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7 ARTIKLA: LASTEN JA NUORTEN OIKEUS SUOJELUUN
7 artiklan 1 kohta: Vähimmäisikä työhönottoa varten
Kysymys 1
Vuosilomalakia (162/2005) muutettiin raporttikauden aikana.
Kyseisen muutoksen (182/2016) mukaisesti: "Lain nojalla jos työntekijä on vuosilomansa aikana
työkyvytön sairauden tai tapaturman vuoksi, kuutta ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää pidetään
”omavastuupäivinä”, jotka eivät oikeuta työntekijää loman siirtämiseen. Omavastuuaikaa koskevista
säännöksistä huolimatta työntekijät, jotka ovat lomanmääräytymisvuoden aikana kerryttäneet neljän
viikon tai sitä pitemmän vuosiloman, ovat aina oikeutettuja vähintään neljän viikon lomaan. Lisäksi
tehtiin muutoksia säännöksiin työsuhdetta vastaavista kausista siten, että vuosilomaa voi kerryttää
korkeintaan kuudelta äitiys- ja isyysloma ja vanhempainlomakuukaudelta.
Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) muutettiin raporttikaudella.
Lain 16 pykälää muutettiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevalla lailla (1137/2013) osana
lainsäädäntöä, joka koski ammattitaidon kehittämisen taloudellista tukemista.
Lain 16 pykälää muutettiin lisäksi lailla (1471/2016), ja sen sanamuodon mukaisesti työnantajan, jonka
palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, tulee sisällyttää henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmaan periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii työsopimuslain (55/2001) 7
luvun 13 pykälän tai merityösopimuslain (756/2911) 8 luvun 11 pykälän mukaista työllistymistä
edistävää valmennusta tai koulutusta työntekijöille, jotka on irtisanottu taloudellisista tai
tuotannollisista syistä.
Lain 19 pykälä 1 momentti muutettiin laeilla (1344/2014 ja 1347/2014) siten, että niissä viitataan
yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 7 pykälän 2 momenttiin, jonka nojalla työantajien tulee laatia
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Lain 48 pykälään tehtiin tekninen muutos (208/2017) siten, että aiempi sana ”työllisyystoimisto”
korvattiin "työ- ja elinkeinotoimisto” -nimityksellä.
Kysymykset 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.

7 artiklan 2 kohta: Vaarallinen tai epäterveellinen työ
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
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Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Nuorille työntekijöille mahdollisesti haitallisia tai vaarallisia töitä koskevat säännökset ovat lain nuorista
työntekijöistä (998/1993) 9 pykälässä. Nuorta työntekijää saa käyttää tällaisiin töihin vain ehdoilla, jotka
on määritelty asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006).
Tämä asetus säädettiin nuoria työntekijöitä koskevan lain sekä työturvallisuuslain (738/2002) nojalla.
Nuoria työntekijöitä koskevan lain 18 pykälä sisältää lain rikkomista koskevat rangaistussäännökset. 1
momentin mukaan työsuojelusäännösten rikkominen, vamman aiheuttaminen tai säännösrike taikka
säännösrikkomuksen jatkumisen salliminen johtaa rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 pykälän mukaiseen
rangaistukseen. 2 momentin mukaan nuorten työntekijöiden työaikaa koskevien suojasäännösten
rikkominen työsuojeluviranomaisten varoituksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta johtaa
rikoslain 47 luvun 2 pykälän mukaiseen rangaistukseen. Lisäksi 3 momentin nojalla työnantaja tai
työnantajan edustaja, joka tarkoituksellisesti tai huolimattomuuttaan kiertää nuoria työntekijöitä
koskevan lain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä muulla kuin 1 ja 2 momenteissa mainituilla
tavoilla tuomitaan sakkoihin nuoria työntekijöitä koskevien työsuojelusäännösten rikkomisesta.
Työnantajan ja työnantajan edustajan vastuun jakautuminen määräytyy rikoslain 47 luvun 7 pykälän
mukaisesti.
Lisäksi lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 3 luku sisältää
säännökset hallinnollisista valvontakeinoista. Niitä ovat mm. kehotuksen ja toimintaohjeen antaminen
(13 pykälä), asian saattaminen työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi (14 pykälä) sekä
työsuojeluviranomaisen velvoittava päätös (15 pykälä), jota työsuojeluviranomainen voi tehostaa
uhkasakolla tai keskeyttämisuhalla.

7 artiklan 3 kohta: Oppivelvollisuuden täysipainoisen osallistumisen turvaaminen
Kysymys 1
Perusoppilain (628/1998) mukaan Suomessa pysyvästi asuvien lasten on osallistuttava
oppivelvollisuusopetukseen. Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän
vuotta, ja se päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kymmenen vuoden kuluttua
oppivelvollisuuden alkamisesta. Oppivelvollisuusikäisen lapsen on osallistuttava perusopetukseen tai
muulla tavoin saavutettava perusopetusta vastaava tietomäärä. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena
on valvoa perusopetuksessa olevan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa tämän vanhemmalle tai huoltajalle
luvattomista poissaoloista. Oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan vanhemman tai huoltajan on
pidettävä huolta oppivelvollisuuden täyttämisestä. Jos oppivelvollisuusikäinen lapsi ei osallistu lain
nojalla tarjottuun opetukseen, oppilaan asuinpaikan paikallisviranomainen on velvollinen seuraamaan
hänen edistymistään.
Nuoria työntekijöitä koskevan lain mukaan työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja
joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Lisäksi saadaan 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden
aikana sanotun iän täyttävä henkilö ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen
terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen: 1) enintään puoleksi hänelle
kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta; sekä 2) koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kulloinkin
kestoltaan lyhytaikaiseen työsuoritukseen (lakimuutoksen 754/1998 mukaisesti).
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Erityisestä syystä voidaan 15 pykälässä tarkoitetulla luvalla sallia, että 2 momentissa tarkoitettua
nuorempi henkilö saa työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä
sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa. Ennen alle 18 vuotiaan palkkaamista tämän on osoitettava
ikänsä luotettavasti ja todistettava, ettei ole enää oppivelvollisuuden piirissä.
Kysymykset 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean yleisiin kysymyksiin ja johtopäätöksiin
Kuten aiemmassa selonteossa todettiin, nuoria työntekijöitä koskevan lain 2 pykälän 1 momentin
mukaan työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut
oppivelvollisuutensa.
Lain 2 pykälän 2 momentin nojalla saadaan 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana
sanotun iän täyttävä henkilö ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai
kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen:
1)

enintään puoleksi hänelle kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta; sekä

2)

koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kulloinkin kestoltaan lyhytaikaiseen työsuoritukseen.

Kuten 2 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan (hallituksen esitykset 92/1993, s. 17 ja
89/1998, s. 2), 2 pykälän 2 momentti koskee 14 vuotta täyttäneitä tai täyttäviä henkilöitä, jotka eivät
vielä ole suorittaneet oppivelvollisuuttaan. 2 momentin 1 kohdan säännös koskee työtä, jota tekee
oppivelvollinen henkilö virallisella koulun antamalla loma-ajalla. Näitä lomia ovat kesä- ja joululomat
sekä hiihto- ja syyslomat. Säännökset eivät koske tavallisia viikonloppuja.
Perusopetuksen lukuvuoden pituutta koskevat säännökset ovat perusoppilaissa (628/1998) sekä sen
nojalla annetuissa asetuksissa, jotka ovat opetus- ja kulttuuriministeriön vastuualuetta. Käytännössä
Suomen peruskoulujen kesäloma alkaa tavallisesti kesäkuun alussa ja loppuu elokuun alussa. Tämä
merkitsee sitä, että peruskoululaisilla on suunnilleen kahden kuukauden kesäloma, ja jo 14 vuotta
täyttänyt tai täyttämässä oleva lapsi saa työskennellä puolet tästä ajasta. Joululoma sekä hiihto- ja
syyslomien pituus voi vaihdella paikkakunnasta riippuen. Riippumatta niiden pituudesta
oppivelvollisuusikäiset lapset voivat olla kevyessä työssä korkeintaan puolet loma-ajasta.
Jos oppivelvollisuusikäinen lapsi työskentelee lomallaan, nuoria työntekijöitä koskevan lain (8 pykälä)
olevat päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevat säännökset on otettava huomioon. Säännökset
kuvattiin tarkemmin hallituksen edellisessä selonteossa.

7 artiklan 4 kohta: Alle 18-vuotiaiden henkilöiden rajoitettu työaika
Kysymys 1
Perusoppilaissa (852/1998) määrätään, että esiopetuksen ja perusopetuksen kahden ensimmäisen
vuosiluokan koulupäivien pituus ei saa ylittää viisi oppituntia, kun taas muilla luokilla sekä
vapaaehtoisessa lisäperusopetuksessa oppitunteja saa olla 7.
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Jos asianmukaisen opetuksen järjestäminen niin vaatii, oppilaan koulupäivä luokilla 7-9 voi väliaikaisesti
ylittää laissa määrätyn enimmäiskeston.
Yleisen lukio-opetuksen ja ammatillisen toisen asteen opetuksen ja koulutuksen työpäivien pituudesta ei
ole säännöksiä.
Ammatillista koulutusta koskevan lain (531/2017) mukaan ammatillinen koulutus voi sisältää käytännön
työtehtävien yhteydessä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Käytännön työtehtävien yhteydessä
annettavaa koulutusta voidaan järjestää koulutuksen järjestäjän ulkopuolella olevalla työpaikalla
oppisopimus- tai koulutussopimuksen perusteella. Jos koulutus perustuu oppisopimukseen, opiskelija ei
ole työsuhteessa. Koulutussopimus laaditaan kirjallisesti ja yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle yhtä
ammatillisen tutkinnon yksikköä tai pienempää opintokokonaisuutta varten kerrallaan.
Oppisopimuskoulutus perustuu kirjalliseen opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen
työsopimukseen tai kirjalliseen määräaikaiseen työnantajan ja opiskelijan välistä julkisen palvelun
työsuhdetta tai vastaavaa julkisoikeudellista palvelusuhdetta koskevaan työsopimukseen.
Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtävien
parissa. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan keskimääräisen viikkotyöajan on oltava vähintään
25 tuntia. Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on työpaikalla järjestettävää
koulutusta koskevan sopimuksen liitteenä.
Sopimus kartoittaa ja tunnistaa opiskelijan jo aiemmin hankkiman osaamisen ja määrittelee opiskelijan
tarvittavan osaamisen. Yli 15-vuotiaan henkilön säännöllinen työaika ei saa ylittää vähintään 18-vuotiaan
ja samantyyppisessä työssä olevan työntekijän säännöllistä työaikaa. Laissa oppisopimuskoulutuksesta
(1605/1992) määritelty oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan koulutus- ja työajan
kokonaispituus ei saa ylittä kahdeksaa tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa (754/1998). Koulupäivän
aikana kouluikäisen päivittäinen työaika ei saa ylittää kahta tuntia koulupäivinä ja seitsemää tuntia
muina päivinä. Koulupäivän ja työskentelytuntien yhteenlaskettu kesto ei saa olla yli kahdeksan tuntia
eikä viikoittaisia työtunteja saa olla yli 12 (408/1996). Alle 15-vuotiaan työaika ei saa olla yli seitsemän
tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa koulun lomien aikana.
Nuoren työntekijän työaika ei saa olla yli yhdeksän tuntia päivässä tai 48 tuntia viikossa. 15 vuotta
täyttäneen työajan on asetuttava aamukuuden ja iltakymmenen väliseen aikaan. koulutustarkoituksissa
viranomaisten hyväksymissä ja valvomissa tehtävissä työskentelevät yli 15-vuotiaat saavat olla
kaksivuorotöissä korkeintaan puoleen yöhön asti (lailla 408/1996 tehdyllä muutoksella).
Alle 15-vuotiaiden työajan on asetuttava aamukahdeksan ja iltakahdeksan väliseen aikaan. Pakottavista
työn järjestämiseen liittyvistä syistä alle 15-vuotiaat voivat kuitenkin olla työssä aamukuuden ja
iltakahdeksan välisenä aikana (lailla 408/1996 tehty muutos).
Yli 15-vuotiaalle tulee antaa vähintään 12 tunnin pituinen katkeamaton lepoaika kunkin 24 tunnin
aikana. Jos nuorten työntekijöiden päivittäinen työaika on yli 4 tuntia 30 minuuttia, heille on annettava
työaikana vähintään 30 minuutin lepoaika, jonka kuluessa heidän tulee voida vapaasti poistua
työpaikalta. Jos työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan on tehty poikkeus työaikalain
(605/1996) mukaisiin lepoaikoihin, lepoaikoja koskevia säännöksiä voidaan soveltaa myös nuoriin
työntekijöihin (lailla 754/1998 tehty muutos). Nuorille työntekijöille on annettava viikoittainen
vähintään 38 tunnin katkeamaton tauko (lailla 408/1996 tehty muutos).
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Kysymykset 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.

7 artiklan 5 kohta: Nuorten työntekijöiden ja oppisopimussuhteessa olevien kohtuullinen
palkka
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Nuoret työntekijät
Hallitus toteaa komitean olevan oikeassa huomatessaan, ettei käytäntöihin ja lainsäädäntöön ole tullut
muutoksia viimeisimmällä tai käsillä olevalla raportointikaudella.
Suomessa nuoriin työntekijöihin sovelletaan samoja palkkaehtoja kuin muihinkin työntekijöihin. Aiempi
kansallinen raportti kuvasi yksityiskohtaisemmin oppisopimussuhteessa olevien vähimmäispalkan
määrittämistä Suomessa. Samat vähimmäispalkan määrittämiseen liittyvät periaatteet koskevat
muitakin nuoria työntekijöitä, eikä lainsäädäntöön ole tässä suhteessa tehty muutoksia. Suomessa
vähimmäispalkka määrittyy tavallisesti työehtosopimuslain (436/1946) mukaisesti työnantajaa sitovan
työehtosopimuksen taikka alalle yleissitovaksi määrätyn työehtosopimuksen perusteella.
Työsopimuslain 2 luvun 7 pykälän 1 momentin mukaan työnantajan on noudatettava vähintään
valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova
työehtosopimus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän
tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä.
Jos työnantajan alaan ei sovelleta mitään työehtosopimusta, työnantaja ja työntekijä sopivat työstä
maksettavasta korvauksesta työsopimuksessa. Palkkausta koskeva sopimuslauseke ei saa olla
kohtuuton. Jos työehtosopimusta ei ole eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä
maksettavasta korvauksesta, työntekijälle on maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja
kohtuullinen palkka työsopimuslain 2 luvun 10 pykälän mukaisesti.
Säännökset työsopimuksen kohtuuttomien ehtojen korjaamisesta tai pätemättömyydestä
(työsopimuslain 10 luku 2 pykälä) sekä rikoslain säännökset kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä (47 luku
3 a pykälä), joihin viitattiin edellisessä raportissa, ovat säilyneet muuttumattomina.
Edellisessä raportissa oli yksityiskohtainen kuvaus oppisopimussuhteessa olevien palkan
määräytymisestä. Koska samat periaatteet koskevat soveltavin osin muita nuoria työntekijöitä, hallitus
viittaa edellisessä raportissaan olevaan kuvaukseen. Käytännössä palkkaa määräytyy tavallisesti
työntekijän tehtävien mukaan. Työehtosopimuksessa määriteltyjä palkkoja korotetaan työntekijän
kokemuksen ja työtaitojen perusteella sekä toisinaan myös tehtävässä työskentelyn keston nojalla.
Oppisopimussuhteisilla työntekijöillä on tavallisesti matalimmat palkat. Kuten edellisessä raportissa
todettiin, nettopalkkatilastoja ei Suomessa ole.
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Oppisopimussuhteessa olevat
Oppisopimussuhteista voidaan todeta seuraavaa. Yli 15-vuotias voi työntekijänä solmia oman
työsopimuksensa tai irtisanoa tai perua sen. Alle 15-vuotiaan työsopimuksen voi tehdä hänen
huoltajansa tai nuori voi tehdä sen itse huoltajan suostumuksella. Oppilaalle maksettava palkka
ilmoitetaan tyypillisesti alan työehtosopimuksessa.
Oppisopimussuhde perustuu kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen, joka tehdään opiskelijan ja
työnantajan
välillä.
Oppisopimussuhteeseen
sovelletaan
työsopimuslakia.
Lisäksi
oppisopimuskoulutuksessa opiskeleviin sovelletaan työntekijöitä koskevia säännöksiä työajoista,
vuosilomista, työterveydestä ja muusta työntekijöiden suojelusta.
Oppisopimussuhteensa aikana opiskelijalla on oikeus saada päivärahaa korvauksena teoreettisten
opintojen aiheuttamasta tulonmenetyksestä, perheavustusta mikäli opiskelijalla on huollettavanaan alle
18-vuotias lapsi, sekä asumiskustannuskorvausta, jos teoreettista opetusta annetaan muualla kuin
opiskelija koti- tai oppisopimuskunnassa. Lisäksi opiskelijalla voi olla oikeus rajattuun määrään
matkakorvauksia teoreettiseen opintopaikkaan kulkemisen aiheuttamista kustannuksista.

7 artiklan 7 kohta: Alle 18-vuotiaiden nuorten palkallinen vuosiloma
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Hallitus toteaa tässä yhteydessä, että nuoriin työntekijöihin ja muihin työntekijöihin sovelletaan samoja
lomaa koskevia ehtoja. Vuosilomalaki sisältää säännökset työntekijän vuosilomaoikeudesta, ja lain
muutoksia käsiteltiin edellä 7 artiklan 1 kappaleen kohdalla. Muita lakimuutoksia ei ole tehty
raportointikaudella.
Hallitus toteaa, että työterveys- ja -turvallisuusviranomaisten velvollisuutena on valvoa työnantajan
toimintaa tekemällä työturvallisuutta ja -terveyttä kohdistuvia tarkastuksia työpaikoilla. Näiden
tarkastusten tarkoituksena on valvoa työlainsäädännön noudattamista. Työturvallisuus- ja terveystarkastuksia tehdään niin tiheästi ja tehokkaasti kuin on tarpeen tehokkaan valvonnan
varmistamiseksi. Valvonnan kohteisiin kuuluu myös vuosilomalaki, jossa on säännökset työntekijän
oikeudesta palkalliseen vuosilomaan. Laki koskee myös alle 18-vuotiaita työntekijöitä.
Vuosilomalain noudattamista koskeva valvonta kohdistuu tavallisesti vuosiloman antamisajankohtaan
(20 pykälä), vuosilomapalkkalaskelmaan (28 pykälä) sekä vuosilomakirjanpitoon. Valvontatoimien avulla
työturvallisuus- ja -terveystarkastuksia tekevät viranomaiset voivat varmistua siitä, että myös alle 18vuotiaat työntekijät saavat lainmukaiset palkalliset vuosilomansa. Esimerkiksi vuosilomakirjanpitoa on
1.1.2016 alkaen valvottu 2 447 tarkastuksella, ja vuosiloman antaminen on ollut kohteena 361 kertaa.
Näiden lukujen erittely erikseen nuorten osalta ei ole tällä hetkellä mahdollista.
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7 artiklan 8 kohta: Alle 18-vuotiaita koskeva yötyökielto
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Työterveys- ja -turvallisuusviranomaisten velvollisuutena on valvoa työnantajan toimintaa tekemällä
työturvallisuutta ja -terveyttä kohdistuvia tarkastuksia työpaikoilla. Näiden tarkastusten tarkoituksena
on valvoa työlainsäädännön noudattamista. Työturvallisuus- ja -terveystarkastuksia tehdään niin tiheästi
ja tehokkaasti kuin on tarpeen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi.
Valvonnan kohteena oleva lainsäädäntö sisältää yllä mainitun lain nuorista työntekijöistä. Lain 7 pykälä
sisältää säännökset työaikojen jakautumisesta. Tämän pykälän mukaisesti 15 vuotta täyttäneen työajan
on asetuttava aamukuuden ja iltakymmenen väliseen aikaan. Koulutustarkoituksissa viranomaisten
hyväksymissä ja valvomissa tehtävissä työskentelevät yli 15-vuotiaat nuoret saavat olla kaksivuorotöissä
korkeintaan puoleen yöhön asti. Alle 15-vuotiaiden työajan on asetuttava aamukahdeksan ja
iltakahdeksan väliseen aikaan. Pakottavista työn järjestämiseen liittyvistä syistä alle 15-vuotiaat voivat
kuitenkin olla työssä aamukuuden ja iltakahdeksan välisenä aikana Työntekijän suostumuksella on
nuoren kuitenkin mahdollista tehdä kotitaloustyötä työnantajan kotona kello 23.00 asti.
Työturvallisuus- ja -terveysviranomaiset valvovat työaikojen
työaikakirjanpidon, jota työnantajien on pidettävä työaikalain nojalla.

noudattamista

tarkastamalla

Työturvallisuus- ja -terveysviranomaiset ovat joka vuosi paljastaneet valvontatoimillaan joitakin
yötyökiellon rikkomuksia.

7 artiklan 10 kohta: Erityissuojelu fyysisiltä ja moraalisilta vaaroilta
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Verkkoturvallisuus, hyväksikäytön ehkäisy ja medialukutaito
Nuorisotyö on viime vuosina kiinnittänyt yhä enemmän huomiota lasten ja nuorten turvallisuuteen
internetin käyttäjinä ja sisällöntuottajina.
Tämän päämäärän saavuttamiseksi nuorilla työntekijöillä on oltava riittävät tiedot ja taidot digitaalisessa
ympäristössä toimimiseksi.
Nuorisotyöntekijöiden digitaalisen nuorisotyön osaamisen edistämiseksi on ryhdytty erilaisiin toimiin.
Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Helsingin kaupungin Digitaalisen nuorisotyön
osaamiskeskuksen (VERKE) Kansalliseksi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukseksi.
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VERKE:n tehtävänä kansallisena osaamiskeskuksena on varmistaa, että tietoisuus digitaalisesta
nuorisotyöstä ja siihen liittyvä osaaminen lisääntyy ja että tietoa digitaalisesta nuorisotyöstä tuotetaan
asiantuntijoiden tarpeisiin ja käytetään nuorisoalan kehittämisessä. Yksi toiminnan avainalueista on
nuorten turvallisen internetkäytön edistäminen.
Suomi on ryhtynyt toimiin suojatakseen lapsia ja nuoria kaikilta internetissä tapahtuvan seksuaalisen
hyväksikäytön ja häirinnän muodoilta.
Finnish Safer Internet Centre (FISIC) on perustettu edistämään lasten ja nuorten turvallisempaa ja
parempaa internetin ja mobiilitekniikan käyttöä. Tiedotuskeskuksen tavoitteena on lisätä kansalaisten
tietoisuutta ja osaamista paremman ja turvallisemman internetin ja muiden digitaalisten ympäristöjen
luomiseksi. Keskus järjestää tiedotuskampanjoita ja kehittää jaettavia materiaaleja ja välineistöjä.
FISIC:in tietoisuuden lisäämiseen tähtäävistä pyrkimyksistä tärkeimpiä on vuotuinen
medialukutaitoviikko, johon sisältyy myös turvallisempi internetpäiväkampanja. Medialukutaitoviikkoa
suunnittelemassa ja toteuttamassa on noin 50 kumppania, ja toimintaa toteutetaan monissa
koulutuslaitoksissa.
Safer Internet Centre (SIC) -järjestelmään kuuluu myös auttavien Insafe-palvelujen verkosto. Auttavat
palvelut antavat tietoja, neuvoja ja apua lapsille, nuorille ja vanhemmille siitä, miten käsitellä
vahingollista sisältöä, vahingollisia yhteydenottoja (kuten grooming) sekä vahingollista käyttäytymistä
(verkkokiusaaminen tai seksiviestittely eli sexting). Suomessa auttavat palvelutoiminnot perustuvat
kahteen hyvin tunnettuun yleispalveluun: Lasten ja nuorten puhelin ja Vanhempainpuhelin. Kumpikin
palvelu toimii vapaaehtoisten varassa. Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ennen kuin he aloittavat
palvelussa. Vapaaehtoisille tarjotaan myös koulutus verkkoturvallisuusasioissa sekä verkkoturvallisuutta
koskevaa tukimateriaalia.
Euroopan Safer Internet Centre -verkostossa olevat INHOPE Hotline -auttavat palvelut tarjoavat suurelle
yleisölle mahdollisuuden tehdä nimetön ilmoitus internetmateriaalista, kuten laittomaksi epäillystä
lasten hyväksikäyttömateriaalista. INHOPE on aktiivinen yhteistyöverkosto, joka koostuu 45 maassa
toimivasta 51 tukipalvelulinjasta. Tukipalvelu varmistaa, että asia tutkitaan, ja jos todetaan kyseessä
olevan laiton toiminta, se viedään asianomaiselle lainvalvontaviranomaiselle sekä monissa tapauksissa
internetpalveluntarjoajalle, jonka palvelussa sisältö on näkyvissä. Suomalainen Nettivihje-palvelua
ylläpitää Pelastakaa lapset -kansalaisjärjestö.
Nettivihje välittää kaikki laittomaan verkkosisältöön (lasten hyväksikäyttömateriaalit) liittyvät tiedot
Suomen ulkopuolelta sen maan hotline-palveluun, jossa laiton materiaali on verkkopalvelussa, sekä
myös Suomen Keskusrikospoliisille. Jos asianomaisessa maassa ei ole hotline-palvelua, tieto laittomasta
sisällöstä välitetään Suomen lainvalvontaviranomaisille. Kaikki Suomea koskeva asiaankuuluva tieto
välitetään suomen lainvalvontaviranomaisten arvioitavaksi mahdollisten toimenpiteiden pohjaksi.
Internetissä Kansallisen Audiovisuaalisen instituutin sivuilla on myös kasvatusalan toimijoille ja lasten
kanssa työskenteleville paljon materiaalia esim. kiusaamisesta.1

1

http://mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1139&Itemid=454&lang=fi,
http://mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_jreviews&Itemid=388&url=tag/asiasanat/english/&lang=fi
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Suomen poliisilla on myös Nettivinkki-nimiset verkkosivut, jonne kansalaiset voivat jättää poliisille eikiireellistä tietoa internetistä löytämästään epäilyttävästä materiaalista. Poliisi tutkii sille välitetyn tiedon
arkisin työajalla 8.00–16.00.2
Vihapuheen vastaiset toimet
Euroopan neuvosto koordinoi vuosina 2012-2017 vihapuheen vastaista kampanjaa jäsenvaltioissaan.
Suomessa kampanjan käytännön toteutuksesta vastasi Plan Finland opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamana. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti vuonna 2012 kansallisen toimikunnan tukemaan
kampanjaa. Toimikuntaan kuului laajasti viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita. Kampanja
kohdistettiin nuoriin, ja heitä oli siinä myös mukana. Erityisesti kampanja keskittyi internetissä olevan
vihapuheen vastustamiseen. Varsinaisen kampanjan päätyttyä kansallinen nuorisoverkosto Allianssi on
koordinoinut vihapuheen vastaista toimintaa Suomessa luomalla mm. eri toimijoiden välisiä verkostoja.
Vuoden 2016 keväällä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti Merkityksellinen Suomessa toimintaohjelman vihapuheen ja rasismin torjumiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi.
Ohjelma sisälsi kymmenen toimenpidettä, jotka kohdistuivat mm. opetushenkilöstön koulutukseen,
nuorisotyöhön, liikuntaan ja uskontojen vuoropuheluun. Samanaikaisesti kaikki ministeriön
hallinnonalan toimijat haastettiin mukaan yhteiseen vihapuheen vastaiseen työhön.
Merkityksellinen Suomessa -ohjelman keskeinen toimenpide nuorisosektorilla oli erityisen julkisin varoin
rahoitetun hakumenettelyn avaaminen kunnallisen nuorisotoimen palveluille tavoitteena vihapuheen
torjunta ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Kaikkiaan rahoitusta myönnettiin 14 hankkeelle, jotka
lisäävät tietämystä ja tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista nuorten piirissä sekä
edistävät nuorten kykyä vastustaa vihapuhetta ja monin eri tavoin näkyvää suvaitsemattomuutta.
Hankkeisiin kuului mm. tapahtumia, koulutusta sekä aiheeseen liittyvän materiaalin tuottamista ja
levittämistä. Hankkeet järjestävät tavoitteellista vapaa-ajan yhteistoimintaa eri ryhmiin kuuluville
nuorille. Toiminnan tavoitteena oli lisätä vihapuheetonta vuorovaikutusta eritaustaisten nuorten välillä
heidän keskinäistä ymmärrystään vahvistavalla ja ennakkoluuloja vähentävällä tavalla. Hankkeiden
toimintaa ja tuloksia arvioidaan vuoden 2018 aikana.
Muodollisen opetuksen puolella Suomi on vastikään päivittänyt varhaiskasvatuksen, esikoulun,
perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen opetussuunnitelmat. Kaikissa niissä korostetaan monin
tavoin ihmisoikeuksia ja ihmisarvon kunnioittamista.
Opetussuunnitelma on opetushallituksen määrittelemä. Se sisältää eri oppiaineiden tavoitteet ja
keskeiset sisällöt. Oppimateriaalit suunnitellaan tämän perusrakenteen pohjalta. Koulutuksen järjestäjät
laativat omat opetussuunnitelmat kansallisen opetussuunnitelman rajoissa. Näin ollen paikallisille tai
alueellisille erityispiirteille on jätetty tilaa. Kaikkien paikallisten opetussuunnitelmien tulee kuitenkin
määritellä arvot, perusperiaatteet sekä yleiset kasvatukselliset ja opetukselliset päämäärät. Uudessa
esikoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa on oppiainesisältöjen ja -tavoitteiden lisäksi mukana
laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet, joita on seitsemän: ajattelu ja oppimaan oppiminen; kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; itsestä huolehtiminen ja arjen taidot; monilukutaito; tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen; työelämätaidot ja yrittäjyys; osallistuminen, vaikuttaminen ja
kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

2

www.poliisi.fi/nettip.
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Opetushallitus tekee parhaillaan arviointia paikallisten opetussuunnitelmien täytäntöönpanosta. Koska
työ on vielä kesken, siitä ei ole vielä tuloksia.

