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Miten mahdollinen yhdistäminen vaikuttaisi toiminnan sisältöön sekä yhdenvertaisuuden
edistämistoiminnan että syrjintäkiellon valvonnan osalta?

Sekä sukupuolten tasa-arvon että yhdenvertaisuuden kysymykset edellyttävät erityisosaamista. 
Koska ne ovat aiemmasta hyvin eriparisesta lainsäädännöstä ja tasa-arvopolitiikasta johtuen 
käytännön tasolla hyvin erityyppisiä kysymyksiä, muodostuisi uuden valtuutetun tehtäväkenttä niin 
laajaksi, että osa kysymyksistä uhkaa jäädä paitsioon. Kansainvälisen tutkimuksen perusteella 
nimenomaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen on vaarassa kärsiä.

Tasa-arvolain painopiste on työelämässä ja sukupuolten tasa-arvon aktiivisessa edistämisessä, 
kun taas yhdenvertaisuuslaki ja sen toimeenpanon käytännöt painottuvat syrjintäkieltoon. 
Valtuutettujen käsittelemät kysymykset ja toiminta eroavat siten selvästi toisistaan. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistäminen saattaisi johtaa siihen, että 
sukupuolten tasa-arvoon työelämässä ja sukupuoleen perustuvaan syrjintään liittyvien 
erityiskysymysten käsittelyyn tarvittava osaaminen, resurssit ja huomio vähenesivät. Keskeinen 
työelämän sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvä erityiskysymys on raskauteen ja 
vanhempainvapaisiin liittyvä syrjintä, jota suurin osa tasa-arvovaltuutetun yhteydenotoista 
nykyään koskee. Toinen ovat sukupuolten väliset palkkaerot, jotka Suomessa ovat 
eurooppalaisittain korkeat. Myös seksuaalinen häirintä on sukupuolisyrjinnän muoto, jonka 
käsitteleminen vaatii erityisosaamista.

Yhdistämisen vaarana on myös se, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen aletaan nähdä 
osana yhdenvertaisuutta ja syrjinnänvastaisuutta pikemminkin kuin omana alueenaan. Tämä 
tarkoittaa, että sukupuolten tasa-arvoa ei tulevaisuudessa lähestyttäisi tasa-arvon edistämiseen 
tähtäävien toimenpiteiden ja rakenteiden kautta, vaan se nähtäisiin useammin lakikysymyksenä,
joka vaatii kansalaisten suojelua syrjintää vastaan. Pitkällä aikavälillä riskinä on, että 
sitoutuminen tasa-arvon suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen edistämiseen vähenee sekä 
valtionhallinnossa että työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Viitteitä tästä kehityksestä on jo nähtävissä
niin EU-tasolla kuin monissa EU-maissa. 

Valtuutettujen yhdistämiseen liittyy myös käsitteellisiä riskejä. Yhdenvertaisuus on käsitteenä 
ongelmallinen, sillä se niputtaa yhteen hyvin erilaiset syrjintäperusteet ja yksinkertaistaa niihin 
liittyvän yhteiskunnallisen eriarvoisuuden. Esimerkiksi rasismilla ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvalla syrjinnällä on erilainen historia, erilaiset ilmenemistavat ja niihin 
liittyvät tasa-arvotavoitteet ovat erilaisia. Eri syrjintäperusteiden niputtaminen yhden 
sateenvarjon alle tekee näkymättömäksi erilaisiin sosiaalisiin eroihin liittyvät erilaiset 
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eriarvoisuudet. Sukupuolten tasa-arvon ja eri syrjintäperusteiden tuominen yhden valtuutetun 
alaisuuteen vahvistaisi tätä ongelmaa entisestään.

