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Ođđ õõut-tääʹssʼsažvuõtt lääʹǩǩ šõõddi viõʹǩǩe eeʹjj
2015 aalǥâst da tõn miârktõssân lij viikkâd ooudâs
õõut-tääʹssʼsažvuõđ da tuâsttad vuâstta čårstummuž
di teäʹddeed čårstummuž vuässliʹžžen šõddâm
lääʹǩǩstaan.
Lääʹjjest šiõtteet jeäʹrbi mieʹldd tõʹst,
n
mii lij čårstummuž
n
mii lij sååvšum jeeʹresnallšem âânnmõš
n
ǩeäzz čårstummšest iʹlmmtet
n
måkam pueʹrõõzzid da jeeʹres seuʹrrjõõzzid lääʹjj vuäivva vuäitt ooccâd di
n
ǩeäi puätt viikkâd ooudâs õõut-tääʹssʼsažvuõđ.

Mii lij čårstummuž?
Čårstummuš lij šlaajjnalla oummui jeeʹresärvvsa âânnmõõžž tõn vuâđald, što sij koʹlle (leʹbe siʹjjid viiggât
kuullâm) snäätnas jouʹǩǩe, ouddmeârkkân toobdste
snäätnas åskldõõǥǥ leʹbe koʹlle seksuaalʼlažminoriteʹtte. Čårstummuž tuâǥǥâst liâ täujja jeeʹres jooukid tillʼ
lõõvvi ouddjurddi, kook veeideet kuõskkâd pukid kõõččmõõžžâst åårri jouʹǩǩe kuulli persoonid.
Čårstummuž vuäitt leeʹd oʹdinakai sääʹnn leʹbe vueʹǩǩ,
leʹbe tõt vuäitt leeʹd seuʹrrjõõzz õhttsažkååʹdd raajõõzzin. Čårstummuš lij Lääʹddjânnmest ǩiõlddum
vuâđđlääʹjj, õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj, tääʹssärvvlääʹjj, reäʹǩǩõslääʹjj di määŋgai oʹdinakai spesiaal-lääʹjji
vuäivva. Vuâđđlääʹjj čårstemšeâttmõš ǩeâldd še nuʹtt
sarnnum pååđâânnmõõžž leʹbe segregaatio, koʹst
kääzzkõõzzid puuʹtet jeeʹrab jeeʹres narodjooukid
čårstemǩiõlddjest peäggtum vuâđ meâlddsânji, jõs ij
tõn vueiʹt koon-ne väʹlddjõõʹtti määin vuâđald ââʹnned
mieʹrruum vueʹjjest uʹvddum vuõiggâdvuõttân.

Čårstummuž ǩiõld

Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj 8 §:t mieʹldd ij ni ǩeän vuäǯǯ
čårsted ââʹjj, alggpuättmõõžž, meerlažvuõđ, ǩiõl, åskldõõǥǥ, väimmjurddi, miõlljurddi, politiikklaž tuejjummuž, ämmatõhttõstuåimmjummuž, piârkõõskõsvuõđ,
tiõrvâsvuõđ, vâkksõsvuõđ, seksuaalʼla årrnummuž leʹbe
jeeʹres persooʹne õhtteei määin vuâđald.
Čårstummuš lij ǩiõlddum soorčǩani tõʹst, vuâđđââvv-a
tõt persoon jiiʹjjes avi ǩeän-ne nuuʹbb kuõskki tuõtt-

lažäšša leʹbe aaibšõʹsse. Čårstummšest vuäitt leeʹd
kõõččmõš, ko persoon ââʹnet čårsteeʹl tõn diõtt, što son
lij ouddmeârkkân etnliʹžže minoriteʹtte kuulli persoon
õõldâs (õõldâsčårstummuš). Tuejjummuš vuäitt leeʹd
čårstemǩiõlddi vuâstlaž tâʹl še, ǥu tuejjeei ošvdââtt
ouddmeârkkân persoon alggpuättmõõžžâst, ââʹjjest
leʹbe seksuaalʼlâst årrnummšest (aaibšed vuâđđõõvvi čårstummuš ). Vuõiǥâs da pannvuõiǥâs čårstummuž
lââʹssen õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjjest miârktum
čårstummuž lij heâmmummuš, mååžnai šiõttummši
reiddmõš di vuäʹpstõs leʹbe päkkmõš čårsted.

Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj mieʹldd čårstummuž lij
Vuõiǥâs čårstummuš (10 §): persoon ââʹnet pannsubun ǥu ǩeän-ne jeeʹres ââʹnet, lij õnnum leʹbe vueiʹtteʹčeš ââʹnned
vaʹstteejest vueʹjjest.
• Jieʹllemvueʹǩǩneǩ ǩeâlddââtt lueʹšttmen vâkksõs persoon jäärnaǩsââʹjeez.

