


• Valtioneuvoston periaatepäätös 29.10.2021

• Toimeenpanokausi 1.11.2021-31.3.2023

• Oikeusministeriön koordinoima toimintaohjelma

• Toimeenpanoa ohjaa työryhmä, jossa laajasti eri viranomaisia ja muita 
toimijoita:

Ministeriöt ja valtioneuvoston kanslia, Kuntaliitto, Ihmisoikeuskeskus, 
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, romaniasiain neuvottelukunta, etnisten 
suhteiden neuvottelukunta, saamelaiskäräjät, Folktinget, sekä muina toimeenpanevina 
tahoina opetushallitus, terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Uudenmaan ELY-keskus.

Yhdenvertainen Suomi –
Valtioneuvoston toimintaohjelma rasismin torjumiseksi ja 

hyvien väestösuhteiden edistämiseksi



• Hallitusohjelman tavoitteet liittyen rasismin ja syrjinnän torjumiseen 
sekä hyvien väestösuhteiden edistämiseen

• Paavo Lipposen II:n hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastainen 
toimintaohjelma vuodelta 2001

• EU-komission tiedonanto 2020: Tasa-arvon unioni: EU:n 
rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020–2025

-> jäsenmaita kannustetaan laatimaan kansalliset 
toimintasuunnitelmat vuoden 2022 loppuun mennessä

Lähtökohdat
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Toimintaohjelma-
työryhmän ja kansallisen 
syrjinnän 
seurantajärjestelmän 
asiantuntija-arviot

Tutkimuskatsaus 
myönteisten 
ryhmäsuhteiden 
edistämiskeinoista

Väestöryhmien väliset 
suhteet Suomessa -
tietoraportti

Ministeriöiden virkamiesten koosteet rasismin vastaisen ja 
hyvien väestösuhteiden työn rakenteista ja prosesseista 
eri hallinnonaloilla: lainsäädäntö, politiikkatoimet, 
rahoitusohjaus

Tiedonkeruu sidosryhmiltä: 

Alueelliset etnisten suhteiden 
neuvottelukunnat (7)

Alueelliset romaniasiain 
neuvottelukunnat (4)

Saamelaiskäräjät

Nuorten Digiraadit (5)

Yleinen sidosryhmäkuuleminen

Syrjintä Suomessa 2017-2019 –
tietoraportti

Toimintaohjelman tietopohjan eri lähteet



Toimintaohjelma perustuu tilannearvioon, jonka pohjalta on asetettu 
kahdeksan keskeistä tavoitetta sekä 52 toimenpidettä toteutettavaksi eri 
hallinnonaloilla vuosina 2021-2023. 

Toimintaohjelmalla pyritään muun muassa purkamaan yhteiskunnan 
eriarvoistavia rakenteita, edistämään suomalaisen työelämän 
syrjimättömyyttä, vahvistamaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista, 
kasvattamaan tietoisuutta rasismista ja sen eri muodoista sekä kehittämään 
rasismiin liittyvää tutkimusta ja tiedonkeruuta.

Yksi toimintaohjelman keskeisistä tavoitteista on kannustaa kuntia aktiiviseen 
yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistämiseen.

Linkki toimintaohjelmaan: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163577

Toimintaohjelma tiiviisti

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163577


• Yhdenvertaisuus toteutuu ihmisten arjessa ja sen vuoksi kunnat ovat 
avainasemassa luomassa yhdenvertaisia mahdollisuuksia, turvallista 
arkea ja luontevia kohtaamisia eri taustaisten ihmisten välillä. 

• Kunnilla on lakisääteisiä velvollisuuksia yhdenvertaisuuden ja
hyvien väestösuhteiden edistämiseen, ja niiden toimeenpanoon 
toimintaohjelma tuo lisää konkreettisia työvälineitä. 

• Toimintaohjelman puitteissa pyritään synnyttämään uusia 
paikallistason kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan, kuntien viranomaisten, yritysten sekä 
työnantajien kesken.

Kuntien erityinen rooli



Alkaa nuorena
Etnistävä ohjaus koulutuksen
nivelvaiheissa

Syrjintä harrastuksissa

Työelämän syrjintä

Syrjintä asuntomarkkinoilla

Arkipäivän rasismi Arkipäivän rasismi Arkipäivän rasismi Arkipäivän rasismi Arkipäivän rasismi

Syrjintä palveluissa

S2
Etninen profilointi

Rasismi ja syrjintä vaikuttavat 
heikentävästi henkiseen ja fyysiseen 
terveyteen

Syrjintä kasvattaa tuloeroja, ja 
vaikuttaa asumiseen, varallisuuteen 
ja yhteiskunnalliseen asemaan

Yhteiskunnallinen osallisuuden- ja 
turvallisuudentunne heikentyy

KOULUTUS/OPETUS

TYÖELÄMÄ/YRITTÄJYYS

PALVELUT

ASUMINEN

YKSITYISET PALVELUT

Tavoite 1: Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita



• Kouluterveyskysely (2017): Ulkomaista syntyperää olevat, ulkomailla syntyneet nuoret elävät muita nuoria 
useammin turvattomassa kasvuympäristössä. He kokevat enemmän toistuvaa koulukiusaamista ja fyysistä 
väkivaltaa. Noin kolmannes on kokenut syrjivää kiusaamista. Pojat kokevat kiusaamista useammin kuin tytöt, 
jopa neljännes pojista on kokenut kiusaamista viikoittain. Ulkomaista syntyperää olevat, ulkomailla syntyneet 
nuoret kokevat terveytensä muita nuoria huonommaksi ja heillä on enemmän ahdistuneisuusoireilua.

