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Ihmisoikeusnäkökulma pintaan

V

uoden 2009 alusta alkaen vähemmistövaltuutettu
on toiminut myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Lapsen oikeuksista turvapaikkamenettelyssä laadittiin vuoden
aikana selvitys. Loppuvuodesta valmistunut
ehdotus yhdenvertaisuuslain uudistukseksi asetti tavoitteeksi eri syrjintäperusteiden
tasa-arvoisen kohtelun sekä tehokkaamman
puuttumisen syrjintätapauksiin.
Vuoden aikana tapahtuneet uudistukset korostivat entisestään ihmisoikeusnäkökulman merkitystä vähemmistövaltuutetun
työssä. Syrjimättömyys ja ihmisarvoinen
kohtelu kuuluvat kaikille alkuperään, kansalaisuuteen, sukupuoleen ja muihin henkilöön liittyviin seikkoihin katsomatta. Tässä
vuosikertomuksessa esitetty aineisto kertoo,
että tekemistä yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi vielä riittää.
Asenneilmapiirin tiukkeneminen on
osaltaan vaikeuttanutkin tilannetta viimeisen vuoden aikana. Vähemmistövaltuutet-
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tu on johdonmukaisesti painottanut tarvetta käydä avointa ja tarvittaessa kriittistäkin
keskustelua maahanmuutosta – kuten muistakin yhteiskunnallisista kysymyksistä. Keskustelu ei kuitenkaan saisi olla sillä tavoin
yksipuolista, vahvasti yleistävää tai eri ryhmiä suoranaisesti leimaavaa, että usein vaikeassa asemassa olevien henkilöiden elämä
vaikeutuu entisestään. Mm. EU:n perusoikeusvirasto on vuoden aikana raportoinut
Suomessa erityisesti somaleihin kohdistuvista rasistisista hyökkäyksistä.
Myönteisenä kehityksenä mainittakoon
vuoden 2009 aikana julkaistu hallituksen
ihmisoikeuspoliittinen selonteko, jossa ensimmäistä kertaa tarkastellaan laajasti myös
Suomen ihmisoikeustilannetta. Merkittävänä avauksena selontekoon sisältyy mm.
kirjaus saamen kielen elvyttämisohjelman
laatimisesta. Vähemmistövaltuutettu yhtyy
arvioon saamen kieliä koskevien toimien
kiireellisyydestä.

den luvun vähemmistövaltuutetun toiminnassa. Tietoisuus ihmiskauppa-ilmiöstä on
Suomessa viime vuosina epäilemättä kasvanut – harva enää katsoo, että kyseinen ilmiö
ei koskisi Suomeakin. Myönteistä Suomessa
on myös laajapohjainen yhteistyö ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi.
Kuitenkin vuoden aikana on voitu havaita, että ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ontuu vielä. Uhrin oikeuksien näkökulma voi peittyä rikosoikeudellisen painotuksen alle. Suomessa on tällä hetkellä myös
paljon ryhmiä, joiden oloista on sen verran
satunnaisesti tietoa, että hyväksikäyttöä ja
mahdollisia ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä voi olla vaikea havaita. Tällaisia ryhmiä
ovat mm. thaimaalaiset marjanpoimijat, romanikerjäläiset sekä myös jotkut työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen tulleet.
Vähemmistövaltuutettu antoi vuoden aikana suositukset marjanpoimijoiden vähimmäisoikeuksien turvaamisesta.

