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A
lkuvuotta 2008 leimasi keskustelu maa-
hanmuuton kasvusta. Tietoisuus työvoiman 
tarpeesta suomalaisilla työmarkkinoilla sekä 
työperäisen maahanmuuton uudet käytännöt 
leimasivat keskustelua. Vähemmistövaltuu-

tetun kannalta oli olennaista painottaa sitä, että 
muutos tapahtuu syrjimättömästi ja Suomeen tulevien 
ihmisten oikeuksia kunnioittaen. Työelämän syrjin-
täkysymysten valvontaa on tarpeen kehittää. Myös 
asumiseen liittyvät kysymykset korostuivat vuoden 
aikana vähemmistövaltuutetun työssä: asumisen haas-
teet tulee maahanmuuton kasvaessa ottaa aiempaa 
vakavammin. 

Loppuvuotta 2008 leimasivat taloussuhdanteiden 
ja sitä myötä myös maahanmuuttoon liittyvän ilmapii-
rin tiukentuminen. Mm. internetissä käyty keskustelu 
sai jyrkkiäkin sävyjä. Vähemmistövaltuutetun tehtä-
vänä oli painottaa, että maahanmuuton ongelmista 
on voitava keskustella, mutta sananvapautta rajoittaa 
kuitenkin velvoite olla syyllistymättä kiihottamiseen 
kansanryhmää vastaan. Vähemmistövaltuutettu seu-
rasi kunnallisvaaleihin liittynyttä kampanjointia ja 
muistutti poliittisia puolueita vastuustaan rasismin 
ehkäisyssä. Huomiota kiinnitti se, kuinka monet suo-
malaiset ottivat yhteyttä vähemmistövaltuutettuun 
koettuaan maahanmuuttajia karkeastikin leimaavan 
puheen loukkaavan oikeustajuaan. Toimiston saamas-
ta palautteesta voi päätellä, ettei ilmapiirin kiristymi-
nen sittenkään ollut kovin kattavaa. Maahanmuuttoa 
tulisikin tarkastella pidemmällä aikavälillä.

Vähemmistövaltuutettu sai vuoden 2008 aikana 

valmistelluilla lainmuutoksilla uusia tehtäviä. Vä-
hemmistövaltuutettu tulee jatkossa toimimaan myös 
kansallisena ihmiskaupparaportoijana, mikä avaa 
mandaattiamme tämän olennaisen ihmisoikeushaas-
teen suuntaan. Vähemmistövaltuutetun tulee jatkossa 
myös laatia riippumattomia selvityksiä etniseen syrjin-
tään liittyen.

vähemmistövaltuutetun tulevaan työhön suuresti 
vaikuttava hanke on vuoden aikana valmisteilla ollut 
yhdenvertaisuuslain uudistus. Lakiuudistus parantaa 
oletettavasti eri syrjintäperusteiden tasa-arvoista 
asemaa sekä mm. mahdollisuuksia puuttua monipe-
rusteiseen syrjintään. Vuoden aikana vähemmistöval-
tuutettu painotti toiminnassaan erityisesti moniperus-
teisuutta: etnisen alkuperän lisäksi syrjintäkokemuk-
siin vaikuttaa mm. henkilön sukupuoli, ikä tai muu 
ominaisuus. Noin viidesosa vähemmistövaltuutetun 
toimistossa käsitellyistä tapauksista sisälsi muitakin 
syrjintäperusteita kuin etnisen alkuperän tai muuten 
erityisen herkistäviä tekijöitä.

Myös kysymys vähemmistöjen vähemmistöistä 
nousi tässä yhteydessä esiin. On selvää, että oikeuden 
tasa-arvoiseen kohteluun tulee koskea kaikkia. Vä-
hemmistövaltuutetulta kysyttiin vuoden aikana usein 
kantaa myös kulttuurin ja ihmisoikeuksien suhtee-
seen. Ihmisoikeudet antavat toteutustavassaan liik-
kumavaraa, ja mm. kulttuuriin ja uskontoon liittyviä 
erityispiirteitä tulee näissä rajoissa ottaa huomioon. 
Kulttuurin varjolla ei kuitenkaan tule loukata kenen-
kään yksilön ihmisoikeuksia. Näistä rajapinnoista on 

Vähemmistövaltuutetun työkenttä laajeni
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Suomessa varmasti tarpeen käydä vielä tarkempaa 
keskustelua.

alkuperäiskansa saamelaisten osalta vuoden aika-
na oli voimakkaasti esillä saamen kielen asema. Ilman 
riittävän pitkäjänteisiä toimia kaikkien Suomessa 
puhuttujen saamen kielten – mutta erityisesti koltan 
ja inarin saamen – elinvoimaisuus on vaarassa. Vähem-
mistövaltuutettu ehdottikin saamen kielen elvyttä-
misohjelman laatimista kiireellisesti. Vähemmistöval-
tuutettu julkaisi vuoden aikana selvityksen saamen 
kielen asemasta pääkaupunkiseudulla, sekä käynnisti 
dialogin selvityksen seurannasta.   

Romanien osalta korostui vuoden aikana lasten 
asema. Noin puolet romanien yhteydenotoista vähem-
mistövaltuutetun toimistoon koski syrjintää asumises-
sa. Entistä selvemmäksi kävi kuitenkin se, että asumis-
asiat liittyvät monin tavoin mm. lasten koulunkäyntiin 
ja kulttuurikysymyksiin, ja että monet perheet tarvit-
sisivat nykyistä kokonaisvaltaisempaa tukea syrjinnän 
ja syrjäytymisen haasteisiin.

Vähemmistövaltuutetun tehtäviin kuuluu syrjinnän 
ehkäisyn ohella myös hyvien etnisten suhteiden edistä-
minen. Valtuutettu satsasi vuoden aikana voimakkaas-
ti sekä median että sidosryhmien kautta tapahtuvaan 
vaikuttamiseen ja yhteistyöhön. Näkyvyys toteutuikin 
hyvin, ja samalla kontaktipinnat laajenivat. 

suomi elää maahanmuuton murroskautta, ja 
hyvät etniset suhteet ovat edellytys prosessin onnistu-
miselle. Avoin keskustelu auttaa tunnistamaan myös 
ongelmia – leimaaminen ja yleistäminen sen sijaan 
hämärtävät kokonaiskuvaa. Vähemmistövaltuutettu 
painotti vuoden aikana maahanmuuton ja vähemmis-
tökysymysten olevan hyvin monisyisiä kokonaisuuksia, 
ja myös niistä käytävän keskustelun tulisi olla riittävän 
eriteltyä. 

Onnistuminen hyvissä etnisissä suhteissa edellyt-
tää sitä, että myös maahanmuuttajille ja vähemmis-
töihin kuuluville annetaan todellinen mahdollisuus 
onnistua kotoutumisessaan. Tie työmarkkinoille on 
usein vaikea tai johtaa lähinnä tavallisimpiin maahan-
muuttaja-ammatteihin. Myös kielikoulutukseen pääsy 
on yhä usein hidasta. Vähemmistöt näkyvät edelleen 
varsin vähän yhteiskunnallisen päätöksenteon tasolla. 
Monet maahanmuuttajanaiset jäävät edelleen eristyk-
siin. Tarvitaan siis siltoja, jotka mahdollistavat vähem-
mistöihin kuuluvien sijoittumisen nykyistä monipuoli-
semmin suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 
Helsingissä 20. huhtikuuta 2009

Johanna suurpää 
vähemmistövaltuutettu

B
örJan av år 2008 präglades av diskussionen 
kring den ökande invandringen. Medvetenhet 
om behovet av arbetskraft på den finländ-
ska arbetsmarknaden samt ny praxis för den 

arbetsrelaterade invandringen väckte diskussion. 
Ur minoritetsombudsmannens synpunkt var det vä-
sentligt att poängtera att förändringen ska ske utan 
diskriminering och med respekt för rättigheterna hos 
personer som kommer till Finland. Det är nödvändigt 
att utveckla systemen för tillsyn av diskrimineringsfrå-
gor i arbetslivet. I minoritetsombudsmannens arbete 
betonades även frågor som rör boende: i takt med 
den ökande invandringen bör utmaningarna kring 
boende tas på större allvar än tidigare. 

Slutet av år 2008 präglades av att konjunkturen 
försämrades och därmed försämrades även atmosfä-
ren kring invandringen. Till exempel fick diskussionen 
på Internet till och med radikala toner. Minoritets-
ombudsmannens uppgift var att betona att man ska 
kunna diskutera problem relaterade till invandringen, 
men samtidigt begränsas dock yttrandefriheten av 
förpliktelsen att inte göra sig skyldig till hets mot 
folkgrupp. Minoritetsombudsmannen följde med 

kommunalvalskampanjerna och påminde de politiska 
partierna om deras ansvar att förebygga rasism. Mi-
noritetsombudsmannen fäste uppmärksamhet vid att 
ett stort antal finländare kontaktade byrån eftersom 
de ansåg att deras rättsmedvetande blivit kränkt på 
grund av den kritiska diskussionen kring invandrare. 
Av den respons som byrån har fått, kan man ändå dra 
slutsatsen att atmosfären trots allt inte blivit avsevärt 
hårdare. Invandringen borde därför granskas under 
en längre tidsperiod.

Genom de lagändringar som gjordes under 2008 
fick minoritetsombudsmannen nya uppgifter. I fort-
sättningen kommer minoritetsombudsmannen även 
att fungera som nationell människohandelsrapportör, 
vilket utvidgar vårt mandat i riktning mot detta vä-
sentliga människorättsproblem. Minoritetsombuds-
mannen ska i fortsättningen även göra oberoende 
utredningar om etnisk diskriminering. 

revideringen av lagen om likabehandling, som 
pågått under året, kommer avsevärt att påverka mi-
noritetsombudsmannens arbete i fortsättningen. I och 
med lagreformen kommer sannolikt skillnaderna mel-

minoritetsombudsmannens arbetsfält utvidgades
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lan de olika diskrimineringsgrunderna att suddas ut 
och bland annat möjligheterna att ingripa i multipel 
diskriminering förbättras. Under årets lopp betonade 
minoritetsombudsmannen i sin verksamhet speciellt 
multipel diskriminering: förutom etniskt ursprung 
påverkar bl. a. personens kön, ålder eller annan egen-
skap hur han eller hon upplever diskrimineringen. 
Ungefär vart femte fall som behandlades vid minori-
tetsombudsmannens byrå gällde även andra grunder 
för diskriminering än bara diskriminering på grund av 
etniskt ursprung eller andra känsliga faktorer.

I detta sammanhang aktualiserades även frågan 
kring minoritetsgruppers minoriteter. Det är klart, att 
rätten till likabehandling ska gälla alla. Under årets 
lopp efterlystes minoritetsombudsmannens stånd-
punkt ofta i frågor som gäller förhållandet mellan 
mänskliga rättigheter och kultur. Vid förverkligandet 
av de mänskliga rättigheterna finns ett visst spelrum 
och inom dess gränser ska särskilda karakteristika 
förknippade med kultur och religion beaktas. Den 
enskilda individens mänskliga rättigheter får ändå 
inte kränkas på grund av kulturell bakgrund. I Finland 
finns behov för en närmare diskussion om denna 
gränsdragning.  

vad gäller samerna som urbefolkning var samis-
kans ställning starkt i fokus under det gångna året. 
Utan tillräckligt långsiktiga åtgärder är de samiska 
språkens existens i Finland hotad – speciellt när det 
gäller skoltsamiskan och enaresamiskan. Minoritets-
ombudsmannen föreslog därför att ett stödprogram 
för samiskan skulle göras upp omgående. Under året 
gav minoritetsombudsmannen ut en utredning om 
samiskans ställning i huvudstadsregionen och startade 
även en dialog kring uppföljandet av utredningen. 

För romernas del poängterades under det gångna 
året barnens ställning. I ungefär hälften av de fall då 
en rom kontaktade minoritetsombudsmannen var det 
frågan om diskriminering när det gäller boende. Det 
blev dock klart att boendeproblemen på många sätt 

är anknutna till bl. a. barnens skolgång och kulturella 
frågor samt att det finns flera familjer i behov av ett 
mera helhetsbetonat stöd mot diskriminering och 
marginalisering. 

Till minoritetsombudsmannens uppgifter hör 
förutom att förebygga diskriminering även att främja 
goda etniska relationer. Under året satsade ombuds-
mannen stort på möjligheterna att påverka och samar-
beta genom media och intressentgrupper. Synligheten 
ökade och därmed blev även kontaktytorna bredare. 

finland lever i en brytningsperiod vad gäller in-
vandringen och för att processen ska kunna lyckas 
behövs goda etniska relationer. Genom öppen diskus-
sion kan problemen identifieras medan kritik mot och 
generalisering av invandrare däremot skymmer hel-
hetsbilden. Minoritetsombudsmannen poängterade 
under året att invandringsfrågor och minoritetsfrågor 
är komplicerade helheter och därför borde även dis-
kussionen kring dem vara tillräckligt specificerad. 

För att lyckas bygga goda etniska relationer krävs 
även att invandrare och minoritetsrepresentanter ges 
verkliga möjligheter att lyckas med integreringen. 
Vägen till arbetsmarknaden är ofta svår och leder van-
ligtvis till typiska invandraryrken. Det tar fortfarande 
länge att få möjlighet till språkundervisning. På den 
nivå i samhället där beslut fattas får minoritetsfrå-
gorna synnerligen lite uppmärksamhet. Flera invand-
rarkvinnor lever alltjämt isolerade från samhället. Vad 
som behövs är därmed broar som underlättar en mera 
mångsidig etablering av minoritetsrepresentanter i 
det finländska samhället. 

Helsingfors, den 20 april 2009

Johanna suurpää 
minoritetsombudsmannen
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Saamelaiset
Vuoden aikana korostuivat saamen kielen ase-
maan ja siihen liittyvään syrjintään liittyvät ta-
paukset. Vähemmistövaltuutettu esitti saamen 
kielen elvyttämisohjelmaa kielten elävinä säily-
misen edellyttämän pitkäjänteisyyden ja suunni-
telmallisuuden takaamiseksi. Vuoden aikana jul-
kaistiin selvitys pääkaupunkiseudun saamelaisten 
tilanteesta. 

syrjintälautakunta linjasi yhdenvertaisuuslain 
soveltamista saamenkielisten palveluiden osalta

Vähemmistövaltuutettu katsoo, että saamelaisten kulttuu-
rin ja kielten säilymisen kannalta saamenkielisten lasten 
mahdollisuus saada päivähoitopalveluja saamen kielellä 
on erityisen tärkeää. Tämän vuoksi on tärkeää puuttua te-
hokkaasti myös rakenteelliseen syrjintään. Vuonna 2008 
syrjintälautakunta antoi vähemmistövaltuutetun hake-
muksesta kaksi periaatteellisesti tärkeää päätöstä liittyen 
saamelaisten oikeuksiin. 

Toisessa tapauksessa syrjintälautakunta asetti vähem-
mistövaltuutetun pyynnön mukaisesti kaupungille syrjin-
täkiellon ja uhkasakon saamelaislasten päivähoitoa kos-
kevassa asiassa. Lautakunta katsoi, että saamenkielisillä 
lapsilla on oikeus päivähoitoon omalla äidinkielellään yh-
täläisesti suomenkielisten lasten kanssa. Kyse ei ollut saa-
melaisten kotiseutualueeseen kuuluvasta kunnasta. Saa-
menkielisiä lapsia oli ratkaisun mukaan syrjitty etnisen 
taustan perusteella. Kunnan tapa järjestää lakisääteisiä 
palveluita ei saa olla saamelaisia syrjiviä, eikä se saa estää 
saamelaisten lakisääteisten oikeuksien toteutumista. 

Ratkaisu on vähemmistövaltuutetun mukaan mer-
kittävä linjaratkaisu myös vuonna 2004 voimaan tulleen 
yhdenvertaisuuslain tulkinnan kannalta. Menettelytapa 
voi olla itsessään syrjivä myös ilman identifioitua syrjin-
nän uhria. 

Toisessa tapauksessa syrjintälautakunta totesi kysees-
sä olevan kunnan olevan saamelaisten kotiseutualuetta, 
jolloin viranomaisilla on saamen kielilain mukaan erityi-
nen velvollisuus huolehtia julkisten palveluiden saatavuu-
desta saamenkielellä. Syrjintälautakunta katsoi, että saa-
melaisilla lapsilla oli laissa säädetty oikeus päivähoitoon 
omalla äidinkielellään yhtäläisesti suomenkielisten lasten 
kanssa, ja saamelaisilla oikeus saamenkielisiin terveys-
palveluihin, vanhustenpalveluihin ja perusopetukseen. 
Kunta ei ollut osoittanut, että se olisi ryhtynyt riittäviin 
toimenpiteisiin näiden lakisääteisten palveluiden asian-
mukaiseksi järjestämiseksi saamenkieliselle väestölle. 
Syrjintälautakunta katsoi kunnan syrjineen saamenkie-
listä väestöä heidän etnisen taustansa perusteella.

Kumpikaan syrjintälautakunnan ratkaisusta ei tullut 
lainvoimaiseksi vuoden 2008 loppuun mennessä.

