttajien 
työllisyys, tuloverot ja tulonsiirrot. Helsinki: Työministeriö, työpoliittinen tutkimus nro 265.
54 Vähemmistövaltuutetun lausunto 18.2.2005. www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/02_organisaatio/
02_vahemmistovaltuutettu/lausunnot2005/yk_yleissopimus.pdf (14.02.2006).
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lisia vähemmistöjä koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta 
esitetään työvoimatoimistoille tehdyn kyselyn perusteella romaniväes-
tön työttömyysasteen olevan noin 20 prosenttia.56 Aikaisempien arvioi-
den perusteella 50 prosentin työttömyysaste on luultavasti lähempänä 
todellisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2000 julkaisemassa 
Romanipolitiikan strategiat -selvityksessä romaniväestön työttömyysas-
teeksi esitetään 56 prosenttia.57 Lisäksi Euroopan neuvoston yhtey-
dessä toimiva rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio 
(ECRI) arvioi vuonna 2002 Suomea koskevassa toisessa seurantarapor-
tissaan romaniväestön työttömyysasteen olevan 52–56 prosenttia.58

On vaikea sanoa, missä määrin romanien korkea työttömyysaste 
johtuu työmarkkinoilla tapahtuvasta syrjinnästä. Tilanteen kartoitta-
miseksi voisi olla hyödyllistä toteuttaa myös romaniväestön keskuudessa 
samanlaisia niin sanottuja uhritutkimuksia kuin maahanmuuttajavä-
estön parissa on viimevuosina tehty. Työmarkkinoilla esiintyvän syrjin-
nän lisäksi romanien työllistymisen esteenä on myös pidetty heidän 
keskimääräistä heikompaa koulutustasoaan. Etelä-Suomessa roma-
neille on järjestetty erityistoimia koulutuksen ja työllistymisen tueksi, 
missä heidän työllistyminen eteneekin tällä hetkellä paremmin kuin 
muualla Suomessa. Panostus romaniväestön koulutukseen parantaa 
heidän työllistymismahdollisuuksiaan, mutta tätä on hyvä tukea tehos-
tamalla valtaväestön asennemuokkausta.

Saamelaisten työttömyysasteesta ei ole saatavilla minkäänlaista ar-
viota. Alkuperäiskansana saamelaiset ovat kuitenkin erityisasemassa 
elinkeinon harjoittamisen ja työmarkkina-aseman kannalta suhteessa 
muihin kansallisiin vähemmistöihimme ja maahanmuuttajiin sekä val-
taväestöön, sillä perustuslaissa taataan saamelaisille oikeus ylläpitää 

55 STT, TV-uutiset 29.9.2005. www.yle.fi/uutiset/haku.php?action=page&id=200827&search=romanien 
(13.3.2006).  
56 CoEdoc. ASFC/SR/II(2004)012E. Suomen toinen raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan pui-
teyleissopimuksen täytäntöönpanosta löytyy myös ulkoasianministeriön internetsivuilta osoitteesta formin.finland.fi/
doc/fin/ihmisoik/.
57 Suonoja, Kyösti ja Lindberg, Väinö (2000), Romanipolitiikan strategiat. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
58 CoEdoc. CRI(2002)20. Euroopan Rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission Suomea koskeva toinen 
raportti. www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/1%2DECRI/2%2DCountry%2Dby%2Dcountry%5Fapproach/
Finland/ (13.3.2006).
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ja kehittää omaa kieltä ja kulttuuria. Saamelaisen kulttuurimuodon 
aineellisena perustana ovat vanhastaan olleet perinteiset elinkeinot 
kuten poronhoito, metsästys ja kalastus.59 Saamelaisten kulttuurioi-
keudet eivät ole erotettavissa maaoikeuksista. Perinteisten elinkeino-
jen turvaamista on Suomessa jo pitkään vaikeuttanut saamelaisten ja 
valtion välinen kiista maaoikeuskysymyksistä. Suomi ei ole edelleen-
kään ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön ILO:n itsenäisten maiden 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevaa yleissopimusta 169. Tämän sopi-
muksen tavoitteena on estää valtioiden alkuperäis- ja heimokansoi-
hin kohdistamat sulauttamispyrkimykset ja edistää kyseisten kansojen 
kulttuurin ja kielen säilymistä. 

Maaoikeuskiista oli tapetilla koko viime vuoden, sillä Metsähalli-
tus aloitti alkutalvella 2005 hakkuut poronhoidolle tärkeällä talvilai-
dunalueella. Kiistan keskiössä on Inarin Nellimin vanhat niin sanotut 
luppometsät, jotka tarjoavat porojen tärkeimmän ravinnon lähteen 
talvikaudella. Metsähallitus keskeytti hakkuut Nellimissä väliaikaisesti 
paperiyhtiö Stora Enson toivomuksesta, sillä sen Keski-Euroopan asi-
akkaat olivat tilanteen vuoksi joutuneet Greenpeacen kovan painos-
tuksen kohteeksi. Kesällä vesiperän vetäneiden neuvottelujen jälkeen 
Metsähallitus aloitti hakkuut uudelleen, ja samalla Stora Enso jatkoi 
puunostoa Kemijärven sellutehtaan tarpeisiin. Viimeisimpänä kään-
teenä tässä tunteita puolin ja toisin lämmittäneessä kiistassa saatiin 
aikaan väliaikainen ratkaisu Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeus-
komitean kieltäessä hakkuiden jatkamisen Nellimin alueella 14. mar-
raskuuta 2005 antamassa päätöksessään. Ihmisoikeuskomitean päätös 
hakkuiden kieltämisestä on voimassa siihen saakka, kunnes Suomen 
hallitus on laatinut asiasta oman vastineensa ja komitea on voinut sen 
valossa arvioida, tuleeko hakkuukielto pitää voimassa vai kumota. 

Ihmisoikeusliitto kummastelee Metsähallituksen esittämiä näke-
myksiä Nellimin hakkuukiistassa. Erityisesti Metsähallituksen mar-
raskuun alussa julkaisemassa tiedotteessa esitetty näkemys, että me-
neillään olevat hakkuut Nellimissä eivät ”riko perustuslakia, poron-

59 Perustuslaki 731/1999.

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:0446-47



48

hoitolakia eikä kansainvälisiä sopimuksia” on enemmän kuin kyseen-
alainen väite.60 Ihmisoikeusliitto yhtyy muun muassa Åbo Akademin 
kansainvälisen oikeuden professorin Martin Scheininin näkemykseen, 
jonka mukaan Metsähallituksen hakkuut Nellimissä rikkovat YK:n 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta.61 Tapauk-
sessa aiheuttaa ihmetystä lisäksi Metsähallituksen vetoaminen kiistassa 
lähinnä 200 metsätaloudessa toimivan henkilön työn säilyttämiseen. 
Ihmisoikeusliitto luonnollisesti pitää näiden ihmisten työllisyyttä tär-
keänä, mutta on sitä mieltä, että kiistassa tulee ensisijaisesti huomioida 
saamelaisten erityisasema alkuperäiskansana. YK:n ihmisoikeuskomi-
tean ratkaisuissa on nimenomaisesti korostettu, että valtion vastuuta 
alkuperäiskansan kulttuurin turvaamisessa arvioidaan tuon kulttuu-
rin perustana olevien elinkeinojen elinvoimaisuuden kautta eikä suh-
teessa muun väestön intresseihin. Näin ollen Suomessa tulee muita 
elinkeinoja harjoittavan väestön toimeentulon turvaamiseksi hakea 
ratkaisuja, jotka eivät kajoa saamelaiseen poronhoitoon tai muilla 
tavoin saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuteen.62  

Haasteet asumisasioissa

Suomessa ei ole erityistä asumista koskevaa syrjinnänvastaista lain-
säädäntöä, mutta yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa etnisen alkupe-
rän perusteella sovelletaan myös asumiseen muissa kuin yksityisten 
henkilöiden välisissä suhteissa.63 Tämän lain puutteena voidaan pitää 
juuri sitä, että se ei koske yksityisten kansalaisten välisiä suhteita, sillä 
vapailla vuokra-asuntomarkkinoilla vuokranantajat voivat ikään kuin 
laillisesti harjoittaa etnistä syrjintää asukasvalinnoissaan. Tämä vuo-
rostaan lisää heikoimmassa asemassa olevien etnisten vähemmistö-
ryhmien, kuten romanien ja maahanmuuttajaperheiden, riippuvuutta 
sosiaalisista vuokra-asunnoista.

60 Metsähallituksen tiedote 7.11.2005. www.metsa.fi/news.asp?Section=10&Item=3978 (13.3.2006). 
61 Greenpeacen tiedote 8.11.2005. weblog.greenpeace.org/metsa/archives/2005/11/metsaehallituks_2.html 
(13.3.2006).
62 Ihmisoikeusliiton tiedote 22.3.2005. www.ihmisoikeusliitto.fi (5.1.2006).
63 Yhdenvertaisuuslaki 21/2004.
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Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöryhmien asuntoasioissa 
kokemasta syrjinnästä ja rasismista on tarjolla erittäin vähän tarkkaa 
tietoa. Ensisijaisena syynä tälle voidaan pitää sitä, että Suomessa ei ole 
keskitettyä asuntoasioihin erikoistunutta valvontaelintä, joka toimisi 
sekä kontakti- että palvelupisteenä ihmisten asuntosektorilla kohtaa-
missa ongelmatilanteissa. Tällä hetkellä pääasiallinen vastuu asumi-
seen liittyvistä ongelmatilanteista ja niiden selvittämisestä lankeaa 
paikallisille viranomaisille, kuten kuntien asuntotoimistoille. Näin ol-
len tieto syrjinnän ja rasismin tosiasiallisesta määrästä asuntoasioissa 
on hajallaan eri kuntien asuntotoimistoissa – olettaen, että kaikissa 
niissä pidetään jonkinlaista rekisteriä näistä asioista. Poliisin tilastot 
rasistisesta rikollisuudesta eivät myöskään tarjoa tilastotietoa asunto-
sektorilla tapahtuvasta etnisestä syrjinnästä, sillä poliisi ei luokittele 
syrjintärikoksia temaattisesti. Lisäksi on kyseenalaista kuinka usein 
etnisten vähemmistöjen edustajat tekevät asuntosektorilla kokemas-
taan syrjinnästä rikosilmoituksen.

Suomen eri etniset vähemmistöryhmät ovat luonnollisesti oikeu-
tettuja käyttämään kuntien asuntotoimistojen palveluja tasavertaisesti 
valtaväestön kanssa, mutta ongelmana on se, että monesti – varsinkin 
pienemmillä paikkakunnilla – näitä palvelua ei ole tarjolla muulla 
kuin suomen kielellä. Näin ollen erityisesti uusien maahanmuuttajien 
osalta mahdollisuudet neuvontaan ja apuun asuntoasioissa saattavat 
jäädä hyvin vähäpätöiseksi. Puutteellinen kielitaito ja kulttuuritietä-
mys kuntien asuntotoimistoissa saattaa myös vaikeuttaa maahanmuut-
tajien ja valtaväestön edustajien välisten konfliktitilanteiden ratkomista 
oikeudenmukaisella tavalla. 

Kielitaidolle ja kulttuurikompetenssille on ilmeistä kysyntää, sillä 
etnisten vähemmistöryhmien ja valtaväestön yhteiselo ei aina suju 
ongelmitta. Kaikista vuoden 2004 aikana etnisiin vähemmistöihin koh-
distuneista rasistisesti motivoituneista rikoksista noin 13 prosentissa 
rikoksentekijänä oli uhrin naapuri.64 Konfliktit etnisten vähemmistö-
ryhmien ja naapureiden välillä liittyvät useimmiten asuinrakennus-

64 Keränen, Tuunia (2005). Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus Suomessa 2004. Espoo: Poliisiammattikorkea-
koulun tiedotteita 40.
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ten yhteisten tilojen käyttösääntöihin ja yleisiin järjestyssääntöihin. 
Tällaisiin ongelmiin kuntien asuntotoimistot voisivat puuttua ennal-
taehkäisevästi esimerkiksi tuottamalla perustietoa kunnassa asuvien 
maahanmuuttajien äidinkielellä.

Maahanmuuttajaperheiden koko on yleisesti valtaväestön perheko-
koa suurempi. Tämä vaikeuttaa sopivan kokoisen asunnon löytymistä, 
koska asunnot on yleisesti suunniteltu valtaväestön kokoa ajatellen. 
Anneli Junton mukaan nykyisen asumistiheysnormin kriteereillä arvi-
oituna pääkaupunkiseudulla jopa 80 prosenttia somalialaisista asuu 
ahtaasti, vietnamilaisista 67 prosenttia ja yli 40 prosenttia sekä virolai-
sista että venäläisistä.65 Valtaväestöstä vain 22 prosenttia asuu asumis-
tiheysnormin mukaan arvioituna ahtaasti. Maahanmuuttajien ahtaat 
asuinolot saattavat lisätä käytöstä johtuvaa asuntojen kulumista ja 
isojen perheiden arkielämä aiheuttaa enemmän ääntä, joka taas saat-
taa häiritä naapureita ja aiheuttaa konflikteja.

M a a h a n m u u t t a j i e n  a s u n n o t t o m u u s

Valtaväestön keskuudessa asunnottomuus on vähentynyt viime vuo-
sina, mutta maahanmuuttajien keskuudessa se on lievästi lisääntynyt. 
Tämä selviää Valtion asuntorahaston tekemistä selvityksistä, joiden 
mukaan vuonna 2002 alkanut asunnottomuuden väheneminen jatkui 
myös vuonna 2004.66 Tästä huolimatta Suomessa on edelleen yli 8 000 
asunnotonta. Vuoden 2004 lopussa asunnottomana oli lähes 7 700 
yhden hengen taloutta ja noin 350 perhettä tai pariskuntaa. Yksinäis-
ten asunnottomien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta lähes 
500 henkilöllä ja asunnottomien perheiden tai pariskuntien määrä 
reilulla kuudellakymmenellä. 

Vuoden 2004 lopussa yksinäisistä asunnottomista oli maahanmuut-
tajia 282 henkilöä, kun vastaava lukumäärä oli vuotta aiemmin ollut 
243 henkilöä. Asunnottomuuden väheneminen ei pidä paikkaansa 
myöskään maahanmuuttajaperheiden tai -pariskuntien kohdalla. 

65 Juntto, Anneli. (2005). ”Maahanmuuttajien Asuminen – integraatiota vai segregoitumista?” Teoksessa Paananen, 
Seppo (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.
66 Valtion asuntorahaston selvityksiä 8/2005. www.ara.fi/download.asp?contentid=20455&lan=fi (12.2.2006).
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Vuonna 2004 heitä oli asunnottomana 80 perhettä tai pariskuntaa, 
kun luku oli vuotta aiemmin ollut määrältään vain yhden pienempi. 

Asunnottomuus on lähinnä suurimpien kaupunkien ongelma. 
Vuoden 2004 lopussa pääkaupunkiseudulla asui yli puolet koko maan 
asunnottomista ja pelkästään Helsingissä oli lähes 3 300 asunnotonta. 
Asunnonsaantiongelmat nimenomaan pääkaupunkiseudulla ja muis-
sa suurissa kaupungeissa koskettavat maahanmuuttajaväestöä ensin-
näkin siksi, että suurin osa heistä asuu juuri pääkaupunkiseudulla 
ja suurissa kaupungeissa. Maahanmuuttajien muuttoliikkeelle pienistä 
suuriin kaupunkeihin on useita syitä . Anneli Junton mukaan esi-
merkiksi monet pakolaiset haluavat muuttaa pois alkuperäiseltä sijoi-
tuspaikkakunnaltaan lähemmäs sukulaisia ja ystäviä sekä parempia 
työllistymismahdollisuuksia.67  

Maahanmuuttajien asunnottomuus ei ole seurausta maahanmuu-
tosta vaan asuntomarkkinoilla syrjäytymisestä maassaolon aikana. 
Junton mukaan maahanmuuttajat ovat riskiryhmä asuntomarkkinoilla, 
koska heillä on usein pienten tulojen ja vähäisen varallisuuden lisäksi 
myös kantaväestöä huonommat sosiaaliset verkostot. Tämän ohella 
maahanmuuttajat voivat joutua syrjinnän kohteeksi erityisesti yrittäes-
sään vuokrata vapaarahoitteisia asuntoja. Kovan kysynnän takia kas-
vukeskuksissa ilmenee helposti piilorasismia ja syrjintää, koska vuok-
ranantajat saavat valita useiden hakijoiden joukosta mieleisensä vuok-
ralaiset. 

R o m a n i e n  a s u m i s o n g e l m a t

Romanien kohtaamat ongelmat arkielämän eri alueilla ovat tulleet 
vahvasti esille vähemmistövaltuutetun työssä. Vuoden 2005 aikana vä-
hemmistövaltuutettu oli mukana rakentamassa ratkaisua romanien 
asumisongelmiin Oulussa ja joutui ojentamaan Lahden kaupunkia 
toistuvista laiminlyönneistä romanien asumisasioissa. 

Vähemmistövaltuutettu antoi 2. helmikuuta 2005 kannanoton 
romanien asumistilanteesta Lahdessa.68 Kannanoton taustalla oli 

67 Juntto, Anneli (2005). ”Maahanmuuttajien Asuminen – integraatiota vai segregoitumista?” Teoksessa Paananen, 
Seppo (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.
68 Vähemmistövaltuutetun kannanotto 2.12.2005. www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/01_2005/
2005-12-01-01/index.jsp (13.3.2006). 
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neljän romanin vähemmistövaltuutetulle tekemät pyynnöt puuttua 
kunnallisen vuokra-asunnon saamis- ja vaihtamisongelmiin. Kyseiset 
romanit olivat ottaneet yhteyttä vähemmistövaltuutetun toimistoon jo 
vuonna 2004. Kahdessa tapauksessa oli kyse asunnottomuudesta ja 
kahdessa asunnon vaihtamisesta. Kaikkien kohdalla asian toisena osa-
puolena oli sama taho: Lahden kaupungin omistama vuokrataloyhtiö 
Lahden Talot Oy.

Vähemmistövaltuutetun toimisto kävi useita puhelinkeskusteluja 
tapauksista Lahden Talot Oy:n ja Lahden kaupungin sosiaalitoimen 
kanssa. Tällä ei kuitenkaan ollut myönteistä vaikutusta asunnonha-
kijoiden tilanteeseen, joten vähemmistövaltuutetun toimisto lähetti 
heinäkuussa 2005 selvityspyynnöt Lahden Talot Oy:lle ja Lahden kau-
pungille. Annettujen selvitysten ja valtuutetun asiakkaina olleiden 
romanien yhteydenottojen perusteella vähemmistövaltuutettu katsoi, 
että Lahden kaupungin ja Lahden Talot Oy:n toiminnassa oli ollut 
useita puutteita ja laiminlyöntejä. 

Lahden kaupungin ja Lahden Talot Oy:n antamat selvitykset heille 
esitetyistä yksittäistapauksista olivat osin puutteellisia eikä niissä otettu 
huomioon monia asunnontarpeeseen tai asunnonvaihtamiseen mer-
kittävästi vaikuttavia seikkoja. Vähemmistövaltuutetun mielestä kysei-
sissä tapauksissa romanien perustuslaillista oikeutta omaan kulttuurin 
ei kunnioitettu eikä heidän perusoikeutensa asumiseen ja sosiaalitur-
vaan toteutunut. Vähemmistövaltuutettu antoi Lahden kaupungille ja 
Lahden Talot Oy:lle useita suosituksia ja ohjeita sekä pyysi heitä ilmoit-
tamaan toimenpiteistä, joihin he aikovat ryhtyä järjestääkseen asu-
misasiat kuntoon ja turvatakseen perusoikeuksien toteutumisen. 

Romanien asuntoasioiden kohentuminen Oulussa on erittäin hy-
vä esimerkki vähemmistövaltuutetun aikaansaamasta positiivisesta 
kehityksestä. Vuoden 2004 aikana vähemmistövaltuutettu sai poikke-
uksellisen paljon asiakasyhteydenottoja Oulussa asuvilta romaneilta. 
Asumisongelmat olivat voimakkaasti esillä näissä yhteydenotoissa 
ja vähemmistövaltuutetun toimisto pyrki vuoden aikana aktiivisesti 
parantamaan romanien asemaa Oulussa – enemmän tai vähemmän 
yhteisymmärryksessä Oulun kaupungin edustajien kanssa. 
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Vähemmistövaltuutetun toimiston toimien seurauksena Oulun 
kaupunki on vuoden 2005 aikana ottanut monia edistysaskelia: Kau-
pungissa on perustettu romanien asumisen yhteistyöverkosto, johon 
kuuluu kaupungin virkamiehiä, romaniyhdistysten edustajia ja alueel-
linen romaniasian neuvottelukunta. Oulun kaupunginjohtaja asetti 17. 
toukokuuta 2005 asuntopolitiikkatyöryhmän, jonka yhtenä tehtävänä 
on muun muassa tarkastella vuokra-asuntotarvetta erityisryhmien kan-
nalta. Lisäksi Oulussa on todettu asumisneuvontatyön tarpeellisuus ja 
siellä selvitetään asumisneuvojan palkkaamista. 

Vähemmistöt mediassa

Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen Journalismin tutkimus-
yksikössä on vuodesta 1998 lähtien tehty etnisyyttä ja rasismia kos-
kevaa mediaseurantaa. Tiedotusopin laitos julkaisi viime vuonna kol-
me aihetta käsittelevää tutkimusraporttia. Ensimmäisessä raportissa 
esitetään muun muassa yli 5000 etnisiä vähemmistöjä käsitelleen sano-
malehtijutun analysoinnin perusteella yleiskuva suomalaisen sanoma-
lehtijournalismin tavasta käsitellä rasismia ja etnisiä vähemmistöjä.69 
Toisessa tutkimusraportissa esitetään keväällä 2005 toteutettu selvitys 
kahden päivän ohjelmavirrasta radiossa.70 Selvitys tapahtui Yhdistynei-
den kansakuntien rasisminvastaisena päivänä 21. maaliskuuta 2005 ja 
niin sanottuna tavallisena perjantaipäivänä 8. huhtikuuta 2005. Tarkoi-
tuksena oli saada esille piilossa olevia rasistisia asenteita ja puhetapoja. 
Kolmas tutkimus on väitöskirja, jossa analysoidaan turvapaikanhaki-
joita käsittelevän uutisjournalismin kehyksiä ja monikulttuurisuusjour-
nalismia.71 

Vuosien 1999–2004 aikana toteutetun suomenkielisten sanoma-
lehtien seurantatutkimuksen perusteella raportissa todetaan rasismi- 

69 Raittila, Pentti (toim.) (2005). Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja Internetissä. Tampere: Tampe-
reen yliopisto.
70 Roos, Jonna (2005). Etnisyys ja rasismi radiossa. Selvitys kahden päivän ohjelmavirrasta keväällä 2005. Tam-
pere: Tampereen yliopisto.
71 Horsti, Karina (2005). Vierauden rajat: Monikulttuurisuus ja turvapaikanhakijat journalismissa. Tampere: Tampe-
reen yliopisto.
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ja etnisyyskirjoittelun olleen pääasiassa asianmukaista.72 Tarkastelu-
aikana lehdissä ei julkaistu avoimen rasistisia, ksenofobisia tai muu-
kalaisvihamielisiä juttuja ja etnisistä vähemmistöryhmistä käytettiin 
harvoin nimittelyitä tai muita loukkaavia ilmaisuja. Vähemmistöihin 
vihamielisesti suhtautuvia tahoja päästettiin hyvin harvoin juttujen 
puhujiksi. Sanomalehtikirjoittelu oli ilmeisen asianmukaista myös 
vuonna 2005, sillä Julkisen sanan neuvostolle ei tehty yhtään kantelua 
rasismi- ja etnisyyskirjoittelusta.73 

Kokonaan ilman moitteita ei suomalainen sanomalehtijournalismi 
kuitenkaan selviä. Yksi havaittu ongelmakohta oli muun muassa se, 
että vähemmistöryhmät jäivät uutisjutuissa usein toisten puheen koh-
teeksi. Heidän puolestaan puhuivat useimmiten erilaiset viranomais-
tahot. Raportissa kuitenkin todetaan, että tämä saattaa johtua pitkälti 
toimitustyön käytännön kiireistä: on helpompaa ja nopeampaa käyt-
tää journalistisia rutiinilähteitä kuin etsiä erilaisia vähemmistöjen 
edustajia. 

Tutkijoiden mukaan puhujarakenteen monipuolistaminen vähem-
mistöjä käsittelevissä sanomalehtijutuissa olisi toivottavaa, sillä se ei 
ainoastaan purkaisi vähemmistöjen alisteista asemaa vaan tekisi leh-
distä myös aiempaa mielenkiintoisempia. Raportissa esitetäänkin, että 
journalistien tulisi luoda oma vähemmistön edustajista koostuva uutis-
juttujen rutiinilähdeverkostonsa. Näin etsintätyötä ei tarvitsisi aina 
aloittaa alusta. 

Toinen havaittu ongelma oli, että vähemmistöryhmät olivat usein 
esillä rikos- ja konfliktikeskeisten aiheiden yhteydessä, mikä myötä-
vaikuttaa yhteiskunnassamme piilevien negatiivisten stereotypioiden 
uusiintumista ja korostaa vähemmistöjen ”toiseutta”. Tilanne on vielä 
nykypäivänäkin sellainen, että monelle valtaväestön edustajalle leh-
tien palstoillaan antama kuva vähemmistöistä on ainoa kontakti vä-
hemmistöihin. Näin ollen journalismin tulisi tutkijoiden mielestä 
kantaa vastuunsa asenteisiin vaikuttavana tekijänä. Tutkijat tarjoavat-
kin journalismille roolia aktiivisessa sillanrakennuksessa valtaväestön 
ja vähemmistöjen välillä. Kansalaisjournalismi tosin edellyttää irtau-

72 Tutkimuksessa oli mukana Helsingin Sanomat, maakuntien ykköslehtiä, puoluelehtiä ja molemmat iltapäiväledet.
73 Julkisen sanan neuvoston päätökset vuodelta 2005 löytyvät osoitteesta: www.jsn.fi/vuosi.asp?vuosi=2005 
(13.3.2006). 
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tumista perinteisestä sivullisen toimittajan roolista ja panostusta kan-
salaiskeskustelun aktivoimiseen esimerkiksi pyrkimällä saamaan polii-
tikot ja yritysjohtajat keskusteluun monikulttuurisuudesta ja etnisten 
vähemmistöjen asemasta. Aloitteellisuudellaan toimittajat voisivat pur-
kaa kuvaa maahanmuuttajista homogeenisenä ryhmänä ja tuoda heitä 
esiin yksilöinä erilaisine arjen iloineen ja suruineen. 

Selvityksessä kahden päivän radio-ohjelmavirrasta oli tarkoituk-
sena saada esiin piilossa olevia rasistisia asenteita.74 Analyysin kohteena 
selvityksessä olivat uutissähkeet, juontajien jutustelu sekä reportaasit 
ja haastattelut. Kiinnostavinta materiaalia – tämän nimenomaisen 
raportin näkökulmasta – on selvityksen Yleisradio Oy:n radiokana-
via koskevat havainnot, sillä. julkisen palvelun tarjoajana Yleisradion 
radiokanavilla on muita kanavia vastuullisempi asema Suomessa. 
Tämä ei koske ainoastaan ohjelmatarjonnan monipuolisuutta vaan 
myös ohjelmavirran sisältöä. Lisäksi vuonna 2005 säädettiin laki Yleis-
radio Oy:stä annetun lain muuttamisesta, jonka 7§:ssä nimenomaisesti 
edellytetään, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee muun 
muassa ”tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta”.75 Tämä laki 
astui voimaan vuoden 2006 alussa. Toivottavaa olisi, että Yleisradiossa 
kiinnitettäisiin huomiota heidän toimissaan havaittuihin puutteisiin. 

Selvityksen mukaan Ylen Radio Suomen Ylen aikainen ja Ylen 
Etelä-Karjalan Radio eivät huomioineet rasisminvastaista päivää lain-
kaan uutissähkeissään. Ylen Turun Radiossa rasismin vastainen päivä 
nousi uutissähkeen aiheeksi yhden kerran. YLEQ ja YLEX molemmat 
huomioivat rasisminvastaisen päivän uutissähkeissään kaksi kertaa. 
Tämä herättää kysymyksen uutiskriteereistä: miksi valtakunnallisessa 
Radio Suomen Ylen aikaisessa ei katsottu tarpeelliseksi uutisoida lain-
kaan rasisminvastaisesta päivästä? Selitykseksi ei yksin riitä se, että 
STT:n medialle 20. ja 21. maaliskuuta jakamassa päivälistassa ei mai-
nittu YK:n kansainvälistä rasisminvastaista päivää.

Rasismiin ja etnisyyteen liittyviä haastatteluja oli rasisminvastai-
sena päivänä Yleisradion kanavilla yhteensä seitsemän kappaletta. 
YLEX erottui edukseen, sillä siellä ohjelma-aikaa käytettiin kaiken 

74 Tutkimuksessa oli mukana kaiken kaikkiaan kymmenen eri radiokanavaa.
75 Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta 635/2005.
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kaikkiaan kolmeen eri haastatteluun, kun muilla niitä oli kullakin 
vain yksi kappale. Jonna Roosin näistä haastatteluista tekemän keskus-
teluanalyysin mukaan lähes kaikilla juontajilla oli havaittavissa epä-
varmuutta ja vaikeuksia puhua rasismista ja etnisyydestä. Heillä oli 
enemmän tai vähemmän hukassa etnisyyteen ja rasismiin liittyvät 
asianmukaiset käsitteet ja termit. Tämän vuoksi olisi toivottavaa, että 
esimerkiksi Ylessä kiinnitettäisiin huomiota sisäiseen koulutukseen 
muun muassa rasismiin liittyvistä kysymyksistä, jotta osattaisiin puhua 
asioista oikein termein ja taustatiedoin.

 Roos mainitsee myönteisinä esimerkkeinä Radio Suomen Ylen 
aikaisen ja Turun Radion tekemät maahanmuuttajataustaisten hen-
kilöiden haastattelut. Ylen aikaisessa toimittaja haastatteli Vantaan 
kaupunginvaltuutettua Batulo Essakia ja Turun Radiossa haastateltiin 
Dave Leetä, kiinalaissyntyistä bussikuskia. Tällaisten haastattelujen 
avulla maahanmuuttajataustaiset henkilöt tuodaan osaksi suomalaista 
yhteiskuntaa, ja Roos toivookin, että tulevaisuudessa kuulisimme enem-
män maahanmuuttajien itsensä kertomia tarinoita heidän omalla ää-
nellään ja puheellaan. 