Toimiminen kansallisena ihmiskaupparaportoijana on vuoden aikana avannut uu-

Vähemmistövaltuutettu sai vuonna 2009
sisäasiainministeriöltä rahoituksen lapsen

toiminnan laajentuessa
etua turvapaikkaan ja pakolaisuuteen liittyvässä päätöksenteossa koskevaan selvitysprojektiin. Selvitys toi esiin, että lapsen
edun huomioiminen on usein jossain määrin pintapuolista. Olisi aiheellista selvittää
riittävän tarkasti, mitä lapsen etu kussakin
tapauksessa merkitsee, ja huomioida tämä
myös päätöksessä.
Selvitys toi myös esiin, että puhuttaessa turvapaikanhakijalapsista painotus tuntuu usein olevan yhdyssanan ensimmäisellä osalla. Tulisi kuitenkin muistaa, että kyse
on lapsista. Haastateltaessa turvapaikanhakijalapsia itseään tuli selvästi esiin, että kyse
on usein haavoittuvassa asemassa olevista
nuorista henkilöistä, joiden käsitys suomalaisesta turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmästä oli usein hämärä.
Vähemmistövaltuutettu käynnisti vuoden
aikana yhdessä sisäministeriön oikeusyksikön kanssa hankkeen syrjinnänvastaisen
neuvonnan kehittämisestä. Vaikka vähemmistövaltuutetun toimistolle toki tulee yh-

teydenottoja joka puolelta Suomea, on silti haasteellista, että toimisto sijaitsee vain
Helsingissä. Tarkoitus on kolmella paikkakunnalla testata yhteistyötä eri järjestöjen yhteenliittymän, rikosuhripäivystyksen
sekä kunnan kanssa, ja kehittää tältä pohjalta mallia tulevaisuuteen.
Syrjinnän vastaisen toiminnan tehostamiseen tähtäsi myös vähemmistövaltuutetun kannalta keskeinen vuoden aikana
vireillä ollut lainsäädäntöhanke: yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistus. Oikeusministeriön toimikunta, johon vähemmistövaltuutettukin osallistui, esitti ennen
joulua yhdenvertaisuuslain soveltamisalan
laajentamista. Syrjintä olisi kielletty kaikilla henkilöön liittyvillä syillä. Lakia valvoisi uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdessä
yhdenvertaisuuslautakunnan ja työelämän
osalta työsuojelupiirien kanssa.
Yhdenvertaisuuslain uudistus toi esiin,
että syrjintään liittyvät kysymykset liittyvät
moniin eri elämänalueisiin – työelämään,
palveluihin, koulutukseen jne. – ja että ai-

heesta on myös esitettävissä erilaisia näkemyksiä. Toisaalta toimikunnan saama laaja kansalaispalaute osoittaa lainuudistuksen tarpeen: Suomessa esiintyy syrjintää eri
perusteilla, eikä nykyisiä keinoja puuttua
tilanteeseen pidetä riittävinä. Vähemmistövaltuutetun toimialan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että puutteineenkin merkittävä esitys yhdenvertaisuuslainsäädännön
kehittämiseksi toteutuu.

Johanna Suurpää
Vähemmistövaltuutettu

Lasten ja nuorten

Kansainväliset sopimukset ja säädökset, tärkeimpänä YK:n yleissopimus lapsen
oikeuksista, velvoittavat Suomea ottamaan ensisijaisesti huomioon lapsen edun.
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maahanmuuttajien asema

V

uonna 2009 julkisuudessa keskusteltiin vilkkaasti maahamme saapuvien turvapaikanhakijoiden
määrän kasvusta, uusien turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten
perustamisesta ja alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden aiempaa selvästi suuremmasta määrästä. Keskustelu liittyi
paljolti vuoden 2008 lopussa eduskuntakäsittelyssä olleisiin ulkomaalaislain uudistuksiin, jolla kansallista lainsäädäntöä harmonisoitiin EU-direktiktiiviä vastaavaksi.
Samassa yhteydessä myös iänmääritykseen liittyvät oikeudelliset ja oikeusturvaa
koskevat kysymykset nousivat julkisuudessa
keskusteluun. Iänmäärityksistä ei ollut olemassa säädöksiä ja selkeitä ohjeistuksia, ja
käytännöt iänmäärityksen toimeenpanosta
vaihtelivat eri paikkakunnilla.
Kansainväliset sopimukset ja säädökset,
joista tärkeimpänä YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, velvoittavat Suomea ottamaan ensisijaisesti huomioon lapsen edun
kaikessa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelinten toimissa. Suomi
on lisäksi sitoutunut muun muassa kohtelemaan turvapaikanhakijalapsia ensisijaisesti lapsina, turvaamaan heille oikeuden

elämään, henkiinjäämiseen, kehittymisen
edellytyksiin, suojeluun ja huolenpitoon,
omaan henkilöllisyyteensä sekä tasa-arvoiseen kohteluun. Suomi on sitoutunut estämään lasten ryöstön, myynnin, kauppaamisen ja kaiken lasten hyväksikäytön muodot
sekä suojelemaan ihmiskaupan uhreja.

