Yhdenvertaisuuslaki
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

—————

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset

Hyvän tavan vastaisen markkinoinnin kiellosta
säädetään
kuluttajansuojalaissa
(38/1978).

1§

4§

Lain tarkoitus

Määritelmät

Tämän lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä
tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Viranomaisella tarkoitetaan tässä laissa
valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja
eduskunnan virastoja sekä Ahvenanmaan
maakunnan viranomaisia niiden soveltaessa
valtakunnan lainsäädäntöön kuuluvia säädöksiä. Mitä viranomaisesta säädetään,
sovelletaan myös muuhun julkista hallintotehtävää hoitavaan.
Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan tässä
laissa sitä, joka järjestää lakiin perustuvaa
opetusta tai koulutusta.
Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä,
jonka palveluksessa on henkilöitä työsuhteessa tai julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Mitä tässä laissa säädetään
työnantajasta, sovelletaan myös työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 7 §:ssä ja
merityösopimuslain (756/2011) 1 luvun
8 §:ssä tarkoitettuun käyttäjäyritykseen tämän
käyttäessä
vuokratyöntekijöihin
työnjohto- ja valvontaoikeutta samoin kuin
työharjoittelun ja muun vastaavan toiminnan
järjestäjään siltä osin kuin tämä käyttää työnjohto- ja valvontaoikeutta.
Tavaroiden tai palvelujen tarjoajalla tarkoitetaan
tässä
laissa
sitä,
joka
ammattimaisesti tarjoaa tavaroita tai palveluja yleisesti saataville.

2§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa.
Lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityis- eikä
perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan
eikä uskonnonharjoitukseen.
3§
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta
ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä säädetään naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).
Rangaistus syrjinnästä, työsyrjinnästä ja
kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä törkeästä
kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetään rikoslaissa (39/1889).
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2 luku

7§

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

5§
Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja
muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita,
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden
edistämiseksi. Velvollisuus suunnitelman
laatimiseen ei koske evankelis-luterilaista
kirkkoa, ortodoksista kirkkoa eikä julkista
hallintotehtävää hoitavaa sellaista yksityistä,
jonka palveluksessa on säännöllisesti vähemmän kuin 30 henkilöä.
6§
Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää
yhdenvertaisuutta
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja
muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita,
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava
siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden
edistämiseksi.
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja
heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai
heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan
tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja
sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan
henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia
ratkaisuja
tehtäessä.
Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö,
voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja
oikeasuhtaisia.
Työnantajalla, jonka palveluksessa on
säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä
henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.
Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella
valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei
ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla
luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella
henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut
yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin
työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden
edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on
myös työsuojeluvaltuutetulla.
3 luku
Syrjinnän ja vastatoimien kiellot
8§
Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan,
vammaisuuden,
seksuaalisen
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän
syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään
vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai
oletukseen.
Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi
tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä,
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kohtuullisten mukautusten epääminen sekä
ohje tai käsky syrjiä.

5) erilaisesta kohtelusta etnisen alkuperän
perusteella.

9§

12 §

Positiivinen erityiskohtelu

Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa

Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu,
jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä
johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.
10 §
Välitön syrjintä
Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on
kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.
11 §
Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet
Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on
hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.
Erilainen kohtelu on kuitenkin oikeutettua
siinäkin tapauksessa, että kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla
on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen
saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Tätä
säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, kun kyse
on:
1) julkisen vallan käytöstä tai julkisen hallintotehtävän hoidosta;
2) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta;
3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta;
4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijätai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka
järjestön antamista etuuksista;

Erilainen kohtelu työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa
palvelussuhteessa
sekä
työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa
samoin
kuin
työhön
tai
palvelukseen otettaessa on oikeutettua, jos
kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden
suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin
vaatimuksiin ja
kohtelu on
oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen
pääsemiseksi.
Ikään tai asuinpaikkaan perustuva erilainen
kohtelu on lisäksi oikeutettua, jos kohtelulla
on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita
koskeva tavoite taikka jos erilainen kohtelu
johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien
saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.
13 §
Välillinen syrjintä
Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö
saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella,
paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen
saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.
14 §
Häirintä
Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai
tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on
häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn
ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn
vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä
taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen
tai hyökkäävä ilmapiiri.
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Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä,
että työntekijä on joutunut työssään 1 momentissa tarkoitetun häirinnän kohteeksi,
laiminlyö ryhtyä käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi.
15 §
Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi
Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän,
työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen
tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset
mukautukset, jotta vammainen henkilö voi
yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja
yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita
samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä
työuralla.
Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa
otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun
toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten
arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten
saatavissa oleva tuki.
Työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä
perusteista vammaiselle, joka katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi
tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taikka työ- tai virkasuhteessa.
16 §
Vastatoimien kielto
Henkilöä ei saa kohdella epäsuotuisasti eikä hänelle kielteisiä seurauksia aiheuttavalla
tavalla sen vuoksi, että hän on vedonnut tässä
laissa säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, osallistunut syrjintää koskevan
asian selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin
toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