Karina Horsti tarkastelee väitöskirjassaan turvapaikanhakijoita kä-
sittelevän uutisjournalismin kehyksiä ja monikulttuurisuusjournalis-
mia.76 Horstin mukaan suomalaisessa journalismissa – kuten länsimai-
sessa journalismissa tyypillisesti – turvapaikanhakua käsitellään uhan 
ja laittomuuden viitekehyksistä käsin. Tällä Horsti tarkoittaa sitä, että 
turvapaikanhaku esitetään usein salakuljetuksen, väkivaltaisuuden ja 
prostituution kanssa samassa ongelmavyyhdissä. Näin turvapaikan-
haku esitetään useammin turvallisuus- ja kontrollikysymyksenä kuin 
ihmisoikeuskysymyksenä. Turvapaikanhakijoita käsitellään Horstin 
mukaan myös niin sanottuina ”epähenkilöinä”: heitä ei haastatella 
ja heidän liikkeensä kuvataan luonnonkatastrofeihin liittyvin meta-
forin, kuten esimerkiksi ”tulvana” tai ”virtana”. Tämän laittomuus-
kehyksen lisäksi journalismissa käytetään hallinnan kehystä. Tällä 
Horsti tarkoittaa, että yleisö yhdessä viranomaisten kanssa tarkkailee 

76 Horsti, Karina (2005). Vierauden rajat: Monikulttuurisuus ja turvapaikanhakijat journalismissa. Tampere: Tam-
pere University Press.
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ja kontrolloi turvapaikanhakijoita. Tämä asetelma ilmenee esimer-
kiksi pikku-uutisista, joissa yksityiskohtaisesti kuvataan tulijoiden luku-
määriä, tuloreittejä ja sijoitusta. 

Horstin mukaan etninen peilaus on monikulttuurisuusjournalis-
missa yleisin tapa lähestyä maahanmuuttoa. Siinä juttu ”toisesta” 
käännetään tarinaksi ”itsestä”. Maahanmuuttajat esimerkiksi pohti-
vat paljon suomalaisuutta ja Suomessa asumista ja maahanmuuttajien 
erinomaisuutta korostetaan stereotyyppisillä ”suomalaisilla” ominai-
suuksilla, kuten kovalla työnteolla. Näin Horstin mukaan suomalai-
suus rakentuu normiksi, jota maahanmuuttajat tavoittelevat. Lisäksi 
monikulttuurisuusjournalismi lähestyy maahanmuuttajia erilaisuuden 
riemuna, jolloin rajatuista ja lokeroiduista etnisyyksistä tuotetaan kar-
nevaalia. Horsti toteaakin, että journalismin voi nähdä muuttavan suo-
malaista järjestystä siinä, että yleisö kutsutaan omaksumaan mielikuva 
monikulttuurisesta Suomesta hiljaisen ja vetäytyvän suomalaisuuden 
rinnalle. Tämä ei kuitenkaan estä asettamasta valkoista suomalaista 
hallinnallisesti keskeiseen asemaan.

Mundo-projekti

EU-rahoitteinen Mundo-projekti on Suomessa asuville maahanmuuttajille ja etnisille 
vähemmistöille suunnattu mediakoulutus- ja työssäoppimisprojekti. Sen tarkoituk-
sena on synnyttää media-alalle uutta kulttuurista osaamista ja edistää suvaitsevai-
suutta ja monikulttuurista ymmärtämystä työnantajien ja työyhteisöjen keskuudessa. 
Projekti tarjoaa etnisille vähemmistöille mahdollisuuden tasokkaaseen koulutukseen, 
jossa koulutettaville räätälöidään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Projekti 
antaa lisäksi mahdollisuuden monipuoliseen työharjoitteluun eri medioissa. Mundo-
projektia hallinnoi Yleisradio ja muut projektikumppanit ovat Helsingin ammattikor-
keakoulu Stadia ja SixDegrees-lehteä julkaiseva DreamCatcher Oy. Stadia vastaa 
koulutuksesta ja työssäoppimisjaksoista vastaavat SixDegrees ja Ylen Basaari-
ohjelmasarja. Projektin on tarkoitus päättyä vuonna 2007, mutta olisi toivottavaa, 
että vastaavanlaiselle ohjelmaformaatille tulisi pysyvä ohjelmapaikka Yleisradion 

ohjelmistossa. 
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S a a m e n -  j a  r o m a n i k i e l i n e n  o h j e l m a t a r j o n t a

Vuonna 2005 säädetty Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttami-
sesta (7 §) edellyttää, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee 
erityisesti ”kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- 
ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viit-
tomankielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien 
kielellä”.77 Vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen kulttuurien säilyt-
tämiseksi on tärkeää, että tiedotusvälineet tarjoavat riittävästi ja 
laadukkaasti sekä ohjelmia vähemmistökielillä että ohjelmia, jotka 
käsittelevät ryhmille keskeisiä kysymyksiä. YK:n ihmisoikeustoimi-
kunnan asettama alkuperäiskansojen oikeuksiin keskittyvä erityis-
raportoija kiinnitti asiaan huomiota vuonna 2005. Hän suositteli 
vuosiraportissaan, että hallitukset huolehtisivat siitä, että valtamedia 
sisällyttäisi säännölliseen ohjelmistoonsa alkuperäiskansoja ja -kult-
tuuria koskevaa ohjelmaa.78 

Tällä hetkellä Yleisradion ainoa radiokanava, joka lähettää saa-
menkielisiä uutisia ja ohjelmaa, on Saamen radio. Se lähettää ohjel-
maa kahdeksan tuntia päivässä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi 
Pohjois-Suomessa. Romanikielisiä uutisia Yleisradio lähettää valtakun-
nallisella radiokanavalla kerran viikossa. Televisiossa romanin ja saa-
menkielisten ohjelmatarjonta on nykyisellään molempien osalta varsin 
huono: romaninkielistä ohjelmaa ei lähetetä lainkaan ja saamenkielis-
ten uutisten näkyminen – muuten kuin digiverkossa – rajoittuu Lapin 
pohjoisosiin. 

Yksi konkreettinen ongelma saamenkielisessä radio-ohjelmatar-
jonnassa on, että tarjonta rajoittuu täysin Pohjois-Suomen alueelle, 
vaikka puolet saamelaisista asuu tätä nykyä saamelaisalueen ulkopuo-
lella. Olisikin toivottavaa, että Yleisradio ryhtyisi lähettämään saa-
menkielistä radio-ohjelmaa jossain määrin myös valtakunnallisessa 
verkossa. 

Yleisradio ilmoitti marraskuussa 2005, että se ei tule ottamaan 
osaa pohjoismaiseen yhteistyöhön, joka koskee saamenkielisten las-

77 Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta 635/2005.
78 UN doc.E/CN.4/2005/88.
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tenohjelmien tv-tuotantoa. Suunnitelmien mukaan Yleisradion piti 
mennä mukaan Norjan NRK:n ja Ruotsin SVT:n yhteistuotantoon 
vuonna 2006 valmistamalla viisitoista viiden minuutin pituista ohjel-
maa. Vastineeksi Yleisradio olisi saanut näytettäväkseen viistoista 15 
minuutin pituista saamenkielistä lastenohjelmaa. Saamelaisten tiedot-
teen mukaan saamenkieliset televisio-ohjelmat tukisivat voimakkaasti 
saamelaislasten identiteetin rakentumista, sillä tällä hetkellä yli puolet 
heistä asuu saamelaisalueen ulkopuolella ilman riittävää yhteyttä saa-
menkieliseen yhteisöön.79 Tiedotteessa korostetaan, että television las-
tenohjelmilla on erittäin suuri vaikutus lasten keskinäisissä leikeissä 
käyttämään kieleen – eli jos muumi puhuu saamea, niin lapsetkin 
leikkivät saameksi. Tiedotteessa todetaan myös, että Norjassa saamen-
kielisiä lastenohjelmia katsoo keskimäärin 60 000 ihmistä, vaikka 
saamelaislapsia siellä on noin neljä tuhatta. Näin ollen saamenkielisiä 
ohjelmia katsovat myös norjaa äidinkielenään puhuvat lapset. Tiedot-
teen takana olevat saamelaistahot uskovatkin, että sama ilmiö tapah-
tuisi myös Suomessa. Näin saamenkieliset lastenohjelmat avaisivat suo-
malaisille tilaisuuden tutustua saamelaiseen kulttuuriin. Saamenkieli-
set lastenohjelmat kehittäisivät lisäksi suvaitsevaisuutta ja poistaisivat 
osaltaan ennakkoluuloja saamelaisia kohtaan. 

Suurin yksittäinen puute Yleisradion romanikielisessä ohjelma-
tarjonnassa on tällä hetkellä se, että televisiossa ei lähetetä yhtään 
romanikielistä ohjelmaa. Ihmisoikeusliiton ja valtakunnallisten roma-
nijärjestöjen yhteinen kanta on, että televisiossa pitäisi esittää säännöl-
lisesti romanikielistä ohjelmaa, ja radiossa olisi hyvä olla yksi pitempi 
tai kaksi lyhyempää säännöllistä viikoittaista ohjelmaa, joihin sisältyi-
sivät romanikieliset uutiset ja muu romanikielinen osio. Lisäksi ro-
manien yhteiskunnallista asemaa, romanien ja muiden suomalaisten 
vuorovaikutusta ja romanien kulttuuria olisi käsiteltävä normaalin 
ohjelmatarjonnan sisällä. Asiallinen vähemmistön elämästä kerto-
minen edesauttaa suvaitsevaisuutta ja suomalaisen monikulttuurisen 
yhteiskunnan syntymistä . Myös erityiset romanitapahtumat, kuten 

79 Saamelaislasten ja vanhempien lähetystön vetoomus 13.12.2006. www.siida.fi/skabma/tiedotteet_2006/
vetoomus_lastenohjelmat_su.htm (13.3.2006). 
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vaikkapa kansainväliset romanimusiikin festivaalit Porvoossa, tulisi ot-
taa huomioon normaalissa ohjelmatarjonnassa. 

Rasismi internetissä

Maahanmuuttajiin ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvilla vihamie-
lisillä ilmaisuilla voi olla hyvinkin haitallisia vaikutuksia. Näin on 
myös silloin, ja materiaalin leviämisen helppouden huomioon ottaen 
etenkin, kun asenteiden purkamisen väylänä käytetään internetiä. 
Internetissä esitettyihin vihamielisiin ja halventaviin kirjoituksiin ei 
kuitenkaan ole aina suhtauduttu asiaankuuluvalla vakavuudella. Vuon-
na 2005 aiheesta on noussut yhä enemmän keskustelua sekä lehtien 
palstoilla että televisiossa. 

Tampereen yliopiston tutkija Anna-Maria Pekkinen jakaa rasistista 
aineistoa levittävät ja muukalaispelkoa lietsovat internetsivustot kol-
meen kategoriaan: isänmaallisuutta korostavien yhdistysten ja puolu-
eiden sivustot, kansallissosialismia ja White Power -aatetta ihannoivat 
sivustot sekä yksittäisten henkilöiden ylläpitämät rasistiset sivustot.80 
Tämänhetkisestä tilanteesta Pekkinen toteaa, että vaikka sivustojen 
määrä näyttäisi olevan pienempi verrattuna vuoden 2002 tilantee-
seen, rasismin suhteen tilanne ei kuitenkaan ole muuttunut kuluneen 
kolmen vuoden aikana. Monilla internetsivuilla edelleen lietsotaan 
vihaa maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Lisäksi rasis-
tisia ja leimaavia mielipiteitä esitetään päivittäin yleisillä keskustelu-
foorumeilla ja henkilökohtaisissa blogeissa. Keskustelufoorumit ovat 
hyvin huolestuttava väylä rasistisien mielipiteiden leviämiseksi, sillä 
niillä on päivittäin laaja lukijakunta. Pekkisen mukaan jotakin vies-
tiketjua on saatettu ”klikata” yhtä monta kertaa kuin keskisuurella 
sanomalehdellä on lukijoita. Keskustelufoorumien kautta voi helposti 
löytää tien myös esimerkiksi ulkomaalaisilla palvelimilla sijaitseville 
avoimen rasistisille ja muukalaispelkoa edustaville sivustoille.

80 Pekkinen, Anna-Maria (2005). ”Vierasvihaa verkossa – internetin rasismiaineistojen jatkoseuranta”. Teoksessa 
Raittila, Pentti (toim.) Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja Internetissä. Tampere: Tampereen yliopisto.
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Suomessa internet-aineisto on lainvastaista, jos siinä kiihotetaan 
kansanryhmää vastaan rikoslain 11 luvun 8 §:n mukaisesti.81 Häirintä 
ja syrjintä etnisen alkuperän perusteella on puolestaan kielletty yhden-
vertaisuuslaissa.82 Yhdenvertaisuuslain valmisteluasiakirjoissa todetaan 
muun muassa, että ”syrjinnäksi voitaisiin katsoa esimerkiksi internet-
sivuilla tapahtuva ihmisryhmään kohdistuva häirintä”. Sananvapaus 
ei siis ole rajaton, ja valtakunnansyyttäjä Mika Illmanin tulkinnan 
mukaan yhteiskunnan intressi suojan saamiseksi rasistista ja muuka-
laisvihamielistä propagandaa vastaan pitäisi arvioida varsin painavaksi 
sananvapauden rajoittamisperusteeksi.83 Vaikka poliittinen sananva-
paus kuuluu perustuslain sananvapaussäännöksen ydinalueeseen, Ill-
manin mukaan kaikki poliittinen viestintä ei ole rangaistavuuden ul-
kopuolella. Tästä hyvä esimerkki on muun muassa Euroopan ih-misoi-
keustuomioistuimen oikeustapauskäytäntö, jossa kansallissosialistista 
propagandaa ei ole sisällytetty sananvapauden turvaamaan aluee-
seen. 

Suomen lainsäädännön mukaan palveluntarjoajan vastuu ver-
kossa olevasta lainvastaisesta materiaalista on lähtökohtaisesti se, että 
puhtaasti teknisen roolin omaava välittäjä ei ole vastuussa materiaa-
lista. Ehtona on, että välittäjän ei voida omalla tietoisella toiminnal-
laan katsoa myötävaikuttaneen materiaalin leviämiseen. Näin ollen 
operaattorin asiakkaat vastaavat aina itse levittämästään aineistosta. 
Tämä pätee myös keskusteluryhmiin, joissa verkkoviestinlähettäjä 
vastaa itse lähettämänsä viestin sisällöstä. Palveluntarjoajan tulee kui-
tenkin poistaa laiton materiaali ylläpitämiltään sivuilta saadessaan 
siitä tiedon. Vuonna 2004 voimaantullut sananvapauslainsäädäntö 
oikeuttaa verkkoviestin tunnistamistietojen luovuttamisen viranomai-
sille, jos viestin toimittaminen yleisön saataville on todennäköisesti 
lainvastaista (17 §), ja verkkoviestin jakelun keskeyttämisen tuomio-
istuimen, tutkinnanjohtajan, syyttäjän tai asianomistajan hakemuk-
sesta, jos viestin pitäminen yleisön saatavilla on ilmeisesti lainvastaista 
(18 §). 

81 Rikoslaki 39/1889.
82 Yhdenvertaisuuslaki 21/2004.
83 Illman, Mika (2005). ”Sananvapautta vai kiihottamista kansanryhmää vastaan.” Haaste, 3:2005.
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Vaikka Suomen lainsäädäntö teoriassa tarjoaa mahdollisuuden 
puuttua verkossa levitettyyn rasistiseen materiaaliin, on tämä käy-
tännössä hankalaa. Monissa tapauksissa eroa laillisen ja laittoman 
materiaalin välille on vaikea vetää. Lisäksi ulkomaalaisten palvelunan-
tajien välityksellä levitettyyn aineistoon ei pystytä Suoman lainsää-
dännön nojalla puuttumaan. Oikeustapausten vähyys johtunee osin 
myös viranomaisten aiheeseen kiinnittämästä vähäisestä huomiosta, 
joskin muutosta on viime aikoina ollut havaittavissa. Valtakunnansyyt-
täjä Mika Illmanin mukaan internetissä esiintyvää rasismia koskevat 
ilmoitukset valtakunnansyyttäjälle sekä yleisöltä että poliisilta ovat 
lisääntyneet, ja aiheeseen kiinnitetään nykyisin ”hiukan enemmän 
huomiota”.84 Hänen arvionsa mukaan kiihottamista kansanryhmää 
vastaan koskevista yhteydenotoista valtakunnansyyttäjälle noin puolet 
koskee internetin kautta levitettyä aineistoa. Vuoden 2006 lopussa 
kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevia tapauksia oli valtakun-
nansyyttäjänvirastossa vireillä 15. Vuotta aikaisemmin tapauksia oli 
yhdeksän. 

Rasistisia mielipiteitä ilmentävällä materiaalilla voi olla sekä yksi-
löä vakavasti loukkaavia että yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttavia 
seurauksia, vaikka sen sisältö ei olisikaan suoranaisesti lain vastaista. 
Lainsäädännön tarjoamat välineet eivät kuitenkaan ole ainoa mahdol-
lisuus torjua rasistisen ja hyvän maun vastaisen materiaalin leviämistä 
internetissä. Siihen voidaan vaikuttaa muun muassa vahvistamalla pal-
velunantajien ja palstojen ylläpitäjien yhteistä normistoa siitä, min-
kälainen materiaali on hyvän maun puitteissa sallittavaa. Tähän voi 
osaltaan vaikuttaa yleisön keskuudessa käyty keskustelu ja ilmoitusten 
määrä halventavan sävyn omaavista viesteistä. Suomessa joukkotie-
dotusvälineiden sisällön itsesäätely on vakiintunut käytäntö ja huo-
mattavimpien suomalaisten internetpalvelujen tuottajien ja tarjoajien 
yhdessä laatima internetin käyttäjien Netiketti-säännöstö kieltääkin 
rasismin ja rasismiin yllyttämisen.85  

Käytännössä kuitenkin käy usein niin, että keskustelupalstoille 
kirjoitetut rasistiset ja hyvän maun vastaiset kommentit jäävät mode-

84 Puhelinkeskustelu valtakunnansyyttäjä Mika Illmanin kanssa 2.1.2006.
85 Suomen internetopas, ”Netiketti”. www.internetopas.com/netiketti (3.1.2006).
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raattoreilta huomaamatta tai huomioimatta. Esimerkiksi Pekkisen 
tutkimuksen mukaan, siitä huolimatta, että Jippiin ja Suomi24:n 
”netiketeissä kielletään rasististen viestien lähettäminen, käytännössä 
karsintaseula ei ole tiheä tai sitten suvaitsemattoman kirjoituksen 
määrittely tuottaa ongelmia palveluntarjoajille”.86 

Pekkisen kyselyyn vastanneista operaattoreista suurin osa oli sitä 
mieltä, että omalla palstalla kaivattaisiin enemmän valvontaa kuin mi-
tä tällä hetkellä voidaan järjestää, mutta täysin kattavan valvonnan 
toteuttamista pidettiin mahdottomana nykyisillä resursseilla viestien 
suuren määrän vuoksi. Yleisten keskustelupalstoja koskevien ohjeis-
tusten laatimiseen suhtauduttiin vaihtelevasti, ja tapauskohtaisuutta 
painottaen operaattorit eivät ole kokeneet tarpeelliseksi miettiä etu-
käteen tiettyjä etnisyyteen liittyviä termejä, jotka poistettaisiin auto-
maattisesti. Olisi toivottavaa, että laittomuuden rajaa lähellä olevat tai 
sen ylittävät kommentit poistettaisiin etenkin silloin, kun niistä ilmoi-
tetaan palvelunantajille. Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen 
mielestä tiukempaa lainsäädäntöä pitäisi harkita, jos internet-palsto-
jen sisältöä ei saada itsesäätelyllä kuriin.87  

Vähemmistövaltuutettu antoi 21. marraskuuta 2005 selvityspyyn-
nön Oy Eniro Finland Ab:lle koskien Suomi24:n keskustelupalstoilla 
esiintyviä loukkaavia viestejä ja niiden poistamisvalmiutta. Vähemmis-
tövaltuutettuun yhteyttä ottaneet henkilöt ilmoittivat keskustelupals-
toilla esiintyneistä törkeistä, rasistisiksi luokiteltavista viesteistä, joista 
ilmoittaminen harvoin johtaa viestin poistamiseen sivuilta. Vähem-
mistövaltuutetun näkemyksen mukaan jotkin keskustelupalstalla esiin-
tyvistä viesteistä saattaisivat mahdollisesti täyttää rikoslain 11 luvun 
8 §:n syrjintärikoksen tunnusmerkistön. Vähemmistövaltuutettu kysyy 
selvityspyynnössään Oy Eniro Finland Ab:lta muun muassa, miten 
he arvioivat lain tai hyvien tapojen vastaisuutta, ja kuka viime kä-
dessä päättää siitä, poistetaanko viesti ilmoituksen johdosta vai ei. 
Suomi24:n tuotepäällikkö Nicklas Kosken mukaan palsta aikoo tule-
vaisuudessa kannustaa muita keskustelijoita puuttumaan rasistisiin 

86 Pekkinen, Anna-Maria (2005). ”Vierasvihaa verkossa – internetin rasismiaineistojen jatkoseuranta”. Teoksessa Rait-
tila, Pentti (toim.) Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja Internetissä . s.84. Tampere: Tampereen yliopisto.
87 Aamulehti, 17.12.2005.
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viesteihin ja asettaa tavoitteeksi sen, että viestit, joissa on asiattomia tai 
rikollisia piirteitä, poistetaan alle vuorokauden sisällä.88 Hän lisää, 
että asiattomia kirjoituksia on 1,5 prosenttia kaikista viesteistä, mutta 
ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia käsittelevillä palstoilla asiattomien 
viestien osuus on korkeampi.  

Internetissä kirjoitetaan usein täysin anonyymisti, ja siellä jul-
kaistuun materiaaliin ei aina suhtauduta samalla vakavuudella kuin 
muissa joukkoviestimissä esitettyihin mielipiteisiin. Suhtautuminen 
tuntuu olevan kevyempää ja jopa välinpitämättömämpää johtuen 
ehkä osin siitä, että internetiä ei mielletä samalla tavalla osaksi jul-
kista mediaa kuin esimerkiksi sanomalehtiä. Kuitenkin Illmanin artik-
kelissaan ilmaiseman kannan mukaan käsitys, jonka mukaan rikoslain 
kiellot eivät koskisi internetiä tai koskisivat sitä vain rajoitetusti, on har-
haluuloa. Myös Yhdistyneiden kansakuntien rotusyrjinnän vastainen 
komitea (CERD) esitti Suomelle vuonna 2003 huolestuneisuutensa 
lisääntyvistä internetiin liittyvistä ongelmista ja suositteli ryhtymistä 
toimenpiteisiin rasistisen propagandan leviämisen torjumiseksi inter-
netissä.89  

Ihmisoikeusliitto peräänkuuluttaa edelleen näitä aktiivisia toi-
menpiteitä. Olisi myös toivottavaa, että viranomaisten kynnystä puut-
tua lainvastaiseen materiaaliin madallettaisiin. On syytä pohtia, 
miksi internetissä usein sallitaan loukkaavampaa kieltä kuin muissa 
joukkoviestimissä. Kuinka vakavana loukkauksena rasismia lietsovia 
kommentteja pidetään, ja millaista asenneilmapiiriä viestien hidas 
poistaminen heijastaa? Vastuu hyvän maun mukaisen ilmapiirin takaa-
misessa on pitkälti palvelunantajilla, mutta keskeinen rooli on myös 
yleisön yhteydenotoilla ja aktiivisuudella.

88 Kansan Uutiset, 22.12.2005.
89 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Finland, 10.12.2003. UN 
doc. CERD/C/63/CO/05.
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Rasismin kohteeksi joutuneiden neuvonta

Useat työryhmät ja neuvottelukunnat ovat jo 1990-luvulta saakka kiin-
nittäneet huomiota siihen, että Suomesta puuttuu järjestelmällinen 
rasismin kohteeksi joutuneiden tuki- ja neuvontapalvelujärjestelmä. 
Nykyisellään eri tahot tarjoavat neuvontaa, mutta järjestelmällisen ja 
koordinoidun neuvonnan tarve on silti olemassa. Riikka Tella huo-
mauttaa vähemmistövaltuutetun toimistossa tekemässään tutkimuk-
sessa, että vain läpäisevällä ja valtavirtastavalla otteella neuvontaan 
voidaan puuttua myös rakenteelliseen syrjintään.90 Olisi tärkeää, että 
rasismin kohteeksi joutuneet tietäisivät, minkä tahon puoleen kään-
tyä silloin, kun tukea ja neuvoa kaivataan. 

Tieto Suomen lainsäädännöstä ja sen tarjoamista oikeuksista etni-
sen syrjinnän kohteille ei aina ole kattavaa esimerkiksi maahanmuut-
tajien keskuudessa, eikä rasismin kohteeksi joutuneilla välttämättä ole 
tietoa jo olemassa olevista neuvonta- ja tukipalveluista. Lisäksi apua 
tarjoavilla tahoilla ei aina ole riittävästi rasismia koskeviin kysymyksiin 
liittyvää erityistietoa ja osaamista. Ilman nykyistä parempaa neuvon-
nan keskittämistä tai toiminnan koordinointia ei asiantuntevaa palve-
lua sitä tarvitseville voida taata. Henkilöiden, jotka ovat joutuneet (tai 
ovat vaarassa joutua) rasismin kohteeksi, tietoisuus omista oikeuksis-
taan ja mahdollisuuksista näiden oikeuksien toteutumiseksi ovat ensi-
sijaisia myös rasismin kokonaisvaltaisen torjumisen kannalta. Tuki ja 
neuvonta toimivat osana rasismin ehkäisyä, eivät ainoastaan vastauk-
sena sen ilmentymiseen. 

Pitkällä tähtäimellä järjestelmällisestä tuki- ja neuvontapalvelu-
järjestelmästä olisi hyötyä myös rasismin ja etnisen syrjinnän seuran-
nan kehittämisessä. Tällaiselle seurantajärjestelmälle on Suomessa 
todellinen tarve sillä seurantajärjestelmän avulla pystyttäisiin nykyistä 
paremmin saamaan tietoa rasismin eri ilmenemismuodoista ja laa-
juudesta Suomessa. Tutkija Timo Makkonen on ehdottanut rasismin 
ja syrjinnän vastaisen keskuksen perustamista.91 Viranomaisista riip-
90 Tella, Riikka (2005). Etnisen syrjinnän vastaisen neuvonnan kehittäminen. Helsinki: Vähemmistövaltuutettu.
91 Makkonen, Timo (1997). RESSU – Rasismin ja Etnisen Syrjinnän Seurantajärjestelmä . Helsinki: Ihmisoikeusliitto.
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pumattoman keskuksen toimialaan sisältyisi myös yksityishenkilöiden 
neuvonta rasismi- ja syrjintätapauksissa. Etnisen syrjinnän seurannan 
ja sen kohteeksi joutuneiden henkilöiden neuvonnan välillä voisi ja 
mahdollisesti pitäisi olla tiivis suhde. 

Neuvonnalla voi olla monia erilaisia muotoja, jotka olisi hyvä ottaa 
huomioon palveluja suunniteltaessa. Usein, kuten esimerkiksi kou-
lukiusaamistapauksissa, kokemukset rasismista eivät johda oikeustoi-
miin. Joissain tapauksissa oikeustoimien tarpeellisuuden raja voi olla 
myös neuvojalle vaikea määritellä, eikä uhrin tarvitseman avun mää-
rittäminen ole aina helppoa. Tella erittelee tutkimuksessaan kolme 
neuvonnan tasoa: niin kutsutun tienviittaneuvonnan, joka ohjaa asi-
akkaan eteenpäin oikealle taholle; neuvonnan, jossa henkilöstö on 
perehdytetty syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön; ja neuvonnan, jossa 
uhrille tarjotaan henkilökohtaista oikeudellista tai terapeuttista apua. 

Laadukkaan henkilökohtaisen oikeudellisen avun ja terapian tar-
joaminen edellyttää, että sillä on olemassa asianmukaiset resurssit. 
On myös tärkeää, että maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt ovat 
itse osallisina tuki- ja neuvontaprosessissa – eivät vain neuvonnan ja 
tuen vastaanottajina vaan myös sen antajina. Näin luodaan palveluja, 
joita on helppo lähestyä ja jotka mahdollisimman hyvin vastaavat koh-
deryhmän tarpeisiin. Osallisuuden tärkeydestä huolimatta ongelmia 
ei tulisi palauttaa takaisin yhteisön sisäisiksi asioiksi vaan vastuun 
tulee säilyä viranomaisilla. Tella suositteleekin esimerkiksi luotto- tai 
yhdyshenkilöjärjestelmän kehittämistä. Lisäksi toimivan neuvonnan 
varmistamiseksi eri tahojen välinen yhteistyö ja verkostoituminen ovat 
Tellan mukaan tärkeässä roolissa. Järjestöissä ja projekteissa neuvonta 
on monipuolista ja usein myös etnisten vähemmistöjen itsensä tar-
joamaa. Viranomaisten puolelta taas voidaan paremmin taata muun 
muassa neuvonnan jatkuvuus ja tiedonsaantimahdollisuudet.  

Tella esittää, että neuvontaa voidaan tehostaa koordinoimalla käy-
tössä olevia neuvonnan muotoja sekä keräämällä keskitetysti tietoa 
syrjinnästä ja rasismista. Ei siis tule unohtaa, että monet tahot, kuten 
kunnat, vähemmistövaltuutetun toimisto, Suomen evankelisluterilai-
nen kirkko ja erilaiset järjestöt jo tarjoavat laadukasta neuvontaa 
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ja tukea rasismin ja etnisen syrjinnän kohteille. Useista neuvontaa 
tarjoavista järjestöistä voidaan mainita esimerkiksi Rikosuhripäivys-
tys, Suomen Mielenterveysseuran SOS-keskuksen ulkomaalaisyksikkö, 
Suomen Punainen Risti ja erilaiset maahanmuuttajajärjestöt. 

Pakolaisneuvonta ry käynnisti syksyllä 2005 opetusministeriön tu-
kemana projektin, jossa tarjotaan oikeudellista neuvontaa sähköpos-
titse ja puhelimitse rasismin uhreille. Pakolaisneuvonnan tiedottaja 
Reetta Helanderin mukaan yhteydenottoja on tullut aluksi melko niu-
kasti, mutta määrä on kasvanut sen myötä, kun tieto neuvonnan ole-
massaolosta on levinnyt.92 Tämä ei ole yllättävää, sillä uuden palve-
lun vakiintuminen ja kohderyhmän saavuttaminen kestää oman ai-
kansa. Helander kertoo, että tiedustelut ovat enimmäkseen liittyneet 
työelämässä esiintyvään rasismiin. Yhteydenottoja on tullut myös 
epäasiallisesta kohtelusta viranomaisten taholta muun muassa turva-
paikka-asioissa. Myös rasistisesta uhkailusta ja häiriköinnistä on ker-
rottu. Helander harmittelee, että neuvontaa on mahdollista tarjota 
vain kerran viikossa ja toivoo, että palvelua olisi säännöllisesti tarjolla 
useammilla kielillä.

Tellan mukaan etnisen syrjinnän vastaisen neuvonnan kehittämi-
seen tulisi kiinnittää huomiota viranomaisten yhdenvertaisuussuun-
nittelun osana. Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen mielestä 
neuvonnan kehittämiseen aineksia tarjoavat myös maahanmuuttajien 
kotoutustoiminta, sitoutuminen hallituksen maahanmuuttopoliittises-
sa ohjelmassa asetetut tavoitteet ja yhdenvertaisuuslakiin mahdollisesti 
tehtävät muutokset.93  

Neuvonnan tarpeeseen on kiinnitetty jonkin verran huomiota 
vuoden 2005 aikana. Esimerkiksi työryhmän ehdotuksessa hallituksen 
maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi suositellaan syrjinnän ja rasis-
min uhreiksi joutuneiden tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistä.94 

On tervetullutta, että ohjelmaesityksessä tuki- ja neuvontapalveluiden 
kehittäminen on sisällytetty osaksi rasismiin ja alkuperään perustu-
van syrjinnän torjunnan tehostamista. Palveluiden kehittymistä on siis 

92 Tiedot saatu puhelimitse Pakolaisneuvonnan tiedottaja Reetta Helanderilta 11.1.2006.
93 Vähemmistövaltuutetun tiedotustilaisuus 28.11.2005.
94 Työministeriö (2005). Työryhmän ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Työhallinnon julkaisu 
355.
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toivon mukaan tapahtumassa. Olemme kuitenkin kaukana tilanteesta, 
jossa tukea ja neuvontaa rasismin ja etnisen syrjinnän uhreille on saa-
tavilla järjestelmällisesti ja kattavasti niin alueellisella kuin valtakun-
nallisellakin tasolla. 