Selvitys alaikäisten
oikeuksien toteutumisesta
Vähemmistövaltuutettu toteutti vuoden
2009 aikana selvityksen lapsen edun toteutumisesta turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä. Selvitys perustui
hallitusohjelman tavoitteeseen laatia selvitys kyseisestä aiheesta ja se toteutettiin sisäasiainministeriön rahoituksella.
Selvityksen pääpaino oli ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijalasten asemassa ja kohtelussa. Huoltajien
mukana tulleiden turvapaikanhakijalasten
kohtelu käsitellään niiltä osin, kun se eroaa
yksintulleiden lasten kohtelusta. Selvitystä varten kuultiin alaikäisten turvapaikkamenettelyssä ja vastaanotossa mukana olevia viranomaisia ja lapsen etuun perehtyneitä järjestöjen edustajia sekä alaikäisiä
turvapaikanhakijoita itseään.
Käytännössä lapsen etua ei aina arvioida turvapaikkaprosessissa riittävästi tai se
ei ole ensisijainen arviointikriteeri. Lapselta

voidaan evätä hänen henkilöllisyytensä tai
perheenyhdistämisen mahdollisuus ilman
lapsen edun arviointia.
Myös hakijoiden ilmoittama ikä kyseenalaistetaan entistä useammin. Iänmääritystesteihin vaadittava suostumus ei aina perustu todelliseen vapaaehtoisuuteen, vaan
lapsen kokevat, että heidän tulee määritykseen suostua.
Ongelmana havaittiin myös, että alaikäisiä palautetaan ns. Dublin-tapauksina
toisiin EU:n jäsenvaltioihin ilman lapsen
edun, ihmiskaupan uhriutumisen tai uhriutumisriskin riittävää arviointia. Näiden
tapausten joukossa on kuitenkin erittäin
haavoittuvia lapsia, joiden osalta on viitteitä
siitä, että he ovat jo uhriutuneet toisessa jäsenvaltiossa esimerkiksi ko. valtion vastaanotto-olosuhteissa olevien puutteiden takia
tai heillä samasta syystä on erityisen suuri
riski uhriutua palautettaessa.
Alaikäisten lasten turvapaikkaprosessi on erittäin monimutkainen ja pitkä. Aikuiset lapsen ympärillä vaihtuvat. Lasten
kohtelu ja viranomaisten toiminta vaihtelevat hyvin paljon riippuen siitä, missä päin
Suomea lapsi asuu. Oleskeluluvan saamisen
jälkeen yhä harvemmalla lapsella on mahdollisuus perheenyhdistämiseen. Nuorilla,
jotka täyttävät 18 vuotta ei ole jälkihuoltoa,
vaan he putoavat pois vastaanoton piiristä.
Vähemmistövaltuutetun
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Ihmiskaupparaportointi

V

ähemmistövaltuutettu
aloitti toimintansa kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009
alusta vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain
muutoksen mukaisesti. Uuden mandaatin
perustamisen taustalla on mm. kansainvälisiä suosituksia sekä vuonna 2008 hyväksytyn valtioneuvoston tarkennetun ihmiskauppatoimintasuunnitelman kirjaus vähemmistövaltuutetun nimeämisestä kansalliseksi ihmiskaupparaportoijaksi. Raportoija
toimii itsenäisenä ja riippumattomana toimijana. Uutta mandaattia varten perustettiin yksi ylitarkastajan virka vähemmistövaltuutetun toimistoon.
Vähemmistövaltuutettu on aloittanut
kansalliseen ihmiskaupparaportointiin liittyvät tehtävänsä keräämällä ja analysoimalla tietoja ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä
ilmiöistä sekä ihmiskaupan vastaisen toiminnan ongelmakohdista. Tietoja on kerätty viranomaisilta, keskeisimmiltä kansalaisjärjestöiltä, työmarkkinajärjestöiltä ja tuomioistuimilta. Kansallinen ihmiskaupparaportoija on saamiensa tietojen perusteella
pyrkinyt arvioimaan ihmiskaupan vastaista