Koulukiusaamisen ja häirinnän vastaiset toimenpiteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävää Kivakouluohjelmaa. Suurin osa kaikista Suomen peruskouluista (n. 2 500 koulua) on ottanut ohjelman käyttöön ja
saanut hyviä tuloksia. Ohjelmaa on toteutettu myös muissa maissa.3
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Opintokamu-mentorihanke kehittää toiminnallista ohjelmaa
toisen asteen oppilaitoksille. Tavoitteena on edistää opiskelutaitoja ja -motivaatiota, psykososiaalista
hyvinvointia ja elämänhallintataitoja sekä vähentää kiusaamista. Kokeilujakson jälkeen ohjelmaa
levitetiin syksyn 2018 aikana laajasti lukioihin ja ammattikouluihin sekä koulutusta tarjoaviin laitoksiin.
Maaliskuussa 2018 julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän raportti, joka sisälsi
suosituksia tavoista ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen ja edistää häiriöttömiä olosuhteita kouluissa. Työ
kattoi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen. Työryhmä
ehdotti 24 toimenpidettä, joilla jokaisen lapsen turvallisuus ja hyvinvointi pyritään turvaamaan
varhaiskasvatuksessa ja hoidossa, opetuksessa ja koulutuksessa.
Työryhmän toimenpide-ehdotuksissa oli myös varhaiskasvatuslakiin tehtävä lisäys, jonka mukaan lasta
tulee suojella kiusaamiselta, väkivallalta ja muulta häirinnältä. Työryhmä ehdotti lisäksi
varhaiskasvatukseen lasten sosioekonomiseen tukemiseen ja kiusaamisen torjumiseen tähtäävän
tutkimus- ja kehityshankkeen käynnistämistä. Työryhmän näkemyksen mukaan Suomeen tulisi perustaa
kansallinen arviointielin, joka etsisi menetelmiä kiusaamisen vähentämiseksi ja hyvinvoinnin ja
häiriöttömien koulutusolosuhteiden parantamiseksi.
Koulukiusaamisen ehkäisy ja häiriöttömien olosuhteiden edistäminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja
opetusta antavissa laitoksissa tarkoittaa etenkin toimintakulttuurin kehittämistä. Opettajilla on
keskeinen rooli rauhallisten luokkaolosuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Näin ollen hyvinvoinnin ja
häiriöttömien olosuhtein edistämiseen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen torjuntaan liittyvä
pedagoginen osaaminen tulisi määrittää opetushenkilöstön ja hallinnon lisäkoulutuksen ydinalueeksi.
Työryhmä käynnistäisi erillisiä tutkimuksia siitä, mitä toimenpiteitä perusopetuksen ja toisen asteen
oppilaitosten opettajat ja rehtorit nykyään käyttävät häiriöttömien olosuhteiden turvaamiseksi ja
luokkarauhan palauttamiseksi häiriötapauksissa.
Ehdotuksiin sisältyy myös opetus- ja koulutustarjoajien tietoisuuden lisääminen käytettävissä olevista
toimintamalleista kiusaamisen ehkäisemiseksi ja häiriöttömien olosuhteiden edistämiseksi. Koulujen ja
oppilaitosten kiusaamisselvityksissään käyttämien menetelmien yhdenmukaisuutta tulisi edistää
ohjeistusten käyttöönotolla. Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) voisivat laatia
ohjeistukset. Ehdotusten täytäntöönpanoa on monen toimijan vastuulla. Opettajien ja koulujen
hallinnon lisäksi keskeisiä toimijoita ovat koulujen hyvinvointihenkilöstö, oppilaat ja opiskelijat sekä
huoltajat. Työryhmä toteaakin, että vanhempien roolia kiusaamisen ehkäisyssä ja häiriöttömien
olosuhteiden edistämisessä pitäisi vahvistaa.
3

http://www.kivaprogram.net/
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Opetushallitus julkaisi helmikuussa 2018 päivitetyt ohjeet perusasteen kouluille, lukiolle ja ammatillisille
oppilaitoksille sukupuolisen häirinnän ehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Työ pohjautui opetus- ja
kulttuuriministeriön toimeksiantoon.
Lisäksi terveydenhuoltolaki edellyttää kolmen vuoden välein tehtäviä kouluympäristöjen
psykososiaalisen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksia. Tämä tarkastus kattaa myös
sukupuolisen häirinnän ja siihen liittyvät toimintatavat.
Tästä huolimatta 21 prosentilla lukioista ja 18 prosentilla ammatillisista oppilaitoksista ei ole mitään
kirjallista käytäntöä tai menetelmää sukupuolisen häirinnän toteamiseen tai siihen puuttumiseen.
Perusasteen kouluissa vastaava osuus oli 12 prosenttia. Luvut ilmenevät THL:n ja opetushallituksen
yhteistyössä keräämistä terveydenedistämistoimia koskeneista tiedoista.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n näkemys
Toimihenkilökeskusjärjestö on 7 artiklan yhteydessä korostanut sitä, että Suomessa alle 15-vuotiaiden
työskentelyolosuhteita ja työaikoja säädellään hyvin eikä ongelmia tavallisesti ilmene.
Kansalaisjärjestöjen näkemykset
Kansalaisjärjestöt ovat 7 artiklaa koskevissa asioissa kiinnittäneet huomiota esimerkiksi palkattomaan
harjoitteluun ja harjoittelijaohjelmiin.
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8 ARTIKLA: NAISTYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS SUOJELUUN RASKAUDEN JA
SYNNYTYKSEN YHTEYDESSÄ
8 artiklan 2 kohta: Irtisanomisen laittomuus äitiysloman aikana
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Irtisanomiskielto
Hallitus toteaa, että työsopimuslain 7 luvun 9 pykälä, joka koskee raskaana tai perhevapaalla olevan
työntekijän työsuhteen päättämistä koskee myös työntekijöitä, jotka työskentelevät julkisella sektorilla
sopimuspohjaisessa työsuhteessa.
7 luvun 9 pykälän mukaan työnantaja ei saa irtisanoa työtekijän työsopimusta tämän raskauden
johdosta eikä sillä perusteella, että työntekijä käyttää oikeuttaan perhevapaaseen. Työnantajan
pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan tai
muuta kuin 4 luvun 7 a pykälässä säädettyä perhevapaata käyttävän työntekijän työsopimuksen,
katsotaan irtisanomisen johtuneen työntekijän raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, jollei
työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta. Työnantaja saa irtisanoa äitiys-, erityisäitiys-,
isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän työsopimuksen työsopimuslain 3 pykälässä
säädetyillä perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.
Suomen lainsäädäntö suojelee raskaana olevia työntekijöitä riippumatta siitä, onko heidän työsuhteensa
määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986,
jäljempänä ”tasa-arvolaki”) sisältää nimenomaisen säännöksen, joka kieltää työnantajia olemaan
uusimatta määräaikaista työsopimusta raskauden nojalla. Säännöstä sovelletaan yhtälailla yksityiseen ja
julkiseen sektoriin sekä pysyvään ja määräaikaiseen työsuhteeseen. Määräaikaisen työsopimuksen
uusimatta jättäminen raskauden nojalla katsotaan sukupuoleen perustuvaksi syrjinnäksi, joka kielletään
tasa-arvolaissa. Sen mukaan työnantaja voidaan tuomita maksamaan tasa-arvolaissa säädettyä
korvausta sekä työsopimuslaissa yksilöityä vahingonkorvausta.
Valtion virkamieslakia (750/1994) ja lakia kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) sovelletaan julkisen
sektorin työsuhteisiin. Valtion virkamieslain 25 pykälän 5 momentin mukaan viranomainen ei saa
irtisanoa virkamiestä raskauden johdosta. Jos viranomainen irtisanoo raskaana olevan virkamiehen,
katsotaan irtisanomisen johtuvan raskaudesta, jollei viranomainen muuta perustetta näytä.
Viranomainen ei saa irtisanoa virkamiestä erityisäitiysloman, äitiysloman, isyysloman tai
vanhempainloman taikka hoitovapaan aikana. Saatuaan tietää virkamiehen olevan raskaana tai
käyttävän edellä mainittua oikeuttaan, viranomainen ei myöskään saa irtisanoa palvelussuhdetta
päättymään sanotun loman taikka hoitovapaan alkaessa tai aikana. Kunnallista viranhaltijaa koskevan
lain 38 pykälän mukaan viranhaltijalla, jolle on myönnetty virkavapaata perhevapaiden vuoksi, on sama
irtisanomissuoja kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan. Sama koskee viranhaltijaa, joka on raskaana
tai joka tulee käyttämään oikeuttaan edellä tarkoitettuihin vapaisiin.
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Laittoman irtisanomisen seuraukset
Uudelleen työllistämistä koskeviin säännöksiin ei ole tullut muutoksia. Hallitus viittaa tässä Euroopan
sosiaalista peruskirjaa koskevaan 10. raporttiinsa sekä uudistettua Euroopan sosiaalista peruskirjaa
koskeviin 2. ja 6. raportteihinsa.
Hallitus toteaa, että 8 artiklan 2 kappale ei suoraan mainita työsuhteen palautusvaatimusta. Hallitus
toteaa niin ikään, että tätä voidaan tulkita samoin kuin komitea on tulkinnut 8 artiklan 2 kappaletta eli
toisin sanoen olisi riittävää, että tuomioistuimella olisi mahdollisuus harkita työsuhteen palautusta.
Suomi on tulkinnut 8 artiklan 2 kappaleen merkitsevän sitä, että ao. artiklan tarkoitus on ennen kaikkea
työsuhteiden jatkuvuuden turvaaminen ja että myös muita työntekijän aseman ja työsuhteiden
jatkuvuuden turvaamiskeinoja voidaan käyttää.
Suomessa työntekijöiden suojelu on turvattu toimenpiteillä, jotka poikkeavat komitean 8 artiklan 2
kappaleen tulkintakäytännöstä. Suomi pyrkii turvaamaan työsuhteiden jatkuvuuden ja työntekijöiden
aseman lainsäädäntöteitse sekä silloin kun työsuhde irtisanotaan että sen jälkeen. Tähän liittyviä erilaisia
keinoja selitetään lähemmin alempana. Suomen työlainsäädännössä on erilaisia mekanismeja, jotka
estävät tämäntyyppiset työsuhteen irtisanomiset. Hallituksen näkemyksen mukaan Suomen
lainsäädäntö turvaa kaikkinensa riittävällä tavalla työntekijän asemaa.
Lisäksi Suomen lainsäädäntö heijastelee suomalaisten työmarkkinoiden kolmikantasopimusta. Kuten
komitea omissa johtopäätöksissään toteaa, Suomen työsopimuslaki ei sisällä säännöksiä työsuhteen
palauttamisesta. Aiemmissa työsopimuslaeissa oli säännös vaihtoehtoisesta hyvityksestä, jonka mukaan
tuomioistuinten velvollisuutena oli käsitellä kysymystä siitä, oliko riitatilanteessa mahdollista jatkaa
työsuhdetta tai palauttaa jo irtisanotun työntekijän työsuhde. Tämä säännös osoittautui kuitenkin
käytännössä tehottomaksi, ja sen vuoksi säännös vaihtoehtoisesta hyvityksestä kumottiin vuonna 2011
uutta työsopimuslakia laadittaessa. Suomi on siten todennut, että aiemman monikymmenvuotisen
kokemuksen perusteella työsuhteen palauttaminen ei käytännössä Suomessa toimi.
Hallitus haluaa kiinnittää huomiota siihen, että mahdolliset muutokset edellyttäisivät laajempaa
arviointia kuin yksittäisen lainsäädäntömuutoksen tarkastelu. Alla kuvatut käytäntöä ja lainsäädäntöä
koskevat seikat tulisi ottaa huomioon käsillä olevan kysymyksen tarkastelussa.
Työsuhteen irtisanominen Suomen työlainsäädännössä
Hallituksen käsityksen mukaan työsopimus muodostaa sopimussuhteen työnantajan ja työntekijän
välillä, ja siten laillinen velvollisuus palauttaa työsuhde laittomassa irtisanomistapauksessa soveltuisi
huonosti Suomen juridiseen järjestelmään. Suomen perustuslaki (731/1999) suojaa sopimusvapautta.
Työsopimussuhteen sopijapuolet voivat aina vapaasti sopia työntekijän takaisin ottamisesta.
Työsopimuslain nojalla työsopimusten irtisanomistilanteet jakautuvat työntekijän henkilöön ja
kollektiivisiin syihin perustuviin irtisanomisiin. Työsopimuksen irtisanomiskynnys sekä työntekijän
henkilöön liittyvien että kollektiivisten syiden nojalla on varsin korkea, joka osaltaan myötävaikuttaa
työsuhteiden jatkuvuuden suojaan. Työsuhteen irtisanomisperusteita tulee tarkastella erikseen
työntekijän henkilöön ja toisaalta työ puutteesta johtuvista syistä käsin.
Työttömyyden aikana työntekijöiden suojana on kollektiivinen työttömyysturvajärjestelmä sekä julkinen
työvoimapalvelu.
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Työntekijän henkilöön perustuvat työsuhteen irtisanomistilanteet
Työsuhteen irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla edellyttää asianmukaista ja
painavaa syytä, kuten työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai
laiminlyönti tai sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muutos,
joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Henkilöön liittyvissä
irtisanomisperusteissa on usein kyse sopimuspuolten välisen luottamuksen puutteesta, jolloin ei ole
enää edellytyksiä työsuhteen jatkumiselle.
Työntekijöitä, joiden käyttäytyminen on ollut moitittavaa, ei tule kuitenkaan irtisanoa henkilöön
liittyvillä perusteilla ennen kuin heille on annettu varoitus (poikkeuksena työsopimuksen purkaminen) ja
kuultu.
Työsopimuksen irtisanomien on viimeinen keino tilanteessa, jossa työsuhteen jatkuminen ei ole
mahdollista tarjoamalla työntekijälle muuta työtä ja koulutusta, jota tämä mahdollisesti tarvitsee työn
suorittamiseen.
Vain erittäin painavasta syystä työnantajalla on oikeus purkaa työsopimus välittömästi ilman
sovellettavaa irtisanomisaikaa taikka työsopimuksen kestosta riippumatta. Tällaiseksi syyksi voidaan
katsoa se, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsopimukseen tai lakiin perustuvia velvollisuuksiaan
työsuhteeseen niin oleellisesti ja vakavasti vaikuttavalla tavalla, että olisi kohtuutonta odottaa
työnantajan jatkavan sopimussuhdetta edes irtisanomisajan keston verran.
Työsuhteen luonne on henkilökohtainen, ja työsuhteen palautusmahdollisuus ei olisi käytännössä
mahdollinen työntekijän henkilöön perustuvan irtisanomisen tai työsopimuksen purkamisen jälkeen.
Työsuhteen palauttaminen loisi mahdottoman ja epätarkoituksenmukaisen tilanteen sekä työntekijälle
että työnantajalle.
Kollektiivisiin syihin perustuvat työsuhteen irtisanomistilanteet
Työsopimus voidaan irtisanoa kollektiivisin perustein, jos tarjottava työ on vähentynyt merkittävästi ja
pysyvästi taloudellisista tai tuotannollisista syistä taikka työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä
johtuvista syistä. Lisäksi laki sisältää säännöksiä työntekijän työsopimuksen irtisanomisesta
uudelleenjärjestelymenettelyyn liittyen tai työntekijän konkurssitapauksessa.
Hallitus kiinnittää huomiota siihen, että on olemassa monia käytäntöjä työntekijän työsuhteen
jatkumisen edistämiseksi tilanteissa, joissa työsuhde on päättymässä kollektiivisista syistä.
Jos työ ei ole vähentynyt pysyvästi, työnantaja voi sopeuttaa työvoimatarpeensa lomautuksin, mikä on
suomalainen erityispiirre. Työsuhteet pysyvät voimassa lomautusten aikana, vaikka työsuhteen keskeisiä
velvoitteita, ts. työntekoa ja palkanmaksuvelvollisuutta, ei noudateta lomautuksen aikana. Lomautus on
erinomainen tapa työsuhteen jatkuvuuden varmistamiseksi tilanteissa, joissa on odotettavissa
työllisyyden jatkuminen lomautusajan loputtua. Työsopimusta ei myöskään voi irtisanoa, jos
työntekijälle voidaan osoittaa tai hänet voidaan kouluttaa toisiin tehtäviin.
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Velvollisuus työntekijän takaisin ottamisesta liittyy kollektiivisin perustein tehtyyn työsuhteen
irtisanomiseen. Työsopimuslain nojalla tilanteessa, jossa työtekijä on irtisanottu kollektiivisin perustein
ja työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä
samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehty, työnantajan on tarjottava
työtä irtisanomalleen työntekijälle, mikäli työntekijä hakee edelleen työtä työ- ja elinkeinotoimistosta.
Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta,
takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.
Lain yhteistoiminnasta yrityksissä eli YT-lain mukaisia neuvotteluja sekä muutosturvakoulutusta
koskevat säännökset tähtäävät myös kollektiivisin perustein irtisanottujen nopean uudestaan
työllistymisen edistämiseen. Työllistymismahdollisuuksista keskustellaan henkilöstöryhmien edustajien
kanssa jo yt-neuvotteluissa ennen mahdollisista irtisanomisista tehtäviä päätöksiä.
Kiistojen ratkaisumekanismit
Hallituksen näkemyksen mukaan työsuhteen palauttamista koskevissa arvioinneissa on otettava
huomioon myös suomalainen työehtosopimusjärjestelmä ja siihen liittyvät neuvottelujärjestykset, joita
sovelletaan työsuhdekiistoihin.
Työsuhteiden irtisanomisia koskevat kiistat käsitellään joko yleisissä tuomioistuimissa tai Suomen
työtuomioistuimessa. Ennen kuin asia päätyy tuomioistuinkäsittelyyn, useimmiten käydään neuvotteluja
siitä, onko peruste työsuhteen irtisanomiseen ollut riittävä. Ennen työtuomioistuin käsittelyä olevat
neuvottelut on käytävä sovellettavan työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä koskevien sääntöjen
mukaisesti. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että ensin työsuhteen irtisanomisen taustalla olevista
syistä sekä irtisanomisperusteiden riittävyydestä neuvotellaan työpaikkakohtaisesti ja sen jälkeen
asianomaisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä.
Neuvottelumekanismi on käytössä järjestäytyneillä aloilla, jotka kattavat noin 80 prosenttia kaikista
työsuhteista. Eri alojen työehtosopimukset sisältävät tavallisesti säännöt sovellettavasti
neuvottelumenettelystä asianomaista työehtosopimusta koskevissa kiistoissa. Menettely jakautuu
paikallisiin ja alakohtaisiin neuvotteluihin. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä alakohtaisissa
neuvotteluissa, työehtosopimukseen sidottu työnantajajärjestö (tai vastuullinen työnantaja) tai
työntekijäliitto voi nostaa asiassa kanteen työtuomioistuimessa, mikäli asia koskee työtuomioistuimen
toimivallan alaista asiaa.
Merkittävä osa työsuhteiden irtisanomiskiistoista ratkaistaan näissä neuvotteluissa, ja työsuhteet
jatkuvat, mikäli olosuhteet näin sallivat. Ei ole kuitenkaan mahdollista antaa tarkkaa lukumäärää
saavutetuista ratkaisuista.
Lisäksi suomalaiset työehtosopimukset säätelevät kattavasti työsuhdeturvaa. Työehtosopimuksissa on
mm. määräyksiä laittomasta irtisanomisesta maksettavan korvauksen määrästä.
Työoikeuden piiriin kuuluvia kiistoja käsitellään myös lukuisissa muissa tuomioistuimissa ja elimissä,
kuten työtuomioistuin, välimiesoikeudet, yleiset tuomioistuimet ja hallinto-oikeudet. Työsuhteen
irtisanomista koskevia kiistoja on mahdollista sopia sekä irtisanomisaikana että sen jälkeen ja myös
meneillään olevan tuomioistuinmenettelyn aikana. Tuomioistuinten velvollisuus on myös edistää
sopimista.
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Muita arviointiin vaikuttavia näkökulmia
Työsuhteen palauttamismahdollisuuden ottaminen uudestaan lainsäädäntöön edellyttäisi laajempaa
työsuhdeturvasäännösten tarkastelua. Työsuhteen palauttaminen ja siitä seuraavat lainsäädännölliset
vaikutukset eivät olisi käytännössä mahdollisia ilman muita merkittäviä lainsäädännön muutoksia.
Työsuhteen palauttamismahdollisuutta koskevien säännösten säätäminen johtaisi lukuisiin muuta
lainsäädäntöä koskeviin heijastusvaikutuksiin, joita pitäisi sitten arvioida kokonaisuutena siitä riippuen,
katsottaisiinko työsuhteen jatkuvan vai pidettäisiinkö sen palauttamista uuden työsuhteen
aloittamisena. Ratkaistavaksi tulevia ongelmia olisivat maksettujen työttömyysetuuksien takaisinmaksu,
vuosilomapäivien ja muiden työsuhde-etuuksien kertyminen, muusta työsuhteesta juridisen prosessin
aika saadun palkan huomioon ottaminen korvausta määritettäessä, irtisanotun työntekijän tilalle otetun
työntekijän asema, mahdolliset työsuhteen palauttamista koskeva pakkokeinot sekä sosiaaliset
ongelmat, joita työpaikalla voisi syntyä työsuhteen palauttamisen seurauksena. Heijastusvaikutukset
voisivat lisäksi riippua siitä, onko tilanteessa kyse laittomasta irtisanomisesta kollektiivisin tai henkilöstä
johtuvin perustein.
Kun ajatellaan henkilöä koskevilla perusteilla tapahtuneita irtisanomis- ja työsuhteen
päättämistilanteiden luonnetta käytännössä, hallituksen näkemyksen mukaan ei voida vaatia, että
työntekijän työsuhteen voisi katsoa jatkuvan esimerkiksi koko juridisen menettelyn ajan, saati katsoa,
että palauttaminen olisi käytännössä mahdollista.
Työsuhteen palauttamismahdollisuuden harkinta edellyttää myös sen arvioimista, millainen menettely
olisi käytössä palautusvaatimusten käsittelyyn ja miten ao. tuomiot pantaisiin täytäntöön. Hallituksen
näkemyksen mukaan työsuhteen palautus voisi tulla kyseeseen vain tilanteissa, jossa palauttamista
koskeva tapaus pystyttäisiin sopimaan ennen irtisanomisajan päättymistä. Suomen yleisten
tuomioistuinten käsittelyajat ovat kuitenkin melko pitkät ja lopullisen ratkaisun saaminen voi kestää
vuosia siitä riippuen, valitetaanko yleisen tuomioistuimen tai hallinto-oikeuden ratkaisusta ylempään tai
ylempiin oikeusasteeseen tai -asteisiin. Pitkät käsittelyajat vaikuttaisivat käytännössä mahdollisuuteen
palauttaa työsuhde.
Valtion virkamieslain 55 pykälän 2 momentin mukaan virkamiehen julkisoikeudellinen palvelusuhde
jatkuu katkeamatta, jos virkamiehen irtisanominen tai virkasuhteen purkaminen on lainvoimaisen
päätöksen mukaan tapahtunut ilman tässä laissa säädettyä perustetta. Vastaava kunnallisia virkamiehiä
koskeva säännös on laissa kunnallisesta viranhaltijasta, 44 pykälä 1 momentti.
Julkisen sektorin työsuhteissa on mahdollista ja jopa asiallista jatkaa työsuhdetta ja palauttaa
työntekijän työsuhde. Tämä johtuu siitä, että julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa olevien työsuhteet
poikkeavat yksityissektorin työsuhteista monilta osin. Julkisoikeudellista palvelussuhdetta koskevat
kysymykset perustuvat niiden perustana oleviin hallinnollisiin päätöksiin: kaikki julkiset virat
perustetaan, lopetetaan ja täytetään julkisten viranomaisten päätöksillä. Lisäksi julkisoikeudellisin
palvelusuhteisiin sovellettava lainsäädäntö ja velvollisuudet eroavat yksityisiin työsuhteisiin
sovellettavista säännöksistä, ja julkisoikeudellisia palvelusuhteita koskevia asioita käsitellään tavallisesti
hallinto-oikeuksissa.
Hallituksen kanta on, että yllä mainitut käytännölliset ja lainsäädännölliset seikat tulisi ottaa huomioon
käsillä olevaa kysymystä arvioitaessa. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset edellyttäisivät laajempaa
työsuhdeturvasäännösten tarkastelua.
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8 artiklan 4 kohta: Raskaana olevien, vasta synnyttäneiden ja imettävien naisten yötyö
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Suomen lainsäädännössä ei ole erityissäännöksiä raskaana olevien, vastikään synnyttäneiden tai
imettävien työntekijöiden yötyöstä. Työturvallisuuslain 2 pykälän sekä työnantajan yleistä
huolehtimisvelvoitetta koskevan 8 pykälän ja yötyötä koskevan 30 pykälän mukaan lakia sovelletaan
myös julkisella sektorilla sekä sopimukseen perustuvissa työsuhteissa tehtävässä työssä että
julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa tai vastaavissa julkisoikeudellisissa työsuhteissa.
Työsopimuslain säännöksiä sovelletaan julkisella sektorilla työsopimussuhteessa tehtäviin töihin.
Yleiset työaikaa koskevat säännökset ovat työaikalaissa, jota sovelletaan yksityisen ja julkisen sektorin
työsopimussuhteisissa töissä sekä julkisoikeudellisissa palvelusuhteissa töissä ellei muutoin määrätä.
Työaikalaissa ei ole erityissäännöksiä raskaana olevien, vastikään synnyttäneiden tai imettävien
työntekijöiden yötyöstä.
Virkamiesten ja sopimussuhteisten työntekijöiden työsuhde-ehdoista sovitaan valtion virka- ja
työehtosopimuksessa. Keskushallinnon sopimuksen alaisia ja eri virastoissa olevia sopimussuhteisia
virkamiesten ja työntekijöiden sopimuksia koskevat valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmät. Virastotai hallintoyksikkökohtaiset virkamiesten ja sopimussuhteisten työntekijöiden työehtosopimukset
tehdään itse virastoissa ja niiden hallinto-yksiköissä; virastoja on kaikkiaan noin 60. Näitä sopimuksia
käytetään pääosin palkkoja ja työaikoja koskevien erityisasioiden sopimisessa. Ne hyväksyy
valtiovarainministeriö.
Kansalaisjärjestöjen näkemykset
Kansalaisjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiota esimerkiksi raskaana olevien naisten tilanteeseen
työmarkkinoilla.
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16 ARTIKLA: PERHEEN OIKEUS SOSIAALISEEN, OIKEUDELLISEEN JA
TALOUDELLISEEN SUOJELUUN
Kysymys 1
Laki toimeentulotuesta
Lakia toimeentulotuesta (1412/1997) on viime vuosina uudistettu moneen otteeseen. Keskeisin
perheiden asemaan vaikuttava muutos oli perusmuotoisen toimeentulotuen hallinnoinnin siirtämien
paikallisviranomaisilta Kansaneläkelaitokselle (Kela) vuoden 2017 alusta. Tämän merkittävän
hallinnollisen uudistuksen lisäksi on tehty lukuisia päätöksiä toimeentulotuen määrän lisäämisestä, ja
oikeus vähentää 20 prosenttia kaikesta ansiotulosta toimeentulotuen laskennassa tuli lakiin vuonna
2014.
Perustoimeentulotuen hallinnointi siirrettiin Kelalle sen hakemisen helpottamiseksi ja tukeen liittyvän
kielteisen leiman vähentämiseksi. Tavoitteena oli vähentää asiakkaiden tarvetta käyttää kahden eri
viranomaisen palveluja perusetuuden saamiseksi. Lisäksi pidettiin tarpeellisena luoda koko maahan
yhdenmukaiset toimeentulotuen myöntämiskäytännöt. Eräät aiemmin täydentävään toimeentulotukeen
harkinnanvaraisesti hyväksytyt kulut on nyt sisällytetty perustoimeentulotukeen, minkä tarkoituksena
on ollut virtaviivaistaa näiden etuuksien käyttöä. Lisäksi toimeentulon perusmäärän kattamien
kustannusten lisäksi asumismenot kuuluvat nyt muihin peruskustannuksiin, joiden määrä tulee olla
riittävä edunsaajan näkökulmasta ja joita Kela nyt käsittelee.
Vuodesta 2017 alkaen on ollut mahdollista hakea Kelalta perustoimeentulotukea. Toimeentulon
harkinnanvaraisempia elementtejä – täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki – myöntävät edelleen
sosiaaliviranomaiset. Tämä muutos on ollut merkittävä, ja sen vaikutuksia seurataan tarkasti useissa
THL:n ja Kelan tutkimusprojekteissa sekä hallituksen tekemissä ja rahoittamissa analyysi-, arviointi- ja
tutkimushankkeissa. Perustoimeentulosta on nyt saatavana helposti tilastotietoa, jota voidaan yhdistää
muuhun Kelan tuottamaan tietoon. Tämä tekee myös pienituloisimmille ryhmille annetusta
taloudellisesta tuesta uudella tavalla näkyvää.
Sosiaalihuoltolaki
Uudistettu sosiaalihuoltolaki tuli voimaan vuonna 2015. Laki (1301/2014) edistää
sosiaalihuoltopalvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, siirtää sosiaalihuollon
painopistettä korjaavista toimenpiteistä hyvinvoinnin ja varhaistuen edistämiseen, vahvistaa
asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa asiakastarpeisiin vastaamisessa ja varmistaa,
että asiakkaalla on mahdollisuus saada tukea arkiympäristössään. Laki lisää sosiaalihuoltopalvelujen ja
muiden toimijoiden yhteistyötä, joka tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaiden hyvinvointia.
Lapsiperheiden tarvitsemat kotiapupalvelut muutettiin vuoden 2015 alusta subjektiiviseksi oikeudeksi
uudistetun sosiaalihuoltolain nojalla. Kotiapupalveluja tarjotaan, jos asiakkaan toimintakyky on
alentunut tai erityisissä perhe- tai elämäntilanteissa. Alentuneet toimintakyvyn syitä voivat olla sairaus,
synnytys, vammaisuus tai vastaava syy, uupuminen mukaan lukien. Erityisiä elämäntilanteita voivat olla
mm. avioero, toisen vanhemman vankilatuomio tai perheenjäsenen kuolema. Asiakkaan
elämäntilanteesta johtuvia tukitarpeita voi ilmetä vakavan sairauden aikana tai asiakkaan läheisen
kuoleman takia.
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Erityisiä perhetilanteita ovat myös vammaisesta lapsesta, kaksosista tai aikuisesta perheenjäsenestä
huolehtiminen. Tarvittavat kotiapupalvelut täytyy järjestää lapsiperheelle, jos lapsen hyvinvoinnin
järjestäminen ei ole muutoin mahdollista laissa todetuista syistä.
Kotiapupalveluita on tarjottava yleisten perhepalveluiden osana. Lastensuojelun asiakkailla on myös
vastaava oikeus kotiapupalveluihin. Kotiapupalvelun tarkoituksena on tukea perheitä näiden arjessa ja
vahvistaa perheen omia voimavaroja. Lapsiperheille tarjottavien kotiapupalvelujen tarkoituksena on
myös olla tehokas ehkäisevän lastensuojelutyön väline. Kotipalveluiden paremman saatavuuden lisäksi
on tarjottava perhetyötä, tukihenkilö-, perhe- ja vertaistukipalveluita yleisten perhepalvelujen osana
ilman, että perheellä olisi lastensuojelun asiakkuutta.
Lastensuojelulaki
Lastensuojelulain (417/2007) tarkoituksena on taata lapsen oikeus turvalliseen ympäristöön,
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lain nojalla lastensuojelu on lapsija perhekohtaista, ja siihen kuuluu asiakassuunnitelman laatiminen ja laitoshoidon ulkopuolisen hoidon
tukeminen. Siihen sisältyy myös lasten kiireellinen huostaanotto ja sijoitus sekä sijaishoito ja näihin
liittyvä jälkihoito. Lastensuojelun lisäksi kunnat tekevät ehkäisevää lastensuojelutyötä, jonka päämäärä
on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelupalvelujen
asiakas.
Lastensuojelulain nojalla kuntien on varmistuttava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja
perhekohtainen lastensuojelu järjestetään siten, että näiden palveluiden sisältö ja laajuus vastaavat
kunnassa vallitsevaa tarvetta. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu tulee järjestää siinä laajuudessa,
mikä on tarpeen kunakin vuorokaudenaikana. Lastensuojelun pitää olla luonteeltaan sellaista, että se
takaa sen avun ja tuen, jota palveluiden piirissä olevat lapset, nuoret ja heidän perheensä tarvitsevat.
Näin olen tämän lain nojalla taatut oikeudet ja vastaavasti paikallisviranomaisten velvollisuudet ovat
tavallista vahvemmat.
Sosiaalihuoltolain uudistuksessa tehtiin myös merkittäviä muutoksia lastensuojelulakiin.
Lastensuojelupalvelujen asiakkuus alkaa vasta kun tehtyjen selvitysten perustella todetaan, että lapsi
tarvitsee lastensuojelupalveluita tai kun lastensuojelupalveluita tai tukitoimia tarjotaan lapselle tai
tämän perheelle. Muutos määritti vuoden 2016 tiukemmat kiireelliseen huostaanottoon sovellettavat
ehdot. Kiireellinen huostaanotto voi tapahtua vain, jos lapsen huostaanoton kriteerit täyttyvät ja jos
lapsi on välittömässä vaarassa tai jos sijoituksen aikana on otettava käyttöön rajoituksia. Kiireellisen
huostaanoton sijasta voidaan käyttää laitoksen ulkopuolista sijoitusta tai muita tukitoimia. Uudistuksen
tarkoituksena on vähentää tahdonvastaisten toimenpiteiden määrää ja samalla vähentää hallintooikeuksien työtaakkaa.
Tämän uudistuksen yhteydessä selkeytettiin lasten ja nuorten oikeutta jälkihoidon asumiseen ja
ansioturvaan. Lasten kanssa työskentelevien ammattihenkilöiden raportointivelvollisuutta laajennettiin.
Lastensuojeluilmoitusten tekemiseen velvoitetuille ammattihenkilöille säädettiin myös velvollisuus
ilmoittaa kaikista epäillyistä lasten hyväksikäyttötapauksista suoraan poliisille rikostutkinnan
nopeuttamiseksi. Tullilla, rajaviranomaisilla ja lainkäyttöviranomaisilla on myös velvollisuus tehdä
lastensuojeluilmoituksia.
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Vammaispalvelulaki
Vammaisten lasten ja heidän perheittensä asemaan on otettu kantaa erityisesti vammaispalvelujen
uudistamisen
yhteydessä.
Vammaislainsäädännön
uudistustyö
jatkuu,
ja
uudistettu
vammaispalvelulakiesitys annettiin eduskunnalle vuonna 2018. Lain on määrä astua voimaan 1.1.2021.
Sen tarkoituksena on vammaisten lasten ja heidän perheittensä yhdenvertainen kohtelu lapsen
diagnoosista riippumatta. Lain luonnosvaiheessa on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota
vammaisten lasten osallistumisen tukemiseen ja kuulemiseen heitä koskevissa asioissa.
Terveydenhuoltolaki
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), joka tuli voimaan vuonna 2010, sisältää säännöksiä raskaana oleville
naisille, lasta odottaville perheille ja alle kouluikäisten lasten ja heidän perheillensä tarkoitetuista
neuvolapalveluista, kouluterveydenhoidosta peruskouluikäisille lapsille sekä peruskoulun jälkeisiä
opintoja tai koulutusta saavien nuorten opiskelijaterveydenhuollosta. Valtioneuvoston asetus äitiys- ja
lastenneuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä
suun terveydenhuollosta (338/2011) tuli voimaan heinäkuussa 2009, ja sitä päivitettiin toukokuussa
2011. Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle
kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja
terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet
huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa.
Kysymys 2
Meneillään olevan hallituskauden (2015-2019) aikana hallitusohjelman tavoitteet saivat konkreettisen
ilmenemismuotonsa erilaisissa avainhankkeissa. Eräs näistä on lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelma. Sen tarkoituksena on tarjota oikea-aikaista, lasten, nuorten ja perheiden tarvitsemaa
tukea eri hallinnon alojen ja ammattilaisten yhteistyönä. Ohjelmassa luodaan sisältöä ja rakenteita
laajalle aluehallinnon ja sote-uudistukselle, jossa vastuu terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluille siirtyy
paikallisviranomaisilta itsenäisille maakunnille. Lapsi- ja perhepalveluihin keskittyvä ohjelma varmistaa
sen, että paikallishallinnon koulutuspalvelut ja maakuntien sotu-palvelut toimivat yhdessä lapsi- ja
perhekeskeisen lähestymistavan pohjalta.
Uudistukseen pääpainopisteessä on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tukeminen.
Peruspalveluita vahvistetaan, ja painopiste siirretään ehkäiseviin palveluihin ja varhaisvaiheen tukeen.
Ohjelmassa on neljä eri kehittämisaluetta: 1) Perhekeskusmallin kehittäminen ja käyttöönotto; 2) Erityisja vaativimman tason palvelujen kehittäminen; 3) Varhaiskasvatuksen, koulujen ja muiden oppilaitosten
tarjoama tuki lasten ja nuorten hyvinvoinnille; ja 4) Uusi toimintakulttuuri lasten tietoon liittyvien
oikeuksien ja perusteiden vahvistamiseksi. Perhekeskus viittaa paikallispalvelupakettiin, jossa on lasten
ja perheiden hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistäviä palveluita sekä varhaisen tuen ja
hoidon palveluita. Erityis- ja vaativimmalle tasolle suunnattuja palveluja kehitetään luomalla alueellisia
asiantuntija- ja tukikeskuksia, joihin keskitetään vaativimman tason sosiaali- ja terveydenhoidon
lastensuojelu- ja perhepalvelut, mukaan lukien mobiilipalvelut, konsultointi ja digitaaliset palvelut.
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Varhaiskasvatuksessa ja -hoidossa sekä kouluissa ja muissa oppilaitoksissa painopiste on oppilaiden ja
opiskelijoiden tietojen, taitojen ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Tämän uudistuksen keskiössä on
koulukiusaamisen ehkäisy, vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien lisääminen, koululaisten ja
opiskelijoiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun, varhaiskasvatuksen ja -hoidon laadun
parantaminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin uusien käytäntöjen kehittäminen.
Toimintakulttuurin muutoksessa uudistetaan hallintoa ja päätöksentekoa niin, että lasten oikeudet ja
tuorein lasten hyvinvointia koskeva tieto otetaan huomioon. Hallinnollisissa rakenteissa kehitetään
lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia, mukaan lukien kustannusvaikutukset ja lasten hyvinvointi
talouden suunnittelussa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) loi pohjan lapsi- ja
perhepalveluohjelmalle. Ohjelmakausilla (2008–2011, 2012–2015) sen myötä toteutettiin lähes
valtakunnallinen lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen uudistus sekä näitä palveluja
tukevien hallinto- ja yhteistyökäytäntöjen ja menetelmien uudelleenorganisointi laajemmiksi
kokonaisuuksiksi. Erikoispalveluiden tukemat peruspalvelut tuotiin lähemmäksi niitä ympäristöjä, joissa
lapset ja nuoret kasvavat ja kehittyvät — koteja, päivähoitoa ja kouluja.
Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti keväällä 2015 kansallisen koulutustilaisuussarjan, jossa annettiin
tietoa sosiaalihuoltolain uudistuksesta lapsiperheiden näkökulmasta. Marraskuussa 2016 järjestettiin
koulutuspäivä sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista. Marraskuussa 2015 sosiaali- ja
terveysministeriö järjesti koulutustilaisuuden, jonka aiheena olivat vuoden alusta 2016 voimaan astuvat
lastensuojelulain muutokset. Sosiaalihuoltolain soveltamisen tueksi on laadittu ja julkaistu opas, jota on
päivitetty saadun palautteen ja myöhempien lakimuutosten pohjalta. Oppaassa käsitellään myös
lastensuojelulain muutoksia. Lisäksi THL ylläpitää lastensuojelun verkkokäsikirjaa, jonka sisältö perustuu
lastensuojelulakiin ja muihin lastensuojelutyön kannalta oleellisiin lakeihin.
Kysymys 3
Alla olevassa taulukossa näkyvät toimeentulotukea saavien talouksien määrä vuosina 2010–2016. Jotkut
taloudet saavat täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea perustoimeentulotuen lisäksi, kun taas
toiset taloudet saavat vain yhtä tai kahta toimeentulotuen tyyppiä. Sama talous voi olla saanut kaikki
toimeentulotuen muotoja.
Perustoimeentulotukea
saaneet taloudet

