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Syrjintälautakunta oli 27.11.2008 antamassaan päätöksessä kieltänyt Rovaniemen 
kaupunkia syrjimästä saamenkielisiä lapsia heidän etnisen taustansa perusteella 
lasten päivähoitojärjestelyissä ja asettanut uhkasakon kieltopäätöksensä 
tehosteeksi. Rovaniemen kaupungin haettua päätökseen muutosta Rovaniemen 
hallinto-oikeus hylkäsi valituksen muilta, paitsi uhkasakon määräajan asettamista 
koskevilta osin, ja palautti asian syrjintälautakunnalle määrä-ajan asettamista 
varten. Syrjintälautakunta asetti kohtuulliseksi katsomansa määräajan, johon 
mennessä kieltopäätöstä on noudatettava. Rovaniemen kaupungin tuli noudattaa 
syrjintälautakunnan 27.11.2008 saamenkielisten lasten päivähoitoasiassa tekemää 
kieltopäätöstä 31.12.2010 mennessä. 
 
 
Rovaniemen kaupungin valitus hallinto-oikeudelle: 
 
Rovaniemen kaupunki vaati asetetun uhkasakon poistamista, ja toissijaisesti muuttamaan 
lautakunnan päätöstä siten, että päätökseen sisällytetään uhkasakkolain 6 §:n mukainen 
määräys siitä, mihin kaupunki on velvoitettu sekä milloin, mihin mennessä tai mistä lähtien 
päävelvoitetta on noudatettava ja asettamaan yhdenvertaisuuslain 13 §:n 3 momentin 
tarkoittama kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa päätöstä on noudatettava. 
 
 
Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös: 
 
Hallinto-oikeus, valituksen enemmälti hyläten, palautti asian syrjintälautakunnalle sellaisen 
määräajan asettamista varten mihin mennessä tai mistä lähtien kieltopäätöstä on 
noudatettava.   
 
Hallinto-oikeus katsoi, ettei syrjintälautakunnan päätöksen tarkoitusta ole mahdollista 
toteuttaa välittömästi, kun otetaan huomioon järjestettävän palvelun luonne. Näin ollen ja 
kun yhdenvertaisuuslain 13 §:n 3 momentin ja uhkasakkolain 6 §:n 3 momentin 
säännökset huomioon ottaen syrjintälautakunnan tulee tarvittaessa liittää antamaansa 
kieltopäätökseen kohtuullinen määrä-aika, mihin mennessä tai mistä lähtien päävelvoitetta 
on noudatettava, syrjintälautakunnan olisi tullut asettaa päätökseensä sellainen 
määräaika, johon mennessä kaupungin tulee järjestää nyt kysymyksessä olevat palvelut 
lain vaatimukset täyttävällä tavalla. Sillä seikalla, että kaupunki ei ole itse vaatinut 
määräajan asettamista, ei ole asiassa oikeudellista merkitystä. Hallinto-oikeus katsoo, ettei 
päätös täytä yhdenvertaisuuslain 13 §:n 3 momentissa ja uhkasakkolain 6 §:n 3 
momentissa asetettuja vaatimuksia määräaikaa koskevilta osin. Tämän vuoksi asia tulee 
palauttaa syrjintälautakunnalle määräajan asettamista varten. 
 
 
 



 
Rovaniemen kaupungin lausunto: 
 
Rovaniemen kaupunki ilmoittaa, että Rovaniemen Etelärinteen päiväkodissa on syksyllä 
2008 aloittanut saamenkielinen ryhmä yhtenä ryhmänä. Lapsia kaudella 2008-2009 on 
ollut yhteensä kolme ja heitä varten on yksi työntekijä. Vuoden 2009 alusta 
saamenkielisestä on tullut oma päiväkotinsa. Syksyllä 2009 lapsia on ollut seitsemän, 
joista kaksi esiopetusikäistä. Tästä syystä ryhmään on palkattu toinen työntekijä, joka on 
koulutukseltaan luokanopettaja, ja kykenee siten antamaan kahdelle lapselle esiopetusta. 
Toiminta jatkuu edelleen kahden työntekijän voimin, ja lapsia on palvelun piiriin tulossa 
tällä hetkellä seitsemän. Rovaniemen kaupunki katsoo, että se täyttää asiassa sille 
lainsäädännön asettamat velvoitteet. Rovaniemen kaupunki vaatii, että lautakunta lausuu 
tarvittaessa asiasta ja perustelee, miksi asiantila on edelleen sellainen että uhkasakon 
määräämiselle on olemassa lailliset perusteet. 
 
Esittelijän päätösesitys: 
 
Syrjintälautakunta asettaa kohtuulliseksi katsomansa määräajan, johon mennessä 
kieltopäätöstä on noudatettava. 
 
Päätös: 
 
Syrjintälautakunta asetti kieltopäätöksen tehosteeksi asetetulle 7000 euron uhkasakolle 
kohtuulliseksi katsomansa määräajan. Rovaniemen kaupungin on noudatettava 
syrjintälautakunnan 27.11.2008 saamenkielisten lasten päivähoitoasiassa tekemää 
kieltopäätöstä 31.12.2010 mennessä. Rovaniemen kaupungin muiden vaatimusten osalta 
syrjintälautakunta toteaa, ettei asia ole syrjintälautakunnassa vireillä muilta kuin hallinto-
oikeuden palauttamalta osin, eli määräajan asettamisen osalta.  
 
Lainkohdat: 
 
Yhdenvertaisuuslaki 13 §:n 3 momentti  
 
Uhkasakkolaki 6 §:n 3 momentti, 22 § 
 
Hallintolaki 34 § 
 


