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Suomen perustuslaki (731/1999) 

6 § Yhdenvertaisuus

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.

[…]

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta 
ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.



Työsopimuslaki 26.1.2001/55

2 luku Työnantajan velvollisuudet

2 § (30.12.2014/1331) Tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto
Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja 
asema huomioon ottaen perusteltua.

Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden 
vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014). Tasa-arvosta ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa 
laissa (609/1986).



Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
8.8.1986/609 
6 § (15.4.2005/232) Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa
Jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan 
vaikuttavat seikat:

1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä;

2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla 
etenemiseen;

3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa;

4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille;

5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin 
työjärjestelyihin; ja

6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä.



Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
8.8.1986/609 

6 c § (30.12.2014/1329) Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän 
ennaltaehkäisy
Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä 
työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää 
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvoite tulee ottaa huomioon oppilaitoksen ja työnantajan 5 a ja 6 a §:n 
mukaisia tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä.



Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
7 § (30.12.2014/1329) Syrjinnän kielto
Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty.

Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella;

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä;

3) eri asemaan asettamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) eri asemaan asettamista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta vaikuttavan 
säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua 
epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella;

2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu menettely ei kuitenkaan ole syrjintää, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja 
valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden.

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai 
oletukseen.



Laki naisten ja miesten tasa-arvosta

8 § (30.12.2014/1329) Syrjintä työelämässä
Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja:

1) työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi 
kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta 
hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa 
painavaa ja hyväksyttävää syytä;

2) työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen valitessaan tai palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta 
taikka palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu 
raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan;

[3) – 5)]



Laki naisten ja miesten tasa-arvosta

9 § (15.4.2005/232) Menettely, jota ei ole pidettävä syrjintänä
Tässä laissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei ole pidettävä:

1) naisten erityistä suojelua raskauden tai synnytyksen vuoksi;

2) asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille;

3) vain joko naisten tai miesten hyväksymistä muun yhdistyksen kuin varsinaisen työmarkkinajärjestön 
jäseniksi, jos tämä perustuu yhdistyksen säännöissä olevaan nimenomaiseen määräykseen; jos yhdistys on muu 
ammatillista edunvalvontaa harjoittava järjestö, edellytetään lisäksi, että järjestö pyrkii tämän lain tarkoituksen 
toteuttamiseen; eikä

4) väliaikaisia, suunnitelmaan perustuvia erityistoimia tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi, joilla pyritään 
tämän lain tarkoituksen toteuttamiseen.



Laki naisten ja miesten tasa-arvosta

14 § Syrjivän ilmoittelun kieltäminen

Työ- tai koulutuspaikkaa ei saa ilmoittaa vain joko naisten tai miesten haettavaksi, jollei tähän ole 
työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä taikka tämä perustu 9 §:n 2 
momentin 4 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toteuttamiseen. (8.7.1992/624)



Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen 
kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia 
ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.



Yhdenvertaisuuslaki
8 § Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, 
perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten 
epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

9 § Positiivinen erityiskohtelu
Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 
edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.



Yhdenvertaisuuslaki

10 § Välitön syrjintä
Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta 
muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

12 § Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa
Erilainen kohtelu työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä työharjoittelussa ja muussa 
vastaavassa toiminnassa samoin kuin työhön tai palvelukseen otettaessa on oikeutettua, jos kohtelu perustuu 
työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on 
oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ikään tai asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu on lisäksi oikeutettua, jos kohtelulla on objektiivisesti ja 
asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite taikka jos erilainen kohtelu 
johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.

13 § Välillinen syrjintä
Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita 
epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on 
hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.



Yhdenvertaisuuslaki
15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi
Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä 
asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi 
yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia 
tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 
momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten 
arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki.

Työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle, joka 
katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taikka työ-
tai virkasuhteessa.

17 § Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto
Työnantaja ei saa avoimesta työpaikasta, virasta tai tehtävästä ilmoittaessaan oikeudettomasti edellyttää 
hakijoilta tässä laissa tarkoitettuja henkilöön liittyviä ominaisuuksia tai seikkoja.



Rikoslaki (39/1889)

3 § (13.11.2009/885) Työsyrjintä
Työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen 
aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan

1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, 
sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka

2) uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin 
rinnastettavan seikan perusteella,

on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
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The Finnish legislation concerning 
recruitment
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The Constitution of Finland

Section 6 - Equality
Everyone is equal before the law.

No one shall, without an acceptable reason, be treated differently from other persons on the ground of sex, 
age, origin, language, religion, conviction, opinion, health, disability or other reason that concerns his or her 
person.

[…]

Equality of the sexes is promoted in societal activity and working life, especially in the determination of pay 
and the other terms of employment, as provided in more detail by an Act.