Täydentävää toimeentulotukea
saaneet taloudet

Ehkäisevää toimeentulotukea
saaneet taloudet

2010

224 554

92 239

22 595

2011

222 451

94 816

24 511

2012

222 013

94 888

23 538

2013

228 290

98 745

24 379

2014

233 639

102 342

25 589

2015

236 972

105 978

26 089
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2016

237 323

2017 *

277 316 (Kelan tilastot)

106 616

27 181

*) THL:n kokoamat viralliset tilastot marraskuu-joulukuu 2018

Vuonna 2016 todellista toimeentulotukea (perus- ja täydentävä toimeentulotuki) myönnettiin 260 928
taloudelle ja 398 406 henkilölle. Toimeentulotukea sai 7,2 prosenttia väestöstä, ja siitä on tullut
pitkäaikainen tukimuoto edunsaajille. Toimeentulotuen saajista 30 prosenttia sai sitä 10–12 kuukautta
vuodessa. Perustason etuuksien tason jäädyttäminen on lisännyt viimekätisten tukimuotojen tarvetta.
Kun asiaa tarkastellaan pidemmän ajan osalta, pitkäaikaista toimeentulotukea saavien osuus on
kasvanut ja lyhytaikaisten saajien osuus on pienentynyt. Syy saajien täydentävän ja ennaltaehkäisevän
tuen tarpeella on usein pitkään kestäneet talousvaikeudet, joka heijastuu näiden etuuksien saajien
kasvavana lukumääränä. Vuonna 2016 toimeentulomenojen kokonaismäärä oli 734,5 miljoonaa euroa.
Yhden aikuisten taloudet saavat toimeentulotukea useammin kuin muut taloustyypit. Vuonna 2016
yhden aikuisten talouksien osuus kaikista toimeentulotuen saajista oli 73,55 prosenttia, ja yksinasuvia
miehiä oli 44,3 prosenttia kaikista toimeentulotuen saajista.
Vuoden 2017 toimeentulon saajatalouksista on saatavissa vain alustavia tietoja. Lainsäädäntömuutokset
näyttävät aiheuttaneet Kelan myöntämässä perustoimeentulotuen odotetun kasvun. Kuntaliiton
alustavan tutkimustuloksen mukaan täydentävän toimeentulotuen käyttö on vähentynyt odotetusti, kun
taas kunnat käyttävät ennaltaehkäisevää toimeentulotukea aiempaa enemmän. Etenkin uudistuksen
alkuvaiheessa perustoimeentulon myöntämisprosessi oli täynnä ongelmia, ja kuntatason viranomaisten
oli myönnettävä ennaltaehkäisevää toimeentulotukea viimekätisenä tukena kotitalouksille.
Hallituksen verouudistustoimenpiteiden osana lapsilisiä pienennettiin kunkin lapsen osalta 8,1
prosenttia vuoden 2015 alusta. Vuonna 2015 lapsilisän määrä oli 95,75 euroa ensimmäisestä lapselta,
105,80 euroa toisesta, 135,01 euroa kolmannesta, 154,64 euroa neljännestä ja 174,27 euroa kustakin
seuraavasta lapsesta. Lapsilisän yksinhuoltajalisää ei pienennetty. Vuonna 2015 se oli edelleen 48,55
lapsesta lapsilisään oikeutetun vanhemman osalta. Vuoden 2018 alusta yksinhuoltajalisää korotettiin
53,30 euroon kuukaudessa.
Kun lapsi syntyy, perhe voi valita kahden tukimuodon välillä: joko vauvanvaatteita ja tarvikkeita
sisältävän äitiyspakkauksen tai verottoman rahasumman. Äitiysavustuksen summa nousi 140 eurosta
170 euroon kuukaudessa niiden äitien kohdalla, joiden laskettu aika on ollut 1.6.2018 tai sitä
myöhemmin.
Lapsen elatustukea maksetaan perheen tulojen takaamiseksi tilanteessa, jos lapsi ei saa elatusapua sen
maksamiseen velvolliselta vanhemmalta. Elatustukea maksetaan joko täysimääräisesti tai vähennettynä.
Vuonna 2018 täysimääräinen elatustuki oli 156,39 euroa kuukaudessa. Vähennettyä elatustukea
maksetaan, jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen
tilanteen takia. Elatussopimuksessa tai -tuomiossa tulee tällöin olla maininta elatusvelvollisen
puutteellisesta elatuskyvystä. Kun Kela maksaa elatustuen vähennettynä, vanhempi saa elatustuen ja
elatusavun erotuksen sekä lisäksi toiselta vanhemmalta eli elatusvelvolliselta elatusavun. Loppusumma
on siis täyden elatustuen suuruinen. Jos vähennetty elatusapu on pienempi muista syistä kuin
elatusvelvollisuuden taloudellisista tilanteesta johtuen, Kela ei maksa erotusta. Kela ei maksa alle 5
euron tukea.
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Lapsilisää ei pienennetty verotuksellisten muutostoimenpiteiden yhteydessä. Lapsilisän määrä lasketaan
vuosittain elinkustannusindeksin muutoksia vastaavasti (1951:10=100). Lapsilisä nousi indeksimuutosten
mukaisesti vuosina 2011–2015. Vuoden 2016 alusta lapsilisä poikkeuksellisesti pieneni, kun
elinkustannusindeksi laski 0,26 prosenttia.
Lapsilisän kokonaismäärä väheni 0,40 eurolla kuussa ja oli vuoden 2016 alusta 154,77 euroa kuussa lasta
kohden. Vuosina 2017–2018 lapsilisä jälleen kasvoi indeksimuutoksen tahdissa. Lapsilisän määrä on ollut
1.1.2018 alkaen 158,39 euroa kuukaudessa lasta kohti.
Vastaukset komitean yleisiin kysymyksiin ja johtopäätöksiin
Miten ”perhe” määritellään kansallisessa lainsäädännössä
Sosiaalietuuksia koskevassa lainsäädännössä on etuuden tarkoituksesta ja saajasta riippuvaa vaihtelua
siinä, miten ”perhe”, ”perheenjäsen” tai ”talous, kotitalous” määritellään. Lapsilisälain (796/1992)
mukaan etuutta maksetaan jokaiselle yksittäiselle lapselle, ja sen tarkoituksena on tukea alle 17vuotiaiden lasten elatusta.
Sairausvakuutuslaissa (1224/2004) ja laissa asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön
soveltamisesta (1573/1993) perheenjäsen viittaa henkilön puolisoon ja vakuutetun tai tämän puolison
alle 18-vuotiaaseen lapseen. Puolisoina pidetään kahta henkilöä, jotka asuvat pysyvästi samassa
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.
Toimeentulotukea koskevan lain mukaan perhe tarkoittaa vanhempia, vanhemman alaikäisiä lapsia,
avioliitossa olevia pariskuntia sekä kahta henkilöä, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa
yhteisessä taloudessa.
Laki yleisestä asumistuesta (938/2014) katsoo, että samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt ovat
saman talouden jäseniä. Samassa asunnossa asuvat aviopuolisot, jatkuvasti samassa taloudessa
avopuolisoina asuvat mies ja nainen, heidän alaikäiset lapsensa ja suoraan ylenevässä tai alenevassa
polvessa olevat sukulaisensa katsotaan aina saman talouden jäseniksi. Adoptiolapset ja yksityisesti
sijoitetut lapset ovat lastensuojelulain merkityksessä myös perheenjäseniä.
Perheen ja perheenjäsenten määritelmiin liittyvän lainsäädännön tuoreimmat muutokset tehtiin
1.3.2017 parannettaessa samaa sukupuolta olevien pariskuntien yhdenvertaista oikeutta
sosiaaliturvaan. Kun avioliittolakia muutettiin sallimalla samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitot,
sosiaaliturvalainsäädäntöön tuli sukupuolineutraalimpia säännöksiä avioliitosta ja puolisoista.
Perheneuvontapalvelut
Uusi sosiaalihuoltolaki antaa lapsille ja perheille vahvemman oikeuden saada tarpeeseen perustuvia
sosiaalipalveluita, kuten perhetyö- ja perheneuvontapalveluita. Tarpeelliset palvelut tulisi järjestää
viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden päästä asian vireille saattamisesta. Kun lapsiperhe täyttää
tietyt kriteerit, sillä on subjektiivinen oikeus saada kotipalveluja; ks. yllä.
Uuden sosiaalihuoltolain ja sen kanssa yhtä aikaa voimaan tulleiden lastensuojelulain muutosten
tavoitteina ovat mm. pyrkiä saamaan päihdeongelmaiset vanhemmat aikaisemmin kuntoutukseen ja
mahdollistaa yhteiskuntoutusta koko perheelle tilanteissa, jossa tämä olisi perheelle sopiva tuki.
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Perheitä edustavien yhdistysten osallistuminen
Perheitä edustavien kansallisten järjestöjen osallistuminen sekä lapsi- että perhepolitiikan muotoiluun
että palvelujärjestelmän kehittämiseen on varmistettu. Eräillä lapsityötä tekevillä järjestöillä on
merkittävä rooli lapsiin ja perheisiin kohdistuvien palvelujen tarjonnassa.
Lapsia ja perheitä edustavat liitot ja järjestöt osallistuvat hallituksen avainhankkeeseen, joka on osa yllä
mainittua lapsi- ja perhepalveluohjelmaa. Ne ovat mukana sekä kansallisen tason ohjausrakenteissa että
paikallistason uudistusten toimeenpanossa. Avainhankkeen keskeisiä elementtejä onkin saada
kansalaisjärjestöt ja niiden asiantuntemus käyttöön pyrittäessä tarjoamaan lapsille ja perheille
paremmin suunnattuja palveluja.
Nykyhallitus on aloittanut erillishankkeena kansallisen lapsistrategian laadinnan. Tämän hallinnonrajat
ylittävän ja laajasti tutkimustietoon tukeutuvan laadintatyön päämääränä on tarkentaa
yhteiskunnallisen päätöksenteossa lasten edun näkökulmaa. Strategian tavoitteena on rakentaa lapsi- ja
perheystävällistä yhteiskuntaa. Sen valmistelua johtaa laajapohjainen lapsifoorumi ja johtoryhmä. Lapsia
ja perheitä edustavat järjestöt ovat myös mukana tässä työssä.
Perheen juridinen suoja
Lapsi- ja perhepalveluita koskevan ohjelman osana vahvistetaan perhekeskuksiin perustuvaa
toimintamallia ja kehitetään laajasti vanhemmuuteen ja ihmissuhteisiin sekä avioeroon liittyviä
palveluita. Käyttöön otetaan kansalliset kasvatus- ja perheneuvontatyön ammattilaisia sekä
lastensuojeluviranomaisia ja lastensuojeluraporttien laatijoita koskevat kehitysprosessit näiden
palvelupakettien parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan painopistettä
siirretään korjaavista palveluista sellaiseen vanhempiin ja perheisiin koskevaan työhön, joka edistää
lasten hyvinvointia, henkilökohtaista kasvua ja myönteistä kehitystä, tukee kasvatusta ja edistää
lapsiperheiden jaksamista ja resursseja sosiaalihuoltolain mukaisesti. Avioeropalveluita kehitetään
sovinnollista lähestymistapaa edistäen ja ottaen lapsen etu paremmin huomioon.
Perheneuvontapalvelut ovat ilmaisia. Näiden palveluiden tarjoaminen on lainsäädäntöön perustuva
kuntien velvollisuus, ja palveluita on oltava saatavilla maanlaajuisesti ja yhdenvertaisesti kaikissa
kunnissa tarpeiden mukaan. Näiden palveluiden vaikutus perustuu varhaisvaiheessa tarjottavaan
tukeen, millä osaltaan vältetään korjaavat viimekätiset erityistoimenpiteet.
Naisiin kohdistuva perheväkivalta
Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma oli monialainen ohjelma, jonka tavoitteena oli
naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. Toimintaohjelmassa käytettiin kansainvälisten
yleissopimusten mukaista naisiin kohdistuvan väkivallan määritelmää, jonka mukaan sukupuoleen
perustuva väkivalta sisältää psyykkisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan sekä julkisessa että
yksityiselämässä. Toimintaohjelma kattoi vuodet 2010–2015, ja vaikka se virallisesti päättyi vuoden 2015
lopussa, eräiden toimenpiteiden toimeenpano on jatkunut sen jälkeenkin.
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Toimintaohjelma rakennettiin moniammatillisen ja hallinnonalarajat ylittävän yhteistyön varaan.
Kaikkiaan siinä oli 66 eri toimintaosiota, joista jokainen annettiin tietyn viranomaisen tai
viranomaisryhmän tehtäväksi. Eri alojen edustajista koostuva perhe- ja lähisuhdeväkivallan torjunnan
virkamiestyöryhmä koordinoi ja valvoi toimintaohjelman toimeenpanoa ja laati sen loppuraportin.
Ulkopuolisessa arviossa todettiin, että toimintaohjelma oli välineenä ja hallinnonrajat ylittävällä
lähtökohdallaan onnistunut edistämään toimenpiteitä, jotka tähtäsivät väkivallan vähentämiseen
Suomessa. Se toi yhteen eri toimijoita ja mahdollisti toimia, joita ei olisi ilman ohjelmaa saatu aikaan. Se
edisti laajasti väkivallan vähentämiseen tähtäävää työtä kaikilla 66 toiminnollaan. Toimintaohjelmalle
osoitettujen resurssien puute oli tekijä, jonka vuoksi edistystä ei tietyissä toimintaosioissa saavutettu.
Toimintaohjelman keskeisiä tuloksia olivat se, että uuteen sosiaalihuoltolakiin tuli säännöksiä, joiden
nojalla perhe- tai lähisuhdeväkivalta katsotaan tukitarpeen perusteeksi. Muut tulokset koskevat
turvakotien laatusuosituksia, tiedon ja asiantuntemuksen jakamista kunnille avainkouluttajien
koulutuksella, MARAC-riskiarviointimallin kehittäminen ja valtavirtaistaminen, sekä erilaiset oppaat,
kuten Turvataitoja nuorille, Uskalla olla, uskalla puhua - vammainen nainen ja väkivalta sekä
kunniaväkivaltaa koskeva opas.
Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja
perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumisesta (ns. Istanbulin yleissopimus). Yleissopimus astui Suomessa
voimaan elokuussa 2015.
Vuonna 2016 hallitus nimitti naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan kaudelle
2017-2020. Toimikunta on Istanbulin yleissopimuksen 10 artiklan mukainen koordinointielin.
Hallinnonalojen rajat ylittävä toimikunta työskentelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, ja
siihen kuuluu eri ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen ja laitosten edustajia. Valtioneuvoston
asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta (1008/2015) sisältää
sitä koskevat säännökset. Asetuksen mukaisesti toimikunnan tehtäviin kuuluu Istanbulin
yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa valmistelevan suunnitelman tekeminen. Istanbulin
yleissopimuksen toimeenpanon toimintasuunnitelma vuosille 2018–2021 saatiin valmiiksi vuoden 2017
lopussa. Työtä tehdään monilla eri hallinnonaloilla yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.
Toimintaohjelmassa on yhteensä 46 toimenpidettä; esimerkkeinä voidaan mainita seksuaalirikosten
uhrien tukikeskusten valtavirtaistaminen, turvakotien maantieteellisen kattavuuden parantaminen sekä
koulutuksen tarjoaminen poliiseille, syyttäjille ja tuomareille uhrien ymmärtäväisessä kohtaamisessa ja
trauman ymmärtämisessä.
Sosiaalihuoltolain 11 pykälän mukaan sosiaalipalveluita tulee järjestää mm. lähisuhde- ja
perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoin kohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen.
Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan kunnallisia sosiaalipalveluita ja niihin kuuluvia tukipalveluita sekä muita
toimia, joilla sosiaalialan ammattilaiset ja muu asiakastyötä tekevä henkilöstö edistävät ja ylläpitävät
yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.
Sosiaalihuoltolain 14 pykälän mukaan kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä sosiaalityötä,
sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asumispalveluja,
laitospalveluja, liikkumispalveluja, päihdetyötä, mielenterveystyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa,
lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa ja muista 11 pykälän mukaisiin tarpeisiin vastaavia
asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömiä sosiaalipalveluja.
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Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (1354/2014, alla
”turvakotipalvelulaki”) tuli voimaan vuonna 2015. Sen tarkoituksena on turvata valtakunnallisesti
laadukkaat ja kokonaisvaltaiset turvakotipalvelut henkilöille, joihin kohdistuu lähisuhteessa väkivaltaa tai
jotka elävät tällaisen väkivallan uhan alla. Asiakastyöhön osallistuvan turvakotien henkilökunnalla on
oltava riittävä koulutus toimimaan lasten, lähisuhdeväkivaltailmiön ja kriisityön kanssa turvakodissa.
Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä (598/2015)
määrittelee henkilöstöltä edellytettävän kelpoisuuden.
Turvakotipalvelulain nojalla vastuu turvakotipalvelujen rahoituksesta on valtiolla. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos toimii julkisen vallan viranomaisen, valitsee turvakotipalvelujen tuottajat ja myöntää
budjetissa määritellyn suuruisen valtion vuotuisen rahoituksen. Vuosina 2015 ja 2016
turvakotitoimintaan osoitettiin 11,55 miljoonaa euroa varoja. Valtion rahoitus nousi 13,55 miljoonaan
euroon vuonna 2017 ja oli 17,55 miljoonaa euroa vuonan 2017. Vuosina 2015 ja 2016 valtion varoin
rahoitettuja turvakoteja oli Suomessa 19. Niissä oli 114 perhepaikkaa vuonna 2015 ja 118 vuonna 2016.
Vuonna 2017 turvakoteja oli 23 ja niissä 143 perhepaikkaa. Vuoden 2018 vastaavat luvut ovat 27
turvakotia ja 185 perhepaikkaa.
Vuonna 2016 nimitettiin työryhmä suunnittelemaan ensimmäistä seksuaaliväkivallan uhrien keskusta
(SARC, Seri-tukikeskus). Päätöksen mukaan Helsingin seudulle perustetaan ensin Seri-pilottikeskus
samalla kun laaditaan kansallinen malli käytettäväksi muillakin alueilla. Tavoitteena on, että
tulevaisuudessa kaikissa yliopistosairaaloissa olisi Seri-keskus, joilla voisi olla myös satelliittikeskuksensa
kaikilla alueilla (yksilöissä, joissa on laajat päivystyspalvelut). Ensimmäisen Seri-keskuksen toiminta
käynnistyi Helsingissä 2017. Seuraavaksi perustetaan keskukset Turkuun ja Tampereelle ja niiden jälkeen
Ouluun ja Kuopioon.
Nollalinja on kansallinen auttava puhelinpalvelu lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
kokeneille. Palvelu on THL:n järjestämä ja sen tarjoaja on kansalaisjärjestö. Nollalinja avattiin
joulukuussa 2016. Soittaminen sinne on ilmaista, ja palvelu on käytössä aina kellon ympäri. Soittaa voi
nimettömänä, ja puhelut ovat luottamuksellisia. Nollalinjan vastaajat eivät voi nähdä soittajan numeroa.
Vastaajat ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka ovat tottuneet kohtaamaan vaikeissa
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kaikki Nollalinjaan tuleviin puheluihin vastaavat ovat osallistuneet
lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaan THL:n koulutukseen.
Nollalinja alkoi toimia vuoden 2016 loppupuolella, ja vuoden 2018 alussa avattiin toinen linja sen
välttämiseksi, että soittajat joutuisivat jonottamaan vastaamista.
Haavoittuvassa asemassa olevat perheet
Kaikki suomalaiset romaniperheet, joilla on Suomen kansalaisuus, sekä paikalleen asettuneet
ulkomaalaiset romanit ovat valtion yleisen sosiaaliturvan ja asumistukijärjestelmän piirissä. Erityiset
Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat romanihankkeet, kuten Nevo Tiija, Tsetanes Naal, Lohiba
buttijatta, tähtäävät romanien koulutuksen ja työllistymisen tukemiseen. Kaikkialla Suomessa romanit
asuvat täysin integroidusti, eikä maassa ole eroteltuja pääosin romanien asuttamia köyhtyneitä
asuinalueita.
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Liikkuvien EU-romanien (500–3000 vuodessa) taloudellinen suoja pääkaupunkiseudulla koostuu
kansalaisjärjestöjen ylläpitämistä päiväkeskuksista, joiden rahoitus tulee Helsingin kaupungilta,
luterilaiselta kirkolta ja muista julkisista rahoituslähteistä. Rahoitus kattaa noin 10 prosenttia romanien
integraatiopolitiikkaan
kohdistetusta
kokonaissummasta.
Hirundo-päiväkeskus
tarjoaa
väliaikaistyömahdollisuuksia, kuten siivous- ja puutarhanhoitopaikkoja sekä mahdollisuuden myydä Big
Issue (Iso numero) -lehteä kadulla kerjäämisen sijasta. Päiväkeskus tarjoaa myös välitöntä apua, kuten
ruokaa, vaatteita, suihkumahdollisuuden, sosiaalityötä ja terveydenhuoltoa. Raskaana oleville naisille
tarjotaan raskaudenaikaista terveydenhuoltoa.
Pakolaisten oikeudet
Lisäksi hallitus antaa seuraavat tiedot komitean yleiseen pakolaisten oikeuksia koskevaan kysymykseen.
Direktiivissä 2013/33/EU kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa
koskevista vaatimuksista on 15 artikla, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijat
pääsevät työmarkkinoille viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen tekopäivästä, jos toimivaltainen viranomainen ei ole tehnyt ensimmäistä päätöstä eikä
viive johdu hakijasta. Suomen säännökset ovat EU-säännöksiä edullisemmat.
Suomessa turvapaikanhakijoilla on oikeus työskennellä turvapaikkaprosessin aikana tiettyjen rajoitusten
puitteissa. Ulkomaalaislain 79 pykälän 2 momentin mukaan ulkomaalaisella, joka on hakenut
kansainvälistä suojelua, on oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa: 1) kun hän on esittänyt
vaaditun matkustusasiakirjan, joka oikeuttaa hänet rajanylitykseen ja hän on hakemuksen jättämisen
jälkeen oleskellut maassa kolme kuukautta; 2) kun hän on hakemuksen jättämisen jälkeen oleskellut
maassa kuusi kuukautta.
Matkustusasiakirjaa vaaditaan maahantulon ja maassaolon edellytyksenä, jotta sen nojalla voidaan
luotettavasti todentaa asianomaisen henkilöllisyys. Luotettava henkilöllisyyden todentaminen on
tärkeää turvallisuuden kannalta, ja lisäksi se on hallitun maahanmuuton perusta. Suomessa on
määritelty odotusaika, koska turvapaikanhakijoiden työskentelyoikeuden on katsottu olevat
vetovoimatekijä. Vapaa ja nopea pääty työmarkkinoille lisäisi turvapaikkaprosessin väärinkäytön riskiä.
Tästä seuraisi lisäkustannuksia, ja se mahdollistaisin työvoiman maahanmuuttoon normaalisti liittyvien
säännösten kiertämisen ja lisäisi maahanmuuttopainetta.
Turvapaikanhakijoiden saatavilla olevia vastaanottopalveluja koskevat säännökset ovat laissa
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta
(746/2011, alempana ”vastaanottolaki"). Suomesta turvapaikkaa hakevilla on oltava oikeus saada
vastaanottopalveluita, joilla turvataan tarpeellinen toimeentulo ja huolenpito. Vastaanottokeskukset
vastaavat turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista. Vastaanottolain 13 pykälän
mukaan vastaanottopalveluihin kuuluvat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut,
terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta siten kuin ao. luvussa
säädetään. Vastaanottopalveluina voidaan järjestää myös ateriat.
Vastaanottopalveluja saaneelle ulkomaalaiselle annetaan oleskeluluvan epäämisen tai tilapäisen
suojelun lakkaamisen jälkeen vastaanottopalveluja siihen saakka, kunnes hän on poistunut maasta.
Kansainvälistä suojelua hakenut ja tilapäistä suojaa saava majoitetaan vastaanottokeskukseen.
Sisäministeriön hallinnollinen sektori vastaa kustannuksista sen ajan, jona turvapaikanhakijat ovat
vastaanottokeskuksissa.
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Vastaanottolain 19–24 pykälät koskevat turvapaikanhakijoille myönnettävää vastaanottorahaa.
Sosiaalipalveluista säädetään vastaanottolain 25 pykälässä ja terveydenhuoltopalveluista 26 pykälässä.
Vastaanottolain 19 pykälässä todetaan, että kansainvälistä suojelua hakevalle ja tilapäistä suojelua
saavalle sekä ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa,
myönnetään vastaanottoraha ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömän toimeentulon
turvaamiseksi ja itsenäisen selviytymisen edistämiseksi, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada
toimeentuloa ansiotyöllään, muista tuloistaan tai varoistaan, itseensä nähden elatusvelvollisen
huolenpidolla tai muulla tavalla. Vastaanottorahan perusosa kattaa vaatemenot, vähäiset
terveydenhuoltomenot, paikallisliikenteen ja puhelimen käytöstä aiheutuvat menot ja vastaavat muut
henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot sekä ruokamenot silloin, kun
vastaanottokeskus ei järjestä ateriapalvelua.
Täydentävä vastaanottoraha kattaa henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat
tarpeellisiksi harkitut menot.
Vastaanottolain 25 pykälässä todetaan, että turvapaikanhakijoilla ei ole vielä julkista sosiaaliturvaa tai
kunnallisia palveluita. Kansainvälistä suojelua hakevalla, tilapäistä suojelua saavalla ja ihmiskaupan
uhrilla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on kuitenkin oikeus saada
sosiaalihuoltolain 14 pykälässä tarkoitettuja sosiaalipalveluja, jos sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi
ne välttämättömiksi sinä aikana, jona henkilö on oikeutettu vastaanottopalveluihin tai jona hän on
auttamisjärjestelmässä.
Vastaanottolain 26 pykälän mukaan kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole
kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada terveydenhuoltopalveluja siten kuin
terveydenhuoltolain 50 pykälässä ja erikoissairaanhoitolain 3 pykälän 2 momentissa säädetään sekä
oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimia muita terveyspalveluja.
Tilapäistä suojelua saavalle sekä kansainvälistä suojelua hakevalle lapselle ja ihmiskaupan uhrille, joka on
lapsi ja jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, annetaan terveydenhuoltopalvelut
samoin perustein kuin henkilölle, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa.
Vastaanottolain
29
pykälässä
todetaan,
että
muussa
vastaanottokeskuksessa
kuin
kauttakulkukeskuksessa on järjestettävä työ- ja opintotoimintaa kansainvälistä suojelua hakevan ja
tilapäistä suojelua saavan omatoimisuuden edistämiseksi. Myös kauttakulkukeskuksessa voidaan
järjestää työ- ja opintotoimintaa.
Lain 30 pykälän mukaan työ- ja opintotoiminnassa tapahtuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta
ammattitaudista suoritetaan henkilölle korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin
työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista siltä
osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain mukaan
(473/2015). Korvauksen suorittamista koskevan asian käsittelee Valtiokonttori. Valtiokonttorin tämän
pykälän nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain
(473/2015) 33 luvussa säädetään.
Maahanmuuttovirasto järjestää työ- ja opintotoimintaan osallistuville ryhmävastuuvakuutuksen.
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Vastaanottolain 16 pykälässä määrätään, että kansainvälistä suojelua hakenut ja tilapäistä suojaa saava
majoitetaan vastaanottokeskukseen. Majoittamisessa otetaan huomioon majoitettavien ikä ja
sukupuoli. Hakija voidaan siirtää toiseen vastaanottokeskukseen, jos se on tarpeen hänen itsensä,
vastaanottokeskuksen toiminnan tai kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn vuoksi.
Majoitus on järjestettävä niin, että perheenjäsenet voivat halutessaan asua yhdessä. Majoittamisesta ja
siirrosta päättää vastaanottokeskus. Ennen siirtoa koskevan päätöksen tekemistä siirrettävää on
kuultava. Ilman huoltajaa olevan lapsen siirtämisestä päätettäessä myös lapsen edustajaa on kuultava.
Maahanmuuttovirasto voi pidättää itselleen päätösvallan majoittamisesta tai siirrosta, jos se on tarpeen
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn vuoksi tai jos 1 momentissa tarkoitettua siirtoa
koskevassa asiassa ei päästä yksimielisyyteen siitä, mihin vastaanottokeskukseen siirto tapahtuu.
Ilman huoltajaa olevan lapsen majoituksesta säädetään tarkemmin vastaanottolain 17 pykälässä.
Vastaanottolain 18 pykälän nojalla kansainvälistä suojelua hakeva tai tilapäistä suojelua saava voi
järjestää majoituksensa itse. Hänen on ilmoitettava kirjallisesti osoitteensa ja esitettävä vuokrasopimus
tai muu selvitys yksityismajoituksesta vastaanottokeskukselle, jonka asiakkaaksi hänet on rekisteröity.
Osoitteen ilmoittaminen ja vuokrasopimuksen tai selvityksen esittäminen ovat edellytyksenä muiden
vastaanottopalvelujen saamiselle.
Kansalaisjärjestöjen näkemykset
Kansalaisjärjestöt ovat kiinnittäneet 16 artiklan osalta esimerkiksi vuoden 2015 jälkeen sosiaalietuuksiin
tehtyihin muutoksiin, jotka vaikuttavat mm. vähätuloisiin, koululaisten iltapäivätoiminnan
asiakasmaksuihin ja saamelaisperheiden tilanteiseen.
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17 ARTIKLA: LASTEN JA NUORTEN OIKEUS SOSIAALISEEN, OIKEUDELLISEEN JA
TALOUDELLISEEN SUOJELUUN
17 artiklan 1 kohta: Tuki, kasvatus ja koulutus
Kysymys 1
Kasvatus
Perusopetuslain (628/1998) mukaan jokainen kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville
oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna
esiopetusta. Kaikkien Suomessa pysyvästi asuvien lasten on osallistuttava oppivelvollisuusikäisten
perusopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän. Lapsen
oppivelvollisuus päättyy kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kymmenen vuoden kuluttua
oppivelvollisuuden alkamisesta. Perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti yleisessä toisen
asteen koulutuksessa (lukio) ja ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa olevilla oppilailla ja
opiskelijoilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on
laatia opetussuunnitelman tekemisen yhteydessä suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden
suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, toimeenpanna tämä suunnitella ja valvoa sen
noudattamista ja toteuttamista. Opetushallitus antaa perusopetuksen opetussuunnitelmassa ohjeet
suunnitelman muotoilusta. Koulutuksen järjestelmän on hyväksyttävä koululle säännöt tai antaa muita
säännöksiä, joita tulee noudattaa koulutuslaitoksessa sisäisen järjestyksen, häiriöttömän oppimisen ja
kasvatusyhteisön turvallisuuden ja tyytyväisyyden edistämiseksi. Säännösten mukaan koulutuksen
tarjoajan on varmistettava, että erityistukea tarvitseville opiskelijoille tiedotetaan käytettävissä olevista
sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista ja että opiskelijat ohjataan konsultoimaan heitä.
Oppilashuolto
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) annettiin 30.12.2013, ja kunnat, koulut ja oppilaitokset
ryhtyivät toteuttamaan 1.8.2014 voimaan astunutta lakia, joka kokoaa yhteen oppilas- ja
opiskelijahuoltoa koskevat, aiemmin lainsäädännössä hajallaan olevat säännökset. Oppilas- ja
opiskelijahuoltolaki koskee esi- ja perusopetusta, lukio-opetusta ja ammatillista koulutusta. Opetus- ja
kulttuuriministeriö antaa vuoden 2018 aikana eduskunnalle selonteon lain täytäntöönpanosta.
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa
oppilaitosyhteisössä.
Oppilailla
on
oikeus
saada
heidän
opetuksensa
edellyttämiä
oppilashuoltopalveluita maksutta. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijassa koko kouluyhteisöä tukevina
ennaltaehkäisevinä kunnallisina oppilashuoltopalveluina. Lisäksi oppilailla on lainmukainen oikeus saada
yksilöllisiä oppilashuoltopalveluita.
Oppilashuolto järjestetään moniammatillisena kouluhallinnon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteistyönä, joka muodostaa toimivan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Oppilashuoltoa toteutetaan
yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa oppilaan ikä ja olosuhteen huomioon ottaen. Jos
kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvointi aiheuttaa huolta, ratkaisuja haetaan yhteistyössä oppilaiden ja
heidän huoltajiensa kanssa.
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Opiskelijahuolto on kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien yhteinen
tehtävä. Koulun henkilökunta kantaa ensisijaisen vastuun. Oppilashuoltopalveluihin kuuluu psykologi- ja
koulun sosiaalityöntekijän palvelut sekä koulunterveydenhoitopalvelut. Palveluita tarjotaan oppilaille ja
huoltajille helposti saatavilla olevalla tavalla. Palveluita tarjotaan lain edellyttämän ajan. Oppilaille ja
heidän huoltajilleen annetaan tietoa saatavilla olevista oppilashuoltopalveluista, ja heitä neuvotaan
hakeutumaan tarvitsemiinsa palveluihin. Oppilashuollon päämäärät, tehtävät ja toteutusperiaatteet
muodostavat jatkumon esiopetuksesta aina lukio-opetukseen asti.
Koulutuksen tarjoaja perustaa oppilashuollon johtoryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät.
Yksittäisiä oppilaita koskevat asiat käsitellään asiantuntijaryhmissä, jotka nimetään tapauskohtaisesti.
Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat moniammatillisia, mikä merkitsee sitä, että ryhmässä on
opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuollon edustajia sekä psykologi ja koulusosiaalityöntekijä sen
mukaan, mitä kukin yksittäinen tapaus edellyttää.
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä,
toteutuksesta ja arvioinnista. Koulutuksen järjestäjä ja oppilashuoltopalvelujen tarjoajat päättävät
ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintaperiaatteista. tarvittaessa oppilashuoltoryhmä voi kuulla
asiantuntijoita. Ryhmän avaintehtävänä on edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä
toteuttaa ja kehittää muuta yhteisöllistä oppilashuoltoa.
Asiantuntijaryhmä nimetään tutkimaan tietyn oppilaan tai oppilasryhmän tukitarpeita ja järjestämään
asianmukaiset
oppilashuoltopalvelut.
Ryhmän
moniammatillinen
kokoonpano
perustuu
tapauskohtaiseen harkintaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi sekä muiden osapuolten
tai oppilaan läheisten mukanaolo ryhmän työssä edellyttää oppilaan tai tämän huoltajan suostumusta.
Asiantuntijaryhmä laatii oppilashuoltoraportin yksittäisen oppilaan tapauksen käsittelyn kuluessa.
Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön kuuluu kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin seuranta,
arviointi ja kehittäminen. Se sisältää myös kouluyhteisön terveyden, turvallisuuden ja esteettömyyden
takaamisen. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämiseen kuuluu yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja
muiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen kanssa tekemisissä olevien viranomaisten ja
toimijoiden kanssa. Oppilaiden ja huoltajien osallistumiseen rohkaiseminen on tärkeää, ja se edistää
hyvinvointia. Koulutuksen järjestäjä on vastuussa oppilaiden osallistumisen edistämisestä. Oppilashuolto
luo edellytykset kouluyhteisöön kuulumisen, huolenpidon ja avoimen vuorovaikutuksen tunteelle.
Yksilöllinen oppilashuolto tarkoittaa yksittäiselle oppilaalle tarjottavia kouluterveydenhoidon, psykologin
ja koulusosiaalityöntekijän palveluita sekä tätä koskevaa moniammatillista oppilashuoltoa.
Kouluterveydenhoidossa tehtävät laajat terveystarkastukset ja muut määräaikaistarkastukset ovat osa
yksilöllistä oppilashuoltoa, ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat myös tietoa yhteisöllisen
oppilashuollon toteuttamiseen. Yksilöllisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaiden
kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä ja oppimista. Varhaisen tuen antaminen ja ongelmien ehkäisy ovat
myös tärkeää. Oppilaiden yksilölliset kyvyt, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon
tukea rakennettaessa että koulun arjessa. Yksilöllinen oppilastuki perustuu aina oppilaan ja tarvittaessa
tämän huoltajan suostumukseen.
Koulutuksen järjestäjän vastuulla on varmistaa, että koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma on
laadittu oppilashuollon toimeenpanoa, arviointia ja kehittämistä varten. Opetussuunnitelman
oppilashuoltoa koskevat osat on laadittava yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa.
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Oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä
koulun sääntöjen laatimiseen.
Koulun oppilasneuvostoa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja sääntöjen vahvistamista.
Valmistelutyö sisältää myös yhteistyön huoltajien ja tarvittaessa muiden viranomaisten ja kumppanien
kanssa.
Kolmitasoinen tuki
Koulunkäyntiä ja oppimista koskeva lakikokonaisuus (laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010) tuli
voimaan 1.1.2011. Näiden lakimuutosten tarkoituksena oli vahvistaa esikoululaisten ja
perusopetuksessa olevien oppilaiden oikeutta saada tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä riittävän
ajoissa ja joustavasti opetuksen yhteydessä, lisätä tuen tavoitteellisuutta ja vahvistaa tukitoimia sekä
moniammatillista yhteistyötä. Tavoitteena oli lisäksi muuttaa tuen tarjoamisen prosessia ja vahvistaa
sen läpinäkyvyyttä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi vuoden 2014 alussa eduskunnalle selonteon lain toteutuksesta.
Selonteon mukaan kunnat olivat edenneet perusopetuslain muutokselle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti; eri kuntien välillä oli kuitenkin merkittäviä eroja kolmitasoisen tuen toteutuksessa.
Erityistukea saaneiden oppilaiden lukumäärä kääntyi laskuun, kun taas tehostettua tukea saaneiden
määrä kasvoi. Muutoksia pidettiin tarpeellisina.
Yleistuki on alkuvaiheen toimenpide oppilaan tukitarpeeseen vastaamisessa. Siinä on kyse yksilöllisistä
pedagogisista ratkaisuista sekä ohjaus- ja tukitoimista. Yleistä tukea tarjotaan heti kun tukitarve
havaitaan, ja tukitoimien käynnistäminen ei edellytä erityistä selvitystä tai päätöksiä.
Oppilaalle, jonka oppiminen ja koulunkäynti vaatii säännöllistä tukea tai monimuotoisia, yhtäaikaisia
tukimuotoja, on tarjottava yksilölliseen oppilaskohtaisesti laadittuun suunnitelmaan perustuvaa
tehostettua tukea. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei sille ole ilmeistä estettä. Suunnitelma on
laadittava oppilaan ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa yhteistyössä. Tehostettu tuki
kattaa oppilaalle tarjottavat tukimuodot sekä tarpeelliset pedagogiset järjestelyt. Opetussuunnitelman
perusteissa on tehostetun tuen ja oppimissuunnitelmien avainsisältö. Järjestelyt tehostetun tuen
aloittamiseksi
ja
järjestämiseksi
perustuvat
pedagogiseen
arvioon,
joka
tehdään
oppilashuoltoammattilaisten moniammatillisena yhteistyönä.
Erityistuen antamiseksi koulutuksen järjestäjän on laadittava kirjallinen päätös, jota tarkastellaan
viimeistään toisella luokalla ja ennen siirtymistä seitsemännelle luokalle. Päätöksessä on määriteltävä
oppilaan ensisijainen opetusryhmä, mahdolliset tulkkaus-, avustaja- ja muut palvelut ja tarvittaessa
opetuksen poikkeusjärjestelyt. Ennen päätöksentekoa koulutuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja
tämän huoltajaa ja laillista edustajaa.
On saatava myös selonteko oppilaan oppimisen edistyksestä ja hänelle annetusta tehostetusta tuesta
sekä oppilaan yleistilanteesta. Selonteko laaditaan yhteistyössä oppilashuoltoammattilaisten kanssa.
Asiakirjoja käytetään tämän jälkeen arvioitaessa oppilaan erityistuen tarvetta (pedagoginen arviointi).
Tarvittaessa selontekoa on täydennettävä psykologian tai lääketieteen asiantuntijan lausunnolla taikka
vastaavalla sosiaalityön selonteolla.
Valtioneuvoston asetuksessa on säännökset opetusryhmien muodostamisesta yhdelle tai useammalle
erityistukipäätöksen saaneelle tai laajennettua oppivelvollisuutta suorittavalle oppilaalle. Erityisopetus
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perustuu oppilaan etuun ja edellytyksiin koulutuksen tarjoamisesta muun opetuksen osana taikka
kokonaan tai osittain erityisluokalla tai muussa sopivassa ympäristössä.
Erityistukipäätöksen toimeenpanemiseksi on oppilaalle laadittava yksilöllinen koulutussuunnitelma
oppilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa yhteistyössä. Suunnitelmaa
tarkistetaan tarvittaessa mutta vähintään kerran kouluvuodessa sen varmistamiseksi, että se vastaa
oppilaan tarpeita. Suunnitelma keskeinen sisältö määräytyy opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti.
Yhdenvertaisuus ja laaja syrjimättömyysperiaate
Yhdenvertaisuus ja laaja syrjimättömyysperiaate ohjaavat opetuksen kehittämistä kaikilla
koulutustasoilla. Kaikki oppilaitosten (uutena myös peruskoulujen) on 1.1.2017 alkaen laadittava tasaarvolain mukainen koulukohtainen yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyys suunnitelma. Syrjintäperusteita
ovat
sukupuoli/sukupuolten
ero,
seksuaalinen
suuntautuminen,
etninen
tausta,
uskonto/maailmankatsomus jne. Vuonna 2015 opetushallitus antoi ohjeistuksen yhdenvertaisuudesta
kouluissa.4