1. Alkuperäiskansa saamelaiset ja etniset vähemmistöt
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selvitys saamen kielestä pääkaupunkiseudulla

Vähemmistövaltuutettu julkaisi marraskuussa selvityk-
sen saamen kielen tilanteesta pääkaupunkiseudulla. Jul-
kaisupäivänä järjestettiin yhdessä lapsiasiavaltuutetun ja 
Saamelaiskäräjien kanssa seminaari saamen kieleen, saa-
melaisopetukseen sekä saamelaisten kielellisten- ja kult-
tuuristen oikeuksien toteutumiseen liittyen. 

Selvityksen julkistamisen yhteydessä vähemmistöval-
tuutettu esitti saamen kielen elvyttämisohjelman laati-
mista kiireellisenä. Saamelaisten perustuslaillinen oikeus 
omaan kieleen ja kulttuuriin koskee koko maata. Suo-
messa puhuttavista kolmesta saamen kielestä kaikki ovat 
varsin pieniä, mutta erityisesti inarinsaame ja koltansaa-
me edellyttävät kiireellisiä ja pitkäjänteisiä tukitoimia 
selvitäkseen. Saamen kieleen liittyvät toimenpiteet ovat 

nykyisellään lyhytjänteisiä eivätkä riitä kielten tulevai-
suuden turvaamiseksi.

Suomen saamelaisista jo suurin osa asuu saamelaisten 
kotiseutualueen ulkopuolella, lapsista jopa 70 %. Kieleen 
liittyvien oikeuksien toteutuminen myös pääkaupunki-
seudulla on siten tärkeää. Selvityksen mukaan palvelut to-
teutuvat kuitenkin puutteellisesti. Saamenkielisillä lapsil-
la olisi lain mukaan oikeus päivähoitoon saamen kielellä 
koko maan alueella. Kuitenkaan esimerkiksi Helsingissä 
saamenkielistä päivähoitoa ei ole. Alueella asuvat saame-
laiset vanhemmat pitävät selvityksen mukaan saamen 
kielen ja kulttuurin siirtymistä lapsille tärkeänä ja toivo-
vat päivähoitoa saameksi. Vähemmistövaltuutetun mu-
kaan tarvittaisiin pikaisia neuvotteluja osapuolten välillä 
tilanteen korjaamiseksi. Selvitys toi esiin myös puutteita 
koulujen saamenkielen opetuksessa. Väestön vanhetessa 

saamelaisten perustuslaillinen oikeus omaan kie‑
leen ja kulttuuriin koskee koko maata. suomen 
saamelaisista jo suurin osa asuu saamelaisten 
kotiseutualueen ulkopuolella, lapsista jopa 70 %.

1. Alkuperäiskansa saamelaiset ja etniset vähemmistöt



�

Vä
he

mm
ist

öv
al

tu
ut

et
un

 vu
os

ike
rt

om
us
20
08

tulee pohtia myös äidinkieleltään saamelaisten vanhusten 
tilannetta. Pääkaupunkiseudun saamelaiset toivovat myös 
omaa tilaa, joka mahdollistaisi kulttuurin ylläpitämisen 
myös kaupunkiolosuhteissa. 

Vierailuja saamelaisten kotiseutualueella

Toukokuussa vähemmistövaltuutettu vieraili Enontekiön 
kunnassa. Ohjelmaan kuului neuvottelu kunnan ja Saa-
melaiskäräjien edustajien kanssa kunnan saamenkielisistä 
palveluista. Samalla matkalla valtuutettu tutustui Norjan 
Kautokeinossa saamenkielisiin palveluihin sekä saamelai-
seen korkeakouluun/tutkimuslaitokseen. 

Syyskuussa vähemmistövaltuutettu tutustui koltta-
saamelaisten tilanteeseen Inarin kunnassa. Valtuutettu 
vieraili muun muassa Ivalon uudessa kolttasaamenkie-
lisessä kielipesässä, tapasi kolttien luottamusmiestä sekä 
Nellimin-Keväjärven ja Näätämön alueen kolttaneuvos-
ton edustajia. Lisäksi valtuutettu keskusteli Saamelaiskä-
räjien edustajien kanssa kolttasaamelaisten tilanteesta ja 
tutustui Sevettijärven saamenkielisiin palveluihin. 

Vähemmistövaltuutettu katsoo, että kolttasaame-
laisten kielen ja kulttuurin säilymisen kannalta kieli-
pesätoiminta on erityisen tärkeää. Kielen ja kulttuurin 
säilyminen edellyttää myös sen, että Sevettijärven alue 
säilyy kolttasaamelaisten keskuksena elinvoimaisena 
ja että Sevettijärven saamenkieliset palvelut turvataan. 
Uhanalaisen kielen säilyminen vaatii pitkäjänteisiä ja 
nopeita toimenpiteitä. Vähemmistövaltuutettu tukee 
lämpimästi ehdotetun kulttuurikeskuksen sijoittamista 
Sevettijärvelle.

Romanit
Romanien asema ja oikeuksien toteutuminen 
ovat olleet osa vähemmistövaltuutetun toimis-
ton tehtävää vuodesta 2002 lähtien. Seitsemässä 
vuodessa romaneja koskevat asiakasasiat ovat 
vakiintuneet noin sadan tapauksen vuositasolle. 
Eniten yhteydenottoja on kautta vuosien tullut 
asumiseen liittyvissä ongelmissa.

V
ähemmistövaltuutetulle vuonna 2008 tulleita yhtey-
denottoja luonnehti erityisesti se, että julkisuudessa 
ja romanien omassa keskuudessa käyty keskustelu 
eri tavoista ja käytänteistä näkyi selvästi myös siinä, 

miten yksittäiset romaniasiakkaat lähestyvät vähemmis-
tövaltuutetun toimistoa. Vähemmistön sisäisistä, vaikeis-
takin asioista halutaan puhua entistä avoimemmin.

Romaneja koskevissa asiakastapauksissa yhteydenot-
tajana oli yleensä romaninainen (56 % yhteydenotoista). 
Useimmissa tapauksissa itse asia koski kuitenkin koko 
perhettä. Romanimiehet lähestyivät vähemmistövaltuu-
tetun toimistoa 23 %:ssa tapauksia. 

Lopuissa yhteydenotoissa romaneja koskeva asia tuli 
vireille paikallisviranomaisen, järjestön tai avustajan 

aloitteesta. Vuonna 2008 huomiota herätti ns. valtaväes-
töön kuuluvien yksityishenkilöiden yhteydenotot, vaik-
ka heillä itsellään ei ollut suoraa kontaktia romaneihin. 
Nämä tapaukset koskivat esimerkiksi internetissä roma-
neihin kohdistuvaa rasismia tai työpaikan syrjivää ilma-
piiriä romaniasiakkaita kohtaan. 

Yhdeksässä tapauksessa asiana oli alaikäistä koske-
va asia. Heidän puolestaan otti yhteyttä huoltaja, yleensä 
äiti. Myös romanivanhusten asiat näkyivät vähemmistö-
valtuutetun toimistossa. Vuonna 2008 asiakkaista kolme 
oli yli 65-vuotiaita. Heistä kaksi hoiti yhteydenpidon vä-
hemmistövaltuutetun toimistoon itsenäisesti. Vanhuksia 
koskeneissa asioissa oli kyse palveluasumiseen pääsystä, 
vanhuksille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
saatavuudesta ja pankkipalvelujen saatavuudesta.

Useimmiten romanit ottavat yhteyttä vähemmistö-
valtuutetun toimistoon puhelimitse. Asiakastapaukset 
hajaantuvat eri puolille Suomea, yhteensä 41 paikkakun-
nalle. Pääkaupunkiseudun kunnista vähemmistövaltuu-
tetun toimistoon otettiin yhteyttä 17 asiassa. Lapin alu-
eelta ei sen sijaan tullut vuonna 2008 yhtään romaneihin 
liittynyttä yhteydenottoa. Ruotsissa asuvat tai oleskelevat 
suomalaiset romanit ottivat yhteyttä vähemmistövaltuu-
tetun toimistoon viidessä asiassa.

romanilapset vähemmistövaltuutetulle  
tulleissa yhteydenotoissa

Vuonna 2008 vähemmistövaltuutetun toimistossa vireillä 
olleissa romaniasioissa oli osallisena kaikkiaan 102 ro-
manilasta. Lasten elämään liittyi kokemuksia syrjinnästä 
ja syrjäytymisestä sekä romanien sisäisistä ristiriidoista.

romaniasiat vähemmistövaltuutetun  
toimistossa 2007 ja 2008
Asia	 Tapaukset	 Tapaukset	
	 2007	 2008

Asuminen	 �1	 ��

Yksityisten	palvelujen	tarjonta	 10	 1�

Sosiaali-	ja	terveyspalvelujen	saatavuus	 �	 �

Työelämä	 �	 �

Kiihottaminen	kansanryhmää	vastaan	 �	 �

Poliisin,	oikeuslaitoksen	ja		
rangaistuslaitosten	toiminta	 �	 �

Varhaiskasvatus,	opetus	ja	koulutus	 �	 �

Romanien	sisäiset	asiat	*	 �	 �

Muu	**	 �	 �

Yhteensä	 9�	 110

	
*    Romanien sisäiset asiat tarkoittavat keskustelua tavoista ja 
      käytänteistä kuten asumisluvista ja väistämisvelvollisuudesta. 

** Esimerkiksi yleiset tietopyynnöt
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Yleisimmin romanilasten tilanne tuli esille asumi-
seen liittyvissä yhteydenotoissa. Lapsista 84 eli perheissä, 
joissa huolena olivat erilaiset asumiseen liittyvät ongel-
mat kuten asunnon vaihtaminen, asunnon saaminen ja 
asumisaikana esiintyvät ongelmat. Jotkut näistä lapsista 
elivät käytännössä asunnottomina esimerkiksi asuntoau-
tossa tai tilapäisesti eri sukulaisten luona kierrellen. 

Asumisongelmat ja asunnottomuus kytkeytyvät lä-
heisesti lasten mahdollisuuksiin saada varhaiskasvatusta 
ja perusopetusta. Vähemmistövaltuutetun tietoon vuon-
na 2008 tulleissa tapauksissa 22 lapsen koulunkäynti oli 
keskeytynyt tai katkonaista. Koulukiusaamisen kohteeksi 
oli joutunut kuusi lasta. Lisäksi viisi lasta eli perheissä, 
joissa asumisen ongelmana oli valtaväestön perheeseen 
kohdistama häirintä.

Myös itsenäistymässä olevien romaninuorten elä-
mäntilanteet tulevat esille vanhempien huolestuneissa 

yhteydenotoissa. Aikuisikää lähestyvän romaninuoren 
mahdollisuus löytää vuokra-asunto on usein vähäinen. 
Romanitapojen noudattaminen asettaa tiettyjä edelly-
tyksiä asumisolosuhteille. Vaikea asumistilanne kaventaa 
puolestaan nuoren opiskelumahdollisuuksia. 

Lapsista 23 oli kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa. 
Näistä 13 lapsen kohdalla ongelmat liittyivät väistämis-
velvollisuuteen ja jopa väkivallan uhkaan. Jotkut lapset 
elivät perheväkivallan tai muun konfliktin keskellä. Polii-
situtkinnasta tai vankilatuomiosta oli kyse viiden lapsen 
osalta. 

Osa lapsista oli ollut mukana tilanteissa, joissa van-
hemmat kokivat tulleensa syrjityiksi palvelujen tarjon-
nassa. Tällöin lapset joutuvat todistamaan esimerkiksi 
sitä, että heidän vanhempiaan ei palveltu kauppaliikkees-
sä tai matkalla ollut perhe ei saanut varattua huonetta 
hotellista.

Asumisongelmat kytkeytyvät läheisesti  
romanilasten mahdollisuuksiin saada  
varhaiskasvatusta ja perusopetusta.
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seminaari romanilapsista ja ‑nuorista 

Romaniasiain neuvottelukunta, Vähemmistövaltuutetun 
toimisto ja Opetushallituksen romaniväestön koulutus-
tiimi järjestivät 17.11.2008 seminaarin Syrjinnän ja syrjäy-
tymisen rajapinnat – romanilapsen kasvun haasteet. Ti-
laisuudessa tarkasteltiin romanien asemaa ja oikeuksien 
toteutumista erityisesti romanilasten näkökulmasta. 

Seminaarissa todettiin, että vaikka romanien asemas-
sa on tapahtunut kehitystä, on romanilasten ja -nuorten 
hyvinvointi polarisoitunut. Osa romanilapsista ja -nuoris-
ta voi hyvin. He käyvät koulua ja jatkavat opintoja myös 
oppivelvollisuusiän jälkeen. Jotkut romanilapset sen si-
jaan voivat huonosti. Heikosti pärjäävien tilanteet juontu-
vat usein vanhempien ongelmista – matalasta koulutusas-
teesta, heikosta sosioekonomisesta tilanteesta, päihteistä, 
mielenterveysongelmista, kotien rikkoutumisesta. Näyt-
tää siltä, että osa perheistä elää syrjäytymisen ja toisaalta 
rakenteellisen syrjinnän noidankehässä.

Seminaarissa käsiteltiin myös sitä, miten poliittisella 
päätöksenteolla voidaan vaikuttaa syrjäytymisen ehkäi-
syyn. Lisäksi esiteltiin erilaisia paikallisia hankkeita ja 
niissä saatuja kokemuksia esimerkiksi asumisen ja ro-
manilasten koulunkäynnin tukemiseksi. Keskustelussa 
todettiin, että hyviksi havaittuja toimintamalleja on ole-
massa, mutta romanien tukemisessa olisi päästävä eroon 
hankkeiden projektiluonteisuudesta. Hyvät mallit on 
muokattava valtakunnallisiksi toimintatavoiksi.

romanit euroopassa – kerjäläisilmiö suomessa

Itä-Euroopan maista tulleet kerjäläiset aiheuttivat ke-
väällä paljon keskustelua romanien huonosta tilanteesta 
EU:n uusissa jäsenmaissa sekä siitä, miten kerjäläisiin pi-
täisi suhtautua. Vähemmistövaltuutettu painotti erityises-
ti sitä, että perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille Suo-
men lainkäyttöpiirissä oleville, eikä pelkästään Suomen 
kansalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville henkilöille. 
Kerjäläistenkin kohdalla on huomioitava muun muassa 
yhdenvertaisuusvaatimus, liikkumisvapaus ja oikeus so-
siaaliturvaan sekä lapsen oikeuksien toteutuminen. 

Vähemmistövaltuutettu piti valtakunnallisia ohjeita 
tarpeellisina. Ohjeilla voitaisiin varmistaa yhteneväinen 
käytäntö eri kaupungeissa kerjäläisten kohdalla ja edistää 
sitä, että esimerkiksi lastensuojelutoimenpiteitä vaativiin 
tapauksiin puututaan asianmukaisesti. Valtuutetun mu-
kaan ohjeissa voisi muistuttaa siitä, että lastensuojelulain 
velvoitteet tulee huomioida myös kerjäläisten kohdalla. 
Lapsen edun tulisi ohjata menettelyä kerjäläisperheiden/
lasten osalta, kuten suomalaistenkin lasten osalta. Edel-
leen vähemmistövaltuutettu katsoi, että ennaltaehkäisevät 
toimet ovat tarpeen: tietojen antaminen Suomen olosuh-
teista ihmisille paikan päällä lähtömaissa ennen Suomeen 
tuloa. Kerjäämisen taustalla oleviin syihin tulisi puuttua 
myös EU:n toimesta.

Venäjänkieliset 
 Venäjänkieliset ovat Suomen suurin maahan-
muuttajaryhmä. Tähän liittyen vähemmistöval-
tuutettu käynnisti vuoden aikana selvityksen 
Suomen venäjänkielisen väestön tilanteesta (jul-
kaistu alkuvuonna 2009). Vähemmistövaltuute-
tun työssä ilmeni vuoden aikana asenteiden osal-
ta erityisiä venäjänkielisiin liittyviä haasteita sekä 
mm. nimittelyä. Venäjänkieliset kokevat myös 
usein, ettei heille tarjoudu tilaisuutta soveltaa 
kielitaitoon ja koulutustaustaan liittyviä valmiuk-
siaan suomalaisessa työelämässä.

V
ähemmistövaltuutettu käynnisti selvityksen Suo-
messa asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajien 
tilanteesta. Selvityksen teemoja suunniteltiin yh-
teistyössä Suomen venäjänkielisten liitto FAROn 

kanssa. Selvitystyön teemoiksi valikoituivat mm. mah-
dollisuudet suomen kielen oppimiseen ja äidinkielen säi-
lyttämiseen (toimiva kaksikielisyys), osallistumismahdol-
lisuudet suomalaiseen yhteiskuntaan ja venäjänkielisiin 
kohdistuva asenneilmapiiri. Selvitystä tekevä suunnitte-
lija haastatteli suomen ja venäjän kielillä mm. maahan-
muuttajia, eri venäjänkielisten järjestöjen edustajia sekä 
viranomaisia. Selvityksen tarkoituksena oli käynnistää 
keskustelua tämän kasvavan kielellisen vähemmistön 
asemasta.