• Anne-Mari Souto (2016) ja Tuuli Kurki (2018) ovat osoittaneet tutkimuksissaan opinto-ohjauksessa ilmenevän 
stereotyyppisiä toimintatapoja, erityisesti maahanmuuttajataustaisia tyttöjä ohjataan terveydenhuoltoalalle.

• Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä (2020): pitkittynyt lapsiköyhyys on tavanomaista yleisempää 
perheissä, joissa molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Samoin todetaan, että ulkomailla syn-
tyneiden vanhempien lasten peruskoulumenestys jää heikommaksi kuin Suomessa syntyneiden vanhempien 
lapsilla. Lapset, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomessa, asuvat ulkomaalaistaustaisia lapsia 
todennäköisemmin sekä korkeamman tulotason asuinalueilla että asuinalueilla, joissa omistusasuminen on 
tyypillisempää.

Tavoite 1: Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan 
eriarvoistavia rakenteita

Keskeinen tietopohja paikallisesta näkökulmasta

Tutkimustieto osoittaa, että suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa piilee syrjintää ja rasismia, jotka estävät 
yhdenvertaisen osallisuuden toteutumista. Erityisesti koulutuksella on merkittävät välilliset vaikutukset 
toimeentuloon, yhteiskunnalliseen asemaan ja terveyteen. 



Tuotetaan paikallisviranomaisille työkaluja yhdenvertaisuuden edistämisen 
tueksi (verkkokoulutus, prosessiopas, webinaarit). (OM, THL, YVV)

- https://www.eoppiva.fi/koulutukset/yhdenvertaisen-kunnan-tekijat/
- https://yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuussuunnittelu

Luodaan rakenteellisen syrjinnän seurantamalli: työpajat, tiedonkeruu ja 
esiselvitys.

- vaikka valtakunnallinen malli, monet asiat tapahtuvat 
paikallistasolla: paikallistason tiedonkeruuta tulisi kehittää
- Toimintaohjelman aikana kehitetään järjestöjen tiedonkeruun 
mallia  
- esiselvitys julkistetaan 19.12. Säätytalolla

Toimenpiteet ja työkalut

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/yhdenvertaisen-kunnan-tekijat/
https://yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuussuunnittelu


Monien etnisten vähemmistöjen työelämäosallisuus on matalammalla tasolla kuin kantaväestön kohdalla. 
Viimeaikaiset tutkimukset ovat antaneet vahvaa tutkimusnäyttöä rekrytointivaiheessa ilmenevästä syrjinnästä, 
mikä tarkoittaa, että vähemmistötaustainen työnhakija joutuu ponnistelemaan enemmän työpaikan 
saamiseksi.

Keskeinen tietopohja paikallisesta näkökulmasta
• FinMonik 2018–2019: Noin 25 % kyselyyn vastanneista oli kokenut työtovereiden tai esimiehen asenteisiin liittyvää 

eriarvoista kohtelua tai syrjintää nykyisessä työpaikassaan. Miehistä työelämässä oli 55 % ja naisista 32 % (koko 
väestössä miehet 63 %, naiset 55 %). Työllistymisen esteitä tutkimuksen mukaan aiheuttavat puutteellinen 
kielitaito, puutteellinen koulutustausta, vähäinen työkokemus, mutta myös työnantajien asenteet.

• Akhlaq Ahmad (2019): Rekrytointivaiheessa syrjitään työnhakijoita, joilla on ulkomaalaiselta kuulostava nimi. Kun 
1000 työhakemuksesta, joissa hakijoiden pätevyys oli täysin samanlainen, 390 suomalaisnimistä kutsuttiin 
haastatteluun, irakilaisista kutsuttiin haastatteluun 134 ja somalialaisista 99. 

• Perusoikeusbarometri (2021): 50 % arabiankielisistä ja 47 % venäjänkielisistä oli kokenut syrjintää työssä tai 
työnhaussa, kun koko väestössä vastaava osuus oli 25 %.

• Toimintaohjelman valmistelun kuulemistilaisuudet maahanmuuttajajärjestöille ja maahanmuuton parissa 
työskenteleville: Työelämässä erityisesti julkisella sektorilla korostetaan täydellistä suomen tai ruotsin kielen taitoa, 
koska ei olla totuttu monikieliseen yhteiskuntaan. Myös Suomessa korkeakoulutuksen hankkineilla 
ulkomaalaistaustaisilla (esim. opettajilla) on vaikeuksia työllistyä.

