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AMAL RY: N LAUSUNTO KOSKIEN HELSINGIN KAUPUNGIN

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAA

Amal ry on sosiaalialalla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on islamin arvoihin perustuen tukea ja

edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointia. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on parantaa tyttöjen ja naisten

edellytyksiä toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Toiminnassamme korostuu vertaisuuden

merkitys, jota hyödynnetään yhdistyksen toiminnassa laajalti. Yhdistys tarjoaa vertaistoimintaa,

sosiaaliohjausta ja neuvontaa musliminaisille- ja tytöille sekä muille naisille, jotka haluavat nimenomaan

islamin arvo pohjaan perustuvaa toimintaa ja ohjausta.

Amal ry haluaa tuoda yhdenvertaisuuslautakunnan tietoisuuteen seuraavia toimintansa kautta esille

nousseita seikkoja:

Väestön moninaisuus tulee huomioida kaupungin palveluissa yhä paremmin, sillä tällä hetkellä kaupungin

palveluissa ei mielestämme riittävästi huomioida moninaisuutta. Näemme, että palveluiden

saavutettavuudessa on haasteita eri vähemmistöryhmillä, kuten muun muassa vammaisilla ja

maahanmuuttajilla. Suomen, ruotsin tai englannin kieltä osaamattomien on haastavaa saada riittävästi tietoa

kaupungin palveluista. Mielestämme kaupungin tulisi yhä enemmän satsata siihen, että palveluissa voisi

asioida useammalla kielellä ja viestinnässä tulisi huomioida kaupungin monikielisyys sekä selkokielisyys.

Palveluissa ei kokemuksemme mukaan myöskään ole riittävästi kulttuuri- ja uskontosensitiivistä osaamista,

jolloin eri taustaiset asiakkaat eivät koe saavansa tarpeitaan vastaavia palveluita. Yhtenä esimerkkinä

nostamme esille maahanmuuttajanaisille kohdennetut liikuntapalvelut, joiden suunnittelussa kaupungin tulisi

vahvemmin osallistaa maahanmuuttajanaisten edustamia järjestötoimijoita. Tällä tavoin palveluiden

resurssointi ja kohdentaminen sekä samalla yhteisöjen osallisuus palveluissa paranisivat.  Haluamme nostaa

esille myös musliminaisten ja tyttöjen näkökulman liikuntapalveluihin, sillä heidän ääntään palveluiden

suunnittelussa tai toteutuksessa ei riittävästi kuulla. Mielestämme yhdenvertaisuuden näkökulmasta

jokaisella kaupungin palveluita käyttävällä tulee olla mahdollisuus osallistua muun muassa erilaisiin

hyvinvointia ja terveyttä tukeviin liikuntapalveluihin. Tämän hetken liikunta-tarjonnassa peittävästi

pukeutuville musliminaisille ja tytöille ei ole riittävästi tarjolla liikuntavaihtoehtoja. Lisäksi

maahanmuuttajanaisille suunnatut liikuntapalvelut ovat kohdentuneet tietyille alueille kaupungissa, jolloin



tämä rajaa muilla alueilla asuvia naisia ja tyttöjä pois liikuntapalveluista. Naisille suunnatut liikuntapalvelut

on lisäksi kohdennettu nimenomaan maahanmuuttajanaisille, jolloin osa musliminaisista ja tytöistä ei koe

niiden vastaavan omaan tarpeeseensa.

Amal ry haluaa nostaa yhdenvertaisuuslautakunnan tietoisuuteen, että valitettavan usein sosiaali- ja

terveyspalveluissa, koulutuksessa, työelämässä sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa musliminaisiin ja

tyttöihin liitetään stereotyyppisiä sekä rodullistettuja oletuksia, eikä muslimitaustaista asiakasta, opiskelijaa

tai työtoveria kohdata aidosti yksilönä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa musliminaiset ja tytöt kohtaavat

ennakko-oletuksia muun muassa huivin käyttöön ja pukeutumiseen liittyen. Lisäksi muslimityttöjä ohjataan

valitettavan usein perusopintojen jälkeen hakeutumaan terveydenhuoltoalalle esimerkiksi lähihoitajan

opintoihin, jolloin normatiivisesti oletetaan muslimityttöjen olevan tälle alalle sopivia. Musliminaisen

peittävä pukeutuminen katsotaan yhteiskunnassa poikkeavaksi, eikä peittävästi pukeutuvia musliminaisia ja

tyttöjä kannusteta vaalimaan omaa vakaumustaan. Päinvastoin yhteiskunnassa tuodaan normatiivisesti esille,

että menestyvä nainen ei voi pukeutua peittävästi tai harjoittaa uskoaan näkyvästi. Amal ry:ssä olemme

erittäin huolissamme, että yhteiskunnassamme musliminaisia ja tyttöjä ei kannusteta toimimaan omana

itsenään. Ympäröivä yhteiskunta luo kuvaa, että ollakseen yhteiskunnassa aktiivinen kansalainen, tulee

mukautua ulkoapäin asetettuihin normeihin. Tämä kokemuksemme mukaan ehkäisee monen musliminaisen

ja tytön osallisuutta ja toimijuutta, jolloin he eivät osallistu riittävästi kaupungin tarjoamiin palveluihin,

tapahtumiin tai vaikuttamistoimintaan.

Haluamme tuoda yhdenvertaisuuslautakunnan tietoisuuteen, että kaupungissa liikkuvat musliminaiset ja tytöt

joutuvat sanallisen tungettelun kohteeksi arkipäivän asioinneissa, metroissa ja yleisissä tiloissa. Näissä

tilanteissa näyttäytyy ennakkoluuloiset oletukset musliminaisten alisteisesta asemasta ja siitä, etteivät he

kykenisi itse tekemään päätöksiä. Musliminaiset ja tytöt kohtaavat kaupungissa myös rasismia ja syrjintää,

joka näkyy huuteluna, vihapuheena ja joskus jopa fyysisenä väkivaltana. Huolestuttavaa mielestämme on,

että kovinkaan moni syrjinnän tai rasismin kohteeksi joutuneista ei tee asiasta rikosilmoitusta. Valitettavaa

on, että liian yleisesti ajatellaan, ettei rikosilmoituksen tekemisestä ole apua. (OM 2016.) Mielestämme

syrjintään, rasismiin ja vihapuheeseen tulee ottaa nollatoleranssi ja kaupungin palveluiden sekä tilojen tulee

olla syrjimättömiä myös korulauseiden ulkopuolella. Kaupungissa liikkuvien tulee kyetä luottamaan

viranomaisten apuun syrjintätapausten käsittelyssä.