Pannvuõiǥâs čårstummuš (13 §): ouddlâʹstteld õõutverddsaž vuäʹpstõs, vuâđđ leʹbe vueʹǩǩ säʹtted ǩeän-ne järrsid
neuʹrab statuʹsse persooʹne õhtteei määin vuâđald.
• Tuõjjuväʹlddmõõžžâst õõlǥtet tiuddla lääʹddǩiõl silttõõzz, håʹt tõt ij tuâi tuejjummuž mieʹldd leäkku viâltʼteʹm.

Heâmmummuš (14 §): Persoon ooumažäärv mieʹrrmeâldlânji leʹbe tuõttvueʹǩǩšânji neuʹrreei âânnmõš, koin raajât
persoon pâiʹlǩiõččeei leʹbe neuʹrreei leʹbe suu ool akkeei, šeämm-miõllsaž leʹbe kõrmmleei äimmkruugg.
• Neeuʹrtem diõtt sarnnum rasistla sǩiõlddõõđ leʹbe seksuaalʼlaminoriteʹtte kuulli tuâjjtaaurõõžž nâʹddstummuš liâ
ouddmiârk heâmmummšest.

• Še ooumažäärv neuʹrreei mainnâz, neʹttpååʹštsaaǥǥ, pannvueʹǩǩšõs materiaalʼlaž ouʹdde piijjmõš da jeeʹresnallšem
saakkummuš vuäitt leeʹd lääʹjjest ǩiõlddum heâmmummuš.
Vuäʹpstõs leʹbe päkkmõš čårsted (8 §): Čårstummša õhtteei leʹbe čårstummuž vuäǯǯam diõtt uʹvddum vuäʹpstõs,
tuåimmjemvuäʹpstõs leʹbe õõlǥtõs.
• Restraant jååʹđteei päkk käʹrddvahttmästtrid nââneed, što snäätnaid narodjooukid kuulli persoon jiâ piâzz restraʹntte.

Mååžnai šiõttummši reiddmõš (15 §): Veʹrǧǧneǩ, škooultõõzz jäʹrjsteei, tuâiuʹvddi di tävvri leʹbe kääzzkõõzzi uʹvddi, kååʹtt kuâđđ tuejjeeǩani ääʹššmeâldla da kuäʹssja vueʹjjest taarbšeei mååžna šiõttummuž, koin vâkksai persooni
õõutverddsažvuõtt staanâd, vieʹrrlââvv čårstummša.
• Tuâiuʹvddi ǩeâlddââtt taarbšeeʹjin mååžnain riâššmõõžžin, koid vâkksõs tuâioocci taarbšeʹči vuässõõttâm diõtt tuâjjpäiʹǩǩsäärntummša.

Čårsteei tuâjjpäiʹǩǩiʹlmmtõõllmõõžž ǩiõld (17 §): Tuâiuʹvddi ij vuäǯǯ äävai åårrai tuâjjpääiʹǩest, veeʹrjest leʹbe tuâjast iʹlmmtem poodd vuõiggâdvuõđtää õõlǥted ooccjin tän lääʹjjest juʹrddum persooʹne õhtteei jiiʹjjesnallšemvuõđid
leʹbe aaʹššid.
• Bussõhttõs õõlǥat vuejjaipääiʹǩ kuõskkjest ooccâmiʹlmmtõõzzâst ooccjin Lääʹddjânnam meerlažvuõđ.

Vuâstt-tuåim ǩiõld (16 §) Persoon ij vuäǯǯ ââʹnned pannsanja ij-ka suʹnne ǩiõlddlaid seuʹrrjõõzzid tuejjeei nääʹlin
tõn diõtt, što son lij nuäjjõõttâm õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjjest šiõttuum vuõiggâdvuõđid leʹbe õõlǥtemvuõđid, vuässõõttâm čårstummuž kuõskki ääʹšš čiõlǥeem diõtt leʹbe riõmmâm jeeʹres tuåimid õõut-tääʹssʼsažvuõđ staaneem diõtt.
• Tuâiuʹvddi seʹrdd reâuǥǥla nuuʹbbid, uʹccbõššân väʹǯǯlõs tuâjid suu iʹlmmteen čårstemtobdlmest reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧnekka.

Čårstummuž toobdâlm jeeʹres
narodjooukin
Juõʹǩǩkaž ooumaž vuäitt jõuddâd teivvad čårstummuž
leʹbe ouddkäʹddmõõžžid koon-ne suu õhtteei määin håʹt
ââʹjj, åskldõõǥǥ, tiõrvâsvuõđ dno. vuâđald. Čårstummša

jeäʹrab suõjjteʹm liâ persoon, kook koʹlle nåkmid jooukid, koid tillʼlâʹvve ǩiõldla miõllkaart da ouddkäʹddmõõžž. Čårstummšest vuäitt seuʹrrjed di jiõglva di
ekonoomla skääđ. Tõt še lââʹzzat staanteʹmesvuõđ da
rââššad čårstum oummi vuäittmõõžž vuässõõttâd õhttsažkååddliʹžže tuåimmjummša.