Tavoite 2: Edistetään suomalaisen työelämän 
monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä



Kehitetään valtioneuvoston monimuotoisuusjohtamista ja tuetaan koko valtioneuvoston 
henkilöstön osaamista (VNK, OM, TEM)

- Sähköinen koulutus on toteutettu e-oppivaan: 
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/monimuotoinen-tyoelama-tietoa-ja-tyokaluja-julkishallinnolle

Tuotetaan työnantajille työkaluja monimuotoisuusjohtamiseen ja syrjimättömään työelämään: 
monimuotoisuusjohtamisen laatuindikaattorit, työpaja-aineistot, verkkosivusto, virtuaalinen opas 

https://monimuotoisuusarviointi.fi/

https://www.flipsnack.com/ilmio/ty-nantajan-monimuotoisuusopas-tem.html

Toteutetaan valtioneuvostossa TET-harjoittelukampanja romaninuorten ja muiden etnisiä 
vähemmistöjä edustavien nuorten yhdenvertaisten harjoittelumahdollisuuksien edistämiseksi.

- Kampanja nyt käynnissä

Yhteistyö KT:n kanssa materiaalien jalkauttamiseksi kuntiin talven 2022-2023 aikana.

Toimenpiteet ja työkalut

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/monimuotoinen-tyoelama-tietoa-ja-tyokaluja-julkishallinnolle
https://monimuotoisuusarviointi.fi/
https://www.flipsnack.com/ilmio/ty-nantajan-monimuotoisuusopas-tem.html


Toimintaohjelman monissa kuulemisissa huolta kannettiin erityisesti vähemmistötaustaisista nuorista, joiden 
tulevaisuuden näkymiä rasismi heikentää. Rodullistaminen ja toiseuttaminen ilmenevät arjen eri tilanteissa, 
heikentäen itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin. Rakenteellinen rasismi on haitallisinta elämän nivelvaiheissa ja 
muissa tilanteissa, joihin liittyy vallankäyttöä, esimerkiksi erilaiset palveluohjaustilanteet.

Keskeinen tietopohja paikallisesta näkökulmasta
• Syrjintä koulutuksessa (2015): Erityisesti yhdenvertaisuustyön resursointiin, henkilökunnan osaamiseen sekä työyhteisöjen 

asenteisiin liittyy ongelmia. 

• Toimintaohjelman valmistelun kuulemistilaisuudet maahanmuuttajajärjestöille ja maahanmuuton parissa työskenteleville: Esiin 
nousi osaaminen puuttua rasistiseen kiusaamiseen. Keskustelijat toivoivat, että edellytykset yhdenvertaisuuden toteutumiselle
luotaisiin systemaattisesti ja tasaisesti kaikkialla maassa. Tilanteisiin puuttuminen ei pitäisi olla yksittäisen opettajan 
päätettävissä, vaan kouluissa tulisi olla selkeät toimintamallit sekä johdon tuki rasististen kiusaamistilanteiden varalle. 

• Kuulemiset Saamelaisten asioita koskevassa sovintoprosessissa (2018): Opetussuunnitelmista ja oppimateriaaleista saamelaiset 
ovat puuttuneet kokonaan. Tämä on johtanut sekä suomalaisen että saamelaisen väestön tietämättömyyteen saamelaisten 
historiasta ja kulttuurista. Lisäksi kouluaikoina koetut syrjinnän, pilkan, ylenkatsomisen ja kiusatuksi tulemisen kokemukset ovat 
saaneet saamelaiset häpeämään saamelaisuuttaan ja tuntemaan huonommuutta kielestään ja kulttuuristaan.

• Nuorten digiraadit toimintaohjelman valmistelussa: Tärkeää on, että nuoria kohtaavat ammattilaiset ovat vähemmistöasioihin 
liittyen koulutettuja ja heillä on tietoa ja kykyä kohdata erilaisia ihmisiä. 

Tavoite 3: Vahvistetaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista 
eri tasoilla



Laaditaan yhdenvertaisuussuunnittelun opas perusopetukseen ja järjestetään 
koulutustilaisuudet oppaan jalkauttamiseksi.
Levitetään opettajille ja muille opetusalan ammattilaisille tietoa hyvistä 
käytännöistä edistää yhdenvertaisuutta. 
Asetetaan osaksi vuoden 2023 opettajien täydennyskoulutuksen kriteereitä 
antirasismi ja yhdenvertaisuussuunnittelu. 
Pilottikoulutuksen kehittäminen ja testaaminen alue- ja paikallistason 
viranomaisille saamelaisasioista, mallinnus jatkokäyttöä varten. 
Sote-, opetus- ja turvallisuusalan henkilöstölle suunnattu antirasismia ja 
syrjimättömyyttä käsittelevä laaja verkkokoulutuskokonaisuus.
Konseptoidaan kansallisen syrjinnän vastaisen osaamiskeskuksen malli ja 
pilotoidaan sen toimintaa.