Venäjänkielisten yhteydenotoissa vähemmistövaltuu-
tetun toimistoon tuli esiin asenteisiin liittyviä haasteita. 
Esimerkiksi nimittelystä ja koulukiusaamisesta raportoi-
tiin. Vähemmistövaltuutettu kiinnitti huomiota tarpee-
seen puuttua nimittelyyn ja kiusaamiseen mm. kouluissa 
varhaisessa vaiheessa. Venäjän puhuminen julkisella pai-
kalla saattaa herättää voimakkaita ja väkivaltaisiakin re-
aktioita yksittäisissä suomalaisissa. Tällaisissa tapauksissa 
asiakasta ohjataan saattamaan asia rikostutkintaan.

Venäjänkieliset asiakkaat kokivat myös tulleensa syr-
jityiksi palveluiden suhteen. Esimerkiksi sosiaaliviran-
omaisten, työvoimatoimistojen tai KELAn toiminnasta 
otettiin toimistoon yhteyttä. Eräissä tapauksissa tuli ilmi 
kieleen liittyviä haasteita: asiakkaat ja viranomaiset ei-
vät olleet riittävästi ymmärtäneet toisiaan. Vähemmis-
tövaltuutettu suosittikin tulkkauksen tai omankielisten 
palveluiden riittävän laajaa käyttöä kommunikoinnista 
johtuvien ongelmien ja oikeudenloukkausten välttämi-
seksi. Erityisesti vanhuksilla on usein ongelmia kielen 
osaamattomuuden kanssa. Tulkkauksesta ja kääntämises-
tä olisi perusteltua huolehtia näin ollen asiakaslähtöisesti 
ja tulkkaukselle ja kääntämiselle olisi eri viranomaisissa 
varattava riittävät resurssit.

Venäjänkielisistä maahanmuuttajista enemmistö on 
naisia. Avioerotilanteissa lasten huoltajuuteen ja tapaa-
misoikeuteen liittyvissä kiistoissa venäjänkieliset, erityi-
sesti naiset, ovat kokeneet, että heidän oikeutensa eivät 
aina tasapuolisesti toteudu.  

Työelämän osalta työllistymisen ongelmat ovat tul-
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leet esille toimistoon saapuneissa yhteydenotoissa. Ve-
näjänkieliset ovat usein hyvin koulutettuja, mutta eivät 
välttämättä koe saavansa mahdollisuutta hyödyntää kie-
lellistä ja koulutustaustaansa liittyvää osaamistaan suo-
malaisessa työelämässä. Yhteydenotoissa on tullut myös 
esiin työpaikoilla kohdattu epäilys epäsuotuisammasta 
kohtelusta venäläistaustasta johtuen suomalaisiin työka-
vereihin verrattuna. Tämä näkyy vaikeutena edetä uusiin 
tehtäviin tai esimerkiksi maksamatta jääneinä ylityökor-
vauksina. Samoin yhteydenottoja työpaikalla nimittelys-
tä ja häirintäepäilyistä on tullut vähemmistövaltuutetun 
toimistoon. 

Somaliyhteisö

V
ähemmistövaltuutettu jatkoi yhteistyötään Suomen 
Somaliliito ry:n kanssa. Yhteisessä tapaamisessa 
Maahanmuuttoviraston kanssa keskusteltiin kan-
salaisuusasioista, perheenyhdistämiseen liittyvistä 

asioista sekä somalialaisista turvapaikan hakijoista.
Somaliliitto kertoi informoivansa jäsenistöään siitä, 

että henkilöllisyyden ja henkilötietojen vaihtamisesta ai-
heutuu hankaluuksia myös kansalaisuutta haettaessa. Ti-
laisuudessa keskusteltiin myös siitä, että suomen ja ruot-
sin kielen opetusta ei järjestetä Suomessa riittävästi.

Karjalaiset

E
simerkki uusista vuonna 2008 luoduista yhteyksis-
tä sidosryhmäverkostoon on Karjalan Kielen Seura 
ry, jonka edustajia kävi tapaamassa vähemmistöval-
tuutettua. Edustajat halusivat kiinnittää valtuute-

tun huomiota siihen, että karjalaisia ei tunnusteta omaksi 
etniseksi kokonaisuudeksi, vaan heistä puhutaan Suomen 
heimona. Seuran edustajat toivat esille, että Suomessa on 
noin 5 000 aktiivista karjalan kielen puhujaa. Kokemus-
ten mukaan heihin kohdistuu ennakkoluuloja ja syrjintää 
sekä assimiloivia pyrkimyksiä. 

urbefolkningen och  
de etniska minoriteterna

U
nder år 2008 betonades samiskans ställ-
ning och diskrimineringsfall gällande 
samiskan som diskrimineringsnämnden 
tog ställning till uppmärksammades. Mi-

noritetsombudsmannen gav ut en utredning om 
samerna i huvudstadsregionen samt ordnade ett 
seminarium tillsammans med barnombudsman-
nen och Sametinget. Dagvård på samiska och 
skolundervisningen poängterades, samt vikten av 
långsiktiga stödprogram för samiskan och ökat 
samarbete mellan aktörerna. 

Då romer kontaktade ombudsmannens byrå 
gällde det ofta problem med kontinuitet i bar-
nens utbildning på grund av diskriminering mot 
familjerna på bostadsmarknaden. På hösten var 
minoritetsombudsmannen med och ordnade 
ett seminarium om utmaningarna kring romska 
barns uppväxt, där det påvisades att de goda 
verksamhetsmodellerna borde göras riksomfat-
tande. Minoritetsombudsmannen tog ställning 
till de romska tiggarna från Östeuropa genom 
att påpeka att de grundläggande rättigheterna i 
Finland även gäller dem och speciellt att barnens 
rättigheter bör respekteras. 

De ryskspråkiga i Finland är landets största 
invandrargrupp. Under året gjorde minoritetsom-
budsmannen en utredning om den ryska minorite-
tens ställning i Finland och påvisade bland annat 
problem inom arbetslivet, attitydproblem samt 
diskriminering inom servicen. 

Perus‑ ja ihmisoikeudet kuuluvat 
kaikille suomen lainkäyttöpiirissä 
oleville, eivät pelkästään suomen 
kansalaisille tai suomessa  
vakituisesti asuville henkilöille. 
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Yksittäisten asiakastapausten selvittämisen lisäk-
si vähemmistövaltuutetun toimisto pyrkii puuttu-
maan asumisen ongelmiin viranomaisten välisen 
yhteistyön sekä koulutuksen ja tiedottamisen 
keinoin. Valtuutettu on osallistunut erilaisiin kes-
kusteluihin ja hankkeisiin eri puolilla Suomea.

A
sumiseen liittyviä asiakastapauksia oli vähemmis-
tövaltuutetun toimistossa vireillä vuonna 2008 
kaikkiaan 84 tapausta. Näistä noin puolet oli ro-
manien asumiseen liittyviä tapauksia. Toinen puoli 

koostui maahanmuuttajia koskevista tapauksista.

romanit

Romanien yhteydenotoista vähemmistövaltuutetun toi-
mistolle noin puolet koskee erilaisia asumiseen liittyviä 
ongelmatilanteita. Viime vuosina romanien asumista 
koskevat yhteydenotot ovat asettuneet noin 40–50 tapauk-
seen vuodessa. Vuonna 2008 vähemmistövaltuutetun 
toimistossa oli vireillä 47 romanien asumiseen liittyvää 
asiakasasiaa.

Lähes kaikki tapaukset liittyvät valtion rahoittamien 
vuokra-asuntojen saamiseen, asunnon vaihtamiseen tai 
asumisaikaisiin ongelmiin. Tapauksissa tulee esille myös 
syrjintäväitteitä, kritiikkiä asiakaspalvelun ja -neuvonnan 
tasosta ja syrjäytymistä. Perheiden monitahoiset ongel-
mat saattavat kärjistyä asunnon menettämiseen. Roma-
nien osalta asumiseen liittyy romanikulttuurin ja -tapoi-
hin liittyviä erityispiirteitä. Yhteydenotoissa tulee usein 
esille se, miten romanitapojen noudattaminen vaikuttaa 
asumiseen ja se, missä menevät rajat oman kulttuurin 
harjoittamiseen ja miten vuokra-asunnontarjoajien tulisi 
ottaa romanikulttuuri huomioon. Asuntoviranomaisten 
näkökulmasta tilannetta selkiinnytti Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus ARA:n 25.4.2008 antama ohje roma-
neita koskevan asukasvalinnan täsmentämiseksi.

maahanmuuttajat

Maahanmuuttajien asumisasioihin liittyen vähemmistö-
valtuutetulle tuli 37 yhteydenottoa vuoden 2008 aikana. 
Ongelmat ovat erilaisia kuin romaneilla. Asunnon saa-
misen esteeksi saattaa muodostua esimerkiksi yksityisen 
vuokranantajan tai asunnonvuokrausyhtiön esittämä pe-

rusteeton oleskelulupa- tai kansalaisuusvaatimus. Maa-
hanmuuttajien kokemia asumisaikaisia ongelmia ovat 
erilaiset kiistat taloyhtiön tai huoltoyhtiön kanssa esi-
merkiksi lautasantennien pitämisestä parvekkeella. Maa-
hanmuuttajataustaiset ottavat yhteyttä myös naapuruston 
asenteellisuuden vuoksi. Tästä esimerkkinä on vaikkapa 
venäjänkielisiin kohdistuva ”ryssittely”.

Vuonna 2008 huomiota kiinnitti erityisesti helsin-
kiläisten maahanmuuttajaperheiden asumisen ongelmat. 
Erityisesti pakolaistaustaisten perheiden valinnanmah-
dollisuudet asunnon hankkimisessa eivät ole aina yhtä 
laajat kuin kantaväestön. Helsingin kaupungilla on tilavia 
perheasuntoja erittäin vähän eikä niitä vapaudu vuokrat-
tavaksi käytännössä juuri ollenkaan. 

Esimerkiksi perheenyhdistämisen kautta Helsinkiin 
muuttaa kuitenkin jatkuvasti uusia perheitä. Suurten per-
heiden ahtautuminen liian pieniin kerrostaloasuntoihin 
on omiaan mm. vaikeuttamaan lasten koulunkäyntiä ja 
synnyttämään ongelmia kantaväestön käsityksissä maa-
hanmuuttajien häiritsevästä elämäntavasta. Maahan-
muuttopolitiikan, kotouttamispolitiikan ja asuntopoli-
tiikan tulisi toimia linjassa siten, että maassa laillisesti 
asuvat perheet voisivat asua kohtuullisesti. 

Yleishyödyllisten vuokra‑asunnontuottajien 
tekemissä asukasvalinnoissa huomioitavaa 

asukasvalintaa	koskevat	säädökset
valintojen	kulmakivinä	asunnontarve,	tulot,	varallisuus

	perustuslaissa	kaikille	taatut	perusoikeudet
esim.	vapaus	liikkua	ja	valita	asuinpaikka
saamelaisilla,	romaneilla	muilla	ryhmillä	oikeus	omaan	
kulttuuriin

yhdenvertaisuuslaki
etninen	yhdenvertaisuus

•
•

•
•
•

•
•

Yhdenvertaisuuslaki ja asuminen 
lain	soveltamisala

sovelletaan	etnisen	alkuperän	perusteella	tapahtuvaan	
syrjintään,	kun	kysymyksessä	on	asumisen	sekä	yleisölle	
tarjottavan	tai	yleisön	saatavilla	olevan	irtaimen	ja	
kiinteän	omaisuuden	ja	palvelujen	tarjonta	ja	saatavuus	
muissa	kuin	yksityisten	henkilöiden	välisissä	suhteissa

•
•

2. Asumisen ongelmat laajenivat
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Helsingin kaupungin vuokra‑asunnot

Aiempina vuosina vähemmistövaltuutetun toimistoon on 
tullut vain harvoja yksittäisiä Helsingin kaupungin vuok-
ra-asuntotilanteeseen liittyviä yhteydenottoja. Vuonna 
2008 tapaukset lisääntyivät niin, että vuoden mittaan 
vähemmistövaltuutetun toimiston puoleen käännyttiin 
kaikkiaan 15 asiassa. 

Joissakin tapauksissa esitettiin yleistä huolta Helsin-
gin kaupungin huonontuneesta vuokra-asuntotilanteesta 
ja kritisoitiin asuntopalvelupisteen asiakaspalvelua. Maa-
hanmuuttajien – ja erityisesti pakolaistaustaisen väestön 
– huonosta asumistilanteesta kertoivat esimerkiksi Hel-
singin kaupungin sosiaalityöntekijät ja neuvolan työnte-
kijät sekä maahanmuuttajien parissa toimivien järjestöjen 
edustajat.

Osa yhteydenotoista koski yksittäisten asunnonhaki-
joiden tilanteita. Tällöin esille tuli seuraavia ongelmia:

– asunnoton maahanmuuttajaperhe ei saa vuokra-
asuntoa

– hakijalla on epätyydyttävä asunto tai jokin tilapäi-
nen asuinpaikka, mutta hän ei saa asumistarvetta 
vastaavaa asuntoa

– erityisenä ongelmana tuli esille isojen maahan-
muuttajataustaisten perheiden vaikeudet saada per-
hekokoon nähden riittävän kokoisia vuokra-asun-
toja

Marraskuussa 2008 vähemmistövaltuutettu tapasi 
Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Asuntoasiain-
osaston johtavia virkamiehiä, jolloin sovittiin ongelmal-
listen tilanteiden selvittelyn jatkosta.

Asumiseen liittyvää yhteistyötä

Vähemmistövaltuutetun toimisto osallistui asiantunti-
jana sisäasiainministeriön asettamaan Yhdenvertaisuus 

asumisessa -projektiin. Projektin tavoitteena on edistää 
yhdenvertaisuutta asumisessa sekä tunnistaa ja luoda 
välineitä, joiden avulla tuetaan syrjäytymistä ehkäise-
vää asuntopolitiikkaa. Vähemmistövaltuutetun toimisto 
toimitti projektissa laadittuun maaraporttiin tietoja siitä, 
miten etnisten vähemmistöjen asumiseen liittyvät asiat 
näkyvät vähemmistövaltuutetulle tulevissa yhteyden-
otoissa.

Vähemmistövaltuutetun toimisto osallistui opinto-
vierailuun Haagiin ja Rotterdamiin, joissa maahanmuut-
tajien asunnot keskittyivät vuokra-asuntovaltaisille, usein 
huonokuntoisille, alhaisen tulotason alueille. 

Suomen tilanne on toistaiseksi vielä melko toisenlai-
nen, vaikka esimerkiksi Helsingissä on jo joitakin kau-
punginosia, joiden asukkaista 20 % on maahanmuuttajia. 
Suomessa segregaatiokehitykseen voidaan vielä vaikuttaa 
ja maahanmuuttajien asuminen tulisi nostaa keskeiselle 
sijalle esimerkiksi kotouttamislain toimeenpanon kehit-
tämisessä.

Vähemmistövaltuutetun toimisto teki yhteistyötä 
myös Suomen Pakolaisapu ry:n toteuttaman Kotilo-hank-
keen kanssa. Projektissa kehitetään käytäntöjä ja malleja 
maahanmuuttajien ja suomalaisten asumiseen liittyvien 
konfliktien ehkäisyyn ja sovitteluun sekä asumisneuvon-
taan.

Problemen med boende‑
förhållandena ökade

M
inoritetsombudsmannen strävade under 
året till att preventivt ingripa i boende-
diskriminering genom utbildning och 
information. Ombudsmannen ordnade 

diskussionstillfällen med temat diskriminering 
inom boende och gav råd mot diskriminering 
på olika ställen runtom i landet. Fortfarande är 
problemen kring romernas boendeförhållanden 
många. Ombudsmannen samarbetade aktivt med 
sina intressentgrupper (bl.a. Helsingfors stad) 
för att förbättra situationen. I förhållande till de 
problem som romerna stöter på är invandrarnas 
boendeproblem annorlunda. De kan bland annat 
bero på hyresvärdens oskäliga krav på medborgar-
skap eller gräl på grund av stora familjer. 

Perheiden monitahoiset  
ongelmat saattavat kärjistyä 
asunnon menettämiseen.

2. Asumisen ongelmat laajenivat
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Vuoden aikana työperäinen maahanmuutto Suo-
meen lisääntyi. Vähemmistövaltuutettu kiinnitti 
huomiota ilmenneeseen työperusteisten maa-
hanmuuttajien syrjintään esimerkiksi työehdoissa 
sekä siihen, että sijoittumisen suomalaisille työ-
markkinoille tulisi tapahtua riittävän monipuoli-
siin tehtäviin. Vähemmistövaltuutetun huomiota 
kiinnitettiin toistuvasti tutkintojen rinnastamis-
kysymyksiin. 

Suomen kielen vaatimukset eivät saisi olla sil-
lä tavoin ylimitoitettuja, että ne muodostavat 
välillistä syrjintää. Myös esimerkiksi nuorten vä-
hemmistöihin kuuluvien työharjoittelupaikkojen 
saannissa havaittiin ongelmia. 