Pakolais- ja turvapaikkapolitiikka

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisen oikeusasemaa koskevan yleis-
sopimuksen mukaan pakolainen on henkilö, joka on kotimaansa ulko-
puolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan 
vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalli-
seen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Turva-
paikanhakija taas on henkilö, joka anoo kansainvälistä suojelua ja 
oleskeluoikeutta vieraasta maasta.

Turvapaikkakysymykset ovat yksi tämän hetken keskeisimmistä 
ihmisoikeuskysymyksistä paitsi Suomessa myös koko Euroopassa. Kes-
kustelu turvapaikanhakijoiden tilanteesta Suomessa on ollut jälleen 
vilkasta vuoden 2005 aikana. Tapa millä turvapaikanhakijoista ja pako-
laisista keskustellaan, heijastuu asenteissa kaikkiin maahanmuuttajiin. 
Alkuvuodesta keskustelu liikkui pitkälti turvapaikanhakijamäärien 
kasvun ympärillä. Loppuvuodesta keskustelu painottui ulkomaalais-
viraston lupalinjauksiin, jotka useiden kansalaisjärjestöjen mielestä 
tuottavat syrjäytymistä. 

Vuoden aikana valmistui myös työryhmän ehdotus hallituksen 
maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi.95 Siinä esitetään linjauksia 
Suomen maahanmuuttopolitiikalle ja todetaan, että Suomen tavoit-
teena on pakolaisten suojelujärjestelmän vahvistaminen niin kan-
sainvälisin kuin kansallisin keinoin ja pysyvien ratkaisujen etsiminen 
pakolaisuuden perussyihin. Ohjelmassa suositellaan myös turvapaikan 
hakijoiden vastaanoton tehostamista ja erityisryhmien tarpeiden huo-
mioimista.

95 Työministeriö (2005). Työryhmän ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Työhallinnon julkaisu 
355.
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Suomi on yksi niistä kymmenestä valtiosta, jolla on pakolaisten 
uudelleensijoitusohjelma eli Suomi ottaa vastaan niin sanottuja kiintiö-
pakolaisia. Kiintiöpakolaisella tarkoitetaan ihmistä, jolle YK:n pako-
laisjärjestö UNHCR on myöntänyt pakolaisstatuksen. Vuoden 1995 
alusta vuoden 2004 loppuun mennessä Suomi on vastaanottanut 
yhteensä 6 279 kiintiöpakolaista. Samalla ajanjaksolla myönteinen tur-
vapaikkapäätös on myönnetty 4 608 henkilölle ja perheenyhdistä -
misen kautta Suomeen on saapunut 2 765 henkilöä.96 Ehdotuksessa 
hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi suositellaan vuotui-
sen kiintiöpakolaismäärän pitämistä vähintään nykyisessä 750:ssä.

Ulkomaalaisviraston alustavien tilastotietojen mukaan vuonna 
2005 Suomesta haki turvapaikkaa yhteensä 3 545 ihmistä.97 Turva-
paikka myönnettiin kaiken kaikkiaan 12:lle ja oleskelulupa 585 hen-
kilölle. Tilapäinen oleskelulupa, eli niin kutsuttu b-lupa myönnettiin 
259 henkilölle. Kielteinen päätös annettiin 2 472 turvapaikanhaki-
jalle, joista 251:lle se annettiin normaalissa menettelyssä ja 2 221:lle 
nopeutetussa menettelyssä. Kaikista kielteisistä päätöksistä yli puolet 
tehtiin niin sanotussa Dublin-menettelyssä , eli henkilö oli ennen 
Suomeen tuloa hakenut turvapaikkaa toisessa EU-jäsenmaassa, jol-
loin hakemuksen sisällöllinen tutkinta kuuluu Dublinin sopimuksen 
mukaisesti hakemuksen ensimmäisenä vastaanottaneelle maalle. Tur-
vapaikkahakemusten keskimääräinen käsittelyaika Suomessa oli viime 
vuonna sata päivää.

Turvapaikanhakijoiden määrä oli vuonna 2005 noin kahdeksan 
prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2005 alkupuo-
lella ulkomaalaisvirastosta ja sisäasiainministeriöstä esitettiin, että tur-
vapaikanhakijoiden määrä kasvaisi jopa 4000–4500 hakijaan vuoden 
loppuun mennessä.98 Oletettua turvapaikanhakijoiden määrän kasvua 
käytettiin myös julkisuudessa perusteena tiukemmalle turvapaikkapo-
litiikalle. Sisäasianministeri Kari Rajamäki esitti muun muassa toi-
meentulotuen poisottamista turvapaikanhakijoilta.99 

96 Työministeriön tilastoja 3/2004. www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/08_maahanmuuttotilastot/
til043i.pdf (13.3.2006). 
97 Sisäasiainministeriön tiedote 9.1.2006. www.intermin.fi/intermin/home.nsf/OldMainArticles/24B345622F4
60A0DC22570F100328996?opendocument (13.3.2006). 
98 Helsingin Sanomat (15.4.2005), Hufvudstadsbladet (29.6.2005).
99 Helsingin Sanomat (22.8.2005).
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Pakolaisneuvonnan tiedote 10.11.2005 

Ulkomaalaisviraston lupalinjaukset syrjäyttävät maahanmuuttajanuoria

Ulkomaalaisviraston myöntämät tilapäiset oleskeluluvat syrjäyttävät erityisesti maa-
hanmuuttajanuoria. Heille ei anneta minkäänlaisia mahdollisuuksia kotoutua suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Pakolaisneuvonta kysyy, halutaanko Suomeenkin suuri 
joukko syrjäytyneitä maahanmuuttajia.

Ulkomaalaisvirasto on antanut tilapäisen oleskeluluvan, ns. b-luvan, tänä vuonna 
jo 228 turvapaikanhakijalle. Lähes puolet myönteisistä päätöksistä on b-lupia. Eniten 
näitä on myönnetty Somaliasta, Afganistanista ja Irakista tulleille hakijoille. 

Pakolaisneuvonta ry on erityisen huolissaan b-luvan saaneista nuorista, joilta 
on evätty pääsy peruskouluun, koska lupa ei oikeuta kuntapaikkaan. Oikeus kou-
lunkäyntiin on jokaisen lapsen perusoikeus. Yli 16-vuotiailla ei ole myöskään oike-
utta päästä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen eivätkä he voi tehdä töitä, koska 
b-lupa ei sisällä työlupaa. Yksin Suomeen tulleet joutuvat elämään myös erossa 
perheestään, koska heillä ei ole oikeutta perheenyhdistämiseen.

Kyse on suuresta määrästä henkilöitä, jotka turhautuneina vailla mitään teke-
mistä istuvat vastaanottokeskuksissa. Heidät asetetaan yhteiskunnan ulkopuolelle 
ja he tuntevat itsensä b-luokan maahanmuuttajiksi. Vaarana on ihmisten vakava 
syrjäytyminen. 

Ranskassa on havahduttu huomaamaan liian vähäisen kotouttamisen vakavat 
seuraukset. Virheitä pyritään nyt kuumeisesti korjaamaan. Maahanmuuttajataustai-
sen nuorten syrjäytymisen tunnetta yritetään katkaista muun muassa helpottamalla 
heidän työllistymismahdollisuuksiaan jämäköin toimin. 

Myös Suomessa tulisi pysähtyä tarkastelemaan maahanmuuttopolitiikan suun-
taviivoja ja nuorten mahdollisuuksia kotoutua yhteiskuntaan. Asiallisen ja maltillisen 
keskustelun sijaan Ulkomaalaisvirasto jääräpäisesti jatkaa turvapaikanhakijoita lei-
maavaa yksipuolista tiedottamista. Tiedottaminen leimaa kaikki turvapaikanhakijat 
turvapaikkamenettelyn väärinkäyttäjiksi, jopa rikollisiksi. Tämä koventaa asenteita 
kaikkia turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia kohtaan. 

Miten mahtavat nämä nuoret kotoutua Suomeen kahden vuoden päästä, kun 
heille on viimeistään myönnettävä pysyvämpi oleskelulupa? Heidän syrjäyttämi-
sensä on tällä hetkellä vaarallisen tehokasta. Ulkomaalaisvirasto ilmoittaa teke-
vänsä hallittua maahanmuuttopolitiikkaa ja asettavansa lapsen edun ensisijalle 
päätöksenteossaan. Tällä hetkellä se kuitenkin yksipuolisesti syyllistää myös tur-
vapaikanhakijalapsia, koventaa asenteita ja päätöslinjauksellaan polkee lapsen 
oikeuksia. Näistä lapsista ja nuorista on kasvamassa Suomeen joukko, jonka syr-
jäytymisuhka on todellinen ja pian nähtävissä.
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Uudistettu ulkomaalaislaki tuli voimaan toukokuun alussa 2004.100 Se 
on keskeisin ulkomaalaisten oikeusasemaa Suomessa sääntelevä laki 
ja sitä sovelletaan ulkomaalaisten maahantuloon, maastalähtöön sekä 
oleskeluun ja työntekoon. Lain tarkoitukseksi on kirjattu kaksi teh-
tävää: Ensimmäinen on hyvän hallinnon ja oikeusturvan toteuttami-
nen ja edistäminen Suomessa. Toinen on hallitun maahanmuuton 
edistäminen ja kansainvälisen suojelun antaminen ihmisoikeuksia ja 
perusoikeuksia kunnioittaen sekä Suomea velvoittavat kansainväliset 
sopimukset huomioon ottaen.

 Uudistettu ulkomaalaislaki paransi ulkomaalaisten asemaa joilta-
kin osin aiempaan lakiin verrattuna. Parannuksista huolimatta lakiin 
jäi huomattavia epäkohtia. Sen valmisteluvaiheessa kansalaisjärjestöt 
nostivat esiin muun muassa lapsen asemaan, perheenyhdistämiseen 
sekä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyviä ongelmia.101 Kat-
tavampi analyysi uudistetusta ulkomaalaislaista, sen parannuksista ja 
puutteista löytyy esimerkiksi Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa 2004 
-kirjasta.102 

Eräs runsaasti kritiikkiä saanut käytäntö on, että turvapaikkahake-
mus voidaan nykyisen ulkomaalaislain mukaan käsitellä nopeutetussa 
menettelyssä silloin, kun hakija on esimerkiksi saapunut ”turvallisesta 
alkuperämaasta” tai hakemus on ”ilmeisen perusteeton”. Nopeutetun 
menettelyn käyttöönoton tarkoituksena oli nopeuttaa sellaisten tur-
vapaikkahakemuksien käsittelyä, jotka eivät perustu minkäänlaiseen 
kansainvälisen suojelun tarpeeseen. Nopeutetussa menettelyssä hakija 
voidaan käännyttää kahdeksan päivän kuluttua siitä, kun päätös on 
annettu, eikä hallinto-oikeuteen valittaminen lykkää päätöksen toi-
meenpanoa. 

Pakolaisneuvonnan tiedottajan Reetta Helanderin mukaan pää-
töksiä, joissa turvapaikka luokitellaan ”ilmeisen perusteettomaksi”, 

71

100 Ulkomaalaislaki 301/2004.
101 Järjestöjen kannanotto esityksestä uudeksi ulkomaalaislaiksi, 22.1.2004.
102 Shakir, Aysu ja Tapanainen, Maippi (toim.) (2005). Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa 2004. Helsinki: Ihmisoi-
keusliitto.
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tehdään yhä useammin. Vuonna 2005 turvapaikkahakemuksia esimer-
kiksi Iranista, Sudanista ja Syyriasta luokiteltiin ”ilmeisen perusteet-
tomiksi”.103 Myös turvallisen alkuperämaan käsite on ongelmallinen 
turvapaikkapäätöksiä tehtäessä, sillä jokaisen turvapaikkapäätöksen 
tulisi perustua olosuhteiden yksilölliseen arviointiin. Nopeutettua me-
nettelyä ovat järjestöjen lisäksi kritisoineet useat kansainväliset tahot, 
kuten YK:n rotusyrjintäkomitea, YK:n kidutuksenvastainen komitea, 
Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio, Euroo-
pan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu sekä YK:n pakolaisjärjestö. 

Vähemmistövaltuutetun vuonna 2005 tekemän selvityksen mukaan 
nopeutettu menettely kuitenkin pääsääntöisesti turvaa turvapaikan-
hakijan oikeusturvan turvapaikkamenettelyn aikana.104 Selvityksessä 
todetaan menettelyyn silti liittyvän tulkintaongelmia, ja riski oikeustur-
van vaarantumisesta on olemassa. Turvapaikanhakija saattaa ohjautua 
nopeutettuun menettelyyn, vaikka hänen hakemuksensa olisi edellyt-
tänyt normaalia menettelyä. Erityisen ongelmallisia ovat tapaukset, 
joissa nopeutettua menettelyä koskevat oikeusturvariskit ketjuuntuvat 
tai kasautuvat yhden hakijan turvapaikkamenettelyn aikana.

Parhaiten oikeusturva voidaan taata silloin, kun huolehditaan tur-
vapaikkaperusteiden riittävästä ja yksilöllisestä selvittämisestä, hakijan 
kuulemisesta, riittävän neuvonnan ja oikeusapupalveluiden tarjoami-
sesta sekä tehokkaasta valitusoikeudesta. Tähän sisältyy myös oikeus 
hakea täytäntöönpanoon kieltoa.

Vuonna 2005 annettiin hallituksen esitys ulkomaalaislain muut-
tamisesta. Esitys koski muutoksia, jotka tulee tehdä, jotta Suomen 
kansallinen lainsäädäntö olisi yhdenmukainen perheenyhdistämisdi-
rektiivin kanssa.105 Tämän direktiivin edellyttämät muutokset koske-
vat muun muassa perheenjäsenen määritelmää, jota tulee laajentaa 
siten, että se kattaa myös perheenkokoajan aviopuolison lapset. Per-
heenyhdistämispäätöksen tekemiseen tulee myös asettaa yhdeksän 
kuukauden määräaika. 

103 Tiedot saatu puhelimitse Pakolaisneuvonnan tiedottaja Reetta Helanderilta 11.1.2006.
104 Vähemmistövaltuutettu (2005). Vähemmistövaltuutetun selvitys nopeutetun turvapaikkamenettelyn oikeusturvata-
keista: Nopeus, tehokkuus vai oikeudenmukaisuus? Helsinki: Vähemmistövaltuutettu.
105 Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta HE 198/2005; 2003/86/EY.
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On kiitettävää, että ulkomaalaislain toimivuutta ja soveltamista 
seurataan ja että muutoksia tehdään seurannan tulosten perusteella. 
Tätä toimintaperiaatetta voisi soveltaa ulkomaalaislakiin kokonaisval-
taisesti, pysähtymällä tarkastelemaan sen soveltamisen vaikutuksia 
myös laajemmasta maahanmuuttopoliittisesta ja yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta.

Turvapaikanhakijoiden oikeuksien turvaaminen sekä turvapai-
kanhaku- että mahdollisen kotoutumisprosessin aikana on erittäin 
tärkeää. Itseisarvollisen merkityksen lisäksi toimiva kotoutuminen 
ehkäisee syrjäytymistä ja muun muassa yhteiskunnallisten osallistu-
mismahdollisuuksien lisääntymisen kautta myös rasismia. Leimaava 
kielenkäyttö turvapaikanhakijoista on omiaan synnyttämään ennak-
koluuloja kaikkia ulkomaalaisia kohtaan, kun taas asiallinen keskustelu 
turvapaikanhakua koskevista kysymyksistä voi luoda pohjaa johdon-
mukaiselle ja ihmisoikeuksia kunnioittavalle maahanmuuttopolitii-
kalle. 
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Maahanmuuttajataustaisiin naisiin 
kohdistuva väkivalta ja syrjintä

Rosa Puhakainen

Maahanmuuttajien osuus suomalaisessa yhteiskunnassa on huomat-
tavasti lisääntynyt parin viime vuosikymmenen aikana. Tilastoinnista 
riippuen maahanmuuttajanaisten määrästä saadaan vaihtelevia lu-
kuja.106 Ulkomailla syntyneitä naisia oli vuoden 2004 lopussa 84 324, 
muu kuin Suomen kansalaisuus oli 53 900 naisella. Äidinkielenään 
muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli 66 824. Kielivähem-
mistöjä koskevien tilastojen perusteella suurimman naisten ryhmän 
muodostavat venäjän-, viron- ja somalinkieliset naiset.  

Suomessa asuvista maahanmuuttajanaisista suurimman ryhmän 
muodostavat avioliiton kautta maahan tulleet. Seuraava ryhmä koostuu 
Suomeen Venäjältä, Virosta sekä Ruotsista saapuvista paluumuuttaja-
perheistä. Kolmantena maahanmuuttajaryhmänä ovat pakolaisnaiset 
ja heidän lapsensa. Maahanmuuttajataustaisten naisten ryhmään lue-
taan myös toisen sukupolven nuoret tytöt ja naiset.107  

Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta on viimeisen vuosi-
kymmen kuluessa lisääntynyt. Varsinkin suomalaisista ulkoisilta ole-
muksiltaan erottuvat kokevat usein niin kutsuttua arkipäivän rasismia 
sekä suoranaista rasistista väkivaltaa.108 Vuonna 2003 tehdyn kansalli-
sen uhritutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana 15–74 
vuotiaista naisista 44 prosenttia somalialaista, 18 prosenttia virolai-
sista, 14 prosenttia vietnamilaisista ja 13 prosenttia venäläisistä il-
moitti, uhkailut mukaan lukien, joutuneensa jonkinlaisen väkivallan 

106 Tilastokeskus, Tilastotietokannat. www.tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html (15.3.2006).
107 Monika-Naiset ry. Toimintaraportti 2003.
108 Ks. esim. Jasinskaja-Lahti, Inga, Liebkind, Karmela ja Vesala, Tiina (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa: Maa-
hanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus; Tiilikainen, Marja (2003). Arjen islam. Somalinaisten elämää 
Suomessa. Tampere: Vastapaino.
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teon kohteeksi. Vastaavasti suomalaisista 15–74-vuotiaista naisista väki-
valtaa tai sillä uhkailua ilmoitti kokeneensa 11 prosenttia. Tutkimuk-
sen mukaan venäläisten ja virolaisten kohtaama väkivalta muistuttaa 
rakenteeltaan suomalaisten kohtaamaa väkivaltaa, jota tapahtuu run-
saasti pari- ja lähisuhteissa. Selvityksessä somalialaiset eivät rapor-
toineet muusta kuin tuntemattoman henkilön heihin kohdistamasta 
väkivallasta.109   

Tilastoissa maahanmuuttajanaisten kokema pari- ja läheissuhde-
väkivalta on noussut aikaisempaa näkyvämmäksi, muun muassa tur-
vakotien asiakasrakenteessa sekä poliisitilastoissa. Maahanmuuttajien 
elinolosuhteita koskevassa tutkimuksessa selvitettiin venäläisten, viro-
laisten, somalialaisten ja vietnamilaisten parisuhteessa ja sen ulko-
puolella kokemaa väkivaltaa.110 Tutkimuksen mukaan väkivaltaa oli 
kokenut 14 prosenttia venäläisistä, 21 prosenttia virolaisista, 43 pro-
senttia somalialaista ja 15 prosenttia vietnamilaisista naisista. Vuoden 
aikana väkivallan uhreiksi joutuneista seksuaalista väkivaltaa oli koke-
nut 22 prosenttia venäläisistä, 19 prosenttia virolaisista ja 3 prosenttia 
somalialaisista. Venäläisistä 35 prosenttia, virolaisista 28 prosenttia 
ja 6 prosenttia somalialaista oli kokenut väkivaltaa yksityisasunnossa. 
Väkivallasta ilmoitettiin harvoin viranomaisille, sillä ainoastaan noin 
kolmannes kertoi ilmoittaneensa tapauksista viranomaisille. 

Maahanmuuttajataustaiset naiset kohtaavat myös muunlaista väki-
valtaa. Ihmiskauppa, prostituutio, pakkoavioliitot ja vaimokauppa kos-
kevat erityisesti maahanmuuttajanaisia. Myös haitallisten perinteisten 
käytäntöjen ylläpitäminen, kuten tyttöjen ja naisten ympärileikkaus, 
on ilmiö, joka loukkaa maahanmuuttajanaisten oikeutta henkilökoh-
taiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.111          

109 Oikeusministeriö (2005). Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:2.
110 Pohjanpää, Kirsti, Paananen, Seppo ja Nieminen, Mauri (2003). Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, viro-
laisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa 2002. Helsinki: Tilastokeskus.
111 Kyllönen-Saarnio, Eija ja Nurmi, Reet (2005). Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan 
auttamistyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:15.
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Pari- ja lähisuhdeväkivalta

Naisiin pari- ja lähisuhteissa kohdistuva väkivalta on Suomessa vakava 
ongelma, joka aiheuttaa vuosittain 20–30 naisen kuoleman.112 Useat 
kymmenettuhannet saavat puolestaan vammoja. Vuonna 1998 tehdyn 
kansallisen kyselytutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia 15 vuotta 
täyttäneistä naisista on joutunut fyysisen tai seksuaalisen väkivallan 
tai uhkailun kohteeksi.  Naisen kuolemaan johtavissa tilanteissa teoissa 
korostuu miehen mustasukkaisuus, ja usein teot tapahtuvat nimen-
omaan erotilanteiden yhteydessä. Tekijä on useimmiten uhrin nykyi-
nen tai entinen puoliso tai miesystävä.113 Pari- ja lähisuhdeväkivallan 
muodot ovat hyvin moninaisia. Väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä, 
seksuaalista, taloudellisista tai uskonnollista. Tilastoihin päätyy usein 
vain vakavimmat teot, sillä valtaosa uhreista ei koskaan ilmoita kohtaa-
mastaan väkivallasta. Lukuisat naiset jäävät myös vaille asianmukaista 
hoitoa ja tukea.  

Maahanmuuttajanaisten lähisuhteissaan kohtaama väkivalta on 
viime vuosikymmen aikana tullut tilastollisesti näkyvämmäksi. Vii-
meisin tilasto on kuitenkin vuodelta 2002, jolloin poliisin tietoon 
tuli 360 maahanmuuttajanaiseen kohdistunutta lähisuhdeväkivalta-
tekoa.114 Yleisimmät rikosnimikkeet olivat pahoinpitely (147), lievä 
pahoinpitely (107) ja laiton uhkaus (63). Tilastoinnissa lähisuhdeväki-
vallaksi luokiteltiin teot, joissa uhri ja epäilty tunsivat toisensa jonkin-
laisen pari- tai perhesuhteen kautta. Parisuhdeväkivallaksi luokiteltiin 
nykyisen tai entisen puolison tekemät väkivaltateot. Tällaisia tekoja 
ilmoitettiin vuonna 2002 yhteensä 306, yleisin nimeke oli pahoinpitely 
(130). Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneista naisista suurimman 
ryhmän muodostivat Suomen kansalaisuuden saaneet naiset (70), seu-

112 Heiskanen, Markku ja Piispa, Minna (1998). Usko, toivo, hakkaus. Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä 
väkivallasta. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Tilastokeskus, Oikeus 1998:12
113 Takala, Jukka-Pekka (2005). ”Tietoja naisiin kohdistuvasta lähisuhde- ja perheväkivallasta.” Teoksessa Naisiin 
kohdistuvan väkivallan vähentäminen: työryhmän tausta-aineistot ja suositukset. Helsinki: Rikoksentorjuntaneu-
vosto.
114 Sisäasiainministeriö (2003). Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus vuonna 
2002. Poliisiosaston julkaisu 17, 2003.
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raavaksi suurimmat kansalaisuudet olivat venäläiset (56) ja virolaiset 
(28). Niistä epäillyistä, joiden kansalaisuus oli tiedossa (294) 55 pro-
senttia oli maahanmuuttajia ja 45 prosenttia valtaväestöön kuuluvia 
miehiä. Epäillyistä 94 prosenttia oli miehiä ja 6 prosenttia naisia. 
Maahanmuuttajanaisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia tuli poliisin 
tietoon 53. Yleisimmät rikosnimikkeet olivat raiskaus (19), lapsen sek-
suaalinen hyväksikäyttö (12) ja raiskauksen yritys (10). Noin puolessa 
(26) tapauksista epäilty oli uhrille tuntematon henkilö, 23 tapauk-
sessa uhri tunsi epäillyn. Neljän rikoksen yhteydessä uhrin ja epäillyn 
suhde ei käynyt ilmi. 

Maahanmuuttajaperheissä ja monikulttuurisissa parisuhteissa on 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan taustalta löydettävissä erityispiirteitä, 
jotka liittyvät useimmiten kulttuurisidonnaisiin käsityksiin naisen ja 
miehen asemasta ja roolista yhteiskunnassa.  Usein väkivaltatapaukset 
liittyvät mustasukkaisuuteen ja miesten etuoikeuksien ja valta-aseman 
hyväksikäyttämiseen, uskonnollisilla säännöillä pelottelemiseen tai 
seksiin pakottamiseen.115 Sukupuolten välisten suhteiden ohella myös 
sukupolvien väliset näkemyserot saattavat vaikuttaa taustalla. Erityi-
sesti nuorten ja naisten omaksuessa suomalaisen yhteiskunnan käy-
täntöjä ja tapoja perheen miehiä tai vanhempia nopeammin, saattaa 
seurauksena olla kontrolloivaa ja väkivaltaista käytöstä perheen sisällä. 
Myös perheen kunniaan ja maineeseen liittyvät kysymykset saattavat 
purkautua väkivaltaisena käyttäytymisenä. Kunniakysymyksiin liitty-
vällä väkivallalla tarkoitetaan perheissä tapahtuvaa kunnianormien 
puolustamiseen liittyvää väkivaltaa, alistamista, kontrollointia liikku-
mavapauden rajoittamista tai uhkailua. Suomessa ei tiettävästi ole 
tapahtunut kunnian puolustamiseen liittyviä henkirikoksia, mutta ar-
kipäivän kontrollointia ja kunniaan liittyvää väkivaltaa ilmenee myös 
meillä. Poliisin tietoon tuli vuonna 2002 perheen kunnian kontrol-
lointiin liittyvää, tyttöihin ja naisiin kohdistuneita rikoksia viisi, näistä 
kaksi oli pahoinpitelyjä ja kolme laittomia uhkauksia.116 

115 Ks. esim. Kyllönen-Saarnio, Eija ja Nurmi, Reet (2005). Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja 
terveysalan auttamistyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:15.
116 Ks. esim. Kyllönen-Saarnio, Eija ja Nurmi, Reet (2005). Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja 
terveysalan auttamistyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:15.
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Avunsaannin mahdollisuudet

Maahanmuuttajien osuus turvakotien asiakkaista on kasvanut suurin 
piirtein samassa suhteessa maahanmuuttajien määrän kasvun kanssa. 
Väestömäärään suhteutettuna maahanmuuttajanaisten osuus turva-
kotien asiakkaista on kuitenkin tänä päivänä jo moninkertainen kan-
tasuomalaisten osuuteen verrattuna. Maahanmuuttajanaiset ovat suuri 
asiakasryhmä erityisesti pääkaupunkiseudun turvakodeissa, joissa 
heitä on asiakkaista jo noin kolmannes.117 Vuonna 1998 tehdyn kyse-
lytutkimuksen mukaan maahanmuuttajanaiset hakeutuivat turvako-
teihin yli kahdeksan kertaa useammin kuin valtaväestöön kuuluvat 
naiset.118 Suoria johtopäätöksiä siitä, kokevatko maahaanmuuttaja-
naiset enemmän väkivaltaa lähisuhteissaan kuin kantaväestön naiset, 
ei voida tehdä, mutta ilmiön vakavuudesta luvut selkeästi kertovat. 

Ensi- ja turvakotien liiton turvakoteihin vuonna 2003 hakeutuneet 
maahanmuuttajanaiset olivat kokeneet sekä fyysistä, psyykkistä että 
seksuaalista väkivaltaa.  Usein väkivalta oli jatkunut jo pitkään. Vapau-
den riisto, alistaminen ja taloudellinen väkivalta olivat myös asiak-
kaiden kuvailemien väkivallan tekojen joukossa. Tappouhkauksia 
esiintyi erityisesti erotilanteiden yhteydessä. Joissakin tapauksissa väki-
valta näyttäytyi asuinympäristön maahanmuuttajanaisiin kohdista-
mana rasistisena häirintänä sekä fyysisenä ja sanallisena uhkailuna, 
solvaamisena ja pahoinpitelynä, naapureiden harjoittamana ilkival-
tana ja kotirauhan rikkomisena. Suomalaisten miesten kanssa avioi-
tuneiden ja turvakoteihin hakeutuneiden naisten ongelmat liittyvät 
usein miesten liialliseen päihteiden käyttöön.119

Useilta maahanmuuttajanaisilta puuttuu hyvä suomen- tai ruotsin-
kielen taito, mikä hankaloittaa avun hakemista ja usein myös sen saa-
mista. Mikäli naisilta puuttuvat myös sosiaaliset verkostot sekä tiedot 
117 Pääkaupungin turvakoti ry:n tilastot, 2005.
118 Sisäasiainministeriö (2003). Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus vuonna 
2002. Poliisiosaston julkaisu 17, 2003.
119 Kyllönen-Saarnio, Eija ja Nurmi, Reet (2005). Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan 
auttamistyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:15.
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omista oikeuksistaan, kasvaa riski jäädä vaille riittävää apua väki-
valtatilanteessa. Vaarana on myös maahanmuuttajanaisten moninker-
tainen syrjäytyminen sekä oman elämänhallinnan menettäminen. 
Läheisen tekemä väkivalta murentaa itsetuntoa sekä heikentää mer-
kittävästi uhrin toimintavalmiuksia. 

Väkivallan ilmitulon aiheuttama sosiaalinen häpeä, pelko maasta 
karkottamisesta tai lasten huoltajuuden menettämisestä estävät monia 
naisia ilmoittamasta kohtaamastaan väkivallasta viranomaisille. Usein 
väkivaltainen puoliso saattaa myös estää naista hakeutumasta hoi-
toon sekä tietoisesti hankaloittaa naisen mahdollisuuksia selvittää ja 
toteuttaa omia oikeuksiaan. Alistamisen seurauksena naiselle syntyy 
tunne, ettei kukaan kuitenkaan häntä usko, ja siksi on turha edes yrit-
tää hakea apua. Väkivaltaisesta suhteesta lähtemistä vaikeuttaa myös 
pelko yhteisön ulkopuolelle joutumisesta muun yhteisön syyllistäessä 
eronneen naisen. 