Yhdenvertaisuussuunnitelmassa tulee lisäksi huomioida kasvavan muslimiväestön tarpeet saada oman

vakaumuksensa huomioivia palveluita. Vakaumusta ja hengellisyyttä voidaan hyödyntää ihmisen

kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa terveydenhuollossa sekä sosiaalityössä. Uskontosensitiivisillä työtavoilla

on merkitystä asiakkaan kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemuksessa. Täten toteamme, että uskontoa

toiminnassaan hyödyntäviä toimijoita (kuten Amal ry) tulee kohdella yhdenvertaisesti rahoitushakemusten

käsittelyissä sekä toiminnan tukemisessa. Näiden järjestötoimijoiden työtä ja asiantuntijuutta tulee arvostaa

sekä luoda mahdollisuuksia sille, että toimintaa voidaan hyödyntää laajalti sekä kohderyhmän hyvinvoinnin

ja osallisuuden tukemisessa että sosiaali- ja terveyspalveluiden koulutuksessa. Näillä toimijoilla on myös

hyvä mahdollisuus toimia viranomaisten ja eri yhteisöjen sillanrakentajina, jolloin myös haavoittuvassa

asemassa olevien naisten ja tyttöjen saaminen tuen piiriin on mahdollista.

Ehdotamme, että yhdenvertaisuussuunnitelmassa tulisi kiinnittää huomiota suosituksiin siitä, että julkisen

sektorin eri palveluissa tulee satsata henkilökunnan kouluttautumiseen vähemmistöryhmien kohtaamisessa ja

Helsingin kaupungin tulee resursoida tähän riittävästi. Kaupungin asukkaat ja palveluita käyttävät ovat yhä

heterogeenisempi joukko, jolloin myös palveluissa tulee näkyä yhä enemmän kaupungin moninaisuus. Eri

taustaisten työntekijöiden rekrytoimiseen tulee kiinnittää huomiota ja kaupungin palveluissa tulisi olla

suositukset, että työntekijöillä on riittävästi ammatillista, kulttuurista ja uskontosensitiivistä osaamista.

Positiivista erityiskohtelua tulisi hyödyntää kaupungin rekrytoinnissa laajemmin ja erityisesti niillä aloilla,

joissa myös kohdataan eri taustaisia asiakkaita yhä enemmän.

Helsinki, 1.3.2019

Minna Taipale,

Puheenjohtaja

Amal ry
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Globe Art Point ry

Globe Art Point ry on Helsingissä asuvien ja työskentelevien ulkomaalaissyntyisten eri
alojen ammattitaiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden 2016 perustama yhdistys, joka edistää
em. ryhmän asemaa ja työskentelymahdollisuuksia, sekä kulttuurisesti ja kielellisesti
monimuotoisen taide- ja kulttuurialan kehittymistä. TAIKEn 2014 julkaiseman selvityksen
pohjalta Suomessa arvioidaan asuvan toista tuhatta ulkomaalaissyntyistä taiteilijaa, joista
ko. selvityksen mukaan 70 % elää pääkaupunkiseudulla.

Yhdistyksemme pitää kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämistä tärkeänä.
Haluamme omalta osaltamme kommentoida yhdenvertaisuuden toteutumisen haasteita
kaupungin kulttuuripalveluiden prosesseissa ja käytännöissä.

Kaupungin kulttuuripalvelujen jakamat avustukset ja apurahat ovat tärkeä taidetoiminnan
mahdollistaja. Tuet jaetaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustuksia koskevien kriteerien
perusteella. Määrääviä kriteerejä ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo,
saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus ja osallistuminen sekä toiminnallinen laatu ja
toteutus (liite).

Myönnettävät avustusmäärät on porrastettu sen mukaan, kuinka hyvin hakijan toiminta
vastaa julkaistuja kriteerejä. Suurimpia, yli 150 000 euron avustuksia myönnetään
projektille / taidelaitokselle mikäli sen toiminnassa ntaa
ja suunnitelmia jatkuvasti kehitetään kaikkien arviointiperusteiden mukaisesti

Ylläluetellut kriteerit otettiin käyttöön muutama vuosi sitten, ja niiden tarkoituksena on
ohjata taide- ja kulttuuritoimintaa kaupungin määrittelemään strategiseen suuntaan sekä
tuoda avustuksia koskevan päätöksenteon perusteet yhdenvertaisemmaksi ja
läpinäkyvämmäksi.

Globe Art Point ry:n näkemyksen mukaisesti näitä päämääriä ei kuitenkaan ole saavutettu.

Helsingin väestön kasvava kulttuurinen monimuotoisuus, eri väestöryhmien osallisuus ja
osallistuminen sekä kaupungissa asuvien ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden työ eivät
heijastu riittävässä laajuudessa kaupungin myöntämissä taide- ja kulttuuriavustuksissa,
vaan määrittävinä kriteereinä näyttävät painottuvat hakijoiden aiemmin saavuttama
avustusten taso ja muut perinteet. Näin ollen sekä kaupungin omien taidelaitosten
(orkesteri, teatteri, museo, taidemuseo) että kaupungin tukemien taidetoimijoiden
ohjelmistosisällöt on suunnattu pääosin kantasuomalaiselle valtaväestölle.
Ulkomaalaissyntyisten ammattitaiteilijoiden taloudellinen asema on heikko  kaupungin
avustuspäätösprosesseissa tämän ryhmän hakemukset päätyvät usein
harrastajaprojektien joukkoon.

Tämän epätasapainon seuraukset näkyvät taide- ja kulttuuritoiminnan puutteellisena
yhdenvertaisuutena. Taidelaitosten kävijäprofiilit painottuvat kantasuomalaisiin, kun taas
maahanmuuttajaväestö on parhaiten edustettuna kasvavassa ei-kävijäryhmässä.
Ulkomaalaissyntyiset taiteilijat eivät saa projekteilleen tai yhdistyksilleen riittäviä
resursseja, joiden avulla toiminnan kehittäminen olisi mahdollista. Kantasuomalaisten ja
ulkomaalaissyntyisten katsojien ja taiteentekijöiden välinen kanssakäyminen on vähäistä,
ja kulttuuriset erot kasvavat.



Ehdotuksemme Helsingin kulttuuripalvelujen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi

1. Yhdenvertainen edustus päätöksenteossa. Perustetaan avustuksia ja apurahoja
jakaville jaostoille ja lautakunnille tueksi kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijoista
koostuva ryhmä kommentoimaan kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä hakemuksia.
(Tämän tyyppisiä ulkopuolisia asiantuntijaryhmiä käytetään myös muun muassa Taiteen
edistämiskeskuksessa ja säätiöissä).

2. Luottamushenkilöiden yhdenvertaisuuskoulutus. Taiteen ja kulttuurin
avustuskriteerien toteutumisesta huolehditaan tutustuttamalla luottamushenkilöt
yhdenvertaisuuslain ja kaupungin oman yhdenvertaisuussuunnitelman määräyksiin ja
suosituksiin.

3. Avustuskriteerien painottava vaikutus. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen jakamat
avustukset ja apurahat jaetaan kaupungin määrittelemien kriteerien perusteella.
Erityistä huomiota kiinnitetään kriteereihin: monimuotoisuus ja tasa-arvo,
saavutettavuus ja saatavuus sekä osallisuus ja osallistuminen.

4. Avustusarvioinnin läpinäkyvyys. Avustusten jakamisen perustelut tehdään
läpinäkyväksi ottamalla käyttöön pisteytysjärjestelmä, josta käy ilmi tuetun toiminnan
vastaavuus avustuskriteereihin. Seuraamalla ja mittaamalla avustusten pisteytystä ja
jakoperusteita saadaan vuosittaista dataa kriteerien strategisten perusteiden, mukaan
lukien yhdenvertaisuuden, toteutumisesta.