3. työperäinen maahanmuutto lisääntyi

V
ähemmistövaltuutettu kiinnitti antamassaan lau-
sunnossa sisäasiainministeriön huomiota siihen, 
että on osin viranomaisten tehtävä turvata, että 
elinkeinoelämällä on talouden toiminnan kannalta 

riittävää ja osaavaa työvoimaa. Viranomaisten tehtävä on 
myös turvata työnteko niin, että se tapahtuu suomalaisen 
lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti. Näin ol-
len on tarpeen, että työperäistä maahanmuuttoa ohjataan 
viranomaisten toimesta kokonaisvaltaisesti, ettei tilanne 
esimerkiksi ylimitoitettuna riistäydy hallinnasta ja aiheu-
ta häiriöitä työmarkkinoilla, etenkin taloudellisten suh-
danteiden muuttuessa. 

Viranomaisten roolia tarvitaan myös turvaamaan 
rekrytoinnin eettisyys. Tulee miettiä keinoja siihen, mi-
ten Suomessa taloudellisten suhdanteiden muuttuessa 
huonommaksi vältetään tilanne, että ulkomailta rekrytoi-
duista tule yhteiskunnan heittopusseja. Lausunnossa kiin-
nitettiin huomiota myös siihen, että työperäisen maahan-
muuton onnistuminen vaatii panostusta kotoutumiseen. 
Kotoutuminen edellyttää mm. riittävän kielikoulutuksen 
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tarjoamista. Kotoutuminen on myös valtaväestön kotou-
tumista uusiin naapureihin, työkavereihin ja sukulaisiin, 
ja tästä syystä valtaväestön ja maahanmuuttajien kohtaa-
mista arkipäivässä tulisi edistää. 

Vähemmistövaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, 
että työsuojelupolitiikan sisältöä arvioitaessa olisi otettava 
huomioon Suomessa jo työskentelevät ulkomaalaiset sekä 
jatkuvasti lisääntyvä työperäinen maahanmuutto Suo-
meen. Luonnoksesta kansalliseksi työsuojelupolitiikaksi 
antamassaan lausunnossa vähemmistövaltuutettu kat-
soi, että työsuojelupolitiikan tulisi suunnata voimavaroja 
yhdenvertaisuuden edistämiseen. Etniset vähemmistöt 
sekä ulkomaalaiset työntekijät ovat haavoittuvammassa 
asemassa henkisen ja fyysisen työturvallisuuden osalta 
kuin suomalaiset työntekijät. Vähemmistövaltuutettu 
katsoi, että lisääntyvä työperusteinen maahanmuutto ja 
ulkomailta suoraan tapahtuva rekrytointi lisäävät työsuo-
jeluviranomaisten työmäärää. Työsuojeluvalvonnalle on 
taattava riittävästi resursseja sekä asiantuntemusta työpe-
räisen maahanmuuton erityiskysymysten kohtaamiseen.

3. työperäinen maahanmuutto lisääntyi

E
räässä tapauksessa raitiovaununkuljettajan 
kurssille ja kyseiseen ammattiin pääsylle oli 
asetettu maahanmuuttajille suomen kielen 
osaamistasovaatimukseksi taitotaso 5. Taso on 

yleisten kielitutkintojen kuusiportaisella asteikolla 
toiseksi ylin vaatimustaso. Saatujen selvitysten perus-
teella vähemmistövaltuutettu katsoi, että kyseisessä 
koulutuksessa ja raitiovaununkuljettajan tehtävässä 
näin korkea kielitaitovaatimus ei ole perusteltu, vaan 
kyseessä on näennäisesti puolueeton peruste, joka 
asettaa maahanmuuttajahakijat välillisen syrjinnän 
kohteiksi. 

Yhdessä tapauksessa kehitysyhteistyötehtäviin 
valittavalta konsultilta edellytettiin Suomen kan-
salaisuutta. Yritys perusteli vaatimusta sillä, että 
ulkoasianministeriön rahoittamassa tehtävässä voisi 
toimia vain Suomen kansalainen. Tämä kuitenkin 
perustui ministeriön vanhentuneeseen ohjeeseen. 
Vähemmistövaltuutettu piti vaatimusta Suomen 
kansalaisuudesta kyseisessä tehtävässä yhdenvertai-
suuslain syrjintäkiellon vastaisena ja kehotti yritystä 
muuttamaan hakukriteereitään. 

kotoutuminen on myös  
valtaväestön kotoutumista 
uusiin naapureihin,  
työkavereihin ja sukulaisiin.
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Vuoden aikana monet yhteydenotot liittyivät työ-
paikan sisäisiin tilanteisiin kuten kokemuksiin etnisen 
taustan aiheuttamasta epäasiallisesta kohtelusta työpai-
kalla. Epäasiallisen kohtelun tilanteet liittyivät työolojen 
ja -ehtojen epäkohtiin (työajan ja palkan epäselvyydet,) 
tai sitten muuhun huonoon kohteluun kuten nimittelyyn 
tai eristämiseen työyhteisössä. 

Työpaikalla tapahtuvat ongelmat pyritään ensisijai-
sesti ohjaamaan selvitettäviksi työpaikalla. Yhteydenotta-
jia on neuvottu ottamaan ongelmat esiin esimiehen kans-
sa, jotta tilanteeseen lähdettäisiin löytämään muutosta. 
Myös työpaikan työsuojelusta vastaaviin tahoihin (työ-
suojeluvaltuutettu, -päällikkö) sekä luottamushenkilön 
puoleen on ongelmatilanteissa ohjattu ottamaan yhteyttä. 
Työterveyshuolto on joissakin tapauksissa myös ollut mu-
kana työpaikan konfliktitilanteiden työstössä. Jos tilanne 
ei ole ratkennut, on asiakkaita ohjattu myös ottamaan 
yhteyttä työsuojelupiiriin ja ammattiliittoon kuuluvia 
omaan liittoonsa. 

Vähemmistövaltuutetun toimistossa jatkettiin myös 
vuonna 2008 avoimia työpaikkoja koskevien hakuilmoi-
tuksien seuraamista. Kun ilmoituksissa on havaittu mah-
dollista etnistä syrjintää, on hakuilmoitukset siirretty 
työsuojelupiirien tutkittavaksi. Tällaisia ovat olleet ilmoi-
tukset, joissa työntekijältä vaaditaan Suomen kansalai-
suutta, suomea äidinkielenä tai täydellistä suomen kielen 
taitoa ilman että tehtävä todella tätä näyttäisi edellyttä-
vän. Vuoden 2008 aikana kyseisiä työpaikkailmoituksia 
siirrettiin työsuojelupiirien tutkittavaksi 32 kappaletta, 
joista yli puolet Uudenmaan työsuojelupiiriin. 

työvalmennuskurssit ja ‑koulutukset

Vähemmistövaltuutetun toimistossa on selvitetty toi-
mivallan puitteissa työelämää koskevia syrjintäepäilyjä. 
Kyseessä ovat olleet esimerkiksi tapaukset, joissa ei ole 
kyseessä ainakaan ensivaiheessa työ- tai virkasuhteessa 
tehtävä työ, vaan henkilöitä on haettu esimerkiksi kou-
lutuksen kautta työntekijöiksi. Tapauksissa sekä koulu-
tukseen pääsylle että työpaikkaan työllistymiselle on ase-

tettu vaatimukseksi kriteereitä, joita ei voi pitää etnisen 
yhdenvertaisuuden kannalta sallittavina. Esimerkiksi vä-
hemmistöön kuuluvan nuoren työharjoittelua koskevassa 
syrjintätapauksessa jätettiin haastehakemus alioikeuteen. 

työelämän eri osapuolet

Etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä 
toteutettiin vuoden aikana yhdessä Hämeen työsuojelu-
piirin ja Etnisten Suhteiden Neuvottelukunnan (ETNO) 
kanssa Pirkanmaan aluetta koskeva seminaari työelämän 
monimuotoisuudesta. Keskeisenä teemana oli saattaa 
yhteen työelämän osapuolet alueellisella tasolla yhdessä 
edistämään työpaikkojen myönteisen ilmapiirin vahvis-
tumista. 

Yhteistyötä vuoden aikana työelämän kysymyksissä 
toteutettiin myös tapaamalla niin työmarkkinakeskusjär-
jestöjen edustajia (EK, SAK) kuin myös liittotason toimi-
joita (Rakennusliitto, ERTO). 

työvoimatoimistot

Työelämään liittyneet yhteydenotot ovat koskeneet myös 
työvoimatoimiston toimintaa. Vuoden aikana oli käsit-
telyssä kaksi tapausta, jotka koskivat työvoimatoimiston 
kielteistä päätöstä myöntää starttiraha. Toisessa tapauk-
sessa koettiin, että kielteinen päätöksen taustalla olisi-
vat kielteiset asenteet ulkomaalaista yrittäjää kohtaan. 
Asiassa tehtyjen selvitysten perusteella vähemmistöval-
tuutetun näkemyksen mukaan tilanteessa ilmeni pikem-
minkin osapuolten välisen kommunikaation ongelmia. 
Tämä heijastui niin, että asiakas koki joutuneensa syr-
jityksi. 

Toisessa tapauksessa työvoimatoimisto oli kielteisessä 
päätöksessä vedonnut siihen, että alkava yrittäjä ei hallin-
nut suomen kieltä riittävästi, jotta hänen liiketoimintan-
sa voisi muodostua kannattavaksi. Asiasta kannellut oli 
tyytymätön mm. viranomaisen haluttomuuteen käyttää 
englantia ja päätöksen antamiseen suomeksi. 

Muu	viranomainen	-luokka	sisältää	tapauksia	kuten	yritys-
toiminnan	aloittamisessa	esiintyviä	ongelmia	viranomais-
ten	kanssa	ja	ongelmia	yritysneuvonnan	saamisessa.

Elinkeinonharjoittajan	syrjivään	kohteluun	kuuluvat	tapa-
ukset	kuten	vaikeudet	avata	pankkitili,	syrjivät	työpaik-
kailmoitukset	tai	ongelmat	ravintolaan	sisäänpääsyssä.
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Den arbetsbetingade  
invandringen ökade

M
inoritetsombudsmannen påpekade att 
myndigheterna har en viktig roll både 
vad gäller mottagning och integrering av 
den ökade arbetsbetingade invandringen 

och nu i den ekonomiska nedgången att motarbe-
ta diskriminering av invandrare på arbetsplatsen 
och vid uppsägningar. 

Många kundkontakter gällde osakligt be-
mötande på arbetsplatsen och ombudsmannen 
rekommenderade kunderna att i första hand 
försöka reda upp saken på arbetsplatsen och ifall 
detta inte var möjligt att kontakta arbetsskydds-
distrikten. Under året ordnades även ett omfat-
tande seminarium om de förändringar som den 
arbetsbetingade invandringen för med sig och hur 
man kan undvika diskriminering då den kulturella 
mångfalden på arbetsplatsen ökar. 

Ombudsmannen har även själv utrett diskrimi-
neringsfall inom arbetsmarknaden, bland annat 
fall som gällt arbetskraftsbyrån och arbetsprakti-
komständigheter. 

V
ähemmistövaltuutettu pyysi selvitystä asiassa, 
jossa palloseuran toimitusjohtaja oli toimittajalle 
todennut, ettei seurassa ensi kaudella pelaa yh-
tään venäjää äidinkielenään puhuvaa pelaajaa. 

Toimitusjohtajalta pyydettiin selvitystä siitä, aikooko 
palloseuraa toimia yllä mainitun lausuman mukaisesti, 
eli aikooko palloseura olla tekemättä sopimuksia jat-
kossa venäjänkielisten kanssa. Vastauksessaan toimi-
tusjohtaja totesi, että kyseessä oli ollut harkitsematon 
lausunto ja ettei kieli ole käytännössä ratkaiseva tekijä 
työntekijöitä valittaessaan. Palloseura kertoi vastikään 
tehneensä uuden valmentajasopimuksen venäjänkieli-
sen henkilön kanssa. 

Palloseuralle lähetetyssä lausunnossaan vähemmis-
tövaltuutettu viittasi EY-tuomioistuimen linjaukseen 
asiassa Firma Feryn NV (asia C-54/07, 10.7.2008). Tässä 

tuomiossa EY-tuomioistuin toteaa, että työnantajan 
julkinen ilmoitus siitä, ettei hän ota palvelukseensa 
tiettyä etnistä alkuperää tai rotua olevia työntekijöitä, 
on ns. työsyrjintädirektiivissä tarkoitettua välitöntä syr-
jintää työhönotossa. Tällaiset lausunnot ovat omiaan 
heikentämään merkittävästi tiettyjen hakijoiden ha-
lukkuutta hakea työpaikkaa ja täten omiaan estämään 
heidän pääsynsä työmarkkinoille. Koska Suomessa on 
kansallisesti pantu täytäntöön yllä mainitun direk-
tiivin yhdenvertaisuuslailla, yhdenvertaisuuslain syr-
jintäkielto tulee tulkita EY-tuomioistuimen ratkaisun 
mukaisesti. Yhdenvertaisuuslaissa syrjintä on kielletty 
muun muassa etnisen alkuperän ja kielen perusteella. 
Lausunnossaan valtuutettu viittasi myös yhdenvertai-
suuslain syrjintäkieltoon ja kehotti palloseuraa huomi-
oimaan syrjintäkiellon jatkossa.

epäasiallisen kohtelun tilanteet 
liittyivät työolojen ja ‑ehtojen 
epäkohtiin tai muuhun huonoon 
kohteluun kuten nimittelyyn tai 
eristämiseen työyhteisössä.
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Vähemmistövaltuutetulle tuli vuoden aikana 
yhteydenottoja, jotka koskivat syrjintää etnisen 
alkuperän perusteella palveluiden piirissä. Tyy-
pillisimmillään syrjintä tulee esiin romanien koh-
dalla kauppaliikkeessä tai ravintolassa asioidessa. 
Julkisten palveluiden osalta yhteydenottoja tuli 
maahanmuuttajilta runsaasti koskien tulkkausta 
ja yhdenvertaista kohtelua esimerkiksi tervey-
denhuollon piirissä. Vähemmistövaltuutettu 
käynnisti tästä näkökulmasta terveyspalveluita 
käsittelevän selvityksen. 

Yksityiset palvelut
Asiointi myymälöissä ja kaupoissa

Erityisesti romanit kokevat edelleen yleisesti, että heidän 
asiointiaan kauppaliikkeissä rajoitetaan tai heitä seura-
taan. Vuoden aikana vähemmistövaltuutettu avusti ro-
maninaista viemään kaupassa kohtaamansa syrjinnän 
syrjintälautakuntaan. Tapauksessa myyjä kehotti kolmea 
romaninaista poistumaan myymälästä heti heidän myy-
mälään tultuaan vedoten siihen, että romanit varastavat. 

Myös maahanmuuttajat ovat ottaneet yhteyttä ta-
pauksista, jotka liittyvät myymälän tai ravintolan varti-
joiden toimintaan. Tilanteissa on koettu, että liikkeestä 
tai ravintolasta poistaminen on ollut syrjivää. Eräässä ta-
pauksessa vartijat poistivat ulkomaalaistaustaisen asiak-
kaan hänen olleessaan vaateostoksilla ilman että syytä 
olisi hänelle kerrottu. Liike perusteli toimintaansa sillä, 
että asiakas olisi ollut liikkeessä liian kauan. Vähemmis-
tövaltuutettuun yhteyttä ottanut asiakas koki kaupan toi-
mineen syrjivästi. 

Pankkipalvelut

Vuoden aikana ulkomaalaisilta on tullut yhteydenottoja 
pankkipalveluiden saatavuuden ongelmista. Mm. turva-

4.  Palvelujen tarjonnan ongelmat

paikanhakijoiden osalta tilien avaamisen ongelmat jat-
kuivat. Vähemmistövaltuutettu jatkoi tämän kysymyksen 
seurantaa ratkaisun löytämiseksi.

Yhdessä tapauksessa ulkomaalainen asiakas koki 
pankin toiminnan syrjiväksi, kun pankki vaati asiak-
kaalta luoton myöntämisen ehtona selvityksiä tuloista, 
suosituksen ulkomaalaisesta pankista sekä asetti remont-
tilainan nostamiselle rajoituksia. Kyseessä oli pysyvästi 
ulkomailla asuva henkilö, jolloin asiassa saatujen selvi-
tysten perusteella oli vähemmistövaltuutetun näkemyk-
sen mukaan perusteltua, että pankki varmistui asiakkaan 
maksukyvystä, jonka jälkeen laina myönnettiin. 



läheissyrjintä

Vähemmistövaltuutettu selvitti tapausta, jossa oli kyse 
risteävästä syrjinnästä ja läheissyrjinnästä. Läheissyrjintä 
tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö asetetaan epäsuotui-
sampaan asemaan siksi, että hän on etniseen vähemmis-
töön kuuluvan henkilön puoliso, ystävä tms. Risteävän 
syrjinnän tapauksissa kyse ei ole syrjinnästä puhtaasti yh-
dellä perusteella, vaan siitä, että kaksi tai useampi syrjin-
täperustetta on vaikuttanut samanaikaisesti (esimerkiksi 
etninen alkuperä ja tämän lisäksi sukupuoli). Valtuutetun 
selvittämässä tapauksessa oli kysymys siitä, oliko suoma-

Yksityisten palvelujen tarjonta – asiakastapausten jakauma

työelämä

asuminen

muut yksityiset palvelut

muu (mm. nettirasismi)
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4.  Palvelujen tarjonnan ongelmat

11 %22 %

61 %

6 %

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee  
kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta  
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.



laista naista kohdeltu epäsuotuisammin, koska hän oli 
tullut ravintolaan kahden ulkomaalaisen miespuolisen 
ystävän seurassa. Asia oli vuoden lopussa vielä vireillä.