Maahanmuuttajanaisten epäluottamus viranomaisia kohtaan on 
osasyy avun hakemisen vaikeuteen. Vaitiolovelvollisuuteen ei luoteta, 
eikä viranomaisen kykyyn puolustaa uhria oikeudenmukaisesti. Tapa-
ukset, joissa oikeusviranomaiset ovat ratkaisseet lasten huoltajuuskiis-
tan suomalaisen isän hyödyksi perusteluna äidin riittämätön suomen 
kielen taito tai puutteellinen tietämys suomalaisesta kulttuurista, ovat 
omiaan lisäämään epäluottamusta oikeudenmukaiseen avun saami-
seen.120

Lisäksi pelko maasta karkottamisesta pysyvän oleskeluluvan puut-
tuessa pakottaa monet naiset jäämään väkivaltaiseen parisuhteeseen. 
Mikäli alle kaksi vuotta maassa asuneen, suomalaisen tai muun Suo-
messa pysyvästi asuva kanssa avioituneen maahanmuuttajanaisen avio-
liitto purkautuu tai uhkaa purkautua puolison väkivallan vuoksi ennen 
kuin nainen saa vakituisen oleskeluluvan Suomessa, naista uhkaa oles-
keluluvan menetys tai maasta karkotus. Tilanne on naisen kannalta 
kohtuuton. Naisen oleskelulupa voidaan myös evätä, jos puoliso ilmoit-
taa viranomaisille, ettei avioliitto sujukaan miehen odotuksien mukai-
sesti. Näin on myös tapauksissa, joissa mies ilmoittaa perusteettomasti, 
että hänen vaimonsa harjoittaa prostituutiota, tai tapauksissa, joissa 

120 Kyllönen-Saarnio, Eija ja Nurmi, Reet (2005). Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan 
auttamistyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:15.
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121 Oikeusministeriö (2005). Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:2. 
www.om.fi/uploads/0cdl40hjoum8_1.pdf (5.2.2006); Honkatukia, Päivi, Perttu, Sirkka ja Ruohonen, Marita. 
(2005). ”Naisten oikeudet ja maahanmuuttajanaisin kohdistuva väkivalta.” Teoksessa Naisiin kohdistuvan väkival-
lan vähentäminen: työryhmän tausta-aineistot ja suositukset. Helsinki: Rikoksentorjuntaneuvosto.
122 Kyllönen-Saarnio, Eija ja Nurmi, Reet (2005). Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan 
auttamistyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:15.

mies on pakottanut vaimonsa prostituutioon tai ostanut vaimon vai-
movälityksen myötä. Näissä tapauksissa sovelletaan ulkomaalaislain-
säädäntöä eikä asiaa tutkita sen perusteellisemmin.121

Maahanmuuttajanaiset kohtaavat vaikeuksia palvelujen saamisessa 
usein kielisyistä mutta taustalla vaikuttavat myös ennakkoluulot. Väki-
valtaa ei aina osata tunnistaa tai maahanmuuttajataustaista asiakasta 
ei oteta vakavasti. Välttämättä myöskään tarjolla olevista palveluista 
ei maahanmuuttajataustaiselle kerrota samalla lailla kuin suomalai-
selle.122 Myös tulkkipalvelujen saannissa esiintyy vakavia puutteita. 
Turvakoti ry:n selvityksen mukaan aviomies saattaa toimia tulkkina 
muun muassa sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa myös sellaisissa 
tilanteissa, joissa nainen on tullut hakemaan apua perheväkivallan 
seurauksena saamiinsa vammoihin. Tällaisessa tilanteessa naiset eivät 
uskalla tai voi totuudenmukaisesti kertoa, mitä heille todella on tapah-
tunut. He eivät myöskään saa riittävästi tietoa käsiteltävästä asiasta 
eivätkä voi tuoda mielipidettään esille. Tapauksissa, joissa puoliso on 
suomalainen, viranomaiset saattavat kuunnella mieluummin häntä 
kuin maahanmuuttajataustaista naista. 

Pääkaupungin Turvakoti ry:n selvitys 
maahanmuuttajanaisista turvakodin asiakkaina (2002).

Eräs asiakkaamme kertoi tilanteesta, jossa oli käsitelty avioeroon ja lapsen huol-
tajuuteen liittyviä asioita sosiaalitoimistossa. Asiakas ei puhunut suomea ja olisi 
ehdottomasti tarvinnut tilanteeseen tulkin. Asiakas osasi jonkun verran englantia, 
mutta työntekijä ei puhunut edes englantia, joten asiakas ei saanut ilman miehensä 
apua kontaktia työntekijään. Perhetilanne oli riitainen eikä asiakas voinut luottaa 
siihen, että mies kertoisi hänelle, mitä työntekijä oli sanonut. Sosiaalityöntekijä oli 
keskustellut miehen kanssa suomeksi, eikä asiakas ollut ymmärtänyt, mitä asiasta 
oli puhuttu tai sovittu. Työntekijä ei ollut myöskään tavannut asiakasta ilman miestä 
vaikka tiesi, että perheessä oli ollut väkivaltaa!
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Tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisille naisille tarjottavat palvelut 
ovat riittämättömät kaikissa Suomen kunnissa.123 Maahanmuuttaja-
naisten auttaminen väkivaltatilanteissa vaatii erityisasiantuntemusta 
sekä kulttuurituntemuksen avulla räätälöityjä palveluja. Perheissä on 
saattanut olla väkivaltaa jo lähtömaissa, toisissa väkivalta on alkanut 
vasta Suomessa. Perhehistoriaan liittyvät kokemukset asettavat omat 
vaatimuksensa auttamistyölle. Sota, pakolaisuus, kidutus ja muut hen-
kilöhistoriaan liittyvät tilanteet vaativat erityisosaamista sekä väki-
vallan uhrin että tekijän tarpeiden asianmukaista huomioimista. 
Väkivaltatilanteissa perheen kokonaisvaltainen hoitaminen on tär-
keää. Hyvin usein myös lapset ovat seuranneet väkivaltaa tai joutuneet 
jopa itse sen kohteeksi. Tilanteiden ja taustojen asianmukainen kar-
toittaminen mahdollistaa oikeanlaisen avun tarjoamisen. 

Väkivaltaan on puututtava jo sitä epäiltäessä. Jatkuessaan väki-
valta usein raaistuu ja eristää uhrin. Maahanmuuttajanaisille koh-
dennettuja palvelua on oltava tarjolla valtakunnallisesti, ja niistä on 
tiedotettava eri kielillä sekä suoraan kohderyhmille. Omankielisen 
palvelun puuttuessa on tulkkipalvelut turvattava naisen oikeusturvan 
ja asianmukaisen avun saamisen varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveys-
alan työntekijöille pitäisi tarjota koulutusta sekä varmistaa heidän val-
miudet tunnistaa väkivalta ja sen uhka. Ennaltaehkäisevä työ ehkäisee 
syrjäytymistä sekä parantaa maahanmuuttajanaisten toimintavalmiuk-
sia ja elämänhallintaa. Myös miehille on tarjottava tietoa ja palveluja 
sekä rohkaista heitä osallistumaan väkivallan kierteen katkaisemi-
seen.124

Monika-Naiset liitto ry:n Voimavarakeskus tarjoaa maahanmuuttajanaisille erilai-
sia palveluja ja muun muassa auttaa turvallisen asumismuodon etsinnässä. Päivys-
tyspuhelimesta saa tietoja esimerkiksi avioeroon ja lasten huoltajuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. Tukihenkilöpalveluja on tarjolla väkivaltaa kokeneille naisille. 

Naisten Linja Suomessa oy tarjoaa maksutonta neuvontaa eri kielillä. Lisäksi 

tarjolla on tukitoimintaa väkivaltaa ja sen uhkaa kokeneille. 

82

123 Puu Oksanen, Pia (2005). ”…mutta veturi puuttuu”. Amnestyn Suomen osaston valtakunnallinen kyselytutkimus 
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä Suomen kunnissa vuonna 2005. Helsinki: Amnesty International. 
Suomen osasto.
124 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004-2007. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:9.
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Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus 

Janneke Johansson

Tyttöjen ympärileikkaus nousi yleiseen tietoisuuteen Suomessa 90
-luvulla, kun maahamme alkoi saapua pakolaisia valtioista, joissa ym-
pärileikkausperinnettä noudatetaan. Tyttöjen ympärileikkauksella 
tarkoitetaan kaikkia ei-hoidollisia toimenpiteitä, joihin liittyy tytön tai 
naisen sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden 
vahingoittaminen jollakin muulla tavalla. Perinne on monta tuhatta 
vuotta vanha, ja sitä noudatetaan monessa Afrikan maassa sekä jossain 
määrin Lähi-idässä ja Aasiassa. Ympärileikattuja ja ympärileikkausu-
han alaisia tyttöjä elää yhä enemmän myös Euroopassa, Kanadassa, 
Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Mikään uskonto ei 
tue tätä perinnettä, kuten usein virheellisesti luullaan.

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan (1989) lap-
sella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä 
sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista. Siinä 
todetaan myös, että sopimusvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tehok-
kaisiin toimiin lasten terveydelle vahingollisten perinteisten tapojen 
poistamiseksi. Suomi on sitoutunut kyseisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Suomessa ei ole tiettävästi ollut yhtään tyttöjen ympärileikkauk-
seen liittyvää oikeustapausta, eikä täällä myöskään ole erillistä tyt-
töjen ympärileikkauksen kieltävää lakia. Suomen rikoslain mukaan 
tyttöjen ympärileikkaus on kaikissa muodoissaan rangaistava teko, ja 
se katsottaisiin todennäköisesti törkeäksi pahoinpitelyksi. Rikoslaki 
suojelee tyttöä myös siinä tapauksessa, että hänet vietäisiin ulkomaille 
ympärileikattavaksi. Lastensuojelulaki taas suojelee tyttöä, jos häntä 
uhkaa ympärileikkaus. Lain 40 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka 
luottamustoimessa oleva henkilö on velvollinen viipymättä ilmoitta-
maan virkaa tai toimea hoitaessaan tietoonsa saamasta ilmeisestä 
perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta 
sosiaalilautakunnalle. Viranomaisilla on velvollisuus tiedottaa maa-
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hanmuuttajille siitä, että Suomen laki kieltää tyttöjen ympärileikkauk-
sen rangaistuksen uhalla. 

Ympärileikkausten ennaltaehkäisyssä keskeisintä on leikkausten 
terveyshaitoista tiedottaminen. Terveydenhuollolla on tässä tehtävässä 
tärkeä rooli. Tyttöjen ympärileikkausten ennaltaehkäisy ja seuranta 
kuuluu monelle eri viranomaiselle ja ammattihenkilölle, kuten sosi-
aali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, päiväkotien henkilökunnalle 
ja koulujen opettajille. Yhteisen ohjeistuksen puuttuessa ammattihen-
kilöt ovat tunteneet epävarmuutta siitä, kuinka käsitellä niin arka-
luontoista kulttuurista perinnettä kuin tässä on kysymyksessä. Tämä 
on useasti johtanut siihen, että aihetta käsitellään puutteellisesti tai 
se jätetään kokonaan käsittelemättä. Kulttuuria tulee kunnioittaa 
tiettyyn rajaan saakka. Perinnettä ei voi kuitenkaan hyväksyä, jos se 
vahingoittaa ihmisen perusluonnetta ja oikeuksia. Euroopan neuvos-
ton parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi viime vuoden lokakuussa 
kannanoton, jonka mukaan uskonnonvapaus tai vieraan kulttuurin 
ymmärtäminen eivät voi olla tekosyitä ihmisoikeusloukkauksille. 
Raportissa huomautetaan, että esimerkiksi tyttöjen ympärileikkaus 
ei kuulu ihmisoikeuksiin vaan kyse on naisten oikeuksien loukkauk-
sesta.125 Monet maahanmuuttajat kuitenkin näkevät ympärileikkaus-
ten vastaisen työn olevan hyökkäys heidän omaa kulttuuriaan kohtaan, 
minkä vuoksi työtä tulee tehdä hienovaraisesti, kunnioituksella ja var-
muudella. Tähän päästään ainoastaan valistamalla ja kouluttamalla 
sitä henkilökuntaa, jota asia koskee.

Mulki Mölsän haastattelututkimus Ajat ovat muuttuneet antaa viit-
teitä siitä, että asenteet tyttöjen ympärileikkaukseen liittyen ovat 
muuttumassa radikaalimmasta leikkaustyypistä (infibulaatio) lievem-
piin ympärileikkaus muotoihin (sunna) ja että on perheitä, jotka ovat 
jo luopumassa kokonaan ympärileikkausperinteestä.126 KokoNainen-
projektin asiantuntijan mukaan samansuuntaiset näkemyksiä tulee 
esille hänen jokapäiväisessä työssään maahanmuuttajien parissa. 

125 Doc. 10670. assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc05/
EDOC10670.htm (14.3.2006).
126  Mölsä, Mulki (2004). Ajat ovat muuttuneet. Selvitys tyttöjen ja naisten ympärileikkaukseen liittyvistä asenteista 
ja aikeista pääkaupunkiseudulla asuvien maahanmuuttajien keskuudessa. Helsinki: Ihmisoikeusliitto.
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Kööpenhaminassa syyskuussa 2005 pidetyssä Pohjoismaisessa FOKO 
(tyttöjen ympärileikkaukseen liittyvä pohjoismainen tutkijaverkosto) 
-konferenssissa, todettiin kaikissa pohjoismaissa olevan samanlaisia 
asennemuutoksia kohti lievempää leikkaustyyppiä tai perinteestä luo-
pumista. KokoNainen-projektin entinen projektipäällikkö Marja Tiili-
kainen vieraili kesällä 2005 Pohjois- Somaliassa, ja hänen mukaansa 
myös siellä mielipiteet tyttöjen ympärileikkauksista ovat muuttumassa 
kohti lievempiä leikkausmuotoja. Toisaalta Tiilikainen joutui totea-
maan, että tyttöjä ympärileikataan edelleen vaikeimman asteen infi-
bulaation mukaan varsinkin maaseudulla. On kuitenkin kiinnitettävä 
huomio siihen, että kaikki ympärileikkausmuodot ovat Suomen lakien 
mukaan kiellettyjä. 

KokoNainen-projekti on valtakunnallinen koulutus- ja kehittämis-
hanke, jonka päätavoitteena on varmistaa se, ettei tyttöjä ympärilei-
kata Suomessa, eikä heitä viedä muualle ympärileikattavaksi. Ihmis-
oikeusliitto aloitti KokoNainen-projektin RAY:n rahoituksella vuonna 
2002. Tähän mennessä projekti on tuottanut tyttöjen ja naisten ympä-
rileikkausten vastaisen suosituksen ja Alexis Kouroksen ohjaaman 
KokoNainen-elokuvan. KokoNaisen sosiaali- ja terveydenhuollon hen-
kilöstölle tarjoaman koulutuksen tavoitteena on antaa alan työn-
tekijöille valmiuksia kohdata jo ympärileikattuja tyttöjä ja naisia, 
auttaa heitä tunnistamaan mahdollinen ympärileikkauksen uhka ja 
toimimaan sen torjumiseksi. Koulutuksen tavoitteena on myös, että 
myöhemmin aiheen käsittely juurtuisi osaksi sosiaali- ja terveysalan 
koulusta sekä alan työntekijöiden tietopohjaa. KokoNainen-projektin 
aikana on noussut esiin ongelma siitä, että vielä mikään virallinen 
taho ei ole toistaiseksi valmis ottamaan päävastuuta tyttöjen ympäri-
leikkausten vastaisesta työstä Suomessa.

Suomeen saapuu joka vuosi uusia maahanmuuttajia, joilla on 
perinteenä ympärileikata tyttärensä. Lisäksi Suomessa syntyy lisää tyt-
töjä perheisiin, joiden tapoihin kuuluu tyttöjen ympärileikkaus. Tästä 
syystä on äärimmäisen tärkeää jatkaa ruohojuuritason työtä asen-
nemuutosten ylläpitämiseksi ja siten saavuttaa tilanne, jolloin perin-
teestä luovutaan kokonaan. 
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Rasismin vastainen toiminta

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:0586-87



Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:0588-89



89

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

Suomen ensimmäinen maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen ohjelma 
tuli voimaan vuonna 1997. Siinä painotettiin ensisijaisesti pakolaispo-
liittisia kysymyksiä. Vuoden 2005 aikana valmistui virkamiestyöryhmän 
ehdotus hallituksen tulevaksi maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi, 
jossa painopiste on siirtynyt pakolaispolitiikasta aktiiviseen maahan-
muuttopolitiikkaan. Ohjelmaehdotus luovutettiin eduskunnassa maa-
hanmuuttopoliittiselle ministeriryhmälle 13. joulukuuta 2005.127  

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelleen työryhmän pu-
heenjohtajana toimi Länsi-Suomen maaherra Rauno Saari. Jäseniä 
työryhmässä oli kaikista keskeisistä ministeriöistä ja Kuntaliitosta. Työ-
ryhmän työtä ohjasi maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimi työministeri Tarja Filatov. Maaherra Rauno 
Saaren mukaan ohjelmaehdotuksen yksiselitteinen tavoite on vaikut-
taa maahanmuuttajien mahdollisuuksiin ja halukkuuteen asettua Suo-
meen. Hänen mielestään ”ongelma ei ole, että tänne olisi hirvittävästi 
pyrkijöitä” vaan ”ennemmin, miten herättää kiinnostusta Suomea koh-
taan”.128  

Kokonaisuudessaan nyt valmistunut ohjelmaehdotus on merkit-
tävä Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia käsittelevä kokonais-
valtainen asiakirja. Kokonaisvaltaisuus tulee esille siten, että ohjelma-
ehdotuksessa käsitellyt osa-alueet kattavat maahantulon maasta 
poistumiseen: työnteon, kotoutumisen, opiskelun, sosiaaliturvan, asu-

Kansallisia rasismin ja 
etnisen syrjinnän vastaisia toimia

Minna Kuivalainen ja Annamari Salonen

127 Työministeriö (2005). Työryhmän ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Työhallinnon jul-
kaisu 355.
128 Monitori, 1:2005.
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misen ja eri väestöryhmien väliset etniset suhteet. Ohjelmaehdotuk-
sen pääpaino on työperusteisen maahanmuuton edistämisessä, mutta 
ehdotuksessa pyritään huolehtimaan myös siitä, että Suomi kykenee 
tulevaisuudessakin huolehtimaan humanitaarisista ja kansainvälisistä 
sitoumuksistaan. Ohjelma voikin toimia keskeisenä maahanmuutto-
politiikan arvojen asettajana ja tarpeellisena työkaluna oikeuden-
mukaista, ihmisoikeuksia kunnioittavaa maahanmuuttopolitiikkaa 
luodessa. 

Ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi sisäl-
tää kaiken kaikkiaan 35 politiikkalinjausta toimenpiteineen. Useat 
politiikkalinjaukset kuitenkin edellyttävät vielä konkreettisempaa val-
mistelua. Tämän takia maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimeen-
panoa varten ehdotetaan valmisteltavaksi toimeenpano-ohjelma. Sen 
yhteydessä on tarkoitus arvioida tarkemmin toimeenpanosta aiheu-
tuvat kustannukset, kustannusten jako ja keskeiset vastuutahot sekä 
nimetä yhteistyökumppanit ja valita yhteistyömuodot.

Ohjelmaehdotuksessa annetaan suosituksia työvoiman osaamis-
pohjan vahvistamiseksi ja uuden työvoiman saamiseksi lähiaikoina 
työmarkkinoilta poistuvan työvoiman korvaamiseksi. Esimerkiksi maa-
hanmuuttajien rohkaisemista yrittäjyyteen suositellaan. Lisäksi ehdo-
tetaan ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen töihin 
jäämisen helpottamista. Ohjelmaehdotuksessa viitataan muun muassa 
sisäasiainministeriön työryhmän esitykseen vuodelta 2004, jonka 
mukaan ulkomaalaiset opiskelijat ovat voimavara, joka voi muuntua 
Suomessa vaikuttaviksi osaajiksi ja täyttää työvoiman tarvetta. Vuonna 
2005 hallitus antoi eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ulkomaalais-
lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että toimeentulon ollessa 
turvattu, tutkinnon suorittaneille ulkomaalaisille opiskelijoille myön-
nettäisiin kuuden kuukauden pituinen jatko-oleskelulupa, jotta heillä 
olisi mahdollisuus etsiä töitä Suomesta.129 

Myös Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien työllistymiseen olisi 
tarvetta keskittyä enemmän. Kaikkien maahanmuuttajien työllisyyden 
tukemisessa on rasismin ja etnisen syrjinnän vastaisella työllä keskei-

129 Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta HE 78/2005.
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nen sija, sillä usein työllistymisen este on nimenomaan rekrytointiti-
lanteessa ilmenevä syrjintä.

Ohjelmaehdotuksessa painotetaankin syrjinnän ja rasisminvastai-
sen työn tärkeyttä. Tavoitteeksi ehdotetaan ”nollatoleranssia” rasis-
min ja etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän ehkäisemiseksi. 
Syrjinnän ja rasismin ehkäisyä lähestytään varsin kokonaisvaltaisesti 
ja rakenteellisen työn tärkeyttä etnisten suhteiden edistämiseksi sekä 
tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi painotetaan. Aiempaa tehok-
kaampaa puuttumista kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja puut-
tumiskynnyksen alentamista alkuperään perustuvaan syrjintään ja 
rasismiin suositellaan. 

Keinoksi näiden päämäärien saavuttamiseksi tarjotaan koulutusta 
ja tiedottamista. Muun muassa asennekasvatukseen ja maahanmuut-
tajien osallisuuden tukemiseen kiinnitetään huomiota. Myös median 
vastuullista tiedonvälitystä maahanmuutosta ja eri väestöryhmien väli-
sistä suhteista peräänkuulutetaan. 

On tervetullutta, että ehdotuksessa suositellaan maahanmuut-
toon ja etnisiin suhteisiin liittyvien kysymysten säännöllistä käsittelyä 
ministeriryhmässä sekä puiteohjelman laatimista maahanmuuttopo-
litiikasta, etnisistä suhteista ja kotouttamisesta. Lisäksi ehdotuksen 
mukaan ministeriryhmän olisi annettava selonteko eduskunnalle ker-
ran vuodessa. Näiden suositusten toimeenpano on keskeistä maahan-
muuttopoliittisen ohjelman toimivuudelle, sillä ilman toimenpiteiden 
seurantaa ja hienosäätöä matkan varrella ohjelman tavoitteiden konk-
reettinen vaikutus saattaa jäädä vähäiseksi. 

Ihmisoikeusliiton mielestä ehdotuksen laatimisprosessissa oli pa-
rannuksenarvoisia alueita. Ohjelma kävi laajalla lausuntokierroksella, 
mutta lausuntojen jälkeen annettu versio ei juuri poikkea valtioneuvos-
ton hyväksymästä versiosta. Jos lausunnoilla ei ole vaikutusta ohjelman 
sisältöön, voidaan herättää kysymys lausuntokierroksen konkreetti-
sista vaikutusmahdollisuuksista ja mahdollisesti myös sen merkittävyy-
destä osana vastaavien ohjelmien laadintaprosessia.  

Huomattava puute on myös se, että maahanmuuttajia ei ollut mu-
kana laatimassa ohjelmaa, joka niin keskeisesti vaikuttaa heidän oloti-
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laansa Suomessa. Työryhmän järjestämissä kuulemistilaisuuksissa on 
kuultu vain kahta maahanmuuttajataustaista henkilöä. Olisi toivot-
tavaa, että viimeistään ohjelmaa toimeenpantaessa maahanmuuttajia 
olisi mukana keskeisessä roolissa. Ihmisoikeusliitto toivoo, että toimeen-
pano-ohjelmaa laadittaessa huolehditaan siitä, että ”nollatoleranssi”-
tavoite otetaan konkreettisesti huomioon ja että rasismille ja etnisen 
syrjinnän vastaiselle työlle myönnetään tarvittavat resurssit.

Ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Rikoksentorjuntaneuvosto luovutti 26. tammikuuta 2005 oikeusminis-
teri Johannes Koskiselle ehdotuksen Kansalliseksi ohjelmaksi väkival-
lan vähentämiseksi. Laajapohjaisen ohjelman tavoitteena on puuttua 
yhteiskunnassa ilmenevään väkivaltaan ennaltaehkäisevästi. Tärkeiksi 
tekijöiksi nousevat humalahakuiseen alkoholin käyttöön puuttumi-
nen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja mielenterveysongelmien hoito. 
Myös parisuhde- ja työväkivaltaan puuttuminen on keskeisellä sijalla. 
Vaikka ohjelma tähtää erityisesti henkirikosten vähentämiseen, siinä 
käsitellään myös rasistisen väkivallan ehkäisyä ja maahanmuuttajien, 
erityisesti maahanmuuttajanaisten, kohtaamaa väkivaltaa.130  

Rasistiseen väkivaltaan puuttuminen on nostettu ohjelmassa esille, 
sillä tutkimuksissa on ilmennyt, että kaikki maahanmuuttajaryhmät 
ovat kokeneet enemmän väkivaltaa kuin suomalaiset. Ohjelman mu-
kaan keskeinen kysymys rasistisen väkivallan torjumisessa on, miten 
hyvin etniset vähemmistöt huomioidaan rikosehkäisyn, vankienhoi-
don tai jälkihuollon palveluita tarjottaessa ja miten palveluiden tavoit-
tavuutta saataisiin kehitettyä. Esimerkiksi etnisten vähemmistöjen 
luottamus rikosoikeudenhoidon viranomaisiin on usein vähäistä , 
ja luottamusta voisi lisätä vähemmistöjen edustajien palkkaaminen 
kyseisten viranomaisten työntekijöiksi.

130 Oikeusministeriö (2005). Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:2. 
www.om.fi/uploads/0cdl40hjoum8_1.pdf (5.2.2006).

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:0592-93



93

Ohjelman tarjoamia suosituksia 
rasistisen väkivallan ehkäisemiseksi:131 

• Tarjotaan koulutusta rasistisesta väkivallasta rikoksenehkäisyn vankeinhoidon ja 
jälkihuollon palveluiden parissa työskenteleville henkilöille.
• Kehitetään rasistisen väkivallan uhreille tarjottuja palveluita. Erityisesti kehitetään 
uhrien kanssa työskentelevien henkilöiden osaamista.
• Otetaan rasismi esille mm. poliisien, vartijoiden ja vankilatyöntekijöiden työhönot-
tohaastatteluissa.
• Kehitetään vangeille tarjottuja rasistista uusintarikollisuutta vähentäviä ongelmia.
• Kartoitetaan ja ehkäistään ääriryhmittymien toimintaa.
• Kehitetään ja jaetaan rasismin vähentämiseen tähtäävää informaatiota.
• Suhtaudutaan vakavasti ja puututaan nopeasti rasistisia piirteitä omaavaan kou-
lukiusaamiseen tai -väkivaltaan.

Yllä mainitut toimenpiteet rasistiseen väkivaltaan puuttumiseksi ovat 
varsin kattavia ja käsittelevät aihetta sen keskeisillä osa-alueilla. Oikeus-
ministeriön kokoamasta lausuntotiivistelmästä käy kuitenkin ilmi, että 
joitakin tärkeäksi katsottuja seikkoja on jäänyt vaille huomiota.132  

Ohjelma keskittyy vain vakavimpien rasististen rikosten ehkäisyyn. Syr-
jinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen jo alkumetreillä tulisi kuiten-
kin tunnustaa erittäin tärkeäksi ennaltaehkäiseväksi työksi rasistisen 
rikollisuuden torjunnassa. Arkipäivän rasismia tulisi ennaltaehkäistä 
esimerkiksi tiedotuskampanjoiden avulla ja kiinnittämällä huomiota 
siihen, miten viranomaiset tiedottavat rasistisista rikoksista. Myös kou-
luilla ja työpaikoilla pitäisi kiinnittää aktiivisesti huomiota mahdollisen 
syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn. Vähemmistövaltuutettu puolestaan 
on ottanut esille tarpeen kehittää poliisin tapaa puuttua rasistisiin 
rikoksiin, jotta etnisten vähemmistöjen luottamusta poliisin toimin-
taan voitaisiin lisätä.133   

131 Oikeusministeriö (2005). Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:2. 
www.om.fi/uploads/0cdl40hjoum8_1.pdf (5.2.2006).
132 Oikeusministeriö (2005). Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi – lausuntotiivistelmä. Lausuntoja ja 
selvityksiä 2005:25, Helsinki: Oikeusministeriö.
133 Vähemmistövaltuutetun lausunto 20.4.2005. www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/02_organisaatio/
02_vahemmistovaltuutettu/lausunnot2005/vakivallan_vahentaminen.pdf (3.2.2006).
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Maahanmuuttajanaisten kokema väkivalta on ohjelmassa erikseen 
esillä naisiin kohdistuvan väkivallan yhteydessä. Heidän kohdallaan 
huomioidaan erityisesti tarve kulttuurituntemuksen avulla räätälöityi-
hin palveluihin. Oikeuksista ja apujärjestelmistä täytyisi tiedottaa eri 
kielillä, jotta kaikki maahanmuuttajat saisivat tietoa tarjolla olevista 
palveluista. Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset voivat myös 
pelätä viranomaisten kohtaamista, sillä esimerkiksi avioerotilanteessa 
maahanmuuttajanaisella voi olla riski menettää oleskelulupa. Tulisi-
kin pitää huoli, että viranomaiset eivät rankaise väkivaltaa kokeneita 
naisia heidän hakiessaan apua. Ohjelmassa suositellaan myös maahan-
muuttajamiehille suunnattujen palvelujen lisäämistä ja kehittämistä. 

Kaiken kaikkiaan, väkivallan vastainen ohjelma on erittäin ter-
vetullut, ja siinä otetaan esille monia tärkeitä näkökulmia yhteis-
kunnassa ilmenevän väkivallan vähentämiseksi. Ohjelman laajuus 
aiheuttaa kuitenkin sen, että edellytyksiä tavoitteiden toteuttamiseksi 
ei ole voitu arvioida tarpeeksi tarkasti. Ohjelman voidaankin nähdä 
lähinnä osoittavan lähtökohtia jatkotyöskentelylle väkivallan vähentä-
miseksi yhteiskunnassa.

Rasismin vastainen toimintaohjelma

Hallitus hyväksyi vuonna 2001 etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisen 
toimintaohjelman. Toimintaohjelman tarkoituksena on tukea ja kehit-
tää toimenpiteitä, joilla edistetään hyviä etnisiä suhteita sekä estetään 
etnistä syrjintää ja rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa.134  

Ohjelman toimeenpano ajoittui pääosin vuosille 2001–2003. 
Ohjelma on kuitenkin ollut viime aikoina esillä, sillä Suomi on vuonna 
2005 taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä (TSS) oikeuksia koske-
van yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevassa viidennessä mää-
räaikaisraportissaan ottanut esille ohjelman arvioinnin ja seurannan 
kehittämisen ajankohtaisuuden.135  

134 Työministeriö (2001). Kohti etnistä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta – Hallituksen etnisen syrjinnän ja rasis-
min vastainen toimintaohjelma. Työministeriön julkaisu 284, Helsinki: Työministeriö.
135 Valtioneuvosto, Implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights – fifth peri-
odic report by the Government of Finland (2005), s. 55.
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Toimintaohjelmassa määritellyt toimenpiteet jakautuivat valtakun-
nalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Hallitus- ja ministeriö-
tasolla keskeisiä saavutuksia ja tavoitteita ovat olleet muun muassa 
vähemmistövaltuutetun viran perustaminen syyskuussa 2001, etnis-
ten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien työllisyyttä edistävien toi-
menpiteiden kehittäminen, alan tutkimustoiminnan resursoinnista 
huolehtiminen sekä selvitysten laatiminen etnisten vähemmistöjen ja 
maahanmuuttajien oikeusturvan toteutumisesta. 