5. Tuettavien organisaatioiden yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tuetaan kaupungin
avustusta saavia projekteja ja taidelaitoksia niiden pyrkiessä paremmin täyttämään
yhdenvertaisuuden periaatteita. Edellytetään avustettavia, yli 30 työntekijän
organisaatioita toimittamaan avustushakemuksensa liitteenä ajantasainen,
yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma.

6. Yhdenvertainen edustus kaupungin kulttuurikeskusten toiminnan
suunnittelussa. Varmistetaan kaupungin taide- ja kulttuuritarjonnan ja -toiminnan
monimuotoisuuden ja laajemman yleisökontaktin toteutuminen ottamalla kaupungin
omien kulttuurikeskusten ohjelmistosuunnitteluun mukaan kaupungin vieraskielisen
väestöosuuden mukainen määrä ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden/asiantuntijoiden
ja/tai maahanmuuttajayhteisöjen edustajia.

7. Yhdenvertainen edustus kaupungin omien taidelaitosten toiminnan
suunnittelussa. Varmistetaan kaupungin omistamien taidelaitosten ohjelmistojen ja
muiden sisältöjen monimuotoisuuden ja laajemman yleisökontaktin toteutuminen
ottamalla ko. laitosten päätöksentekoelimiin mukaan kaupungin vieraskielisen
väestöosuuden mukainen määrä ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden/asiantuntijoiden
ja/tai maahanmuuttajayhteisöjen edustajia.

Lisätiedot:
Globe Art Point ry
Toiminnanjohtaja Tomi Purovaara
puh. 044 29 87 531, tomi.purovaara@globeartpoint.fi
www.globeartpoint.fi

mailto:tomi.purovaara@globeartpoint.fi
http://www.globeartpoint.fi
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Pro-tukipiste ry:n lausunto

Asia: Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Pro-tukipiste ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi Helsingin kaupungin

yhdenvertaisuussuunnitelman uudistamistyössä. Pro-tukipiste tarjoaa järjestölähtöisiä

matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluita sekä yhteisöllistä toimintaa seksi- ja

erotiikka-aloilla toimiville ihmisille sekä ihmiskaupparikoksen uhreille. Teemme

vaikuttamistyötä kohderyhmiemme aseman ja oikeuksien edistämiseksi.

Järjestöllämme on ollut toimipiste Helsingissä vuodesta 1990 ja teemme työtämme myös

Tampereella, Turussa sekä valtakunnallisesti. Palvelumme ovat tarkoitettuja yli 18-vuotiaille

ja niihin pääsy on maksutonta sekä riippumatonta yksilön sukupuolesta tai

maassaoleskelustatuksesta. Viemme tietoa ja palveluita ympäristöihin, joissa

kohderyhmämme toimivat. Näin kohtaamme ihmisiä, joita tavanomaiset, tiettyyn paikkaan

ja toimistoaikaan sidotut palvelut eivät tavoita. Pro-tukipiste toimii näin siltana marginaalin

ja valtayhteiskunnan välillä, yhdessä muiden matalan kynnyksen järjestöjen kanssa.

Nimettömissä palveluissamme on vuosittain yli 13 000 kontaktia kohderyhmiimme

lukeutuviin ihmisiin. Yksilötasolla tämä tarkoittaa arviolta 2000  3000 henkilöä. Valtaosa

asiakkaistamme Helsingissä on siirtolaistaustaisia naisia, jotka asuvat joko pysyvästi tai

väliaikaisesti Suomessa. Kohtaamme ihmiskaupan vastaisessa työssämme erityisesti

seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupan uhreja, mutta

asiakkaamme ovat kokeneet myös rikolliseen toimintaan pakottamista, avioliittokontekstissa

tapahtuvaa vakavaa hyväksikäyttöä sekä työperäistä hyväksikäyttöä eri aloilla. Vuonna

2018 palveluissamme kohdattiin 22 heidän kertomuksensa perusteella ihmiskaupan uhriksi

tunnistettua ihmistä, joista naisia oli 17 ja miehiä 5. Viime vuonna kohtaamiemme

ihmiskaupan uhrien suurin yksittäinen kansallisuusryhmä oli suomalaiseen valtaväestöön

lukeutuvat ihmiset.

Tässä lausunnossamme nostamme esiin huomioita, jotka liittyvät kohderyhmiemme

asemaan Helsingin kaupungin palveluissa yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
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Yhdenvertaisuuden esteet
Pro-tukipiste pitää arvokkaana sitä, että Helsingin kaupunki on

yhdenvertaisuussuunnitelmassaan valinnut lähtökohdiksi normikriittisyyden ja

oikeusperustaisuuden. Nämä ovat toimivia lähtökohtia yhdenvertaisuusnäkökulman

toteutumisen arvioimiseen ja kehittämiseen kaupungin kaikessa toiminnassa. Seksi- ja

erotiikka-alalla toimivat ihmiset ovat monin tavoin marginalisoidussa asemassa suhteessa

suomalaiseen yhteiskuntaan ja palveluihin. Marginalisoitu asema liittyy yhteiskunnassa

vallitseviin normeihin  asenteisiin, arvoihin ja käsityksiin, mutta myös yksilöiden ja

yhteisöjen epävarmaan oikeudelliseen asemaan seksipalveluiden myyjinä ja toisaalta

esimerkiksi siirtolaisina.

Seksi- ja erotiikka-alalla toimiviin ihmisiin sekä ihmiskaupparikosten uhreihin kohdistuu

suomalaisessakin yhteiskunnassa vahvoja negatiivisia sosiaalisia leimoja, stigmoja. Näissä

stigmoissa kietoutuvat yhteen muun muassa sukupuolisuuteen, seksuaalisuuteen,

ulkomaalaisuuteen, rikollisuuteen ja toisaalta passiiviseen uhriuteen, köyhyyteen,

väkivaltaan ja harmaaseen talouteen liittyvät mielikuvat. Nämä stereotyyppiset käsitykset

seksityöntekijöistä ja ihmiskaupan uhreista voivat olla niin voimakkaita, että ne peittävät

alleen ihmisen ja hänen yksilöllisen tilanteensa. Seksinmyyminen toimeentulon lähteenä ja

toisaalta ihmiskaupparikokset herättävät helposti hätäännystä ja voivat vaikuttaa siihen,

miten ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi omassa asiassaan esimerkiksi palveluihin

pyrkiessään.

Suomessa on loppuvan hallituskauden aikana tiukennettu esimerkiksi turvapaikkaa

hakevien oikeuksia ja mahdollisuuksia jäädä laillisesti maahan. Siirtolaisten heikentyneen

oikeudellisen aseman vuoksi Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä

on yhä enemmän ihmisiä vailla oikeutta oleskeluun, työhön ja yhdenvertaisiin palveluihin.