toimintaa ja ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumisen tilaa Suomessa.
Kansallinen ihmiskaupparaportoija on ensimmäisen toimintavuotensa aikana identifioinut Suomen ihmiskaupan
vastaisessa toiminnassa kolme keskeisintä
osa-aluetta, joiden toimivuuteen raportoija on kiinnittänyt erityistä huomiota ja joilla kaikilla on tärkeä tehtävänsä ihmiskaupan uhrien asianmukaisessa tunnistamisessa. Nämä osa-alueet ovat 1) ihmiskaupan
uhrien auttaminen ja auttamisjärjestelmän
toiminta, 2) ihmiskaupan uhrien maassa
oleskeluun ja maasta poistamiseen liittyvät
menettelyt sekä 3) rikosprosessi, oikeuskäytäntö ja ihmiskauppaa koskevien rangaistussäännösten soveltaminen ja tulkinta.
Selvittääkseen yllä mainittujen kolmen osa-alueen toimivuutta kansallinen
ihmiskaupparaportoija pyysi viranomaisia
ja tuomioistuimia toimittamaan aineistoa
auttamisjärjestelmän toiminnasta, oleskelulupasäännösten soveltamisesta ja käännyttämisistä eri perusteilla sekä rangaistussäännösten soveltamisesta ihmiskauppaa ja
siihen liittyviä ilmiöitä koskien.
Arvioidakseen ulkomaalaislainsäädännön soveltamista raportoija selvitti ihmiskaupan uhritutumiseen liittyvää oleskeluVähemmistövaltuutetun
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lupakäytäntöä. Raportoija selvitti myös harkinta-aikojen myöntämistä.
Tunnistamisen mahdollisia ongelmakohtia valottaakseen raportoija selvitti tarkemmin myös vastuunmäärittämisasetuksen perusteella tehtyjä käännytyksiä. Raportoija pyysi myös poliisia toimittamaan
tietoja tehdyistä käännytyspäätöksistä, kun
käännytysperusteena on ollut epäilty seksuaalipalvelujen myyminen. Käännytyspäätösten avulla kansallinen ihmiskaupparaportoija pyrki selvittämään, kuinka hyvin
mahdollinen ihmiskaupassa uhriutuminen
tunnistetaan ja miten siihen päätöksentekoprosessissa reagoidaan.
Oikeuskäytännön, rikosprosessin ja ihmiskauppaa koskevien tunnusmerkistöjen soveltamisen ja tulkinnan seuraamisen

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan kolme
keskeistä tarkkailtavaa osa-aluetta ovat:
1) ihmiskaupan uhrien auttaminen
ja auttamisjärjestelmän toiminta
2) ihmiskaupan uhrien maassa oleskeluun
ja maasta poistamiseen liittyvät menettelyt
3) rikosprosessi, oikeuskäytäntö ja ihmiskauppaa koskevien rangaistussäännösten
soveltaminen ja tulkinta.
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osalta olennaista materiaalia olivat tuomioistuimissa tehdyt ratkaisut sekä tapauksia
koskeva esitutkinta-aineisto. Varsinaisten
ihmiskauppajuttujen lisäksi raportoija selvitti rikoslain soveltamista myös ihmiskaupan lähi-ilmiöiden kohdalla. Näinä lähi-ilmiöinä raportoija pitää paritusta ja kiskonnantapaista työsyrjintää.
Koska työperäistä ihmiskauppaa ja siihen liittyvää työvoiman hyväksikäyttämistä koskevaa tuomioistuin- ja esitutkintaaineistoa on varsin vähän, kansallinen ihmiskaupparaportoija katsoi tarpeelliseksi
selvittää työperäisiä hyväksikäyttötilanteita
tarkemmin mm. yhteistyössä työsuojelupiirien kanssa. Kansallinen ihmiskaupparaportoija pyrki selvittämään työperäistä hyväksikäyttöä myös mm. harmaasta taloudesta
ja ulkomaalaisesta työvoimasta julkaistujen
selvitysten perusteella.
Kansallinen ihmiskaupparaportoija antoi maaliskuussa suosituksen ihmiskaupan
uhrien oikeudesta oikeusapuun ja oikeudelliseen neuvontaan. Suosituksen taustalla on
kansallisen ihmiskaupparaportoijan huomio
siitä, etteivät mahdolliset ihmiskaupan uhrit aina saa oikeudellista neuvontaa ja / tai
oikeusapua, vaikka heidän tilanteeseensa
liittyy oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä erityiskysymyksiä. Suosituksessaan
raportoija katsoo, että ihmiskaupan uhreille on mahdollisimman pian ja viivytyksettä alustavan tunnistamisen jälkeen annettava tietoa häntä koskevista oikeudellisista
kysymyksistä kielellä, jota uhri ymmärtää.
Moninaisista oikeudellisista tarpeista johtu-