Employment Contracts Act (55/2001)

Chapter 2 Employer’s obligations

Section 2 (1331/2014) Equal treatment and prohibition of discrimination

An employer must treat all employees equally, unless deviating from this is justified in view of the duties and 
position of the employees. 

Without proper and justified reason less favourable employment terms than those applicable to other 
employment relationships must not be applied to fixed-term and part-time employment  relationships merely 
because of the duration of the employment contract or working hours. 

Provisions on equality and on the prohibition of discrimination are laid down in the Non-Discrimination Act 
(1325/2014). Provisions on equality and on the prohibition of discrimination based on gender are laid down in 
the Act on Equality between Women and Men (609/1986).



Act on Equality between Women and Men 

Section 6 (232/2005) Employer’s duty to promote gender equality
Every employer must promote equality between women and men within working life in a purposeful and systematic manner.

In order to promote gender equality in working life, the employer must, with due regard to the resources available and any 
other relevant factors,

1) act in such a way that job vacancies attract applications from both women and men;

2) promote the equitable recruitment of women and men in the various jobs and create for them equal opportunities for 
career advancement;

3) promote equality between women and men in the terms of employment, especially in pay;

4) develop working conditions to ensure they are suitable for both women and men;

5) facilitate the reconciliation of working life and family life for women and men by paying attention especially to working 
arrangements; and

6) act to prevent the occurrence of discrimination based on gender.



Act on Equality between Women and Men

Section 6c (1329/2014) Pre-emptive action against discrimination based on gender identity or 
gender expression
Authorities, education providers and other bodies providing education and training as well as employers are 
obliged to take pre-emptive action in a purposeful and systematic manner against all discrimination based on 
gender identity or gender expression.

The obligation referred to in subsection 1 must be taken into account in the preparation of the educational 
institution’s and employer’s gender equality plans as laid down in sections 5a and 6a and in decisions regarding 
measures to promote gender equality.



Act on Equality between Women and Men 
Section 7 (1329/2014) Prohibition of discrimination
Direct and indirect discrimination based on gender is prohibited. In this Act, direct gender-based discrimination means:

1) treating women and men differently on the basis of gender;

2) treating someone differently for reasons of pregnancy or childbirth;

3) treating someone differently on the basis of gender identity or gender expression.

In this Act, indirect gender-based discrimination means:

1) treating someone differently by virtue of a provision, criterion or practice that appears to be gender-neutral in terms of gender, 
gender identity or gender expression, but where the effect of the action is such that the persons may actually find themselves in a less 
favourable position on the basis of gender;

2) treating someone differently on the basis of parenthood or family responsibilities.

The action referred to in subsection 3 above shall not, however, be deemed to constitute discrimination if it is aimed at achieving an 
acceptable objective and if the chosen means must be deemed appropriate and necessary in view of this objective.

Discrimination is prohibited regardless of whether it is based on factual or assumed information relating to the individual themselves or 
to another individual.



Act on Equality between Women and Men 

Section 8 (1329/2014) Discrimination in working life
The action of an employer shall be deemed to constitute discrimination prohibited under this Act if the 
employer:

1) upon employing a person or selecting someone for a particular task or training, bypasses a more qualified 
person of the opposite sex in favour of the person chosen, unless the employer’s action was for an acceptable 
reason and not due to gender, or unless the action was based on weighty and acceptable grounds related to 
the nature of the job or the task;

2) upon employing a person, selecting someone for a particular task or training, or deciding on the duration or 
continuation of an employment relationship or the pay or other terms of employment acts in such a way that 
the person finds themselves in a less favourable position on the basis of pregnancy or childbirth or for some 
other gender-related reason;

[3) – 5)]



Act on Equality between Women and Men 

Section 9 (232/2005) Action that shall not be deemed to constitute discrimination
In this Act, the following shall not be deemed to constitute discrimination based on gender:

1) special protection of women because of pregnancy or childbirth;

2) enacting legal provisions on compulsory military service for men only;

3) admittance of either women or men only as members of an association other than an actual labour market 
organisation if this is based on an express provision in the rules of the association; if the association is another 
type of organisation representing labour market interests, a further condition is that the organisation must 
strive to implement the objectives of this Act; and

4) temporary, special actions based on a plan and which are for the purpose of promoting effective gender 
equality and are aimed at implementing the objectives of this Act.