Julkiset palvelut
Nuorisotyö ja opetusala

Vähemmistövaltuutetulle tuli joitakin yhteydenottoja 
koulutukseen ja opiskeluun liittyen. Yhteyttä otettiin esi-
merkiksi koulukiusaamisesta, jolloin kyse voi olla yhden-
vertaisuuslaissa kielletystä häirinnästä. 

Lasten ja nuorten tavoittamiseksi vähemmistövaltuu-
tettu teki vuoden aikana yhteistyötä opetuksen ja nuo-
risotyön viranomaisten, asiantuntijoiden ja toimijoiden 
kanssa. Vähemmistövaltuutetun toimisto osallistui muun 
muassa Helsingin kaupungin nuorisotyöntekijöille järjes-
tettyihin etnistä yhdenvertaisuutta nuorisotyössä ja yh-
denvertaisuussuunnittelua koskeviin koulutustilaisuuk-
siin.

Yhteistyötä jatkettiin muun muassa ns. KEKS-chatin 
osalta. Kaikki Samanlaisia Kaikki Erilaisia -chat on usean 
kansalaisjärjestön yhteinen rasisminvastainen verkkonuo-
risotyön hanke. Vähemmistövaltuutetun toimiston edus-
taja toimi hankkeen ohjausryhmän jäsenenä ja osallistui 
muun muassa vapaaehtoisten valvojien kouluttamiseen. 

oikeus tulkitsemiseen ja kääntämiseen

Muutamissa yhteydenotossa nousi esille vaikeuksia liitty-
en oikeuteen saada tulkki tai käännösapua eri viranomai-
sissa, kuten maanmittaustoimistossa ja oikeusaputoi-
mistossa. Loppuvuodesta vähemmistövaltuutettu lähetti 
omasta aloitteestaan selvityspyyntöjä terveydenhuollon 
eri viranomaiselle muun muassa tulkitsemiseen ja kään-
tämiseen liittyvistä ohjeista ja käytännöistä sekä mahdol-
listen ohjeiden toteutumisesta. Terveydenhuoltoon liit-

tyvien selvityspyyntöjen määräaika meni umpeen vasta 
vuoden 2009 puolella.

Tulkitsemisesta ja kääntämisestä hallintoasioissa sää-
detään hallintolain 26 §:ssä. Lain 2 luvussa säädetään hy-
vän hallinnon oikeusperiaatteista. Näihin kuuluu muun 
muassa palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neu-
vonta ja hyvä kielenkäyttö.

Joissakin erityislaeissa, kuten laissa oikeudenkäynnis-
tä rikosasioissa, oikeudenkäymiskaaressa ja ulkomaalais-
laissa, säädetään tarkemmin oikeudesta tulkitsemiseen 
tai kääntämiseen tietyssä tilanteessa. Tämän lisäksi sää-
detään esimerkiksi potilaan asemasta ja oikeuksista an-
netussa laissa, että potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset 
tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan 
otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. 
Laissa on myös säädetty potilaan tiedonsaantioikeudesta.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee 
kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoit-
teellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset 
hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenver-
taisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätök-
senteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä 
olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumi-
sen. Viranomaisella on myös velvollisuus laatia suunni-
telma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi siinä laa-
juudessa kuin kunkin viranomaisen luonne sitä vaatii. 
Lisäksi yhdenvertaisuuslaissa kielletään muun muassa 
välitön ja välillinen syrjintä etnisen alkuperän perusteella 
muun muassa terveyspalveluissa. Syrjintä kielletään myös 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. 

Ottaen huomioon yhdenvertaisuuslain yhdenvertai-
suuden edistämisvelvoitteen sekä hallintolain oikeuspe-
riaatteet vähemmistövaltuutettu katsoo, että esimerkiksi 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain säännös 
liittyen tiedonsaantioikeuden toteutumiseen voi joissain 
tilanteissa edellyttää tulkin käyttämistä, vaikka hallin-
tolain säännös tulkitsemiseen liittyen lähtee siitä, että 
viranomaisella on pääsääntöisesti velvollisuus hankkia 
tulkki vain viranomaisen aloitteesta vireille tulleissa ti-
lanteissa.
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työelämä

asuminen

koulutus/opetus

sosiaalipalvelut

muut viranomaispalvelut

terveyspalvelut

8 %
24 %

28 %

15 %
19 %

6 %

Julkisten palvelujen tarjonta – asiakastapausten jakauma



Poliisin toiminta
Vähemmistövaltuutetulle tulee vuosittain yhteydenot-
toja, joissa katsotaan poliisin toimineen virheellisesti ja 
esimerkiksi käyttäneen liiallisia voimakeinoja kiinniot-
totilanteessa. Usein näissä tilanteissa yhteydenottaja on 
tehnyt poliisia vastaan rikosilmoituksen, mutta haluaa 
saattaa asian myös vähemmistövaltuutetun selvitettäväksi 
koska epäilee etnisen taustansa vaikuttaneen kielteisesti 
kohteluunsa. Silloin kun asiasta on vireillä poliisitutkin-
ta, vähemmistövaltuutettu ei ota tapahtunutta yksityis-
kohtaisesti selvitettäväkseen vaan arvioi ulkomaalaisten 
ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista ylei-
semmällä tasolla. Vähemmistövaltuutetulle vuonna 2008 
tulleiden yhteydenottojen osalta huolestusta herättää, että 
samasta tilanteesta tehtyjen rikosilmoitusten tutkinnan 
kesto näyttää vaihtelevan riippuen siitä onko tutkinnan 
kohteena poliisi vai yksityinen henkilö. Esimerkiksi tou-
kokuussa 2008 tapahtuneesta välikohtauksesta oli yksi-
tyishenkilöä vastaan nostettu syyte loppuvuodesta 2008, 
mutta asianosaisten poliisien osalta ei vuoden 2008 lop-
puun mennessä ollut päätetty edes esitutkinnan käynnis-
tämisestä. 

Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus
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Problem inom  
servicesektorn

I 
likhet med tidigare år kontaktades ombuds-
mannens byrå angående diskriminering inom 
både den privata servicesektorn och den 
offentliga. Majoriteten av fallen inom den 

privata servicesektorn gällde romer som ansett 
sig diskriminerade av vakter i butiker och på res-
tauranger. Minoritetsombudsmannen fäste i flera 
fall uppmärksamhet vid kundbetjäningen för per-
soner inom olika etniska minoriteter och poäng-
terade att den kunde vara bra att ses över så att 
kunden inte känner sig diskriminerad. 

Inom den offentliga sektorn blev ombuds-
mannen kontaktad angående skoldiskriminering 
och frågor gällande tolkning, speciellt inom häl-
sovården. En utredning om tolkning och översätt-
ning inom hälsovårdstjänster påbörjades under år 
2008. Ombudsmannen påpekade att myndighe-
terna enligt lagen om likabehandling i all sin verk-
samhet planmässigt ska sträva till likabehandling. 

Viranomaisten tulee erityisesti  
muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät  
yhdenvertaisuuden toteutumisen. 



Rasistiset ilmaukset ja rasismi erityisesti interne-
tissä oli vuoden 2008 aikana edelleen ongelma. 
Aihe nousi esille erityisesti syksyn kunnallisvaali-
en aikana. Kysymys tekijän vastuusta kiihottami-
sesta kansanryhmää vastaan ja sananvapauden 
rajoista selkeytyi jonkin verran oikeuskäytännön 
kautta. Palveluntarjoajien valvontavastuuta olisi 
vähemmistövaltuutetun mukaan tarpeen selkeyt-
tää lainsäädännöllä.

Rasistiset ilmaukset

V
ähemmistövaltuutetulle tuli vuonna 2008 runsaas-
ti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka olivat havain-
neet rasistisia ilmauksia internetissä ja muualla. 
Vähemmistövaltuutetun käsittelemät tapaukset 

liittyivät rikoslaissa rangaistavaksi teoksi säädettyyn kii-
hottaminen kansanryhmää vastaan ja yhdenvertaisuus-
lain häirintäkieltoon. Keskustelua käytiin muun muassa 
kunnallisvaaleista johtuen julkisuudessa myös siitä, mikä 
on asiallinen tapa keskustella etnisiin vähemmistöihin 
ja maahanmuutto-/kotouttamispolitiikkaan liittyvistä 
asioista. Vähemmistövaltuutettu osallistui keskusteluun 
ja kävi myös kouluttamassa eri tahoja sananvapauden ra-
joista rasististen ilmausten osalta. 

Internetin keskustelupalstojen valvontaongelmista 
käytiin keskustelua. Vähemmistövaltuutettu katsoo, että 
internetin palvelujentarjoajien valvontavastuuta tulisi sel-
keyttää ja poliisin mahdollisuutta saada palvelujentarjo-
ajilta tietoa tietyn viestin kirjoittajan henkilöllisyydestä 
helpottaa. Tähän liittyen valtuutettu teki aloitteen sisä-
asiainministeriölle muun muassa vihjepalvelun perusta-
miseksi sellaisille internetin käyttäjille, jotka internetissä 
liikkuessaan huomaavat rasistista ja kansanryhmää vas-
taan kiihottavaa materiaalia ja haluavat tehdä siitä ilmoi-
tuksen poliisille. Vihjepalvelu ei valtuutetun esityksen 
mukaan tulisi rajoittua ainoastaan keskustelupalstoihin. 
Tärkeää olisi, että yhteydenottajat voisivat esiintyä vihje-
palvelussa nimettöminä.

Vähemmistövaltuutettu on vuosina 2006–2008 teh-
nyt tutkintapyyntöjä poliisille useista kymmenistä in-
ternet-sivustosta, joistakin keskustelupalstoilla olleista 
viesteistä sekä julkaisuista. Marraskuussa 2008 vähem-
mistövaltuutettu teki linjauksen rajoittaa jatkossa tut-
kintapyyntöjen tekemistä sekä internetsivustojen ja niillä 

esiintyvän materiaalin lainvastaisuuden arviointia mm. 
materiaalin laajuuden vuoksi. Jatkossa vähemmistöval-
tuutetun tarkoituksena on koota yhteen asiakasyhteyden-
otoissa esille tulevaa aineistoa ja lähettää koonteja poliisin 
tutkittavaksi pääsääntöisesti ilman arvioita materiaalin 
lainvastaisuudesta. 

Vuonna 2008 ainakin kuusi henkilöä tuomittiin 
rangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 
Rangaistus oli keskimäärin 25–60 päiväsakkoa. Yhdes-
sä harvinaisen törkeässä tapauksessa vastaaja tuomittiin ��
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5. syrjinnän monet kasvot
V

ähemmistövaltuutettu seurasi kunnallisvaalei-
hin liittyvää kampanjointia muun muassa inter-
netissä. Havaintona oli, että kunnallisvaalien 
kampanjoinnissa ilmeni ylilyöntejä, mutta ne 

eivät millään eurooppalaisesta rasismin vastaisesta 
peruskirjan allekirjoittaneella puolueella olleet sillä 
tavalla läpileikkaavia, että niiden olisi voinut katsoa 
leimaavan puolueen kampanjointia kokonaisuudes-
saan. Sen sijaan yksittäistapauksissa ilmeni sekä yksi-
puolista että tosiasioita yleistävää ja vääristelevääkin 
ilmoittelua. Tämän vuoksi valtuutettu katsoi tarpeel-
liseksi tuoda esiin puolueiden sitoumuksia ja myös 
Suomen lainsäädännön asettamia vähimmäisvaati-
muksia maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevan 
viestinnän osalta.

Vaalien jälkeen vähemmistövaltuutettu lähetti 
eduskuntapuolueille selvityspyynnön, jossa muun 
muassa muistutettiin puolueita sitoumuksistaan 
eurooppalaisesta rasismin vastaisesta peruskirjasta, 
jonka kaikki eduskunnassa edustettuina olevat puo-
lueet ovat allekirjoittaneet. Vähemmistövaltuutettu 
pyysi asiaa koskevassaan kirjeessä puolueilta tietoja 
peruskirjan soveltamisesta. Peruskirjan mukaan puo-
lueet sitoutuvat olemaan edistämättä ennakkoluulo-
ja ja vihamielisyyttä millään tasolla. 

Peruskirjan allekirjoittaneet puolueet ovat myös 
sitoutuneet varmistamaan, että kaikki puolueen 
piirissä tai sen hyväksi toimivat tuntevat sitoumuksen 
periaatteet. Valtuutettu katsoi asian olevan ajankoh-
tainen kunnallisvaalien jälkeen, kun toiminnan piiriin 
oli tullut uusia luottamushenkilöitä. 

Asiaa koskevassa tiedotteessaan vähemmistö-
valtuutettu totesi, että kriittistä keskustelua maa-
hanmuuttopolitiikasta ei tule kammeta – se kuuluu 
demokratiaan. Tosiasioita ei kuitenkaan saa vääris-
tellä tai kokonaisia ryhmiä räikeästi leimata. Vuoden 
loppuun mennessä kaikki puolueet eivät vielä olleet 
toimittaneet vähemmistövaltuutetulle pyydettyä 
selvitystä. 



ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tässä tapauksessa 
vastaaja tuomittiin paitsi kiihottamisesta kansanryhmää 
vastaan, myös uskonrauhan rikkomisesta ja useista törkeis-
tä kunnianloukkauksista. Ainoastaan yksi vuoden aikana 
annetuista tuomioista tuli lainvoimaiseksi vuoden aikana, 
muissa jutuissa tuomitut henkilöt valittivat hovioikeuteen. 

Lainvoimaiseksi tulleessa tuomiossa vastaaja tuomit-
tiin sakkorangaistukseen. Tämän lisäksi tietyt lainvas-
taiset verkkoviestit määrättiin poistettaviksi yleisön saa-
tavilta ja hävitettäviksi. Tuomittu henkilö oli internetissä 
olevalla sivustollaan yleisön keskuuteen levittänyt lausun-
toja tai muita tiedonantoja, joissa paneteltiin ja solvattiin 
muun muassa maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, 
afrikkalaisia ja romaniväestöön kuuluvia ihmisiä. Tekijä 
oli itse luonut osan julkaisemistaan lausunnoista, osa ai-
neistosta koostui lausunnoista, joita hän oli kerännyt ja 
koonnut sivustolleen muista lähteistä. Muualta hankitun 
aineiston yhteyteen hän oli liittänyt omia kommenttejaan. 
Tekijä oli lausunnoissaan mm. esittänyt, että ko. kansan-
ryhmiin kuuluvat ihmiset ovat vaarallisia, koska he ovat 
luonteeltaan niin väkivaltaisia ja koska he syyllistyvät 
rikoksiin niin usein. Käräjäoikeuden mukaan lausunnot 
olivat ko. ryhmiä panettelevia ja solvaavia, koska niis-
sä vahvasti yleistäen kuvattiin kokonaiset kansanryhmät 
alkeellisiksi, tyhmiksi, rikollisiksi ja loisiksi. Lausunnot 
katsottiin loukkaavan ko. ryhmiin kuuluvien ihmisten 
ihmisarvoa.

Vuoden aikana vähemmistövaltuutettu oli yhteydessä 
joihinkin keskustelupalstan ylläpitäjiin ja pyysi huomioi-
maan ylläpitäjän vastuun valvontaan liittyen. Ylläpitäjän 
rikosoikeudellinen vastuu voi tulla arvioitavaksi, jos esi-
merkiksi sallii palstan muodostuvan rikollisten viestien 
julkaisukanavaksi. Keskustelupalstoilla olevat rasistiset il-
maukset saattavat täyttää rikoksen tunnusmerkistön mut-
ta kyse saattaa myös olla yhdenvertaisuuslain kieltämästä 
häirinnästä palvelujen tarjonnassa. 

Syrjintälautakunta antoi vuonna 2008 päätöksen ns. 

Manne-/Romano-TV:tä koskevassa asiassa. Päätöksessään 
lautakunta katsoi, että Yleisradio Oy ei ollut toiminut yh-
denvertaisuuslain häirintäkiellon vastaisesti. Vähemmis-
tövaltuutettu ei ollut toiminut asiassa hakijana tai avusta-
jana, mutta avusti kuitenkin hakijana ollutta romanijär-
jestöä valituksen laatimisessa. Asian käsittely Helsingin 
hallinto-oikeudessa oli vuoden lopussa vielä kesken.