Ouddmiârk čårstummuž tobdlmin jeeʹres narodjooukin
Romaanʼneeʹǩǩ

Romaanʼneeʹǩǩid tillʼlõvvum ouddkäʹddmõõžž rââššee romaanʼneeʹǩǩi õõutverddsaid vuäittmõõžžid piâssâd tuõjju.
Romanpiârrja šiõtteed spesiaalmääinid, ko sij vuåkrje põõrt / vuåkrjempõõrt jiâ miõttâd ni
vooʹps.
Tuâjjpääiʹǩest leʹbe kaupâst šõddi suâlvuõđâst viârtet hiâlǩeld vuõssmõssân romanreâuǥla
leʹbe –äʹššla.

Säʹmmla

Kåʹdd ǩeâlddââtt puʹhttmest sääʹmǩiõllsa peiʹvvhååid leʹbe vuäʹmmoummihååid, håʹt i tõõzz
leʹčči taarbšeei resuurs.
Säʹmmlaid tillʼlâʹvve šeämm-mainnâz interneeʹttest.
Sääʹmnuõr tåʹbdde čårstummuž kulttuurlaž tuâǥǥa diõtt.

Jânnmasiʹrddi

Kuâsttjeeʹjid minoriteettid (kämmaz da järraz väʹlddnaroodâst ålggvueʹjjin moksteei) kuulli
persoonid tillʼlââvv rasistla nâʹddstummuž da viõkkvääʹld õlmmsin pääiʹǩin.
Ǩiõllsilttõsõõlǥtõõzz šiõtteet õõlǥtõssân tuâjast, koʹst tõk jiâ leäkku tuâi tuejjummuž mieʹldd
viâltʼteeʹm.
Persoon, ǩeäʹst lij veeʹresǩiõllsaž nõmm leʹbe kååʹtt maainast muʹrddeeʹl lääʹddǩiõl, lij vaiggâb vuäǯǯad tuâi ǥu šâddvuõđlažläʹddlai.

Vâkksa

Kåå´lezstuuʹlin liikkeei person ij piâzz cõggneejid kaaupid, tuâjjpääiʹǩid leʹbe klasslõõnjid,
håʹt i mååžnain tuåimin piâssmõš leʹčči riâššâmnalla.
Peeʹlljtem person ij kuull saǥǥstõõllmõõžž kõõmeejest sååbbarpirrõõzzâst da suʹst reeidad
induktiivlaž juurdčemkååʹǧǧ âânnmõš.
Kuâsttjemvâkksaž person ij vueiʹt vuässõõttâd universiteeʹtt piâssâmtestta, ǥu teʹstt
vuâđđââvv vuäinnmõʹšše, håʹt i jiõčč mättjempââʹjj da mättjummši spraavdõõttmõš leʹčče
suʹnne vueiʹtlva.

Seksuaalʼ
laminoriteett

Person ij tuõstt puʹhtted seämma sooǥǥbeäʹl åårri kueiʹm tuâjjõhttsažkååʹdd tiõttu, ǥu pââll
čårstummuž.
Seksuaalʼlažminoriteʹtte kuullʼjid tillʼlâʹvve šeämm-mainnâz da viõkkvääʹld.
Seksuaalʼlažminoriteettid kuulli nuõrr/vuõrâsooumaž jõudd kuvddled neuʹrreei sǩiõlddõõđđid škooulâst/tuâjjpääiʹǩest.

Päärna da nuõr

Vueʹllâkksain ǩieʹlddet åårrmõš koon-ne pääiʹǩest, håʹt kauppkõõskõõzzâst leʹbe kaaupâst,
väʹlddjõõʹtti määintää.
Nuõr liâ rââʹžžab sââʹjest tuâjjmarkknin.
Škooulin očndââtt čårstummuž, ǩeuʹssjummuž da seksuaalʼla heâmmummuž.

Vuäʹmmoummu
da puärsmam

Vuäʹmmoummu tåʹbdde, što siʹjjid vueiʹnet puõccjen leʹbe ooddteeʹmen vaikkted sij jiiʹjjes
jieʹllmes kuõskki räʹtǩǩummšid.
Puärsmam teivva čårstummuž tuâjjmarkknin.
Vuäʹmmoummui taarb rääitet liâdǥlai kääzzkõõzzi plaaneem poodd.

Ååskva da
väimmjuurdla
joouk

Persoon teâvtummša leʹbe åskldõõǥǥspraavdõõttmõʹšše õhtteei tuejjeeʹjid ââʹnet cõgldõõzzân persoon tuâituejjummša tâʹl, ko tõk tuõttvueʹǩǩšânji jiâ tõn leäkku.
Ååskvaid minoriteettid kuulli persoon teivva ouddkäʹddmõõžžid da seeʹst lij vaiggâb
vuäǯǯad tuâi.
Åskldõõǥǥteeʹmid da minoritettåskldõõǥǥid kuullʼjid päärnaid jeät jäʹrjstet vaajtõsmäinnsa
prograamm škooul ååskvai šõddmõõžži poodd.

