
Rasismin vastainen 
sitoumus



Saatesanat
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.10.2021 Espoo-tarinan, joka on kaupungin strategia.

Espoon arvot ja toimintaperiaatteet ovat: Espoo on asukas ja asiakaslähtöinen, Espoo on 
vastuullinen edelläkävijä ja Espoo on oikeudenmukainen. Espoo-tarinassa korostetaan, että 
jokainen Espoossa asuva on espoolainen ja rasismiin on nollatoleranssi.

Espoo-tarinan linjauksia toteuttaakseen Espoon kaupunki liittyi syyskuussa 2021 mukaan 
oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun käynnistämään kampanjaan, joka rohkai-
see ihmisiä toimimaan antirasistisesti omassa arjessaan ja kannustaa pohtimaan rasismin 
vaikutuksia laajemmin yhteiskunnassa. Etniset ja uskonnolliset vähemmistöt kohtaavat 
rasismia Suomessa sekä yksittäisinä rasistisina tekoina että arjessa tapahtuvana syrjintänä 
ja ulossulkemisena. Rasismia esiintyy laaja-alaisesti eri yhteiskunnan osa-alueilla niin kou-
lutuksessa, työelämässä kuin julkisissa tiloissakin. Olen Antirasisti -kampanjalla kannus-
tetaan puuttumaan rasismiin sekä toimimaan aktiivisesti rasismia vastaan. Tavoitteena on 
lisätä tietoisuutta antirasismista ja antaa työkaluja rasismiin puuttumiseen.

Ihmisoikeudet on turvattu jokaiselle ihmiselle kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, ja 
ne ovat osa kansallista lainsäädäntöämme. Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmisel-
le kuuluvia perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka ovat kaikille samoja ja voimassa kaikkialla 
henkilön taustasta riippumatta. Suomessa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia täydentä-
vät perusoikeudet, jotka on turvattu perustuslaissa kaikille ihmisille.

Yhdenvertaisuuslaissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, 
uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, 
terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. 
Suku puoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää käsitel-
lään tasa-arvolaissa. Liitteestä löydät keskeisten käsitteiden määritelmät.

Sitoumuksen tavoitteena on sitouttaa kaupunginvaltuutettuja kampanjan tavoitteiden mu-
kaisesti lisäämään omaa ymmärrystä ja tietoutta rasismista, ymmärtämään oman roolin 
yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä sen, että muutoksen aikaansaamiseksi pitää tehdä 
aktiivisia antirasistisia tekoja.

Olen antirasisti -sitoumus on tärkeä ja konkreettinen toimi, jolla pyritään osaltaan toteutta-
maan Espoo-tarinan linjauksia. Antirasismin ytimessä on pyrkimys vähentää rasismia. Muu-
tos edellyttää aktiivisi tekoja: aktiivista puuttumista epäasialliseen käytökseen ja syrjintään, 
ja yhdenvertaisuuden edistämistä yhteiskunnassa.

Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Rasismin vastainen sitoumus
1.  Huolehdin siitä, että päätökseni edistävät yhdenvertaisuutta. 

2.  Puutun rasistisiin tilanteisiin sekä väkivaltaan ja vihaan yllyttäviin puheisiin 
ja tekoihin.

3.  Kohtaan ihmisen. Tutustun ja yritän nähdä asian toisen näkökulmasta. 
Huomaan ennakkoluuloni.

4.  Haluan oppia toimimaan paremmin. Kuuntelen, lisään ymmärrystäni ja 
tietoani rasismista ja syrjinnästä sekä opin.



Liite
Tästä löydät sitoumuksen kannalta keskeisimmät termit. 

Antirasismi
Aktiivista tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan. Antirasistista toimintaa on 
se työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytänteiden vaikutuksia ja kielteisiä ennak-
koluuloja.

Lähde: Oikeusministeriö 17.12.2021, yhdenvertaisuus.fi/sanasto

Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta 
heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudes-
taan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, tervey-
dentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, 
eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia 
palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että 
ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja 
työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänaluilla.

Lähde: Oikeusministeriö 17.12.2021, yhdenvertaisuus.fi/mita-on-yhdenvertaisuus

Rasismi
Rasismia on ihmisten tai ihmisryhmien asettaminen muita alempiarvoisempaan asemaan 
esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskon-
non perusteella. Rasistisen käytöksen ja vihapuheen taustalla on usein tiedon puutetta ja 
pelkoa, stereotyyppistä ajattelua, ennakkoluuloja ja välinpitämättömyyttä. Arjessa rasismi 
ilmenee loukkaavina tekoina: poissulkemisena, vihjailuna, nimittelynä, rasistisena vitsailuna, 
nöyryyttävänä suhtautumisena, halveksuntaa osoittavina ilmeinä, eleinä tai jopa väkivaltana.

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto 17.12.2021, 
www.mll.fi/tehtavat/mita-rasismi-kokemukseni-rasismista-rasismi-ja-vihapuhe

Ennakkoluulo
Ennakkoluuloksi kutsutaan käsitystä, joka on luotu ennen ihmiseen tai asiaan tutustu-
mista. Ennakkoluulot juontavat usein juurensa tietämättömyyteen: kun emme tunne asian 
todellista laitaa, joudumme arvaamaan, olettamaan ja yleistämään. Usein ennakko luulot 
kohdistuvat kokonaiseen ihmisryhmään, kuten kansallisuuteen, vähemmistöön, etniseen tai 
uskonnolliseen ryhmään. Ennakkoluulot voivat olla este tutustumiselle, toisen kunnioitta-
miselle tai keskinäiselle luottamukselle. Pahimmassa tapauksessa ennakko luulot johtavat 
syrjintään ja rasismiin.
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http://www.mll.fi/tehtavat/mita-rasismi-kokemukseni-rasismista-rasismi-ja-vihapuhe