Moniperusteinen syrjintä

V
ähemmistövaltuutettu lisäsi vuoden aikana monipe-
rusteisuuden seurantaa työssään. Esimerkiksi maa-
hanmuuttajanaisiin tai vähemmistöihin kuuluviin 
lapsiin voi kohdistua erityisiä syrjinnän muotoja. 

Monissa vireille tulevissa tapauksissa ilmenikin useita syr-
jintäperusteita tai erityistä haavoittuvuutta. Vuoden aika-
na lisättiin myös moniperusteisuuteen liittyvää yhteistyötä 

kiihottaminen kansanryhmää vastaan  
– asiakastapausten lukumäärä eri vuosina 
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keskustelupalstan ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu 
voi tulla arvioitavaksi, jos esimerkiksi sallii palstan 
muodostuvan rikollisten viestien julkaisukanavaksi. 

Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus
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5. syrjinnän monet kasvot



sidosryhmien ml. tasa-arvovaltuutetun kanssa ja osallis-
tuttiin thai-naisten asemaa koskevaan selvitysprosessiin. 
Myös varautuminen kansallisena ihmiskaupparaportoija-
na toimimiseen toi moniperusteisuuteen oman lisänsä. 

Vähemmistövaltuutetun toimistossa analysoitiin 
vuoden aikana tulleet asiakasyhteydenotot aiempaa tar-
kemmin mm. moniperusteisen syrjinnän näkökulmasta. 

Vireille tulleita tapauksia oli kaikkiaan 712, joista 29 
tapauksessa (= 4 %) tuotiin etnisen alkuperän lisäksi esille 
muu syrjintäperuste/-perusteet: 

–	ikä	 �	 kertaa

–	sukupuoli	 �

–	vammaisuus	 �

–	terveydentila	 1�

–	seksuaalinen	suuntautuminen	 1

–	uskonto	 �

–	muu	henkilöön	liittyvä	 �

Yllä olevista luvuista koostuva summa on suurempi kuin 
tapausten määrä (29), koska yhteen tapaukseen saattaa 
liittyä useita perusteita. 

Esimerkkejä yhteydenotoista: 
– romani, vammainen, terveydentila/vammaisuus: 

häätö häiritsevän elämäntavan vuoksi
– maahanmuuttaja, mies, islaminuskoinen: asema 

lasten huolto- ja tapaamisriitaa koskevassa asiassa

– maahanmuuttaja, vammainen: kiusatuksi joutumi-
nen oppilaitoksessa

– maahanmuuttaja, islaminuskoinen, nainen/tyt-
tö/vanhus: uskonnolliseen vakaumukseen sopivia 
kunnan järjestämiä liikuntapalveluja ei ole tai ne 
on järjestetty siten, että vaikea tavoittaa

– romani, vanhus, terveydentila: palveluasunnon saa-
minen

– maahanmuuttaja, vanhus, sairas, laitoksessa oleva 
(=muu henkilöön liittyvä syy): asianmukaisen hoi-
don saaminen

Myös muissa kuin näissä tapauksissa (joissa siis syrjintä-
perusteet oli selkeästi tuotu esiin) ilmeni esimerkiksi su-
kupuolen, iän tai terveydentilan perusteella erityistä haa-
voittuvuutta syrjintäkokemuksille. Tapauksien määrästä 
(712) 147 tapauksessa (= 21 %) asiaan liittyy haavoittuvassa 
asemassa oleva henkilö

–	alaikäinen	 9�	 kertaa

–	yksintullut	alaikäinen	turvapaikanhakija	 1

–	vanhus	 1�

–	vammainen	 �

–	luku-	ja	kirjoitustaidoton	 �

–	mielenterveysongelmainen	 �

–	miesten	asema	 �

–	naisten	asema	 ��

–	laitoksissa	olevat	 1�

–	laitoksista	tai	vankilasta	vapautuneet	 �

–	sairaus	tai	huono	terveydentila	 ��

–	asunnottomat	tai	heikosti	asuvat	 ��

–	yksinhuoltajaperheet	 1�

–	heikko	sosioekonominen	asema	 ��

maahanmuuttajanaisten erityisiä haasteita: 
esimerkkinä thaimaalaiset

Vuonna 2008 vähemmistövaltuutetun toimisto ja sisäasi-
ainministeriön maahanmuutto-osasto selvittivät Suomes-
sa asuvien thaimaalaisten, erityisesti hierontayrityksissä 
työskentelevien thaimaalaisten naisten tilannetta ja tu-
kitoimien tarvetta. Tietoa saatiin muun muassa järjes-
tämällä kuulemistilaisuutta thaimaalaisten yhdistysten 
edustajille ja heidän parissaan työskenteleville kansalais-
järjestöille ja paikallisviranomaisille. Kuulemisten tu-
loksena asetettiin thaimaalaisten naisten kotouttamisen 
ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella toimenpi-
desuunnitelma thaimaalaisten naisten kotouttamiseksi. 
Vähemmistövaltuutettu oli mukana ohjausryhmässä. 
Lisäksi vähemmistövaltuutettu osallistui Tasa-arvoisena 
Suomessa -esitteen uusimiseen. 

Kuulemisissa nousi selkeästi esille thaimaalaisten 
naisten kokema parisuhdeväkivalta ja avioerot sekä epä-
tietoisuus oleskeluoikeuden jatkumisesta. Avoimeksi jäi, 
minkälaisissa tilanteissa väkivaltaa ja parisuhteen päätty-��
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V
ähemmistövaltuutetun toimistoon otti yhteyt-
tä thaimaalainen nainen. Hän oli avioitunut 
suomalaisen miehen kanssa vuonna 2007 ja he 
muuttivat Suomeen. Asiakas tuli Suomeen vii-

sumilla ja haki oleskelulupaa perhesiteen perusteel-
la. Keväällä 2008 aviomies pahoinpiteli vaimonsa ja 
pariskunta haki avioeroa. Kesäkuussa Helsingin polii-
si antoi naiselle kielteisen oleskelulupapäätöksen.

Kahden kuukauden kuluttua oleskelulupapää-
töksestä maahanmuuttovirasto teki käännyttämis-
päätöksen. Asiakas haki syyskuussa asiaan muutosta 
Helsingin hallinto-oikeudesta sekä täytäntöönpa-
nokieltoa käännytykselle, mutta täytäntöönpano-
kieltoa ei annettu. Asiakas koki käännytyksen mah-
dottomana tilanteena: kasvojenmenetys, häpeä, ei 
toimeentuloa Thaimaassa. 

Esimerkkitapauksessa on nähtävissä tyypillisiä 
piirteitä vähemmistövaltuutetun toimistoon tulleista 
thai-naisten tapauksista – joskin piirteet voivat so-
veltua myös moniin muihin kansallisuuksiin. Naisella 
on usein alhainen koulutustaso sekä huono kielitaito 
ja hänelle muodostuu mm. taloudellinen riippuvuus 
miehestä. Asiakas joutuu usein pahoinpitelyn koh-
teeksi ja saattaa päätyä avioeroon. Lisäksi asiakkaan 
tilannetta vaikeuttaa selvästi se, että hänellä on 
hyvin vähäiset tiedot lupa-, valitus- ym. menettelyis-
tä ja hatara käsitys omasta tilanteesta prosessissa 
ja toimintavaihtoehdoista. Asiakkaat voivat todeta 
saaneensa sekavaa ja ristiriitaista tietoa muilta thai-
naisilta ja tuttaviltaan Suomessa.



misen kokenut ulkomaan kansalainen voi odottaa voivan-
sa jäädä Suomeen. 

Vähemmistövaltuutetun toimisto lähetti sisäasiain-
ministeriön poliisiosastolle elokuussa 2008 selvityspyyn-
nön, joka koski oleskelulupakäytäntöjä parisuhdeväkival-
ta- ja erotilanteissa. Perhesiteen perusteella myönnettä-
vien oleskelulupien osalta sisäasiainministeriön poliisi-
osasto totesi vastauksessaan, että perusteet harkitaan aina 
tapauskohtaisesti.

Vähemmistövaltuutetulle tulevien yhteydenottojen 
perusteella on syytä olettaa, että lupakäytännöissä on 
vaihtelua ja että ulkomaalaiset puolisot yrittävät pysytellä 
väkivaltaisissakin liitoissa oleskeluluvan menettämisen 
pelossa.

Vähemmistövaltuutettu laati aloitteen sisäasiainmi-
nisteriön poliisiosastolle parisuhdeväkivallan huomioi-
misesta jatko-oleskelulupia myönnettäessä. Aloitteessaan 
vähemmistövaltuutettu kiinnittää huomiota tavoitteeseen 
tehostaa parisuhdeväkivallan, erityisesti naisiin kohdis-
tuvan väkivallan ehkäisyä. Vähemmistövaltuutetun 
aloitteen mukaan poliisin ohjeistusta ulkomaalaislain so-
veltamisesta tulisi kehittää. Esimerkiksi harkittaessa per-
hesiteen perusteella myönnettyjen oleskelulupien jatkoa, 
parisuhteessa ilmenevä väkivalta tulisi ottaa huomioon 
siten, että mahdollisuus oleskeluoikeuden jatkoon ei huo-
nontuisi avioliiton purkautuessa. Lisäksi oleskelulupien 
hakijoita tulisi informoida eri kielillä oleskelulupalinjauk-
sista ja esimerkiksi siitä, miten parisuhdeväkiväkivallan 
kohteeksi joutumisen voi todentaa lupaviranomaiselle.
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Diskrimineringens  
många ansikten

R
asistiska uttryck och rasism på Internet var 
under år 2008 fortsättningsvis ett stort 
problem som kom upp speciellt vid höstens 
kommunalval. Minoritetsombudsmannen 

framhåller att övervakningsansvaret för den som 
erbjuder tjänster på Internet borde klargöras ge-
nom lagstiftning. 

Minoritetsombudsmannen gjorde en utred-
ning om thailändska kvinnor i Finland, där det 
framkom att många kvinnor blivit utsatta för 
familjevåld och var ovetande om bestämmelserna 
kring uppehållstillståndet och dess förlängning 
vilket påvisar kvinnornas svaga situation t.ex. vid 
en skilsmässa och behovet av stödåtgärder. Till 
polisavdelningen på inrikesministeriet överlät 
ombudsmannen ett förslag om att det vid för-
längning av uppehållstillstånd särkskilt skall fästas 
uppmärksamhet vid möjligt familjevåld. 

syrjintäkokemukset eri tahoilla – asiakastapausten määrä

muu loukkaava epäasiallinen kohtelu eri tahoilla – asiakastapausten määrä



Ulkomaalaisten oikeusasema oli tämänkin vuo-
den aikana muutoksen kohteena. Vähemmistö-
valtuutettu painotti ulkomaalaisten oikeuksien 
riittävää toteutumista. Esimerkiksi toimeentu-
lovaatimuksen tiukan soveltamisen katsottiin 
johtavan erityisesti lapsiperheiden kannalta 
kohtuuttomiin tilanteisiin. Myös kansalaisuuslain 
soveltamista seurattiin. 

V
ähemmistövaltuutettu antoi lausuntoja ajankoh-
taisiin lainuudistushankkeisiin kuten luonnokseen 
hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain ja ulkomaa-
laisrekisterin 3 §:n muuttamisesta. Vähemmistöval-

tuutettu antoi myös lausunnon liittyen Maahanmuuttovi-
rastossa valmisteilla olevaan turvapaikkaohjeeseen. Kos-
kien luonnosta laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta, vähemmistövaltuutettu katsoi, että 
ulkomaalaisten sormenjälkien tallettamista passirekiste-
riin ja ulkomaalaisrekisteriin ei voida pitää suhteellisuus-
periaatteen kannalta puolustettavana.

Ulkomaalaisasioissa nousi vuonna 2008 esiin ulko-
maalaislain 39 §:n mukaisen oleskeluluvan myöntämisen 
edellytyksenä vaadittava toimeentuloedellytys. Vähem-
mistövaltuutettu teki aloitteen sisäasiainministeriölle ke-
säkuussa 2008 toimeentulorajojen tarkistamiseksi erityi-
sesti lapsiperheiden osalta. Vähemmistövaltuutettu kat-
soi, että toimeentuloedellytyksen rajoja arvioitaessa tulee 
huomioida maahanmuuttajien palkkataso Suomessa, toi-
meentulotuen suuruus sekä varmistua siitä, ettei vaatimus 
kohdistu kohtuuttomana monilapsisiin perheisiin. 

Vähemmistövaltuutetun kiinnitti Ulkomaalaisvi-
raston huomiota kansalaisuuslain tulkintaan, erityisesti 
kielitaitoedellytyksen ja siitä poikkeamismahdollisuuk-
sien soveltamiseen. Vähemmistövaltuutettu katsoi, että 
kansalaisuuslain 18 §:n 2 momentti antaa mahdollisuuden 
poiketa hakijan terveydentilan tai puhe- tai aistivamman 
takia kielitaitovaatimuksesta. Laissa tai hallituksen esi-
tyksessä ei ole tyhjentävästi määritelty mitä terveyden-
tilaan liittyviä syitä voidaan hyväksyä kielitaitovaati-
muksesta poikkeamiseksi. Esimerkiksi oppimishäiriötä 
voidaan vähemmistövaltuutetun mielestä pitää sellaisena 
terveyteen liittyvänä seikkana, joka voi käytännössä estää 
uuden kielen oppimisen tai kielitaidon vaatiminen voi 
olla ilmeisen kohtuutonta. 

ihmiskauppa

Vähemmistövaltuutettu nimettiin kesäkuussa 2008 val-
tioneuvoston päätöksellä sisäasiainministeriön laatiman 
ihmiskaupan vastaisen tarkennetun toimintasuunnitel-
man mukaisesti kansalliseksi ihmiskapparaportoijak-
si. Tähän liittyvä lainmuutos vähemmistövaltuutetusta 
ja syrjintälautakunnasta annettuun lakiin valmisteltiin 
syksyn 2008 aikana. Säädösmuutokset astuivat voimaan 
1. tammikuuta 2009.

Ihmiskaupparaportoijana vähemmistövaltuutettu 
tulee seuraamaan ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kan-
sainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lain-
säädännön toimivuutta. Raportoinnin lisäksi vähemmis-
tövaltuutettu tulee muun muassa antamaan ihmiskaupan 
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6. ulkomaalaisoikeus kehittyy

ulkomaalaislain asioiden lukumäärä



vastaiseen toimintaan ja uhrin oikeuksien toteutumiseen 
liittyviä ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja. 

Vähemmistövaltuutetulla on ihmiskaupparaportoija-
na oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tietoja 
viranomaisten ohella myös ihmiskaupan uhreille tarkoi-
tettujen palvelujen ja tukitoimien tuottajilta sekä ihmis-
kaupan vastaiseen toimintaan tarkoitettua valtionapua 
saavilta. Yksittäistä uhria koskevia henkilötietoja voisi 
saada vain silloin, jos tiedon saanti on välttämätöntä ra-
portointitehtävien hoitamiseksi. 

Mikäli vähemmistövaltuutettu katsoo, että asialla 
on ihmiskaupan mahdollisen uhrin oikeuksien kannalta 
huomattava merkitys, vähemmistövaltuutettu tai hänen 
alaisensa virkamies voivat avustaa mahdollista ihmiskau-
pan uhria tämän oikeuksien turvaamisessa taikka tarvit-
taessa hankkia tälle oikeusapua. 

Lisäksi vähemmistövaltuutettu tulee antamaan vuo-
sittain valtioneuvostolle ja kerran neljässä vuodessa edus-
kunnalle kertomuksen ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä 
ilmiöistä.

Ihmiskaupparaportointi aloitetaan vuonna 2009. Ra-
portointitehtävään valmistauduttiin vuoden 2008 aikana 
mm. järjestämällä kuulemistilaisuus sekä osallistumalla 
aiheeseen liittyviin koulutuksiin ja seminaareihin kan-
sallisesti ja kansainvälisesti. Osana nykyistä tehtävää ul-
komaalaisten aseman ja oikeuksien edistäjänä, vähem-
mistövaltuutettu selvitti vuoden aikana viranomaisten 
menettelyä yhdessä alaikäisten mahdollisia ihmiskaup-
pauhreja koskeneessa tapauksessa. Uutta tehtävää varten 
vähemmistövaltuutettu sai uuden viran vähemmistöval-
tuutetun toimistoon.

ulkomaalaislain asiat

Jo vuodesta 2003 lähtien ulkomaalaislain mukaiset asi-
akastapaukset ovat olleet selvässä laskussa. Kun vuon-
na 2003 asiakasasioista 59 % oli ulkomaalaislain asioita, 
niin vuonna 2008 ne muodostivat 18 %:n osuuden. Ul-
komaalaislain asioista oleskelulupiin liittyvät asiat ovat 
olleet suurin käsitelty asiaryhmä. Vuonna 2004 käsiteltiin 
kaikkiaan 275 oleskelulupiin liittyvää asiaa. Vuonna 2008 
asiakasasioista vain 60 kpl koski oleskelulupia. Toisena 
suurimpana asiaryhmänä on ollut käännytys/karkotus- 
sekä turvapaikka/suojeluntarveasiat. 

ulkomaalaislain asioiden asiakastapaukset eri vuosina
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6. ulkomaalaisoikeus kehittyy

utlänningsrätten  
utvecklas

T
ill minoritetsombudsmannens uppgifter 
hör bland annat att kommentera och bli 
hörd i ärenden gällande utlänningslagen. 
Under året gav ombudsmannen ett förslag 

till migrations- och europaminister Astrid Thors 
om att inkomstgränsen för beviljande av uppe-
hållstillstånd borde sänkas. På begäran kommen-
terades även regeringens förslag att upprätta ett 
register med utlänningars fingeravtryck där det 
framgick att ett sådant register inte är ändamåls-
enligt. Minoritetsombudsmannen kommenterade 
även att regeringen inte uttömmande har defi-
nierat under vilka omständigheter avvikelser till 
medborgarskapslagen kan förekomma. 