Määŋgvuâđđlaž
čårstummuš

Romanvuäʹmmooumaž šâdd čårstummšen nuʹtt romaanân, neezznen ǥu vuäʹmmooumžen.
Vâkksa jânnmasiiʹrdi jiâ vääʹld tuâjjviõkkpolitiʹǩǩe vuåkkõõvvâmkuʹrsse, ǥu suu tuâi
vuäǯǯam vuäittmõõžžes ǩiõččât åårram järrsi hueʹnab.
Seksuaalʼlažminoriteʹtte kuulli vuäʹmmoummu jieʹllemtaaurõõžž jeät tobdstet piârneʹǩǩen
puõcci- leʹbe puärrsihuõlâst.

Mii lij sååvšum jeeʹresnallšem âânnmõš?
Puk jeeʹresnallšem âânnmõš, kååʹtt vuâđđââvv persooʹne õhtteei mäinna, håʹt tiõrvâsvuõʹtte, âkka, meerlažvuõʹtte dno., ij leäkku čårstummuž. Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj 11 §:t mieʹldd jeeʹresnallšem âânnmõš ij
leäkku čårstummuž, jõs âânnmõš vuâđđââvv läkka, tõʹst
lij jeeʹresnalla väʹlddjõʹtti täävtõs da kuånst täävtõõzz
vuäǯǯam diõtt liâ vuõiggvuâla. Ouddmeârkkân tääbbaǩ-,
veiʹnn- da trafikklääʹjjšiõttummšest lij šiõttuum jeeʹresnallšmin ââʹǩǩraajin da õõlǥtõõzzin.
Še jeeʹres ǥu läkka vuâđđõõvvâst jeeʹresnallšmest âânnmõõžžâst vuäitt leeʹd vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi
määineld väʹlddjõʹtti täävtõs. Ouddmeârkkân nuõri čårstummuž vuâsttatuâsttai tuåim, ǩiõlljoouki õõuttääʹssʼsažvuõđ ooudâsviikkmõš leʹbe ååskvaid minoriteettid uʹvddjeei veäʹǩǩvuõđ jiâ leäkku čårstummuž, ǥu
tõk ǩiččlâʹtte vuâđđvuõiggâdvuõttvueiʹnnemkuuʹlmest
väʹlddjõʹttem vueiʹvvmeäʹr. Näkam vueiʹvvmeäʹr liâ
ouddmeârkkân ǩiõllʼlai da kulttuursai vuõiggâdvuõđi,
čårsteʹmvuõđ da tääʹssäärv di päärnai da minoriteetti
vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõš.

Positiivlaž spesiaalâânnmõš

Positiivlaž spesiaalâânnmõš, koon miârktõssân lij tuõttvueʹǩǩšõõzz õõut-tääʹssʼsažvuõđ ooudâsviikkmõš leʹbe
čårstummšest pueʹtti hääiʹti vuâsttatuâsttmõš leʹbe
jaukkeem, ij õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj 9 §:t mieʹldd leäkku čårstummuž. Positiivlâst spesiaalâânnmõõžžâst
âlgg leeʹd vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi määineld

väʹlddjõʹtti täävtõs da tõn âlgg leeʹd plaanuum, vuõiggvuâltum da kõskkäiggsa. Positiivla spesiaalâânnmõõžž
liâ ouddmeârkkân nåkam vuõiggvuâla rekrytâʹsttemtuåim, koin ǩiččlõõđât lââʹzzted vueʹlleeʹttkâʹsttum jouʹǩǩe
kuulli persooni (ouddmeârkkân jânnmasiiʹrdji) vuässõõzz personkååʹddest.

Jeeʹresnallšem âânnmõš tuâjast da
tuõjju väʹlddem poodd

Jeeʹresnallšem âânnmõš tuâjast da tuâjjtuejjummuž vaʹlljeen lij õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj 12 §:t mieʹldd uʹvddum
vuõiggâdvuõtt, jõs âânnmõš vuâđđââvv tuâjjtuejjummši šlaai da tõi spraavdõõttmõõžž kuõskkjid tuõttlaid da
räʹtǩǩeejaid õõlǥtummšid da âânnmõš lij vuõiggvuâla
uʹvddem vuõiggâdvuõđi täävtõʹsse piâssâm diõtt.
Ouddmeârkkân paapp veeʹrj tiuddeem poodd vueiʹtet õõlǥted snäätnas ceerkavkådda kuullmõõžž leʹbe
ǩiinaliʹžže restraʹntte vueiʹtet ooccâd ǩiinalažtuâǥǥsaid
reâuǥlaid.
Âkka leʹbe jälstemsâjja vuâđđõõvvi jeeʹresnallšem
âânnmõš lij lââʹssen vuõiggâdvuõđtummu, jõs
âânnmõõžžâst lij objektiivlânji da ääʹššmeâldlânji
vuâđđõttum tuâjjvuõttpolitiikklaž leʹbe tuâjjmarkknid kuõskki täävtõs leʹbe jõs jeeʹresnallšem âânnmõš
puätt jäältõk- leʹbe reâuǥääʹppteʹmesvuõđõuddõõzzi
vuäǯǯamõõlǥtem diõtt nâânuum ââʹǩǩraajin.