Act on Equality between Women and Men 

Section 14 Prohibition of discriminatory vacancy announcements

Announcements of job vacancies or education or training places may not invite applications from 
exclusively either women or men, unless there is a weighty and acceptable reason for doing so 
related to the nature of the job or task, or unless it is based on implementation of a plan referred to 
in section 9(2)(4). (624/1992)



Non-discrimination Act (1325/2014)

Section 7 Employer's duty to promote equality

The employer must assess the realisation of equality in the workplace and, taking into account the 
needs of the workplace, develop the working conditions as well as the methods complied with in 
the selection of personnel and in making decisions concerning the personnel. These measures shall 
be effective, expedient and proportionate, taking into account the operating environment, 
resources and other circumstances.



Non-discrimination Act 
Section 8 Prohibition of discrimination
(1) No one may be discriminated against on the basis of age, origin, nationality, language, religion, belief, 
opinion, political activity, trade union activity, family relationships, state of health, disability, sexual orientation 
or other personal characteristics. Discrimination is prohibited, regardless of whether it is based on a fact or 
assumption concerning the person him/herself or another.

(2) In addition to direct and indirect discrimination, harassment, denial of reasonable accommodation as well 
as an instruction or order to discriminate constitute discrimination as referred to in this Act.

Section 9 Positive action
Proportionate different treatment that aims to promote de facto equality, or to prevent or remove the 
disadvantages attributable to discrimination, does not constitute discrimination.



Non-discrimination Act 
Section 10 Direct discrimination
Discrimination is direct if a person, on the grounds of personal characteristics, is treated less favourably than 
another person was treated, is treated or would be treated in a comparable situation.

Section 12 Justifications for different treatment at work and in employing personnel
(1) Different treatment in employment relationships and service relationships under public law, as well as work 
experience placements and other equivalent activity and also when employing or engaging into service, is justified 
if the treatment is founded on genuine and determining requirements concerning the type of occupational tasks 
and their performance, and the treatment is proportionate to achieve the legitimate objective.

(2) Different treatment based on age or domicile is also justified if the treatment has an objectively and 
appropriately justified employment policy objective or an objective concerning the labour market, or if the different 
treatment is attributable to the age limits adopted for qualification for retirement or invalidity benefits.

Section 13 Indirect discrimination
Discrimination is indirect if an apparently neutral rule, criterion or practice puts a person at a disadvantage 
compared with others as on the grounds of personal characteristics, unless the rule, criterion or practice has a 
legitimate aim and the means for achieving the aim are appropriate and necessary.



Non-discrimination Act 
Section 15 Reasonable accommodation to realise equality of persons with disabilities
An authority, education provider, employer or provider of goods and services has to make due and appropriate 
adjustments necessary in each situation for a person with disabilities to be able, equally with others, to deal with 
the authorities and gain access to education, work and generally available goods and services, as well as to manage 
their work tasks and to advance their career.

In assessing the reasonableness of the adjustments, attention shall also be devoted, in addition to the needs of 
the person with disabilities, to the size, financial position, nature and extent of the operations of an actor, referred 
to in subsection 1, as well as the estimated costs of the adjustments and the support available for the adjustments.

On request, the employer shall promptly provide a written report on the grounds of its procedures to a person with 
disabilities, who considers that they have been discriminated against as a result of the denial of reasonable 
adjustments in applying for employment or public service employment or in an employment relationship or in an 
employment relationship under public law.

Section 17 Prohibition of discriminatory work advertisements
When advertising an open position, public service office or post, an employer may not unlawfully require that 
applicants have the personal characteristics or qualities referred to in this Act.



The Criminal Code of Finland 39/1889

Chapter 47 - Employment offences (578/1995)

Section 3 - Work discrimination (885/2009)
An employer, or a representative thereof, who when advertising for a vacancy or selecting an employee, or 
during employment without an important and justifiable reason puts an applicant for a job or an employee in 
an inferior position

(1) because of race, national or ethnic origin, nationality, colour, language, sex, age, family status, sexual 
preference, inheritance, disability or state of health, or

(2) because of religion, political opinion, political or industrial activity or a comparable circumstance shall be 
sentenced for work discrimination to a fine or to imprisonment for at most six months.



Further reading

• The Ministry of Justice, Finland: Fundamental rights/ Equality and non-discrimination oikeusministerio.fi/en/equality-and-
non-discrimination

• equality.fi (website provided by the Ministry of Justice) 

• The Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland: Labour legislation / Non-discrimination and equality in 
working life tem.fi/en/non-discrimination-and-equality-in-working-life

• How to promote diversity in recruitment? Finnish Institute of Occupational Health 2021 ttl.fi/en/themes/tyoelaman-
muutos/monimuotoinen-tyoelama/how-promote-diversity-recruitment

https://oikeusministerio.fi/en/equality-and-non-discrimination
https://equality.fi/
https://tem.fi/en/non-discrimination-and-equality-in-working-life
https://www.ttl.fi/en/themes/tyoelaman-muutos/monimuotoinen-tyoelama/how-promote-diversity-recruitment