Aluetasolla korostettiin etupäässä maahanmuuttajien ja etnisten 
vähemmistöjen työllistymistä edistävien toimenpiteiden käynnistä-
mistä, jo olemassa olevien ohjelmien ylläpitämistä sekä alueviran-
omaisten yhteistyömuotojen kehittämistä etnisen syrjinnän ja rasismin 
ehkäisemiseksi. Paikallistason merkitys rasismin ja syrjinnän vastai-
sessa toiminnassa katsottiin erittäin keskeiseksi ja suuri vastuu ohjel-
man toimenpidesuositusten toteuttamisessa annettiinkin kunnille.

Ohjelmassa mainittiin seurannan tärkeys laajan toimintaohjelman 
toteuttamisessa. Osana seurantaa eri ministeriöt sitoutuivat rahoit-
tamaan rasismin, syrjinnän ja hyvien etnisen suhteiden tutkimista. 
Kuntatasolla ohjelman seuranta on lähinnä toteutunut kotouttamis-
ohjelman seurannan yhteydessä.136 

Ohjelman seurannassa ja raportoinnissa on nähty parantamisen 
varaa. Suomen TSS-oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytän-
töönpanoa koskevan viidennen määräaikaisraportin lisäksi myös 
vähemmistövaltuutetun antamissa lausunnoissa on otettu esille tarve 
toimintaohjelman uudistamiselle ja erityisesti uskottavan ja konkreet-
tinen seurantajärjestelmän luomiselle.137 Huomiota tulisi kiinnittää 
erityisesti suvaitsevaisuuden edistämiseen työhönottotilanteissa, sillä 
maahanmuuttajien työttömyysprosentti on selkeästi korkeampi kuin 
valtaväestöllä. Myös vähemmistöjen kohtaamaan rasismiin ja ennak-
koluuloihin työpaikoilla on puututtava. Etnisen syrjinnän ja rasismin 
vastaisten toimenpide-ehdotusten pitää olla uskottavia, konkreettisia 

136 Valtioneuvosto (2002) Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta.
137 Vähemmistövaltuutetun lausunto 19.1.2005; Vähemmistövaltuutetun lausunto 5.1.2005. www.mol.fi/mol/fi/
06_tyoministerio/02_organisaatio/02_vahemmistovaltuutettu/08_lausunnot_ja_puheet/index.jsp (31.1.2006). 
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ja kokonaisvaltaisia.138 Kaiken kaikkiaan ohjelman seurantaan pitäisi 
nyt panostaa sen vaatimalla vakavuudella ja toimintaohjelmaa olisi 
päivitettävä ja uudistettava tarpeen mukaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus edistää 
kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta sekä muuttaa olosuhteita, 
jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Konkreettisena uudis-
tuksena lakiin on kirjattu, että viranomaisten on laadittava yhden-
vertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on edistää etnistä 
tasavertaisuutta viranomaisten omassa toiminnassa, mutta suunnitelma 
voi kattaa myös muut syrjintäperusteet. Olisi toivottavaa, että laatimis-
velvollisuus koskisi kaikkia yhdenvertaisuuslain kattamia syrjintäpe-
rusteita. 

Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisvelvollisuus koskee viran-
omaisten yleisöpalvelutoimintaa. Velvollisuus arvioida ja kehittää et-
nistä yhdenvertaisuutta myös viranomaisten sisäisessä henkilöstöpo-
litiikassa olisi tärkeää, jotta yhdenvertaisuus viranomaistoiminnassa 
toteutuisi kokonaisvaltaisesti. Panostaminen työyhteisön sisäiseen yh-
denvertaisuuteen auttaisi ymmärtämään yhdenvertaisen toiminnan 
tärkeyden myös ulospäin suuntautuvassa asiakaspalvelutyössä. On 
kiitettävää, että työryhmän ehdotuksessa maahanmuuttopoliittiseksi 
ohjelmaksi suositellaan yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimistavoit-
teen ulottamista viranomaisten toimintaan työnantajana ja koskemaan 
suurempiakin yrityksiä.139 Olisi lisäksi tärkeää, että yhdenvertaisuus-
suunnitelma laaditaan yhteistyössä niiden kohderyhmien kanssa eli 
esimerkiksi etnisten vähemmistöjen edustajien kanssa.

Työministeriö antoi syyskuussa 2004 yleiset suositukset yhdenver-
taisuussuunnitelman sisällöstä.140 Suositusten mukaan kunkin viran-

138 Valtioneuvosto, Implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights – fifth peri-
odic report by the Government of Finland (2005).
139 Työministeriö (2005). Työryhmän ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Työhallinnon jul-
kaisu 355.
140 TM 1100/009/2004.
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omaisen on säännöllisesti seurattava yhdenvertaisuussuunnitelmansa 
toteutumista ja kehittymistä. Tämä on tärkeä suositus, sillä jotta yhden-
vertaisuussuunnitelmien tavoitteet voivat konkretisoitua, on niiden 
toimeenpanoa, ja ennen kaikkea niiden vaikutuksia, seurattava aktii-
visesti ja järjestelmällisesti. Yhdenvertaisuuden mittaaminen ei ole 
helppoa, mutta malleja on olemassa ja niitä kehitetään yhä. Esi-
merkiksi Join-projektissa on laadittu ja JOINehv-projektissa kehitetty 
Tasa-arvon tikapuut, joka tarjoaa itsearviointimalleja viranomaisille.141 
Viranomaisten ja eri vähemmistöjä edustavien järjestöjen yhteistyönä 
laaditut Tikapuut tarjoavat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten syr-
jintää voi ehkäistä organisaation eri osa-alueilla. 

Työministeriön suosituksissa esitettiin, että viranomaisten olisi hy-
vä laatia yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuoden 2005 loppuun men-
nessä. Kuitenkin Ihmisoikeusliiton tietojen mukaan vuoden 2005 päät-
tyessä monta yhdenvertaisuussuunnitelmaa oli valmistumatta, vaikka 
monta suunnitelmaa oli tekeillä. Toivon mukaan hidas aikataulu johtuu 
ainakin osittain siitä, että suunnitelmien laatimiseen panostetaan. 
Valmiisiin yhdenvertaisuussuunnitelmiin voi tutustua työministeriön 
ylläpitämällä yhdenvertaisuus-sivustolla.142 Yhdenvertaisuussuunni-
telman jo tehneissä kunnissa on valittu erilaisia tapoja laatia suun-
nitelma. Osassa kunnista yhdenvertaisuussuunnitelmat on sisällytetty 
esimerkiksi kotouttamissuunnitelmiin tai rasismin ja syrjinnän vastai-
siin ohjelmiin, kun taas toisissa laaditaan kokonaisvaltainen, monipe-
rustainen yhdenvertaisuussuunnitelma. 

141 Tasa-arvon tikapuut. www.join.fi/tikapuut (18.1.2006).
142 www.yhdenvertaisuus.fi (9.1.2006).
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Annamari Salonen

Kansallisia rasismin ja etnisen 
syrjinnän vastaisia toimijoita

143 Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta 96/2005.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston aset-
tama asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on edistää viranomaisten, 
kansalaisjärjestöjen sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistö-
jen välistä vuorovaikutusta. Valtioneuvosto asetti ETNOn kolmannelle 
kolmivuotiselle toimintakaudelle toukokuussa 2005.143 Samalla sen 
rakennetta ja toimenkuvaa uudistettiin. Valtakunnallisen neuvottelu-
kunnan lisäksi perustettiin alueelliset Pohjois-, Länsi- ja Itä-Suomen 
neuvottelukunnat. Uudessa neuvottelukunnassa ovat mukana myös 
eduskunnassa edustettuina olevat poliittiset puolueet. Tämä on hyvin 
myönteinen uudistus, jonka toivoisi rohkaisevan puolueiden ja etnisten 
vähemmistöjen yhteistyötä sekä parantavan etnisten vähemmistöjen 
vaikutusmahdollisuuksia ja puolueiden kiinnostusta etnisin suhtei-
siin. 

Ote valtioneuvoston asetuksesta Etnisten suhteiden neuvottelukunnasta 10.2.2006 

1§
Neuvottelukunnan tarkoitus 
Neuvottelukunnan tarkoituksena on viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, eduskun-
nassa edustettuna olevien puolueiden ja maahanmuuttajien sekä etnisten vähem-
mistöjen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen valtakunnallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla. Neuvottelukunta avustaa ministeriöitä maahanmuuttopolitiikan 
asiantuntijana etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämi-
sessä.

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:0598-99



100

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) edistää hyviä etnisiä suhteita ja etnistä yhdenvertaisuutta sekä eri toimijoiden 
monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alu-
eilla;
2) toimia asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueiden kehittämi-
sessä;
3) osallistua maahanmuuttajien järjestötoiminnan edistämiseen;
4) tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja 
etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana sekä tehdä niitä tunne-
tuiksi.

Maahanmuuttajajäsenten valinta aiemmissa neuvottelukunnissa perus-
tui kieliryhmiin, mutta nyt sekä valtakunnallisessa että alueellisissa 
neuvottelukunnissa heidän nimeämisensä pohjautui hakuun maa-
hanmuuttajia edustavista järjestöistä. ETNOn toimintasuunnitelmassa 
tämän nähdään parantavan ja laajentavan jäsenten edustavuutta sekä 
kehittävän maahanmuuttajien järjestökenttää.144 Valtakunnallisessa 
ETNOssa toimii kymmenen yhdistystä tai yhdistyksien yhteenliittymää 
ja alueellisissa niitä toimii yhteensä 21. 

ETNOn toimintasuunnitelman mukaan neuvottelukunta voi uuden 
tehtävämääritelmänsä mukaisesti ottaa aktiivisemman roolin aikai-
semman seurantapainotteisuuden sijaan. Julkista vaikuttamista ja 
aloitteiden tekoa painotetaan entistä enemmän ja neuvottelukunnan 
tavoitteiden näkyvyyttä taas nostetaan muun muassa järjestämällä 
vuosittain Etnisten suhteiden foorumi. Ensimmäinen foorumi järjes-
tettiin 25. tammikuuta 2006.

Vuonna 2005 valtakunnallinen ETNO kokoontui kaksi kertaa. 
Myös alueelliset neuvottelukunnat aloittivat toimintansa ja antoivat 
muun muassa kommenttinsa niihin neljään lausuntoon, jotka ETNO 
vuoden aikana antoi. Lausunnot koskivat muun muassa ehdotusta 

144 Etnisten suhteiden neuvottelukunnan toimintasuunnitelma toimikaudelle 2005–2008. www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/
fi/04_maahanmuutto/04_yhdenvert/ETNO/oimintasuunnitelma2005-2008.pdf (31.1.2006).
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maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi ja Euroopan perusoikeusviras-
ton perustamista.

ETNOlla on eri työryhmiä ja työjaosto, joka valmistelee asiat 
ETNOn käsiteltäväksi. Esimerkiksi 1. marraskuuta 2005 perustettiin 
Rasismin vastainen työ -työryhmä. ETNOn toimintasuunnitelman mu-
kaan tämän työryhmän tehtävänä on käsitellä ETNOn roolia rasis-
min vastaisessa työssä ja suunnitella neuvottelukuntien työtä etnisten 
suhteiden seuraamisessa ja kielteisiin ilmiöihin puuttumisessa. 

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan jäseninä ei ole romanien ei-
kä saamelaisten edustajia. Syyksi tähän on annettu se, että molemmilla 
ryhmillä on omat erilliset neuvottelukuntansa.145 Etnisten suhteiden 
neuvottelukunnan on kuitenkin tarkoitus tehdä yhteistyötä Romani-
asiain neuvottelukunnan, Saamelaiskäräjien sekä Saamelaisasiain neu-
vottelukunnan sekä tarvittaessa muiden vastaavien tahojen kanssa. 
Olisi toivottavaa, että tämänkaltainen yhteistyö vakiintuisi toistuvaksi 
käytännöksi, sillä etnisten suhteiden parantamiseen pitää sisältyä 
myös eri etnisten vähemmistöjen välisten suhteiden luominen ja kehit-
täminen – ei siis vain valtaväestön ja vähemmistöjen välisten suhtei-
den.

Vähemmistövaltuutettu

Vuonna 2002 toimintansa aloittaneen vähemmistövaltuutetun tehtä-
viin kuuluu edistää hyviä etnisiä suhteita sekä seurata ja parantaa ul-
komaalaisten ja etnisten vähemmistöjen asemaa. Valtuutettu selvitte-
lee syrjintätapauksia, luennoi ja osallistuu seminaareihin sekä antaa 
lausuntoja. 

Valtuutetun tehtäviin kuuluu myös raportointi etnisten ryhmien 
oloista, asemasta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Lisäksi valtuu-
tettu tekee aloitteita havaitsemansa syrjinnän ja epäkohtien poistami-
seksi sekä antaa tietoja etniseen alkuperään perustuvaan syrjintään 

145 Työministeriön muistio 3.2.2005: Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ja alueellisten etnisten suhteiden neuvotte-
lukuntien asettaminen. www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/04_yhdenvert/ETNO/ETNOmuistio.pdf 
(20.2.2005). 
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ja etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaan liittyvästä lain-
säädännöstä. 

Vähemmistövaltuutettu valvoo yhteistyössä muiden viranomais-
ten kanssa etnisestä alkuperästä riippumattoman tasa-arvoisen koh-
telun toteutumista ja voi tietyissä tapauksissa myös avustaa syrjinnän 
kohteeksi joutunutta henkilöä. Toimenkuvaan kuuluvat myös eräät 
ulkomaalaislaissa säädetyt tehtävät. Vähemmistövaltuutettuna toimi 
vuoden 2005 loppuun saakka Mikko Puumalainen, jonka jäätyä virka-
vapaalle vähemmistövaltuutettuna on toiminut Rainer Hiltunen.

Helmikuussa 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki antaa vä-
hemmistövaltuutetulle merkittävän roolin lain valvomisessa.146 Vä-
hemmistövaltuutettu valvoo yhdessä syrjintälautakunnan kanssa etni-
seen alkuperään liittyvää syrjintäkieltoa, työelämässä tapahtuvaa syr-
jintää lukuun ottamatta. Vähemmistövaltuutettu voi myös viedä syrjin-
täasian syrjintälautakunnan käsiteltäväksi.

Vuonna 2005 vähemmistövaltuutetulle tulleista asiakasyhteyden-
otoista (yhteensä noin 1 500 yhteydenottoa) aikaisempaa suurempi 
osa, eli 43 prosenttia, liittyi syrjintään. Muut yhteydenotot koskivat 
useimmiten ulkomaalaislainsäädännön soveltamista. Kolmas suu-
rempi ryhmä koostui erilaisista asumiseen, koulutukseen, työelämään 
ja etnisiin suhteisiin liittyvistä tiedusteluista.147  

Vähemmistövaltuutettu on ilmoittanut tavoitteekseen auttaa asiak-
kaita joko ottamalla asia itse selvitettäväkseen tai ohjaamalla asiakas 
esimerkiksi poliisin tai oikeusavustajan puoleen tilanteen ratkaise-
miseksi. Toisena julkilausuttuna tavoitteena on asiakasyhteydenotto-
jen kautta löytää yleisempiä lainsäädännön tai soveltamiskäytännön 
ongelmia ja puuttua ongelmakohtiin vähemmistövaltuutetun aloit-
teilla tai kannanotoilla

Vuonna 2005 vähemmistövaltuutettu julkaisi selvityksensä ja eh-
dotuksensa etnisen syrjinnän vastaisen neuvonnan kehittämisestä.148 

Ehdotuksen mukaan neuvontaa tulisi kehittää alueellisesti kattavaksi 

146 Yhdenvertaisuuslaki 21/2004.
147 Tiedot saatu sähköpostitse vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltuselta, 24.2.2006.
148 Tella, Riikka (2005). Etnisen syrjinnän vastaisen neuvonnan kehittäminen. Helsinki: Vähemmistövaltuutettu.
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niin, että kunnilla ja kansalaisjärjestöillä olisi vahva rooli. Toisaalta 
alueellisesti kattavaa neuvontaa pitäisi tukea ja koordinoida TE-kes-
kusten ja vähemmistövaltuutetun toimenpitein. 

Syrjintälautakunta

Syrjintälautakunnan perustaminen on eräs huomattava yhdenvertai-
suuslaissa säädetty etnisen syrjinnän valvontaa koskeva uudistus. Lau-
takunta käsittelee etnistä syrjintää koskevia tapauksia, ja tekee siten 
entistä helpommaksi puuttumisen yksittäisiin syrjintätapauksiin. Syr-
jintälautakunta on itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin, jonka 
tehtäväkenttään kuuluu koko maa. Sen tehtävä on muualla kuin työ-
elämässä tapahtuvien, etnistä syrjintää koskevien tapausten käsittely. 
Nykyinen lautakunta on nimitetty toimikaudelle 2004–2008.

Syrjintälautakunta antaa oikeussuojaa etniseen vähemmistöön 
kuuluville ihmisille, jotka kokevat tulleensa syrjityksi tai ovat tulleet 
syrjintään liittyvien kiellettyjen vastatoimien kohteeksi. Syrjinnän 
kohteeksi tullut voi viedä asiansa lautakunnan käsiteltäväksi. Myös 
vähemmistövaltuutettu voi tehdä hakemuksen lautakunnalle. Syrjin-
tälautakunta ei periä käsittelystä maksua.

Syrjintälautakunta voi vahvistaa sovinnon ja kieltää uusimasta tai 
jatkamasta syrjintää. Lautakunta voi asettaa kieltopäätöksensä tueksi 
uhkasakon ja myös tuomita sakon maksettavaksi. Syrjintälautakunta ei 
korvaa käytössä olevia muutoksenhakukeinoja ja -elimiä. 

Syrjintälautakunta antoi vuonna 2005 ensimmäisen langettavan 
päätöksen etnisestä syrjinnästä:

Venäläistä naista ei päästetty ravintolaan 
kansallisen alkuperän vuoksi

Vahtimestari epäsi venäläiseltä naisasiakkaalta sisäänpääsyn ravintolaan, vedo-
ten hänen huonoon käytökseen. Naisen mielestä vahtimestari oli taas antanut käy-
töksellään ymmärtää, että venäläisellä naisella ei ole asiaa ravintolaan ja että 
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vahtimestari oli tästä syystä käyttäytynyt häntä kohtaan töykeästi ja epäkunnioit-
tavasti. 

Vastauksessaan vähemmistövaltuutetun selvityspyyntöön, ravintolayhtiö antoi 
ravintolaan pääsyn kieltämisen syyksi naisen aikaisemman häiritsevän käyttäy-
tymisen. Naisen ja hänen mukana olleiden henkilöiden mukaan, hän oli käynyt 
ravintolassa vain kerran, ilman välikohtauksia. Naisen mukaan ravintolaan pääsyn 
estämiseen liitetyt väitteet huonosta käyttäytymisestä vain peittelivät sitä tosiasiaa, 
että häntä ei päästetty ravintolaan, koska hän on venäläinen nainen.

Syrjintälautakunta päätti, että ravintola toiminnallaan rikkoi yhdenvertaisuus-
lain syrjintäkieltoa. Yhdenvertaisuuslaissa säädetty todistustaakkaa koskevan jaon 
mukaan syrjintäolettaman täytyttyä ravintolan tai järjestyksenvalvojien olisi tullut 
osoittaa, ettei syrjinnän kieltoa ole rikottu. Vastauksissa ei kuitenkaan riittävästi 
näytetty eikä yksilöity väitetyn häiriön toteutumista. Syrjintälautakunta kielsi asi-
anomaisia jatkamasta syrjintää niin, etteivät he naisen etnisen taustan perusteella 
enää estä hänen ravintolaan sisään pääsyään ja palvelujen tarjoamista hänelle. 

Syrjintälautakunnan päätös 2016/66/2005

Vähemmistöasiain neuvottelukunta

Uusi vähemmistöasiain neuvottelukunta aloitti työnsä vuonna 2005. 
Se nimettiin valtioneuvoston päätöksellä maaliskuussa toimikaudeksi 
1.4.2005–31.3.2008.149 Neuvottelukunta toimii vähemmistövaltuutetun 
apuna ja myös neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii vähemmis-
tövaltuutettu. Vähemmistöasian neuvottelukunnasta säädettiin valtio-
neuvoston asetuksessa vähemmistövaltuutetusta:150  

149 Valtioneuvoston viikko 12, 19.3.-25.3.2005, www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/print.lsp?r=92864&l=fi&page=0 
(20.2.2005). 
150 Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta 687/2001.
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Ote valtioneuvoston asetuksesta vähemmistövaltuutetusta 26.1.2001

3 § Neuvottelukunta

Vähemmistöasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

• tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja etnisen syrjimättömyyden valvonnan ja seu-
rannan kehittämisestä ja ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaamisesta; sekä
• kehittää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä syrjimättömyyden valvontaan ja 
seurantaan ja syrjinnän ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä

Vähemmistöasiain neuvottelukunnan toiminta painottuu syrjimättö-
myyden valvonnan ja seurannan kehittämiseen, kun taas esimerkiksi 
ETNOn tavoitteena on kysymyksien tarkasteleminen laajemmasta hy-
vien etnisten suhteiden ja maahanmuuttopolitiikan näkökulmasta. 
Neuvottelukunnan jäsenet edustavat eri ministeriöitä sekä kansalais-
järjestöjä. 

Syrjimättömyyden valvontaan keskittyminen ilmenee myös siitä, 
että neuvottelukunnassa on mukana asiantuntijana myös tasa-arvoval-
tuutettu ja että jäsenistössä on sekä poliisin että työsuojeluhallinnon 
edustajia. Vähemmistöasiain neuvottelukunta käsitteli vuonna 2005 
kokouksissaan muun muassa luonnosta hallituksen maahanmuuttopo-
liittiseksi ohjelmaksi sekä yhdenvertaisuussuunnittelun tilaa eri viran-
omaisissa.151  

Eduskunnan oikeusasiamies

Ulkomaalaisten ja vähemmistöjen oikeuksiin tai esimerkiksi oman 
kielen käyttöön liittyvät kantelut saattavat heijastaa sitä, kuinka kes-
keiset perusoikeudet käytännössä toteutuvat Suomessa. Oikeusasia-

151 Tiedot saatu sähköpostitse vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltuselta, 24.2.2006.
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mies seuraa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista myös tekemillään 
tarkastuksilla sekä ottamalla esimerkiksi ulkomaalaisiin tai vähemmis-
töihin liittyviä asioita tutkittavaksi omasta aloitteestaan.

Vuonna 2005 oikeusasiamiehelle tehtiin kanteluita yhteensä 3352, 
kun vuotta aikaisemmin kanteluiden lukumäärä oli 2913. Viime 
vuoden kanteluista 22 koski kieliasioita. Oikeusasiamiehen kansliassa 
kieliasioiksi luokitellaan sellaiset asiat, joissa on kyse perustuslain 17 
§:ssä turvatusta oikeudesta käyttää omaa kieltään, suomea tai ruot-
sia, sekä yleisemminkin kielellisten oikeuksien turvaamisesta.  Suuri 
osa vireillä olevista kanteluista koskee ruotsin kielen asemaa eri tilan-
teissa. Kanteluissa oli kysymys esimerkiksi hätäilmoituksessa käytettä-
västä kielestä tai terveystietojen saamisesta ruotsin kielellä. Vuonna 
2005 tuli vireille myös yksi saamen kieltä koskeva kantelu. Siinä on 
pyydetty tutkimaan kunnanhallituksen menettelyn laillisuus, kun kun-
nanhallituksen lausuntoehdotus oli kokouksessa ollut vain suomeksi, 
eikä sitä ollut käännetty saamen kielelle.  

Saamelaisten oikeuksia koskevia kanteluita tehtiin muutama kap-
pale. Romaneja koskevia kanteluita puolestaan tehtiin seitsemän.  
Näissä oli kysymys muun muassa olosuhteista vankilassa. Romanien 
asemaan vankiloissa on kiinnitetty huomiota myös vuoden 2005 
vankilatarkastuksissa.

Ulkomaalaiskanteluiksi luokitellaan eri ministeriöiden (sisämi-
nisteriön, ulkoministeriön, työministeriön ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön) hallinnonalaan kohdistuvat kantelut, jos ne käsittelevät 
ulkomaalais- tai kansalaisuuslain mukaisia asioita. Ulkomaalaiskante-
lut kohdistuvat useimmin Ulkomaalaisviraston ja poliisin toimintaan. 
Ulkomaalaisvirastoa koskevia kanteluita tehtiin noin 50. Ulkomaalais-
asiat koskivat esimerkiksi ulkomaalaisviranomaisten menettelyä oles-
kelulupa-asioissa ja ulkomaalaisten maasta poistamista.  

Kanteluita, joissa esitetään väitteitä viranomaistoiminnassa tapah-
tuneesta syrjinnästä, ei tilastoida omaksi ryhmäkseen. Syrjintä-asiasa-
nalla kanslian diaarista löytyy 25 asiaa. Näissä esitetyt syrjintäväitteet 
koskivat kuitenkin pääosin muuta kuin etnistä syrjintää. Kyse oli 
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muun muassa syrjinnästä työnhaussa, vankien kokemasta syrjinnästä 
ja toimeentulotuen saamiseen liittyvistä syrjintäväitteistä.  

Asiasanalla rasismi löytyy yhdeksän asiaa, joissa oli kyse esimer-
kiksi poliisin menettelystä rikosilmoituksen tutkinnassa, vankilan var-
tijan menettelystä sekä niin kutsutusta ikärasismista.   

Oikeusasiamiehen kanslian edustajat tapasivat viime vuonna Eu-
roopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimiston apulaisjohtajan 
ja muuta henkilökuntaa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa 
turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta sekä vankien syrjinnästä. Oike-
usasiamies järjesti vuoden 2005 aikana tapaamisen sekä keskeisten 
ympäristöjärjestöjen että kansalaisten oikeusturvaa valvovien järjestö-
jen kanssa. 
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Tiina Kaila

Rasismin ja etnisen syrjinnän 
vastaisi toimia Euroopassa

EU:n rasismin ja etnisen syrjinnän vastaisia toimia

Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden suojelun taso on eräs keskei-
simmistä ihmisoikeuskysymyksistä Euroopan unionissa. Asiaa käsitel-
lään EU:n vuonna 2005 julkaisemassa ihmisoikeusraportissa, jonka 
mukaan kansallisia vähemmistöjä koskevia suurimpia huolenaiheita 
ovat osallistumiseen, kieleen ja koulutukseen liittyvät kysymykset.152   
Raportissa tuodaan esille vähemmistöön kuuluvien naisten joutumi-
nen usein moniperustaisen syrjinnän kohteiksi sekä korostetaan erityi-
sesti romanien heikkoa asemaa. Romanien todetaan olevan edelleen 
syrjittyjä ja sosiaalisesti syrjäytyneitä. Esteetön ja yhdenvertainen mah-
dollisuus työhön, koulutukseen, sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon 
ja asumiseen sekä julkisten palveluiden ja oikeuden käyttämiseen on 
romaneille vaikeasti saavutettavissa. 

Komission toimeksiannosta toimivien EU:n riippumattomien pe-
rusoikeusasiantuntijoiden verkosto julkaisi vuonna 2005 temaattisen 
raportin, jossa tarkasteltiin vähemmistöjen suojelua jäsenvaltioissa.153  

Raportissa yksilöitiin lukuisia aloitteita, joita unionin toimielimet voi-
sivat toteuttaa toimivaltansa rajoissa vähemmistöille kuuluvien oike-
uksien suojelun parantamiseksi. Verkosto peräänkuuluttaa unionin 
aktiivisempaa roolia vähemmistöjen oikeuksien suojelijana ja suun-
nannäyttäjänä positiivisten toimenpiteiden edistämisessä. Nimen-
omaisesti Suomen osalta voidaan todeta, että vähemmistöjen ja 

152 EU vuosittainen ihmisoikeusraportti, 3.10.2005 (kattaa seurantajakson 1.7.2004-30.6.2005) on luettavissa 
osoitteesta: www.ue.eu.int/uedocs/cms_data/librairie/PDF/HR2005fi.pdf  (24.2.2006).
153 Opinion 5.2005 of the E.U. network of Independent Experts on Fundamental Rights: Combating racism and 
xenophobia through criminal legislation: The situation in the E.U. member States.
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alkuperäiskansamme saamelaisten tilannetta käsiteltiin laajasti riip-
pumattomien perusoikeusasiantuntijoiden laatimassa Suomea koske-
vassa maakohtaisessa raportissa. Yhtenä huolenaiheena nostettiin esiin 
saamelaisten maanomistusoikeutta koskeva kiista, jota Suomi ei ole 
onnistunut ratkaisemaan huolimatta lisääntyneestä kansainvälisestä 
kritiikistä. 

Etnisten vähemmistöjen suojelemiseksi komissio ilmoitti vuonna 
2005 aikovansa perustaa korkean tason neuvoa-antavan ryhmän käsit-
telemään heikommassa asemassa olevien vähemmistöjen integroitu-
mista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.154 Ryhmään koottaisiin vai-
kutusvaltaisia henkilöitä politiikan, liike-elämän, kansalaisyhteiskun-
nan ja kansainvälisen yhteisön piiristä. Ensimmäinen tapaaminen on 
suunniteltu järjestettäväksi vuoden 2006 alussa. 

EU:n vuonna 2005 julkaisemassa ihmisoikeusraportissa koros-
tetaan EU:n pyrkivän tehokkaaseen rasismin ja suvaitsemattomuu-
den torjuntaan.155 Etninen syrjintä on EY:n nykyisen lainsäädännön 
nojalla kiellettyä työssä sekä koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, 
sosiaalisen suojelun, sosiaalietuuksien sekä tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden aloilla. EU:n vuonna 2000 hyväksymät syrjinnänvastaiset 
direktiivit – niin kutsutut työsyrjintä- ja rasismidirektiivit – on viime 
vuosien aikana saatettu osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädän-
töä.156 Suomessa direktiivit toimeenpantiin erityisesti vuonna 2004 voi-
maanastuneella yhdenvertaisuuslailla. Lainsäädännöllisten toimien 
lisäksi EU:lla on muun muassa vuosille 2001–2006 laadittu syrjinnän 
torjumista koskeva yhteisön toimintaohjelma, josta rahoitetaan syrjin-
nän vastaisia hankkeita.