Ǩeäzz čårstummšest iʹlmmtet?
Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj jääʹǩǩtummuž värddje
õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj 18 §:t mieʹldd õõuttääʹssʼsažvuõttväʹldduumneǩ, õõut-tääʹssʼsažvuõtt - da
tääʹssärvvluʹvddkåʹdd di reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧneeʹǩǩ.
Pååʹles tuʹtǩǩad čårstummuš- leʹbe čårstummša õhtteei
reäʹǩǩõõzzid.
1 Jõs toobdak pueʹttem čårstummšen koon-ne jeeʹres jieʹllemvuuʹdest ǥu tuâjj-jieʹllmest (ouddmeârkkân õlmmsa kääzzkõõzz, škooultõs dno.),
vääʹld õhttvuõđ õõut-tääʹssʼsažvuõttåskkooumže.
www.syrjinta.fi

Jõs ǩiõččak šõddâm čårstummšen, vuäitak uʹvdded
čårstummuž kuõskki ääʹšš še õõut-tääʹssʼsažvuõttda tääʹssärvvluʹvddkååʹdd ǩiõttʼtõõllâmnalla.

2 Jõs toobdak šõddâm čårstummšen tuâjjpääiʹǩest leʹbe
tuâi ooccâm poodd, vääʹld õhttvuõđ tuâjjsuõjjeemveʹrǧǧnekka.
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

3 Jõs toobdak, što tuʹnne lij tillʼlõõvvâm reäʹǩǩõs,
koozz õhttne čårsteei motiiv, vääʹld õhttvuõđ pååʹlsa.
www.poliisi.fi
4 Jõs toobdak, što veʹrǧǧneeʹǩǩ liâ âânnam tuu
čårsteejânji ,vuäitak še tuejjeed kueʹddelm parlameeʹnt vuõiggâdvuõttäʹššooumže, vuʹvddvaaldšemkonttra leʹbe sosiaal da tiõrvâsvuõđhuõl veʹrǧǧneeʹǩǩi
sââʹjest pääikla puõcci- leʹbe sosiaaläʹššooumže.

Jõs leäk pannsnäätnai tõʹst, ǩeän årra jåårǥled
čårstummuž kuõskkjest ääʹššest, vuäitak kõõččâd
vuäʹppõõzz õõut-tääʹssʼsažvuõttväʹldduumneeʹǩǩest
leʹbe reäʹǩǩõõzz čueʹcctem oummi peiʹvvrõõttmõõžžâst
(www.riku.fi). Čårstemiʹlmmtõõzz tuʹmmjeen lij
šiõǥǥ muʹštted, što õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹǩǩ ǩeâldd
vuâstt-tuåim čårstummšest iʹlmmtam persoon ool.

Vuäʹpstõõzz da vuõiggâdvuõđla vieʹǩǩ vuäitt vuäǯǯad
še lääʹǩǩveäʹǩǩ-konttrin (www.oikeus.fi), ämmatleettin
leʹbe jeeʹres jooukid eeʹttǩeeʹjin meerlažorganisaatioin.

Õõut-tääʹssʼsažvuõttväʹldduumneǩ
Õõut-tääʹssʼsažvuõttväʹldduumneǩ vuäitt vieʹǩǩted čårstummuž vuässliʹžžen šõddâm persoonid täi tuejjeem
čårstemläittmõõžžid tuʹtǩǩeem poodd. õõut-tääʹssʼsažvuõttväʹldduumneeʹǩǩ beälla vuäitt jåårǥled, jõs lij tobddâm
leʹbe vuâmmšam čårstummuž ââʹjj, alggpuättmõõžž, meerlažvuõđ, ǩiõl, åskldõõǥǥ, väimmjurddi, miõlljurddi, politiikklaž tuejjummuž, ämmatõhttõstuåimmjummuž, piârkõõskõsvuõđi, tiõrvâsvuõđ, vâkksõsvuõđ, seksuaalʼlaž
årrnummuž leʹbe jeeʹres persooʹne õhtteei määin vuâđald.

Reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧneeʹǩǩ
Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj jääʹǩǩtummuš reâuggvuõđâst, õõlmâsvuõiggâdvuõđlâst veʹrǧǧvuõđâst, tuâjjmättʼtõõttmõõžžâst da jeeʹres vaʹstteei tuåimmjummšest tuâjjpääiʹǩest di tuõjju vääʹldeen värddje reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧneeʹǩǩ. Reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧneǩ vuäitt mõõnnâd kõʹsǩǩe tuâjjpääiʹǩest võddõõtti čårstummša reâuǥsuõjjmõõžž vuåppmõõžžâst da tuâjjpääiʹǩ reâuǥsuõjjeemõhttsažtuâjast uʹvddum lääʹjjest šiõttuum vuåppâmtuåimin,
ouddm. tuåimmjemvuäʹppõõzzin da auʹǯǯjummšin. Jõs tuâiuʹvddi ij jääʹǩǩed auʹǯǯjummuž, reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧneǩ vuäitt tuejjeed tuâiuʹvddi õõlǥteei tuʹmmstõõǥǥ.