Varsinaisten ihmiskauppajuttujen lisäksi raportoija selvitti rikoslain
soveltamista myös ihmiskaupan lähi-ilmiöiden kohdalla. Näinä lähiilmiöinä raportoija pitää paritusta ja kiskonnantapaista työsyrjintää.

en kansallinen ihmiskaupparaportoija suosittaa, että jokaiselle mahdolliselle ihmiskaupan uhrille osoitetaan henkilökohtaisen
tukihenkilön lisäksi oikeudellinen avustaja myös niissä tilanteissa, kun on ennustettavissa, ettei ihmiskaupassa uhriutuminen
johda esitutkintaan ja/tai oikeudenkäyntiin.
Lisäksi raportoija lähetti selvityspyynnön koskien ulkomaalaislain nojalla tehtäviä käännytyksistä silloin, kun käännytysperusteena on epäilty seksuaalipalvelujen
myyminen. Selvityspyynnön taustana on
kansallisen ihmiskaupparaportoijan havainto ihmiskaupan uhrien tunnistamisen puutteista sellaisissa tilanteissa, joissa ulkomaalaisia henkilöitä käännytetään maasta seksuaalipalvelujen myymisestä epäiltynä.
Marraskuussa 2009 kansallinen ihmiskaupparaportoija lähetti selvityspyynnön
tavoitteenaan selvittää mahdollisten ihmiskaupan uhrien asemaa ja oikeuksien turvaamista kerjäläisiin liittyvässä rikosasiassa.
Selvityspyyntö liittyi ihmiskaupparaportoijan huoleen kerjäläisten tilanteesta niiden
julkisuuteen tulleiden tietojen nojalla, joiden mukaan kerjäläisilmiön takana saattaa olla järjestäytynyttä rikollisuutta ja jopa

ihmiskauppaa. Selvityspyynnössään kansallinen ihmiskaupparaportoija pyysi asianomaisia tahoja antamaan selvityksensä siitä,
miten poliisissa mahdollisten ihmiskaupan
uhrien asema ja oikeudet pyritään kerjäläisten osalta turvaamaan.
Vaikuttamistyön ohella kansallinen ihmiskaupparaportoija otti ensimmäisenä toimintavuotenaan osaa keskeisten ihmiskaupan vastaisten toimijoiden kouluttamiseen.
Kansallinen ihmiskaupparaportoija seurasi
ihmiskauppaa koskevia tuomioistuinkäsittelyjä, osallistui useisiin kansallisiin ja paikallisiin ihmiskauppaa koskeviin kokouksiin ja kansainvälisiin konferensseihin sekä
tapasi kansainvälisten järjestöjen edustajia
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Samalla
raportoija pyrki luomaan yhteistyösuhteita,
verkostoja ja tietojensaantikanavia keskeisten viranomaisten ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa. Lisäksi raportoija avusti muutamaa ihmiskaupan uhria sekä ohjasi useita kymmeniä ihmiskaupan uhreja
ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.
Ensimmäinen ihmiskaupparaportoijan raportti tullaan antamaan eduskunnalle kevätkaudella 2010.
Vähemmistövaltuutetun
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Heikentyneeseen taloustilanteeseen liittyen raportoitiin
muun muassa korkeasta kynnyksestä työelämään
pääsemiseksi sekä heikoista työehdoista ja olosuhteista.
Työelämän hyväksikäyttötilanteilla voi olla myös
liittymäkohtia mahdolliseen ihmiskauppaan.
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Työelämä