17 §
Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto
Työnantaja ei saa avoimesta työpaikasta,
virasta tai tehtävästä ilmoittaessaan oikeudettomasti edellyttää hakijoilta tässä laissa
tarkoitettuja henkilöön liittyviä ominaisuuksia tai seikkoja.
4 luku
Valvonta
18 §
Valvontaviranomaiset
Tämän lain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset.
Eduskuntaan ja eduskunnan toimielimiin
tämän lain säännöksiä valvonnasta sovelletaan vain, kun kysymys on eduskunnan tai
sen toimielimen toiminnasta viranomaisena
tai työnantajana.
Tämän lain säännöksiä valvonnasta ei sovelleta tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon, tuomioistuinten ja
muiden lainkäyttöelinten eikä valtioneuvoston
oikeuskanslerin
ja
eduskunnan
oikeusasiamiehen toimintaan.
19 §
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta
Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi tämän lain
soveltamisalalla:
1) avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita
henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia
tutkittaessa;
2) avustaa 5—7 §:ssä tarkoitettujen edistämistoimenpiteiden suunnittelussa;
3) antaa yleisiä suosituksia syrjinnän ehkäisemiseksi
ja
yhdenvertaisuuden
edistämiseksi;
4) ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tämän lain noudattamista
koskevassa asiassa.
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Valtuutettu voi antaa yksittäistapauksessa
perustellun kannanoton tämän lain vastaisen
menettelyn ennaltaehkäisemiseksi taikka sellaisen jatkamisen tai uusimisen estämiseksi,
jollei kyse ole työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltaan kuuluvasta asiasta taikka
työ- tai virkaehtosopimuksen tulkinnasta.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun muista yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän
ehkäisemiseen liittyvistä tehtävistä säädetään
yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetussa laissa
( / ).

20 §
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan
tehtävät ja toimivalta
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
vahvistaa osapuolten välisen sovinnon syrjintää tai vastatoimia koskevassa asiassa, jollei
sovinto ole lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka loukkaa sivullisen oikeutta.
Sovinto, jonka lautakunta on vahvistanut,
pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen
tuomio.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
voi tuomioistuimen, yhdenvertaisuusvaltuutetun tai muun viranomaisen taikka
yhdenvertaisuutta edistävän yhteisön pyynnöstä antaa lausunnon tämän lain tulkinnan
kannalta merkittävästä asiasta, jollei asia
kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan
taikka koske työ- tai virkaehtosopimuksen
tulkintaa. Työsuojeluviranomaisen oikeudesta pyytää lautakunnalta lausuntoa säädetään
22 §:ssä.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
voi muissa kuin työsuojeluviranomaisen toimivaltaan 22 §:n mukaan kuuluvissa asioissa
kieltää asianomaista jatkamasta tai uusimasta
syrjintää tai vastatoimia taikka määrätä tämän ryhtymään kohtuullisessa määräajassa
toimenpiteisiin tässä laissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Lautakunta voi
asettaa antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon.