Lasten suojelu pahoinpitelyltä ja kaltoin kohtelulta
Lastensuojelulakiin vuonna 2015 lisätyn uuden säännöksen nojalla erittäin laajalla viranomaisten ja
ammattihenkilöiden ryhmällä on velvollisuus ilmoittaa suoraan poliisille kaikki epäilyt lapsen henkeä tai
terveyttä uhkaavasta väkivallasta. Aiemmin viranomaisilla ja ammattihenkilöillä oli jo velvollisuus
ilmoittaa poliisille kaikki lasta koskevat seksuaalirikosepäilyt sekä ilmoittaa lastensuojelusta vastaavalle
paikallisviranomaiselle kaikki tieto, jota heille on tullut hoitaessaan huolenpitoa ja hoivaa tarvitsevan
lasta koskevaa työtään taikka lapsen kehitystä haittaavista olosuhteista tai lapsen sellaisesta omasta
käytöksestä, joka tekee tarpeelliseksi tutkia, onko lapsi suojelun tarpeessa. Verkossa oleva
Lastensuojelun käsikirja, joka sisältää ohjeita lastensuojelu- ja muille viranomaisille ja on myös
yksityisten luettavissa, sisältää ohjeita lapsiin kohdistuvan väkivallan toteamiseksi ja siihen
puuttumiseksi.
Kysymys 2
Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuri
Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria edistävät toimenpiteet tukevat ja edistävät opetus- ja
kulttuuriministeriön laajaa lapsi- ja perhepalveluita koskevaa ohjelmaa sekä kiusaamisen ja häirinnän
ehkäisemiseen tähtääviä toimia.
Perusopetuslakia, lukiolakia ja ammatillista koulutusta sekä ammatillista aikuiskoulutusta koskeviin
lakeihin tuli 1.1.2014 koulujen häiriöttömiin olosuhteisiin tähtääviä muutoksia. Niissä annettiin
opetushenkilöstölle ja koulutuksen järjestäjille uusia keinoja parantaa koulujen ja oppilaitosten
häiriöttömiä olosuhteita.
4

Tasa-arvotyö on taitolaji. Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (Work related to equality is a
skill. Guidelines for promoting equality in basic education)
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Näihin lakeihin tuli säännökset opettajien ja rehtorien valtuuksista takavarikoida vaarallisia esineitä ja
aineita sekä tarkastaa oppilaiden tai opiskelijoiden tavaroita ja pinnallisesti myös vaatetusta tällaisten
esineiden tai aineiden varalta. Säännös kurinpitotarkoituksissa käytävästä kasvatuskeskustelusta, joka
on uusi pedagoginen keino puuttua oppilaan häiritsevään tai asiattomaan käytökseen, lisättiin
perusopetuslakiin.
Lakimuutokset yksilöivät myös oppilaiden ja opiskelijoiden oikeuden sekä koulutuksen järjestäjän
velvollisuuden kehittää perusopetukseen, lukio-opetukseen sekä ammatilliseen koulutukseen
osallistumista. Lisääntyneet oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet voivat
tuottaa paljon etuja koulutyölle. Oppilaiden ja opiskelijoiden äänen kuuleminen ja heidän aidon
osallistumisensa edistämien tukee oppimista ja hyvinvointia ja vähentää tehokkaasti
häiriökäyttäytymistä.
Lasten suojelu pahoinpitelyltä ja kaltoin kohtelulta
Lähisuhdeväkivaltaa ja lasten kaltoin kohtelua tutkitaan määräaikaisissa lastenneuvola- ja
kouluterveydenhuoltopalveluissa tehtävissä tarkastuksissa. Niihin kuuluvat myös laajat
terveystarkastukset. Lähes kaikki lapset ja heidän perheensä ovat näiden palvelujen piirissä. Lasten
kaltoin kohtelutilanteissa neuvolahenkilöstöllä on ohjeet toimia välittömästi ja ryhtyä
moniammatilliseen yhteistyöhön asiassa.
Suomi kerää laajasti tietoa lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista kansallisen Kouluterveyden
edistämistutkimuksen avulla5. Tutkimus tehdään kahden vuoden välein, ja siinä on kysymyksiä
kiusaamisesta sekä itse koetusta että nähdystä väkivallasta vastaajan perheessä, seksuaalisesta
häirinnästä ja väkivallasta sekä syrjinnästä.
Lisäksi THL:llä on parhaillaan meneillään pilottitutkimus nimeltään Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut
(LTH), joka on kohdistettu pienten lasten (4-kuiset vauvat ja 4-vuotiaat lapset) vanhemmille. Kysely
sisältää myös kysymyksiä lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Kyselyn suunnittelussa ja tietojen
keräämisessä on otettu huomioon eri väkivallan muodot Istanbulin yleissopimuksen vaatimusten
mukaisesti. Vuonna 2018 kaikki nelivuotiaat terveystarkastukseen tulevat lapset osallistuvat LTHkyselyyn. Väkivaltaa koskevat kysymykset kattavat seuraavat alueet: kiusaaminen, asenteet lasten
ruumiilliseen rankaisemiseen, lähisuhdeväkivalta, lasten kaltoin kohtelu ja lapsiin kohdistuva väkivalta
sekä väkivalta-asioissa saatava apu ja tuki. Kyselyn päivitystä koskeva työ on osa lapsi- ja
perhepalveluohjelmaa.
Vuosina 2014–2016 THL koordinoi LASTA-nimistä hallintorajat ylittävää kehityshanketta, jossa sillä oli
vastuu kansallisesta ohjauksesta ja paikallisesta johdosta ja toimeenpanosta. Hanke toteutettiin Turun
yliopistollisen sairaalan ja Lounais-Suomen sairaalapiirissä, ja tavoitteena oli luoda kansallinen
yhteistyömalli poliisin, syyttäjälaitojen, lastensuojelun ja terveydenhoidon sekä mielenterveyspalvelujen
välille tilanteissa, jossa epäillään lapsen olevan fyysisen tai seksuaalisen väärinkäytön kohteena. Tässä
hankkeessa kehitettyä työtä jatketaan osana lapsi- ja perheohjelmaa.

5

The results of the School Health Promotion Study are available free of charge on the National Institute for Health
and Welfare’s website at https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
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Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja poliisikorkeakoulun kanssa THL toteuttaa hankkeen, jonka nimi on
Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and
Shelter Services (ERPAS) (Ammattitaidon vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen perheväkivallasta,
naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja turvakotipalveluista). Hanke liittyy EU:n Oikeudet, yhdenvertaisuus
ja kansalaisuus -ohjelmaan ja on EU-rahoitteinen. Sen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon
ja poliisin ammattihenkilöstön osaamista ja tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta, naisiin kohdistuvasta
väkivallasta ja turvakotipalveluista. Hankkeessa tuotetaan verkkokoulutusohjelma väkivaltailmiöstä eri
alojen ammattihenkilöille sekä välineitä väkivallan tunnistamiseksi, siihen puuttumiseksi sekä riskien
arvioimiseksi. Hankkeen jälkeen verkkokurssi jää toiminnan pysyväksi osaksi. Se valtavirtaistetaan eri
poliisiammattihenkilöiden
sekä
sosiaalija
terveydenhuoltopalveluissa
työskentelevien
työpaikkakoulutukseksi.
THL kehittää Ensi- ja turvakotiliiton kanssa välineitä lasten turvallisuuden lisäämiseksi. Turvallisuuden
lisäämiseen ja turvattomuuden kokemukseen liittyviä menetelmiä työstetään ohjelmassa, joka koskee
lapsi- ja perhepalveluita. Perhekeskusmallia kehitellään sen osana. Tavoitteena on kehittää
ennaltaehkäisevää suoraan lapsiin kohdistuvaa väkivallan vastaista työtä matalan kynnyksen palveluina.
Työmenetelmän on kehittänyt Ensi- ja turvakotien liitto, ja sitä on pilotoitu kolmella paikkakunnalla
vuosina 2017–2018.
Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa järjestetyistä määräaikaisista terveystarkastuksista,
lasten kasvatukseen liittyvistä käytännöistä, kuten turvallisuudesta, ihmissuhteista ja kodin
vuorovaikutuksesta keskustellaan kaikkien vanhempien kanssa. Näistä aiheista puhutaan myös lasten
terveydestä vastaavien ammattihenkilöiden ja isompien lasten välisissä yksityisissä keskusteluissa.
Kansalliset ohjeistukset (THL 2012) ja alustavia tietoja sisältävät lomakkeet varmistavat, että aihe nousee
esiin kaikissa terveystarkastuksissa.
Vuosina 2010–2015 toteutettiin Kurinpidollisen väkivallan käytön ehkäisyn ja vähentämisen
toimintaohjelma. Tämän toimintaohjelman tavoitteina oli vahvistaa lasten ihmisarvoa, poistaa väkivalta
lasten kurinpitomenetelmänä ja nopeuttaa fyysistä rankaisemista koskevaa asennemuutosta. Vuodesta
2009 THL on koordinoidut lasten ja nuorten vammojen ehkäisyn kansallista toimintaohjelmaa, johon
tapaturmien torjunnan lisäksi on kuulunut myös itsemurhien ehkäisy. Nämä kaksi ohjelmaa on
yhdistetty kansalliseksi lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen toimintaohjelmaksi I, joka koskee
vuosia 2018−20256 ja joka julkaistiin 13.4.2018. Ohjelmassa on toimia tahattomien vahinkojen,
itsemurhien ja itsensä vahingoittamisen sekä ruumiillisten rangaistusten — lapsiin kohdistuva sekä
fyysinen että psyykkinen väkivalta kurinpitomenetelmänä – ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
Tapaturmista on otettu mukaan tavallisimmat terveyden menettämisen syyt kussakin ikäryhmässä, ts.
liikenneonnettomuudet, myrkytykset, hukkumiset ja veneilyonnettomuudet. Toimintaohjelmaan
sisällytetään tulevaisuudessa myös muita lapsiin kohdistuvan väkivallan muotoja, kuten seksuaalinen
hyväksikäyttö. Työ jatkuu, ja toimintaohjelmaa laajennetaan useille alueille, joita se ei vielä tällä hetkellä
kata. Lapsi- ja perhepalveluohjelman tavoitteisiin kuuluu myös lasten kohdistuvan sekä perhe- ja
lähisuhdeväkivallan parempi tunnistaminen ja asianomaisten tukeminen.

6

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-lasten-ja-nuorten-turvallisuudenedistamisen-ohjelma
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Kysymys 3
Hallitus toteaa, että syksyllä 2018 17,5 prosenttia perusopetuksen oppilasta sai tehostettua tai
erityistukea. Tehostettua tukea sai 54 300 oppilasta eli 9,7 prosenttia perusopetuksen oppilasta, ja
erityistukea 43 100 oppilasta eli 7,7 prosenttia kaikista perusopetuksen oppilaista. Tilastokeskuksen
mukaan vuonna 2018 tehostettua tukea saaneiden oppilaiden määrä kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä, kun
vastaava erityistukea saaneiden määrä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi. Perusopetuksessa
tehostettua tai erityistukea saaneiden oppilaiden osuus vaihtelee maakunnittain.
Kokonaan erityisryhmässä ja erityiskouluissa kouluaan käyvien oppilaiden osuus on pienentynyt
vuodesta toiseen; vuonna 2011 se oli 13 prosenttia, vuonna 2014 12 prosenttia ja vuonna 2016 10
prosenttia. Niiden oppilaiden osuus, joiden opetus toteutuu kokonaan erityisryhmässä muttei
erityiskoulussa, on pysynyt viime vuosina samana eli noin 28 prosentissa. Erityistukia saaneiden
oppilaiden
opetuksesta
37
prosenttia
toteutui
erityisryhmässä
ja
21
prosenttia
valtavirtaopetusryhmässä. Lopulta 42 prosenttia sai osan opetuksestaan valtavirran mukana ja loput
erityisryhmässä. Erityistä tukea saaneista oppilasta 24 prosenttia osallistui laajennettuun
oppivelvollisuusopetukseen. Perusopetuksen oppilasta 22 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta.
Vastaukset komitean yleisiin kysymyksiin ja johtopäätöksiin
Pakolaisten oikeudet
Vastaanottolain 5 pykälä määrää, että sovellettaessa tätä lakia kahdeksaatoista vuotta nuorempaan on
kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin
seikkoihin. Lapsen etua arvioitaessa on otettava huomioon, mitä lastensuojelulaissa (417/2007)
säädetään lapsen edun arvioimisesta. Laissa säädettyjä toimenpiteitä toteutettaessa on selvitettävä
lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä
tavalla. Lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä
tai kehitystä tai jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kaksitoista vuotta täyttäneelle lapselle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain 34 pykälän mukaisesti häntä itseään koskevassa asiassa.
Lasta koskevat asiat on käsiteltävä kiireellisesti.
Vastaanottolain
29
pykälässä
todetaan,
että
muussa
vastaanottokeskuksessa
kuin
kauttakulkukeskuksessa on järjestettävä työ- ja opintotoimintaa kansainvälistä suojelua hakevan ja
tilapäistä suojelua saavan omatoimisuuden edistämiseksi. Myös kauttakulkukeskuksessa voidaan
järjestää työ- ja opintotoimintaa.
Huostaan otetut lapset
Lapsi- ja perhepalveluohjelmassa valtavirtaistetaan lapsityötä tekevien ammattihenkilöiden piirissä
näyttöön perustuvia menetelmiä vanhempien kasvatustehtävän tukemiseksi7. Varhaista tukea
tarjoamalla lasten huostaanottoja ja sijoituksia voidaan vähentää ja kustannusten nousua hillitä.

7

www.kasvuntuki.fi
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Lastensuojelulakia päivitettiin sosiaalihuoltolain uudistamisen yhteydessä vuonna 2015.
Lastensuojelulain muutokset astuivat asteittain voimaan vuosina 2014–2016. Lastensuojelulaissa on
säännöksiä kiireellisistä tukitoimista avohuollossa kiireellisen huostaanoton vaihtoehtona. Näitä
tukitoimia voivat olla avohuollon sijoitus tai tehostettu perhetyö. Paikallisviranomaisilla on sama
velvollisuus järjestää kiireellisen avohuollon tukitoimia kuin niillä on järjestää sijaishuoltoon
sijoittaminen tilanteissa, kun lapsen kiireellisestä huostaanotosta on tehty päätös. Ennen kuin lapsi
sijoitetaan yksin kotinsa ulkopuolelle avohuollon tukitoimena, on arvioitava, olisiko lapsen sijoittaminen
yhdessä vanhemman, huoltajan tai muun hänen hoidostaan vastaavan henkilön kanssa lapsen edun
mukaista.
Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten
tarpeittensa ja toiveittensa mukaisesti. Lapsen sijoittava kunta on vastuussa siitä, että sijoituspaikka
täyttää lapsen tarpeet. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muussa
lapsen tarpeet täyttävässä muodossa. Lapselle valitaan hänen erityistarpeensa parhaiten täyttävä
sijaishuoltopaikka. Lastensuojelulain mukaan lapsen sijaishuolto tulisi ensi kädessä järjestää
perhehoitona sillä edellytyksellä, että sijaisperhe täyttää lapsen tarpeet ja että perhehoidolle tarjotaan
riittävät tukitoimet. Huostaan otettu lapsi voidaan sijoittaa myös poikkeuksellisesti ja korkeintaan
kuuden kuukauden ajaksi vanhemman tai muun holhoojan hoitoon ja kasvatettavaksi.
Lapsi- ja perhepalveluohjelma pyrkii kehittämään sijaishuoltoa laajasti esimerkiksi tarjoamalla lisää
tukea perhehoitajille ja biologisille vanhemmille sijoituksen eri vaiheissa. Myös sijaishuollon valvontaa
kehitetään.
Lisäksi lapsen mahdollisuuksia tulla kuulluksi sijaishuoltoasioissa parannetaan. Kehitystyössä on
kokemusasiantuntijoita eli nuoria, joilla on henkilökohtaista kokemusta sijaishuollosta. Ns.
vertaisarviointia kokeillaan kahdessa maakunnassa sijaishuollon valvonnassa: nuori kokemusasiantuntija
auttaa valvovaa viranomaista kohdentamaan valvonnan asioihin, jotka ovat nuorille olennaisia.
Huoltaja- tai vanhemman oikeuksien rajoittamisen kriteerit
Vuoden 2016 alusta otettiin käyttöön tiukemmat kiireellisen huostaanoton kriteerit. Kiireellinen
huostaanotto on mahdollista vain, jos lapsi on välittömässä vaarassa, hänen terveytensä tai kehityksensä
vaarantuu vakavasti hoivan puutteen tai muiden kasvuolosuhteiden takia, tai hän itse vakavasti
vaarantaa terveyttään tai kehitystään päihteiden käytöllä, syyllistymällä muuhun kuin vähäiseen
rikkomuksen tasoiseen rikokseen tai muulla vastaavalla käyttäytymisellä. Jos lapsi tarvitsee kiireellistä
huostaanottoa kodin ulkopuolelle muista kuin yllä olevista syistä, voidaan soveltaa yllä olevia säännöksiä
kiireellisen avohuollon tukipalveluista. Kiireellisen sijoituksen jatkamista koskeva lakimuutos painottaa
sitä, että jatkokauden aikana on harkittava tilanteessa tarjolla olevia vaihtoehtoja. Myös kiireellisten
huostaanottokausien laskentaperusteita ja asianosaisten näkemysten selvittämistä koskevaa menettelyä
tarkennettiin.
Lastensuojelulain mukaan kunnan sosiaalitoimen on otettava lapsi huostaan ja järjestää hänelle
sijaishuolto, jos hänen terveytensä tai kehityksensä vaarantuu vakavasti hoivan puutteen tai muiden
kasvuolosuhteiden takia, tai hän itse vakavasti vaarantaa terveyttään tai kehitystään päihteiden käytöllä,
syyllistymällä muuhun kuin vähäiseen rikkomuksen tasoiseen rikokseen tai muulla vastaavalla
käyttäytymisellä.
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Lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijaishuolto järjestää, jos avohuollon tukitoimet eivät sovellu tarjoamaan
lasten edun mukaista hoitoa tai eivät ole mahdollisia tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömäksi ja
sijaishuollon oletetaan olevan lapsen edun mukaista.
Lapsen huostaanotto on lastensuojelun viimekätinen keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Lapsi otetaan
huostaan ja sijoitetaan sijaishuoltoon vain, jos riskinä on, että kodin olosuhteet tai lapsen oma käytös
vakavasti vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä. Lisäksi lapsi voidaan ottaa huostaan ja hänelle
voidaan järjestää sijaishuolto vain, jos avohuollon tukitoimet ovat osoittautuneet mahdottomiksi tai
sopimattomiksi tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. On myös arvioitava, onko sijaishuolto
lapsen edun mukaista.
Ennen kuin lapsi otetaan huostaan, asiasta käydään tiiviitä neuvotteluita lapsen, hänen vanhempiensa ja
huoltajien kanssa. Kuten kaikessa lastensuojelutyössä, tavoitteena on hyvä yhteistyö perheen kanssa,
kun lapsi on otettu huostaan. Arvioitaessa tarvetta ottaa lapsi huostaan saatetaan pyytää lausuntoja
lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta, kuten päivähoidosta, koulutusta, kasvatusneuvolalta tai
terveydenhuollosta. Sosiaalityöntekijällä on oikeus saada asiantuntija-apua muilta viranomaisilta ja
asiantuntijoita.
Lapsen näkökulmasta on varmistettava, että lapsen huostaanotto on vaihtoehto, joka parhaalla tavalla
turvaa hänen kehityksensä. Kun sijaishuoltoa järjestetään, pelkkä lapsen ”sijoitus” ei ole koskaan
riittävää. Sen on oltava lapsen olemassa olevaa tilannetta parempi vaihtoehto, lapsen edun mukaista ja
vastattava hänen yksilöllisiin hoivan ja huolenpidon tarpeisiinsa.
Vanhempien näkökulmasta on varmistuttava siitä, että perheen tukemiseksi on tehty kaikki
mahdollinen. Arvioinnin on oltava lapsikeskeistä ja lapsen näkökulmasta tapahtuvaa. Korkeatasoisessa
sijoituksessa sekä lapsen että vanhempien mieltymykset, näkemykset ja kulttuuritausta on otettava
huomioon.
Puutteet asumisoloissa, asunnottomuus tai riittämättömät tulot eivät voi koskaan olla yksinään lapsen
huostaanoton perusteena. Näissä tapauksissa tulee ryhtyä toimiin näiden erityisten puutteiden
korjaamiseksi, ja perheelle tulisi tarjota asianmukaiset asumisolot tai riittävää taloudellista tukea.
Lapsen huostaanottoa ja sijoitushuoltoa koskevat asiat valmistelee lapsen asioista vastaava
sosiaalityöntekijä yhdessä toisen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun asiantuntijatyöntekijän
kanssa. Jos lapsen huoltaja tai yli 12-vuotias lapsi ei vastusta huostaanottoa, sosiaalitoimen johtava
virkamies tekee asiassa päätöksen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelun perusteella.
Päätöksestä voi valittaa. Vanhempi, joka on aiemmin suostunut lapsensa huostaanottoon voi valittaa
päätöksestä 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Valitus voidaan osoittaa sosiaalitoimelle, jonka
velvollisuus on välittää se hallinto-oikeudelle ja liittää lausuntonsa asiassa valitukseen.
Jos yli 12-vuotias lapsi tai hänen huoltajansa vastustavat lapsen huostaanottoa tai siihen liittyvää
sijoittamista, sosiaalitoimi ei voi tehdä päätöstä, ja sosiaalitoimen johtava virkailija tai muu tämän
nimittämä virkamies tekee lapsen huostaanottoa koskevan hakemuksen hallinto-oikeudelle.
Hakemuksen laatii lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.
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Kun lapsen huostaanottoa tai sijoittamista koskeva asia on vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa
hallinto-oikeudessa, asiaa käsittelevä oikeus voi omasta aloitteestaan tai lapsen taikka hänen
vanhempansa tai huoltajansa pyynnöstä antaa väliaikaisen tuomion lapsen sijoittamisesta tai siitä, miten
lapsen huolto ja kasvatus järjestetään oikeuskäsittelyn aikana. Tämä määräys voidaan antaa kuulematta
asianomaisia, jos asiaa ei voi lykätä.
Jos lapsi on välittömässä vaarassa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti jo ennen kuin hallinto-oikeuden
ratkaisu tai päätös on annettu, mikäli vaadittavat kriteerit täyttyvät.
Nuoret rikoksentekijät
Suomessa vangittuna on päivässä keskimäärin alle kymmenen nuorta rikoksentekijää. Tällä hetkellä
heistä kuusi on tutkintavankeja. Koska nuorten vangittujen määrä on rajallinen, tuomituille nuorille on
vain kaksi osastoa, joilla yläikäraja on todellisuudessa 23 ja 25 vuotta. Lisäksi on yksi nuorten
tutkintavankien osasto, jolla on korkeintaan 21-vuotiaita.
Tutkintavankeuslain (768/2005) mukaan alle 18-vuotias tutkintavanki on pidettävä erillään aikuisista
tutkintavangeista, ellei hänen oma etunsa muuta edellytä. Vankeuslaki (767/2005) sisältää
samansisältöisen säännöksen. Se että alle 18-vuotiaan vangin etu sallii tiettyä joustavuutta nuorten
vankien sijoittamisessa; heidät voidaan esimerkiksi sijoittaa vankiloihin lähelle perheitään, mikä
helpottaa perhesiteiden ylläpidossa.
Rikosseuraamuslaitos antoi 13.7.2017 ohjeet alle 18-vuotiaiden nuorten vankien kohtelusta. Ohjeissa
muistutetaan vankilahenkilöstöä velvollisuudesta ilmoittaa vankilan sijaintikunnan sosiaalihuollon
viranomaisille alle 18-vuotiaan vangin tulosta vankilaan.
Hallitus aikoo ryhtyä toimiin nuorten rikoksentekijöiden sijoittamiseksi muualle kuin vankiloihin ja
tutkintavankiloihin sekä nuorten pidätettyjen erottamiseksi aikuisesti mahdollisuuksien ja nuorten etuna
pidetyn tilanteen mukaan. Näihin toimiin voidaan ryhtyä sekä nykyisen että tulevan lainsäädännön
puitteissa. Lisäksi hallitus tutkii mahdollisuuksia tehdä lakimuutoksia, joiden nojalla nuoret
tutkintavangit voidaan sijoittaa tutkintavankiloiden ulkopuolisiin laitoksiin, erityisesti terveydenhuollon
yksiköihin.
Vuoden 2018 alusta ammattikoulutuksen järjestäjien uutena tehtävänä on ollut mm. tarjota
ammatillista koulutusta vankiloissa lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) mukaisesti. Oikeus
antaa opetusta ja koulutuksesta vankilassa koulutuksen tarjoamista koskevan päätöksen mukaisesti ja
ammattikoulutuksen rahoitusjärjestelmään kuuluva punninta vankilakoulutuksesta ovat tekijät, joiden
avulla vankilakoulutusta turvataan.