T

yöelämää koskevissa asioissa vähemmistövaltuutettu
edistää syrjimättömyyden
toteutumista ja hyviä käytäntöjä. Valtuutetun toimintatapoihin työelämäsyrjinnän osalta kuuluvat muun
muassa aloitteet, hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja suositukset. Tarvittaessa vähemmistövaltuutettu selvittää mm. työelämäsyrjintään liittyviä oikeuskäytäntöjä, mikäli asiaan liittyy yhdenvertaisuuslain kieltämä syrjintä etnisen alkuperän perusteella,
ja valmistelee aiheeseen liittyviä riippumattomia selvityksiä. Vähemmistövaltuutettu
voi myös avustaa syrjinnän tai mahdollisen
ihmiskaupan uhria.
Vähemmistövaltuutettu jatkoi vuonna
2009 yhdenvertaisuuden edistämistä työelämän alueella toimivaltansa mukaisesti.
Vuoden 2009 aikana vähemmistövaltuutetun toimistoon tuli noin sata yhteydenottoa
koskien työelämässä koettua syrjintää tai
epäasiallista kohtelua. Uutena asiakasryhmänä työelämän alueella olivat romanitaustaiset henkilöt, jotka olivat kokeneet syrjintää työharjoittelussa ja työhönotossa. Yhteistyö ja verkostoituminen ammattiliittojen
kanssa lisääntyi myös vuoden aikana.

Vähemmistöasiain neuvottelukunnassa käsiteltiin vuoden aikana hyviä käytäntöjä työelämässä. Vähemmistövaltuutettu
käy työelämän syrjintäkysymyksiin liittyvää dialogia muutoinkin mm. työelämän
osapuolten sekä maahanmuuttajajärjestöjen
kanssa. Vuoden aikana heikentyneeseen taloustilanteeseen liittyen raportoitiin mm.
korkeasta kynnyksestä työelämään pääsemiseksi sekä eri tavoin heikoista työehdoista ja
olosuhteista. Työelämän hyväksikäyttötilanteilla voi olla myös liittymäkohtia mahdolliseen ihmiskauppaan.
Työsuhdeasioiden valvonta kuuluu Suomessa työsuojeluviranomaisille. Työelämään liittyvissä tapauksissa vähemmistövaltuutettu tekee yhteistyötä työsuojelupiirien
kanssa.

Ulkomaiset marjanpoimijat
ja työvoiman välitysfirmat
Vuonna 2009 valtuutetulle tuli runsaasti
yhteydenottoja koskien erityisesti thaimaalaisten marjanpoimijoiden oloja Suomessa.
Poimijoiden asumisessa, ravitsemustilanteessa ja muissa oloissa oli havaittu vakavia
ongelmia. Moni poimijoista jäi jopa 15 tunnin päivittäisestä työskentelystä ja kuluneen
kauden kohtuullisen hyvästä marjasadosta
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huolimatta tappiolle matkasta ja majoituksesta koituvien kulujen jälkeen.
Lisäksi poimijat eivät työskentele työsuhteessa, vaan heidän katsotaan toimivan
yrittäjäriskillä. Suomen oloja ja oikeuksia
tuntemattomina sekä kielitaidottomina he
eivät tosiasiassa voi riskejä arvioida, ja joutuvat siten haavoittuvaan asemaan. Marjasatoon liittyvä riski on ulkoistettu poimijoille, joten kutsujana toimivalle yritykselle
poimijoiden käyttö on varsin riskitöntä.
Marjanpoiminta Suomessa saattaa siten
johtaa jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa
olevien henkilöiden velkaantumiseen. Kansainvälisistä kokemuksista tiedetään velkaantumisen altistavan ihmiskauppaan liittyville ilmiöille.
Vähemmistövaltuutettu kiinnittää huomiota myös poimijoiden olojen valvonnan
lähes täydelliseen puuttumiseen. Valvontaa
kentällä eivät tee työsuojelupiirit, poliisi, ulkoministeriö tai muukaan viranomaistaho.
Vähemmistövaltuutettu antoi vuonna
2009 suositukset ulkomaalaisten marjanpoimijoiden haavoittuvan aseman korjaamiseksi. Viisumi tulisi myöntää vain sellaiselle kutsujayritykselle, joka kattaa matkasta, majoituksesta ja työvälineistä koituvat
kustannukset siten, että poimija ei Suomes-