Tääʹssärvvåskkooumaž
Tääʹssärvvåskkoummu tuâjj lij värddjed tääʹssärvvlääʹjj jääʹǩǩtummuž. Tääʹssärvvåskkooumaž vuäitt vieʹǩǩted
tääʹssärvvlääʹjjest meäʹrtõllum čårstummuž vuässliʹžžen šõddâm tän vuõiggâdvuõđi staanmõõžžâst di taarbšeen vieʹǩǩted tän vuõiggâdvuõttjååttmõõžžâst.

Õõut-tääʹssʼsažvuõtt- da tääʹssärvvluʹvddkåʹdd
Õõut-tääʹssʼsažvuõtt - ja tääʹssärvvluʹvddkåʹdd nâânad vuässbeäʹli kõskksa suåvâdvuõđ čårstummuž leʹbe
vuâstt-tuåimid kuõskkjest ääʹššest. Õõut-tääʹssʼsažvuõtt - da tääʹssärvvluʹvddkåʹdd vuäitt jeeʹres ǥu reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧneeʹǩǩ tuåimmväldda kuullʼjin aaʹššin ǩieʹldded ääʹššvuäʹmsteei juäʹtǩǩmest leʹbe oođeemest
čårstummuž. Luʹvddkåʹdd vuäitt še meäʹrreed ääʹššvuäʹmsteei riõmmâd tuåimid šiõttuum õõlǥtõõzzi tiuddeem
diõtt. Luʹvddkåʹdd vuäitt šiõtteed uʹvddmes ǩiõlddi leʹbe meäʹrrõõzz teäʹddeemnalla akkeemsääkk.
Tääʹssärvvlääʹjj jääʹǩǩtummuž värddjummšest luʹvddkååʹddest lij tuåimmvääʹld še tuâjj-jieʹllma õhtteeʹjin
kõõččmõõžžin. Ääʹšš vuäitt õõut-tääʹssʼsažvuõtt - da tääʹssärvvluʹvddkååʹdd ǩiõttʼtõõllâmnalla puʹhtted tääʹssärvvlääʹjj kuõskkjin vueʹzzin tääʹssärvvåskkooumaž leʹbe tuâjjmarkkni kõõskõsorganisaatio.

Čårstummuž seuʹrrjõõzz
Čårstummuž seuʹrrjõõzz šâʹdde tõn mieʹldd tõʹst, mõõn
lääʹjj vuäivva čårstemšõddmõš duõmmišttmest ǩiõttʼtõõlât. Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj seuʹrrjõõzzid koʹlle
čårstummuž vuässliʹžže mäʹhssemnalla kuulli pueʹrõs,
čårsteei suåppâm-määin taarbtemʼmen raajjmõš,
reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧneeʹǩǩi tuåimmjemvuäʹppõõzz da
auʹǯǯjummuž uvddmõš di õõut-tääʹssʼsažvuõtt- da tääʹssärvvluʹvddkååʹdd mieʹrreem ǩieʹlddem- leʹbe õõlǥtemtuʹmmstõk da tõi teäʹddeem diõtt uʹvddjeei akkeemsäkk.
Šlaajjnallšeem viârtõõzz čårstummša õhtteejin
vuõiggâdvuõttšõddmõõžžin lij reäʹǩǩõslääʹjj vuäivva uʹvddum säkkštraaff, kuuitâǥ jäänmõs-štraaff
čårstummšest lij 6 mp tuʹrmmvuõđ. Čårstummšen
šõddâm vuäitt še vuäǯǯad koʹrvvõõzz tuâjjsuåppmõšlääʹjj vuâđald leʹbe ns. mueʹǩǩ- pååʹmhkoʹrvvõslääʹjj
vuâđald.

Pueʹrõs

Čårstummuž leʹbe vuâstt-tuåimi vuässliʹžžen šõddjest lij
õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj 23 §:ttu vuâđđõõvveeʹl vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad pueʹrõs tõn veʹrǧǧneeʹǩǩest, tuâiuʹvddjest leʹbe škooultõõzz jäʹrjsteejest leʹbe tävvri leʹbe
kääzzkõõzzi pohttjest, kååʹtt lij õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj vuâsttsânji čårstam suu leʹbe tillʼlõõvvâm suʹnne
vuâstt-tuåimid.