Toimenpiteet ja työkalut



Rasismin eri muodot ilmenevät eri tavoin suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi islamofobiaa esiintyy 
erityisesti verkkovihapuheen muodossa, romaneihin kohdistuva rasismi näkyy erityisesti rekrytointisyrjintänä, 
antisemitismi ilmenee uskontoon liittyvänä häirintänä ja viharikoksina ja saamelaisten kohtaama rasismi 
alkuperäiskansaoikeuksien vähättelynä.

Keskeinen tietopohja paikallisesta näkökulmasta
• Selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä (2020): Syrjintä vaikuttaa afrikkalaistaustaisten elämään 

kaikilla yhteiskunnan alueilla. Rasistista syrjintää ja häirintää kohdataan erityisesti julkisissa kaupunkitiloissa, työelämässä tai 
sinne hakeutuessa sekä koulutuksessa.

• Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut kaupungissa (SÁRA) –tutkimus (2019): Vastaajien kokema syrjintä on ollut 
joko suoraa, etniseen taustaan liittyvää kiusaamista ja epäoikeudenmukaista kohtelua tai epäsuorempaa, alkuperäiskansa-
asemaan liittyvien oikeuksien huomiotta jättämistä sekä oikeuksien menettämistä. 

• Romanien hyvinvointitutkimus Roosa (2017-2019): Syrjintää Kelan ja sosiaalipalvelujen taholta olivat kokeneet 21 % miehistä 
ja 25 % naisista. 

• Saamelaisten moniperusteista syrjintää koskeva tutkimus (2018): Saamelaisilla vammaisilla oli moniperusteisen syrjinnän 
kokemuksia etenkin sosiaali-ja terveyspalveluissa. Heillä oli suuria vaikeuksia saada saamenkielisiä palveluita, mikä asettaa 
heidät sekä muita saamelaisia tai vammaisia heikompaan asemaan. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla 
saamelaisilla oli ongelmia saada omalla kielellään palveluja, jotka huomioisivat myös heidän erityiskysymyksensä seksuaali-
tai sukupuolivähemmistön edustajana.

Tavoite 4: Kasvatetaan tietoisuutta rasismista ja sen eri 
muodoista



Toteutetaan mediakampanja antirasismista suurelle yleisölle: toteutettu 
2021-2022 Olen antirasisti-kampanja, mukana Kuntaliitto sekä useita kuntia. 

- kampanjan verkkosivuilta löytyy lisätietoa ja tukimateriaalia: 
www.olenantirasisti.fi

Toteutetaan rasismin vastaisen viikon kampanjaa.

- SPR koordinoi valtakunnallisesti

Konseptoidaan ja toteutetaan kansalliset moninaisuuspäivät asiantuntijoille 
ja suurelle yleisölle.

- Y-festivaalit Helsingin Tiivistämöllä 8.10.2022 klo 14-20

- https://yhdenvertaisuus.fi/festivaali

Toimenpiteet ja työkalut

http://www.olenantirasisti.fi/
https://yhdenvertaisuus.fi/festivaali


Eri taustaisten ihmisten kohtaaminen luontevasti arjen tilanteissa voi murtaa ennakkoluuloja. Tutkimusten mukaan 
moni ulkomaalaistaustainen kokee olevansa täysin osa suomalaista yhteiskuntaa, mutta samalla kertoi, ettei heillä 
ole lainkaan suomalaisia ystäviä tai tuttavia. Työelämän, koulutusalojen ja asuinalueiden eriytyminen estää eri 
taustaisten ihmisten kohtaamisten syntymistä ja ylläpitää vähemmistötaustaisiin kohdistuvia kielteisiä asenteita.

Keskeinen tietopohja paikallisesta näkökulmasta
• Saamebarometri (2020): Kotiseutualueella kolmannes kokee suomen- ja saamenkielisten suhteet kunnassaan vähintään hyviksi ja 

kymmenesosa huonoiksi. Lähes puolet vastaajista kokee suhteet vaihteleviksi. Muualla Suomessa lähes puolet ei osaa sanoa, 
minkälaiset suhteet ovat tai ei ole vastannut kysymykseen. 

• Kielibarometri (2020): Useampi kuin joka neljäs ruotsinkielinen ja melkein joka viides suomenkielinen on kokenut ennakkoluuloja ja 
häirintää kielensä vuoksi

• Perusoikeusbarometri (2021): yli puolet (53 %) suomalaisista pitäisi epämukavana, jos naapurissa asuisi romani

• Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa (2019): somaliankielisistä 48 % kokee olevansa täysin 
osa suomalaista yhteiskuntaa, mutta 45 %:lla somaliankielisistä vastaajista ei ole lainkaan suomalaisia ystäviä tai tuttavia. Vironkielisistä 
82 % ja venäjänkielisistä 87 % katsoi vähintään jossakin määrin kiinnittyneensä suomalaiseen yhteiskuntaan.