sa työskentelyn jälkeen jää tappiolle. Kohtuullista olisi harkita täyttä työpäivää tekeville poimijoille myös jonkinlaista vähimmäisansiotasoa. Viisuminmyöntöä marjanpoimijoille ja kutsujayrityksen vastuuta
tulisi siten ohjata nykyistä selkeämmällä ja
avoimella ohjeistuksella.
Valtuutettu esitti poimintakauden kattavaa projektia, jossa seurattaisiin marjanpoimijoiden oloja mahdollisimman kattavasti.
Jatkotoimia tulisi harkita näin saatujen kokemusten perusteella.

Työharjoittelun syrjintätapauksessa
sovintoratkaisu
Vuonna 2009 syntyi sovintoratkaisu asiassa, jossa vähemmistövaltuutetun määräämä
toimiston ylitarkastaja avusti romani-taustaista henkilöä työharjoittelussa tapahtuneessa syrjintätapauksessa.
Kyseinen henkilö oli vuonna 2006 ollut
työvoimapoliittisessa koulutuksessa, johon
sisältyi työharjoittelujakso. Kahden viikon
työharjoittelu oli päätetty hyvin sujuneen
ensimmäisen päivän jälkeen. Syyksi oli ilmoitettu asiakkailta tullut palaute, jonka
mukaan asiakkaat eivät hyväksyneet harjoittelijaa tavaroiden toimittajaksi viitaten tämän romanitaustaan.

Marjanpoiminta Suomessa saattaa johtaa valmiiksi haavoittuvassa asemassa
olevien henkilöiden velkaantumiseen. Moni jäi jopa 15 tunnin päivittäisestä
työskentelystä ja kohtuullisen hyvästä marjasadosta huolimatta tappiolle
matkasta ja majoituksesta koituvien kulujen jälkeen.
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Työharjoittelupaikan tarjonnut yritys ilmoitti, että se ei ollut sopinut kahden viikon harjoittelusta, vaan vain parin päivän
työhön tutustumisesta. Yritys ilmoitti ottaneensa yhteyttä harjoittelijaan työpäivän
päätteeksi ja kertoneensa tulleesta palautteesta, jonka mukaan harjoittelija ei herätä
luottamusta.
Yritys kieltäytyi sopimasta asiaa, joten
vähemmistövaltuutetun valtuuttama toimiston virkamies avusti harjoittelijaa viemään
asian käräjäoikeuteen. Harjoittelija vaati käräjäoikeutta toteamaan yrityksen syyllistyneen yhdenvertaisuuslain (21/2004) 6 §:n
vastaiseen välittömään syrjintään etnisen
alkuperän perusteella ja velvoittamaan yritystä suorittamaan harjoittelijalle yhdenvertaisuuslain (21/2004) 9 §:n nojalla hyvitystä.
Asia sovittiin käräjäoikeuden suullisessa
valmisteluistunnossa siten, että yritys sitoutui maksamaan harjoittelijalle 2 000 euroa.
Tuomioistuin vahvisti sovinnon.

Eriarvoiseen asemaan
saattamisesta virantäytössä
Vähemmistövaltuutettu antoi vuonna 2009
lausunnon liittyen vakituiseen virkaan valitsematta jääneen romanitaustaisen henkilön tapaukseen. Vähemmistövaltuutettu katsoi, että määräaikaisissa virkasuhteissa työskennellyt henkilö oli pystynyt selvittämään,
että hänellä oli ollut enemmän valmistumisen jälkeistä kokemusta kuin osalla valituksi
tulleista. Hänellä oli myös erityisosaamista

Yrittäjä koki tulleensa syrjityksi etnisen taustansa vuoksi, kun
julkinen osakeyhtiö ei valinnut häntä sopimuskumppanikseen.
mm. romanikielen taitamisessa, joka olisi
ollut hyödyksi virassa.
Vähemmistövaltuutettu katsoi, että kyseistä henkilöä oli kohdeltu epäsuotuisammin kuin jotakin toista vastaavassa tilanteessa ja henkilön antaman selvityksen perusteella oli aiheellista olettaa, että yhdenvertaisuuslain syrjintäolettama oli syntynyt.
Vähemmistövaltuutettu kiinnitti myös
työnantajan huomiota yhdenvertaisuuslain
edellyttämän yhdenvertaisuussuunnitelman
tekoon. Yhdenvertaisuussuunnitelma on
laadittava siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii ja
suunnitelma on tehtävä myös viranomaisen
roolista työnantajana.