I juni 2008 utnämndes minoritetsombudsman-
nen till nationell människohandelsrapportör. Till 
mandatet hör bl.a. att samla in material om män-
niskohandeln i Finland samt ge utlåtanden och 
rekommendationer och hjälpa eventuella offer. 
Minoritetsombudsmannen kommer årligen att 
rapportera till statsrådet och vart fjärde år till riks-
dagen om människohandeln och därtill relaterade 
fenomen i Finland. 



HENKILÖKUNTA VUONNA 2008
Persona år 2008
Vähemmistövaltuutettu  
Minoritetsombudsman Johanna Suurpää 

Valtuutetun sijainen, toimistopäällikkö 
Ombudsmannens vikarie, byråchef Rainer Hiltunen 

Ylitarkastaja  
Överinspektör Kari Kananen  
(30.11.2008 asti/fram till)

Ylitarkastaja  
Överinspektör Yrsa Nyman (ent./fd. Korkman)

Ylitarkastaja  
Överinspektör Annika Parsons 

Ylitarkastaja  
Överinspektör Pirjo Kruskopf (ent./fd. Takalo)

Suunnittelija  
Planerare Päivi Okuogume  
(virkavapaalla 31.8.2008 asti, tjänstledig fram till)

Osastosihteeri  
Avdelningssekreterare Massimo Zanasi

Määräaikaisissa virkasuhteissa nimitettyinä:  
Utnämnda för tidsbundna tjänster:

Ylitarkastajan viransijainen  
Överinspektörens vikarie  
Päivi Keskitalo (10.12.2008 alkaen/ f.o.m)

Suunnittelijan viransijainen  
Planerarens vikarie Antti Rechardt (1.1.–30.4.2008)

Suunnittelijan viransijainen  
Planerarens vikarie Jekaterina Tanttu  
(1.5.–31.8.2008)

Tutkija  
Forskare Anne Länsman (1.5.–31.8.2008)

Siviilipalvelusmies  
Civiltjänstgörare Olavi Niemi (31.1.2008 asti/t.o.m)

Siviilipalvelusmies  
Civiltjänstgörare Daniel Ahrari  
(31.1.2008 alkaen/ f.o.m)

Siviilipalvelusmies  
Civiltjänstgörare Attikos Sironen  
(8.12.2008 alkaen / f.o.m)

TALOUS NUMEROINA
Ekonomin i siffror
Vähemmistövaltuutetun		
suurimmat	menoerät	vuonna	2008

Minoritetsombudsmannens		
största	utgiftsposter	år	2008

Matkustuspalvelut	 ��	�1�		
Resekostnader	

Käännös-	ja	tulkkauspalvelut	 �0	�1�	
Översättnings-	och	tolkningstjänster	

Aineet	ja	tarvikkeet	 19	91�	
Material	och	förnödenheter

Ilmoituspalvelut	 �	�9�		
Annonstjänster

Painatuspalvelut	 	�	���		
Tryckeritjänster

Ulkoiset	palvelut	 	�	���		
Utomstående	tjänster

Käytetty	toimintamääräraha	yhteensä	 11�	���	
Använda	verksamhetsanslag	totalt

Henkilöstökulut	 ���	9�1	
Personalkostnader

(yllä olevat luvut eivät sisällä arvonlisäveroa,  
palkkaus sisältää sivukulut)

(beloppen ovan inkluderar inte mervärdesskatt,  
lönebikostnaderna är inräknade i anställningsutgifterna)

��

Vä
he

mm
ist

öv
al

tu
ut

et
un

 vu
os

ike
rt

om
us
20
08

7. Vähemmistövaltuutetun toiminta ja resurssit



Sidosryhmäyhteistyö
Vähemmistöasiain neuvottelukunta  
– toimikauden 2005–2008 viimeinen kokous 

Valtioneuvosto asetti vähemmistöasiain neuvottelukun-
nan toimikaudelle 1.4.2005–31.3.2008. Valtioneuvoston 
vähemmistövaltuutetusta antaman asetuksen mukaan 
neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia etnisen 
syrjinnän valvonnan ja seurannan kehittämisestä sekä ke-
hittää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä etnisen syr-
jinnän valvontaan ja ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. 

Neuvottelukunta piti vuonna 2008 yhden kokouk-
sen, joka oli neuvottelukunnan toimikauden viimeinen. 
Kokouksessa arvioitiin neuvottelukunnan työtä. Yleinen 
näkemys oli, että neuvottelukunta on ainoa valtioneuvos-

ton asettama yhteistyöelin, jossa käsitellään nimenomaan 
etnisen syrjinnän kysymyksiä. Täten neuvottelukunnalla 
on ollut paikkansa etnisen syrjinnän vastaisessa työssä. 
Neuvottelukunnan ansiona pidettiin nimenomaan jäsen-
ten välistä tiedonvaihtoa, keskustelevuutta, verkottumista 
ja ajankohtaisiin etnisen syrjinnän teemoihin keskitty-
mistä. Neuvottelukunnan asettamisesta uudelle kaudelle 
pidettiin jäsenkunnassa tarpeellisena. Entistä enemmän 
toivottiin neuvottelukunnassa etnisten vähemmistöjen 
osallisuutta ja neuvottelukunnan työn kytkeytymistä tii-
viimmin vähemmistövaltuutetun työn arkeen.

Sisäasiainministeriön oikeusyksikön valmistelema-
na vähemmistöasiainneuvottelukunnan kokoonpanoa 
säätelevää asetusta muutettiin vuoden aikana. Neuvot-
telukunnan jäsenmäärä kasvoi aikaisemmasta 14 jäse-
nestä 18 jäseneen. Valtioneuvosto asettikin marraskuussa 
neuvottelukunnan uudelle kolmivuotiselle toimikaudelle 
1.12.2008–30.11.2011. 

Vähemmistöasiain neuvottelukunta on ainoa  
valtioneuvoston asettama yhteistyöelin, jossa  
käsitellään nimenomaan etnisen syrjinnän kysymyksiä. 

Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus
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kansainvälisestä toiminnasta  
– equinet ja eY‑tuomioistuimen päätösten seuranta

Vähemmistövaltuutetun toimisto on jäsenenä euroop-
palaisessa Equinet-verkostossa, joka on eurooppalaista 
syrjintälainsäädäntöä eli yhdenvertaisuuden edistämistä 
ja syrjimättömyyttä valvovien elinten yhteistyöverkosto. 
Vähemmistövaltuutetun toimiston edustajat osallistui-
vat vuoden aikana Equinetin järjestämiin kokouksiin ja 
koulutustilaisuuksiin. Koulutustilaisuuksissa käsiteltiin 
muun muassa tuoreita EY-tuomioistuimen ratkaisuja, esi-
merkiksi tapausta S. Coleman v. Attridge Law ja Steve Law 
(C-303/06, suuren jaoston ratkaisu 17.7.2008), jossa oli kyse 
ns. läheissyrjinnästä, ja tapausta Firma Feryn NV (asia 
C-54/07, ennakkoratkaisupyyntö, toinen jaosto 10.7.2008), 
jossa tuomioistuin toteaa, että työnantajan julkinen il-
moitus siitä, ettei hän ota palvelukseensa tiettyä etnis-
tä alkuperää tai rotua olevia työntekijöitä, on välitöntä 
syrjintää. Kyse on tuomioistuimen mukaan välittömästä 
syrjinnästä työhönotossa, koska tällaiset lausunnot ovat 
omiaan heikentämään merkittävästi tiettyjen hakijoiden 
halukkuutta hakea työpaikkaa ja täten omiaan estämään 
heidän pääsynsä työmarkkinoille.

Vähemmistövaltuutettu seuraa EY-tuomioistuimen 
ratkaisuja, joissa sovelletaan Euroopan Unionin Neuvos-
ton direktiiviä 2000/78 (ns. työsyrjintädirektiivi) ja direk-
tiiviä 2000/43/EY (ns. syrjintädirektiivi), koska yhdenver-
taisuuslailla on Suomessa pantu kansallisesti täytäntöön 
näitä neuvoston direktiivejä. Yhdenvertaisuuslain syrjin-
täkieltoa tulee tästä johtuen tulkita EY-tuomioistuimen 
linjausten mukaisesti.

Vähemmistövaltuutetun edustaja liittyi loppuvuo-
desta Equinetin EU:n syrjintälainsäädännön yhtenäistä 
tulkintaa käsittelevän työryhmän jäseneksi. 

Yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa 
tulee tulkita eY‑tuomioistuimen  
linjausten mukaisesti.
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minoritetsombuds‑
mannens verksamhet  
och resurser

I 
Delegationen för minoritetsärenden, vars 
uppgift är att ge förslag och utlåtanden samt 
fungera som samarbetsorgan, utsågs nya med-
lemmar för perioden 1.12.2008–30.11.2011. 

Medlemsantalet växte från 14–18 personer. På det 
sista mötet för den förra mandatperioden i mars 
utvärderades delegationens arbete och det fram-
gick klart att delegationen har en viktig roll som 
enda samarbetsorgan installerat av statsrådet, 
som behandlar specifikt etnisk diskriminering.  

Samarbetet mellan minoritetsombudsmannen, 
Somaliska förbundet i Finland och Migrationsver-
ket fortsatte och under de gemensamma mötena 
diskuterades bland annat medborgarskapsfrågor, 
familjeföreningsfrågor och det ökade antalet 
somaliska asylsökande. Under år 2008 utökades 
intressentgrupperna med Karjalan Kielen Seura ry 
(Sällskapet för det karelska språket rf). 

Minoritetsombudsmannens byrå är medlem i 
det europeiska Equinet-nätverket för organ som 
arbetar mot diskriminering. Personalen på om-
budsmannens byrå deltog under året i Equinets 
utbildningstillfällen och konferenser där bland 
annat nya fall från EG-domstolen behandlades. 
Domstolens rättspraxis är relevant för Finland 
eftersom domstolen följer EU direktiv (som är gäl-
lande lag i Finland) och därmed även påvisar hur 
den nationella likabehandlingslagens diskrimine-
ringsförbud skall tolkas. Minoritetsombudsman-
nens representant blev i slutet av året medlem i 
Equinets arbetsgrupp som behandlar gemensam 
tolkning av EUs diskrimineringslagstiftning. 



ASIAKASTYÖ
Vähemmistövaltuutetun toimiston käsittelyssä 
oli vuonna 2008 yhteensä 712 asiakastapausta. 
Näissä tapauksissa toimistoon otettiin yhteyttä 
1 438 kertaa. Jokaiseen tapaukseen liittyy siis 
keskimäärin kaksi yhteydenottoa. 

Vuoteen 2007 verrattuna asiakastapausten 
määrä laski kolmella prosentilla, mutta niitä 
koskevat yhteydenotot nousivat 12 prosentilla. 
Edelleen suurin osa asiakasyhteydenotoista ta-
pahtuu puhelimitse (55 %). Yhteydenotot kir-
jataan vähemmistövaltuutetun toimiston säh-
köiseen rekisteriin.

Asiakkaan tai asian tausta

Vuonna 2008 vähemmistövaltuutetulle tulleis-
sa yhteydenotoissa 40 prosentissa tapauksis-
ta asiakkaan etninen alkuperä ei tullut esille. 
Lähtömaalla tai etnisellä ryhmällä sinällään ei 
useinkaan ole merkitystä, vaan asiassa on sel-
vitetty esimerkiksi sitä, miksi maahanmuuttaja 
ei ole saanut jotakin palvelua. Iso osa asioita 
koskee myös etnisten vähemmistöjen asemaa 
ja oikeuksia ylipäätään, eikä yhteydenotto liity 
kenenkään yksittäisen henkilön tilanteeseen. 
Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi toimistoon 
tulevat ilmoitukset nettirasismista. 

Asiakkaaseen tai asiaan liittyvä etninen al-
kuperä on kirjattu vähemmistövaltuutetun yh-
teydenottorekisteriin 60 % tapauksista. Useim-
min esiintyvät seuraavat ryhmät:

Perinteiset	etniset	vähemmistöt

–	romani		 110	 tapausta

–	saamelainen	 1�

	
Maahanmuuttajat

–	venäläinen	 �1

–	somalialainen	 ��

–	turkkilainen	 10

–	irakilainen	 10

–	thaimaalainen	 �

–	nigerialainen	 �

–	virolainen	 �

–	amerikkalainen	 �

Kaikkiaan vuoden 2008 yhteydenotoissa esiin-
tyi 64 eri kansalaisuutta, kansallisuutta tai et-
nistä ryhmää. Muita kuin yllä lueteltuja ryhmiä 
koskevia yhteydenottoja on tullut 1–5 kertaa.

*	Muut	asiat	-luokka	
sisältää:	yhdenvertaisuu-
den	edistäminen,	yleinen	
tietopyyntö,	ei	kuulu	
toimialaan,	muu,	ei	tiedos-
sa.	Muut	asiat	-luokka	oli	
ennen	1.1.�00�	otsikolla	
”Kotoutumiseen/elämi-
seen	liittyvät	asiat”.

*	Muu-osio	sisältää	mm.	nettirasismin,	joka	ei	yleensä	liity	mihinkään	elämänalueeseen

Asiakkaan asiassa toisena osapuolena

ei tiedossa

muu*

yksityisten välinen

perhe-elämä

muut yksityiset palvelut

muut viranomaispalvelut

terveyspalvelut

sosiaalipalvelut

koulutus/opetus

asuminen

työelämä/yrittäjyys

2008

2007

0 20 40 60 80 100 120

Asiakastapausten lukumäärä elämänalueittain

muu

perheenjäsen

yksityishenkilö

muu viranomainen

työvoimatoimisto

kunta

työnantaja

elinkeinonharjoittaja

edustusto

poliisi

maahanmuuttovirasto

2008

2007

2006

2005

0 2 4 6 8 16 18 20

%
10 12 14

prosenttiosuus	kaikista	tapauksista

Asiakastapausten jakautuminen sisällön mukaan vuosina 2003–2008

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
2004 2005 2006 2007 20082003

ulkomaalaislain  
asiat

syrjintä ja muu  
epäasiallinen kohtelu

muut asiat *
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puhelu

kirjallinen

asiakaskäynti

Asiakkaan yhteydenottotapa toimistolle vuonna 2008

*	perheenjäsen,	muu	läheinen,	asianajaja,	
paikallisviranomainen	tai	järjestön	työntekijä	
ottaa	yhteyttä	asiakkaan	puolesta

**	yhteydenotto	ei	liity	yksittäiseen	asiak-
kaaseen,	vaan	esimerkiksi	viranomainen	
tai	suomalainen	yksityishenkilö	ilmoittaa	
havaitsemastaan	epäkohdasta.

Monissa	puheluissa	tai	sähkö-
posteissa	paikkakunta	ei	tule	
esille	eikä	sillä	ole	asian	selvittä-
misen	kannalta	merkitystä.	Aina	
mitään	selkeää	asiaan	liittyvää	
paikkakuntaa	ei	ylipäätään	ole.	
Näin	esimerkiksi	nettirasismia	
koskevissa	tapauksissa.	

*	asia	tullut	esimerkiksi	tiedoksi	
tai	ei	kuulu	toimialaan

4 %

55 %
41 %

ei tietoa

pääkaupunkiseutu

muut kunnat (75 kuntaa)

ulkomaat (15 maata)

Yhteydenottaja asiakasasiassa

15 %

3 %

52 %

30 %

Yhteydenottojen alueellinen jakautuminen

3 %

32 %
35 %

30 %

neuvottu puhelimessa

asia käsitelty ja annettu 
kirjallinen vastaus
siirretty tai ohjattu 
toiselle viranomaiselle

ei toimenpiteitä *

asian käsittely kesken 
31.12.2008

lopputulos asiakasasiassa

11 %
7 %

45 %
30 %

7 %

asiakas itse

avustaja *

VVT:n oma aloite

muu **

suomalaisten yksityis‑
henkilöiden yhteydenotot 
vähemmistövaltuutetun 
toimistoon vuonna 2008

Äänekkään maahanmuutto-
kriittisen keskustelun rinnalla 
on olemassa toinen, aivan 

päinvastainen ilmiö. Suomalaiset, 
jotka ovat huolestuneita etnisiin 
vähemmistöihin kohdistuvasta 
syrjinnästä ja rasistisista ilmiöistä 
ja joiden oikeudentajua rasismi 
loukkaa, ovat ottaneet aktiivises-
ti yhteyttä vähemmistövaltuute-
tun toimistoon. Yhteydenottoja 
tuli yhteensä 62, joista 54 myön-
teisiä (87 %) ja 8 yhteydenottoa 
oli kielteisiä (13 %). Yli 40 % 
myönteisistä yhteydenotoista 
tulee suomalaisilta miehiltä, 
jotka ilmoittavat erityisesti ha-
vaitsemastaan nettirasismista, 
enimmäkseen sähköpostin väli-
tyksellä.