Samalla työperäinen siirtolaisuus niin virallisille työmarkkinoille kuin harmaalle sektorille on

lisääntynyt ja erityisesti työvoimaintensiivisille aloille on tullut paljon siirtolaistaustaisia

työntekijöitä. Työntekijöillä, jotka työskentelevät ilman oikeutta tehdä työtä, on äärimmäisen

korkea kynnys hakea apua hyväksikäyttö- ja jopa väkivaltatilanteissa. Myös työluvalla

oleskelevien kohdalla kynnys ilmoittaa työssä koetusta hyväksikäytöstä ja rikoksista on

korkea, sillä ihmiset pelkäävät menettävänsä mahdollisuuden jäädä Suomeen töihin.
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Suomen ulkomaalaislaissa on pykälä 148 §, jonka mukaan EU- ja Schengen-maiden

ulkopuolelta tulevien kohdalla epäily seksipalveluiden myynnistä on peruste

käännyttämiseen pois maasta. Tämä nostaa kohderyhmiemme kynnystä ilmoittaa

kokemistaan rikoksista tai hakea apua vaikeaan tilanteeseensa.

Pro-tukipiste on kerryttänyt tietoa niistä esteistä, jotka heikentävät kohderyhmiemme

yhteiskunnallista asemaa ja pääsyä julkispalveluihin sekä estävät ihmisiä hakemasta apua

ja ilmoittamasta kokemistaan rikoksista. Pääkaupunkiseudulla toiminut Majakka-hanke

tuotti tietoa marginaalisessa asemassa olevien ulkomaalaistaustaisten rikosten uhrien

tilanteista sekä niistä syistä, jotka vaikuttavat rikosten piiloon jäämiseen (ks. liite

sähköpostissa: Luotsina reitillä -esite 2018). Keräämme anonyymiä tietoa myös järjestöjen

kohtaamista ihmiskaupparikosten uhreista ja siitä, mitä valintoja asiakkaamme tekevät

saadessaan tietoa oikeuksistaan mahdollisina ihmiskaupparikosten uhreina (ks. https://pro-

tukipiste.fi/ihmiskauppa/askelmerkit-hanke/).

Työmme ja tiedonkeruun kautta meille on syntynyt käsitys keskeisistä syistä sille, että

haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset eivät raportoi kokemastaan hyväksikäytöstä ja

rikoksista tai hakeudu esimerkiksi valtion ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Näitä

syitä ovat esimerkiksi ihmisten epätietoisuus omista oikeuksistaan, pelko itselle tai läheisille

koituvista seurauksista, epäluottamus viranomaisia kohtaan sekä epäusko siihen, että

viranomaiset voisivat suojella yksilöä ja hänen läheisiään rikollisten kostotoimilta. Koska

esimerkiksi ihmiskauppaan ja muuhun vakavaan hyväksikäyttöön syyllistyy ja on osallisena

usein rikoksen uhrin läheisiä ja hänelle merkityksellisiä ihmisiä, voi rikoksen uhrille olla

mahdotonta ilmiantaa näitä rikoksen tekijöitä poliisille. Usein rikoksen uhrin korkea kynnys

kertoa hyväksikäyttökokemuksista ja kohtaamistaan rikoksista liittyy myös häpeään ja

kokemukseen siitä, että uhri on itse syyllinen tilanteeseensa. Ulkomaalaistaustaisten

rikosten uhrien kohdalla pelko maastapoistamisesta voi estää rikoksista ilmoittamisen,

mutta myös neuvonnan ja avun hakemisen julkispalveluista ja järjestöistä.

Edellä mainittujen esteiden lisäksi on tärkeää, että kaupungin palveluiden kehittämisessä ja

tavassa tuottaa niitä huomioidaan myös ihmiset, joilla on liikunta- ja aistirajoitteita.

Palveluista tiedottaessa tulee tavoittaa myös kielivähemmistöt ja saada tietoa ihmisten

ulottuville myös muussa kuin kirjoitetussa muodossa. Palveluiden digitalisaatiossa on

https://pro-tukipiste.fi/ihmiskauppa/askelmerkit-hanke/
https://pro-tukipiste.fi/ihmiskauppa/askelmerkit-hanke/
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riskinä, että se vaikeuttaa tiettyjen ihmisryhmien palveluihin pääsyä ja niiden käyttämistä.

Verkkopohjaiset palvelut ovat erittäin haastavia ihmisille, joilla on puutteita luku- ja

kirjoitustaidossa ja/tai suomen, ruotsin tai englannin kielen osaamisessa. Myös

takaisinsoittopalvelut voivat nostaa heikommalla kielitaidolla asioivien ihmisten kynnystä

palveluihin. Palveluiden saavutettavuus tulee turvata niin, että ihmisillä olisi mahdollisuus

asioida myös suoraan asiakaspalvelutyöntekijän kanssa. Jos palveluissa tarvitaan tulkkia,

tulisi tämä huomioida tapaamisten ajankäytössä, jotta asioimiseen on riittävästi aikaa. Myös

tulkkien luotettavuuteen ja ammattitaitoon tulee kiinnittää huomiota, jotta asioiminen on

turvallista ja tulkkaus laadukasta. Palveluiden saavutettavuus ja annetun tiedon

ymmärrettävyys mahdollistavat ihmisten osallisuuden omiin asioihinsa.

Helsingin yhdenvertaisuussuunnitelman kaltaiset toimet, työntekijöiden

täydennyskoulutukset ja tiivis asiakas- ja tietojenvaihtoyhteistyö erilaisten

kansalaisjärjestöjen kanssa lisäävät haavoittuvassa asemassa elävien mahdollisuuksia

yhdenvertaiseen kohteluun kaupungin palveluissa. Helsingin kaupungin paperittomien

sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyö on rohkaiseva esimerkki siitä, että julkispalvelut

pystyvät mukautumaan muuttuvan ja moninaistuvan yhteiskunnan tarpeisiin perus- ja

ihmisoikeusmyönteisesti.

Haavoittuvien asiakasryhmien kanssa työskentelyssä korostuu yksilön kokonaisvaltainen ja

sensitiivinen kohtaaminen ja kunkin asiakkaan yksilöllisen tilanteen hahmottaminen.

Pidämme hyvänä Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman uudistamistyön

tavoitetta tunnistaa haavoittuvuutta ja syrjintää tuottavia rakenteita. Tämä on oikea suunta,

kun tavoitteena on turvallinen kaupunki, jossa kaikenlaisten ihmisten osallisuus on

todellisuutta.

Matalan kynnyksen kautta kohti oikeuksia
Helsingin kaupunki tukee haavoittuvassa asemassa olevien parissa työskenteleviä

kansalaisjärjestöjä, kuten Pro-tukipiste ry:tä ja Pakolaisneuvonta ry:tä. Kaupungin

palveluiden työntekijät tekevät myös käytännön yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa

esimerkiksi paperittomien siirtolaisten asioissa. Tämänkaltaisessa monisektorisessa

yhteistyössä voidaan yhdistää eri toimijoiden vahvuudet niin, että haavoittuvassa asemassa

olevien ihmisryhmien tavoittaminen ja oikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa. Samalla
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osapuolten ymmärrys ja tietoisuus eri ihmisryhmien asemasta ja toisaalta suomalaisen

yhteiskunnan ja Helsingin kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyy.

Oikeudellisessa ja sosiaalisessa marginaalissa elävien ihmisten ihmisoikeuksien kannalta

on tärkeää, että kaupungin eri viranomaisten yhteistyö kansalaisyhteiskunnan toimijoiden

kanssa on tiivistä ja molemminpuolista luottamusta rakentavaa. Kansalaisyhteiskunta

tavoittaa yksilöitä ja yhteisöjä, joiden on tärkeää saada oikeaa, luotettavaa ja ymmärrettävää

tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Suomessa ja Helsingissä.

