
Yhdenvertaisuus ja osallisuus 
perus- ja 
ihmisoikeusnäkökulmasta 
tarkasteltuna

1

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff 
Oikeusministeriö



Amartya Sen

”Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: 
Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kaikki ovat yhdenvertaisia.
Jos demokratia ei pysty pitämään näitä lupauksia siltä menee pohja.”



TAUSTAA

• Ihmisten osallistumisesta on paljon tutkimusta 
Suomessa 

• Tarkastelun näkökulmana on usein kansalais- ja 
poliittisten oikeuksien käyttäminen 

• Osallisuuden eriytymisen taustalla tunnistetaan 
erilaisia eroja (esim. sosioekonomisia ja 
koulutuksellisia, sukupuoli ja alkuperä jne.)
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KYSYMYKSIÄ

• Miten muut eriarvoisuuden muodot vaikuttavaa 
ihmisten osallistumismahdollisuuksiin?

• Millä tasolla osallisuutta tulisi tarkastella (yksilö, 
yhteisö, yhteiskunta)?

• Miten syrjinnän vaikutuksia osallisuuteen voidaan 
torjua?

• Miten perus- ja ihmisoikeuksien yhdenvertainen 
toteutuminen vaikuttaa osallisuuteen eri tasoilla?
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IHMISARVO JA OIKEUDENMUKAISUUS

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan.” YK ihmisoikeusjulistus

”Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja 
yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta 
yhteiskunnassa.” Suomen perustuslaki 1 §

”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella.” Suomen perustuslaki 6 §



ERIARVOISUUDEN MUODOT

Elämänehtojen 
eriarvoisuus

•Ravinto

•Terveys

•Toimintakyky

Eksistentiaalinen 
eriarvoisuus

• Syrjintä

•Hierarkiat

•Kunnioitus

Resurssien 
eriarvoisuus

•Raha

•Koulutus

•Kontaktit

Göran Therborn (2014) 



YHDENVERTAISUUS JA  SYRJINTÄ

• Yhdenvertaisuus on ihmisarvoon ja yhteiskunnalliseen 
oikeudenmukaisuuteen liittyvä käsite (pitää sisällään 
syrjimättömyyden mutta on laajempi asia)

• Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ihmisten asema 
määräytyy osaamisen ja kokemuksen perusteella, eikä 
ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen 
jne. perusteella 

• Syrjintä on sosiaalisiin suhteisiin liittyvä ilmiö joka estää 
yhdenvertaisuuden toteutumista yksilöiden ja ryhmien 
kohdalla



Yhdenvertaisuuspolitiikan kolme tasoa

• Ihmisarvo = yhdenvertaisuus lain edessä= muodollinen 
yhdenvertaisuus 
(Formal equality)

• Oikeudenmukaisuus = yhdenvertaiset mahdollisuudet ja 
tosiasiallinen yhdenvertaisuus
(Equal opportunities, Substantial Equality, Equity, Fairness)

• Toteutunut tasa-arvo = oikeuksien yhdenvertainen 
toteutuminen
(Equality of outcome)  



RISTEÄVÄ ERIARVOISUUS

• Yksi eriarvoisuuden muoto johtaa  usein 
muihinkin (syrjintä voi estää pääsyn 
työmarkkinoille ja vaikuttaa jopa 
terveyteen)

• Moniperusteinen syrjintä (kohtaa syrjintää 
usealla perusteella)

• Sosiaalisten suhteiden merkitys keskeistä 
kaikissa eriarvoisuuden muodoissa ja niiden 
korjaamisessa ja ennalta ehkäisyssä



MITEN SYRJINTÄÄN VOIDAAN 
PUUTTUA?
• Lainsäädännöllä

• Yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä edistävillä 
toimintatavoilla ja menetelmillä

• Sosiaalipsykologisen tutkimuksen perusteella syrjintää 
voidaan ennaltaehkäistä vaikuttamalla yhteisön 
(esimerkiksi työyhteisön) asenteisiin, koettuun 
turvallisuuteen, eri ryhmien väliseen 
vuorovaikutukseen ja osallisuuteen.
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OSALLISUUDEN TASOT
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Toimintavalmiudet

Kiinnittymisen 
muodot

Hyväksyntä

Yksilö

Ryhmäytymisen 
muodot

Ryhmien rajat 
(sosiaalinen 
etäisyys)
Kuuluminen ja 
voimaantuminen

Yhteisöt

Demokratian muodot

Kansalaisvaikuttaminen

Palvelujärjestelmä

Yhteiskunta



SOSIAALISEN INTEGRAATION ULOTTUVUUDET

• Yksilöiden suhde ympäristöön (yksilö, ryhmä vai 
palvelujärjestelmä?)

• Ihmisen elämänkaaren näkökulmasta merkittäviä 
suhteita ovat esimerkiksi perhesuhteet, kaverisuhteet, 
parisuhteet, etnisiin ja uskonnollisiin ryhmiin, 
työyhteisöön, ammattiryhmään tai harrastusryhmiin 
kuuluminen jne.

• Sosiaaliset suhteet ovat tutkimusten mukaan  
itsekunnioituksen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä 
ihmisten elämässä. (heikot ja vahvat siteet)



Yhteiskuntarakenne

Laisäädäntö

Palvelut

3. sektori

Perhe & 
yhteisöt Med i a Ympäristö

Perhe Suku Harrastus Väestöryhmät Poliittiset
ryhmät

Työpaikka

Koulutus

Taidot

Motivaatio

Yksilö

Asenteet

Turval-
lisuus

Vuorovai
-kutus

Osalli-
suus
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Palvelut

Yksilön toimintavalmiudet ja motivaatio

Yhteisöt, identiteetit ja kuuluminen

Ryhmien rajat, vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus 



PERUS- JA IHMISOIKEUDET  

• Liittyvät kaikkiin edellä mainittuihin tasoihin (yksilö, 
yhteisö ja yhteiskunta)

• Viranomaisten velvollisuus turvata niiden 
toteutuminen

• Kansalais- ja poliittisten oikeuksien rinnalla tulee 
tarkastella muidenkin oikeuksien toteutumista jotta 
osallisuuden/osallistumattomuuden teemoja voidaan 
ymmärtää
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KIITOS