• Kotouttamisen kokonaiskatsaus (2019): ulkomaalaistaustaisten äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa on 20–30 prosenttia alempi kuin 
syntyperäisten suomalaisten

• Nuorten Digiraadit toimintaohjelman valmistelussa: Nuoret toivoivat lisää luontevia kohtaamisen paikkoja ja tilanteita eri taustaisten 
nuorten välille. 

Tavoite 5: Jatketaan hyvien väestösuhteiden politiikan 
kehittämistä ja varmistetaan turvallinen arki kaikille 



Tuotetaan paikalliset viharikosten ja vihatekojen seuranta-indikaattorit ja opas 
kunnille ja muille paikallistoimijoille. (OM, yhteistyöverkosto)

- Satuttavat sanat, tuhoavat teot: Opas vihatekojen vastaiseen 
toimintaan paikallisesti

https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit1 (suomi, ruotsi, englanti)

Tuetaan alueellisten etnisten suhteiden neuvottelukuntien toimijoiden roolia 
paikallisina hyvien väestösuhteiden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoina.

- Uudenmaan ELY-keskus: nexhat.beqiri@ely-keskus.fi

Tuotetaan kunnille opas hyvien väestösuhteiden edistämisestä osana 
kotouttamisohjelmia ja yhdenvertaisuussuunnittelua.

- Valmis opas löytyy täältä: 
https://yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuuden-tekijat

Vahvistetaan yhdenvertaisuus- ja antirasismiosaamista kaupunkisuunnittelussa: 
Helsingin kaupungin pilottihankkeen tulosten levittäminen valtakunnallisella 
tasolla osana Lähiöohjelmaa: toteutetaan valtakunnallinen seminaari.

- Helsingin kaupungin selvitys ja työkalu: 
https://ihmisoikeudet.hel.fi/aineisto/

Toimenpiteet ja työkalut

https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit1
mailto:nexhat.beqiri@ely-keskus.fi
https://yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuuden-tekijat
https://ihmisoikeudet.hel.fi/aineisto/
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Hyv%C3%A4t+v%C3%A4est%C3%B6suhteet+-+Kunnat+v%C3%A4est%C3%B6suhteita+edist%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4+%E2%80%93+K%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6n+ty%C3%B6kaluja+kuntien+v%C3%A4est%C3%B6suhdety%C3%B6h%C3%B6n+(2022).pdf/ec44dce1-a403-b3e0-669a-92f53634c60f/Hyv%C3%A4t+v%C3%A4est%C3%B6suhteet+-+Kunnat+v%C3%A4est%C3%B6suhteita+edist%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4+%E2%80%93+K%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6n+ty%C3%B6kaluja+kuntien+v%C3%A4est%C3%B6suhdety%C3%B6h%C3%B6n+(2022).pdf?t=1663224100109




Keskeinen tietopohja paikallisesta näkökulmasta
• Kielibarometri (2020): Ruotsinkieliset pyytävät palvelua omalla kielellään harvemmin, ja viranomaiset 

vastaavat heille usein suomeksi.

• Kuntaliiton kysely (2017): Suurin osa kunnista (79 %) oli tehnyt henkilöstöä koskevan 
yhdenvertaisuussuunnitelman. Toiminnallinen, yhdenvertaisuutta edistävä suunnitelma oli harvemmilla 
kunnilla (36 %) tai se oli suunnitteilla (17 %). Muut vastaajat ilmoittivat, ettei heillä ole sellaista suunnitelmaa 
eikä sitä ole suunniteltu.

• Toimintaohjelman kuulemistilaisuudet: Kuulemisten perusteella harvassa kunnassa on rasismin vastaista 
toimintasuunnitelmaa. Keskustelijat toivat esiin sitä, että yhdenvertaisuussuunnittelua ei ole vielä riittävässä 
määrin otettu käyttöön paikallistasolla ja sen tehostaminen vaatii eri tahojen välistä yhteistyötä. 

• Toimintaohjelman työpaja Saamelaiskäräjille: Yhdenvertaisuussuunnitelmia voitaisiin hyödyntää paremmin 
systemaattisen toiminnan viitekehyksenä. Nykyisellään niissä ei joko lainkaan huomioida saamelaisia tai 
toimenpiteitä on niin paljon, että niiden toimeenpano ei onnistu. 

Tavoite 6: Kannustetaan kuntia aktiiviseen 
yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistämiseen



Tuotetaan toimintaohjelmasta kunnille erillinen tiivistelmä, johon kootaan 
tietoa erityisesti paikallistasoa koskettavista asioista sekä kunnille tarjolla 
olevista koulutuksista ja materiaaleista. Pakettia markkinoidaan mm. 
Kuntamarkkinoilla. (OM, Kuntaliitto)

- Kooste valmis, elävä dokumentti

Pyritään löytämään erilaisia yhteistyön tapoja kuntien kanssa 
toimintaohjelman tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. 

- Hyvien väestösuhteiden pilottihanke: alueelliset 
toimintasuunnitelmat, päättäjätilaisuudet tiedonkeruun pohjalta

Toimenpiteet ja työkalut



Toimintaohjelman arviointivaiheessa tuotiin esille, että viime vuosina erityisesti verkkovihapuhe on 
arkipäiväistynyt ja kovempaan puhetapaan on totuttu. 