Viranomaispalveluiden ja kansalaisyhteiskunnan väliselle vuorovaikutukselle tulee

varmistaa toimivat rakenteet, jotta haavoittuvassa asemassa elävät ihmiset eivät jäisi

ainoastaan yhteisöjen tuen ja järjestöpalveluiden varaan. Näin voidaan tukea ajatusta, että

kansalaisyhteiskunnan toimijat muodostavat sillan marginaaleista kohti valtayhteiskuntaa.

Toimivan palveluohjauksen väylät järjestöistä viranomaisiin edellyttävät läpinäkyvyyttä ja

molemminpuolista luottamusta siihen, että yhteistyöllä edistetään marginalisoitujen ryhmien

ihmisoikeuksien toteutumista eikä tätä tavoitetta aseteta alisteiseksi esimerkiksi

ulkomaalaisvalvonnan intresseille. On tärkeää, että luottamus ei henkilöidy ainoastaan

tiettyihin työntekijöihin, vaan sitä vahvistetaan suhteessa koko järjestelmään.

Luottamus siihen, että niin sanottu palomuuri on todellisuutta julkisissa sosiaali- ja

terveyspalveluissa asioidessa erityisesti ulkomaalaistaustaisten ja paperittomien kohdalla ei

ole vielä vakiintunut. Tätä luottamusta, läpinäkyvyyttä ja molemminpuolista ymmärrystä tulisi

näkemyksemme mukaan lisätä. Myös jaettu ymmärrys olemassaolevien rakenteiden, kuten

ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneiden auttamisen vaihtoehtojen vaikutuksesta henkilön

koko elämäntilanteeseen on välttämätöntä. Tämä koskee myös suomalaiseen

valtaväestöön lukeutuvia ihmisiä.

Sujuvaa palveluohjausta matalan kynnyksen nimettömistä palveluista viranomaispalveluihin

voi heikentää myös järjestötoimijoiden epävarmuus ja epätietoisuus siitä, voiko asiakkaan

asema heikentyä/vaarantua, mikäli hän turvautuu virallisen järjestelmän tarjoamaan apuun.

Kyse ei ole pelkästään epävarmuudesta poliisi- tai maahanmuuttoviranomaisia kohtaan,

vaan epävarmuus voi kohdistua kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Epäilykset voivat

liittyä käsitykseen, että mikäli Suomessa väliaikaisesti oleskeleva ulkomaalainen henkilö
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turvautuu toistuvasti suomalaiseen sosiaaliturvaan, hänen maassaoleskelunsa voi

vaarantua, jos lailliseen oleskeluun liittyvä toimeentuloedellytys ei täyty. Seksipalveluita

myyvien kohdalla palveluihin hakeutumiseen voi vaikuttaa pelko siitä, että yksilön

olemassaolo Suomessa tai pimeiden tulojen hankkiminen tulee ilmi julkispalveluissa

asioidessa ja paljastuu jostain syystä poliisille. Monet kohtaamamme ihmiset ovat

sisäistäneet marginalisoidun asemansa ja epäluottamus viranomaisia  ja kaikkia

valtayhteiskunnan edustajia  kohtaan on erittäin heikkoa.

Kansalaisyhteiskunnan ja viranomaissektorin yhteistyön kautta on mahdollista vähentää

vääriä uskomuksia ja lisätä haavoittuvassa asemassa elävien tietoisuutta oikeuksistaan ja

mahdollisuuksistaan. Tämä vähentää erilaisten hyväksikäyttötapausten riskiä ja antaa

ihmisille luotettavaa tietoa siitä, miten he voivat hakea apua turvallisesti. Näin vähennetään

myös mahdollisten omaa hyötyä tavoittelevien toimijoiden toimintamahdollisuuksia, kun

haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset voivat hakea neuvontaa ja apua luotettavilta

järjestöiltä ja julkispalveluista.

Helsingin kaupungin tulee kehittää tiedotuskanavia ja tiivistää yhteistyötä sellaisiin tahoihin,

jotka tavoittavat marginalisoidussa asemassa eläviä ihmisiä. Yhteistyö ja ajantasainen

viestintä/keskustelu kaupungin palveluita edustavien kanssa lisää järjestökentän

ymmärrystä palveluista, niihin pääsyn edellytyksistä ja siitä, millaisia seurauksia

(hyötyjä/haittoja) eri palveluissa asioiminen voi eri asemassa oleville ihmisryhmille tuottaa.

Pro-tukipiste kiittää Helsingin kaupunkia siitä, että Pro-tukipisteen asiantuntemusta

kaupallisen seksin alalla toimivien ihmisten ja ihmiskaupan uhrien asemasta on hyödynnetty

esimerkiksi Sosiaali- ja terveystoimialan paperittomuuteen liittyvässä

täydennyskoulutuksessa. Toivomme jatkoa koulutus- ja tietojenvaihtoyhteistyölle. Tämä on

tarpeellista, sillä se hyödyttää palveluiden kehittämistä paremmin eri ryhmien tarpeisiin

vastaaviksi ja lisää työntekijöiden mahdollisuuksia ammatilliseen reflektioon.

Monisektorinen kouluttautuminen ja muunkaltaiset yhteistyöfoorumit viranomais- ja

järjestötoimijoiden kesken on tärkeä väylä yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen

rakentumiselle. Koemme, että järjestösektorin tavoittamien ihmisryhmien oikeuksien

toteutumiseksi on tärkeää, että ajantasainen tieto kaupungin palveluista ja uudistuksista olisi
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nykyistä paremmin saavutettavissa ja välitettävissä käytännön työhön, kuten

palveluohjaukseen järjestöistä julkisiin palveluihin.

Yhdenvertainen oikeus terveyteen
Suurin osa asiakkaistamme välttelee tietoisesti erilaisia rekisterimerkintöjä ja sitä, että

heidän seksipalveluiden myyminen paljastuu millekään ulkopuoliselle taholle. Pro-

tukipisteen terveyspalveluissa on havaittu, että Kanta-kirjausjärjestelmän käyttöönotto on

lisännyt tarvetta anonyymeille terveyspalveluille. Tämä koskee siis muiden muassa

valtaväestöön lukeutuvia ihmisiä, jotka eivät halua esimerkiksi seksiteitse tarttuvien tautien

testauksen kirjausten näkyvän Kannassaan, koska pelkäävät lukuisten testikäyntien

johtavan seksityön paljastumiseen. Aiemmin he ovat käyttäneet yksityisiä terveyspalveluita,

mutta nykyisin Kanta-kirjaukset nostavat kynnystä käyttää palveluita.

Kirjaamiskäytännöt luovat siis osallisuutta valtaosalle ihmisistä, mutta joillekin ne tarkoittavat

rajoitteita palveluiden käyttämiseen. Palvelujärjestelmien uudistusten moninaiset

vaikutukset ovat tärkeitä tunnistaa, jotta eri ihmisryhmien yhdenvertainen oikeus esimerkiksi

terveyteen voidaan turvata. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kaikkien ihmisten

kohdalla on myös tartuntatautinäkökulmasta välttämätöntä. Nimettömät järjestölähtöiset

palvelut osana yhteiskunnan palvelujärjestelmien kokonaisuutta ovat tärkeitä

yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulmasta.