17 artiklan 2 kohta: Maksuton perus- ja toisen asteen opetus
Kysymys 1
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
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Kysymys 2
Suomessa ala- ja yläasteen koulujen rekisteröitymisaste on 100 prosenttia. Kun huostaan otettu lapsi
sijoitetaan toisen kunnan alueelle, perusopetuslain mukainen velvollisuus järjestää lapsen opetus siirtyy
sijoituskunnalle eli lapsen tosiasialliselle asuinkunnalle. Asuinkunnan velvollisuus on järjestää esi- ja
perusopetus kaikille sen alueella asuville lapsille yhdenvertaisesti. Kun huostaan otettu lapsi ei osallistu
asuinkunnan järjestämään perusopetukseen sijoitushuollosta vastaavan viranomaistahon päätöksen
perusteella, kunnan on varmistuttava siitä, että oppilas edistyy oppivelvollisuuskoulun suorittamisessa.
Vuoden 2010 alusta otettiin käyttöön joustava perusopetus (JOPO) ehkäisemään perusopetuksen
koulupudokkuutta ja keskeyttämistä perusopetuksen luokilla 7-9. Tarkoituksena on edistää oppilaan
opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa laaja-alaisesti.
Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tavoitteena on tukea oppilaita siirryttäessä toisen
asteen koulutukseen ja antaa heille kyvyt selviytyä opinnoistaan. Erityistä huomiota kiinnitetään
työmuotoihin, jotka edistävä huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien
yhteistä kasvatusvastuuta. Opetus järjestetään koulujen lähiopetuksena ja osittain valvottuna
työpaikalla tai muissa oppimisympäristöissä tapahtuvana opiskeluna. Joustava perusopetus korostaa
toiminnallisia ja työhön suuntaavia opiskelumenetelmiä. Painopiste on eri organisaatioiden
moniammatillisessa yhteistyössä, jossa mukana voi olla mm. ammattioppilaitoksia ja lukioita,
aikuisopetuksen opistoja ja nuorten työpajoja.
Hallinnollisen päätöksen oppilaan valinnasta joustavan perusopetuksen ohjelmaan tekee
moniammatillinen oppilashuolto. Oppilaille tehdään oppimissuunnitelma tai jo tehtyä suunnitelmaa
tarkistetaan. Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmissä, ja tavallisesti tämä edellyttää erillisen
opetusryhmän muodostamista. Opetusta voidaan myös antaa osittain tai kokonaan jonkin toisen
ryhmän osana. Muissa oppimisympäristöissä, kuten työpaikoilla, tapahtuva oppiminen on joustavan
perusopetuksen oleellinen osa. Opettajien lisäksi moniammatillisen koulutuksen tarjoaminen edellyttää,
että ohjelmassa on mukana koulutuksen tarjoajan nimittämiä nuorten sosiaaliseen kasvuun, perheiden
kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt henkilö tai useampia
henkilöitä.
Syksyllä 2017 yli 1 900 oppilasta osallistui joustavaan perusopetukseen. Joustavalle perusopetukselle on
osoitettu 6 miljoonan euron enimmäisrahoitus.
Kysymys 3
Koulupudokkuus ja koulutuksen keskeyttäminen
Ammatillisen koulutuksen loppuunsaattamista koskenut kvantitatiivinen selvitys osoitti, että koulutusta
tarjoavien keskimääräinen keskeytysaste oli 11,4 prosenttia kouluvuonna 2016–2017. Prosenttiluku oli
8,6 prosenttia tietoja kerättäessä kouluvuonna 2013–2014.
Vuosina 2016–2017 yhteensä 108 366 opiskelijaa oli kirjoilla ammatillisessa peruskoulutuksessa
ammattioppilaitoksissa, jotka osallistuivat tiedonkeruuseen; koulutuksen keskeyttäneiden
kokonaismäärä oli 12 856.
Perusopetuksen koulupudokkaita eli niitä, jotka eivät ole saaneet perusopetuksen todistusta, oli 314
vuosina 2016–2017, mikä oli 0,54 prosenttia kaikista 9. luokan oppilaista kevätlukukaudella.
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Vastaukset komitean yleisiin kysymyksiin ja johtopäätöksiin
Laittomasti maassa oleskelevat lapset
Terveydenhuoltolain 50 luvun nojalla kiireellinen sairaanhoitoon annettava sitä tarvitsevalle potilaalle
hänen asuinpaikastaan riippumatta tai huolimatta siitä, onko heillä oikeus terveydenhuoltopalveluihin
joillain muilla perusteilla.
Terveydenhuoltolain 50 pykälän 1 momentissa todetaan, että kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien
kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on
annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla
tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn
alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista
tai vamman vaikeutumista.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 pykälässä on säännös siitä, että jokaisella kunnassa oleskelevalla
henkilöllä on oikeus saada kiireelliset sosiaalipalvelut. Tämän säännöksen nojalla jokaisella kunnassa
oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat
sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon
vaarannu. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa riittävät sosiaalihuollon palvelut järjestetään henkilölle
tämän kotikunnassa. Toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyjä kiireellisiä sosiaalipalveluja
annetaan niitä tarvitseville kunnassa, jossa he oleskelevat. Sosiaalipäivystystä koskeva säännökset ovat
sosiaalihuoltolain 29 pykälässä. Sosiaalipäivystys merkitsee sitä, että välttämättömät ja kiireelliset
sosiaalipalvelut ja muut tukitoimet järjestetään siten, että henkilö voi saada välitöntä turvaa ja hoivaa
erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa ympäri vuorokauden. Mahdollisuus ottaa yhteyttä
sosiaalipäivystykseen on varmistettava ympärivuorokautisena.
Tilapäistä asumista on järjestettävä 21 pykälän nojalla henkilöille, jotka tarvitsevat kiireellistä
lyhytaikaista apua. Tilapäisasuminen liittyy erilaisiin kriisitilanteisiin, ja tavoitteena on löytää
asianomaisen henkilön tilanteeseen soveltuva ratkaisu. Samalla on arvioitava, tarvitseeko asianomainen
myös muuta sosiaalihuollon palvelujen tarjoamaa kiireellistä apua. Kiireellisen avuntarpeen arvioinnin
tekee aina sosiaalihuollon ammattihenkilö. Tämä voi sisältää mm. maassa laittomasti oleskelevalle
järjestettävän yöpaikan järjestämistä kriisitilanteessa. Kiireellinen välttämätön hoiva voi sisältää myös
aterioiden, vaatteiden ja välttämättömän lääkityksen järjestämistä. Myös kiireellisiä sosiaalipalveluja
saavalle asiakkaalle tulisi antaa päätös, josta voi valittaa sekä siihen liittyvä valitusosoitus ohjeineen.
Maassa laittomasti oleskelevilla lapsilla on oikeus lastensuojelulaissa mainittuihin palveluihin.
Laittomasti maassa oleskelevat henkilöt ohjataan ensisijaisesti paikallisviranomaisten puheille. Kunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö arvioi henkilön välittömän tuen, hoivan ja palvelujen
tarpeen tapauskohtaisesti ja kokonaisuutena. Apua annetaan pääosin paikallisviranomaisen omien
palvelujen osana tai ne ulkoistetaan yksityiselle palveluntarjoajan tehtäväksi paikallisviranomaisen
antaman maksusitoumuksen nojalla.
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireellisestä
sosiaali- ja terveydenhuollosta. Näiden suositusten tarkoituksena on selkeyttää, mihin sosiaalipalveluihin
maassa laittomasti oleskelevat ovat oikeutettuja, kuka on palveluiden järjestämisvastuussa ja miten
palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamista haetaan.
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Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus
Suomessa asuu arviolta noin 10 000 romania. Vuonna 2011 opetushallitus julkaisi romanioppilaiden
perusopetuksen tilannekatsauksen (2011:26). Tilannekatsauksen tarkoituksen ei ollut koota tilastotietoja
vaan antaa perusopetuksen romanioppilaille ja heidän vanhemmilleen ja huoltajilleen tilaisuus jakaa
ajatuksiaan. Haastatteluita kerättiin maan kaikissa osissa. Koulujen rehtorit vastasivat sähköiseen
kyselyyn. Päätulokset olivat seuraavat:
Rehtorien arvion mukaan romanioppilaiden yleinen koulusuoriutuminen on parantunut jossain määräin
tai merkittävästi kolmen viime vuoden aikana. Rehtorit arvioivat, että 70 prosenttia oppilaista suoriutuu
erinomaisesti, hyvin tai vähintään tyydyttävästi koulussa. Tästä huolimatta 30 prosenttia kaikista
romanioppilaista selviytyvät heikosti tai välttävästi perusopetuksesta. Tämä merkitsee, että tarpeellisia
tukimenetelmiä tulisi ottaa käyttöön sen varmistamiseksi, että romanioppilaat suorittavat
perusopetuksen oppimäärän.
Sekä koulujen rehtorien että romanivanhempien tai huoltajien viesti oli selkeä: kodin ja koulun yhteistyö
toimii. Koulujen rehtoreista 94 prosenttia katsoi, että yhteistyö oli erittäin hyvällä, hyvällä tai vähintään
tyydyttävällä tasolla. Samoin romanivanhemmat ja -huoltajat arvostivat lähes varauksetta opettajien ja
muun kasvatushenkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.
Koulut eivät ole vieläkään tietoisia kiusaamistapauksista, koska rehtorien arviot romanioppilaiden
kokeman kiusaamisen yleisyydestä ovat alemmalla tasolla kuin vanhempien ja huoltajien arvioissa.
Romanioppilaiden kiusaaminen on pitkälti etnistä nimittelyä. Kaiken koulukiusaamisen, etnisen
nimittelyn ja poissulkemisen tulisi johtaa välittömään puuttumiseen.
Kasvava joukko romanioppilaita suoritti perusopetuksen. Kehitys on ollut myönteistä. Perusopetuksen
suorittaminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen oli monissa kunnissa lähivuosien tärkein tehtävä.
Vuosina 2014–2016 myönnettiin valtionapua romanioppilaiden perusopetuksen edistämiseen. Vuodesta
2008 yhteensä 38 kuntaa on saanut tätä valtionapua. Rahoitusta 2014–2016 saaneet kunnat keskittivät
toimenpiteensä perusopetuksen suorittamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen. Monissa kunnissa
saatiin hyviä tuloksia ja romanilapset suorittivat perusopetuksen oppimäärän.
Siitä huolimatta liian moni (usein romanipoika) ei saa perusopetuksen päästötodistusta tai hakeudu
jatko-opintoihin ainakaan heti peruskoulun päätettyään. Moni avustusta saaneista kunnista kehitti
ohjelmia romanioppilaiden opastamiseksi jatko-opintoihin hakeutumisessa. Ohjelmat olivat usein
onnistuneita. Avustusta saaneiden kuntien toimintoja olivat seuraavat:
Romanioppilaille annettiin tehostettua ohjaavaa neuvontaa jo perusopetuksen 1–6 luokilla.
Perusopetuksen 7–9 luokilla romanioppilaat saivat erityisesti omiin tarpeisiinsa räätälöityä
koulutusohjausta, joka puuttui romaaninäkökulmasta näyttäytyviin käytännön haasteisiin.
Kouluneuvonnassa hyvänä käytäntönä oli myös antaa tilaa romanitaustaisille henkilöille.
Romanivanhemmille ja -huoltajille kerrottiin heidän lastensa opetuksen luokkatasoilla 7–9
hakuprosesseista, valintakriteereistä, opiskelukäytännöistä sekä yhteiskunnan tarjoamista,
opiskelijoiden saatavilla olevista etuuksista ja avusta. Opetushallitus laati romanioppilaille ja heidän
perheilleen tarkoitetun oppaan. Romanikieliselle oppimateriaalille on jatkuva tarve. Opetushallitus
julkaisi vuosina 2014–2017 kertomuksia Suomen romaneista (Viljo Koivisto), lasten runokirjan (Seija
Roth), satuja romanitytöstä ja hänen perheestään (Helena Blomérus, Satu Blomerus, Helena Korpela &
Irmeli Matilainen) sekä kieliharjoituskirjoja (Seija Roth & Tenho Lindström).
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Myös painettu/sähköinen romanien koulutusta käsittelevä lehti Latšo Diives ilmestyy kahdesti vuodessa.
Suomen ensimmäisen kansallisen romanipolitiikan (2009–2017) toimenpiteisiin kuului myös
romaniaikuisten koulutustaustan selvitys. Opetushallitus keräsi tietoa vuosina 2013–2014 eri osissa
maata. Yhteensä tehtiin neljä osatutkimusta: selvitys romaniaikuisista ja erilliset ammatillisia
oppilaitoksia, aikuislukioita ja kansanopistoja/työväenopistoja koskevat selvitykset. Kaikki tieto
pyydettiin nimettömänä. Romaniväestö vastasi aktiivisesti, ja yhteensä 327 kyselylomakkeen tietoja
käytettiin tulosten analysoinnissa. Tietojenkeruu tapahtui kiinteässä yhteistyössä romaniyhteisön
kanssa.
Opetushallituksen julkaisussa Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin raportoidaan seuraavat
tulokset:
Noin kaksi kolmasosaa vastanneista romaniaikuisista oli suorittanut perusopetuksen joko peruskoulussa
tai alakoulussa. Katsauksen mukaan 25 prosenttia romaneista, jotka kävivät koulua 1950-luvulla, suoritti
perusopetuksen. Osuus kasvoi ja oli noin 40 prosenttia 1960-luvulla, 65 prosenttia 1970-luvulla, lähes 70
prosenttia 1980-luvulla, lähes 80 prosenttia 1990-luvulla ja hiukan yli 80 prosenttia 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Näin ollen romanioppilaiden oppivelvollisuuskoulun suorittaminen on lisääntynyt valtavasti viimeisten
60 vuoden aikana, ja perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden osuus on kasvanut 25 prosentista yli
80 prosenttiin. Tästä huolimatta romanit suorittavat perusopetuksen epätodennäköisemmin kuin muu
väestö. Nuorten miesten tilanne on selvästi naisia huonompi.
Romanit ovat tietoisia ammattikoulutusmahdollisuuksista. Suurin osa opiskelee perusopetuksen
jälkeisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Yhteensä 39 prosenttia vastanneista kaikissa ikäryhmissä oli
suorittanut tutkinnon ammattioppilaitoksessa.
Ammatillisten oppilaitosten mukaan on vaikeampi löytää romaneille työharjoittelupaikkoja
(työssäoppiminen) ja oppisopimuspaikkoja verrattuna muihin opiskelijoihin. Romanivastaajien mielestä
työharjoittelun järjestäminen oli vaikeimpia opintojen vaiheita ja saattoi jopa johtaa opintojen
keskeyttämiseen.
Romaneiden osuus lukiolaisista on muita pienempi. He eivät tunne lukiosisältöjä ja usein pelkäävät
lukion vaikeutta. Opetushallituksen ja romanien väliselle lukiota koskevalle viestinnälle on tarvetta.
Opetushallitus on järjestänyt tiedotustilaisuuksia romaniaikuisten hakeutumisesta koulutukseen.
Romaniyhteisön (kansalaisjärjestöjen jne.) kanssa on aloitettu yhteistyö romaniaikuisten opintojen
tukemiseen tähtäävien toimintamallien kehittämiseksi. On myös julkaistu romaneille tarkoitettu
ohjekirja
lukio-opinnoista.
Opetushallitus
suunnittelee
uutta
tutkimusta
romanilasten
varhaiskasvatuksen ja hoidon sekä esiopetuksen tilanteesta. Raportti on ensimmäinen laatuaan, ja se
tulee Suomen toisen kansallisen romanipolitiikan (2018–2022) osaksi.
Koulutuskentällä ammatilliset oppilaitokset ja kolmannen asteen oppilaitokset, kuten DIAKammattikorkeakoulu kehittävät mentorointi- ja koulutustukea nuorille aikuisille ja kypsässä iässä oleville
perheellisille opiskelijoille. Tavallisesti näissä hankkeissa on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus.
Alustavat tulokset mentorointimalleista ovat lupaavia.
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Valtio maksaa tällä hetkellä 86 prosenttia romanikielen opetuksesta peruskoulussa. Pätevien opettajien
puute estää kuitenkin opetuksen toteuttamisen maan kaikissa osissa. Periaatteessa romanikielen
opintojen perus- ja aineopintoja on tarjolla kaikille halukkaille Helsingin avoimessa yliopistossa, mutta
kalliiden kurssimaksujen (75 euroa per 5 opintopistettä) ja etäopiskelumahdollisuuksien puuttumisen
vuoksi ne eivät todellisuudessa ole useimpien yliopiston ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevien
romanien ulottuvilla. Näin ollen mitään pika-apua ei ole odotettavissa romanikielten opetuksen
vahvistamiseen peruskouluasteella.
Kansalaisjärjestöjen näkemykset
Kansalaisjärjestöt ovat kiinnittäneet 17 artiklan osalta huomiota esimerkiksi laittomasti maassa
oleskelevien lasten ja nuorten julkisen terveydenhuollon saantiin, tiettyjen lasten kohdalla
toteutuneeseen subjektiivisen päivähoito-oikeuden supistamiseen 20 tuntiin viikossa, romanioppilaiden
oppimateriaaleihin sekä koulutusbudjettileikkauksiin yleisellä tasolla.
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19 ARTIKLA: SIIRTOTYÖNTEKIJÖIDEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OIKEUS
SUOJELUUN JA TUKEEN
19 artiklan 1 kohta: Tuki ja tieto maahanmuutosta
Kysymys 1
Lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja
maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi
lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri
väestöryhmien kesken.
Tätä lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva
oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle
on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.
Kysymys 2
Laissa kotoutumisen edistämisestä todetaan, että kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja
järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina
kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Palveluihin kuuluu perustietojen antaminen suomalaisesta
yhteiskunnasta, ohjaus ja neuvojen anto, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma sekä
kotoutumiskoulutus.
Maahanmuuttajien tarpeet ja kotoutumisen edistäminen otetaan huomioon yleissuunnittelussa,
toiminnassa ja valvonnassa, jota kunnat ja muut paikallistason viranomaiset harjoittavat.
Suomeen työhön -opas päivitettiin vuonna 2014. Se löytyy useilla eri kielillä elinkeino- ja työministeriön
verkkosivuilta. Sivustolla on myös englanninkielisiä esitteitä Suomen työlainsäädännöstä.
Työsuojeluviranomaisten verkkosivu tarjoaa englanninkielistä tietoa työsuhteista. Työsuojelun auttava
puhelin palvelee myös englanniksi.
Kysymys 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean yleisiin kysymyksiin
Pakolaisten oikeudet
Yllä annettujen tietojen lisäksi hallitus toteaa työlainsäädännön osalta, että työsopimuslaki,
vuosilomalaki, työaikalaki, laki nuorista työntekijöistä, työehtosopimuslaki ja työriitojen sovittelusta
annettu laki suojelevat osaltaan komitean mainitsemia oikeuksia. Työlainsäädäntöä sovelletaan
sopimuspohjaisessa työsuhteessa tehtyyn työhön sekä osaksi myös virkaehtosopimuksen mukaiseen
julkisoikeudelliseen työsuhteeseen. Laeissa ei ole erityissäännöksiä pakolaistyöntekijöistä.
Työsopimuslain 11a luku sisältää säännökset työnantajan vastuusta palkattaessa laittomasti maassa
oleskelevia työntekijöitä.
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Työsopimuslain 2 luvun 2 pykälän mukaan työnantajien on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei
siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.
Yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa koskeva säännökset ovat yhdenvertaisuuslaissa. Voidakseen
työskennellä maassa henkilöllä on oltava Suomen työlupa.
Työvoiman syrjintää koskevien toimenpiteiden seuraamisen osalta hallitus viittaa yllä 19 artiklan 4
kappaleen yhteydessä annettuihin tietoihin.

19 artiklan 2 kohta: Toimet, joiden tarkoituksena on helpottaa siirtotyöntekijöiden ja heidän
perheidensä lähtöä, matkaa ja vastaanottoa
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Suomessa työsopimussuhteessa tehtyyn työhön sovelletaan Suomen työlainsäädäntöä. Ei ole mitään
erityistä työlainsäädäntöä, jossa olisi säännöksiä toimista, jotka helpottavat siirtotyötekijöiden ja heidän
perheidensä lähtöä, matkaa ja vastaanottoa.
Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016), jota käsitellään tarkemmin alla 4 kappaleessa, koskee
lähetettyjä työntekijöitä. Sanotun lain nojalla muut lait kuten työterveydenhuoltolaki koskevat myös
lähetettyjä työntekijöistä. Lain mukaan muun kuin suomalaisen työnantajan on järjestettävä
lainmukainen työterveyshuolto työntekijöilleen näiden työskennellessä Suomessa. Ulkomaisella,
työntekijöitä Suomeen lähettävällä yhtiöllä on oltava Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän
ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetetyn työntekijän lähetettynä olon ajan. Lähettävällä
yrityksellä on velvollisuus antaa tietoja yhtiöstä ja lähetetyistä työntekijöistä, joiden tulee olla
saavutettavissa koko näiden Suomessa lähetettynä olon ajan.

19 artiklan 3 kohta: Sosiaalipalvelujen tarjoajien yhteistyö maissa, joista ja joihin muutetaan
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Rajat ylittävissä lastensuojeluasioissa Bryssel II a asetus, joka sitoo EU:n jäsenmaita (Neuvoston asetus
(EY) N:O 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o
1347/2000 kumoamisesta) sekä Haagin lastensuojelua koskeva yleissopimus (Toimivallasta,
sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä
vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehty yleissopimus, Suomen
valtiosopimussarja 9/2011) saattavat tulla sovellettaviksi. Bryssel II a -asetuksen sekä Haagin
lastensuojelua koskevan yleissopimuksen nojalla voidaan pyytää raportteja lapsen tilanteesta toisessa
maassa sekä tietoja vireillään olevista menettelyistä tai lasta koskevista päätöksistä.
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Se, antavatko ulkomaan viranomaiset tätä tietoa, riippuu kyseisen maan lainsäädännöstä, ja on
todettava, että esimerkiksi lapsen tilannetta koskeva selonteko ei välttämättä vastaa Suomessa
laadittavaa selontekoa, ja sen saaminen voi viedä pitkään.
Bryssel II a -asetuksen ja Haagin lastensuojelua koskevan yleissopimuksen nojalla suostumusta huostaan
otetun lapsen sijoittamiseen toiseen maahan voidaan pyytää keskusviranomaisen välityksellä. Lapsen
ulkomaille sijoittamista pyytävän valtion tulee yleensä saada vastaanottavan maan suostumus ennen
sijoituspäätöksen tekemistä. Kun lapsi on määrä sijoittaa Suomeen, pyyntö tulee esittää etukäteen
Suomen keskusviranomaiselle. Keskusviranomainen välittää pyynnön kansallisen lainsäädännön
mukaisen toimivaltaisen viranomaisen harkittavaksi.
Keskusviranomainen voi pyytää ulkomaan lakia koskevaa tietoa ja lähettää selontekopyyntöjä lapsen
tilanteesta ja sijoittamisesta. Pyytävä viranomainen vastaa tarpeellisten asiakirjojen ja käännösten
kustannuksista sekä mahdollisista asianajan palkkioista. Keskusviranomainen voi myös mahdollisuuksien
mukaan pyytää ulkomaisten asianajajien yhteystietoja asianomaisen ulkomaan keskusviranomaisen
kautta.
Pohjoismaitten kesken on voimassa yleissopimus8 avioliittoa, adoptiota ja huoltoa koskevan yksityisen
kansainvälisen lain säännöistä.

19 artiklan 4 kohta: Siirtotyöntekijöiden yhtä edullinen kohtelu kuin omille kansalaisille
Kysymys 1
Selontekokaudella eli 1.12.2017 tuli voimaan laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja
oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Tällä lailla pannaan täytäntöön kolmansien
maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU.
Laki lähetetyistä työntekijöistä
Selontekokaudella Laki lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) korvattiin Lailla työntekijöiden
lähettämisestä (447/2016), joka tuli voimaan 18.6.2016. Uudella lailla pantiin täytäntöön palvelujen
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon
annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden
tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU. Lähetettyjen työntekijöiden osalta
viitataan vastauksiin, joita on annettu komitean johtopäätösten 14 kohtaan.

8

Convention of 6 February 1931 between Finland, Iceland, Norway, Sweden and Denmark containing rules of
private international law regarding marriage, adoption and guardianship, Treaty Series 20/1931.
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Edeltävän lain tavoin myös lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan työsopimuksen perusteella
tehtävään työhön, jota muusta valtiosta lähetetty työntekijä tekee Suomessa työnantajan valtioiden
rajat ylittävää palveluntarjontaa koskevan sopimuksen perusteella alihankintana, yritysryhmän sisäisenä
siirtona tai vuokratyössä rajoitetun ajan. Lakia ei sovelleta kauppamerenkulkua harjoittavien yritysten
aluksilla työskentelevään henkilökuntaan. Kuten aiemmassakin laissa, tässä laissa ”lähetetyllä
työntekijällä” tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa, ja
jonka toiseen valtioon sijoittautunut ja kyseisessä valtiossa toimintaa harjoittava, työnantajana toimiva
yritys työsuhteen kestäessä lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen tarjotessaan
valtioiden rajat ylittäviä palveluja alihankintana, yritysryhmän sisäisenä siirtona tai vuokratyönä.
Työntekijöiden lähettämisen osapuolina olevien velvoitteet sekä lähetettyjen työntekijöiden
työsuhdetta koskevat säännökset sisällytettiin lakiin työntekijöiden lähettämisestä. Uudessa laissa on
säännöksiä velvoitteesta antaa tiedot työntekijän lähettämisestä.
Myös rangaistukäytäntöä muutettiin lisäämällä siihen hallinnollinen laiminlyöntimaksu. Uuden lain 15
pykälä määrää, että jos lähetetylle työntekijälle ei ole maksettu 5 pykälässä tarkoitettua
vähimmäispalkkaa, hän voi ilmoittaa siitä työmaan rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle. Ilmoituksen
saatuaan rakennuttajan tai pääurakoitsijan on välittömästi pyydettävä lähettävältä yritykseltä selvitys
lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka 5 pykälän mukainen. Rakennuttajan tai
pääurakoitsijan on välittömästi toimitettava selvityspyyntö ja lähettävältä yritykseltä saatu selvitys
työntekijälle. Selvityspyyntö ja selvitys on välittömästi työntekijän pyynnöstä toimitettava
työsuojeluviranomaiselle.
Työsopimuslain muutos (451/2012) tuli voimaan 1.8.2012, ja sillä lisättiin lakiin uusi 11a luku. Lailla
pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY maassa laittomasti
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä
koskevista
vähimmäisvaatimuksista
(”työnantajasanktiodirektiivi).
Työnantajasanktiodirektiivin
tavoitteena on torjua laitonta maahanmuuttoa estämällä laittomasti maassa oleskelevien kolmansien
maiden kansalaisten työhönottoa. Tässä tarkoituksessa siinä on yhteiset sanktioita ja toimenpiteitä
koskevat vähimmäisnormit, joita jäsenmaiden tulee soveltaa kieltoa rikkoviin työnantajiin.
Työsopimuslain 11a luvun säännöksiä sovelletaan työnantajaan, joka on ottanut työhön ulkomaalaislain
(301/2004) 3 pykälän 2 a kohdassa tarkoitetun kolmannen maan kansalaisen, joka oleskelee maassa
laittomasti. Työnantaja, joka on ottanut työhön 1 pykälässä tarkoitetun työntekijän tai työntekijöitä, on
velvollinen maksamaan seuraamusmaksun, joka on vähintään 1 000 euroa ja enintään 30 000 euroa.
Työnantaja, joka määrätään maksamaan 3 pykälässä tarkoitettu seuraamusmaksu, on velvollinen
korvaamaan 1 pykälässä tarkoitettujen työntekijöiden palauttamisesta aiheutuneet kustannukset
tapauksissa, joissa palautusmenettelyt on toteutettu edellyttäen, että työnantaja on omalla
toiminnallaan vaikuttanut työntekijöiden maahantuloon tai maassaoloon. Säännöksiä sovelletaan myös
työnantajan alihankkijoihin tai muihin sopimuspuoliin luvussa määrätyllä tavalla. Uudessa luvussa on
lisäksi määräys alihankintatapauksista, jotka koskevat alihankkijan, pääasiallisen toimeksiantajan ja
muiden alihankkijoiden seuraamusmaksuvastuuta sekä työntekijälle suoritettavia muita maksuja ja
kustannuksia, jos työhön ottanut alihankkija on ottanut työhön luvussa tarkoitetun kolmannen maan
kansalaisen.
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Kysymykset 2 ja 3
Palkanmaksu ja muut työsuhde- ja työskentelyä koskevat ehdot
Viime vuosina hallitus on painottanut maahanmuuttajien huonoon työmarkkina-asemaan puuttumista.
Vuonna 2015 Suomi sai muun Euroopan lailla paljon turvapaikkahakemuksia. Suomesta turvapaikkaa
haki 32 000 ihmistä, mikä vastaa 6,6 turvapaikanhakijaa jokaista 1000 Suomen väestöön kuuluvaa kohti.
Vuoden 2015 suuresta turvapaikanhakijoiden määrästä johtuen hallitus hyväksyi 3.5.2015 Kotouttamista
koskevan toimintasuunnitelman.
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) luo pohjan kotouttamistyölle. Lain tarkoituksena on tukea
ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen
yhteiskunnan toimintaan.
Lain mukaan valtio päättää kansallisen tason kotouttamisen kehittämisestä laatimalla
kotouttamisohjelman, joka sisältää kouluttamistavoitteet seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Ohjelman
valmistelusta vastaan työ- ja elinkeinoministeriö. Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019
hyväksyttiin 8.9.2016 ja siinä määriteltiin kotouttamisen edistämisen päämäärät, toimenpiteet ja
resurssit. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa, että maahanmuuttajien osaaminen ja
taidot hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa. Tehokkaalla alkuvaiheen kotouttamisella ja eri
viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä pyritään varmistamaan, että maahanmuuttajat voivat siirtyä
vaivatta esim. opiskelemaan tai työelämään.
Valtion kotouttamisohjelman 2016-2019 tavoitteita ovat:
1.

Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen
innovaatiokykyä: Tavoitteena on koulutettujen ja suomalaisista korkeakouluista valmistuneiden
maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja urien edistäminen suomalaisilla työmarkkinoilla sekä
yrityksen kasvussa ja kansainvälistymisessä.

2.

Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti: Kotouttamisen edellytykset luodaan alkuvaiheessa.
Tarkoituksena on antaa maahanmuuttajille jatkokoulutuksen ja työelämän edellyttämiä resursseja,
parantaa heidän työmarkkina-asemaansa, varmistaa maahanmuuttajaperheille moniammatillista tukea
sekä tukea maahanmuuttajien osallistumista vapaa-ajan toimintoihin.

3.

Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa:
Tavoitteena on, että kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin
sijoittuminen tapahtuu kahden kuukauden kuluessa oleskeluluvan tiedoksi saannista. Kotoutumisprosessi
alkaa välittömästi.

4.

Edistetään inhimillistä kansallistason keskustelukulttuuria, jossa rasismia ei sallita: Tavoitteena on, että
maahanmuutosta keskustellaan avoimesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Viranomaisten ja
maahanmuuttajien välistä vuoropuhelua varten on luotu myös virallisia foorumeita.