Keskeinen tietopohja paikallisesta näkökulmasta: 

• OM Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin (2016): vastanneista 
vähemmistöryhmien edustajista, jotka olivat kokeneet viimeisen 12 kuukauden aikana vihapuhetta tai häirintää, 61 
prosenttia koki sen vaikuttaneen vastaajan yleiseen turvallisuuden tunteeseen. Puolet kertoi sen vaikuttaneen psyykkiseen 
terveyteen ja kolmannes viranomaisluottamukseen. 

• Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon (2019): Vihapuhetta kokeneet kertovat sen 
vaikuttaneen toimintaansa melko vahvasti. Puolet kuntapäättäjistä kertoi sen vähentäneen heidän luottamustaan 
tuntemattomiin ihmisiin, ja 42 prosentin kohdalla halu osallistua julkiseen keskusteluun oli vähentynyt. Usea tutkimukseen 
osallistunut kertoi jättäneensä tai jättävänsä politiikan vihapuheen seurauksena tai harkitsevansa sitä. 

• Toimintaohjelman kuulemiset maahanmuuttajajärjestöille ja maahanmuuton parissa työskenteleville: Yleinen 
asenneilmapiiri on kiristynyt ja vihapuhe lisääntynyt ja saanut fyysisiä muotoja. Vihapuheen arkipäiväistyminen tuntuu 
madaltaneen kynnystä uhata väkivallalla tai käyttää väkivaltaa. Paikallispoliitikkojen roolista puhuttiin useammassakin 
työpajassa ja todettiin, että jo yksikin vahva johtaja pystyy vaikuttamaan keskusteluilmapiiriin paikallistasolla. 

• Toimintaohjelman kuulemiset saamelaisille: Saamelaisiin kohdistuva vihapuhe ja rasismi jäävät usein huomaamatta ja 
tunnistamatta yhteiskunnan tasolla eikä sitä tuomita riittävän vahvasti. Saamelaisalueella erityisiä kysymyksiä ovat 
kielteiset asenteet ja vihapuhe elinkeinonharjoittajia kohtaan sekä saamelaiskulttuurin omiminen matkailussa. Laajemmin 
keskusteluilmapiiri on myös muuttunut ja epäasiallinen käytös yleistynyt myös kuntapolitiikassa. 

Tavoite 7: Puututaan vihapuheeseen 
systemaattisella toiminnalla ja yhteistyöllä 



Koulutuspaketti ja koulutustilaisuudet (5-10) vihapuheesta ja siihen 
reagoimisesta (ministeriöiden, kuntien, muiden viranomaistan
viestintäasiantuntijat). (VNK)

Lisätään paikallispoliitikkojen tietoisuutta vihapuheesta ja osaamista puuttua 
siihen(Kuntaliitto, OM)

- seminaari Kuntamarkkinoilla 2022
- OM:n tuottamat materiaalit:  

Webinaari vihapuheesta ja häirinnästä kuntapoliitikoille 
https://youtu.be/FIImt1Tx8PM

Esite vihapuheesta ja häirinnästä kuntapoliitikoille

Toimenpiteet ja työkalut

https://youtu.be/FIImt1Tx8PM
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Ohjeita+vihapuheen+kohteille+kuntap%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4j%C3%A4t.pdf/aa35e42b-4f84-7d3e-0ccb-c7cd44713b2d/Ohjeita+vihapuheen+kohteille+kuntap%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4j%C3%A4t.pdf?t=1661178880827


Toimintaohjelman arviointivaiheessa tehty 
tutkimuskatsaus osoitti, että syrjintään liittyvät 
tiedonkeruun rakenteet ovat kehittyneet 
viimeisten 10 vuoden aikana merkittävästi, 
mutta rasismiin liittyvä tiedonkeruu on vähäistä. 
Rasismia ja antirasismia koskevan käsitteellisen 
tiedon ja akateemisen tutkimuksen 
vahvistaminen on tärkeää, koska se auttaa 
tulkitsemaan ja yhdistämään eri näkökulmista 
eri menetelmillä tuotettua tietoa. 

Tavoite 8: Kehitetään 
rasismiin ja syrjintään 
liittyvää tutkimusta ja 
tiedonkeruuta



Toimenpiteet ja työkalut
Hyvien väestösuhteiden hankkeessa luodaan paikallisen tiedonkeruun 
yhteisölähtöistä tiedonkeruuta.

- omankielisiä tiedonkeruutilaisuuksia ympäri Suomea, mallinnus, 
yhteistyöseminaarit päättäjien kanssa sekä vaikuttavuuden arviointi 
vuoden 2022 loppuun mennessä.
- toiveena että kunnat tarttuisivat tilaisuuteen ja jatkossa ostaisivat 
järjestöiltä tiedonkeruuseen liittyvää palvelua.