Riittävät resurssit ja asiantuntijuuksien rajojen tunnistaminen
Pro-tukipisteen näkemyksen mukaan järjestölähtöinen tukityö haavoittuvien ihmisryhmien

parissa tarjoaa väylän julkispalveluihin. Haavoittuvien ihmisryhmien kanssa tehtävä työ niin

järjestökentällä kuin julkispalveluissa on kuormittavaa ja siihen saattaa liittyä hyvin

haastavia oikeudellisia kysymyksiä. Oikeudelliset kysymykset liittyvät esimerkiksi

oleskeluoikeuksiin ja ihmisten moninaisiin ja päällekkäisiin prosesseihin, jotka voivat olla

yksilön kannalta suoranaisen kriittisiä. Kyse on usein perus- ja ihmisoikeuksista, joiden

toteutumisen varmistamiseksi on käytettävä korkeatasoista juridista asiantuntemusta.

Samalla työn teemat voivat liittyä poliittisesti kiistanalaisiin kysymyksiin.

Tämän kaltaista haastavaa työtä tulisikin resursoida riittävästi, jotta turvattaisiin osaamisen

jatkuvuus ja asiantuntemuksen kertyminen pidemmällä tähtäyksellä. Liian vähäisten
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henkilöstöresurssien varaan rakennetut haastavat toimintamuodot johtavat paitsi

uupumukseen yksilötasolla, myös riskiin asiakasturvallisuuden vaarantumisesta henkilöstön

ylikuormituksen vuoksi. Resurssit ja toiminnan kantokyky tulisi mitoittaa niin, että se

mahdollistaa laadukkaan, asiantuntevan ja toisaalta asiantuntemuksen rajat tuntevan

palvelun niin kansalaisjärjestöissä kuin julkispalveluissa. Avoin ja jatkuva dialogi eri

sektorien ja toimialojen rooleista, tehtävistä ja vastuista edistää monialaista yhteistyötä,

jossa eri toimijoiden asiantuntemukset ja erityispiirteet luovat yhdistettynä

palvelukokonaisuuden, joka on asiakasnäkökulmasta enemmän kuin osiensa summa.

Helsingissä 15.3.2019

Essi Thesslund Sari Kärkkäinen

Vastaava erityisasiantuntija Erityisasiantuntija, sosiaalityöntekijä

Ihmiskaupan vastainen työ Ihmiskaupan vastainen työ

Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry











































Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry LAUSUNTO
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki
helsinki@vapaa-ajattelijat.fi

27.2.2019

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia / Osallisuus ja neuvonta
Yhdenvertaisuustoimikunta

Kiitos lausuntopyynnöstä. Mielestämme yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa tulee ottaa
lähtökohdaksi yhdenvertaisuuslain 8 § kokonaisuudessaan. Se tarkoittaa, että suunnitelmassa tulee
käsitellä systemaattisesti, kohta kohdalta ainakin kaikki laissa mainitut syrjintävaarassa olevat
väestöryhmät.

poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty
riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai
oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä,

Karsinta syrjivää

Valitettavasti yhdenvertaisuuslain toimeenpanon tarkastelussa on jouduttu toteamaan, että monissa
laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa valitettavasti puuttuu systemaattinen ja perusteellinen eri
väestöryhmien syrjintäriskien tarkastelu sekä ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimien esittäminen.
Syrjintäkiellossa mainittujen riskiryhmien tilanne on yksinkertaisesti jätetty käsittelemättä, ne on
syrjäytetty. Tällainen karsinta on suorastaan syrjivää, olipa se ajattelemattomuutta tai harkittu teko
priorisoinnin verukkeella.

Valitettavasti näin on käynyt myös Helsingin koulutoimessa. Olemme käsitelleet sitä
yhdistyksemme julkaisemassa Uskomaton-lehdessä, jonka artikkelin liitämme lausuntomme
liitteeksi.

Lähes poikkeuksetta peruskoulujen yhdenvertaisuussuunnitelmien yleisessä osassa todetaan vain,

Uskonto, vakaumus tai uskonnottomuus ja eräät muut kielletyt syrjintäperusteet loistavat
poissaolollaan koulujen suunnitelmissa.

Tämä ilmeisesti johtuu jo opetusviraston kouluille lähettämästä suunnitteluohjeesta, jossa tehty
syrjintäkieltoperusteiden rankka karsiminen on ilmeisesti vaikuttanut koulujen suunnitelmien
puutteellisen lopputulokseen. Sinänsä ohjeiden antaminen kouluille syksyyn 2016 suunnitelmien
valmistelua varten oli hyvä asia ja vain ohjeiden puutteellisuus huono asia.

mailto:helsinki@vapaa-ajattelijat.fi


Uskonnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä kiinnitämme huomiota
uskontoihin ja vakaumuksiin liittyviin asioihin. Niihin liittyy kiinteästi uskonnottomuus, joka on
Helsingin asukkaiden piirissä hyvin yleinen katsomuksellinen suuntaus. Uskonnottomia ovat muun
muassa ateistit, agnostikot, skeptikot ja uskontojen suhteen välinpitämättömät.

Uskonnottomuuteen liittyvät syrjintäongelmat ja yhdenvertaisuuden haasteet

1) Päiväkotien ja koulujen mahdolliset uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset

Opetushallituksen ohjeissa (tammikuu 2018) mainitaan, että
päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä
uskonnollisia

Tämä olisi paras ratkaisu varsinkin Helsingissä, jossa evankelis-luterilaiseen kirkkoon
kuuluu enää noin puolet (52 %) kaupungin asukkaista. Seitsemällä alueella kirkon jäsenet
ovat jo vähemmistönä, ja useiden vuosien kehityssuunta näyttää jatkuvan. Eihän
työpaikoillakaan ole aamuhartauksia ja jumalanpalveluksia työpäivään liitettynä.

Jos uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia päivähoidon ja perusopetuksen ohjelmaan
kuitenkin liitetään, samaan aikaan pitää olla hyvin järjestettyä sitouttamatonta
varhaiskasvatusta ja perusopetusta, josta on hyvissä ajoin informatiivisesti tiedotettu
huoltajille sekä oppilaille.

Tiedotuksessa ei pidä enää käyttää syrjiviä ilmaisua, kuten osallistuvat ja

vain ei kuulu minkään uskonnon uskonnonharjoitusta (jumalanpalvelus, hartaus,
virsilaulutuokio tai muu vastaava uskonnollinen tilaisuus tai toimitus).

Sitouttamattoman katsomuskasvatuksen ja opetuksen ohjelman järjestämiseen pitää olla
hyvät henkilöresurssit, kokonainen työryhmä. Ohjelmaa ei saa sysätä yhden tai kahden
elämänkatsomustiedon opettajan hommaksi niin, että muut istuvat kirkossa valvomassa.