Tärkeimpiä
valtion
kotouttamisohjelman
osana
toteutettuja
toimenpiteitä
on
maahanmuuttajakoulutuksen uudistaminen. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta on uudistettu
parempien työelämävalmiuksien antamiseksi lisäämällä ammatillista sisältöä ja työpaikalla tapahtuvaa
koulutusta sekä mahdollistamalla joustavamman kotoutumiskoulutuksen ja ammattikoulutuksen
yhdistämisen.
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Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat edistäneet maahanmuuttajien aiempien
taitojen tunnistamista ja heidän ohjaamistaan mielekkäälle koulutus- ja työllistymispolulle, johon kuuluu
myös
nopeampi
siirtyminen
kotoutumiskoulutuksesta
ammatilliseen
koulutukseen
ja
ammattitutkintoihin johtavaan koulutukseen. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut auttavat
oleskeluluvan saaneiden toimintakyvyn ja terveyden turvaamisessa.
Opetushallitus ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat määritelleet uudet aikuisten maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutuksen toimeenpanomallit. Ne koskevat aikuisille maahanmuuttajille tarjottavaa sekä
työmarkkinakoulutuksen että omaehtoisen koulutuksen muotoista kotoutumiskoulutusta. Uusien
toimeenpanomallien tarkoituksena on nopeuttaa koulutukseen pääsemistä sekä työelämään ja
lisäopintoihin siirtymistä, tukea aiemman osaamisen täydentämistä, monipuolistaa ja vahvistaa
toimenpanomenetelmiä ja vahvistaa koulutuksen vaikuttavuutta.
Keskeisiä toimenpiteitä ovat perustason opetuksen rajoituksen muuttaminen (tammikuu 2016),
aikuisopetuksen uudistaminen (tammikuu 2018) sekä riittävän tarjonnan varmistaminen. Lisäksi
keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu valmistavalle perusopetukselle osoitettu lisärahoitus, aikuisen
perusopetus, vapaan sivistystyön muotoinen aikuiskoulutus, kouluissa äidinkielenä opetettavien
vieraiden kielten sekä toisena kielenä tarjottavien suomen ja ruotsin opetuksen rahoittaminen ja
ammatilliselle koulutukselle osoitettu lisärahoitus.
Uusia ja joustavia kielen opettamisen tapoja on otettu käyttöön. Uusi kielikoulutusmalli, joka perustuu
vapaaseen sivistystyöhön, otettiin käyttöön vuoden 2018. Se mahdollistaa koulutuksen muotojen ja
etenemisen laajemman kirjon. Siihen voivat hakeutua myös ne maahanmuuttajat, jotka eivät tähtää
suoraan työmarkkinoille, kuten pieniä lapsia kotona hoitavat vanhemmat – usein naiset – jotka ovat
aiemmin jääneet koulutusjärjestelmässä varjoon. Vapaan sivistystyön muotoiseen aikuiskoulutukseen
osallistujat saavat myös yksilöllisen kotoutumissuunnitelman.
Valtion kotouttamisohjelman toimeenpanon osana on kehitetty aiemmin opitun arviointia ja
tunnustamista, ja tutkintoja suorittaneita ohjataan asianmukaiseen koulutukseen, joka täydentää
aiempia opintoja entistä tehokkaammin. Voimavaroja on lisätty myös kotoutumista tukevaan kulttuuri-,
urheilu- ja nuorisotyöhön. Maahanmuuttajien erityistarpeet otetaan huomioon opettajakoulutuksessa.
Nämä toistaiseksi toimeenpanovaiheessa olevat muutokset merkitsevät tärkeää edistysaskelta; on
kuitenkin liian aikaista arvioida vielä niiden vaikutusta. Eri tunnusluvuilla mitaten maahanmuuttajien
työmarkkina-asema on muuta väestöä heikompi. Heidän työttömyysasteensa on 2,5-kertainen, heidän
työmarkkinoille pääsynsä on hitaampaa ja heillä on useampia pitkään jatkuneen työttömyyden kausia.
Eri maahanmuuttajaryhmien välillä on kuitenkin suuria työllistymiseroja, mutta erot tasaantuvat
asianomaisen oltua maassa pitempään, jolloin työllisyysaste lähenee valtaväestön tasoa. Sukupuolierot
ovat myös merkittävät: maahanmuuttajamiesten työllisyysaste on korkeampi kuin naisilla, vaikkakin
pitempään maassa asuneet naiset saavat tässä suhteessa miehiä kiinni.
Yleisesti ottaen maahanmuuttajien työllisyysaste ja ansiotaso on noussut viime vuosikymmeninä:
Suomeen 2000- ja 2010-luvuilla muuttaneiden työllisyys- ja ansiotaso on parantunut nopeammin kuin
1990-luvulla muuttaneiden. Viime vuosina työttömyysaste on ollut laskussa: vuonna 2017
ulkomaalaisten työttömyysaste painui 26 prosenttiin (30 prosenttia vuonna 2016).
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Syrjinnän vastaiset toimet
Valtio on ryhtynyt toimiin myös syrjinnän poistamiseksi ja työnantajien ulkomaalaistaustaisten
henkilöiden palkkaamista koskevien asenteiden parantamiseksi.
Oikeusministeriö koordinoi Yhdenvertaisuuslain toimeenpanoa. Suomen yhdenvertaisuutta ja syrjintää
koskeva lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2014. Yhden vertaisuuslaki kieltää kaiken syrjinnän
sukupuolen, iän, alkuerän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, uskomusten, mielipiteiden, poliittisen
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen
suuntautumisen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.
Lain tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Se suojaa samaa
syrjinnänvastaista suojaa elämänalueesta ja syrjinnän perusteesta riippumatta. Sen vaikutusalue on
laajentunut ja syrjintäkieltoja on selkeytetty. Velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä
syrjintää on vahvistettu. Laki on myös parantanut lakiin nojaavaa suojelua: yhdenvertaisuusvaltuutetun,
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sekä työsuojeluviranomaisten kautta. Lisäksi syrjivät
työpaikkailmoitukset ovat kiellettyjä, ja laki tarjoaa selvemmän mahdollisuuden puuttua esim. työn
vaatimuksiin sisältyvään syrjintään ”täydellisen suomen osaamisen” edellytyksellä.
Yhdenvertaisuuslain lain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset. Valvonta ei ole pelkästään syrjinnän kieltämistä vaan se
sisältää
myös
velvollisuuden
edistää
yhdenvertaisuutta.
Valvonta
kattaa
mm.
yhdenvertaisuussuunnitelmat.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa neuvoja ja suosituksia, toimii välittäjänä, antaa oikeudellista
neuvontaa syrjintää kokeneille, tekee selvityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja, tiedottaa, kouluttaa jne.
Valtuutettu voi antaa yksittäistapauksessa perustellun kannanoton (lukuun ottamatta työelämää
koskevissa kysymyksissä).
Työsuojeluviranomaiset
avustavat
työsuhderikkomusten
tutkinnassa.
Yksittäisten
työpaikkasyrjintätapausten valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisille. He tekevät myös tiivistä
yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa työsuojeluasioissa.
Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite koskee viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä, koulutuslaitoksia ja
työnantajia. Edistämisvelvollisuus kattaa kaikki syrjintäperusteet.
Työnantajalla oleva yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite edellyttää, että kaikki työnantajat: 1) arvioivat
yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja 2) kehittävät työoloja ja toimintatapoja (joita
noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä) yhdenvertaisuuden
edistämiseksi. 3) Lisäksi työnantajan, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä: on
oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä; 4) on käsiteltävä edistämistoimia ja niiden
vaikuttavuutta henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.
Luottamusmiehellä tai luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on
osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin
työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla.
Kansallista syrjinnän seurantajärjestelmä on ollut kehitteillä vuodesta 2008. Kehitystyö alkoi
työministeriössä ja sitä jatkoi sisäministeri. Nyttemmin työtä koordinoi ja kehittää oikeusministeriö.
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Seurantajärjestelmä tehtävänä on: 1) tuottaa eri kohderyhmille ajantasaista syrjinnän esiintymisestä
suomalaisessa yhteiskunnassa, 2) koota muiden toimijoiden tuottamaa tutkimus- ja tilastotietoa, 3)
edistää syrjinnän vastaisen tutkimuksen parissa työskentelevien henkilöiden ja tahojen yhteistyötä, 4)
tuottaa toimenpide-esityksiä syrjinnän vastaisen politiikan kehittämiseksi.
Työ- ja elinkeinoministeriö ja oikeusministeriö toteuttavat yhteistyössä etnisten suhteiden
neuvottelukunnan (ETNO), muiden viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa TRUST-hanketta, jossa
kehitetään malleja eri ryhmien välisiä hyviä suhteita alue- ja paikallistasoilla. Toimenpiteitä on
kohdistettu
viranomaisten,
vapaaehtoistyöntekijöiden
ja
turvapaikanhakijoiden
suhdetoimintakoulutukseen sekä koulutusmateriaalien tuottamiseen, ja vastaanottokeskuksille on tehty
väestöpolitiikkaa ja koeteltuja konfliktinratkaisukeinoja koskevat opas.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuosittain yhteisöjen kulttuurillista monimuotoisuutta sekä
rasisminvastaista toimintaa ja hankkeita Suomessa ja taiteilijoiden ja työryhmien monikulttuurisuutta
edistävien hankkeiden toteuttamista. Vuonna 2017 varoja myönnettiin 641 000 euroa monikulttuurisille
yhteisöille ja 124 000 euroa taiteilija- ja työryhmäapurahoina.
Työvoiman syrjinnän valvonta
Valtiovalta valvoo syrjintää Suomen työmarkkinoilla.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi ensimmäisen kattavan Suomen työmarkkinoilla olevaa työsyrjintää
tarkastelleen selonteon vuonna 2012. Siinä on katsaus tutkimuksista, jotka ovat koskeneet kaikkia
työsyrjinnän muotoja, sekä valvontamalliehdotus sekä yhteenveto työhönottotilanteiden syrjintää
koskeneesta kenttäkokeilusta.
Tuorein kattava Suomen työmarkkinoilla ilmenevää syrjintää koskeva tutkimus julkaistiin joulukuussa
2014. Se (Työsyrjinnän seuranta) luo katsauksen olemassa oleviin tutkimustuloksiin sekä Suomen
yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain nojalla tehtyjä muodollisia valituksia koskeviin työsyrjintätietoihin.
Tässä tutkimuksessa muodostettiin kokonaiskuva työelämän syrjinnästä ja epätasa-arvoisesta
kohtelusta. Tutkittavat syrjintäperusteet valittiin lain kieltämien perusteiden mukaan; niitä ovat
sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, uskomukset, mielipiteet,
poliittinen toiminta, työmarkkinatoiminta, perhesiteet, terveys, vammaisuus, sukupuolinen
suuntautuminen tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.
Syrjinnän valvomiseen rakennettiin malli, jolla oli mahdollista antaa sekä kattava kuvaus tapahtuneesta
syrjinnästä että seurata sen kehitystä tulevaisuudessa. Seurantamallissa on kolmentyyppistä tietoa.
Viralliset tiedot kuvaavat viranomaisille ilmoitettua työsyrjintää ja syrjinnän ilmoituksesta tulleita
seuraamuksia. Kyselyissä saadaan tietoja joko henkilökohtaisesti koetusta tai havaitusta syrjinnästä.
Rekisteritieto antaa taustainformaatiota eri väestöryhmien asemasta työmarkkinoilla.
Eri syrjintäperusteet painottuvat eri tietolajeissa. Erot johtuvat myös itse tietojen eroavuuksista ja
rajoituksista. Virallisessa tiedossa tapausten ja tiedon rekisteröintikäytännöt vaikuttavat raportoituihin
lukumääriin. Kyselyissä ei edes koota tietoja lain kieltämillä syrjintäperusteilla tai lakikäsitteitä käyttäen.
Koko väestöä koskevissa kyselyissä on vain vähän tietoa tietyistä syrjintäperusteista, kuten etniseen tai
kansalliseen alkuperään, vammaisuuteen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustavasta syrjinnästä.
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Terveys, etninen tai kansallinen alkuperä, sukupuoli ja ikä ovat kuitenkin yleisimpiä ryhmiä lukuisissa
seurantamalliin valituissa tietoryhmissä.
Terveys on yleisin syrjintäperuste virallisessa tiedot, kuten työsuojeluviranomaisten vastaanottamissa
ilmoituksessa (44 prosenttia) ja poliisin syrjintäepäilyissä (20 tapausta). Jopa 12 prosenttia työelämän
laatu -kyselyyn vuonna 2013 vastanneista palkansaajista oli havainnut terveyteen perustuvaa syrjintää
tai epätasa-arvoista kohtelua työpaikallaan.
Työsuojeluviranomaisten saamissa ilmoituksissa tai työsyrjintäepäilyissä toiseksi tavallisin
syrjintäperuste oli kansalaisuus tai kansallinen tai etninen alkuperä (16 prosenttia). Lisäksi kolmannes
poliisin tietoon tulleista työsyrjintärikkomuksista tai kiskontatyyppisistä työsyrjintärikoksista liittyi
kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaan syrjintään. Kyselyiden mukaan syrjintää tai epätasaarvoista kohtelua oli havaittu tai koettu terveyteen, ikään tai sukupuoleen perustuvana. Melkein 10
prosenttia palkansaajista oli vuonna 2013 havainnut joko nuoreen ikään tai vanhuuteen perustuvaa
syrjintää työpaikallaan.
Työelämän laatu -kysely osoittaa, että ikääntyneiden ikäsyrjintä on vähentynyt pitkällä aikavälillä
työpaikoilla. Eurobarometrin mukaan ikääntyminen nähdään kuitenkin työnhaun esteenä. Naiset ovat
selvästi miehiä useammin sukupuoleen perustuvan syrjinnän kohteena. Palkansaajista 6-7 prosenttia oli
havainnut työpaikalla naisten syrjintää. Vain 2 prosenttia oli havainnut miesten syrjintää. Työelämän
laatu -kyselyn mukaan havainnot naisten työpaikalla kokemasta syrjinnästä tai epätasa-arvoista
kohtelusta olivat kuitenkin vähentyneet viimeisten 15 vuoden aikana. Työsuojeluviranomaisten tietojen
mukaan 13 prosenttia syrjintäilmoituksista tai -epäilyistä liittyi sukupuoleen tai perhevapaisiin.
Työ- ja elinkeinoministeriö edistää työmarkkinoiden ja yrittämisen yhdenvertaisuutta ja
monimuotoisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on ollut Monimuotoisuuden hallinta -niminen ohjelma,
jonka tavoitteena on monimuotoisuuden hallinnan edistäminen julkisella ja yksityissektorilla.
Monimuotoisuutta koskeva Diversity Charter -konsepti tuli Suomeen lokakuussa 2012, ja sitä on
edelleen kehitetty yhteistyössä FIBS-monimuotoisuusverkoston kanssa; monimuotoisuuden hallinnan
parhaista käytänteistä on esimerkiksi avattu nettisivut ja tietopankki ja julkaistu käsikirja ja muistilista
monimuotoisuuden hallinnan käytäntöjen kehittämisestä.
Vastaukset komitean yleisiin kysymyksiin ja johtopäätöksiin
Suomessa olevia lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö ja heidän asemansa
Suomessa lähetettyjä työntekijöitä koskee laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016). Tässä laissa on
työelämää koskevia säännöksiä, joita tulee noudattaa aina kun ne ovat työntekijän kannata edullisempia
kuin häneen muutoin sovellettava lainsäädäntö.
Lain näkökulmasta ei ole merkitystä, onko lähetetyn työntekijän työnantaja toisessa EU-maassa tai sen
ulkopuolella. Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on lähetetty rajoitetuksi ajaksi
tilapäiseen työhön Suomeen tekemään alihankintatyötä, yritysryhmän sisäisenä siirtona tai vuokratyönä.
Lähetetyn työntekijän tavanomainen työpaikka on näin ollen muussa maassa kuin Suomessa.
Lain 1 pykälässä viitataan työsopimuslaissa olevaan työntekijän määritelmään. Suomessa päätös siitä,
onko työntekijä työntekijäasemassa vai ei (kuten esimerkiksi itsenäinen ammatinharjoittaja) perustuu
työsopimuslain määritelmään työntekijästä. Tätä määritelmää sovelletaan riippumatta siitä, mikä on
asianomaisen ammattinimike tai asema lähtömaassa.
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Työsopimuslaki määrittelee lain soveltamisalan eli työsopimuksen nojalla tehtävän työn.
Työsopimuslakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti
tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta
vastaan. Jos nämä työsopimuskriteerit täyttyvät, työsopimuslaki ja muut työtä koskevat lait koskevat
työsopimusta sen nimityksestä riippumatta. Viime kädessä tuomioistuin päättää, ovatko nämä kriteerit
täyttyneet kussakin yksittäistapauksessa.
Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti lähettävän työnantajan toisessa
jäsenmaassa vapaan palveluntarjonnan kontekstissa suorittaman toiminnan väliaikaista luonnetta ei
voida määrittää abstraktisti. Toisin sanoen Suomen työlainsäädännössä ei ole mitään sallitun rajan
ylittävän palveluntarjonnan ja työntekijöiden lähettämisen enimmäiskestoa. Palveluntarjonnan ja
työntekijöiden lähettämisen väliaikainen luonne tulee ratkaista tapauskohtaisesti riippuen lähettävän
työnantajan tarjoaman palvelun kestosta, toistuvuudesta, kausittaisuudesta tai jatkuvuudesta.
On huomattava, että jos lähettävän työnantajan Suomessa olevaa ammattitoimintaa ei enää voida pitää
väliaikaisesti harjoitettuna edellä mainittujen kriteerien valossa, vaan se on pysyvää ja jatkuvaa,
työntekijät eivät ole lähetettyjä työntekijöitä.
Lähetetyn työntekijän palkka Suomessa
Suomen laissa ei määritellä vähimmäispalkkaa. Lähetetyille työntekijöille on maksettava vähintään alan
yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yleensä palkka on joko tunti-, kuukausi- tai
urakkapalkka. Palkan määräytymisperuste eli vähimmäispalkka ja sen eri osat (osatekijät), maksettavan
palkan laskentamenetelmä sekä työntekijöiden sijoittaminen eri palkkakategorioihin määräytyy
tavallisesti työehtosopimuksen nojalla.
Lähetetyn työntekijän työsuhteen ehdot määräytyvät sekä lähtömaan että Suomen lainsäädännön
perusteella. Lähtömaan työsuhteen ehdot voivat poiketa suomalaisista ehdoista. Lain tavoitteena on
varmistaa, että lähetettyjä työtekijöitä kohdellaan samalla tavoin kuin Suomessa toimivien yritysten
työntekijöitä.
Lähetettyä työntekijää koskevat Suomen työlainsäädännön säännökset ja yleissitovien
työehtosopimukset, jotka takaavat työntekijälle edullisemmat ehdot kuin mitä työntekijän
työsopimukseen sovellettavan lainsäädäntö muutoin määräisi. Suomessa on useimmilla aloilla
yleissitova työehtosopimus.
Lähetettyjen työntekijöiden palkka alihankinnassa ja yrityksen sisäisessä siirrossa
Lähetetyille työntekijöille on maksettava vähintään se korvaus, joka määräytyy työsopimuslain 2 luvun 7
pykälässä tarkoitetun yleissitovan työehtosopimuksen mukaan. Jos alalla ei ole yleissitovaa
työehtosopimusta eikä muuta sopimus tai käytäntöä ole voimassa, lähetetylle työntekijälle on
maksettava vähintään tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Työntekijän ja työntekijän sopima palkka ei
saa olla oleellisesti pienempi kuin mitä pidetään tavanomaisena tai kohtuullisena palkkana. Yllä oleva
määräys koskee myös tilanteita, joissa palkka on sovittu lähtömaassa ilman tietoa Suomen
palkkatasosta.
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Lähetettyjen vuokratyöntekijöiden palkka
Suomeen lähetettyjen vuokratyöntekijöiden palkat määräytyvät samalla tavalla kuin suomalaisten
vuokratyöntekijöiden palkat. Lähetetyille vuokratyöntekijöille on maksettava vähintään työsopimuslain 2
luvun 9 pykälän mukainen palkka. Käytännössä sovelletaan ensisijaisesti vuokratyöyrityksen
työehtosopimusta. Jos tällaista työehtosopimusta ei ole, vähimmäisehdot määräytyvät alihankintaa
teettävän yrityksen (palvelunsaajan) soveltaman työehtosopimuksen mukaisesti.
Mikäli lähetetyn vuokratyöntekijän työsuhteeseen ei sovelletaan mitään työehtosopimusta, palkkoja,
työaikoja ja vuosilomaa koskevien ehtojen tulee vastata hankintaa teettävää yritystä sitovia tai sen
yleisesti noudattamia sopimuksia tai käytäntöjä.
Jos mitään alihankintaa teettävää yritystä sitovia tai sen yleisesti noudattamia sopimuksia tai käytäntöjä
ei ole, työntekijöille on maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Työntekijän ja työntekijän
sopima palkka ei saa olla oleellisesti pienempi kuin mitä pidetään tavanomaisena tai kohtuullisena
palkkana. Yllä oleva määräys koskee myös tilanteita, joissa palkka on sovittu lähtömaassa ilman tietoa
Suomen palkkatasosta.
Työntekijä voi sopia työnantajan eli vuokratyöyrityksen kanssa niistä työehdoista, joita
työehtosopimukset eivät määrittele. Tästä syystä vuokratyöntekijän työsuhteen ehdot voivat osittain
poiketa hankintaa teettävän yrityksen työntekijöiden ehdoista (esim. lounas- tai puhelinetu).
Työaika- ja vuosilomakorvaukset
Suomessa työskentelevän lähetetyn työntekijän vähimmäispalkka sisältää myös työaika- ja
vuosilomasäännöksiin liittyvät korvaukset. Ne voivat perustua lakiin tai/ja työehtosopimuksiin.
Työehtosopimusten tietyissä ehdoissa on mahdollista sopia toisin kuin laki määrää samojen ehtojen
kohdalla. Tästä syystä on tärkeää ottaa sekä laissa olevat säännökset että työehtosopimuksen
määräykset huomioon9.
Työehtosopimus voi esimerkiksi sisältää määräyksiä korvauksista tai työajan lyhentämisestä tulevasta
vapaa-ajasta tai uskonnollisina juhlapyhinä tehtävästä työstä maksettavasta korvauksesta. Myös
ylityökorvauksista voidaan sopia. Työehtosopimuksessa voi olla myös laista poikkeava määräys
vuosilomakorvauksen ja vuosilomapalkan lisäksi tulevan lomarahan määräytymisestä.
Työehtosopimuksen perusteella vuosilomakorvaus voidaan määritellä prosenttiosuudeksi maksetuista
palkoista taikka vuosilomapäivien kertymän mukaisen kertoimen mukaisesti. Lomaraha määräytyy
prosenttiosuutena vuosilomakorvauksesta.

Lähetettyjen työntekijöiden yhdistymisvapaus ja kokoontumisoikeus
Laissa työntekijöiden lähettämisestä on 3 pykälässä viittaus työsopimuslakin 13 luvun 1 pykälään
(yhdistymisvapaus) ja 2 pykälään (kokoontumisoikeus).

9

http://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/pay-in-finlan

55

EPÄVIRALLINEN SUOMENNOS – ULKOMINISTERIÖ – JOULUKUU 2019
Lain 1 pykälän mukaan työnantajalla ja työntekijällä on oikeus kuulua yhdistykseen sekä oikeus osallistua
tällaisen yhdistyksen toimintaan. Heillä on myös oikeus perustaa luvallinen yhdistys. Työnantajalla ja
työntekijällä on niin ikään vapaus olla kuulumatta edellä tarkoitettuun yhdistykseen. Tämän oikeuden ja
vapauden käytön estäminen ja rajoittaminen on kiellettyä. Yhdistymisvapauden vastainen sopimus on
mitätön.
Lain 2 pykälän mukaan työnantajan on sallittava työntekijöiden ja heidän järjestöjensä käyttää maksutta
työnantajan hallinnassa olevia sopivia tiloja taukojen aikana ja työajan ulkopuolella käsitelläkseen
työsuhdeasioita sekä ammatillisen yhdistyksen toimialaan kuuluvia asioita. Kokoontumisoikeuden käyttö
ei saa aiheuttaa haittaa työnantajan toiminnalle.
Työehtosopimuslaki koskee työnantajien ja työnantajajärjestöjen oikeuksia yhtäältä ja
työntekijäjärjestöjen oikeuksia toisaalta sopia työsuhteisiin sovellettavista ehdoista tavalla, joka sitoo
sekä työnantajia että työntekijöitä. Järjestäytyneet työnantajat soveltavat ns. tavallisesti sovellettavaa
työehtosopimusta ja järjestäytymättömät työnantajat ns. yleissitovaa työehtosopimusta
(työehtosopimuslain perusteella).
Ulkomainen (Suomen ulkopuolella toimiva) työnantaja voi tehdä työehtosopimuksen
1)

työntekijöitä edustavan Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen kanssa tai

2)

liittyä työehtosopimukseen, joka on jo tehty sopijapuolten suostumuksella tai

3)

olla suomalaisen työnantajajärjestön jäsen.

Käytännössä ulkomaalaisten työnantajiensa Suomeen lähettämistä työntekijöistä vain harvat ovat
liittyneet suomalaisiin ammattijärjestöihin.
Palkka
Työterveyshuoltolaki sisältää työoloja koskevia säännöksiä. Se koskee kaikkia työntekijöitä (myös
maahan tulleet työntekijät), jotka työskentelevät työsopimussuhteessa, julkisessa virkasuhteessa tai sitä
vastaavassa julkisen palvelun työsopimussuhteessa. Lailla taataan, että lähetetyillä työntekijöillä on
samat työehdot kuin Suomen kansalaisilla.
Ammattiliittojen jäsenyys ja työehtosopimusneuvottelujen tuloksista nauttiminen
Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisilla työntekijöillä on oleskelulupa, joka oikeuttaa
heidät työskentelemään Suomessa. Työnantaja on myös pidettävä kirjaa ulkomaalaisista työntekijöistä
sekä näiden työskentelyoikeuden perusteista. Työnantajan on myös annettava nämä tiedot TEkeskuksille sekä työpaikan henkilöstön edustajille.
Ulkomaalaislaki edellyttää, että hankintatyötä tai alihankintatyötä teettävät tai ulkomaisen työnantajan
vuokratyövoimaa käyttävät yritykset varmistavat, että näillä työntekijöillä on oikeus tehdä työtä.
Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) 6
pykälässä määrätään tietojen antamisesta henkilöstön edustajille.
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Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöllä (SAK) on EU-rahoitteinen maahanmuuttajille tarkoitettu
työntekijöiden oikeuksia koskeva neuvontapalvelu, jota kautta ulkomaalaistaustaiset työntekijät voivat
saada neuvoja työsuhteitaan koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa. Palvelu on ilmainen ja kaikkien
saatavilla, eikä se edellytä ammattiliiton jäsenyyttä. Palvelu tarjoaa apua työsopimuksia, palkkausta,
lomaoikeuksia ja työaikoja ja palkkatasoa koskevissa kysymyksissä ja auttaa silloin, jos työntekijä on
työssä kiusaamisen tai syrjinnän kohteena ja tarvitsee neuvoa asian käsittelemisessä.
Työturvallisuusviranomaiset tutkivat myös työsuhteisiin liittyviä rikkomuksia. Yksittäisten
työpaikkasyrjintätapausten valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisille. He tekevät myös tiivistä
yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa työsuojeluasioissa.
Mitään erityisiä säännöksiä ei ole maahanmuuttajatyöntekijöiden työmarkkinajärjestöjen jäsenyydestä
ja oikeudesta nauttia työehtosopimusten ja virkaehtosopimusten takaamista eduista. Työsopimuslain 13
luvun 1 pykälän mukainen yhdistymisvapaus koskee kaikki työsopimuksella työtään tekeviä. Ao. pykälän
mukaan työntekijöillä on oikeus kuulua yhdistykseen sekä oikeus osallistua tällaisen yhdistyksen
toimintaan. Heillä on myös oikeus perustaa luvallinen yhdistys. Työntekijöillä on niin ikään vapaus olla
kuulumatta edellä tarkoitettuun yhdistykseen. Tämän oikeuden ja vapauden käytön estäminen ja
rajoittaminen on kiellettyä. Yhdistymisvapauden vastainen sopimus on mitätön.
Työsopimuslain 2 luvun 7 pykälä koskee myös lähetettyjä työntekijöitä (ks. yllä laki työntekijöiden
lähettämisestä). Säännöksen mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen,
asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus)
määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen
lähinnä rinnastettavaa työtä.
Työsuojeluviranomaiset valvovat, että sekä työsopimuslakia että lakia
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä noudatetaan.

lain

tilaajan

Majoitus
Perustuslain mukaan julkisten viranomaisten tulee edistää kaikkien oikeutta asumiseen ja
mahdollisuutta järjestää asumisensa.
Suomessa ympäristöministeriö vastaa asuntoasioista ja -lainsäädännöstä. Ympäristöministeriön
rakennetun ympäristön osaston asumisen ryhmä vastaa asumiseen liittyvistä asioista. Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukea ja
takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-rakennuskannan käyttöä.
Valtion
kotouttamisohjelma
(2016-2019)
sisältää
asuntoneuvontaja
tietopalvelujen
toimintaedellytyksiä koskevia aloitteita, joiden tarkoituksena on tukea itsenäistä asunnonetsintää. Myös
nykyisen asuntokannan tehokkaampaa käyttöä edistäviä välineitä kehitetään. Eri toimenpiteitä
koordinoimalla (ml. osaamisen arvioinnit, asunto- ja koulutustarjonnan kartoitus) sekä eri hankkeiden
avulla pyritään varmistamaan, että kun maahanmuuttaja on saanut oleskeluluvan, hänen sijoittamisensa
kuntaan ja siirtymisensä koulutukseen tai työelämään tapahtuu mahdollisimman asianmukaisesti ja
nopeasti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö)
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Oleskeluluvan saanet voivat vapaasti muuttaa haluamalleen paikkakunnalle Suomessa ja hakea vuokraasuntoa tavanomaisen käytännön mukaisesti joko valtion tukemista asuntokohteista tai yksityisiltä
asunnonomistajilta. Osa oleskeluluvan saaneista, tavallisesti erityistukea tarvitsevista, voi myös jäädä
vastaanottokeskukseen odottamaan kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja.
Valtion tukemat vuokra-asunnot voivat olla käytettävissä, kun oleskeluluvan saaneet etsivät asuntoa.
Maahanmuuttaja voi saada valtion tukeman vuokra-asunnon, kun hänellä on vähintään vuoden pituinen
oleskelulupa. Kaikkia asunnonhakijoita koskevat samat valintakriteerit, jotka perustuvat asunnon
tarpeeseen, varallisuuteen ja tuloihin. Asunnot vuokrataan eniten tarvitseville, vähäosaisimmille sekä
pienituloisimmille. Samanaikaisesti pyritään luomaan asuinalueita, joilla väestörakenne olisi
monimuotoinen ja sosiaalisesti tasapainoinen.

19 artiklan 5 kohta: Yhtä edullinen kohtelu työntekijää koskevien verojen tai maksujen osalta
Kysymys 1
Siirtotyöläisten ja näiden perheiden sosiaaliturvan saantioikeus muuttui, kun maahanmuuttajille
maksettava kotouttamisrahan muotoinen työmarkkinatuki lopetettiin 1.1.2015 ja korvattiin kaikille
edunsaajille maksettavalla työmarkkinatuella. Ehdot kotouttamisrahan muotoisen työmarkkinatuen
saamiselle sekä itse avustusmäärä olivat samat kuin muille työnhakijoille maksettavan työmarkkinatuen
kohdalla. Muutoksella ei ollut vaikutusta maahanmuuttajille maksettavan työmarkkinatuen saamiseen
tai määrään. Kyse oli siitä, ettei työmarkkinatukea enää kutsuttu maahanmuuttajan kotouttamistueksi.
Työmarkkinatuen maksaminen kotouttamistukena aiheutti tarpeetonta hallinnollista työstä TEtoimistoille ja Kelalle.
Sairausvakuutuslaissa ollut vanhempainrahan saamisen edellytyksenä ollut maassa asuminen poistettiin
vuoden 2014 alusta ja korvattiin vaatimuksella, jonka mukaan asianomaisen tulee olla vakuutettu.
Sairausvakuutuslain asuinpaikkavaatimus oli osoittautunut liian tiukaksi etenkin Suomessa
työskentelevien EU:n ja ETA:n ulkopuolisten kansalaisten kohdalla, koska he eivät pystyneet
kerryttämään vaadittua oleskeluaikaa pelkästään Suomessa työskentelemisen kautta. Suomessa
työskentelevät EU/ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaiset eivät olleet oikeutettuja saamaan
vanhempainrahaan, vaikka heillä olisi ollut työhön perustuva sairausvakuutus välittömästi ennen lapsen
laskettua syntymäaikaa. Vaatimus Suomessa asumisesta 180 päivän ajan korvattiin vaatimuksella olla
vakuutettu 180 päivän ajan. Tämän säännöksen nojalla Suomessa työskentelevät sairausvakuutetut
henkilöt saavat vanhempainrahaa vanhempainlomansa aikana, vaikkeivät he täytäkään ennen lapsen
syntymää pysyvän asumisen kriteeriä sen mukaan, mitä laki asumiseen perustuvan
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta määrää. Tämä muutos vaikutti etenkin niiden EU:n ja ETAalueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden asemaan, joilla ei ole oikeutta käyttää muissa maissa tehtyjä
kausia täyttääkseen EU-asetuksen (883/2004) edellyttämän omavastuuajan.
Kysymykset 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
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19 artiklan 6 kohta: Ulkomaalaisen työntekijän perheen yhdistäminen
Kysymys 1
Suomessa laillisesti asuvan henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaan Suomeen perhesiteen
perusteella. Suomessa laillisesti asuva henkilö on voinut tulla maahan työntekijänä. Oleskeluluvan
saaminen kolmannen maan kansalaisen perheenjäsenelle perhesiteiden perusteella perustuu pääosin
ulkomaalaislain 4 luvun oleskelua koskeviin säännöksiin.
Perhesiteisiin perustuva oleskelulupa voidaan periaatteessa myöntää ainoastaan henkilölle, joka vastaa
ulkomaalaislain mukaista perheenjäsenen määritelmää. Ulkomaalaislain mukainen perheenjäsenen
määritelmä perustuu ns. ydinperhekäsitteeseen. Ulkomaalaislain 37 pykälän mukaisesti
perheenjäseneksi katsotaan Suomessa asuvan henkilön aviopuoliso sekä alle 18-vuotias naimaton lapsi,
jonka huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tämän aviopuoliso. Myös puolison alaikäinen lapsi
katsotaan perheenjäseneksi. Perheenjäseneksi katsotaan myös samaa sukupuolta oleva henkilö, jos
parisuhde on kansallisesti rekisteröity.

Kysymykset 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.

19 artiklan 7 kohta: Yhtä edullinen kohtelu oikeudellisissa menettelyissä
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Suomessa oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua
oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen
vaatimia menoja. Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä
avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn
liittyvistä menoista. Oikeusapua annetaan myös oikeuskäsittelyä edeltävässä tutkinnassa. Oikeusapu
sisältää ilmaiset tulkkaus- ja käännöspalvelut, jotka ovat tarpeen asian käsittelemiseksi.
Oikeusapulain (257/2002) nojalla oikeusapua annetaan henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka
koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa. Lisäksi oikeusapua annetaan, jos henkilön asia käsitellään Suomen tuomioistuimessa tai jos
oikeusapuun on erityistä syytä. Oikeusapuun kuuluvaa oikeudellista neuvontaa annetaan
kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 47/1988)
määrätyin edellytyksin.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997) määrää, että jokainen törkeästä rikoksesta pidätetty tai
vangittuna pidetty on oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun riippumatta asianomaisen taloudellisesta
tilanteesta. Törkeä rikos on rikos, josta annettava tuomio on vähintään neljä kuukautta vankeutta.
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Jokainen alle 18-vuotias on oikeutettu puolustajaan, jos häntä epäillään mistä tahansa rikoksesta.
Kummassakin tapauksessa avustajan määrää tuomioistuin.
Oikeus maksuttomaan oikeusapuun riippuu yleensä hakijan käytettävissä olevista tuloista ja varoista sen
mukaan, mitä valtioneuvoston asetuksessa (388/2002) säädetään.

19 artiklan 8 kohta: Karkotussuoja
Kysymys 1
Ulkomaalaislain 148 pykälä sisältää maasta karkottamisen perusteet. Ao. pykälän nojalla maasta voidaan
karkottaa oleskeluluvalla oleskellut tai Suomen kansalaisuuden menettänyt ulkomaalainen, joka 1) joka
oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa; 2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta
on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu
syyllistyneen toistuvasti rikoksiin; 3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden
turvallisuudelle; taikka 4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai
muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan
toimintaan. Ulkomaalainen, jolle on Suomessa myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskelulupa, voidaan karkottaa maasta vain, jos hän muodostaa yleiselle järjestykselle
tai yleiselle turvallisuudelle välittömän ja riittävän vakavan uhan.
Ulkomaalaislain 146 pykälän nojalla pääsyn epäämistä, käännyttämistä ja maasta karkottamista sekä
maahantulokiellon määräämistä ja pituutta harkittaessa on otettava huomioon päätöksen perusteena
olevat seikat sekä asiaan muutoin vaikuttavat seikat ja olot kokonaisuudessaan. Harkinnassa on
erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja perhe-elämän suojaan. Harkinnassa muutoin
huomioon otettavia seikkoja ovat ainakin ulkomaalaisen maassa oleskelun pituus ja tarkoitus sekä
ulkomaalaiselle myönnetyn oleskeluluvan luonne, hänen siteensä Suomeen sekä hänen perheeseen
liittyvät, kulttuuriset ja sosiaaliset siteensä kotimaahan.
Kysymys 2
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Kysymys 3
Vuosina 2014-2017 yhteensä 30 Suomessa työskentelyyn oikeuttavan oleskeluluvan nojalla oleskelevaa
henkilöä karkotettiin.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Ulkomaalaislain 6 pykälän mukaan lain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa, joka koskee
kahdeksaatoista vuotta nuorempaa lasta, on erityistä huomiota kiinnitettävä lapsen etuun sekä hänen
kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin. Lapsen edun arvioinnin tekee sama viranomainen,
joka päättää karkottamisesta.
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Ulkomaalaislaissa ei ole tarkempia lapsen edun määritelmiä, eikä niiden merkitystä ole muutoinkaan
määritelty yhdenmukaisesti. Ulkomaalaislakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 28/2003) mukaan
lapsen etu on aina yksilöllinen ja sidottu lapsen kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Lapsen etu tulee
harkita kokonaisuudessaan ottaen huomioon lapsen yksilölliset tarpeet, toivomukset ja mielipiteet.
Oikeudellisissa ja hallinnollisissa ratkaisuissa on keskeistä, että päätöksentekijä selvittää, mikä ratkaisu
on juuri tämän lapsen edun mukainen. Maasta poistamiseen liittyvissä asioissa lapsen etu muodostaa
osan kokonaisharkintaa (146 pykälä). Harkinnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja
perhe-elämän suojaan. Lapsen etu on aina yksilöllinen ja sidottu lapsen kulloiseenkin
elämäntilanteeseen. Kokonaisharkinnassa on otettava huomioon lapsen etu ja mahdollisuuksien
mukaan hänen toiveensa, mielipiteensä ja henkilökohtaiset tarpeensa. Lapsen kuuleminen on oleellisen
tärkeää lapsen edun toteutumisen kannalta.
Jos lapsi on 12-vuotias tai sitä vanhempi, häntä voidaan pyytää antamaan oma vastauksensa huoltajan
karkotuksesta. Yleensä vastausta pyydetään kirjallisena. Erityisistä syistä lasta voidaan kuulla suullisesti,
mutta tämä on harvinaista perheenkokoajan työhön perustuvassa oleskelulupa-asiassa, kun
perheenkokoajaa ollaan karkottamassa perheineen ja perhe on asunut Suomessa vain lyhyen ajan, eli 1
kuukaudesta 2 vuoteen. Jos lapsi on nuorempi kuin 12, hänen huoltajansa antaa/antavat vastineen
lapsen puolesta oman vastineensa jättämisen yhteydessä.
Perheen yleisten olosuhteiden ja lapsen edun selvittäminen on mahdollista myös pyytämällä
sosiaaliviranomaisten lausunto, etenkin jos maahanmuuttovirasto on tietoinen siitä, että perhe tai lapsi
on sosiaalitoimen asiakas. Lausuntoa ei kuitenkaan pyydetä jokaisessa tapauksessa, vaan siihen on
oltava erityinen, joko perheen tilanteeseen tai lapseen liittyvä syy, kuten esimerkiksi se, että päihteiden
käyttö on aiheuttanut perheessä ongelmia.
Käytännössä ei ole ollut tilanteita, joissa perheenkokoajan (karkotettavan holhoojan) lapsi tai puoliso ja
lapsi, joille on myönnetty oleskeluluvat pelkästään perhesiteiden vuoksi, eivät tulisi karkotetuiksi
yhdessä perheenkokoajan kanssa asuttuaan maassa vain lyhyen ajan. Jos puoliso ja lapsi ovat asuneet
Suomessa vuosia ja heille on tullut siteitä Suomeen, puolisoa ja lasta ei karkoteta perheenkokoajan
(toisen huoltajan) kanssa etenkään tilanteissa, joissa perheenkokoaja (toinen huoltaja) karkotetaan
rikollisen toiminnan vuoksi. Jos puolisolla ja lapsella on riippumattomia syitä oleskelulupaansa, he voivat
jäädä asumaan Suomeen huolimatta perheenkokoajan (toisen huoltaja) karkotuksesta.
Ei myöskään ole ollut tilannetta, joissa lasta ei karkotettaisi ainoan huoltajansa kanssa (kun huoltaja on
karkotettava henkilö). Periaatteessa biologiseen siteeseen perustuvat perhesiteet lapsen ja vanhemman
välillä ovat hyvin vahvat. Lasta ei pitäisi vasten hänen tahtoaan erottaa vanhemmistaan, paitsi jos se on
tarpeen
lapsen
edun
kannalta.
Pidennetyn
luvan
antaminen
lapselle
huoltajan
maastakarkotustilanteessa on harvinaista, koska lapsi jäisi tuolloin Suomeen ilman huoltajaa. Teoriassa
on mahdollista, että lapsi saisi pidennetyn luvan riippumatta huoltajan karkotuksesta, jos on vahvasti
lapsen edun mukaista antaa pidennetty lupa ja lapsi vahvasti haluaa tätä ja löydetään henkilö tai taho,
jolle lapsen huoltajuus voidaan siirtää karkotettavan huoltajan luvalla. Tällainen tilanne on käsillä, jos
lapsi on ollut huostaan otettuna jo pidempään esimerkiksi karkotettavan yksinhuoltajan väkivallan tai
päihteiden käytön takia ja/tai jos huoltaja on ollut kykenemätön hoitamaan lasta. Tällaisia tilanteita ei
käytännössä ole juurikaan ollut. Toinen teoreettinen tilanne olisi esimerkiksi se, että lapsi on tulossa
täysi-ikäiseksi ja huoltaja karkotetaan. Lapsi on asunut lähes koko elämänsä Suomessa ja hänen
kulttuuri- ja sosiaaliset siteensä ovat keskitetysti Suomessa. Tällaisessa tilanteessa lasta ei ehkä
karkotettaisi huoltajan kanssa.
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19 artiklan 9 kohta: Lupa siirtää ansioita ja säästöjä
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.