Luodaan rakenteellisen syrjinnän seurantamalli: (ml. tutkimuskatsaus rasismiin 
Suomen historiassa ja sen heijastumiin nyky-yhteiskunnassa). (OM ja syrjinnän 
seurantajärjestelmä)

Kehitetään Ketään ei jätetä (LNOB)-periaatteen toteutumisen seurantaa osana 
rasismin ja syrjinnän seurantaa sekä kestävän kehityksen seurantaa. (VNK, OM)



• Ideakilpailu valmisteluvaiheessa: jaettiin valtionavustuksia parhaille hankeideoille 
toteutusta varten/ toteutus 2021-2022.

• Esimerkkejä hankkeista:
➢ Rohkeasti ja reilusti kasvatustyössä - Antirasistiset koulutukset varhaiskasvattajille. (Yhteiset Lapsemme ry) 

https://www.yhteisetlapsemme.fi/wp-content/uploads/2022/01/Rasismistapuhuminenpientenlastenkanssa-
1.pdf

➢ Työkalu (verkko-opas ja työpajamalli) kahden kulttuurin perheiden ja adoptioperheiden käyttöön: miten ottaa 
puheeksi rasismi lasten kanssa, miten puuttua rasismiin ja syrjintään. (Familia ry) 
https://www.familiary.fi/kuinka-puhua-rasismista-ja-syrjinnaumlstauml--opas.html

➢ Videoprojekti rodullistettujen nuorten syrjintäkokemuksista (Mahdin Nuoret ry) 
https://www.youtube.com/watch?v=7duNkOE31jc

➢ Opinto-ohjauksen tukihanke: ammattilaisten koulutukset, nuorten ja heidän vanhempiensa mentorointi, jotta 
jokaisella nuorella olisi tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen opinto-ohjaukseen asemastaan, 
sukupuolestaan ja taustastaan huolimatta. (Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö)

➢ Eri taustaisten nuorten yhteistyön ja toiminnan lisääminen, ja sitä kautta asenneilmapiiriin ja väestösuhteisiin 
vaikuttaminen. (SPR/Savo-Karjala)

➢ Valokuvausprojekti, jolla lisätään rodullistettujen ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien näkyvyyttä, tietoisuutta heihin kohdistuvasta syrjinnästä sekä 
vahvistetaan intersektionaalista näkökulmaa rasismin vastaisessa työssä. (Seta ry): https://seta.fi/meista/

Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa

https://www.yhteisetlapsemme.fi/wp-content/uploads/2022/01/Rasismistapuhuminenpientenlastenkanssa-1.pdf
https://www.familiary.fi/kuinka-puhua-rasismista-ja-syrjinnaumlstauml--opas.html
https://www.youtube.com/watch?v=7duNkOE31jc
https://seta.fi/meista/


• Toimenpiteiden koordinointi ja onnistumisen varmistaminen

• Sidosryhmäkeskustelut jatkuvat läpi toimeenpanokauden

• 19.12. seminaarin yhteydessä laajempi sidosryhmäkeskustelu 
toimintaohjelman tavoitteista ja vaikuttavuudesta

• Ulkoinen arviointi toteutetaan myöhemmässä vaiheessa

• Seuraava hallitusohjelma määrittää toiminnan suuntaa 
valtioneuvostossa, toimintaohjelma hyvä pohja

Mitä seuraavaksi?



Syrjinnästä vapaa 
alue ja uudet 
materiaalit 

➢Aloitteen taustaa ja 
kehitysvaiheita

➢Syrjinnästä vapaa alue 
nuorisoalalla

➢Uusien materiaalien esittely

Kuva: #syrjinnastavapaa- Instagram



• Kampanja käynnistynyt vuonna 2008 Suomen Monikulttuurinen 
Liikuntaliitto Fimun ja sisäministeriön yhteisenä kampanjana, mukaan 
pyydettiin alusta alkaen muitakin järjestöjä: Ihmisoikeusliitto, Seta, 
Vammaisfoorumi, Allianssi. 

• Kampanja ollut matalan kynnyksen kampanja, perustuu 
kampanjamerkkiin ja liittyneiden omaan arvioon ja aktiivisuuteen.

• Joitakin erityiskampanjoita ollut vuosien varrella: liikuntasektorilla, 
opetusalalla, nuorisoalalla.

• Koronapandemian aikana julistautumiset lisääntyneet. Toukokuussa 
2022 mukana on yhteensä n. 2300 organisaatiota. 

Kampanjan taustaa ja perustietoja



Ei enää pelkkä kampanja

• Sinisellä merkillä vakiintunut paikka monien julkisten tilojen seinällä

• Vuosien varrella toivottu kampanjaan liittyvää muuta materiaalia

• Vuodesta 2008 ymmärrys yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta 
lisääntynyt huomattavasti 

-> sininen merkki ollut hyvä ensiaskel, nyt toimii muun 
edistämistyön tukena

• Vuonna 2022 tuotetaan kohdennettua materiaalia nuorisoalalle ja 
liikunta-alalle

-> kysely syrjinnästä vapaiksi alueiksi julistautuneille nuorisoalan 
toimijoille toukokuussa 2022



Muutama nosto kyselyn vastauksista

Miksi julistauduitte syrjinnästä vapaaksi 
alueeksi?