Sitouttamaton ohjelma voidaan toteuttaa mielellään myös koulun ulkopuolella esimerkiksi
retken muodossa. Sitouttamatonta ohjelmaa järjestettäessä voidaan käyttää myös vierailijoita
esimerkiksi erilaisista kansalaisjärjestöistä tai kunnan toimialoista, vaikkapa kulttuuri-,
vapaa-aika- ja nuorisotoimesta.

Elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyt ja opetuksesta tiedottaminen uusien
ekaluokkalaisten vanhemmille

Tulevien ekaluokkalaisten koteihin -oppaissa tulee
esitellä elämänkatsomustietoa (ET) varsin perusteellisesti. Tämä johtuu siitä, että eka
luokalle tultaessa uskontokuntiin kuulumattomia oppilaita koskee kuitenkin katsomusaineen
valintamahdollisuus, vaikka elämänkatsomustieto onkin heillä ensisijainen katsomusaine.
ET:n käsittely on monina vuosina ollut näissä oppaissa yllättävän suppeata.

Rehtorien tulee pienissäkin kouluissa toimia aktiivisesti toimia sen hyväksi, että
uskontokuntiin kuulumattomien oppilaiden oikeus elämänkatsomustiedon opetukseen
toteutuu opetusjärjestelyjen puolesta hyvin ja syrjimättömästi. Tarvittaessa pitää käyttää
kohtuullisia mukautuksia, jotta opetusjärjestely ovat oppilaan ikäkausi huomioon ottaen
hyviä.



Myös muiden kuin ekaluokkalaisten opetusjärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota
syrjinnän ehkäisyn näkökulmasta. Elämänkatsomustieto on ollut eri syistä vajaakäytössä,
joten myös kohtuullisia mukautuksia tulee tarvittaessa käyttää.

Uskontokuntiin kuulumattomien oppilaiden mahdollisuus siirtyä uskonnonopetuksesta heitä
varten tehtyyn elämänkatsomustietoon tulee tuoda esiin koulun toiminnassa. Valintatilanne
uskonnon aloittamispäätöksissä ei aina ole ollut reilu. Vaihdon uskonnosta ET-ryhmään on
oltava avoin joka vuosiluokan vaihtuessa ja myös lukuvuoden aikana.

Kaupungin koulutuksen järjestäjänä ja rehtorien koulunsa johtajana tulee huolehtia, että
oppilaiden oikeus saada ET:n opetuksessa opetussuunnitelman perusteiden mukaista
opetusta toteutuu. ET:n tavoitteiden mukaisen opetuksen toteuttaminen yhdistetyssä
ryhmässä ev.-lut. uskonnon ja muiden uskontojen opetuksessa olevien kanssa ja yhden
opettajan opettamana ei ole mahdollista. ET:n perusajatuksena on tarkastella nuoria
koskettavia kysymyksiä muuten kuin uskontojen linssien kautta.

On myös mahdollista, että ET avataan lakimuutoksella varsin pikaisesti kaikille valittavissa
olevaksi katsomusaineeksi. Lukiolain käsittelyn yhteydessä se sai laajaa tukea sekä
eduskunnassa että merkittävien tahojen lausunnoissa ja kannanotoissa (mm. Kuntaliitto,
Lapsiasiavaltuutettu, Yhdenvertaisuusvaltuutettu ym.). Tulee varautua EY:n oppilasmäärien
kasvuun.

Elämänkatsomustietoa opettavien luokanopettajien ja aineenopettajien lisä- ja
täydennyskoulutukseen tulle kiinnittää myönteistä huomiota niin että kouluissa on myös
vararesurssia henkilöstövaihdosten ja sairaussijaistuksien varalle. ET:n oppilasmäärät ovat
vuosi vuodelta kasvaneet myös nykysäännöillä ja kasvu jatkuu riippumatta siitä, avataanko
ET kaikille vai ei, koska vauvakasteet ovat alkaneet vähentyä selvästi.

Elämänkatsomustiedon opetukseen tulee hankkia lähtökohtaisesti aineen oppikirjoja ja
muuta opetusmateriaalia. Tämä tarve johtuu myös siitä, että osalla opettajista aineen
opetuskokemus voi olla vähäistä, jolloin oman opetusmateriaalien tekeminen kattavasti voi
viedä liikaa aikaa. Helsingin kaupunki voisi myös tuottaa joitakin ET:n oppimateriaaleja
varsinkin alakouluille, mahdollisesti yhteystyössä Espoo ja Vantaan kaupunkien kanssa.
Oppikirjojen ja -materiaalien käyttömahdollisuus ei estä käyttämästä myös muita
materiaaleja sekä sellaisia oppimis- ja työtapoja, joissa ei koko ajan käytetä oppikirjaa.

3) Kriisituki ja henkinen tuki sosiaali- ja terveystoimessa

Myös uskonnottomat ja ei-uskonnolliset ihmiset eri elämänvaiheissa ja erityisesti myös
ikäihmiset voivat tarvita henkistä tukea ja kriisitukea. Kaupungin on huolehdittava siihen
tarvittava henkilöresurssi.

Resurssin mitoituksessa ei pidä laskea mukaan uskonnollisten yhdyskuntien kustantamia
henkilöitä, kuten sairaalapappeja, eikä uskonnollisten yhdyskuntien vapaaehtoistyötekijöitä
korvaamaan katsomuksellisesti neutraalia ammatillista henkilöstöä.

Henkisen tuen ja kriisituen saatavuudesta tulee myös tiedottaa niin yleisesti kuin myös
erityistilanteissa.

Uskonnottomien ja ei-uskonnollisten ihmisten henkisen tuen tarpeisiin tulee kiinnittää
huomiota myös vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen organisoinnissa.



Edellä sanottu koskee paitsi asiakkaita ja potilaita myös henkilöstöä, jonka jaksamisesta on
erittäin tärkeää huolehtia.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien yhdistämisestä

Monessa tapauksessa on laadittu yhteinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Niiden nimenä
ja käsittelyjärjestyksenä on kuitenkin usein tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, mikä ei ole
paras ratkaisu.

Mielestämme näiden suunnitelmien yhdistäminen samaan asiakirjaan on mahdollista ja perusteltua,
mikäli siinä yhteydessä uuden yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta korostuu. Koska monissa
paikoissa on jo aikaisemmin laadittu tasa-arvosuunnitelmia, siltä osin kysymys on enemmän
päivittämisestä, kun taas yhdenvertaisuussuunnitelmissa on ollut tai on kysymys uudesta ja siten
uudesta, erityisen merkittävästä toimesta.

Mielestämme yhdistetyn suunnitelman nimenä on hyvä olla yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma. Tämä johtuu siitä, että yhdenvertaisuus on laaja-alaisempi perusoikeus kuin
sukupuolten välinen tasa-arvo. Yhdenvertaisuus on perustuslain perusoikeuksien käsittelyssä
ensimmäisenä ennen muita perusoikeuksia (Perustuslaki 6 §). Myös Yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunnan kohdalla on päädytty nimeen, jossa yhdenvertaisuus on ensimmäisenä, ja sitä
voidaan pitää myös esimerkkinä yhdistetyille yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmille. Edellä
sanotulla ei ole tarkoitus väheksyä naisten ja miesten tasa-arvoa ja sen kehittämistyön tarpeita, ne
ovat edelleen erittäin tärkeitä, vaan viitata yhdenvertaisuusperiaatteen laaja-alaisuuteen ja
tärkeyteen.