Euroopan komissio hyväksyi kesäkuussa 2005 tiedonannon syr-
jinnän torjumista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia käsittelevästä 
puitestrategiasta. Tiedonanto perustuu komission vuonna 2004 jul-

154 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle, annettu 1. kesäkuuta 2005, syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrate-
gia, KOM(2005) 224.
155 EU vuosittainen ihmisoikeusraportti 3.10.2005.
156 EY-tuomioistuin antoi vuonna 2005 ensimmäisen direktiiveihin liit tyvän ratkaisun, Case No. C-144/04 
(22.11.2005).
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kaisemaan vihreään kirjaan Tasa-arvo ja syrjimättömyys laajentuneessa Eu-
roopan unionissa sekä komission saamiin kommentteihin. Yksi strate-
gian tärkeimmistä tavoitteista on tehostaa oikeussuojaa syrjintää vas-
taan muun muassa edistämällä EY:n syrjinnänvastaisen lainsäädän-
nön asemaa jäsenvaltioiden lainsäädännöissä. Lisäksi strategian on 
tarkoitus kannustaa toteuttamaan täydentäviä toimenpiteitä tiedon 
levittämiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi, kokemusten vaihtamiseksi, 
koulutuksen tarjoamiseksi ja oikeussuojan saatavuuden parantami-
seksi.157 

Euroopan unionin neuvostossa ei valitettavasti edelleenkään ole 
päästy yksimielisyyteen puitepäätöksestä rasismin ja muukalaispelon 
torjumiseksi. Puitepäätösehdotus perustuu komission vuonna 2001 
antamaan ehdotukseen, ja sitä on neuvostossa käsitelty tuloksetta jo 
vuodesta 2003.158 Puitepäätöksen tarkoituksena on varmistaa, että ra-
sismista ja muukalaispelosta voidaan kaikissa jäsenvaltioissa rangaista 
tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla rikosoikeudellisilla seuraa-
muksilla sekä parantaa oikeudellista yhteistyötä. Puitepäätösehdotus 
käsittää kaikki rasismin ja muukalaispelon muodot riippumatta niiden 
syistä tai perusteista. Päätöstä käsittelivät heinäkuussa 2005 oikeus- 
ja sisäasioiden ministerit. Kiistaa aiheutti erityisesti sanavapauden laa-
juuteen ja rajoittamiseen liittyvät kysymykset. 

Vuonna 1998 perustetun Euroopan rasismin ja muukalaispelon 
seurantakeskuksen (EUMC) tehtävä on tuottaa tietoa rasismista ja 
muukalaisvastaisuudesta. EUMC:llä on unionin jäsenmaissa kan-
sallisia raportoijia, jotka muodostavat RAXEN-verkoston (European 
Racism and Xenophobia Network). RAXEN-verkosto kerää seuranta-
keskukselle kansallisen tason tietoa eri lähteistä.  EUMC:n vuoden 
2005 vuosiraportissa korostetaan tarvetta entisestään tehostaa rasis-
mia ja syrjintää koskevaa tiedonkeruuta. EUMC:n viime vuosina teke-
mien tutkimusten mukaan etnisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt 

157 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle, annettu 1. kesäkuuta 2005, syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrate-
gia, KOM (2005) 224.
158 KOM (2001) 664 lopullinen, 2001/0270 (CNS), 28.11.2001.
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ja maahanmuuttajat ovat erityisen epäedullisessa asemassa asumiseen, 
koulutukseen ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Romanien katsotaan 
olevan unionin alueen syrjityin väestöryhmä. Vuonna 2005 EUMC 
julkaisi muun muassa tutkimukset The Impact of 7 July 2005 London 
Bomb Attacks on Muslim Communities in the EU; Policing Racist Crime and 
Violence: A Comparative Analysis; Racist Violence in 15 EU Member States; ja 
Majorities’ Attitudes Towards Majorities: Key Findings from the Eurobarometer 
and the European social Survey. 

EU:n rasismin ja syrjinnän vastaiseen toimintaan – mukaan lukien 
EUMC:n toimintaan – vaikuttaa jatkossa EU:n perusoikeusviraston 
perustaminen.  Komissio antoi kesäkuussa 2005 ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta. 
Ehdotus perustuu Eurooppa-neuvostossa 2003 tehtyyn päätökseen laa-
jentaa EUMC:n toimivaltaa ja muodostaa keskuksesta ihmisoikeusvi-
rasto. Jos neuvosto hyväksyy ehdotuksen, viraston on tarkoitus aloittaa 
toimintansa tammikuussa 2007. Perusoikeusviraston tehtäväalueeksi 
ehdotetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI:een osastoon 
kuuluvat alat. Viraston tavoitteena olisi antaa yhteisön ja jäsenvalti-
oiden toimielimille, laitoksille ja virastoille sekä jäsenvaltioille perus-
oikeuksia koskevaa neuvontaa ja tarjota niiden käyttöön asiantunte-
musta. 

Komission ehdotuksen mukaan virasto käsittelisi perusoikeuskysy-
myksiä unionissa ja jäsenvaltioissa silloin, kun ne soveltavat unionin 
oikeutta. Virasto käsittelisi myös ehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdo-
kasmaihin liittyviä asioita. Lisäksi komissio voisi pyytää virastoa hank-
kimaan ja analysoimaan tietoja yhteisön ulkopuolisista maista, joiden 
kanssa se aikoo aloittaa sopimusneuvottelut tai joiden kanssa komis-
sio on tehnyt assosiaatiosopimuksen tai jonkin muun sopimuksen, 
johon kuuluu ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä. Viraston toimin-
nan aihealueet määriteltäisiin komission määrittelemissä monivuoti-
sissa puitteissa. Näiden aihealueiden puitteissa virasto keräisi ja ar-
vioisi tietoja unionin toimenpiteiden vaikutuksista perusoikeuksiin, 
antaisi lausuntoja perusoikeuksia koskevan politiikan kehityksestä, tie-
dottaisi perusoikeuksista, kehittäisi vuoropuhelua kansalaisyhteiskun-
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nan kanssa sekä koordinoi perusoikeuksien alalla toimivien tahojen toi-
mintaa. Ehdotuksen mukaan virasto ei käsittelisi kanteluja.159 

Ihmisoikeusliiton mielestä perustettavan perusoikeusviraston työn 
pitäisi perustua kaikilta osin avoimuuteen. Viraston on voitava toimia 
itsenäisesti, ja sen on toiminnassaan oltava täysin riippumaton kai-
kista EU:n toimielimistä, unionin jäsenmaista ja muista toimijoista. 
Myös tietolähteiden rajoittamaton käyttö tulisi taata. On huolehdit-
tava siitä, että rasismin ja muukalaispelon seurannalle varatut resurssit 
ovat jatkossakin riittäviä uskottavan ja tehokkaan työn turvaamiseksi.

Euroopan neuvoston 
rasismin ja etnisen syrjinnän vastaiset toimet

E u r o o p a n  r o m a n i f o o r u m i n  
e n s i m m ä i n e n  t ä y s i s t u n t o

Vuonna 2004 Suomen aloitteesta perustettu romanifoorumi on itse-
näinen neuvoa-antava elin, joka toimii Euroopan neuvoston yhte-
ydessä. Foorumin ensimmäinen täysistunto pidettiin vuoden 2005 
joulukuussa Strasbourgissa. Edustajia oli 42 maasta. Istunnossa määri-
teltiin foorumin päätehtävät ja valittiin foorumin johto, johon suoma-
lainen Miranda Vuolasranta valittiin varapuheenjohtajaksi. Foorumin 
tavoitteena on syrjinnän ja rasismin vähentäminen sekä romanien 
koulutuksen, työllisyyden, asumisen, oikeusavun ja terveydenhoidon 
kohentaminen. Keskeistä on myös kulttuuriin, historiaan ja kieleen liit-
tyvien oikeuksien tunnustaminen. Toiminnan tarkoituksena on edus-
taa romanien näkemyksiä eurooppalaisessa päätöksenteossa muun 
muassa ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja. Romaneja on Euroo-
passa noin kymmenen miljoonaa, eli he ovat suurin vähemmistö 
Euroopan alueella. 

159 EU vuosittainen ihmisoikeusraportti, 3.10.2005 (kattaa seurantajakson 1.7.2004-30.6.2005) on luettavissa 
osoitteesta: ue.eu.int/uedocs/cms_data/librairie/PDF/HR2005fi.pdf.  
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E u r o o p a n  i h m i s o i k e u s t u o m i o i s t u i m e n  r a t k a i s u j a

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) valvoo vuonna 1953 voi-
maan tullutta Euroopan ihmisoikeussopimusta. Joulukuussa 2005 EIT 
antoi ratkaisun Kreikkaa koskevassa tapauksessa, jossa oli kysymys 
muun muassa poliisiväkivallasta ja rasismista. Tapaus koski pahoin-
pitelyväitteiden tehokasta tutkintaa, tarvittavaa näytön määrää polii-
sin käyttäytymisen perustumisesta rasistisiin motiiveihin sekä sitä, 
oliko tapahtuman tutkinnassa kiinnitetty asianmukaisesti huomiota 
mahdollisten rasististen motiivien olemassaoloon. Ratkaisussaan EIT 
totesi, että tutkiessaan väkivaltaisia tapahtumia viranomaisilla on vel-
vollisuus ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisten rasististen motiivien sel-
vittämiseksi. EIT tosin lausui myös, että näytön saaminen niistä saattoi 
käytännössä olla äärimmäisen vaikeaa, eikä velvollisuus voinut olla 
ehdoton. EIT totesi, että viranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin asian-
omaisen tapauksen oloissa mielekkäisiin toimenpiteisiin kerätäkseen 
ja tallentaakseen näyttöä ja harkita kaikkia käytännöllisiä keinoja 
totuuden selvittämiseksi. Lisäksi viranomaisten on  annettava perus-
teltuja, puolueettomia ja objektiivisia päätöksiä sivuuttamatta sellaisia 
epäilyttäviä seikkoja, jotka saattoivat osoittaa väkivallan taustalla 
olevan rasismia.160  

EIT antoi marraskuussa 2005 ratkaisunsa tapaukseen Leyla Sahin 
vastaan Turkki, jossa oli kysymys uskonnonvapauden loukkauksesta, 
kun muslimiopiskelija ei saanut pitää huivia luennoilla eikä muissa 
opetus- tai tenttitilaisuuksissa yliopistossa. EIT katsoi, ettei tapauk-
sessa ollut rikottu ihmisoikeussopimusta.161  

EIT antoi vuonna 2005 yhdeksän Suomea koskevaa ratkaisua. 
Heinäkuussa 2005 annetussa ratkaisussa käsiteltiin kysymystä, aiheu-
tuisiko turvapaikanhakijalle olennaista kaltoin kohtelun vaaraa alku-
perämaahansa karkotettuna. Turvapaikanhakijan tekemän valituksen 
mukaan hänen palauttamisensa Kongon demokraattiseen tasavaltaan 
merkitsisi 3. artiklan vastaista epäinhimillistä kohtelua ja 8. artiklassa 

160 Bekos & Koutropoulos v. Kreikka, 13.12.2005. Suomenkielinen tapausseloste osoitteessa www.finlex.fi. 
161 Leyla Sahin v. Turkki, 10.11.2005.
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taattua perhe-elämän suojan loukkaamista. Ratkaisussaan EIT katsoi, 
että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3. artiklan mukaista epäinhi-
millistä kohtelua koskevaa artiklaa rikottaisiin, jos valittaja käännytet-
täisiin Suomesta Kongon demokraattiseen tasavaltaan.162

A l u e e l l i s i a  k i e l i ä  t a i  
v ä h e m m i s t ö k i e l i ä  k o s k e v a  P e r u s k i r j a

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen perus-
kirja hyväksyttiin vuonna 1992. Suomessa se tuli voimaan vuonna 
1998. Peruskirjan tarkoitus on suojella ja edistää perinteisiä alueellisia 
kieliä ja vähemmistökieliä Euroopassa. Peruskirjan täytäntöönpanoa 
valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea asiantuntijakomitean 
avustamana. 

Suomi antoi joulukuussa 2005 peruskirjan täytäntöönpanoa kos-
kevan selonteon.163 Selonteossa käsitellään kielikysymyksiin liittyvää 
lainsäädäntöä, toimia kielten aseman edistämiseksi sekä ministeriko-
mitean vuonna 2004 hyväksymiä Suomea koskevia suosituksia. Vuonna 
2004 antamissaan suosituksissa ministerikomitea oli kiinnittänyt huo-
miota muun muassa saamelaisten sanomalehtien saatavuuteen sekä 
saamenkielisen opetuksen parantamiseen, sosiaali- ja terveyspalvelui-
den saatavuuteen ruotsin ja saamen kielillä sekä toimenpiteisiin roma-
nikielen suojelemiseksi erityisesti lisäämällä romaninkielistä opetusta 
sekä radio- ja televisio-ohjelmia. 

Selonteossa käsitellään kattavasti ruotsin ja saamenkielen asemaa. 
Romanikielen asemasta todetaan muun muassa, että monet romani-
lapset jäävät edelleen ilman romanikielen opetusta, huolimatta siitä, 
että romanikielen tutkimuksen ja huollon asema on vahvistunut. 
Selonteossa katsotaankin tarpeelliseksi ryhtyä entistä näkyvämpiin 
toimiin romanikielen aseman parantamiseksi. Venäjän kielen ase-
masta selonteossa todetaan muun muassa, että ehdotus erillisen neu-
vottelukunnan perustamisesta venäjänkielisen väestönosan asioiden 

162 N. v. FINLAND, Judgement of July 2005.
163 Suomen kolmas raportti alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöön-
panosta, joulukuu 2005. 
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hoitamiseksi ei ole saanut tukea viranomaisilta. Erillisen neuvottelu-
kunnan perustamiskysymys on nostettu esille etnisten suhteiden neu-
vottelukunnan asettaman ad hoc -työryhmän vuonna 2003 antamassa 
raportissa. Kysymystä kommentoineet viranomaiset ovat selonteon 
mukaan katsoneet, että mahdollisesti esiin tulevat asiat on parempi 
hoitaa jo olemassa olevien toimintamuotojoen puitteissa. 

E u r o o p a n  n e u v o s t o n  
t o i m i e l i n t e n  v i e r a i l u t  S u o m e s s a

Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa 
puiteyleissopimusta valvova vähemmistökomitea vieraili Suomessa syys-
kuussa 2005. Vierailun syynä oli Suomen antama määräaikaisra-
portti puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan neuvoston 
ministerikomitean alainen asiantuntijakomitea tapasi Suomessa val-
tion, kuntien, eri vähemmistöjen sekä kansalaisyhteiskunnan edus-
tajia. Ministerikomitea antaa Suomea koskevat suosituksensa syksyllä 
2006. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimisto teki seu-
rantavierailun Suomeen elokuussa 2005. Valtuuskunta laatii raportin 
seurantavierailun perusteella.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio 
ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) valmistelee 
Suomeen järjestettävää vierailua loppuvuodelle 2006. Euroopan neu-
voston yhteydessä toimiva komissio koostuu riippumattomista asian-
tuntijoista, ja sen tehtävänä on torjua rasismia, muukalaispelkoa, 
juutalaisvastaisuutta ja suvaitsemattomuutta Euroopassa. Eräs ECRI:n 
päätoimista on seurata tilannetta Euroopan neuvoston jäsenvalti-
oissa ja tehdä ehdotuksia niissä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. 
Vuonna 2006 järjestettävän vierailun jälkeen ECRI laatii Suomea kos-
kevan seurantaraportin ehdotuksineen.  ECRIn viimeisin Suomea kos-
keva raportti on vuodelta 2001. Seurantavierailujen lisäksi ECRI laatii 
muun muassa rasismia koskevaa tutkimusta, ja vuonna 2005 se jul-
kaisi tutkimuksen rasistisesta ja antisemitistisestä kielenkäytöstä poli-
tiikassa.164 

164 ECRI (2005). The use of racist, antisemitic and xenophobic arguments in political discourse.
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Syrjinnän vastaisia toimia ETYJissä

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) alaisuudessa rasis-
min ja syrjinnän ehkäisemiseksi toimivat Varsovassa sijaitseva Demo-
kraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) sekä 
Haagissa sijaitseva vähemmistövaltuutettu (High Commissioner on 
National Minorities). ETYJ on myös vuodesta 2003 lähtien järjestänyt 
syrjintää ja rasismin torjuntaa käsitteleviä konferensseja sekä julkais-
sut tutkimuksia. Vuonna 2004 järjestettiin antisemitismiä sekä rasis-
min, muukalaispelon ja syrjinnän torjumista koskevat konferenssit 
sekä suvaitsemattomuusrikoksia internetissä käsitellyt kokous. Vuonna 
2005 järjestettiin konferenssi antisemitismistä ja muista suvaitsematto-
muuden muodoista ja sekä julkaistiin tutkimus Combating Hate Crimes in 
the OSCE Region: An Overview of Statistics, Legislation, and National Initia-
tives. ETYJ on myös vuonna 2005 nimennyt maakohtaiset viharikosra-
portoijat. 

Ehdotus pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi

Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteinen asiantuntijaryhmä antoi marras-
kuussa 2005 ehdotuksensa pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi. 
Sopimuksen tavoitteena on parantaa saamelaisten asemaa alkupe-
räiskansana. Sopimus tunnustaisi Saamen kansan aseman kolmen 
pohjoismaan ainoana alkuperäiskansana. Sopimusluonnos sisältää 
säännöksiä muun muassa saamelaisten itsemääräämisoikeudesta, kie-
lellisistä ja kulttuurisista oikeuksista, oikeudesta maahan ja veteen, 
elinkeinojen harjoittamisesta sekä saamelaiskäräjien ja julkisen vallan 
välisestä yhteistyöstä. Sopimuksen lähtökohtana on, että saamelaiset 
ovat alkuperäiskansa, joka elää levittäytyneenä yli valtionrajojen. Sopi-
muksen mukaan saamelaisilla olisi itsemääräämisoikeus, joka toteu-
tuisi, valtioiden rajoihin koskematta, saamelaiskäräjien autonomisen 
aseman kautta. Luonnos sisältää myös säännöksiä muun muassa jul-
kisen viranomaisen velvollisuudesta neuvotella ennen päätöksentekoa 

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:06116-117



118

maan saamelaiskäräjien kanssa asioissa, joilla on olennainen merkitys 
saamelaisille. 

Yli valtionrajojen ulottuvaa yhteistyötä sopimus helpottaisi mää-
räyksillä, jotka yksinkertaistaisivat yhteistyötä sekä kulttuuriin ja 
elinkeinoihin että opetukseen ja hyvinvointiin liittyvissä järjeste-
lyissä. Saamen kieltä ja saamelaisten kulttuuria koskevien säännösten 
mukaan valtion velvollisuus olisi esimerkiksi valvoa, että saamenkieli-
siä ohjelmia voidaan lähettää radiossa ja televisiossa, sekä edistää saa-
menkielisten lehtien julkaisemista. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
yleissopimuksen (nro. 169) mukaisesti saamelaissopimuksessa todet-
taisiin, että saamelaisilla on oikeuksia sellaisiin maa- ja vesialueisiin, 
joita he ovat perinteisesti käyttäneet. Valtiot sitoutuisivat selvittämään, 
millä alueilla saamelaisten pitkäaikainen perinteinen maa- tai vesialu-
eiden käyttö muodostaa perustan saamelaisten yksilölliselle tai yhtei-
sölliselle omistusoikeudelle.

Sopimuksen laatimista ehdotti alun perin vuonna 1986 pohjois-
maiden saamelaisneuvosto, ja sopimuksen valmistelun käynnistämi-
sestä sovittiin Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä 1995. 
Vuonna 2005 valmistunut ehdotus on laadittu saamelaisasioista vastaa-
vien ministerien ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien vuonna 2002 
antaman toimeksiannon pohjalta. Asiantuntijaryhmään kuului edus-
tajia Norjan, Ruotsin ja Suomen hallituksesta sekä kunkin maan saa-
melaiskäräjiltä. Raportin saatekirjelmän mukaan asiantuntijaryhmän 
Suomea edustavilla jäsenillä oli vaikeuksia hyväksyä sopimusluonnosta 
kaikilta osia. Suomi ei kuitenkaan jättänyt ehdotukseen eriäviä mie-
lipiteitä tai vaihtoehtoisia sopimusartikloja. Sopimusehdotuksen val-
mistumisen jälkeen asiasta järjestetään lausuntokierros, jonka jälkeen 
kukin maa harkitsee, käynnistetäänkö jatkoneuvottelut. Ehdotuksen 
mukaan ehtona sopimuksen ratifioinnille olisi, että saamelaiskäräjät 
kussakin maassa hyväksyvät sopimuksen sisällön. 
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Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus
 

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(KP-sopimus) astui voimaan vuonna 1976. Suomi on ollut sopimuksen 
osapuoli sen voimaantulovuodesta lähtien. KP-sopimuksessa kielle-
tään sopimuksessa turvattujen oikeuksien rajoittaminen muun muassa 
etnisen alkuperän perusteella, ja edellytetään valtioilta toimenpiteitä 
sopimuksessa määriteltyjen oikeuksien yhdenvertaiseksi toteuttami-
seksi. Sopimus sisältää myös itsenäisen syrjintäkiellon, joka edellyttää 
oikeudellista yhdenvertaisuutta, ja vaatimuksen taata lailla yhtäläinen 
ja tehokas suojelu syrjintää vastaan. Sopimusosapuolet, Suomi muiden 
mukana, on velvoitettu raportoimaan toimenpiteistä, joilla sopimuk-
sessa määritellyt velvoitteet on toimeenpantu. Raportit käsittelee sopi-
muksen täytäntöönpanoa valvova YK:n ihmisoikeuskomitea. 

Suomi toimitti viimeksi vuonna 2003 ihmisoikeuskomitealle rapor-
tin165, josta ihmisoikeuskomitea hyväksyi päätelmät lokakuussa 2004.166 
Ihmisoikeuskomitea ilmaisi päätelmissään huolensa Suomessa tiet-
tyjen väestöryhmien keskuudessa vallitsevasta kielteisestä asennoi-
tumisesta ja tosiasiallisesta syrjinnästä maahanmuuttajia kohtaan. 
Komitean suositti Suomea lisäämään pyrkimyksiään edistää su-vait-
sevaisuutta ja torjua ennakkoluuloja, erityisesti yleisön tietoisuutta 
lisäävillä tiedotuskampanjoilla. Suomen hallitus vastasi ihmisoikeus-
komitean päätelmiin marraskuussa 2005. Suositukseen esittämässään 
vastuksessa Suomi viittaa erityisesti työministeriön koordinoimiin su-
vaitsevaisuutta edistäviin hankkeisiin kuten SEIS- ja Join-projekteihin. 

Tiina Kaila ja Tiia Karvonen

Rasismin ja syrjinnän 
vastaisia toimia YK:ssa

165 UN doc. CCPR/C/FIN/2003/5.
166 UN doc. CCPR/CO/82/FIN.
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Asennekasvatusta korostetaan eräänä tehokkaimmista keinoista puut-
tua rasismiin. Opetusministeriön painotetaan rahoittavan rasismin vas-
taisia hankkeita, ja vuonna 2005 onkin lisätty määrärahoja tähän tar-
koitukseen.  

Suomen vastauksessa käsitellään myös ihmisoikeuskomitean esit-
tämää huolta nopeutetusta turvapaikkamenettelystä ja erityisesti tur-
vapaikanhakijoiden oikeudellisen turvan toteutumista sekä kysymystä 
valituksen lykkäävästä vaikutuksesta. Ihmisoikeuskomitea on vaatinut 
Suomea takaamaan, että turvapaikkapäätöksiin tehdyillä valituksilla 
olisi lykkäävä vaikutus niiden täytäntöönpanoon. Ihmisoikeuskomite-
alle toimitetussa vastauksessa vakuutetaan Suomen toimintatavan täyt-
tävän kansanväliset sitoumukset. Lisäksi viitataan oikeusasiamiehen 
suunnitelmaan laatia asiaan liittyvä selvitys. 

Ihmisoikeuskomitea kehotti vuoden 2004 päätelmissään Suomea 
lisäämään toimia ja taloudellisia voimavaroja romanien sosiaalisen syr-
jäytymisen ja syrjinnän estämiseksi. Suomen antamassa vastauksessa 
käsitellään romanien asemaa asunto-, työllisyys- ja koulutuskysymyk-
sissä sekä valtion toimia romanien aseman edistämiseksi. Lainsää-
dännöllisenä parannuksena viitataan erityisesti yhdenvertaisuuslain 
voimaantuloon vuonna 2004. Vastauksessa tuodaan esille myös edus-
kunnan oikeusasiamiehen ja romaniasiain neuvottelukunnan näke-
mykset ihmisoikeuskomitean vuonna 2004 antamiin suosituksiin. 
Oikeusasiamiehen ja neuvottelukunnan näkemyksissä painotetaan 
muun muassa tarvetta toimeenpanna opetushallituksen teettämässä 
romanilasten koulunkäyntiä koskeneessa tutkimuksessa esitetyt toi-
menpidesuositukset. 

Ihmisoikeuskomitealle tehtiin vuoden 2005 aikana valituksia liit-
tyen muun muassa Ylä -Lapin metsäkiistaan. Valituksen metsähak-
kuista teki marraskuussa kolme saamelaista poromiestä. Tämän jäl-
keen joukko saamelaisia metsureita ja metsäalantoimihenkilöitä teki 
joulukuussa valituksen ihmisoikeuskomitealle. Valituksen johdosta 
komitea antoi päätöksen, jossa vaadittiin hakkuiden keskeyttämistä 
valitusta koskevalla poronhoitoalueella, kunnes Suomen hallitus antaisi 
komitealle valitusta koskevan vastauksen. Komitea myös totesi, että 
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mikäli poronhoidon edellytykset edelleen heikkenisivät metsähakkui-
den seurauksena, olisi tämä tulkittavissa sopimusvelvoitteiden rik-
komiseksi. Vastausaikaa hallitus sai kuusi kuukautta. Inarin metsäkiis-
tan taustalla on saamelaisten ratkaisemattomat maaoikeudet. YK:n ih-
misoikeuselimet ihmisoikeuskomitea mukaan lukien ovat toistuvasti 
Suomea koskevissa lausunnoissaan korostaneet tarvetta ratkaista saa-
melaisten maanomistuskysymys. 

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskeva sopimus

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansain-
välinen yleissopimus (TSS-sopimus) astui voimaan vuonna 1976 ja 
samana vuonna myös Suomessa. TSS-sopimus sisältää useita työelä-
mään, järjestäytymiseen ja sosiaalisiin etuuksiin liittyviä oikeuksia. 
Lisäksi siinä käsitellään muun muassa elintasoon liittyviä oikeuksia, 
kuten oikeutta riittävään ravintoon, vaatetukseen ja asumisentasoon. 
Sopimus kieltää syrjinnän turvaamiensa oikeuksien osalta. Sopimuk-
sen täytäntöönpanoa valvoo YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivis-
tyksellisten oikeuksien komitea (TSS-komitea), jolle sopimusvaltiot ra-
portoivat määräajoin.

Suomi toimitti määräaikaisraportin TSS-komitealle vuoden 2005 
lopussa.167 Raportti kattaa seurantajakson kesäkuusta 1999 touko-
kuuhun 2005. Raportissa käsitellään rasististen asenteiden yleisyyttä, 
jonka TSS-komitea esitti vuonna 2000 Suomelle antamissaan kom-
menteissa eräänä päähuolenaiheena. Suomen vastauksessa komitealle 
selvitetään lainsäädäntöuudistuksia sekä muun muassa työ- ja opetus-
ministeriön asennekasvatukseen ja maahanmuuttajien työllistämiseen 
tähdänneitä projekteja. Toimien tehokkuutta ei valitettavasti arvioida, 
eikä tulevia toimia juuri esitetä. 

Suomen määräaikaisraportissa käsitellään myös maahanmuut-
tajien ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asemaa 

167 UN doc. E/C.12/5/2.
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työmarkkinoilla. Maahanmuuttajilla ja etnisiin vähemmistöihin kuu-
luvilla henkilöillä todetaan olevan työllistymisvaikeuksia, ja he koh-
taavat usein rasistisia asenteita ja ennakkoluuloja työpaikoilla, niin 
asiakkaiden kuin työyhteisönkin taholta. Raportin mukaan hallituk-
sen vuoden 2001 rasismin ja etnisen syrjinnän vastainen ohjelma olisi 
uudistettava ja sen toimenpanon seurantaa varten olisi luotava luo-
tettava valvontajärjestelmä. Raportissa korostetaan erityisesti tarvetta 
toimenpiteille, joilla tuetaan vammaisten tai vajaakuntoisten maahan-
muuttajien työnhakua.     

Raportin mukaan maahanmuuttajat ja etnisiin vähemmistöön kuu-
luvat henkilöt – erityisesti romanit – kohtaavat syrjintää myös asunto-
markkinoilla. Romanien on erityisen vaikeaa saada asuntoja yksityisiltä 
markkinoilta. Julkisille viranomaisille ja yksityisille asunnonvälittä-
jille järjestettävällä koulutuksella katsotaan raportissa olevan erityisen 
merkittävä rooli romanien asunnonlöytymisvaikeuksien ratkaisemi-
seksi. 

Suomen toimittamassa raportissa korostetaan yhdenvertaisuuspe-
riaatteen keskeisyyttä koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Erityistä 
huomiota periaatteeseen on raportin mukaan kiinnitetty vuoden 
1999 uudistusten jälkeen. Raportissa käsitellään erikseen romanivä-
hemmistön asemaa koulutussektorilla.  Kansallisten vähemmistöjen ja 
alkuperäiskansojen kulttuuria tukevien toimenpiteiden kohdalla rapor-
tissa kiinnitetään huomiota näiden ryhmien mahdollisiin vaikeuksiin 
tukien hakemisessa. Raportissa viitataan myös opetusministeriön toi-
miin monikulttuurisuuden edistämiseksi ja rasismin ehkäisemiseksi. 
Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea käsit-
telee Suomen viidettä määräaikaisraporttia vuoden 2007 ensimmäi-
sessä istunnossaan.  

Raportissa selvitetään lisäksi Suomen hallituksen pyrkimyksiä 
päästä ratkaisuun ILOn alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen 
(nro. 169) ratifioinnissa sekä saamelaisten maaomistuskysymyksissä. 
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Rotusyrjinnän poistamista koskeva sopimus

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CERD) 
astui voimaan 1969. Suomessa sopimus astui voimaan vuotta myöhem-
min eli 1970. CERD:ssa tuomitaan rotusyrjintä ja velvoitetaan sopi-
musosapuolet kaikin asianmukaisin keinoin poistamaan rotusyrjinnän 
kaikki ilmenemismuodot. Lisäksi sopimusosapuolet sitoutuvat rotu-
jen välisen ymmärtämyksen edistämiseen. Sopimus sisältää joukon 
toimenpiteitä, joilla täsmennetään syrjinnän poistamisen ja suvaitse-
vaisuuden edistämisen vaatimuksia. Sen noudattamisen pääasiallinen 
valvontakeino on jäsenvaltioiden määräaikainen raportointi sopimuk-
sen toimeenpanoa valvovalle rotusyrjintäkomitealle. Komitea voi myös 
vastaanottaa ja käsitellä yksilövalituksia. Suomi laati viimeisimmän 
raporttinsa rotusyrjintäkomitealle vuonna 2001168, ja komitea käsitteli 
raportin vuonna 2003.169 Seuraava raportti toimitetaan vuonna 2007. 

Rotusyrjintäkomitea antoi elokuussa 2005 yleissuosituksen etnisen 
syrjinnän estämisestä viranomaistoiminnassa sekä rikosoikeusjärjes-
telmän tehokkaasta toiminnasta.170 Suosituksen taustalla on komitean 
huomio syrjinnän lisääntymisestä näissä toiminnoissa. Komitea listaa 
suosituksessaan erityppisiä indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvi-
oida rasismin ja syrjinnän ilmentymisestä lainvalvontaviranomaisten, 
oikeuslaitoksen tai muiden viranomaisten toiminnassa. Lisäksi suo-
situksessa esitetään kansallisia strategioita, joita pitäisi kehittää syr-
jinnän estämiseksi hallinto- ja oikeusjärjestelmän toiminnassa, sekä 
toimenpiteitä rasismin uhriksi joutuneiden henkilöiden syrjinnän 
estämiseksi muun muassa poliisien ja oikeuslaitoksen toiminnassa.  