Pueʹrõõzz meäʹrest ij leäkku lääʹjjest šiõttuum jäänmõsmieʹrr. Pueʹrõõzz puätt õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj 24 §:t
mieʹldd leeʹd vuõiggvuõđmeâldlast kõskkvuõđâst tuâi
tuõđâsvuõʹtte. Tuâi tuõđâsvuõđ ärvvtõõlât vääʹldeeʹl
lokku reäʹǩǩõõzz šlaajj, veeidsõsvuõtt da pešttmuš.
Pueʹrõõzz õõlǥtet suudvuõiggsest da tõn puätt šõddâd kueiʹt eeʹjj määttest čårsteeijest leʹbe vuâstt-tuåimi ǩiõlddi vuâsttsast mõõnntõõllmõõžžâst. Pueʹrõõzz
vuäǯǯeem ij cõõgg vuäǯǯeed koʹrvvõõzz pååʹmhkoʹrvvõslääʹjj leʹbe jeeʹres lääʹjj vuâđald.

Ǩieʹlddemtuʹmmstõk da
akkeemsäkk

õõut-tääʹssʼsažvuõtt - da tääʹssärvvluʹvddkåʹdd vuäitt
õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj 20 §:t mieʹldd ǩieʹldded, jeeʹres ǥu reâuǥsuõjjeemveʹrǧǧneeʹǩǩ tuåimmväldda kuullʼjin aaʹššin, ääʹššvuäʹmsteei juäʹtǩǩmest leʹbe oođummšest čårstummuž leʹbe vuâstt-tuåimid leʹbe miäʹrreed
tän riõmmâd mååžnast mieʹrrääiʹjest tuåimid õõuttääʹssʼsažvuõttlääʹjjest šiõttuum õõlǥtõõzzi tiuddeem
diõtt. Luʹvddkåʹdd vuäitt šiõtteed uʹvddmes ǩiõlddi leʹbe
meäʹrrõõzz teäʹddeemnalla akkeemsääkk.

Mäʹhtt õõut-tääʹssʼsažvuõđ vueiʹtet
viikkâd ooudâs?
Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjj mieʹldd veʹrǧǧneeʹǩǩi, škooultõõzz jäʹrjsteeji di tuâiuʹvddji âlgg ärvvtõõllâd da oouʹdeed õõut-tääʹssʼsažvuõđ jiiʹjjes tueʹjjummšest. Õõudâsviikkâmõõlǥtemvuõđ raajjmõõžžâst âlgg väʹldded
lokku alggpuättmõš, ââʹǩǩ, vâkksõsvuõtt, seksuaalʼlaž
årrnummuš, åskldõk da jeeʹres õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjjest ǩiõlddum räʹtǩǩeemvuâđ? . Õõudâsviikkâmtu-

åimi mieʹrren lij staaneed puki persooni tuõttvueʹǩǩšânji
õõutverddsa vuäittmõõžž ââʹnned jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩi
kääzzkõõzzid, škooultõõttâd da mõõnnâd õõudâs tuâjast. Tõt vuäitt õõlǥtet tuåimid õõut-tääʹssʼsažvuõđ cõgldõõzzi jaukkeem diõtt, što tuõttvueʹǩǩšõs õõut-tääʹssʼsažvuõtt teâuddjeʹči.

Õõut-tääʹssʼsažvuõđ ooudâsviikkâmõõlǥtemvuõđ õõuttääʹssʼsažvuõttlääʹjjest
Veʹrǧǧneǩ (5 §)

Veʹrǧǧneeʹǩǩ âlgg äärvstõõllâd õõut- tääʹssʼsažvuõđ teâuddjummuž tuåimmjummšest da
riõmmškueʹtted taarbšeei tuåimid õõut-tääʹssʼsažvuõđ teâuddjummuž õõudâsviikkâm
diõtt. Veʹrǧǧneeʹǩǩest âlgg leeʹd plaan taarbšeei tuåimin õõut tääʹssʼsažvuõđ
õõudâsviikkâm diõtt.

Škooultõõzz
jäʹrjsteei (6 §)

Škooultõõzz jäʹrjsteei da tän tueʹllʼjem mättʼtõõttâmstroitteʹl âlgg äärvstõõllâd õõuttääʹssʼsažvuõđ teâuddjummuž tuåimmjummšin da riõmmškueʹtted taarbšeei tuåimid
õõut- tääʹssʼsažvuõđ teâuddjummuž õõudâsviikkâm diõtt.

Tuâiuʹvddi (7 §)

Tuâiuʹvddjest, koon kääzzkõõzzâst liâ põõššinalla uuʹccmõsân 30 persoon, âlgg leeʹd
plaan taarbšeei tuåimin õõut-tääʹssʼsažvuõđ õõudâsviikkâm diõtt.

Õõut-tääʹssʼsažvuõđ ärvvtõõllmõš
Õõut-tääʹssʼsažvuõđ õõudâsviikkmõš õõlǥat:

1 oodd äärvstõõllâd jiiʹjjes tuåimmjummuž jeeʹres
narodjoouki vueiʹnnemkuuʹlmâst
2 oodd leeʹd vuârrvaikktõõzzâst jeeʹres narodjooukin
3 oodd tobddâd ooudâsviikkâvuuʹdid

4 silttõs plaaneed konkreettlaid tuåimid, koin
õõut-tääʹssʼsažvuõđ viiǥǥât ooudâs.