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry

Jape Lovén Thomas Mangs
varapuheenjohtaja sihteeri

Liite:
Uskomaton-lehtemme juttu:

Onko uskonnottomuus tabu kouluissa?
Uskonto, uskonnottomuus ja vakaumus eivät nouse Helsingin koulujen uusissa tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmissa esille ollenkaan. Pikemminkin asian mainitseminen on lakaistu
piiloon jopa yhdenvertaisuuslain lakitekstin referoinnista. Selvitimme asiaa pyytämällä nähtäväksi
helsinkiläisten koulujen uusia suunnitelmia, joista saimmekin opetusviraston välityksellä
parinkymmenen koulun otoksen. Johtuuko tämä tulos siitä, että mitään ongelmia ei ole? Vai
pidetäänkö asiaa jotenkin niin arkaluontoisena, että siitä vaietaan? Jälkimmäistä vaihtoehtoa
kutsutaan tabuksi.

Lain velvoittama suunnitelma

Yhdenvertaisuuslain perusideana on, että tämä perustuslaissakin säädetty perusoikeus ei ole
käytännössä kaikin osin toteutunut. Siispä yhdenvertaisuutta pitää edistää! Sama edistämisvelvoite

-
syrjinnän.



Lait velvoittavat kouluja ja oppilaitoksia edistämään kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta. Tätä varten on pitänyt laatia koulun tilannekartoitukseen perustuva konkreettinen
suunnitelma vuoden 2017 alkuun mennessä. On ollut perusteltua laatia yhteinen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma.

kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön

punatukkaisten tai vähävaraisten syrjintä.

ohtuullisten

Karsinta harkitsematonta Yhdenvertaisuuslain esimerkkilistaa kielletyistä syrjintäperusteista on
väärin alkaa karsia koulujen yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Näin on kuitenkin lyhentämisen
varjolla käynyt Helsingissä. Se ilmeisesti johtuu opetusviraston antamista ohjeista. Sinänsä ohjeiden
antaminen kouluille syksyyn 2016 suunnitelmien valmistelua varten oli hyvä asia.

Lähes poikkeuksetta koulujen suunnitelmien yleisessä osassa todetaan vain, et

tai uskonnottomuus loistavat poissaolollaan. Syrjintäkieltoperusteiden karsiminen opetusviraston
suunnitteluohjeista on selvästi vaikuttanut koulujen suunnitelmien puutteellisen lopputulokseen.

uskonnottomuutta. Maatullin ala-

Vakaumus vilahtaa Meri-Rastilassa

Ainoastaan Meri-
vakaumus. Vaikka perheissä ja nuorillakin voi olla vakaumuksia, kaikissa muissa Helsingin
kouluissa sana on lakaistu maton alle. Siinäkään ei nosteta esiin uskonnottomuutta tai ei-
uskonnollisuutta, jotka kuitenkin liittyvät uskontoon sen kääntöpuolena.

Meri-Rastilan ala-asteen suunnitelma on tavanomaista huomattavasti perusteellisempi, ja siinä
tarkastellaan eri syrjintäperusteita ja niihin liittyvän syrjinnän ehkäisyä kohta kohdalta erikseen.
Näinhän täytyisi tehdä kaikissa hyvissä suunnitelmissa, koska vain siten saadaan konkreettisuutta.
Vammaisuuteen ja vakaumukseen liittyvät syrjintäongelmat ja niiden ehkäisy vaativat eriytettyä
tarkastelua. Se tuo konkreettisuutta edistämissuunnitelmiin ja arviointiin.

n yhteiset juhlat eivät sisällä uskonnollisia elementtejä, jotta kaikki koulun oppilaat voivat

Miksi uskonnottomuus?

Suomessa uskonnonvapauteen perusoikeutena (Perustuslain 11 §) sisältyy myös uskonnottomuuden
vapaus eli oikeus olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen, oikeus erota uskonnollisesta
yhdyskunnasta ja oikeus ilmaista vakaumuksensa. Tämä tarkoittaa myös vapautta elää
katsomuksellisen identiteettinsä mukaisesti ilman uskonnollista painostusta.



Niinpä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa tulisi käsitellä, miten edistetään ei-
uskonnollisten ja uskonnottomien oppilaiden ja opetushenkilöstön oikeutta olla osallistumatta
koulussa mahdollisesti järjestettäviin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Tai mieluummin oikeutta
opiskella ja tehdä työtä vallan ilman hartauksien ja jumalanpalvelusten ymppäämistä lukuvuoteen ja
koulupäivään.

Tulisi myös käsitellä, miten käytännössä edistetään uskonnottomien kotien oppilaiden oikeutta
saada syrjimättä elämänkatsomustiedon opetusta.

Katse eteenpäin

Edellä esitetystä kritiikistä huolimatta on syytä todeta, että Helsingin koulujen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmissa on myös paljon hyvää. Häirintään ja kiusaamiseen on tarkoitus
puuttua. Ja voi olla hyvä, että kouluissa on rajattu ja valittu kolme aihetta, mihin erityisesti
paneudutaan. Se ei kuitenkaan saisi johtaa katsomusvapauden kysymysten syrjäyttämiseen
kokonaan. Muutamissa kouluissa on tarkoitus alkaa juhlistaa Minna Canthin liputuspäivää 19.
maaliskuuta.

Syrjintäkieltoluettelon typistäminen ei tietenkään estä käsittelemästä myös uskontoon ja
uskonnottomaan vakaumukseen liittyviä asioita. Pikemminkin päinvastoin, tilannehan antaa hyvän

uskonnottomia ja vähätellä noita erikseen mainitsemattomia syrjintäriskin aiheita. Eihän.

Entä opettajat?

Lopuksi mainittakoon, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisvelvoite koskee myös kaikkia
vähintään 30 hengen työpaikkoja. Myös oppilaitokset ovat tällaisia työpaikkoja, ja niissä
työntekijöitä koskeva suunnitelma on laadittava erikseen. Suomalaisilla työpaikoilla ei työaikaan
yleensä sisällytetä yhteisiä aamuhartauksia tai jumalanpalveluksia. Peruskouluissa ja lukioissa
tällaista kuitenkin yhä ilmenee, vaikka sellaisten järjestäminen ei kuulu niiden lakisääteisiin
tehtäviin. Asiaan liittyviä ongelmia on syytä käsitellä opettajien uskonnonvapauden ja
yhdenvertaisuuden valossa. Selkein ratkaisu sekä opettajien että oppilaiden kannalta olisi siirtää
kaikki uskonnollisten tahojen kouluille tarjoamat uskonnonharjoitustilaisuudet koulutyöpäivien
ulkopuolelle.

Koulumaailman ongelmatilanteissa apua ja tietoa tarjoaa Helsingin seudun ja Tampereen Vapaa-
ajattelijoiden sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä palvelu, joka löytyy osoitteesta
kantelupukki.fi.

Esa Ylikoski

Uskomaton-lehti, kevät 2017, s. 6. http://vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/wp-
content/uploads/sites/5/2018/01/Uskomaton_kevat_2017.pdf
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