21 §
Asian saattaminen yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunnan käsiteltäväksi
Sovinnon osapuolet yhdessä tai yhdenvertaisuusvaltuutettu osapuolten suostumuksella
voivat hakea yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunnalta sovinnon vahvistamista
syrjinnän tai vastatoimien kiellon vastaista
menettelyä koskevassa asiassa.
Se, joka katsoo joutuneensa syrjityksi tai
vastatoimien kohteeksi, voi saattaa syrjintää
tai vastatoimia koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi
20 §:n 3 momentissa säädettyjä toimenpiteitä
varten. Tällaisen asian voi edellä tarkoitetun
asianomistajan suostumuksella saattaa lautakunnan
käsiteltäväksi
myös
yhdenvertaisuusvaltuutettu tai yhdenvertaisuutta edistävä yhteisö.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi saattaa 5 ja
6 §:ssä säädettyjen suunnitteluvelvoitteiden
laiminlyöntiä koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi
20 §:n 3 momentissa säädettyjä toimenpiteitä
varten.
Asian käsittelystä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa säädetään yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvolautakunnasta annetussa laissa ( / ).
22 §
Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta
Tämän lain noudattamista työsuhteessa ja
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä
työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa työpaikalla sekä työhönotossa
valvovat työsuojeluviranomaiset sen mukaan
kuin tässä laissa sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
annetussa laissa (44/2006) säädetään.
Työsuojeluviranomainen ryhtyy työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä annetussa laissa säädettyihin
sellaisiin toimenpiteisiin, joihin sille yksittäistapauksessa tehty syrjintävalitus antaa
aihetta, ja tiedottaa valituksen tehneelle yh-
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denvertaisuusvaltuutetun tehtävästä avustaa
syrjinnän uhriksi joutuneita.
Työsuojeluviranomainen voi pyytää yhdenvertaisuusvaltuutetulta tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta lausunnon
tämän lain tulkinnasta ja soveltamisesta.
5 luku

säätiön sääntöjen syrjivä tai vastatoimen kiellon vastainen määräys on mitätön.
Tuomioistuin voi muuttaa sopimusta tai
määrätä sen raukeamaan, jos 1 momentissa
tarkoitettu sopimusehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin
muuttumattomana ei ole ehdon huomioon ottamatta jättämisen vuoksi kohtuullista.

Oikeusturva ja seuraamukset

26 §

23 §

Hyvitystä tai syrjiviä ehtoja koskeva vaatimus

Hyvitys
Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä
viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen
järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden
tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen
vastatoimia.
Hyvityksen saaminen ei estä saamasta korvausta vahingonkorvauslain (412/1974) tai
muun lain mukaan.

Hyvitystä sekä syrjivien ehtojen mitättömäksi julistamista voi käräjäoikeudessa
vaatia se, joka katsoo joutuneensa syrjityksi
tai vastatoimien kohteeksi.
Hyvitystä ja syrjivien ehtojen mitättömäksi
julistamista on vaadittava kahden vuoden kuluessa syrjivästä tai vastatoimien kiellon
vastaisesta menettelystä. Työhönottotilanteissa vaatimus on kuitenkin esitettävä
vuoden kuluessa siitä, kun syrjäytetty työnhakija on saanut tiedon valintapäätöksestä.

24 §

6 luku

Hyvityksen määrä

Erinäiset säännökset

Hyvityksen tulee olla oikeudenmukaisessa
suhteessa teon vakavuuteen. Teon vakavuutta
arvioidaan ottamalla huomioon rikkomuksen
laatu, laajuus ja kesto.
Hyvitystä määrättäessä on otettava huomioon mahdollinen samasta teosta muun lain
nojalla henkilöön kohdistuvan loukkauksen
vuoksi tuomittu tai maksettavaksi määrätty
korvaus.
Hyvitystä voidaan kohtuullistaa tai se voidaan jättää määräämättä, jos hyvitys
muodostuisi kohtuuttomaksi ottaen erityisesti
huomioon kieltoa rikkoneen pyrkimykset estää tai poistaa menettelyn vaikutukset ja
kiellon rikkojan taloudellinen asema.

27 §
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen
Tuomioistuimen on sen käsiteltävänä olevassa, tämän lain soveltamista koskevassa
asiassa varattava yhdenvertaisuusvaltuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi siltä osin kuin
asia kuuluu valtuutetun toimivaltaan. Syyttäjän on ennen syytteen nostamista rikoslain
11 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta varattava valtuutetulle mahdollisuus tulla
kuulluksi.
28 §

25 §

Todistustaakka

Syrjivät ehdot

Vireillepanijan on syrjintää tai vastatoimia
koskevaa asiaa tuomioistuimessa tai muussa
viranomaisessa käsiteltäessä esitettävä selvitystä seikoista, joihin vaatimus perustuu. Jos

Syrjivä tai vastatoimien kiellon vastainen
sopimusehto sekä yrityksen, yhdistyksen ja
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asiaa käsiteltäessä esitettyjen selvitysten perusteella voidaan olettaa syrjinnän tai
vastatoimien kieltoa rikotun, vastapuolen on
kumotakseen oletuksen osoitettava, että kieltoa ei ole rikottu. Mitä tässä pykälässä
säädetään, ei sovelleta rikosasian käsittelyssä.

29 §
Voimaantulo
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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