19 artiklan 11 kohta: Siirtotyöntekijöiden ja heidän perheenjäseniensä äidinkielen opetuksen
edistäminen ja helpottaminen
Kysymys 1
Muutos (965/2017) lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998) tuli voimaan 1.1.2018. Muutos
mahdollistaa 100 prosentin valtionosuuden myöntämisen vapaata sivistystyötä tekevän oppilaitoksen
ylläpitäjän järjestämälle koulutukselle, joka on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain
tarkoitettuun opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan (ao. oppilaitoksille myönnettävä valtionapu on 57
prosenttia tai 65 prosenttia oppilaitoksen tyypistä riippuen). Tämä mahdollistaa sen, että
kotoutumisvaiheen aikana maahanmuuttajille voidaan tarjota lukutaitoa ja muuta kielitaitoa edistävää
koulutusta. Tämäntyyppisen koulutusmahdollisuuden uusi, merkittävä kohderyhmä ovat kotona
lapsiaan hoitavat maahanmuuttajaäidit.
Kysymys 2
Maahanmuuttajia ohjataan hankkimaan kotoutumissuunnitelma, jos he ovat työttömiä työnhakijoita tai
toimeentulotuen saajia. Tarvittaessa kotoutumissuunnitelmiin kuuluu kotoutumiskoulutusta (mukaan
lukien kielikursseja). Lisäksi eri oppilaitokset tarjoavat laajasti erilaista kieliopetusta, joihin kaikilla
maahanmuuttajilla on oikeus osallistua omasta aloitteestaan.
Eräs suomalaisen vapaan, aikuisille suunnatun sivistystyön tavoitteista on lisätä maahanmuuttajien
opetusta ja koulutusta. Maahanmuuttajille soveltuvien opintojen kehittämistä on tuettu avustuksin ja
opetushenkilökunnan koulutuksella.
Vuodesta 2007 alkaen aikuiskoulutusta tarjoaville opistoille, pois lukien urheiluopistot, on maksettu
opintoseteleihin perustuvaa avustusta, jotta ne voivat poistaa tai pienentää opintomaksujaan niiden
kohderyhmien kohdalla, joiden opintoja halutaan aktivoida. Näitä kohderyhmiä ovat olleet
maahanmuuttajat, työttömät, eläkeläiset ja koulutuksellista kuntoutusta tarvitsevat. Nämä
opintoseteliavustukset käytetään uudistuksen myötä maahanmuuttajien osalta sellaisille henkilöille,
joilla kototutumisaika on kulunut umpeen.
Vuonna 2016 oppilaitoksille maksettiin opintoseteliavustuksina yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa.
Arviolta 20–25 prosenttia tästä summasta on käytetty maahanmuuttajaopiskelijoiden opintomaksujen
pienentämiseen tai poistamiseen. Vuodesta 2012 on myönnetty niin ikään noin 2 miljoonaa euroa
nuorten maahanmuuttajien opetukseen ja koulutukseen.
Kysymys 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
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Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaan oppivelvollisuusikää vanhemmille
maahanmuuttajille tarjotaan suomen tai ruotsin kursseja ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta
sekä muita kursseja, jotka edistävät työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä sosiaalisia,
kulttuurisia ja elämänhallintataitoja kotoutumiskoulutuksen osana. Kotoutumiskoulutus voi sisältää
myös aiemmin hankittujen taitojen tunnistamista, pätevyyden ja tutkintojen tunnustamista sekä
ammatillista suunnittelua ja uraohjausta.
Suomen ja ruotsin kursseja tarjotaan opetushallituksen laatiman aikuisten maahanmuuttajien
kototutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Luku- ja kirjoitustaidon opetusta
opetushallituksen laatiman aikuisten lukutaidottomien maahanmuuttajien opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti. Kotoutumiskoulutuksen kielellinen tavoite on antaa maahanmuuttajille
arkielämän edellyttämä suomen tai ruotsin peruskielitaito.
Osana valtion kotoutumisohjelmaa myös kotoutumiskoulutusta on uudistettu useaan otteeseen viime
vuosina. Uudistusten päämääränä on tarjota useampia ja joustavampia tapoja oppia suomea tai ruotsia.

19 artiklan 12 kohta: Siirtotyöntekijöiden äidinkielen opettamisen edistäminen ja
helpottaminen heidän lapsilleen
Kysymys 1
Kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaan suomen ja ruotsin kielen opiskelun lisäksi
kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia maahanmuuttajan oman äidinkielen opetuksesta.
Keskeisiä toimenpiteitä ovat perustason opetuksen rajoituksen muuttaminen (tammikuu 2016),
aikuisopetuksen uudistaminen (tammikuu 2018) sekä riittävän tarjonnan varmistaminen. Lisärahoitusta
on ohjattu valmistavaan perusopetukseen, aikuisten perusopetukseen, epämuodolliseen
aikuisopetukseen, vieraiden kielten opetukseen koulussa äidinkielenä sekä suomen ja ruotsin
opetukseen toisena kielenä.
Kysymys 2
Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon
vanhempien näin päättäessä. Kunnat ovat vastuussa varhaiskasvatus- ja päivähoitopalvelujen
järjestämisestä, niiden laadusta ja valvonnasta. Kunnat voivat tarjota perusopetukseen valmistavaa
opetusta kaikille oppivelvollisuus- ja esiopetusikäisille (6-vuotiaat), joiden suomen tai ruotsin
osaamistaso ei riitä perusopetusryhmässä opiskeluun. Koulut voivat antaa opetusta valtion
rahoittamina. Perusopetukseen valmistava opetus mainitaan myös opetussuunnitelman perusteissa.
Koulutuksen tarjoaja voi saada tähän toimintaan rahoitusta vuodeksi oppilasta kohden. Tavoitteena on
tukea oppilaan kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja antaa hänelle tarpeellinen
perusopetukseen osallistumisen mahdollistava kielitaito. Oppilaat saavat opetusta perusopetuksen
oppiaineissa kunkin oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.
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Perusopetukseen valmistavan maahanmuuttajakoulutuksen opetussuunnitelman tavoitteena on tukea
oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja antaa hänelle
tarpeellinen perusopetukseen osallistumisen mahdollistavat taidot. Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden ikään, oppimiskykyyn ja taustaan liittyvät erot. Oppilasarviointi on myös osa
opetussuunnitelman perusteita.
Lukioon tähtäävien maahanmuuttaja- ja vieraskielisten opiskelijoiden valmistava opetus aloitettiin
vuonna 2014. Opetuksen antaminen on oppilaitoksille vapaaehtoista. Opetuksen tavoitteena on
parantaa opiskelijoiden perustaitoja opetuskielessä (suomi tai ruotsi) sekä muita lukiotason opiskelussa
tarvittavia taitoja sekä lisäksi auttaa heitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin integroitumisessa.
Maahanmuuttajaoppilaiden ja -opiskelijoiden opetuksessa painotetaan erityisesti suomen ja ruotsin
riittävää osaamista. Maahanmuuttajaoppilaat ja -opiskelijat sijoitetaan tavallisesti heidän ikänsä ja
osaamisensa mukaiselle luokalle. Nämä oppilaat ja opiskelijat ovat myös oikeutettuja saamaan
suomi/ruotisi toisena kielenä -oppimäärän mukaista suomen/ruotsin opetusta ao. kielten
äidinkieliopetuksen sijasta. Jos jostain syystä koulu ei tarjoa suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä,
oppilaat osallistuvat äidinkielen ja kirjallisuuden tunneille, joita muokataan vastaamaan kunkin
opiskelijan yksilöllisiä tarpeita.
Suomen ja ruotsin oppimisen lisäksi kaikkien oppilaiden on voitava ylläpitää ja kehittää omaa
äidinkieltään. Tavoitteena on toimiva kaksikielisyys ja oppilaan kulttuurienvälisen identiteetin
vahvistaminen. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkielistä opetusta annetaan perusopetusta
täydentävänä opetuksena erillisen valtiontuen nojalla. Opetusta annetaan sen mukaan, onko saatavissa
opettajia, jotka pystyvät opettamaan monilla eri kielillä. Venäjä, somali ja albania ovat olleet viime
vuosina eniten opetettuja kieliä.
Vuodesta 2007 alkaen perusopetusta ja lukio-opetusta tarjoavat oppilaitokset ovat voineet hakea
ylimääräistä valtion rahoitusta maahanmuuttajaoppilaiden äidinkieliseen opetukseen. Oppilaat voivat
myös saada tukiopetusta äidinkielessään.
Uudet opetussuunnitelman perusteet otettiin kouluissa käyttöön elokuussa 2016. Uudet
opetussuunnitelman perusteet painottavat oppimisen iloa ja oppilaiden aktiivista roolia. Tulevaisuuden
haasteisiin vastaamiseksi painopiste on laaja-alaisissa (yleisissä) taidoissa ja yli oppiainerajojen
tapahtuvassa työssä. Yksi perusopetuksen opetussuunnitelmissa mainituista laaja-alaisen osaamisen
alueista on kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Oppilaat kasvavat kulttuurisesti,
kielellisesti, uskonnollisesti ja etnisesti monimuotoiseen maailmaan. Kulttuurisesti kestävällä tavalla
eläminen monimuotoisessa yhteiskunnassa edellyttää kulttuurista osaamista, joka perustuu
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, vuorovaikutustaitoihin sekä itseilmaisuun ja omien näkemysten
ilmaisemiseen.
Kysymys 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Kansalaisjärjestöjen näkemykset
Kansalaisjärjestöt ovat korostaneet 19 artiklan asioissa esimerkiksi ulkomaalaisten marjanpoimijoiden
tilannetta ja perheenyhdistämisen vaatimuksia.
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27 ARTIKLA: PERHEELLISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS TASA- ARVOISIIN
MAHDOLLISUUKSIIN JA TASA- ARVOISEEN KOHTELUUN
27 artiklan 1 kohta: Työelämään osallistuminen
Kysymys 1
Raportointikaudella muutettiin työsopimuslain 4 lukua uudella 7a pykälällä, jossa on säännöksiä
työntekijän poissaolosta perheenjäsenen hoitamiseksi. Muutos tuli voimaan 1.4.2011. Muutoksella
otettiin käyttöön uudenlainen perheeseen liittyvä poissaolo tilanteisiin, joissa perheenjäsen tarvitsee
työntekijän apua arjen toiminnoissa. Uudessa pykälässä todetaan, että jos työntekijän poissaolo on
tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten,
työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä.
Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Työhön paluusta kesken sovitun
vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi
perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen
työhön paluuta. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen
keskeyttämisen perusteesta.
Täyttääkseen tämän pykälän mukaiset velvoitteensa työnantajan on etsittävä erilaisia työn järjestämisen
vaihtoehtoja ja tarvittaessa selvitettävä työntekijälle, miksei vapaata voida järjestää. Tässä säännöksessä
mainittu poissaolo voidaan myöntää perheenjäsenen hoitamistarkoituksiin. Perheenjäseniä ovat
samassa taloudessa perheolosuhteissa asuvat henkilöt sekä esimerkiksi työntekijän lähisukulaiset
alenevassa tai ylenevässä polvessa taikka työntekijän puoliso, avopuoliso tai rekisteröity kumppani.
Poissaolo työstä perustuu työntekijän ja työnantajan keskinäiseen sopimukseen.
Kun 7a pykälän mukainen vapaa päättyy, työtyöntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan
työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa
työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.
Perhevapailla olevan työntekijän työsopimuksen päättämistä koskeva kielto pätee myös 4 luvun 7a
pykälän mukaiseen tilanteeseen.
Kysymys 2
Perhevapailta työhön palaamiseen liittyviä ongelmia selvittävä työryhmä
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20.5.2013 työryhmän tutkimaan perhevapailta työhön palaamiseen
liittyviä ongelmia.
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Työryhmän laatima muistio10 selkeyttää lainsäädännön roolia perhevapailta työhön palaavien oikeuksien
turvaamisessa. Muistiossa tarkastellaan työsopimuslain säännöksiä, jotka koskevat irtisanomissuojaa ja
työhön paluuta sekä yhdenvertaisuuslain syrjinnän vastaisia säännöksiä ja niiden taustalla olevaa EUlainsäädäntöä. Perhevapaan jälkeistä työhön paluuta tarkastellaan myös kotimaisten tuomioistuinten ja
Euroopan tuomioistuimen ratkaisujen valossa. Muistiossa käsitellään myös tapoja, joilla oikeudellinen
suoja toteutuu niissä kielteisen kohtelun tapauksissa, jotka ovat seurausta perhevapailta työn palaavien
oikeuksien rikkomisesta.
Työryhmä tarkasteli perhevapaiden käyttötilastoja. Lisäksi työryhmä raportoi perhevapaita käyttäneiden
työmarkkina-asemasta ja etenkin perhevapaajaksojen kestosta ja alle kolmivuotiaiden lasten äitien
toiminnasta. Lisäksi ryhmä tarkasteli työhön palaamista helpottavia keinoja ja siihen kielteisesti
vaikuttavia tekijöitä sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta. Asianomaisten valvovien
viranomaisten käytäntöjä tarkasteltiin niin ikään ja kartoitettiin työhön palaamiseen liittyviä yritysten ja
organisaatioiden käytäntöjä. Työntekijöiden syrjintää koskevia valvontatoimia kuvataan tarkemmin 19
artikla kappaleessa 4.
Julkinen työvoimapalvelu (PES)
Suomessa julkinen työvoimapalvelu tarjoaa laajasti erilaisia neuvonta- ja koulutuspalveluita
työnhakijoiden tueksi. Mitään julkisia työvoimapalveluita tai toimenpiteitä ei kuitenkaan ole
kohdennettu perheellisille työntekijöille tai asiakkaille erityisryhmänä.
Merkittävin julkisen työvoimapalvelun uudistus vuosina 2014-2017 oli ulkoistettujen palvelujen lisäys;
julkinen työvoimapalvelu ostaa suurimman osan urasuunnittelun ja työnhakemisen tukena olevasta
ryhmäkoulutuksesta yksityisiltä palveluntarjoajilta. Viime vuosina on ollut suunnitteilla vieläkin suurempi
uudistus, jota ei ole vielä kuitenkaan toteutettu: työvoimapalvelujen muuttaminen kasvupalveluiksi
aluehallintouudistuksen yhteydessä. Kasvupalveluiden tavoitteena on tarjota läpinäkyviä,
asiakaslähtöisiä ja tehokkaampia palveluja.
Muutosturvan toimintamalli
Muutosturvan toimintamalli, joka kohdistuu taloudellisista syistä irtisanottuihin tai irtisanomisriskin
alaisiin työntekijöihin, on käyttöönotostaan vuonna 2005 helpottanut työntekijöiden siirtymistä työstä
toiseen. Toimintamalli on parantanut työnantajien, työntekijöiden ja työvoimaviranomaisten välistä
yhteistyötä työtekijöiden uudelleentyöllistymisessä taloudellisiin tai tuotannollisiin syihin perustuneissa
irtisanomistilanteissa. Suomen keskeisten työmarkkinajärjestöjen 29.2.2016 allekirjoittaman
kilpailukykysopimuksen
perusteella
työntekijöille
tarjottua
muutosturvaa
parannettiin.
Kilpailukykysopimukseen sisältyvä muutosturvalainsäädäntö (hallituksen esitys HE 211/2016) tuli
voimaan 1.1.2017. Parannukset koskevat taloudellisin ja tuotannollisin syin irtisanottuja työntekijöitä,
joilla on ollut vähintään 5 vuotta kestänyt työsuhde työnantajaan. Velvoite koskee työantajia, joilla on
vähintään 30 työntekijää.

10

https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Ty%C3%B6h%C3%B6npaluuta+perhevapaan+j%C3%A4lkeen+selvit
t%C3%A4neen+ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+muistio+14052014.pdf
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Työantajan on tarjottava irtisanotulle työntekijälle valmennusta ja koulutusta, joka vahvistaa työntekijän
työllistettävyyttä. Samalla yhtiön on sisällytettävä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan periaatteet,
joiden mukaisesti työnantaja hankkii työntekijälle valmennusta tai koulutusta. Työntekijällä on oikeus
käyttää työterveydenhuollon palveluita kuuden kuukauden ajan työvelvoitteen päättymisestä.
Viime vuosina on painotettu yhä vahvemmin elinikäistä tai jatkuvaa oppimista sekä taitojen kehittämisja uudelleenkoulutuspolkuja. Parantunutta työllisyysastetta varjostaa kohtaanto-ongelma – työnantajilla
on vaikeuksia löytää oikeat taidot omaavia työntekijöitä. On julkaistu useita raportteja, jotka valottavat
mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin; esimerkkejä ovat joustavammat koulutusmahdollisuudet,
henkilökohtainen ohjaus ja rahoitusrakenteet. On myös korostettu mahdollisuutta opiskella
työttömyysturva-aikana, ja työmarkkinakoulutusta on kehitetty vastaamaan paremmin työmarkkinoiden
tarpeita.
Elinikäisen ohjauksen koordinointi- ja yhteistoimintatyöryhmä
Opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettamalle kansalliselle elinikäisen ohjauksen
koordinointi- ja yhteistoimintatyöryhmälle annettiin pitkä eli vuodet 2015-2020 kattava toimeksianto.
Työryhmän tavoitteena on vahvistaa kansallisen, alue- ja paikallistason tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluita elinikäisestä näkökulmasta, tukea nuorisotakuualoitteen toimeenpanoa ja vahvistaa
monen hallinnonalan yhteistä, palveluntarjoajien ja päättäjien välistä moniammatillista yhteistyötä.
Ryhmä toimii Euroopan sosiaalirahaston alaisten ohjauksen kansallisten kehitysohjelmien johtoryhmänä.
Työryhmän työ perustuu elinikäisen oppimisen strategisiin päämääriin, jotka opetus- ja
kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö määrittelivät vuonna 2011.
Kansallisen työryhmän puheenjohtajuus on jaettu ao. ministeriöiden kesken. Alueellisia ryhmiä
hallinnoivat ELY-keskukset. Jäsenet edustavat julkista ja yksityissektoria sekä kolmatta sektoria.
Kansallisen ja alueellisten ryhmien päämääränä on tieto- ja ohjauspalvelujen laaja-alainen koordinaatio
ja kestävyys, kansalaisten urahallintataitojen parantamisen helpottaminen, ohjausammattilaisten
osaamistason varmistaminen sekä ohjauksen laadun valvonta. Kiinteässä yhteistyössä työryhmän kanssa
on perustettu uraauurtava keskitetty ohjauspalvelumalli (Ohjaamo), josta saa eri sektoreiden tarjoamaa
tietoa, neuvoja ja ohjausta. Päämääränä on löytää koulutus- ja työllistymispolku alle 30-vuotiaille, myös
perheellisille työnhakijoille.
Digitaalinen nuorisotyö
Nuorisotyöntekijöiden digitaalisen nuorisotyön osaamisen edistämiseksi on ryhdytty erilaisiin toimiin.
Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Helsingin kaupungin Digitaalisen nuorisotyön
osaamiskeskuksen (VERKE) kansalliseksi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukseksi. VERKE:n
tehtävänä kansallisena osaamiskeskuksena on varmistaa, että tietoisuus digitaalisesta nuorisotyöstä ja
siihen liittyvä osaaminen lisääntyy ja että tietoa digitaalisesta nuorisotyöstä tuotetaan asiantuntijoiden
tarpeisiin ja käytetään nuorisoalan kehittämisessä. Yksi toiminnan avainalueista on nuorten turvallisen
Internet-käytön edistäminen.
Kysymys 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
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Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Lasten päivähoitopalvelut
Uuden varhaiskasvatuslain (2015) nojalla jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus
varhaiskasvatukseen. Suomen varhaiskasvatusjärjestelmä antaa vanhemmille mahdollisuuden olla
työmarkkinoilla tai opiskella. Uudistettu varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018.
Opetushallitus julkisti uudet pakolliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuonna 2016. Kunnat tai
muut palvelutarjoajat ovat toteuttaneet esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita elokuusta 2017.
Kuntien vastuulla on valvoa, että kunnan alueella sen omat ja yksityiset palveluntarjoajat noudattavat
varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä. Alueellisen valtion viranomaiset valvovat kuntia ja yksityisiä
palveluntarjoajia.
Suomen kansallinen arviointikeskus on vastannut varhaiskasvatuspalvelujen kansallisen tason
arvioinnista 2015 alkaen.
Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli voimaan 1.1.2017. Uusi laki pienensi monien
vanhempien varhaiskasvatusmaksuja. Elokuussa 2018 valtio aloitti kokeilun, jossa 5-vuotiaille tarjotaan
maksuttomia varhaiskasvatuspalveluja 20 tuntia viikossa. Tavoitteena on lisätä lasten osallistumista
varhaiskasvatukseen.

27 artiklan 2 kohta: Vanhempainvapaa
Kysymys 1
Sairausvakuutuslain (903/2012) muutos tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Muutoksen myötä isällä on
oikeus enintään yhteensä 54 työpäivän pituiseen maksulliseen isyyslomaan, jota ei voi siirtää toisen
vanhemman eduksi. Mikäli isä ei käytä tätä oikeuttaan, se menetetään.
Muutoksen mukaan isän oikeus isyysrahaan ei enää ole sidottu vanhempainrahaan, eikä se vähennä
niiden päivien määrää, joilta vanhemmilla on oikeus saada vanhempainrahaa. Vanhempainraha on
käytettävä ennen lapsen toista syntymäpäivää. Perhevapaa muodostuu nyt äidin äitiysrahakaudesta
(105 työpäivää), isyysrahakaudesta (158 työpäivää), jotka joko isä tai äiti voi käyttää, sekä isän
vanhempainrahakaudesta (54 työpäivää). Jos isä haluaa, hän voi käyttää kaikki nämä päivät
vanhempainrahakauden jälkeen korkeintaan kahdessa jaksossa ennen lapsen toista syntymäpäivää. Isä
voi jäädä kotiin myös 18 työpäiväksi yhdessä äidin kanssa äitiys- tai vanhempainrahakaudella, ja käyttää
jäljelle jäävät 36 työpäivää korkeintaan kahdessa jaksossa ennen lapsen toista syntymäpäivää.
Ennen vuotta 2013 isällä oli oikeus isyysrahaan korkeintaan 18 työpäivän ajalta äitiys- ja
vanhempainrahakausilla. Vanhempien keskinäisen sopimuksen nojalla isällä oli oikeus isyyskuukauteen,
joka oli pidettävä vanhempainrahakauden lopussa tai sen jälkeen. Tuolloin isän kuukausi koostui
vanhempainrahakauden 12 viimeisestä työpäivästä, ja ne oli pidettävä keskeytyksettä, sekä
isyysrahakaudesta, jonka pituus oli enintään 24 työpäivää, jotka piti pitää heti vanhempainrahakauden
jälkeen.
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Isä saattoi siis aikaisemminkin saada isyysrahaa korkeintaan 54 päivältä vanhempien välisen sopimuksen
nojalla ja siten, että isä käytti 12 viimeistä työpäiväänsä vanhempainrahakauden jälkeen. Muutoksen
jälkeen isä voi käyttää korkeintaan 54 työpäivää perhevapaata, riippumatta äidin käyttämistä
perhevapaista, eikä tämä vähennä perheen käytettävissä olevia vanhempainrahapäiviä.
1.3.2017 alkaen lapsen hoidosta vastaavalla isällä on ollut oikeus isyys- ja vanhempainrahaan, vaikka
lapsen äiti ja isä eivät olisi naimisissa tai avoliitossa tai asuisi samassa taloudessa.
Lakimuutoksella (1342/2016) säädettiin, että naispuolisten työntekijöiden perhevapaista koituvista
kustannuksista korvataan työnantajalle kertaluontoisesti 2 500 euroa (hallituksen esitys HE 163/2016).
Muutos tuli voimaan 1.4.2017.
Kysymys 2
Vuonna 2015 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän parantamaan eri perhetyyppien välistä
yhdenvertaisuutta ja tutkimaan perhevapaasäännöksiä, etenkin yksinhuoltajien, etävanhempien,
monisikiöraskaus-, sateenkaari- ja sijaisperheiden näkökulmasta. Työryhmä esitti lukuisia lainsäädännön
uudistamisehdotuksia.
Valtion aloittama perhevapaiden uudistushanke saatiin päätökseen helmikuussa 2018. Kuluneella
hallituskaudella perhevapaauudistus osoittautui mahdottomaksi toteuttaa. Ehdotetun uudistuksen
avaintavoitteita olivat järjestelmän yksinkertaistaminen ja kehittäminen vastaamaan paremmin eri
perhetyyppien tarpeita, työn ja vanhemmuuden tasapainon parantaminen kustannusneutraalilla tavalla
sekä joustavan työhön palaamisen helpottaminen perhevapaiden jälkeen. Perhevapaamallit ja niiden
vaikutusarviot on julkaistu myöhempää käyttöä varten.
Vuoden 2017 syksyllä sosiaali- ja terveysministeriö toteutti Euroopan komission osaksi rahoittaman
Isäaikaa-nimisen kampanjan, jonka tarkoituksena oli rohkaista etenkin ruumiillista työtä tekeviä isiä
käyttämään perhevapaitaan.
Kysymys 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemys
Yhdenvertaisuusvaltuutetun
mukaan
eduskunta
hyväksyi
vuoden
2016
alussa
varhaiskasvatuslainsäädännön muutoksen (hallituksen esitys HE 80/2015). Muutos heikensi lapsen
subjektiivista päivähoito-oikeutta, joka oli ollut yksi tärkeimmistä sukupuolten tasa-arvon parannuksista
1980- ja 1990-luvuilla. Muutos leikkaa lapsen päivähoito-oikeuden 20 viikkotuntiin perheissä, joissa
vähintään toinen vanhemmista on perhevapaalla tai työttömänä. Koska naiset pitävät perhevapaata
miehiä useammin, muutoksen kielteiset vaikutuksen vaikuttavat naisiin miehiä enemmän. Etenkin
epätyypillisissä työsuhteissa (kuten määräaikaisilla työsopimuksilla tai nollasopimuksilla työskentelevät
tai tilapäis- tai lyhytaikaisessa työssä) olevat ja yksinhuoltajavanhemmat joutuvat tämän muutoksen
takia hyvin haavoittuvaan asemaan, ja heidän mahdollisuutensa työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen
kärsivät.
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Työttömyysturvalain (1290/2002, hallituksen esitys HE 124/2017) uudistuksen kanssa, jolla
työttömyysturvaa leikataan, ellei työtön täytä aktiivisuusvaatimuksia (ts. työskentele vähintään 18 tuntia
3 kuukauden jaksolla), tämä muutos vaikeuttaa työttömänä olleen paluuta työelämään perhevapaan
jälkeen.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan eduskunta hyväksyi myös vuosilomalain (169/2005, hallituksen
esitys HE 145/2015) uudistuksen, joka vaikutti epäsuhtaisen kielteisesti naisiin. Muutoksen mukaan
vuosiloma kertyy ainoastaan perhevapaan ensimmäisiltä kuudelta kuukaudelta. Äitiyslomaansa 105
päivää käyttävä äiti kerryttäisi vuosilomaansa vain 51 vanhempainlomapäivältä, kun taas koko
isyyslomansa ottava isä kerryttäisi vuosilomaansa 102 vanhempainlomapäivältä. Näin ollen
vanhempainvapaan aikana kertyvien lomapäivien ero on merkittävä. Vaikka vanhemmat jakaisivatkin
vanhempainvapaan tasan (kumpikin 78 päivää), äideille ei kuitenkaan kertyisi vuosilomaa kaikilta
perhevapaapäiviltä. Kun äidit yhä käyttävät suurimman osa perhevapaista, tämä muutos asettaa äidit
epäedulliseen asemaan. Ennen muutosta naiset kerryttivät vuosilomaansa keskimäärin 10 kuukauden
ajalta käyttäessään sekä äitiys- että perhevapaat. Muutos vähensi keskiarvoäidin perhevapaan aikana
ansaitsemaa vuosilomaa lähes 40 prosenttia. Isien isyys- ja perhevapaa ei toisaalta lähes koskaan ylitä
kuutta kuukautta. Näin ollen muutos vaikuttaa lähes yksinomaan äitien perhevapaiden aikana
kerryttämään vuosilomaan.
Lokakuussa 2017 yhdenvertaisuusvaltuutettu aloitti kampanjan ”Raskaussyrjintä ei ole leikin asia”, jonka
tarkoituksena oli tietoisuuden lisääminen ja raskauteen ja perhevapaisiin perustuvan syrjinnän
torjuminen. Laki nimenomaisesti kieltää työntekijän raskauteen ja perhevapaaseen perustuvan
syrjinnän. Tästä huolimatta raskaudesta johtuva syrjintä on yhä merkittävä työelämän tasa-arvoongelma. Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa viikoittain kyselyjä epäillystä raskauteen perustuvasta
syrjinnästä.