Valtuutettujen yhdistyminen on ongelmallista myös sukupuolten tasa-arvon käsitteen 
näkökulmasta. Mikäli sukupuolten tasa-arvo aletaan nähdä osana laajempaa tasa-arvon tai 
yhdenvertaisuuden käsitettä, sukupuolten epätasa-arvoon liittyvä rakenteellinen ulottuvuus sekä
ajatus sukupuolesta kaikkia muita eroja jäsentävänä erona uhkaavat kadota näkyvistä. Uuden 
yhdistetyn valtuutetun nimeäminen tasa-arvovaltuutetuksi vahvistaisi käsitteellistä siirtymää 
sukupuolten tasa-arvosta kohti yleistä kaikkien tasa-arvoa. Käsite “tasa-arvo” on Suomessa 
tähän saakka tarkoittanut nimenomaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Miten mahdollinen yhdistäminen vaikuttaisi sekä yhdenvertaisuuden edistämistoiminnan
että syrjintäkiellon valvonnan vaikuttavuuteen?

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön resurssit ovat nykyisellään riittämättömät. Tasa-arvoa pidetään 
itsestäänselvyytenä eikä sen edistämiseen olla valmiita antamaan resursseja, vaan tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta ajatellaan voitavan edistää “ilman rahapussia”. Myös tasa-arvovaltuutetun ja 
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistot ovat äärimmäisen aliresursoituja.  Arviomuistio perustelee 
yhdistämistä olemassaolevien resurssien tehokkaammalla käytöllä. Yhdistämisen tuoma etu 
aliresursoiduille tehtäville on kuitenkin häviävän pieni. Tärkeämpää olisi lisätä kummankin 
valtuutetun resursseja. 

Arviomuistion mukaan yhdistämisen tarkoitus ei ole puuttua valtuutettujen olemassaoleviin 
resursseihin. Resurssien säilymiselle ei kuitenkaan ole takeita. Muissa maissa, joissa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusvaltuutetut on yhdistetty, resurssit ovat joissain tapauksissa pienentyneet. 
Resurssien pieneneminen entisestään halvaannuttaisi valtuutettujen koko toiminnan. Mikäli 
sukupuolten tasa-arvo aletaan yhdistymisen seurauksena nähdä yhtenä syrjintäperusteena muiden 
joukossa, on mahdollista, että nimenomaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen varatut resurssit 
pienenevät ajan myötä. 

Valtuutettujen yhdistäminen saattaisi vaikeuttaa työpaikoilla ja oppilaitoksissa tehtävää 
sukupuolten tasa-arvon edistämistyötä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistä 
työpaikoilla tarvitaan, koska muodolliset yhtäläiset oikeudet ja syrjintäkiellot eivät tutkitusti ole 
johtaneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymiseen. Yhdenvertaisuuden osalta ongelmana
on ollut käsitteen monimutkaisuus. Käytännön kehittämistyössä suurimmalla osalla työpaikoista 
ei ole edes mahdollista edistää yhdenvertaisuutta samalla intensiteetillä kuin sukupuolten tasa-
arvoa (kartoittaa keskeiset ongelmat, tehdä ja toimeenpanna tasa-arvosuunnitelma, tehdä 
palkkakartoitus ja niin edelleen). Valtuutettujen yhdistäminen saattaisi lähentää sukupuolten 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä käsitteellisesti että käytännössä myös työpaikoilla. 
Sukupuolten tasa-arvon edistämistyön kannalta riskinä on, että sukupuolten tasa-arvon 
kehittämiseen aletaan suhtautua yhtä ylimalkaisesti kuin yhdenvertaisuuteen: kannatetaan 
periaatetasolla, mutta ei tehdä mitään edistämiseksi.

Miten mahdollisen yhdistämisen myötä toimintatapoja voitaisiin kehittää erityisesti 
moniperusteisen syrjinnän osalta?