Minkälaista palautetta olette saaneet nuorilta, henkilökunnalta tai sidosryhmiltänne kampanjaan 
liittyen?

• Nuoret ovat olleet kiinnostuneita etenkin kyltistä, ja se on ollut hyvä keino keskustella teemasta nuorten 
kanssa.

• Kyltti huomataan toimitiloissa ja sitä pidetään hyvänä. Emme ajattele, että asia olisi kampanja, vaan 
olennainen ja arkipäiväinen osa toimintaa.

• Nuorille asia on tärkeä, aikuisille tuntuu olevan tärkää vain että asia on nuorille tärkeä ja että he ovat 
aloitteellisia.

Minkälaista konkreettista tukea toivoisitte yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassanne?

• Käytännön työkalut, joilla aihetta voitaisiin käsitellä nuorten kanssa, olisivat tervetulleita.

• Koulutusta aiheen tiimoilta, ajantasaista ja laadukasta materiaalia.

• Että yhdenvertaisuus ei olisi vain sanahelinää tasa-arvosuunnitelmissa, vaan toiminta aidosti saataisiin 
osaksi työkulttuuria.

• Menetelmiä ja materiaaleja. Iskevät julisteet olisi meidän toiminnassa toimivia, kuten myös 
somemateriaalit.



Minkälaisia toimia olette tehneet organisaatiossanne syrjinnästä 
vapaan alueen toteuttamiseksi?

• Listanneet arvoja toimintasuunnitelmaan. Koulutuksia suunniteltu henkilöstölle ensi syksyn alun 
perehdytysjaksolle. Käytännön taso vielä kesken.

• Viestimme somekanavillamme avoimesti tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, syrjinnän vastaista 
toimintaa ja seksuaalivähemmistöjen toimintaa edistäviä julkaisuja ja kampanjoita. Näin
toivomme asiakkaidemme huomaavan, että meille ovat kaikki tervetulleita.

• Pidämme yhdenvertaisuutta toimintamme kulmakivenä ja keskustelemme siitä säännöllisesti

• Eipä mitään lukuun ottamatta että nuorten tilamme (2kpl) ovat julistettu syrjintävapaiksi ja asia 
on nuorten toiminnassa esillä. Organisaatiomme kuitenkin palvelee kaiken ikäisiä, ja muu 
henkilöstö tai asiakkaat eivät ole lähteneet projektiin mukaan.

• Kiusaamisen vastainen ohjeistus, yhdenvertaisuussuunnitelma.



Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu 
viitekehyksenä
• Lakisääteiset velvoitteet yhdenvertaisuuden edistämisestä

• Kunnat erityisessä roolissa, tuoreiden seurantatietojen mukaan vain 
55 kunnista on toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma

-> nuorisotoimista ei erillistä tietoa

• OKM tilannut selvityksen nuorisoalan järjestöjen suunnitelmista, 
valmistuu kesäkuussa

• Nuorisoalalla todella hyvät edellytykset ottaa 
yhdenvertaisuussuunnittelu aktiivisen edistämistyön välineeksi ja 
toimia suunnannäyttäjänä muille toimialoille



• Merkin eri kieliversiot, toistaiseksi sähköisessä muodossa

-> englanti, ruotsi, venäjä, arabia, somali, saamenkielet, 
romanikieli

-> tuotetaan lisää jos tarvetta

• Saatavilla kuvana ja pdf-versiona

• Yritetään löytää tapa tuoda ladattavaksi 
www.syrjinnastavapaa.fi –sivustolle, toistaiseksi

• Tilaus sähköpostilla: yhdenvertaisuus.om@om.fi

Uudet SVA-materiaalit

http://www.syrjinnastavapaa.fi/
mailto:yhdenvertaisuus.om@om.fi


Syrjinnästä vapaa 
alue -huoneentaulu

• Tueksi keskustelujen käymiseen nuorten ja 
henkilökunnan kesken

• Syventämään viestiä
• Lisäämään tietoisuutta
• Kaksi eri versiota: 

-> ns. valmis versio
-> tuunattava versio, johon voi 
lisätä organisaation omia tavoitteita, 
logon, häirintäyhdyshenkilön 
yhteystiedon tms. 

Tilaus sähköpostilla: yhdenvertaisuus.om@om.fi

mailto:yhdenvertaisuus.om@om.fi


Syrjinnästä vapaa alue -uutiskirje

• Testataan verkostoon liittyneiden 
tueksi: jaetaan tietoa 
ajankohtaisista materiaaleista, 
tapahtumista yms. 

• Voi tilata sähköpostiin osoitteesta: 
https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinna
sta-vapaa-alue-uutiskirje

• Toistaiseksi saatavilla vain 
suomeksi, kieliversiot 
mahdollisuuksien mukaan. 

https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnasta-vapaa-alue-uutiskirje
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