Asioita, joista suomalaiset 
ovat huolestuneita ja ovat ilmoit-
taneet vähemmistövaltuutetulle

– netissä esiintyvä rasismi ja 
kiihottaminen kansanryh-
mää vastaan

– tv-ohjelmat, joissa esiintyy 
rasistisia lausuntoja tai kii-
hottamista kansanryhmää 
vastaan

– etnisesti loukkaava mai-
nonta

– rasistiset graffitit
– työpaikan syrjivä tai rasisti-

nen ilmapiiri, johon esimies 
ei puutu tai jonka esimies 
itse aiheuttaa

– maahanmuuttajiin kohdis-
tuvat solvaukset taloyhtiön 
pyykkituvan varauskirjassa

– poliisin toimet ulkomaa-
laisten oleskelulupatarkas-
tuksissa

– ovelta ovelle kaupustelevi-
en ulkomaalaisten heikko 
kunto ja mahdollisuudet 
saada apua

– lastenlevy, johon sisältyy 
laulu ”neekereistä”

– bussinkuljettaja ei ottanut 
ulkomaalaisen näköistä 
lasta bussiin
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Annetut lausunnot
 23.1.2008 Oikaisuvaatimusjärjestelmän 

kehittäminen oikeusturvakeinona 
2501/003/2007/TM

 26.2.2008 YK; lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
täytäntöönpano; Suomen neljännen 
määräaikaisraportin valmistelu SM-2008-
70/Ka-11

 26.2.2008 Suomen vastausluonnos Durban 
tarkastelukonferenssin valmisteluun 
liittyvään kyselylomakkeeseen SM-2008-
935/Pe-1

 4.3.2008 STAKES; Fenylketonurian (PKU) seuranta 
Suomessa SM-2008-1057/Pe-1

 31.3.2008 Yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintö; 
yhdenvertaisuuslainsäädännön 
uudistaminen SM-2008-921/Pe-1

 16.4.2008 Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain 
ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta HE 166/2007 vp, UlkL

 21.4.2008 YK:n päätöslauselma 1325 (2000), Suomen 
kansallinen toimintaohjelma 2008–2011 
SM-2008-1411/Ka-11

 24.4.2008 Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien 
yhdenmukaistamistarvetta 
kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai 
lainsäädäntömuutoksia valmisteleva 
työryhmä; vähemmistövaltuutetun 
kuuleminen SM-2008-1618/Pe-1

 5.5.2008 Vähemmistövaltuutetun vastauksia 
työvoiman maahanmuuton kysymyksiin 
12.5.2008 kuulemistilaisuutta varten SM-
2008-1724/Pe-1

 6.5.2008 The Finnish Internet Awareness (FiA) 
project SM-2008-1723/Pe-1

 12.5.2008 Luonnos hallituksen esityksestä 
laiksi vähemmistövaltuutetusta ja 
syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta SM-2008-1788/Pe-1

 26.5.2008 Luonnos hallituksen esityksestä 
rajavartiolain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta SM-2008-1809/Pe-1

 28.5.2008 Sähköisen kuulemisen kehittäminen 
valtionhallinnossa, II vaihe SM-2008-1477/
Vi-1

 12.6.2008 Maahanmuuttohallinnon ja 
maahanmuuttoviraston toiminnan 
kehittäminen VVT/2008/7

 18.6.2008 Luonnos kansallisesta 
työsuojelupolitiikasta VVT/2008/4

 24.6.2008 YK; Kidutuksen vastainen komitea 
(CAT); Komitean Suomen neljännen 
määräaikaisraportin johdosta 
antamat loppupäätelmät; nopeutettu 
turvapaikkamenettely VVT/2008/2

 27.6.2008 Luonnos hallituksen esityksestä 
Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n 
muuttamisesta VVT/2008/18

 5.9.20008 Turvapaikkaohje VVT/2008/68
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2008
Vähemmistöasiain  
neuvottelukunta
PuHeeNJOHTAJA:

Suurpää, Johanna, vähemmistövaltuutettu

JäSeNeT JA vARAJäSeNeT  
(henkilökohtainen varajäsen kursiivilla)

Anna-elina Pohjolainen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö 
Mirja Kurkinen, hallitusneuvos, oikeusministeriö

Mikko Cortés Telléz, suunnittelija, opetusministeriö 
Zabrina Holmström, kulttuuriasiainneuvos, 
opetusministeriö 

Sinikka Keskinen, erityisasiantuntija, 
sisäasiainministeriö 
Harri Sivula, ylitarkastaja, sisäasiainministeriö 

viveca Arrhenius, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja 
terveysministeriö 
Antti Janas, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

Olli Sorainen, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö 
Hillevi Lönn, neuvotteleva virkamies, 
työ- ja elinkeinoministeriö

Janne Jokinen, ulkoasiainsihteeri, ulkoasiainministeriö 
Virpi Laukkanen, lainsäädäntösihteeri, 
ulkoasiainministeriö

Hanna Koskinen, asiakaspalvelujohtaja, 
Maahanmuuttovirasto 
Jaana Vuorio, johtaja, Maahanmuuttovirasto

Maria Rauman, erityisasiaintuntija, Suomen Kuntaliitto 
Keijo Sahrman, johtaja Suomen Kuntaliitto

Klemetti Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Samédiggi 
– Saamelaiskäräjät 
Irja Seurujärvi-Kari, varapuheenjohtaja, 
Samédiggi – Saamelaiskäräjät

Riitta Wärn, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK 
Mikko Räsänen, asiantuntija, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK ry 
Paula Ilveskivi, lakimies, Akava ry

Dan Kantor, asiamies, Helsingin juutalainen seurakunta 
Penina Blankett, hallintoneuvoston jäsen, 
Helsingin juutalainen seurakunta

Mikko Joronen, asiantuntija, Ihmisoikeusliitto ry 
Kristiina Kouros, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto ry

Anas Hajjar, hallituksen puheenjohtaja, Suomen 
Islamilainen Neuvosto 
Isra Lehtinen, hallituksen tiedottaja, 
Suomen Islamilainen Neuvosto

Okan Daher, puheenjohtaja, Suomen Islam-seurakunta 
(suomalainen tataariyhteisö) 
Behiye Samaletdin, varapuheenjohtaja, 
Suomen Islam-seurakunta

Kyösti Florin, toiminnanjohtajan sijainen Suomen 
Romanifoorumi ry 
Tino Varjola, puheenjohtaja, Suomen Romanifoorumi ry

Sadiyo Dhuubow, liiton sihteeri, Suomen Somaliliitto ry 
Saed Guled, liiton tiedottaja, Suomen Somaliliitto ry

Irina Kapelian, hallituksen jäsen, Suomen 
Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry 
Kyösti Kozlov, puheenjohtaja Suomen 
Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry



 10.9.2008 Hallituksen esitys laiksi 
vähemmistövaltuutetusta ja 
syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta HE 87/2008 vp

 26.9.2008 Laki yhdenvertaisuuslain 7 §:n 
muuttamisesta HE 67/2008 vp

 3.10.2008 Luonnon hallituksen esityksestä laiksi 
passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta VVT/2008/78

 6.11.2008 Valtioneuvoston kirjelmä 
Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston 
yhdenvertaisuusdirektiiviksi U 44/2008 vp

 20.11.2008 Opiskelija-asuntojen 
tyhjäkäyttökuukausien kustannusten 
kohdistaminen VVT/2008/91

 20.11.2008 Maahanmuuttoviraston ohje 
toimeentuloedellytyksen soveltamisesta 
VVT/2008/118

 20.11.2008 Opetusministeriön suunnitelma etnisen 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
VVT/2008/137

 2.12.2008 UMA-järjestelmän käyttöönoton 
yhteyteen suunniteltu muutos 
asianosaisaloitteisessa 
oleskelulupahakemusmenettelyssä 
VVT/2008/114

 19.12.2008 Maahanmuuttoviraston 
maastapoistamisohjetta koskeva luonnos 
VVT/2008/159

Aloitteet
 24.6.2008 Toimeentulorajojen alentaminen 

VVT/2008/9

 15.8.2008 Vähemmistöasiain neuvottelukunnan 
kokoonpanon uudistaminen 
vähemmistövaltuutettua koskevassa 
asiassa VVT/2008/35

 28.11.2008 Vähemmistövaltuutetun huomioita 
sisäasiainministeriön poliisiosastolle 
VVT/2008/145; Ohjeistus 
parisuhdeväkivallan huomioinnista 
jatko-oleskelulupien myöntämisessä sekä 
internetissä esiintvyä rasismi

Tiedotteet
 23.5.2008 Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus: 

Onko Suomi valmis kasvavaan 
maahanmuuttoon?

 1.10.2008 Internet-palvelujen tarjoajien tunnettava 
vastuunsa internet-aineistosta

 13.11.2008 Saamelaisten oikeudet 
pääkaupunkiseudulla toteutuvat 
riittämättömästi 

 14.11.2008 Vähemmistövaltuutettu muistuttaa 
puolueita rasismin vastaisista 
sitoumuksista

 14.11.2008 Vähemmistöasiainneuvottelukunta 
asetettu uudelle toimikaudelle

 20.11. 2008 Rasistiseen kiihotukseen puuttuminen

 8.12.2008 Syrjintälautakunta linjasi saamelaisten 
oikeuksia ja yhdenvertaisuuslain tulkintaa

Julkaisut
Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus 2007

ISSN: 1796-3001 (painettu) 
 ISSN: 1796-4091 (verkkojulkaisu) 
 Pelagus substantiae infinitum / Hämeen Kirjapaino Oy 
Helsinki, 2008

Minoritetsombudsmannen årsberättelse 2007

 ISSN: 1796-301X (tyrckt) 
 ISSN: 1796-4067 (online) 
Pelagus substantiae infinitum / Hämeen Kirjapaino Oy 
Helsingfors, 2008

Anne Länsman: Saamen kieli pääkaupunkiseudulla. 
Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 5

ISBN: 978-952-491-380-5 
ISSN: 1796-0819 
Edita, Helsinki, 2008
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jos olet kokenut tai havainnut  
syrjintää etnisen alkuperäsi  
tai ulkomaalaisuutesi takia 
jos koet tulleesi rasistisesti  
tai epäasiallisesti kohdelluksi  
samoista syistä 
edellä mainituissa asioissa  
myös toisen puolesta  
tai yhteisessä asiassa 

Syrjintätapauksissa vähemmistöval-
tuutettu ryhtyy tarvittaviin toimen-
piteisiin.

Muuhun kuin etnisyyteen tai ul-
komaalaisuuteen liittyvän syrjinnän 
valvonta tai siihen liittyvä neuvonta 
eivät kuulu vähemmistövaltuutetun 
toimialaan. Tarvittaessa ohjaamme 
tapauksen asiassa toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Vähemmistövaltuutetun toimis-
toon voi olla yhteydessä seuraavilla 
tavoilla:

PuHeLIN
Päivystävä puhelin (09) 160 43 444
arkipäivisin klo 10–12 ja 13–15

Puhelimessa päivystävä ylitarkastaja 
antaa neuvontaa asian selvittämisek-
si ja sopii mahdollisista jatkotoimen-
piteistä asian viemiseksi eteenpäin. 
Puhelimessa voimme palvella sinua 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Päivystyksessä saattaa olla pa-
laveritaukoja. Tällöin puhelut kään-

•

•

•

tyvät vaihteeseen, jossa ilmoitetaan 
tarkemmin asiakaspalvelun tavoi-
tettavuudesta. Puheluista aiheutuu 
soittajalle tavanomaiset liittymäsopi-
muksen mukaiset kulut, erillistä 
palvelumaksua puheluista ei tarvitse 
maksaa. Pyydettäessä voimme soit-
taa sinulle takaisin. 

SäHKöPOSTI TAI KIRJe
Syrjintätapauksissa ja muissa kysy-
myksissä meille voi lähettää sähkö-
postia osoitteeseen ofm@ofm.fi. 

Kirjeet voi lähettää osoitteeseen:
Vähemmistövaltuutetun toimisto
Mikonkatu 25
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Mikäli et osaa suomea, ruotsia tai 
englantia, voit toimittaa kirjeen tai 
sähköpostin myös omalla äidinkielel-
läsi, jolloin vähemmistövaltuutetun 
toimisto käännättää kirjeen. Tästä 
ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia. 
Toivomme, että toimittamasi tekstin 
pituus olisi korkeintaan kaksi sivua.

HuOMIOITAvIA ASIOITA
Asiakastapaamisesta on aina sovitta-
va etukäteen. Näin pystymme myös 
tarvittaessa järjestämään tulkin. 

Toimiston palvelut ovat maksutto-
mia. 

Vähemmistövaltuutetun toimistossa on  
asiakaspalvelu, jonne voit ottaa yhteyttä

Kundtjänst
På minoritetsombudsmannens byrå 
finns en kundtjänst som du kan kon-
takta om du har blivit utsatt för eller 
observerat diskriminering på grund 
av ditt etniska ursprung eller din ut-
ländska bakgrund. I diskriminerings-
fall vidtar minoritetsombudsmannen 
behövliga åtgärder. 

Numret till telefonjouren är 
(09) 160 43 444 (vardagar 10–12 och 
13–15). Den överinspektör som har 

telefonjour ger råd om hur frågan 
kan utredas och kommer överens om 
eventuella fortsatta åtgärder så att 
ärendet förs vidare. 

I diskrimineringsfall och andra 
frågor kan du skicka oss e-post till 
adressen ofm@ofm.fi. 

Breven kan skickas till adressen: 
Minoritetsombudsmannens byrå, PB 
26, 00023 STATSRÅDET.

ISSN 1796-3001 (painettu) 

ISSN 1796-4091 (verkkojulkaisu

Graafinen suunnittelu  

ja valokuvat Timo Saarinen /  

Pelagus substantiae infinitum

Hämeen kirjapaino Oy 2009

Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus
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VähemmistöValtuutetun 
tehtävä on edistää etnisten vähemmistöjen ja 
ulkomaalaisten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta 
sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. 

Vähemmistövaltuutetun asiakas- ja kohderyh-
miä ovat maahanmuuttajat ja etniset vähem-
mistöt sekä alkuperäiskansa saamelaiset.

Lainsäädännöllä vähemmistövaltuutetulle on 
turvattu itsenäinen ja riippumaton asema (Laki 
vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakun-
nasta 660/2001). Hallinnollisesti vähemmistö-
valtuutetun toimisto on sijoitettu sisäasiainmi-
nisteriön yhteyteen.

Vuoden 2009 alusta vähemmistövaltuutettu 
toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoi-
jana. 

vähemmistövaltuutettu edistää etnisten 
vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa 
ja oikeuksia yhteiskunnassa

ohjaamalla ja neuvomalla toimistoon  
yhteyttä ottavia asiakkaita 

puuttumalla ja kannustamalla muita  
puuttumaan etniseen syrjintään 

tiedottamalla ja kouluttamalla syrjinnän 
vastustamisesta ja vähemmistöjen ja  
ulkomaalaisten oikeuksista 

vaikuttamalla asenteisiin, lainsäädäntöön 
sekä muihin ajankohtaisiin 

laatimalla riippumattomia selvityksiä

Syrjintätapauksissa  
vähemmistövaltuutettu voi

antaa ohjeita, neuvoja ja suosituksia tai 
tehdä aloitteita, jotta syrjintää ei  
jatkettaisi tai uusittaisi

edistää sovintoa asianosaisten kesken 

pyytää syrjinnästä epäillyltä viranomaisel-
ta tai elinkeinonharjoittajalta selvityksiä  
asiasta 

asettaa uhkasakon, jollei syrjinnästä  
epäilty anna pyydettyä selvitystä 

viedä tai auttaa asiakasta viemään  
asian syrjintälautakuntaan 

antaa muuta oikeudellista  
neuvontaa ja apua

minoritetsombudsmannen 
är en självständig myndighet som främjar de 
etniska minoriteternas och utlänningarnas 
ställning och rättigheter i samhället genom 
att rådge kunder som kontaktar byrån i diskri-
mineringsfrågor och genom att ingripa vid 
etnisk diskriminering. 

I diskrimineringsfall kan minoritetsombuds-
mannen ge anvisningar och rekommenda-
tioner för att förhindra att diskrimineringen 
fortgår, vidta åtgärder för att få till stånd en 
förlikning mellan parterna och föra saken till 
diskrimineringsnämnden. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO
Vaihde / växel: (09) 160 01 
Asiakaspalvelu / kundservice:  
(09) 160 43 444 (arkipäivinä /  
vardagar 10–12, 13–15)
ofm@ofm.fi — www.Ofm.fI