SUNS kannattaa lämpimästi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen yhteistyötä 
moniperusteisen syrjinnän kitkemiseksi. Moniperustaisen syrjinnän käsittely ei kuitenkaan 
edellytä valtuutettujen yhdistämistä. Yksi nykytilanteen ongelmista on, ettei tasa-arvovaltuutettu 
voi puuttua moniperustaiseen syrjintään, koska tasa-arvolaki ei toisin kuin yhdenvertaisuuslaki 
kata risteävää syrjintää. Moniperustainen syrjintä pitäisi lisätä myös tasa-arvolakiin, kuten se 
nykyään on sisällytetty yhdenvertaisuuslakiin.

Mitä mahdollisessa yhdistämisessä tulisi ottaa huomioon asiakkaiden tavoittamisen ja 
kansalaisten neuvonnan kannalta?

Arviomuistiossa toistuu monista julkisten palveluiden uudistuksista tuttu ajatus siitä, että “yhden 
luukun malli” hyödyttää asiakkaita. Yhdistäminen ei kuitenkaan välttämättä parantaisi syrjintää 
kokeneiden henkilöiden mahdollisuuksia saada neuvontaa ja viedä syrjintätapauksia eteenpäin, 
kun yksi valtuutettu vastaa kahden lain valvonnasta ja isommasta määrästä syrjintäperusteita. 
Syrjintää kokeneiden kansalaisten etu on pikemminkin valtuutetun sisällöllinen osaaminen juuri 
kyseisen syrjintäperusteen kohdalla, mikä moniperusteista syrjintää lukuunottamatta toteutuu 
parhaiten kahden valtuutetun mallissa. 

Syrjintätapausten aliraportointi on ongelma molemmille valtuutetuille. On mahdollista, että 
yhdistämisen seurauksena uuden valtuutetun näkyvyys kansalaisten keskuudessa kasvaisi, kun
kahden valtuutetun viestintäresurssit yhdistettäisiin. Aiemmissa tutkimuksissa on suositeltu, että
aliraportointiin vastattaisiin kehittämällä alueellisia/paikallisia toimipisteitä, mikä laskee 
yhteenottokynnystä ja parantaa näkyvyyttä. Alueellisen näkyvyyden lisääminen ei vaadi 
valtuutettujen yhdistämistä, yhteistyö riittää. 

Kansalaisten näkökulmasta olisi lisäksi tärkeää, että valtuutetut avustaisivat syrjintää kokeneita 
henkilöitä viemään syrjintätapauksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Vaikka tasa-
arvovaltuutetulla on ollut tähän oikeus, se ei resurssipulasta johtuen ole pystynyt käyttämään 
oikeutta täysimääräisesti. 

Mitä muuta mahdollisessa yhdistämisessä tulisi ottaa huomioon?

Sukupuolten tasa-arvoa edistävien ja muita syrjintäperusteita valvovien toimijoiden 
yhdistäminen on Euroopan laajuinen trendi, ja Euroopan komissio on rohkaissut jäsenmaita 
yhdistämiseen. Yhdistymisten pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutuksia tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyön sisältöön ja resursseihin ei kuitenkaan ole selvitetty. SUNS näkee, ettei 
yhdistämistä tule tehdä, ennen kuin saatavilla on tutkimustietoa siitä, mitä on tosiasiallisesti 
tapahtunut maissa, joissa valtuutettuja on yhdistetty. Valtuutettujen yhdistämistä on etenkin 
Ruotsissa ja Norjassa perusteltu samalla tapaa kuin nyt Suomessa, joten aiemmat kokemukset 
auttavat arvioimaan onko yhdistämisellä ylipäätään mahdollista saavuttaa halutut vaikutukset.

Arviomuistion mukaan tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki säilyisivät erillisinä. Valtuutettujen 
yhdistäminen sisältää kuitenkin riskin siitä, että lakien yhdistäminen tuodaan tulevaisuudessa 



uudelleen keskusteluun. Näin on käynyt esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa ensin yhdistettiin 
valtuutetut (2007) ja sen jälkeen lait. SUNS näkee, että lakien tulee jatkossakin pysyä erillisinä. 