Õõut-tääʹssʼsažvuõđ vueiʹtet äärvstõõllâd määŋgin jeeʹres mõõntõõllmõõžžin. Viiŋk jeeʹresnallšmin mõõntõõllmõõžžin käunnʼje vuõiggâdvuõttministeria õlmstâʹttem
õõut-tääʹssʼsažvuõđ aʹrvvõõzz neʹttmateriaalâst (liŋkk)

Õõut-tääʹssʼsažvuõttplaan
Õõut-tääʹssʼsažvuõttplaan lij veʹrǧǧneeʹǩǩ, škooultõõzz
jäʹrjsteei leʹbe tuâiuʹvddi tuejjeem plaan tõin konkreettlain tuåimin, koin õõut-tääʹssʼsažvuõđ viiǥǥât ooudâs tuejjummšest leʹbe tuâiuʹvddi roolâst. Plaan vuäitt
leeʹd pååđ leʹbe vueʹss mõn-ne jeeʹres plaan (håʹt
tääʹssärvvplaan, mättʼtõsplaan, reâuǥsuõjjeemtuåimmjemprograamm dno.).
Õõut-tääʹssʼsažvuõttplaan vuäppaz, vuäʹpstõõzz
da pueʹr vueʹjj liâ norrum yhdenvertaisuus.fi
seidda

Õõut-tääʹssʼsažvuõttplaan siiskõõzz
Õõut-tääʹssʼsažvuõttplaan vuäitt ââʹnned seʹst ouddmeârkkan čiõlǧǧeemtuei õõut-tääʹsʼssažvuõđ ärvvtõõllâm-mõõntõõllâmvueʹjjin da tõn šõddmõõžžin, listtõõzz
konkreetla tuejjummšin õõut-tääʹssʼsažvuõđ ooudâs-

viikkmõʹšše di še tõn, mäʹhtt da måkam äiʹǧǧtaauʹlin
plaan tiuʹddepiijjmõõžž seuʹrrjet, ärvvtõõlât da taarbi
mieʹldd peiʹvveet.

ÄRVVTÕÕLLÂM-MATRIIS
õõut-tääʹʼsažvuõđaʹrvvõs
mõõntõõllâmvueʹǩǩ
Ouddmiârkkân:
Tuâjjlažkåʹddkõõjjõs

Ärvvtõõllâmsåbbar

Ceâlkâlmkõõrv

Projeektiseuʹrrjemteâđ

Äʹššǩeʹrjj-analyys

õõut-tääʹssʼsažvuõttplaan

vuâmmšõõzz
Tuâiuʹvddi

Tuejjummuš

tuåimm
(čiõlǧǧeemtuejj äiʹǧǧtaull
da vasttõõzz)

seuʹrrjummuš

Õõut-tääʹssʼsažvuõttmâiʹd tõt miârkat?

Õõut-tää’ssʼsažvuõtt miârkat tõn, što puk oummu liâ seämma-ärvvsa da što ij ni ǩeän vuäǯǯ čårsted ouddm. ââʹjj, leeʹšǩeeuʹn, seksuaalʼla årrnummuž leʹbe mõn-ne persooʹne õhtteei määin vuâđald.

Vuõiggmiõllsâst õhttsažkååʹddest pukin liâ õõutverddsa vueiʹtlvaž-

vuõđ škooultõõttâd da viikkâd ooudâs jiiʹjjes, vuäǯǯad kääzzkõõzzid
da ouddned tuâjast.

Lââʹssteâđ

Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹjjest:
FINLEX (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325)
Hallituksen esitys (HE 19/2014 ja HE 111/2014)

Työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö (TyVM 11/2014)
Halltõõzz čuäʹjtõs (HČ 19/2014 da HČ 111/2014)

Tuâjj- da tääʹssärvv-väljjkååʹdd smiõtldõs (TuVS 11/2014 )

Õõut-tääʹssʼsažvuõđ ooudâsviikkmõõžžâst: www.yhdenvertaisuus.fi
Čårstummuž čuõʹcctem oummu lääʹǩǩstaanâst: www.syrjinta.fi

čårstummša kässjõõttmõõžžâst tuâjj-jieʹllmest: www.tyosuolelu.fi
Sooǥǥbeälla vuâđđõõvvi čårstummšest: www.tasa-arvo.fi

čårstummšest lääʹddjânnmest: www.yhdenvertaisuus.fi/syrjinnan_seuranta/
Čårstummuž vuâsttsain kampanjin: Yhdenvertaisuus.fi

Tiedustelut ja esitteen tilaukset: yhdenvertaisuus.om@om.fi

Õõut-tääʹssʼsažvuõttlääʹǩǩ