27 artiklan 3 kohta: Perhevelvollisuudet ja työsuhteen päättäminen
Kysymykset 1, 2 ja 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Irtisanomissuoja
Hallitus vastaa komitean kysymykseen toteamalla, että irtisanomissuoja on voimassa perhevapaan
yhteydessä hoitoa tarvitsevien lasten ja muiden lähiperheenjäsenten, kuten vanhojen vanhempien,
osalta.
Työsopimuslain 7 luvun 9 pykälän mukaan työnantaja ei saa irtisanoa 4 luvun mukaista ja esim. 7a
pykälässä mainittua perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi perhevapaata käyttävän työntekijän
työsopimusta. Työsuhteiden irtisanomisia koskevat kiistat käsitellään joko yleisissä tuomioistuimissa tai
Suomen työtuomioistuimessa. Julkisen palvelun työsopimussuhteessa olevat työntekijät voivat valittaa
irtisanomispäätöksestä hallinto-oikeuteen.
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Tehokkaat muutoksenhakukeinot
Tasa-arvolain 11 pykälässä todetaan, että se, joka on rikkonut 8 tarkoitettua työelämää koskevan tai 8
a–8 e pykälissä tarkoitettua (mukaan lukien vastatoimien ja häirinnän kielto) syrjinnän kieltoa, on
velvollinen maksamaan loukatulle hyvitystä. Tasa-arvolaissa tarkoitettu korvaus maksetaan
aineettomasta vahingosta.
Hyvitystä on vaadittava kanteella, joka on pantava vireille käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä on
työnantajan yleinen oikeuspaikka. Kanne hyvityksen suorittamisesta on nostettava kahden vuoden
kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.
Työhönottotilanteissa kanne on kuitenkin nostettava vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.
Irtisanomistapauksissa vanhentumisajan katsotaan alkavan vasta kun työsuhde päättyy irtisanomisajan
jälkeen.
Tapauksissa, jotka koskevat määräaikaisen työsuhteen jatkamatta jättämistä, vanhentumisaika alkaa
siitä päivästä, jona työnantaja jätti tekemättä uuden määräaikaisen työsopimuksen työntekijän kanssa.
Tätä aikaa noudatetaan myös, kun työnantaja rajoittaa työsuhteen jatkamista tekemällä määräaikaisen
sopimuksen vain lyhyeksi aikaa, esimerkiksi raskaudestaan kertoneen työntekijän kohdalla. Kun kanne
hyvityksen suorittamisesta syrjinnän perusteella on pantu vireille ja useammilla on oikeus vaatia
hyvitystä saman teon tai laiminlyönnin perusteella, on kaikki hyvitysvaatimukset, siltä osin kuin se on
mahdollista, käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä (12 pykälä).
Syrjinnän uhri voi hyvityksen lisäksi taikka ainoana hyvityksenä vaatia korvausta taloudellisesta
vahingosta vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla. Voidaan myös soveltaa työsopimuslain 12 luvun 1
pykälä, jossa on säännöksiä työnantajan velvollisuudesta korvata työntekijälle aiheutuneet vahingot.
Työsopimuslaissa mainittu kanne voidaan nostaa kanne siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomipiirin
alueella työnantajalla on virallinen toimipaikka taikka jonka alueella työ suoritetaan, mikäli ne ovat eri
paikoissa. Työehtosopimuksen rikkomisasiaa käsittelee työoikeus.
Joissain tapauksissa syrjintää kokenut henkilö saattaa vaatia vain vahingonkorvausta muttei tasaarvolain mukaista hyvitystä. Tällaisia tapauksia voivat olla esim. tasa-arvolain 7 pykälän mukainen
yleisen syrjinnän kiellon rikkominen. Tasa-arvolain 12 pykälässä määrätyt hyvityksen vaatimisen
määräajat eivät päde vahingonkorvausvaateisiin. Työsuhteen päättäminen työntekijän raskauden tai
perhevapaan takia voi olla myös kiellettyä työelämäsyrjintää. Työelämäsyrjinnästä määrättävät
rangaistukset ovat rikoslaissa (39/1889). Nämäkin kanteet käsittelee käräjäoikeus.
Käsittelyajat riippuvat tuomioistuinten tapausruuhkista, jotka vaihtelevat. Oikeusministeriön11 laatiman
eri tuomioistuinten tapausmäärien kehitystä koskevan selonteon mukaan laajan riita-asian käsittely kesti
keskimäärin 12,3 kuukautta vuonna 2016. Laajoista työsuhdetapauksista sukupuolten tasa-arvoon
liittyvät ja syrjinnän vastaiset tapaukset olivat suurin ryhmä.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n näkemys
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on korostanut vanhempainvapaalla olevien henkilöiden tilannetta sekä
tuomioistuinten ja viranomaisten mahdollisuutta puuttua laittomiin irtisanomisiin.
11

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2016 (19/2017)

71

EPÄVIRALLINEN SUOMENNOS – ULKOMINISTERIÖ – JOULUKUU 2019

31 ARTIKLA: OIKEUS ASUNTOON
31 artiklan 1 kohta: Kohtuutasoisen asunnon saannin edistäminen
Kysymys 1
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Kysymys 2
Perustuslain mukaan julkisten viranomaisten tulee edistää kaikkien oikeutta asumiseen ja
mahdollisuutta järjestää asumisensa.
Suomessa ympäristöministeriö vastaa asuntoasioista ja -lainsäädännöstä. Ympäristöministeriön
rakennetun ympäristön osaston asumisen ryhmä vastaa asumiseen liittyvistä asioista. Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukea ja
takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-rakennuskannan käyttöä.
Valtion
kotouttamisohjelma
(2016-2019)
sisältää
asuntoneuvontaja
tietopalvelujen
toimintaedellytyksiä koskevia aloitteita, joiden tarkoituksena on tukea itsenäistä asunnonetsintää. Myös
nykyisen asuntokannan tehokkaampaa käyttöä edistäviä välineitä kehitetään. Eri toimenpiteitä
koordinoimalla (ml. osaamisen arvioinnit, asunto- ja koulutustarjonnan kartoitus) sekä eri hankkeiden
avulla pyritään varmistamaan, että kun maahanmuuttaja on saanut oleskeluluvan, hänen sijoittamisensa
kuntaan ja siirtymisensä koulutukseen tai työelämään tapahtuu mahdollisimman asianmukaisesti ja
nopeasti.
Oleskeluluvan saanet voivat vapaasti muuttaa haluamalleen paikkakunnalle Suomessa ja hakea vuokraasunto tavanomaisen käytännön mukaisesti joko valtion tukemista asuntokohteista tai yksityisiltä
asunnonomistajilta. Osa oleskeluluvan saaneista, tavallisesti erityistukea tarvitsevista, voi myös jäädä
vastaanottokeskukseen odottamaan kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja.
Valtion tukemat vuokra-asunnot voivat olla käytettävissä, kun oleskeluluvan saaneet etsivät asuntoa.
Maahanmuuttaja voi saada valtion tukeman vuokra-asunnon, jos hän on saanut vähintään vuoden
pituisen oleskeluluvan. Kaikkia asunnonhakijoita koskevat samat valintakriteerit, jotka perustuvat
asunnon tarpeeseen, varallisuuteen ja tuloihin.
Asunnot vuokrataan eniten tarvitseville, vähäosaisimmille sekä pienituloisimmille. Samanaikaisesti
pyritään luomaan asuinalueita, joilla väestörakenne olisi monimuotoinen ja sosiaalisesti tasapainoinen.
Kysymys 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
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Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Kohtuutasoinen asuminen
Perustuslain mukaan julkisten viranomaisten tulee edistää kaikkien oikeutta asumiseen ja
mahdollisuutta järjestää asumisensa. Näin ollen oikeus asuntoon ei ole Suomessa perusoikeus, vaan sen
sijaan julkisen viranomaisten tulee edistää sitä. Muussa lainsäädännössä kuitenkin subjektiivinen oikeus
asuntoon taataan tietyille ryhmille, kuten esim. vammaisille, jotka eivät pysty järjestämään omaa
asumistaan.
Asuntomarkkinat eri osissa maata ovat hyvin eriytyneet. Helsinki ja pääkaupunkiseutu sekä tietyt muut
kasvukeskukset kärsivät asuntopulasta, korkeista asuntojen hinnoista ja vuokrista. Tämän ongelman
ratkaisemiseksi valtiovalta tukee esimerkiksi sosiaalista asuntotuotantoa lisätäkseen kohtuuhintaisten
asuntojen määrää suurimmilla kaupunkialueilla. Maan muissa osissa asuntomarkkinat ovat tasapainossa
tai niillä voi olla jopa ylitarjontaa.
Valtion tukema sosiaalinen asuntotuotanto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille sekä tietyille
ryhmille, kuten vanhuksille, vammaisille, asunnottomille, mielenterveyspotilaille ja opiskelijoille. Valtio
antaa korkotuettuja lainoja ja investointiavustuksia näille ryhmille kohdistettava uusrakentamisen ja
korjausrakentamisen sekä kohtuuhintaisten asuntojen hankinnan rahoittamiseksi. Näiden asuntojen
vuokrien on katettava ainoastaan asunnosta syntyvät kustannukset. Asuntoihin tulevat vuokralaiset
valitaan asuntotarpeen, tulojen ja taloudellisten olosuhteiden pohjalta. Muiden maiden kansalaiset
voivat hakea valtion tukemia vuokra-asuntoja saatuaan oleskeluluvan, joka on voimassa vähintään 12
kuukautta.
Korkotukilainojen ja investointiavustusten saamisen tarkat ehdot sekä näiden asuntojen käyttöön ja
vuokralle antamiseen liittyvät ehdot on säädetty laissa (laki vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korkotuesta, 604/2001 ja laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen
parantamiseksi, 1281/2004) eivätkä ne ole siksi käytettävissä.
Kohtuullisen asumisen kriteerit
Vuoden 2017 lopussa ahtaissa oloissa asui talouksista 8,3 prosenttia (223 500 taloutta) kaikista
suomalaisista talouksista (2 680 077). Asuntoa pidetään ahtaana, jos siinä asuu enemmän kuin yksi
ihminen huonetta kohti keittiö poisluettuna. Mitään ahdasta asumista koskevaa kohtuullisten
asuinolosuhteiden ratkaisukäytäntöä ei ole. Valittaessa vuokralaisia valtion tukemiin vuokra-asuntoihin
hakijan katsotaan kuitenkin tarvitsevan asuntoa, jos hänen nykyisessä asunnossaan asuu useampi kuin
yksi henkilö huonetta kohden, keittiö poisluettuna. Hakija on etuoikeusasemassa vuokralaisten
valinnassa, jos nykyisessä asunnossa asuu useampi kuin kaksi henkilöä huonetta kohti, keittiö
poisluettuna.
Oikeussuoja
Valtion tukemaan sosiaalisen vuokra-asunnon hakemisessa ei ole mitään jonotusjärjestelmää.
Hakemukset ovat voimassa vain tietyn ajan, esimerkiksi kolme kuukautta. Asunnottomat hakijat ja muut
kiireisesti asuntoa tarvitsevat hakijat ovat etusijalla, samoin kuin vähävaraisimmat ja pienituloisimmat.
Kiireisimmässä asunnontarpeessa olevat hakijat saavat asunnon nopeasti.
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Vuoden 2017 lopussa valtion tukemiin vuokra-asuntoihin oli yhteensä 93 700 hakijaa, ja yli 64 000
hakijaa sai valtion tukeman asunnon kyseisen vuoden aikana. Lähes 62 prosenttia kaikista hakemuksista
koski yhden henkilön talouksia.
Kuten aiemmin on todettu, ei ole mitään yleistä velvollisuutta järjestää asunto kaikille Suomessa
asuville. Lisäksi valtion tukemia asuntoja koskevat hakemukset ovat voimassa vain tietyn ajan,
asunnottomien lukumäärä on Suomessa suhteellisen pieni ja suurimmalla osalla valtion tukemaa
asuntoa hakeneista on jo jonkinlainen asunto. Näin ollen on mahdotonta asettaa aikarajaa sille, milloin
jonotusaikaa valtion tukemaan asuntoon voidaan pitää liian pitkänä. Asunnottomat hakijat ovat
etusijalla kun valtion tukemiin asuntoihin valitaan vuokralaisia.
On monia muutoskeinoja, jos asianomainen haluaa valittaa epäedullisesta päätöksestä tai valtion
tukemiin asuntoihin liittyvän jonotusajan pituudesta. Jos hakija on tyytymätön valintapäätökseen tai
valtion tukemaan asuntoon hyväksyttyä vuokralaista koskevaan päätöksen, hakija voi pyytää päätöksen
oikaisua. Oikaisupyyntö esitetään päätöksen tehneelle viranomaiselle, joka on vuokratalon omistaja.
Oikaisupyyntöä koskevat ohjeet liitetään päätökseen ja pyynnöt käsitellään viipymättä. Lisäksi hakija voi
tehdä valituksen päätöksestä tai siitä, että vuokratalon omistaja ei ole käsitellyt hakemusta määräajassa.
Valitus voidaan tehdä vuokratalon sijaintikunnalle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tai
oikeuskanslerille. Näitä muutoskeinoja käytetään vain harvoin.
Haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä suosivat toimet
Suomessa on kiellettyä rekisteröidä ketään etnisen alkuperän perusteella. Tästä syystä Suomen
viranomaisilla ei ole tilastotietoja romanien asuntotilanteesta. Lisäksi romanit asuvat samoilla
asuinalueilla ja samantasoisissa asunnoissa kuin Suomen kantaväestö. Useimmat romanit asuvat valtion
tukemissa sosiaalisen asuntotuotannon vuokra-asunnoissa. Heitä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden
hakijoiden kanssa valittaessa vuokralaisia sosiaalisin perustein jaettaviin asuntoihin.
Suomessa on kiellettyä kerätä etniseen taustaan perustuvaa tietoa, joten tietoja romanien
asunnonsaannista ei ole siksi käytettävissä. Suomessa romanit asuvat täysin integroidusti, eikä maassa
ole eroteltuja pääosin romanien asuttamia köyhtyneitä asuinalueita. Romanit kuuluvat valtion yleisen
sosiaaliturva- ja asumistukijärjestelmän piiriin. Ympäristöministeriön vuoden 2018 Romanien
asuntotilanne -selvityksen seurannan mukaan romaneja syrjintään yhä vahvasti avoimilla ja yksityisillä
asuntomarkkinoilla. Tästä syystä useimmat työttömät tai vain lyhyissä työsuhteissa olevat romanit ovat
julkisesti tuettujen sosiaalisten asuinmahdollisuuksien varassa. Selonteon mukaan on myös niin, että
huonosti hoidettu oma talous ja ratkaisemattomat yhteisölliset ongelmat eri romanisukujen välillä
vaikeuttavat romanien mahdollisuuksia löytää sopivaa vuokra-asuntoa sopivalta asuinalueelta. Näitä
ongelmia esiintyy erityisesti pääkaupunkiseudulla mutta joskus myös pienemmillä paikkakunnilla Itä- ja
Pohjois-Suomessa. Tästä huolimatta asunnottomien romanien lukumäärä on pysynyt suhteellisen
pienenä. On tarpeen tehdä vertailututkimusta romanien ja muun väestön asuntojonoajan tai
asunnottomuuden kestosta.
Tilapäistä hätämajoitusta on tarjolla liikkuville EU-alueen romaneille pääkaupunkiseudulla, ja normaalisti
lähinnä vuoden kylmimpinä kuukausina (joulukuu-helmikuu). Sairaiden tai vanhempien romanien
tarpeisiin tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. Pääkaupunkiseudulla ei ole viime aikoina nähty
tilapäisten telttaleirien tai muiden vastaavien asumusten lisääntymistä, eikä poliisi ole raportoinut
häätötapauksista.
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31 artiklan 2 kohta: Asunnottomuuden ehkäiseminen ja vähentäminen
Kysymys 1
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.
Kysymys 2
Suomessa toteutettiin vuosina 2008–2015 kaksivaiheinen Pitkäaikaisen asunnottomuuden
vähentämisohjelma. Ohjelmakaudella pitkäaikainen asunnottomuus väheni yhteensä 1 345 henkilöllä
(35 prosenttia). Lisäksi asunnottomia oli ensimmäistä kertaa alle 7 000. Ohjelmassa nostettiin ns. asunto
ensin -periaate pysyväksi lähtökohdaksi asunnottomuuden vähentämisessä, ja asuntoloita korvattiin
avustettuun vuokra-asumiseen perustuvilla asunnoilla. Koko ohjelmasta teetettiin myös kansainvälinen
arviointi, jossa todettiin Suomen olevan eräs parhaista esimerkeistä asunto ensin -mallin
toteuttamisessa.
Tämän jälkeen laadittiin vuosina 2016–2019 toteutettava Toimintasuunnitelma asunnottomuuden
ehkäisemiseksi Suomessa. Toimintasuunnitelman päämääränä on vahvistaa ennaltaehkäisevää
näkökulmaa asunnottomuutta koskevassa työssä sekä torjua asunnottomuuden toistumista.
Konkreettisia tavoitteita ovat asunnottomuuden vähentäminen, palvelujärjestelmän uudistaminen
asiakaslähtöisempään ja ehkäisevämpään suuntaan sekä kustannussäästöjen saaminen.
Toimintasuunnitelman toteutukseen on sitoutunut kymmenen asunnottomuustyön kannalta keskeistä
kuntaa. Tähän mennessä eri puolilla Suomea on toimintasuunnitelman puitteissa palkattu uusia
asuntoneuvojia ja kokemusasiantuntijoita, ja lukuisia asunnottomuustyöhön keskittyviä hankkeita on
käynnistetty. Helmikuuhun 2018 mennessä yhteensä 38 erillistä hanketta oli sitoutunut
toimintasuunnitelman mukaiseen yhteistyöhön.
Pääministerin vuonna 2017 asettama eriarvoisuutta käsittelevä työryhmä ehdotti tarjottavaksi
kohtuuhintaisempia asuntoja, ja päämääräksi asetettiin asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023
mennessä. Siihen mennessä asunnottomien määrän pitäisi olla alle 4 000. Työryhmä toteaa, että
asumisen eriarvoisuuteen johtava kehitys voitaisiin ratkaista lisäämällä edullisempien asuntojen
tuotantoa. Työryhmä katsoi myös, että tulevaisuudessa vuokra-asumisen osuuden pitäisi olla
pääsääntöisesti 30 prosenttia koko asuntotuotannosta kaupunkiseuduilla. Lisääntyvään asumisen
eriytymiseen tulee myös puuttua, koska asuinalue vaikuttaa hyvinvointiin etenkin haavoittuvaisimmassa
asemassa olevien kohdalla. Asunnottomuuden puolittaminen tulee nähdä vain puolivälitavoitteena
asunnottomuuden poistamisen ollessa todellinen päämäärä.
Kysymys 3
Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 7 112 asunnotonta, joista 6 615 asui yksin ja 497 oli perheellisiä.
Asunnottomien lukumäärän lasku oli noin 331 edellisen vuoden luvusta. Lukumäärä on laskenut viiden
peräkkäisen vuoden ajan. Pitkäaikaisesti asunnottomia oli 154 vähemmän. Asunnottomia perheitä oli
214, joka on 111 vähemmän kuin 2016. Asunnottomia oli 113 kunnassa. Suurin osa heistä on
pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa) ja 452 Turussa. Yli puolet Suomen asunnottomista on
Helsingissä (3 760). Nuorten asunnottomien lukumäärä kasvoi 186:lla, ja heistä 100 oli Helsingissä ja 37
Turussa. Suurin osa asunnottomista suhteellisesti (84 prosenttia) ja absoluuttisesti (5 528) asui
tilapäisesti ystävien tai perheen luona.
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Vastaukset komitean johtopäätöksiin
Asunnottomuuden ehkäiseminen
Yllä olevien tietojen lisäksi hallitus toteaa, että vuosina 2008–2015 toteutetun
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tuloksena pitkäaikaisasunnottomia on 1 345
vähemmän (35 prosenttia). Toisin kuin kaikissa muissa EU:n jäsenmaissa, Suomen asunnottomuus on
vähentynyt viitenä vuonna yhtäjaksoisesti. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 7 112 asunnotonta.
Valtiolla on erityinen Suomen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016–
2019. Toimenpideohjelmassa korostetaan kautta linjan asunnottomaksi päätymisen riskin varhaista
tunnistamista ja nopeaa puuttumista, jos ihminen on vaarassa joutua tai on vastikään joutunut
asunnottomaksi. Tämä edellyttää eri sektorien yhteistyötä, integroituja matalan kynnyksen tukipalveluja
sekä kohtuuhintaisten asuntojen tuotannon lisäämistä. Aiempien ohjelmien tapaan toimenpideohjelma
perustuu ”asunto ensin” -periaatteelle, jossa asunto varmistetaan yksilöllisellä vuokrasopimuksella, ja
muu tuki räätälöidään yksilöllisesti asukkaan tarpeiden mukaan. Koko ohjelmasta teetettiin myös
kansainvälinen arviointi, jossa todettiin Suomen olevan eräs parhaista esimerkeistä asunto ensin -mallin
toteuttamisessa.
Häätö
Suomessa on kiellettyä rekisteröidä ketään etnisen alkuperän perusteella. Näin ollen ei ole mahdollista
ilmoittaa romaniperheiden häätöjen lukumäärää

31 artiklan 3 kohta: Asumisen hinta
Kysymys 1
Yleisen asumistuen uudistus tuli voimaan 1.1.2015. Hyväksyttävien asunnon enimmäiskustannusten
määrittelyä yksinkertaistettiin, ja asunnon koko, ikä, varustelutaso tai lämmitysjärjestelmä ei enää ole
merkitsevä; ainoat enimmäismäärään vaikuttavat tekijät ovat asunnon sijainti ja talouden koko.
Perusomavastuu perustuu talouteen kuuluvien tuloihin, ja sen laskentaa selkeytettiin ja alueellinen
porrastus poistettiin. Enimmäisasumiskuluja lisäksi korotettiin 50 eurolla ja omavastuuta pienennettiin 8
prosenttia. Työn vastaanottamisen kynnyksen alentamiseksi kaikkiin palkkoihin ja itsenäisten
ammatinharjoittajien tuloihin tehdään 1.9.2015 alkaen 300 euron vähennys asumistukilaskelmissa, mikä
vastaa tuloihin työttömyyskorvauslaskennassa tehtävää vähennystä.
Kysymys 2
Asumistuen tarkoitus on pienentää pienituloisten talouksien asumiskustannuksia heidän maksukykyään
vastaavalle tasolle. Asumistukijärjestelmää kuului aiemmin yleinen asumistuki, eläkeläisten asumistuki ja
opiskelijoiden asumistuki. Asumistukijärjestelmää on pyritty yksinkertaistamaan yhdistämällä eri
tukimuodot. Suunnitelmat yhdistää eläkeläisten asumistuki yleiseen asumistukeen hylättiin, mutta
opiskelijoiden asumistuki korvattiin yleisellä asumistuella 1.8.2017 alkaen. Opiskelijan taloudelliseen
tukeen kuuluvaa erillistä asumistukea maksetaan nyt vain ulkomailla opiskeleville sekä tiettyjen
oppilaitosten opiskelija-asuntoloissa asuville.
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Muissa tapauksissa opiskelijat saavat nyttemmin asumistukea samoilla ehdoilla kuin muut tuensaajat, ja
opiskelijan opintokuukausia eli opiskelijatuen saamisen enimmäiskausia ei oteta huomioon etua
myönnettäessä. Uudistus on asettanut opiskelijat asumistuen hakijoina ja saajina samaan asemaan
muiden pienituloisten talouksien kanssa. Uudistuksen tarkoituksena oli lisätä kansalaisten
yhdenvertaisuutta asumistukiasioissa. Erityisesti tavoitteena oli lisätä asumistukea pienituloisille yhden
henkilön talouksille ja opiskelijoille, jotka maksavat korkeita asumiskustannuksia.
Suuri osa pienituloisista ja kalliita asumiskustannuksia maksavista opiskelijoista hyötyi uudistuksesta.
Lisääntyneestä harkinnanvaraisuudesta johtuen erityisesti yhteisasunnoissa asuvien tai puolisonsa
kanssa asuvien ja lapsiperheopiskelijoiden asumistuki kuitenkin laski. Lisäksi arvioidaan, että yli 40 000
opiskelijaa menetti koko asumistukensa. Varsinaisen asumistuen lisäksi varusmiesten asumista tuetaan
varusmiehen asumisavustuksella. Asumiskulut otetaan myös huomioon viimekätisen toimeentulotuen
harkinnassa.
Yleisen asumistuen saajien määrä ja menot ovat kasvaneet vuoden 2009 työttömyyden lisääntymisen
myötä.
Vuosien 2008 ja 2014 välissä asumistukimenot kasvoivat 428 miljoonasta 742 miljoonaan euroon.
Vuoden 2015 yleisen asumistuen kokonaisuudistuksen jälkeen sekä saajien lukumäärän että menojen
kasvu on ollut aikaisempaa nopeampaa. Vuosien 2014 ja 2017 välissä asumistukimenot kasvoivat 742
miljoonasta 1 261 miljoonaan euroon. Yleisen asumistuen menojen arvioidaan olevan 1 479 miljoonaa
euroa vuonna 2018. Tämän kasvun taustatekijöitä ovat pitkään jatkunut matala työllisyysaste, vuokrien
nousu ja lainsäädännölliset muutokset. Suuri osa menojen kasvusta vuosina 2017 ja 2018 johtuu siitä,
että yleistä asumistukea maksetaan nyt myös opiskelijoille, mikä on lisännyt saajien määrää. Eläkeläisten
asumistukimenot ovat kasvaneet maltillisemmin.
Asumistukimenojen kasvua on pyritty hillitsemään sillä, että asumiskulujen enimmäismäärää ei ole
korotettu vuosina 2016–2018. Myöskään eläkeläisten hyväksyttäviä asumiskustannuksia ei ole korotettu
vuosina 2016–2017. Vuodesta 2019 alkaen yleiseen asumistukeen liittyvät enimmäisasumiskustannukset
on sidottu elinkustannusindeksiin vuokraindeksin sijasta.
Asumista voidaan tukea paitsi asumistuen muodossa, myös viimekätisenä toimeentulotukena. Vuoden
2017 alusta toimeentulon myöntämisvastuu siirtyi paikallisviranomaisilta Kelalle, mikä on parantanut
toimeentulotukea koskevan tilastotiedon saatavuutta. Vuoden 2017 tilastotietojen perusteella 44
prosenttia yhteensä 722 miljoonaa euron suuruisista toimeentulotuen kokonaismenoista maksettiin
asumisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kussakin kunnassa välttämättöminä pidetyt
asumiskustannukset ovat toimeentulotuen näkökulmasta suuremmat kuin yleisen asumistuen pohjana
pidetyt
asumisen
enimmäiskustannukset.
Asumiskulujen
käsite
on
lisäksi
laajempi
toimeentulotukimielessä kuin ensisijaisen asumistuen laskennassa, koska edellisessä niihin kuuluu myös
talouden sähkönkulutus ja kotivakuutus.
Valtio on aloittanut hankkeen perusturvaan ja aktiivisuuteen liittyvän lainsäädännön tarkistamiseksi
aikavälillä 28.9.2017–28.2.2019. Hanke tukee vuoden 2019 eduskuntavaaleihin valmistautuvia päättäjiä
ja puolueita muodostamaan näkemyksiään perusturvaan ja aktiivisuuteen liittyvästä järjestelmästä.
Hankkeessa tarkastellaan myös asumisen tukemiseen liittyviä vaihtoehtoja. Lisäksi eriarvoisuuden
vähentämistä tarkastellut professori Juho Saaren johtama työryhmä ehdotti loppuraportissaan
asumistukien uudistamista (Valtioneuvoston kanslian julkaisu 1/2018).
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Kysymys 3
Hallituksella ei ole uutta tietoa raportoitavaksi tältä raportointikaudelta.

Vastaukset komitean yleisiin kysymyksiin ja johtopäätöksiin
Pakolaisten ja asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden tilanne
Sosiaaliturvan näkökulmasta pakolaisia tai toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella
Suomessa oleskeluluvan saaneita pidetään Suomen vakituisina asukkaina ja he ovat yhdenvertaisessa
asemassa kenen tahansa Suomessa vakituisesti asuvan kanssa (laki asumiseen perustuvan
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 1573/1993). Tässä sopimuksessa pakolaisena pidetään
ulkomaalaista, joka on Suomessa saanut turvapaikan tai pakolaiskiintiössä pakolaisuuden perusteella
oleskeluluvan taikka joka on näiden ulkomaalaisten pakolaiseksi katsottava perheenjäsen ja saanut
perhesiteen perusteella oleskeluluvan. Tässä viitataan lähemmin tätä lakia ja sen soveltamisalaa
koskevaan yksityiskohtaisempaan selontekoon, joka sisältyi 6. määräaikaisraportin 19 artiklan 4 kohtaa
koskevaan osuuteen.
Sosiaalinen asuminen
Ks. oikeussuoja yllä. Lisäksi Suomi on muuttanut heinäkuussa 2018 korkotukilainojen ehtoja lisätäkseen
kohtuuhintaisten asuntojen määrää suurimmilla kaupunkiseuduilla.
Pyrkimyksenä on aina osoittaa valtion tukemia ARA-asuntoja niille, joiden tarve on suurin.
Asianmukaisella asukkaiden valinnalla tähdätään vuokra-asumisen monipuoliseen asukasrakenteeseen
ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin. Asukasvalinta perustuu hakijatalouksien asuntotarpeeseen
sekä tuloihin ja varallisuuteen siten, että etusijalle asetetaan aina hakija, jolla on suurin vuokra-asunnon
tarve. Jos useamman asuntoa hakevan talouden tarpeet ovat yhtä suuret, pienituloisimmat ja
vähävaraisimmat ovat etusijalla ennen parempituloisia ja varakkaampia. Paikallisviranomaisten välillä on
suurta vaihtelua siinä, mikä on niiden asuntotarjonta ja vastaanotettujen hakemusten määrä. Näin ollen
ei ole yksilöity erikseen sitä, mitkä ovat näissä tapauksissa kohtuulliset tai liialliset jonotusajat tai
muutoksenhakukeinot. Tämä sääntö perustuu valtion asetukseen asukkaiden valinnasta arava- ja
korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008).
Vuoden 2017 lopulla yhteensä 93 700 suomalaista taloutta jonotti valtion tukemaa ARA-asuntoa. Kasvua
edelliseen vuoteen oli 3,1 prosenttia. ARA-asunto myönnettiin 64 400 taloudelle, mikä on 0,7 prosenttia
vähemmän kuin edellisvuonna. Alle 25-vuotiaita hakijoita oli 1 050 vähemmän Helsingissä ja 380
vähemmän Vantaalla. Tämä vähensi nuorten asuntoa hakeneiden kokonaislukumäärää yli 3 prosenttia
vuodesta 2016. Maahanmuuttajahakijoiden lukumäärä kasvoi yli 1 prosentin. Ensimmäistä kertaa yhden
henkilön talouksien tekemien hakemusten määrä ylitti 60 prosentin kynnyksen. ARA-asuntoa
jonottavien määrä kasvoi lähes kaikissa suuremmissa kaupungeissa. Helsingin seudulla ARAasuntotarjonta kasvoi selvästi vuositasolla, kun taas asunnon saaneiden lukumäärä väheni.
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Ks. alla oleva yleistä asumistukea koskeva taulukko. Kielteisessä päätöksessä on voinut olla kyse
asumistuen epäämisestä tai myönnetyn asumistuen määrästä.
Yleistä asumistukea koskeva taulukko
Vuosi

Hylättyjen
hakemusten
määrä

Hylätty,
valitus
tehty

Oikaistu
viran
puolesta
asiakkaan
eduksi

Valitettu

2014

55 493

1 655

749

907

2015

56 584

2 030

1 093

2016

57 823

1 927

2017

70 145

2 074

Korjatut

Muuttamattomat
päätökset

Palautettu

15

720

85

937

12

756

112

1 061

866

14

632

143

1 102

972

14

588

121

päätökset

uusintakäsittelyyn

Asumistuki
Asumistuen tarkoitus on pienentää pienituloisten talouksien asumiskustannuksia heidän maksukykyään
vastaavalle tasolle. Asumistukijärjestelmää kuului aiemmin yleinen asumistuki, eläkeläisten asumistuki ja
opiskelijoiden asumistuki. Asumistukijärjestelmää on pyritty yksinkertaistamaan yhdistämällä eri
tukimuodot. Suunnitelmat yhdistää eläkeläisten asumistuki yleiseen asumistukeen hylättiin, mutta
opiskelijoiden asumistuki korvattiin yleisellä asumistuella 1.8.2017 alkaen. Opiskelijan taloudelliseen
tukeen kuuluvaa erillistä asumistukea maksetaan nyt vain ulkomailla opiskeleville sekä tiettyjen
oppilaitosten opiskelija-asuntoloissa asuville.
Muissa tapauksissa opiskelijat saavat nyttemmin asumistukea samoilla ehdoilla kuin muut tuensaajat, ja
opiskelijan opintokuukausia eli opiskelijatuen saamisen enimmäiskausia ei oteta huomioon etua
myönnettäessä. Uudistus on asettanut opiskelijat asumistuen hakijoina ja saajina samaan asemaan
muiden pienituloisten talouksien kanssa. Uudistuksen tarkoituksena oli lisätä kansalaisten
yhdenvertaisuutta asumistukiasioissa. Erityisesti tavoitteena oli lisätä asumistukea pienituloisille yhden
henkilön talouksille ja opiskelijoille, jotka maksavat korkeita asumiskustannuksia. Suuri osa
pienituloisista ja kalliita asumiskustannuksia maksavista opiskelijoista hyötyi uudistuksesta.
Lisääntyneestä harkinnanvaraisuudesta johtuen erityisesti yhteisasunnoissa asuvien tai puolisonsa
kanssa asuvien ja lapsiperheopiskelijoiden asumistuki kuitenkin laski. Lisäksi arvioidaan, että yli 40 000
opiskelijaa menetti koko asumistukensa.
Varsinaisen asumistuen lisäksi varusmiesten asumista tuetaan varusmiehen asumisavustuksella.
Asumiskulut otetaan myös huomioon viimekätisen toimeentulotuen harkinnassa.
Yleisen asumistuen uudistus tuli voimaan 1.1.2015. Hyväksyttävien asunnon enimmäiskustannusten
määrittelyä yksinkertaistettiin, ja asunnon koko, ikä, varustelutaso tai lämmitysjärjestelmä ei enää ole
merkitsevä; ainoat enimmäismäärään vaikuttavat tekijät ovat asunnon sijainti ja talouden koko.
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Perusomavastuu perustuu talouteen kuuluvien tuloihin, ja sen laskentaa selkeytettiin ja alueellinen
porrastus poistettiin. Enimmäisasumiskuluja lisäksi korotettiin 50 eurolla ja omavastuuta pienennettiin 8
prosenttia.
Työn vastaanottamisen kynnyksen alentamiseksi kaikkiin palkkoihin ja itsenäisten ammatinharjoittajien
tuloihin tehdään 1.9.2015 alkaen 300 euron vähennys asumistukilaskelmissa, mikä vastaa tuloihin
työttömyyskorvauslaskennassa tehtävää vähennystä.
Yleisen asumistuen saajien määrä ja kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2009 työttömyyden
lisääntymisen myötä. Vuosien 2008 ja 2014 välissä asumistukimenot kasvoivat 428 miljoonasta 742
miljoonaan euroon. Vuoden 2015 yleisen asumistuen kokonaisuudistuksen jälkeen sekä saajien
lukumäärän että menojen kasvu on ollut aikaisempaa nopeampaa. Vuosien 2014 ja 2017 välissä
asumistukimenot kasvoivat 742 miljoonasta 1 261 miljoonaan euroon. Yleisen asumistuen menojen
arvioidaan olevan 1 479 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tämän kasvun taustatekijöitä ovat pitkään
jatkunut matala työllisyysaste, vuokrien nousu ja lainsäädännölliset muutokset.
Suuri osa menojen kasvusta vuosina 2017 ja 2018 johtuu siitä, että yleistä asumistukea maksetaan nyt
myös opiskelijoille, mikä on lisännyt saajien määrää. Eläkeläisten asumistukimenojen kasvu on ollut
maltillisempaa.
Asumistukimenojen kasvua on pyritty hillitsemään sillä, että asumiskulujen enimmäismäärää ei ole
korotettu vuosina 2016–2018. Myöskään eläkeläisten hyväksyttäviä asumiskustannuksia ei ole korotettu
vuosina 2016–2017. Vuodesta 2019 alkaen yleiseen asumistukeen liittyvät enimmäisasumiskustannukset
on sidottu elinkustannusindeksiin vuokraindeksin sijasta.
Asumista voidaan tukea paitsi asumistuen muodossa, myös viimekätisenä toimeentulotukena. Vuoden
2017 alusta toimeentulon myöntämisvastuu siirtyi paikallisviranomaisilta Kelalle, mikä on parantanut
toimeentulotukea koskevan tilastotiedon saatavuutta. Vuoden 2017 tilastotietojen perusteella 44
prosenttia yhteensä 722 miljoonaa euron suuruisista toimeentulotuen kokonaismenoista maksettiin
asumisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kussakin kunnassa välttämättöminä pidetyt
asumiskustannukset ovat toimeentulotuen näkökulmasta suuremmat kuin yleisen asumistuen pohjana
pidetyt
asumisen
enimmäiskustannukset.
Asumiskulujen
käsite
on
lisäksi
laajempi
toimeentulotukimielessä kuin ensisijaisen asumistuen laskennassa, koska edellisessä niihin kuuluu myös
talouden sähkönkulutus ja kotivakuutus.
Valtio on aloittanut hankkeenperusturvalainsäädännön ja -toiminnan tarkistamiseksi aikavälillä
28.9.2017–28.2.2019. Hanke tukee vuoden 2019 eduskuntavaaleihin valmistautuvia päättäjiä ja
puolueita muodostamaan näkemyksiään perusturvaan ja aktiivisuuteen liittyvästä järjestelmästä.
Hankkeessa tarkastellaan myös asumisen tukemiseen liittyviä vaihtoehtoja. Lisäksi eriarvoisuuden
vähentämistä tarkastellut professori Juho Saaren johtama työryhmä ehdotti loppuraportissaan
asumistukien uudistamista (valtioneuvoston kanslian julkaisu 1/2018).
Kansalaisjärjestöjen näkemykset
Kansalaisjärjestöt ovat kiinnittäneet 31 artiklaa koskevissa asioissa esimerkiksi valtion tukemien ARAasuntojen saatavuuteen, vuokraa koskevan asumistuen laskuun, vammaisten ja vanhusten
mahdollisuuksiin valita sopiva asunto sekä luottotieto-ongelmaisten nuorten aikuisten asemaan vuokramarkkinoilla.
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