168 UN doc. CERD/C/409/Add.2.
169 UN doc. CERD/C/63/CO/5.
170 General Recommendation 31 on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of 
the criminal justive system, 17.8.2005.
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Kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun 
kieltävä yleissopimus

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohte-
lun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus astui voimaan vuonna 
1987. Suomi on ollut sopimuksen osapuoli vuodesta 1989. Sopimuk-
sen toimeenpanoa ja noudattamista valvoo kidutuksen vastainen ko-
mitea (CAT-komitea). Suomi toimitti viimeisimmän seurantajakson 
1998–2002 kattavan raporttinsa CAT-komitealle vuonna 2003.171 Ko-
mitea käsitteli raportin toukokuussa 2005. 

Loppupäätelmissään CAT-komitea esitti huolensa siitä, että ulko-
maalaislain mukaisessa nopeutetussa menettelyssä turvapaikanhaki-
joilla on äärimmäisen rajalliset mahdollisuudet saada asiansa käsi-
tellyksi perusteellisesti sekä käyttää kaikki muutoksenhakukeinot, jos 
heidän hakemuksensa hylätään.172 Komitea toi esiin huolestutta-
vana esimerkkinä tapauksen, jossa eduskunnan oikeusasiamies oli 
antanut päätöksen eräästä turvapaikkahakemuksen hylkäämistapauk-
sesta, jossa turvapaikanhakija väitettiin joutuneen myöhemmin kidu-
tuksen kohteeksi lähtömaassaan. 

Komitea suositti, että nopeutetun menettelyn soveltamista turva-
paikkahakemuksiin tarkistetaan sen varmistamiseksi, että turvapai-
kanhakijoilla on riittävä aika kaikkien käytettävissä olevien muu-
toksenhakukeinojen käyttämiseksi ennen kuin viranomaiset ryhtyvät 
lopullisiin toimenpiteisiin. Lisäksi komitea kehotti Suomea vahvista-
maan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa sen varmistamiseksi, että 
kaikki turvapaikkamenettelyt ovat yleissopimuksen ja muiden asiaan 
liittyvien kansainvälisten velvoitteiden mukaisia. 

Komitea toi päätelmissään esille myös romanivankien tilanteen 
vankiloissa. Komitea suositti toimeenpanemaan romanien tilannetta 
Suomen vankiloissa tarkastelleen työryhmän ehdotukset sekä kaikki 
muut tarvittavat toimenpiteet romanivankien tilanteen ja hyvinvoin-
nin parantamiseksi.173 

171 UN doc. CAT/C/67/Add.1.
172 UN doc. CAT/C/CR/347FIN.
173 Ennakkoversio – kidutuksen vastaisen komitean päätelmät ja suositukset löytyvät osoitteesta: www.formin.
finland.fi/doc/fin/ihmisoik/ (9.1.2006).
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Lapsen oikeuksien yleissopimus

Yleissopimus lapsen oikeuksista astui voimaan vuonna 1990. Suomi 
on ollut sopimuksen osapuoli vuodesta 1991.  Suomi antoi kolmannen 
määräaikaisraportin sopimuksen toimeenpanoa valvovalle komitealle 
(CRC-komitea) vuonna 2003.174 Komitea käsitteli Suomen raportin ja 
antoi päätelmänsä syyskuussa 2005.175 Päätelmissään komitea esitti 
huolestumisensa maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien, erityi-
sesti romanien, kohtaamista syrjivistä ja muukalaisvastaisista asenteista 
sekä arkielämän syrjinnästä. Komitea totesi olevan huolestuttavaa, 
että kielteiset asenteet ovat lisääntymässä erityisesti nuorten parissa. 
Komitea kehotti Suomea lisäämään toimenpiteitä romani- ja ulko-
maalaistaustaisten lasten kohtaaman syrjinnän poistamiseksi sekä 
kiinnittämään huomioita nuorten koulutukseen syrjivien asenteiden 
poistamiseksi. 

Komitea toivoi hallituksen kiinnittävän erityistä huomiota lasten 
suojaamiseksi rotusyrjintää sisältäviltä aineistoilta videoelokuvissa ja 
-peleissä, internetissä ja muussa mediassa. Komitea esitti huolestumi-
sensa jatkuvasta eriarvoisuudesta valtaväestön ja romanilapsien välillä, 
erityisesti suhteessa asumiseen ja koulutukseen. Komitea suositteli toi-
menpiteiden jatkamista romanilasten yhteiskuntaan osallistumisen 
edistämiseksi sekä syrjäytymisen ja leimautumisen torjumiseksi. Komi-
tea kiinnitti erityisesti huomiota jo aiemmin esittämänsä huolenaihee-
seen koskien romanilasten koulutusta ja vaati lisätoimia romanilasten 
kouluun pääsyn ja riittävän elintason varmistamiseksi. Romanilap-
sista suuri osa jättää koulunsa kesken, mikä vaikeuttaa heidän mah-
dollisuuksiinsa menestyä työmarkkinoilla. Lisäksi komitea kiinnitti 
huomiota romaniopettajien ja romanikielisen esikoulumateriaalin 
puutteeseen. 

Komitea esitti huolensa turvapaikkaa hakevien lapsien asemasta 
nopeutetussa turvapaikkamenettelystä . Lisäksi komitea totesi, että 
vaikkakin yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten hakemuksien käsit-

174 UN doc. CRC/C/129/Add.5.
175 UN doc. CRC/C/15/Add.272. Suositukset ovat englanninkielisinä osoitteessa: www.ohchr.org/english/bodies/
crc/crcs40.htm (9.1.2006).
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telyajat ovat lyhentyneet, on ongelmana edelleen liian pitkät perhei-
den jälleenyhdistämisprosessit.

Komitea kehotti Suomea myös parantamaan tilastotietojen kerää-
mistä haavoittuvimpiin ryhmiin kuuluvista lapsista, kuten turvapaikkaa 
hakevista tai vähemmistöön kuuluvista lapsia.  Kattavan tietojenke-
ruumekanismin kehittäminen olisi tarpeen, jotta saataisiin riittävästi 
tietoa heidän elinolosuhteistaan ja oikeuksiensa täytäntöönpanosta.

Komitea antoi elokuussa 2005 sopimusta yleisesti koskevan lau-
sunnon yksin vieraaseen maahan tulleiden tai perheestään erotettu-
jen lapsien kohtelusta.176 Kattavan lausunnon taustalla on komitean 
huomio tällaisissa olosuhteissa olevien lasten erityisen haavoittuvasta 
asemasta sekä lisääntyneestä määrästä. Komitea katsoo lasten tule-
van usein syrjityiksi ja kiinnittää huomiota tällaisessa asemassa olevien 
lasten yleiseen kielteiseen leimaamiseen. Komitea vaatii muun muassa 
toimenpiteisiin ryhtymistä kielteisten käsitysten ja leimaamisen estä-
miseksi sekä korostaa kunkin lapsen tilanteen yksilöllistä arviointia.

Naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus astui 
voimaan 1981. Suomi on ollut sopimuksen osapuoli vuodesta 1986 läh-
tien. Viimeisimmän määräaikaisraporttinsa raportin toimeenpanoa 
valvovalle komitealle (CEDAW-komitea) Suomi toimitti helmikuussa 
2004.177 Komitea ei ole vielä käsitellyt raporttia. Määräaika Suomen 
kuudennelle määräaikaiselle raportille on lokakuussa 2007. 

YK:n ihmisoikeustoimikunta

Ihmisoikeustoimikunta on vuonna 1946 YK:n talous- ja sosiaalineu-
voston (ECOSOC) perustama hallitusten välinen elin, joka koostuu 

176 General Comment No. 6 on the treatment of unaccompanied and separated children outside their country of 
origin, 1.9.2005. UN doc. CRC/GC/2005/6.
177 UN doc. CEDAW/C/FIN/5.
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178 Ulkoasianministeriö, tiedote 91/2005 (15.3.2005).
179 Ihmisoikeustoimikunta, päätöslauselma 2005/79: Rights of persons belonging to national or ethnic, religious 
and linguistic minorities, 2005.

53 jäsenmaan edustajista. Vuonna 2005 YK:n reformista päätettäessä 
tehtiin periaatepäätös muuttaa ihmisoikeustoimikunta pysyväksi ih-
misoikeusneuvostoksi. Tavoitteena on ihmisoikeusaspektin aseman 
vahvistaminen YK:n toiminnassa. Uudistetun elimen tarkempi toi-
minta ja kokoonpano on kuitenkin vielä päättämättä. Asiasta tullaan 
luultavasti päättämään vuonna 2006. 

Suomi aloitti vuoden 2005 alussa neljännen jäsenkautensa ihmisoi-
keustoimikunnassa. Suomi pyrkii toimikunnassa kiinnittämään huo-
miota erityisesti syrjinnän poistamiseen liittyviin kysymyksiin. Suomi 
pyrkii myös painottamaan mm. vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen 
osallistumisoikeuden vahvistamista.178 Ihmisoikeustoimikunnan vuo-
sittaisessa istunnossa annetuissa päätöslauselmissa on usein otettu 
kantaa rasismiin ja syrjintään liittyviin kysymyksiin. Vuonna 2005 toi-
mikunta hyväksyi muuan muassa päätöslauselman, jossa YK:n ihmis-
oikeusvaltuutettua pyydettiin nimittämään vähemmistökysymyksiä 
käsittelevä asiantuntija (independent expert on minority issues).179 Pää-
töslauselman mukaisesti YK:n ihmisoikeusvaltuutettu nimitti toimeen 
asiantuntijan kaksivuotiseksi kaudeksi. Asiantuntijan toimialaan kuu-
luvat kansallisten, etnisten, uskonnollisten sekä kielivähemmistöjen 
oikeudet. Hänen tehtävänään on edistää vähemmistöjen oikeuksia 
koskevan julistuksen toimeenpanoa sekä muutoin edistää vähem-
mistöjen oikeuksia. Erityistä huomiota asiantuntijan tulee kiinnittää 
sukupuolinäkökulmaan.  

Suvaitsevaisuuskasvatus 

Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisemiseksi useat kansainväliset tahot ovat kehot-
taneet Suomea tehostamaan suvaitsevaisuuskasvatusta, erityisesti nuorten parissa. 
Esimerkiksi kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen nou-
dattamista valvova komitea kehotti vuonna 2003 Suomea pitämään silmällä vir-
tauksia, jotka voivat johtaa rasistiseen ja muukalaisvastaiseen käyttäytymiseen, 
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sekä jatkamaan kulttuurien monimuotoisuuteen liittyvää opetusta kaikilla koulutus-
tasoilla. YK:n ihmisoikeuskomitea ilmaisi vuoden 2004 päätelmissään huolensa 
Suomessa tiettyjen väestöryhmien keskuudessa vallitsevasta kielteisestä asennoitu-
misesta ja tosiasiallisesta syrjinnästä maahanmuuttajia kohtaan. Komitea suositti 
Suomea lisäämään pyrkimyksiään edistää suvaitsevaisuutta ja torjua ennakkoluu-
loja, erityisesti yleisön tietoisuutta lisäävillä tiedotuskampanjoilla. Myös YK:n lapsen 
oikeuksien komitea kiinnitti asiaan huomiota vuonna 2005, kehottaen Suomea 
lisäämään nuorten asennekasvatusta. 

Viimeaikaiset kotimaiset tutkimukset antavat huolestuttavan kuvan lasten ja 
nuorten asenteista etnisiä vähemmistöjä kohtaan.180 Usein kielteiset ennakkoluulot 
syntyvät puutteellisen tai virheellisen tiedon myötä. Monipuolisen tiedon ja eri-
laisuuden ymmärtämisen lisääminen ovat tärkeitä ennakkoluulojen hälventämi-
seksi ja erityisesti kouluissa käytävä keskustelu luo mahdollisuuden oikaista virheel-
lisiä mielikuvia ja pohtia pelkojen ja ennakkoluulojen syitä. Kouluissa ja nuorten 
vapaa-ajan toiminnassa annettavalla kasvatuksella ja opastuksella on keskeinen 
rooli suvaitsevaisuuden edistämisessä ja siihen tulee panostaa.

R a s i s m i a  j a  s y r j i n t ä ä  
k o s k e v i e n  k y s y m y s t e n  e r i t y i s r a p o r t o i j a

YK:ssa on vuodesta 1993 lähtien toiminut ihmisoikeustoimikunnan 
nimittämä rasismia ja syrjintää koskevien kysymysten erityisrapor-
toija. Raportoija toimittaa ihmisoikeustoimikunnalle vuosittain toimin-
taansa koskevan selvityksen. Vuonna 2005 antamassaan selvityksessä 
raportoija esittää viisi suuntausta, jotka ovat erityisen ajankohtaisia 
rasismiin ja syrjintään liittyvissä kysymyksissä: 1.) Identiteettiteki-
jöidenkasvanut merkitys viimeaikaisissa rasismin ilmentymisissä. 2.) 
Suuntaus asettaa eri etnisen syrjinnän muodot arvojärjestykseen. 
3.) Pyrkimys oikeuttaa älyllisin perustein rasismia ja syrjintää. 4.) 
Lisääntynyt määrä rasistisesti ja muukalaisvihamielisesti suuntautu-
neita poliittisia puolueita ja liikkeitä sekä niiden kasvava vaikutusvalta. 
5.) Rasististen ilmiöiden lisääntyminen urheilussa. Raportoija esittää 

180 Virrankoski, Osmo (2005). ”Kansallinen identiteetti ja etniset ennakkoluulot monikulttuurisuuden esteenä”, teok-
sessa Smeds, John (et. al.) (toim.) Multicultural communities, multilingual practice. Turku: Annales Universitatis Tur-
kuensis.
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suosituksia näihin ongelmiin puuttumiseksi. Euroopassa lisääntynei-
den rasististen ja muukalaispelkoa osoittavien ilmentymisten takia 
raportoija suosittelee, että Euroopan unioni ja sen jäsenmaat kiinnit-
täisivät pikaisesti huomiota eurooppalaisen identiteetin rakentamisky-
symykseen, ottaen huomioon etninen, kulttuurinen ja uskonnollinen 
monimuotoisuus.181 Vuonna 2005 erityisraportoija nosti erityisesti tark-
kailtavaksi kysymykseksi uskontoon liittyvät rasismin muodot.182  

M u i d e n  i h m i s o i k e u s t o i m i k u n n a n  a s e t t a m i e n  
r a p o r t o i j i e n  t y ö

Myös useat muut YK:n ihmisoikeustoimikunnan asettamat erityisrapor-
toijat käsittelivät laatimissaan raporteissa rasismia ja etnistä syrjintää. 
Esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuksiin keskittyvä erityisraportoija 
käsitteli alkuperäiskansoihin kuuluvien lasten kohtaamaa syrjintää 
opetuksessa. Erityisraportoija muun maussa antoi hallituksille suosi-
tuksen, jonka mukaan heidän tulisi huolehtia siitä, että tiedotusvä-
lineet sisällyttäisivät säännölliseen ohjelmistoonsa alkuperäiskansoja 
koskevaa ohjelmaa ja että alkuperäiskansoille suotaisiin yhtäläinen 
pääsy eri tiedotusvälineiden hyödyntämiseen.183 Opetuksessa tapah-
tuvaan syrjintään on myös kiinnitetty huomiota oikeutta opetukseen 
tarkastelevan erityisraportoijan raportissa.184 Siirtolaisten oikeuksia 
tarkasteleva erityisraportoija puolestaan käsitteli ihmisoikeustoimi-
kunnalle laatimassaan raportissa, miten siirtolaiset kohtaavat rasistista 
ja syrjivää kohtelua.185 

181 Report submitted by Mr. Doudou Diène, Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimina-
tion, xenophobia and related intolerance, annual report to the 61st session of the Commission on Human Rights, 
2005, UN doc. E/CN.4/2005/18.
182 Report by Mr. Doudou Diène, Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, 
xenophobia and related intolerance, Defamation of religions and global efforts to combat racism; anti-semitism, 
christianophobia and islamophobia, 2005. UN doc. E/CN.4/2005/18/Add.4.
183 UN doc. E/CN.4/2005/88.
184 UN doc. E/CN.4/2005/50.
185 UN doc. E/CN.4/2005/85.
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Raportti kansainvälisestä muuttoliikkeestä

Ryhmä maita yhdessä YK:n pääsihteerin kanssa asetti joulukuussa 
2003 komission tutkimaan kansainvälisiä muuttoliikkeitä. Komission 
raportti Migration in an interconnected world: New directions for action jul-
kaistiin lokakuussa 2005.186 Raportissaan komissio painottaa tarvetta 
lisätä yhteistyötä ja hallita kansainvälistä muuttoliikettä tehokkaam-
min. Komission mukaan kansainvälisen muuttoliikkeen mahdollisuuk-
sia ei ole realisoitu, eikä sen tuomiin haasteisiin vastattu. Raportissa 
esitetään toimintasuosituksia, joita voi käyttää oppaana laadittaessa 
maahanmuuttopoliittisia käytäntöjä sekä kansallisella, alueellisella 
että globaalilla tasolla. Raportissa todetaan, että maahanmuuttajien ja 
kohdemaan kansalaisten välisen sopeutumis- ja integraatioprosessin 
olisi tehtävä tilaa kulttuurien moninaisuudelle, edistää sosiaalista yhte-
näisyyttä ja perustua syrjimättömyyteen ja seksuaaliseen tasa-arvoon. 
Paikallisten ja kansallisten viranomaisten, työnantajien ja kansalaisyh-
teiskunnan jäsenten pitäisi aktiivisesti tukea tätä prosessia. Rapor-
tissa painotetaan myös asiallisen pohdinnan tärkeyttä kansainvälisestä 
muuttoliikkeestä niin julkisessa ja poliittisessa kuin mediassa käy-
dyssä keskustelussa. Myös muun muassa maahanmuuttajien ja etnisten 
vähemmistöjen aktiivisen yhteiskunnallisen osallistumisen edistämistä 
suositellaan. Raportissa korostetaan lisäksi valtioiden velvollisuutta 
varmistaa, että kaikkien maahanmuuttajien – myös niiden, joilla ei ole 
odotettavissa pitkäaikaista oleskelulupaa – ihmisoikeudet toteutuvat.

186 Global Commission on International Migration (2005). Migration in an Interconnected World: New Directions 
for Action: Report of the Global Commission on International Migration. www.gcim.org (14.3.2006).
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Rasismin ja etnisen syrjinnän 
vastaisia hankkeita ja tapahtumia

BECOMING MORE VISIBLE -PROJEKTI 

Becoming More Visible (BMV) -projekti on Euroopan Sosiaalirahaston 
rahoittama kolmivuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on Suo-
meen tulleiden turvapaikanhakijoiden elämän laadun parantaminen, 
rasisminvastaisuuden levittäminen ja monikulttuurisen yhteiskunnan 
vahvistaminen. BMV-projekti luo turvapaikanhakijoille mahdollisuuk-
sia opiskeluun ja työhön sekä Suomessa että heidän kotimaassaan. 
Projekti myös tukee vastaanottokeskusten henkilökunnan valmiuksia 
vastaanottotyössä. Projekti järjestää erilaisia lyhytkursseja ja koulutus-
päiviä, joista mallinnetaan uusia muotoja toiminnan kehittämiseksi 
myös muissa vastaanottokeskuksissa sekä kansalais- ja työväenopis-
toissa.

BMV-projektin muodostavat Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaa-
san vastaanottokeskusten sekä Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry:n 
osaprojektit, ja hallinnojana toimii Suomen Punaisen Ristin Varsinais-
Suomen piiri. 

www.becomingmorevisible.net
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E-LEARNING TOOL ON ANTI-DISCRIMINATION 
LEGISLATION FOR THE JUDICIARY 

Kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM hallinnoi vuoden 2005 kestä-
nyttä E-learning Tool on Anti-discrimination Legislation for the Judi-
ciary -projektia, jonka tarkoituksena oli kehittää asianajajille, erityisesti 
tuomareille, suunnattu verkko-oppimisympäristö syrjinnän vastaisesta 
lainsäädännöstä. Projekti sai rahoitusta Euroopan komission rahoi-
tuslinjalta Exchange Programme for the Judicial Authorities. Kan-
sainvälisen projektin muita partnereita olivat Virossa Institute of Law 
Tarton yliopistossa ja Latviassa Latvian Centre for Human Rights and 
Ethnic Studies. Projekti oli jatkoa IOM:n aikaisemmalle projektille 
Awareness Raising and Legal Training for Lawyers on Dicrimination 
Practices. 

www.iom.fi

IHMISOIKEUDET.NET

Ihmisoikeudet.net on ihmisoikeuskasvatushanke, joka tarjoaa tietoa 
ihmisoikeuksista koulutusten, seminaarien, www-sivuston ja painetun 
materiaalin välityksellä. Ihmisoikeudet.net toimii virtuaalisena oppi-
kirjana sisältäen monipuolista tietoa ihmisoikeuksista sekä Suomessa 
että maailmalla. Tavoitteena on kannustaa opettajia ja muita kasvat-
tajia tutustumaan ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatukseen sekä 
innostaa toteuttamaan sitä käytännön työssä. 

Vuonna 2005 Ihmisoikeudet.net-hanke järjesti useita koulutuksia 
pääkaupunkiseudulla opettajille, nuorisotyöntekijöille, järjestöjen 
vapaaehtoisille kouluttajille sekä alan opiskelijoille. Koulutuksia pidet-
tiin myös Oulussa ja Vaasassa. Lisäksi tehtiin kouluvierailuja, koulu-
tettiin vapaaehtoisia kouluvierailijoita ja tuotettiin uutta materiaalia. 
Kesäkuussa järjestettiin Naantalissa kansainvälinen kansainvälisyys-
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kasvattajien koulutus, Global Education Training Course, jonka osana 
toteutettiin kolmen päivän mittainen päiväleiri 7–9-vuotiaille lap-
sille. Elokuussa hanke oli mukana järjestämässä monikulttuurista 
koulutusta Kyproksella. Challenges for intercultural cooperation – Peace 
building -seminaari toteutettiin yhteistyössä kansainvälisten toimijoi-
den kanssa.  

Ihmisoikeudet.net-hankkeen takana ovat Amnestyn Suomen osasto, 
Ihmisoikeusliitto, Suomen YK-liitto ja Suomen Oneworld -portaali-
yhdistys. Mukana ovat myös Unioni Naisasialiitto Suomessa ja Rais-
kauskriisikeskus Tukinainen. Hanketta tukee opetusministeriö, ja 
rahoitusta on saatu myös ulkoasiainministeriöltä ja Opetushallituk-
selta. 

www.ihmisoikeudet.net

JOIN IN -PROJEKTI

JOIN IN -projekti on Euroopan komission rahoittama syrjinnän vas-
tainen hanke, jonka tarkoituk-sena on edistää yhdenvertaisuutta ja 
syrjimättömyyttä paikallisella tasolla sekä vahvistaa viran-omaisten ja 
kansalaisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Projekti toimii Suomen 
ohella Ruotsissa, Unkarissa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Projek-
tin rahoittajina toimivat Euroopan unionin komissio (syrjinnänvas-
tainen ohjelma), työministeriö, opetusministeriö sekä kan-sainväliset 
yhteistyökumppanit. Projektia koordinoi Etelä-Suomen lääninhalli-
tus.

Suomessa projektiin osallistuvat Ihmisoikeusliitto ry, SETA ry, Vam-
maisfoo-rumi ry ja ENAR-Finland, ministeriöt sekä Vantaan, Hämeen-
linnan ja Helsin-gin kaupungit. Pääasiallisena toimintamuotona on 
järjestöjen viranomaiselle tarjoamat koulutukset. Koulutuksien tarkoi-
tuksena on edistää yhdenvertaisuuden huomioimista viranomaisten 
asiakaspalvelussa sekä viranomaistyöyhteisöissä. Lisäksi viranomaisille 
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pyritään antamaan valmiuksia yhdenvertaisuuslain mukaisten yhden-
vertaisuussuunnitelmien kehittämiseen. 

Projektissa on myös toiminut kolme asiantuntijaryhmää tehtä-
vänään arvioida työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä opetus- ja sivistystoimen toimintaa ohjaavia asiakirjoja yhden-
vertaisuuden näkökulmasta. Lopputuotoksenaan ryhmät laativat ke-
hittämisehdotuksia sisältävät suositukset kullekin hallinnonalalle 
yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden esiintuomiseksi eri asiakir-
joissa. 

www.join-in.info

LAPSET YLI RAJOJEN 

Kassandra ry:n Lapset yli rajojen -projekti tarjoaa monikulttuurisia 
taidetyöpajoja päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille. Projekti toteute-
taan vuosina 2005–2007, ja sen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. 
Projektin tavoitteena on suvaitsevaisuuden lisääminen, maahanmuut-
tajalasten integroiminen suomalaiseen yhteiskuntaan sekä kantasuo-
malaisten päiväkoti- ja koululaislasten asenteiden muokkaaminen 
suvaitsevaisemmiksi.

www.kassandra.fi

MIEHEN LINJA -PROJEKTI 

Miehen Linja -projekti on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama 
palvelu, joka keskittyy perheessä väkivaltaisesti käyttäytyneiden 
maahanmuuttajamiesten auttamiseen ja tukemiseen. Projekti alkoi 
maaliskuussa 2005 ja jatkuu vuoden 2007 loppuun asti. Projektin 
tavoitteena on rohkaista maahanmuuttajamiehiä hakeutumaan väki-
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vallan katkaisuun. Lisäksi projekti kerää tietoa ja kokemuksia maa-
hanmuuttajamiesten kanssa tehtävästä työstä. Miehen Linja -projektin 
toiminnassa sovelletaan Espoon Lyömättömän Linjan  toiminnassa 
kehitettyä väkivallan katkaisuohjelmaa. Siihen kuuluvat ohjaus- ja neu-
vontapuhelinlinja, henkilökohtaiset asiakastapaamiset, ohjaaminen 
Lyömättömän Linjan ryhmiin ja yhteistyö eri auttajatahojen kanssa.

www.lyomatonlinja.fi/miehenlinja.htm

MONIKU-HANKE 

Moniku – Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun moni-
kulttuurisessa varhaiskasvatuksessa -hanke on pääkaupunkiseudun 
kuntien yhteinen varhaiskasvatuksen monikulttuurisuuden teemaan 
liittyvä kehittämishanke, joka on saanut rahoituksen Sosiaalialan 
kehittämisohjelmasta vuosille 2005–2007. Hankkeen päätavoitteena 
on saada aikaan pääkaupunkiseudun kunnille yhteinen toimintamalli 
ja yhteiset käsitteet monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toteuttami-
sessa. Hanketta hallinnoi Vantaa.

www.socca.fi/hankkeet/moniku.htm

MONITA – MONIKULTTUURISET TAITEENTOIMIJAT 

MONITA on Equal-ohjelmaan kuuluva kumppanuushanke, joka saa 
rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. MONITA tarjoaa koulutusta 
ja yhteistyömahdollisuuksia vähemmistöihin kuuluville naisille ja nais-
taiteilijoille sekä rakentaa verkostoja kantasuomalaisten ja etnisten 
vähemmistöjen naistaiteilijoiden välille. Vuonna 2005 MONITA jär-
jesti muun muassa afrikkalaisen YamYam-juhlan, Kauhua kakaroille 
-yleisötapahtuman, taidelauantait ja teatterityön seminaarin. MONITA-
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hanketta hallinoi Kassandra ry, muut kumppanit ovat Stoa Itä-Hel-
singin kulttuurikeskus, Marttaliitto ry, Teatterikorkeakoulun tanssi- ja 
teatteripedagogiikan laitos ja Tuotantoyhtiö Silva Mysterium. Lisäksi 
MONITA on mukana kansainvälisessä Why not -hankkeessa, jonka 
kumppanit ovat Englannissa, Hollannissa, Italiassa ja Ranskassa.

www.kassandra.fi/monita/index_html

NEUVONTAA RASISMIN UHREILLE 

Pakolaisneuvonta ry käynnisti syksyllä 2005 projektin, joka tarjoaa 
oikeudellista neuvontaa rasismin kohteeksi joutuneille. Neuvontaa 
annetaan sähköpostitse ja puhelimitse kahden tunnin ajan kerran vii-
kossa vähintään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mahdollisuuksien 
mukaan myös muilla kielillä. Neuvontaa antavat lakimiehet, mutta 
tuomioistuimessa avustaminen ja asiakirjojen laadinta on rajattu neu-
vontapalvelun ulkopuolelle. Rasismin uhreille annettava neuvonta on 
osa vuoden mittaista hanketta, jossa muina toimintamuotoina on rasis-
min vastaista työtä tekevien tahojen kokoaminen yhteen eri alueilla ja 
rasismin vastaisen koulutuksen suunnittelu. Projektia tukee opetusmi-
nisteriö.

www.pakolaisneuvonta.fi

OSAAMISRINKI-HANKE 

Osaamisrinki-hanke on alkanut vuoden 2005 alussa, ja se jatkuu 
vuoden 2007 loppuun asti. Hankkeen toteuttajaorganisaatio on Hä-
meenlinnan Setlementti ja rahoittajana toimii Hämeenlinnan TE-kes-
kus. Projektin tarkoituksena on auttaa vaikeasti työllistyviä maahan-
muuttajia tunnistamaan ja välittämään omaa osaamistaan. Projekti 

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:07136-137



137

keskittyy erityisesti maahanmuuttajiin, joilla on omaa erityisosaamista 
esimerkiksi kulttuurin, kauneudenhoidon ja kädentaitojen alueelta. 
Tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia ja tukitoimintaa työllistämis-
tuella työllistymiseen sekä maahanmuuttajien yritystoimintaan. 

www.hmlsetlementti.net 

PROMENIO-PROJEKTI 

Etnisiä yhdistyksiä ja yhteisöjä palveleva Promenio-projekti alkoi Turun 
ja Tampereen alueella tammikuussa 2005, ja se jatkuu jossakin muo-
dossa aina vuoden 2007 loppuun asti. Promenion tavoitteena on 
työelämä- ja yhteiskuntatietoisuuden lisääntyminen, etnisten yhdis-
tysten toiminnan kehittyminen, yhdistysten ja viranomaisten välisen 
yhteistyön lisääntyminen sekä eri yhdistysten keskinäisen yhteistyön 
lisääntyminen työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Projektin koh-
deryhmänä ovat maahanmuuttajajärjestöjen edustajat. Hankkeessa 
selvitetään myös yhdistysten mahdollisuuksia maahanmuuttajien työl-
listymisen edistämiseen. 

www.promenio.net

RASMUS-VERKOSTO 

Vuonna 2002 perustettu rasismin ja muukalaispelon vastainen Rasmus 
on valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Siihen kuuluu kansalaisjär-
jestöjä, maahanmuuttajayhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä, viran-
omaisia, tutkijoita, taiteilijoita ja yksittäisiä kansalaisia. Verkoston 
koordinaattorina toimii Ihmisoikeusliitto. Rasmus-verkoston tavoit-
teena on lisätä eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä rasis-
min vastaisessa työssä. Verkosto tiedottaa rasismin vastaiseen työhön 
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liittyvistä ajankohtaisista asioista internet-sivujen ja Rasmus-sähköpos-
titiedotteen kautta. Sähköpostilistalla on jo yli 1 200 vastaanottajaa. 
Keväällä 2005 Rasmus-sivuston ulkoasua sekä sisältöä uudistettiin, ja 
Rasmus-verkosto otti käyttöönsä myös uuden logon.

Verkoston toiminta perustuu eri tahojen järjestämiin tapahtu-
miin, kuten seminaareihin ja kokouksiin, joita varten verkosto on 
muodostanut alueellisia ja aiheenmukaisia ryhmiä. Näitä ovat muun 
muassa Rasmus-naiset, -lapset ja nuoret, -tutkijat, -taiteilijat sekä Tam-
pereen ja Kainuun työryhmät.

Tampereen Rasmus-verkosto järjesti 13. tammikuuta 2005 yhdessä 
Tampereen kaupungin ja Tampereen poliisin kanssa keskustelutilai-
suuden mahdollisuudesta puuttua rasistiseen häirintään. Yksi pallo 
– monet kasvot, Pirkanmaan rasismin vastainen liikuntakesä taas 
keräsi Rasmus-toimijoita yhteen urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen 
kanssa. Vuoden 2005 lopulla Rasmus-verkosto laajeni myös Kainuu-
seen. BMV-projekti oli yhdessä Kajaanin kaupungin maahanmuutta-
japalveluiden kanssa järjestämässä verkoston toiminnan aloittamista 
Kajaanissa 27. lokakuuta 2005. Rasmus-tutkijat puolestaan järjestivät 
jo perinteeksi muodostuneen oman vuosiseminaarinsa Tampereella 
yhteistyössä Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian 
sekä naistutkimuksen laitosten kanssa. Seminaarin teemana oli Rasismi 
ja sukupuoli. Lokakuussa 2005 Rasmus-naiset järjesti Vähemmistön-
aiset ja työllistyminen -seminaarin Kulttuurikeskus Caisassa Helsin-
gissä. 

www.rasmus.fi

SEIS-PROJEKTI   

SEIS - Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää on kansallinen tiedotus-
hanke, jonka tavoitteena on tiedottaa ja kouluttaa yhdenvertaisuuteen 
ja syrjimättömyyteen liittyvistä kysymyksistä sekä vahvistaa kykyä tun-
nistaa ja ennaltaehkäistä syrjintää ja puuttua havaittuun syrjintään.. 
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Hanketta rahoittavat neljä ministeriötä ja Euroopan komission syrjin-
nän vastainen toimintaohjelma. Hanketta toteutetaan yhdessä järjes-
töjen ja neuvottelukuntien kanssa. Koordinoijana toimii työministeriö. 
SEIS-projektin ensimmäinen, toinen ja kolmas vaihe toteutettiin vuo-
sina 2001–2004.

Vuosina 2004 ja 2005 toteutettu SEIS IV sisälsi konkreettisia toimia 
yhdenvertaisuuslain toimeenpanon edistämiseksi. Projektin aikana 
muun muassa koulutettiin mukana olevien ministeriöiden henkilöstöä 
ja niiden alaista hallintoa yhdenvertaisuuslain toimeenpanossa sekä 
valtavirtaistettiin yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyyssisällöt opettaja-
koulutuksessa järjestämällä tilaisuuksia opettajakoulutusta antaville 
oppilaitoksille ja valmistamalla aiheeseen liittyvä julkaisu. Projektissa 
myös valmistettiin poliisikoulutusmateriaali ja pidettiin työpaja poliisi-
kouluttajille sekä järjestettiin moninaisuuspäivä/moninaisuusviikko. 

www.join.fi/seis 

YK:N RASISMIN VASTAINEN PÄIVÄ JA VIIKKO 

YK:n rasisminvastaista päivää 21.maaliskuuta 2005 vietettiin eri puo-
lella Suomea. Esimerkiksi Helsingissä Rasmus-verkosto järjesti yhdessä 
Helsingin nuorisoasiankeskuksen kanssa Musicians Against Racism 
-konsertin Kulttuuriareena Gloriassa Helsingissä. Illan juonsivat tv-
persoonat Mikko Silvennoinen ja Axl Smith. Esiintyjiä oli yhteensä 
noin 50. Nuorille suunnattu tapahtuma järjestettiin neljättä kertaa. 
Konsertti oli ikärajaton ja sinne oli vapaa pääsy. Kävijöitä tapahtu-
massa oli noin 450, joista noin 80 prosenttia oli alle 18-vuotiaita. 
Konsertin yhteydessä julkistettiin nuorille järjestetyn rasismiaiheisen 
videokilpailun voittajat sekä esitettiin kilpailun parhaat palat. Tapah-
tuman suojelijana toimi presidentti Tarja Halonen.

Tampereen Rasmus-verkosto järjesti useita rasismin vastaisia tapah-
tumia Tampereella. Viikon aikana järjestettiin 12 erilaista monikult-
tuurisuutta tukevaa ja rasismin vastaista tapahtumaa. Ohjelmassa oli 
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muun muassa ilmaisesitys elokuvasta Melancholian kolme huonetta, 
ikärajaton ROCK AGAINST RACISM! -konsertti, monikulttuurinen 
basaari, Nuoret ja ”mono”kulttuuri? -seminaari, RHYTHM, DANCE, 
DIVERSITY! -klubi-ilta, Youth and Racism -keskustelutilaisuus sekä 
Kaiken Maailman Muotinäytös. 

Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa järjesti yhteistyössä ENAR-
Finlandin kanssa kaikille avoimen ja maksuttoman seminaarin otsi-
kolla Kohti aidompaa moninaisuutta Euroopassa. Seminaarissa pohdittiin 
erityisesti moniperusteista syrjintää ja EU:n laajentumisen tuomia 
haasteita rasismin ja etnisen syrjinnän vastaisessa toiminnassa. Semi-
naariin osallistui 145 henkilöä.
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Rasismia, syrjintää ja etnisiä 
vähemmistöjä kä sitteleviä 
tutkimuksia ja julkaisuja

Getting a Job in Finland: 
The Social Networks of Immigrants from the Indian 

Subcontinent in the Helsinki Metropolitan Labour Market. 

Ahmad, Akhlaq (2005). 

Helsinki: Helsingin yliopisto.

Väitöskirjan mukaan sosiaaliset verkostot ovat virallisia työllistymiska-
navia, kuten työvoimatoimistoja tai lehtien työpaikkailmoituksia, rat-
kaisevammassa asemassa maahanmuuttajien työllistymisessä.

Olemme muuttaneet. 
Näkökulmia maahanmuuttoon, perheiden kotoutumiseen 

ja ammatillisen työn käytäntöihin. 

Alitolppa-Niitamo, Anne, Fågel, Stina ja Söderling, Ismo (toim.) (2005). 

Vammala: Väestöliiton tutkimuslaitos ja Kotipuu.

Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttoa tulevaisuuden väestöllisenä 
kysymyksenä, selvitetään työvoiman ulkopuolella oleville suunnattu-
jen kotouttamistoimien tarvetta ja tarjontaa sekä kuvataan monikult-
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tuurisia avioliittoja tilastojen ja käytännön kokemusten avulla. Kirjassa 
kartoitetaan myös maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin edellytyk-
siä Suomessa. Lisäksi kuvataan niitä muutosprosesseja, jotka koette-
levat sekä yksilöiden että perheiden oman elämän hallintaa. Kirjassa 
on myös ajankohtainen artikkeli siitä, miten islaminusko määrittelee 
muslimiperheen elämää.

The Problematics of Well-being: 
Experiences and Expectations of Migrants 

and New Finns in the Finnish Welfare State. 

Clarke, Kris (2005). 

Tampere: University of Tampere.

Hyvinvoinnin problematiikkaa -raportti jatkaa metodisesti vuoden 
2002 tutkimusprojektia Maahanmuuttajayhteisöjen hyvinvointitutki-
mus Suomessa: Sisäpiirin näkökulmia suomalaiseen sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon. Hankkeen perusajatus oli voimaistaa maahanmuuttajia 
omien yhteisöidensä asiantuntijoina tekemään uudenlaista laadul-
lista tutkimusta vähemmistöryhmistä suhteessa joihinkin suomalaisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon alueisiin. Tutkijat keräsivät tutkimus-
materiaalin syvähaastattelemalla omien yhteisöjensä jäseniä. Tutki-
mustulokset tarjoavat arvokasta tietoa tulevien linjausten ja hyvien 
käytäntöjen arviointiin sekä sosiaali- ja terveyspolitiikasta vastuussa 
olevien päättäjien että aloilla työskentelevien ammattilaisten käyttöön. 
Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos projektin 
koordinoijana tarjosi tutkimukselle puitteet ja tutkijoille akateemista 
tukea.
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Mitähän tekis? 
Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan 

osallistuminen -tutkimushankkeen väliraportti. 

Harinen, Päivi (2005).

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisusarja. 

Raportti on osa Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalais-
toimintaan osallistuminen -tutkimushanketta. Hankkeen keskeinen 
tavoite on selvittää Suomessa asuvien monikulttuuristen nuorten osal-
listumista erilaisiin nuorille tarkoitettuihin kunnallisen nuorisotyön 
ja järjestötoiminnan tarjoamiin vapaa-ajantoimintoihin. Raportissa 
esitetään tulokset hankkeen ensimmäisen vaiheen muodostaneesta 
kyselystä, johon osallistui 1 380 13–25-vuotiasta nuorta eri puolilta 
Suomea.

Suomalainen vieraskirja: 
kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. 

Huttunen, Laura, Löytty, Olli ja Rastas Anna (toim.) (2005). 

Tampere: Vastapaino.

Kirjassa monikulttuurisuuden ongelmakenttää lähestytään seuraa-
vien käsitteiden avulla: suvaitsevaisuus, rasismi, etnisyys, toiseus, na-
tionalismi/kansallisuus. Käsitteiden merkityksiä tarkastellaan erityi-
sesti suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä rasismilla tai etni-
syydellä Suomessa tarkoitetaan? Artikkeleissa käsitteitä avataan ja 
esitellään sekä osana yhteiskunnallista keskustelua että tutkimuksen 
työkaluina. 
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Vieraat kulkijat – tutut talot: 
Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. 

Häkkinen, Antti, Pulma, Panu ja Tervonen, Miika (toim.) (2005). 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kirjan artikkelit kertovat arkisista kohtaamisista, köyhyydestä ja selviy-
tymiskeinoista sekä poliittisista yrityksistä hallita etnistä ja sosiaalista 
erilaisuutta 1800- ja 1900-luvun Suomessa. Kirja purkaa kulttuurisia 
yleistyksiä ja niihin liittyviä yksinkertaistavia selitysmalleja ja toimii 
ajankohtaisena keskustelunavaajana kiihtyvällä tahdilla kansainvälisty-
vässä Suomessa. Kirjan lähtökohtana on, että suomalaisen kansakun-
nan rakentaminen synnytti 1800-luvun lopulla myytin kulttuurisesti 
poikkeuksellisen yhtenäisestä maasta, talonpoikaisesta suomalaisten 
Suomesta. Suomella on kuitenkin ollut myös vuosisatainen vähemmis-
töjen historiansa, joka on samalla kytkeytynyt massamittaiseen köyhyy-
teen ja jyrkkiin sosiaalisiin jakolinjoihin.

1990-luvun maahanmuuttajien työllisyys, 
tuloverot ja tulonsiirrot. 

Hämäläinen, Kari, Kangasharju, Aki, Pekkala, Sari ja Sarvimäki, Matti (2005). 
Helsinki: Työministeriö, työpoliittinen tutkimus nro 265. 

Tutkimuksessa arvioidaan 1990-luvulla Suomeen muuttaneiden maa-
hanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille. Tässä tarkoituksessa 
selvitetään maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kehitystä sekä 
heidän maksamiaan välittömiä veroja ja saamiaan tulonsiirtoja. Pää-
tulos on, että maahanmuuttajien työllisyyden todennäköisyys kasvaa 
voimakkaasti Suomessa asutun ajan kuluessa.
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Suomalaisten suhtautuminen 
maahanmuuttajiin vuosina 1987–2003. 

Jaakkola, Magdalena (2005). 

Helsinki: Työministeriö, työpoliittinen tutkimus 286.

Tutkimus on viimeinen osa sarjaa, jossa on tutkittu suomalaisten suh-
tautumista maahanmuuttajiin vuosina 1987, 1993, 1998 ja 2003. Tut-
kimukset valaisevat suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin 
yhteiskunnan, maahanmuuttajien määrän ja etnisen rakenteen muut-
tuessa Suomessa viimeisten 16 vuoden ajalta. Tutkimuksen mukaan 
suhtautumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, yksilön työmark-
kina-asema, koulutustaso, asuinpaikka, sukupuoli sekä useat muut 
tekijät, joita teoksessa käsitellään kattavasti. Teoksessa pohditaan suh-
tautumista sekä pakolaisiin että työperäiseen maahanmuuttoon.

 Kala kuivalla maalla. 
Kotoutuminen maahanmuuttajan näkökulmasta. 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (2005). 

Työministeriö, työhallinnon julkaisu nro 344. 

Raportti rakentuu neljän kotoutumisen kannalta keskeisen teeman 
ympärille: tiedotuksen, koulutuksen, osallisuuden ja osallistumisen 
sekä työllistymisen. Raportissa käsitellään etnisten suhteiden neu-
vottelukunnan järjestämissä kuulemisissa esiin nousseita kysymyksiä, 
hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia. Lopuksi esitellään kotoutu-
misen ja kotouttamislain toimeenpanon kehittämisen keskeiset kysy-
mykset raportin laatineen työryhmän näkökulmasta.
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The Saami – A Cultural Encyclopaedia. 

Kulonen, Ulla-Maija, Pulkkinen, Risto ja Seurujärvi-Kari, Irja (toim.) (2005). 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Helsingin yliopiston saamentutkimuksen työryhmän käynnistämässä 
ja koordinoimassa yhteispohjoismaisessa ensyklopediahankkeessa pyri-
tään korjaamaan vanhoja stereotyyppisiä käsityksiä ja esitetään ajan-
kohtaisen monitieteisen saamentutkimuksen viimeaikaisia tuloksia. 
Ensyklopedian perusartikkeleissa esitellään saamen kieliä ja nimis-
töä, historiaa, mytologiaa, kansanperinnettä, kirjallisuutta, musiikkia, 
taloutta, elinkeinoja ja mediaa. Erityisesti on painotettu saamelaisten 
nykyoloja, joiden puitteissa käsitellään saamelaisten ihmisoikeuskysy-
myksiä, koulutusta, taidetta, yhteiskunnallisia oloja, alkuperäiskanso-
jen liikettä jne. Saamelaisalueen luonto ja ympäristö on otettu mukaan 
tärkeinä taustatekijöinä.  

Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. 
Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön. 

Kyllönen-Saarnio, Eija ja Nurmi Reet (2005). 
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:15.

Maahanmuuttajanaisiin ja -tyttöihin kohdistuva väkivalta voi olla pari-
suhdeväkivaltaa, mutta myös kunniaan liittyvää väkivaltaa, pakkoa-
violiittojen järjestämistä, tyttöjen ympärileikkauksia, syrjintää tai 
rasistista väkivaltaa. Jo ennen Suomeen saapumistaan naiset ja tytöt 
ovat saattaneet kohdata väkivaltaa sodissa tai konflikteissa tai joutua 
ihmiskaupan uhriksi. Tämä opas auttaa työntekijöitä havaitsemaan asi-
akkaidensa kokeman kulttuurisidonnaisen väkivallan ja puuttumaan 
siihen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opas sisältää käytän-
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nön ohjeistuksen väkivaltakierteen katkaisuun, jonka onnistuminen 
edellyttää useiden ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä. Opas on 
tehty sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön ja Monika-Naiset 
liitto ry:n yhteistyönä. Se perustuu sosiaali- ja terveysalan työntekijöi-
den haastatteluihin, järjestötyöstä saatuihin käytännön kokemuksiin 
sekä pohjoismaiseen kirjalliseen aineistoon.

Kannattaako kotoutuskoulutus? 
Maahanmuuttajien kotoutuskoulutuksen arviointi. 

Mäkinen, Anna, Reuter, Niklas, Tuominen, Anniina ja Uusikylä, Petri (2005). 

Helsinki: Työministeriö, työpoliittinen tutkimus nro 267.

Tutkimuksessa arvioidaan maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta: 
sen toimeenpanoa, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Arviointitutki-
muksen kohteena on kotouttamislain piirissä oleville maahan-
muuttajille järjestettävä työvoimapoliittinen maahanmuuttajakoulu-
tus, työvoimakoulutukseen rinnastettavana koulutuksena hankittava 
omaehtoinen kotoutumiskoulutus ja ammatilliseen peruskoulutuksen 
valmistava koulutus. 

Maahanmuuttajien elämää Suomessa. 

Paananen, Seppo (toim.) (2005). 
Helsinki: Tilastokeskus.

Kirjassa tarkastellaan venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja viet-
namilaisten elämää 2000-luvun alun Suomessa ja integroitumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Integroitumista arvioidaan pääasiassa 
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sillä, missä määrin maahanmuuttajaryhmät ovat lähentyneet keski-
vertosuomalaisen oloja. Kirjan artikkelit sisältävät tietoa kielitaidosta, 
sosiaalisista verkostoista, työstä, asumisesta, juomatavoista, väkival-
takokemuksista, venäläisten ja virolaisten leimautumiskokemuksista 
sekä nuorten maahanmuuttajien elämästä.

Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja internetissä. 

Raittila, Pentti (toim.) (2005). 
Tampere: Tampereen yliopisto.

Raportti liittyy pitkäkestoiseen etnisyyttä ja rasismia koskevaan medi-
aseurantahankkeeseen, jota on tehty vuodesta 1998 alkaen Tampe-
reen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä. Raportin artikkeleissa 
kuvataan vuosina 1999–2004 toteutettua suomalaisten sanomalehtien 
sisällön systemaattista seurantaa, jonka kuluessa on analysoitu yli 5000 
etnisiä vähemmistöjä käsittelevää sanomalehtijuttua. Mukana on vii-
meksi toteutetun seurannan yksityiskohtaiset tulokset sekä yhteenveto 
tähän mennessä toteutetuista tutkimuksista. Lehtiseurannan lisäksi 
raportti sisältää tuoreen katsauksen avoimen rasistisiin suomalaisiin 
internet-sivuihin.

Active Civic Participation of Immigrants in Finland. 

Sagne, Silvain, Saksela, Sanna ja Wilhelmsson, Niklas (2005). 

POLITIS-tutkimusprojektia varten toimitettu maaraportti selvittää 
tekijöitä, jotka vaikuttavat maahanmuuttajien yhteiskunnalliseen osal-
listumiseen. POLITIS on Euroopan komission rahoittama projekti, 
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joka pyrkii kehittämään ymmärrystämme tekijöistä, jotka edesautta-
vat tai estävät maahanmuuttajien aktiivista yhteiskunnallista osallistu-
mista. Raportissa nostetaan hyvänä toimenpiteenä esiin muun muassa 
valtion ja kunnan tasoilla luodut maahanmuuttajien neuvoa-antavat 
komiteat, jotka tehokkaasti edistävät maahanmuuttajien osallistumista 
päätöksentekoon ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Rapor-
tissa todetaan maahanmuuttajien poliittisen osallistumisen olevan 
vähäistä ja maahanmuuttajaryhmien olevan liian pieniä ja heterogee-
nisiä järjestäytyäkseen poliittisesti tehokkaasti.

Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. 

Salmenkangas, Mai (2005). 
Helsinki: SEIS-hanke, Euroopan Unioni.

Kirja on SEIS-projektin laatima opas opettajille. Oppaan tavoitteena 
on tarjota tukea erilaisuuden ja syrjinnän tunnistamiseen, tunnusta-
miseen ja syrjintään puuttumiseen sekä yhdenvertaisten toimintamal-
lien aktiiviseen kehittämiseen. Kirja tarkastelee oppilaitoksia niin työ- 
kuin opiskeluympäristönäkin. Kirjailijan taustaryhmänä on toiminut 
laajapohjainen asiantuntijajoukko ja liitteenä on myös tieteisartikkeli. 

Etnisen syrjinnän vastaisen neuvonnan kehittäminen. 

Tella, Riikka (2005). 

Helsinki: Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja nro 1. 

Tutkimuksessa kartoitetaan etnisen syrjinnän vastaisen neuvonnan 
tilaa Suomessa, kuvataan erilaisia hyviä käytäntöjä ja pohditaan niitä 

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:07148-149



150

edellytyksiä, joista hyvä neuvontapalvelu koostuu. Tutkimuksessa on 
myös ehdotuksia neuvontatyön järjestämiseksi valtakunnallisesti, alu-
eellisesti ja paikallisesti. Tarkastelun pohjana on ulkomaalaisten ja 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvien perusoikeuksien toteutuminen 
Suomessa. Tutkimus on toteutettu Euroopan unionin rahoittamassa 
EurEquality-hankkeessa Suomen kansallisena kehittämisraporttina.
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Rasismi ja etninen syrjintä 
Suomessa 2005

Tiivistelmä

Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa 2005 -kirjan ensimmäisessä 
osassa määritellään tarkastelussa käytettävät keskeiset käsitteet ja 
kartoitetaan etnisten vähemmistöjen asemaa eri sektoreilla, työmark-
kinoista asumiseen. Tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet maa-
hanmuuttajia kohtaan ovat muuttuneet pikkuhiljaa myönteisimmiksi. 
Naisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan olivat yleisesti ottaen myön-
teisempiä kuin miesten. Varauksellisimmat asenteet olivat 15–17-vuo-
tiailla pojilla ja eläkeikäisillä. 

Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen Journalismin tutki-
musyksikössä 1999–2004 tehdyn sanomalehtitutkimuksen perusteella 
voidaan todeta esimerkiksi rasismiin liittyneen kirjoittelun olleen ajan-
jakson aikana pääasiassa asianmukaista. Kokonaan ilman moitteita ei 
suomalainen journalismi kuitenkaan selviä: Vähemmistöt jäivät uutis-
jutuissa edelleen usein puheen tai teon kohteiksi eivätkä tekijöiksi. 
Lisäksi viime vuonna niin saamelaiset kuin romanitkin esittivät, että 
Yleisradion ohjelmistoon olisi saatava lisää vähemmistökielisiä ohjel-
mia. Vuoden 2005 aikana nousi esille erityisesti rasistinen ja leimaava 
kirjoittelu internetissä ja mahdollisuudet puuttua tällaisen materiaa-
lin julkaisuun.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi vakavammista ihmisoikeus-
loukkauksista maassamme. Maahanmuuttajanaisten kohdalla väkival-
taan liittyy erityistekijöitä, sillä jo esimerkiksi heikko suomen kielen 
taito luo esteitä muun muassa riittävän avun saamiselle. Lisäksi 
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valtaiseen parisuhteeseen. Suoranaisen väkivallan ja syrjinnän lisäksi 
maahanmuuttajanaisten kohdalla käsitellään naisten fyysistä koske-
mattomuutta ja terveyttä uhkaavaa ympärileikkausperinnettä. Yhtei-
sen ohjeistuksen puuttuessa viranomaiset ovat olleet epävarmoja, 
miten arkaluontoista aihetta pitäisi käsitellä. Onneksi maahanmuut-
tajien asenteet näyttävät muuttuneen yhä kielteisemmiksi tyttöjen ja 
naisten ympärileikkausta kohtaan.

Kirjassa käsitellään lisäksi etnisen syrjinnän ja rasismin vastaista 
toimintaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Loppuun 
on koottu lista rasismin ja etnisen syrjinnän vastaisista hankkeista ja 
tapahtumista sekä alan uusimmista tutkimuksista ja julkaisuista, jotka 
osaltaan antavat kuvaa aihepiiriin liittyvästä toiminnasta Suomessa 
viime vuoden aikana.
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Rasism och etnisk diskriminering 
i Finland 2005

Sammanfattning

I bokens första del definieras de centrala termerna och de etniska 
minoriteternas ställning inom olika samhällssektorer kartläggs. Enligt 
färska undersökningar har finländarnas inställning gentemot invand-
rare långsamt förbättrats. Undersökningarna visar att kvinnor all-
mänt taget har en mera positiv inställning gentemot invandrare än 
vad män har. De mest reserverade inställningarna finns bland 15-17 
åriga pojkar och bland pensionärer. 

En undersökning gjord vid Tammerfors universitet visar att skrive-
rierna i dagstidningarna mellan åren 1999 och 2004 var i huvudsak 
sakliga. Helt klanderfri kan den finska journalismen ändå inte anses 
vara då minoriteterna fortsättningsvis förblir ett objekt snarare än 
subjekt. Under det gångna året lade både samerna och romerna fram 
behovet av ett ökat antal program på deras respektive minoritetsspråk 
bland Rundradions programutbud. År 2005 kännetecknas även av 
rasistiska skriverier på internet samt diskussionen om möjligheterna 
att förhindra distributionen av detta material.

Våldet mot kvinnor hör till de allvarligaste grundrättighetskränk-
ningar i vårt land. Våldet mot kvinnor med invandrarbakgrund sär-
präglas. Redan en svagare kunskap i det finska språket kan skapa 
hinder för att få rimlig hjälp. Även rädslan för att bli utvisad tvingar 
kvinnor att förbli i ett parförhållande präglat av våld. Förutom det 
direkta våldet och den diskriminering som kvinnor med invandrar-
bakgrund möter behandlas även det hot mot kvinnans fysiska integri-

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:07152-153



154

tet och hälsa som traditionen av stympning av kvinnors könsorgan 
medför. Avsaknaden av enhetliga instruktioner har medfört en viss 
osäkerhet bland myndigheterna om hur denna ömtåliga fråga borde 
behandlas. Lyckligtvis har invandrarkvinnornas attityd gentemot kvin-
nors och flickors könsstympning blivit negativare. 

I boken presenteras även den nationella och internationella verk-
samhet som riktar sig mot rasism och etnisk diskriminering. Projekt, 
händelser, forskning och publikationer som bidrar till denna verksam-
het och som ägt rum i Finland under det gångna året presenteras i 
slutet av boken.
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Racism and ethnic discrimination 
in Finland 2005

Summary

In the first part of the book the central terms to the subject are 
defined, and the position of ethnic minorities in different sectors of 
society, from employment to housing, is reviewed. Studies indicate that 
the attitudes of Finns towards immigrants have slowly become more 
tolerant. Women’s attitudes towards immigrants are generally spea-
king more positive than men’s. The most reserved attitudes were found 
among boys aged between 15 and 17 and pensioners. 

On the basis of a study of newspapers conducted at the Depart-
ment of Journalism and Mass Communication of the University of 
Tampere, it can be ascertained that writing in relation to for example 
racism has been mostly appropriate. However, Finnish journalism does 
not go entirely without a reprimand: minorities often remain the 
objects of speech and action, rather than the subjects. In addition, last 
year representatives of Sámi and Roma drew attention to the need for 
more minority language programming from the Finnish Broadcasting 
Company. Racist and stigmatising writing on the Internet, and the 
possibility of intervention in this kind of material, were also prevalent 
themes in 2005. 

Violence against women is one of the most serious human rights 
violations in Finland. Specific factors exist in relation to the violence 
experienced by women of immigrant background. For example, a poor 
level of Finnish language can create impediments to receiving suffi-
cient help. Further, the fear of deportation forces many women to stay 
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in a violent relationship. In addition to direct violence and discrimina-
tion, the tradition of female circumcision, which is a threat to women’s 
physical inviolability and health, is examined. While common guideli-
nes are lacking, officials have been unsure as to how the sensitive topic 
should be handled. Fortunately immigrants’ attitudes towards female 
circumcision have seemed to have become less favourable.

The book also deals with the work against ethnic discrimination 
and racism, both at a national and international level. Finally, a list of 
projects, events, research and publications dealing with ethnic discri-
mination and racism has been compiled. These, for their part, provide 
a picture of the activities in the field of work against racism and ethnic 
discrimination, which took place in Finland during the past year. 
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РАСИЗМ  И  ЭТНИЧЕСКАЯ  
ДИСКРИМИНАЦИЯ  В  
ФИНЛЯНДИИ. 2005 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В первой части книги «Расизм и этническая дискриминация в 
Финляндии. 2005» дается определение основных понятий, с помощью 
которых рассматривается данная проблема, и исследуется положение 
этнических меньшинств в различных аспектах, от трудового рынка до 
жилищных условий. Исследование позволяет сделать вывод о том, что 
отношение к иммигрантам постепенно улучшается. Отношение 
женщин, в целом, более положительно, чем мужчин. Наиболее 
настороженно к ним относятся подротки мужского пола 15-17 лет и 
пенсионеры. 

             На основе исследования газетных материалов, проведенного 
отделением журналистики кафедры информатики университета 
Тампере в 1999-2004 годах, можно заключить, что эти материалы в 
части, касающейся расовых проблем, были в целом  корректны. 
Однако совсем безупречной финскую журналистику все же не назвать: 
меньшинства остаются в новостных материалах, как правило, 
объектом разговора или факта, но не субъектом. Не случайно в 
прошлом году саами и рома высказывали пожелание об увеличении на 
Финском радио вещания на языках меньшинств. Также в течение 2005 
года много говорилось о расистских или порочащих материалах в 
Интернете и возможности вмешательства в подобные публикации. 

            Насилие в отношении женщин является одним из самых серьезных 
нарушений прав  человека в нашей стране. В частности насилие в 
отношении женщин-иммигранток имеет специфические факторы: так 
слабое знание финского языка препятствует в получении необходимой 
помощи. Кроме того, страх перед депортацией порой заставляет 
женщин терпеть насильственную связь. Кроме прямого насилия и 
дискриминации в разделе, посвященном женщинам-иммигранткам, 
речь идет об угрозе физической неприкосновенности и здоровью, 
которая исходит из традиции обрезания. В отсутствие общего 
инструктажа должностные лица не знали, как относиться к этой 
деликатной теме. К счастью, отношение иммигрантов к обрезанию 
девушек и женщин становится все более негативным.  

             Второй большой раздел книги посвящен проблемам мусульман, 
проживающих в Финляндии. Отчет Как чиновники принимают во 
внимание особенности мусульман? Инструкции и практика с точки 
зрения прав человека сводит воедино все административные 
инструкции и стремится найти путь к их улучшению. Из отчета видно, 
что инструкции отличаются друг от друга в зависимости от 
социального аспекта и от того, к каким должностным лицам они 
обращены. Кроме того, существующие предписания часто расходятся 
с практикой, поскольку, как бы они ни были хороши, их 
последовательное практическое применение гарантировать нельзя. 

             Книга также рассказывает о деятельности национальных и 
международных организаций, направленной против этнической и 
расовой дискриминации. В конце книги собран список инициатив, 
мероприятий, исследований и публикаций против расизма и 
этнической дискриминации, что позволяет составить представление о 
том, что происходило в этой области в Финляндии за истекший год. 
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РАСИЗМ  И  ЭТНИЧЕСКАЯ  
ДИСКРИМИНАЦИЯ  В  
ФИНЛЯНДИИ. 2005 

 
РЕЗЮМЕ 
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последовательное практическое применение гарантировать нельзя. 
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мероприятий, исследований и публикаций против расизма и 
этнической дискриминации, что позволяет составить представление о 
том, что происходило в этой области в Финляндии за истекший год. 

Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:07158-159



Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:07158-159



Taitto 11/4/06 18.4.2006, 12:07160



Kansi 5.4.06 18.4.2006, 10:251