Huivin käyttö työasusteena
asiakaspalvelussa
Vähemmistövaltuutetun toimistoon otettiin
yhteyttä koskien erään vähittäiskauppaketjun kassamyyjien rekrytointia. Kauppaketjun rekrytointivastaava oli kertonut linjana
olleen, ettei huivia saa käyttää työssä kaupan kassamyyjänä. Rekrytointivastaava olisi
myös kertonut, että myös muilla kauppaketjuilla on sama linja.
Vähemmistövaltuutettu pyysi selvitystä
miksi huivinkäyttöä on pidetty tarpeellisena kieltää työnteossa, ja koskeeko mahdol-

linen kielto ainoastaan tietynlaisia huiveja.
Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan, onko työhönottohaastattelussa kerrottu haastateltaville mahdollisesta kiellosta.

Yritys ja syrjintä
Vähemmistövaltuutetun toimistoon tulleissa yhteydenotoissa voi tulla esiin myös
kysymys siitä, keihin yhdenvertaisuuslain
suoja ulottuu. Vähemmistövaltuutettuun
otettiin yhteyttä asiassa, jossa osapuolina
olivat etnisen taustan omaava yrittäjä sekä
julkinen osakeyhtiö. Yrittäjä koki tulleensa syrjityksi etnisen taustansa vuoksi, kun
julkinen osakeyhtiö ei valinnut häntä sopimuskumppanikseen. Vähemmistövaltuutettu pyysi syrjintälautakunnalta lausuntoa
yhdenvertaisuuslain soveltuvuudesta tapaukseen. Valtuutettu pyysi syrjintälautakunnan näkemystä muun muassa siitä, voidaanko yrityksen katsoa joutuneen etnisen
syrjinnän kohteeksi, jos epäsuotuisa kohtelu näyttää liittyvän elinkeinonharjoittajan
etniseen alkuperään. Lausunnossaan syrjintälautakunta totesi, että yhdenvertaisuuslaki soveltuu tapaukseen. Lautakunta totesi
muun muassa, että olennaista on se, kuinka välittömästi etnisen taustan omaava elinkeinonharjoittaja samaistuu yhtiöön ja sen
toimintaan.
Vähemmistövaltuutetun
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Varsin monessa tapauksessa
asiakas koki joutuneensa alku
peränsä vuoksi kohdelluksi muita
asiakkaita epäsuotuisammin.
Näyttöä syrjinnästä oli kuitenkin
usein vaikeaa saada.
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Palvelujen tarjonta

V

ähemmistövaltuutetulle
tuli vuoden aikana runsaasti yhteydenottoja, jotka koskivat mahdollista
syrjintää etnisen alkuperän perusteella yksityisten
palvelujen osalta. Aikaisempien vuosien tapaan syrjintä tulee usein
esiin romanien kohdalla kauppaliikkeessä ja
afrikkalaistaustaisten henkilöiden ravintolaan pääsyssä.

Asiakaspalvelun periaatteisiin
olisi kiinnitettävä huomiota
Varsin monessa tapauksessa asiakas koki
joutuneensa alkuperänsä vuoksi kohdelluksi muita asiakkaita epäsuotuisammin.
Näyttöä syrjinnästä oli kuitenkin usein vai
keaa saada. Joissain tapauksissa kyse saattoi
myös olla puutteellisesta viestinnästä, jonka
vuoksi asiakkaalle syntyi kokemus syrjityksi tulemisesta. Vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan liikkeiden ja palvelujen
tarjoajien tulisi arvioida asiakaspalvelunsa
toimivuutta ja tarvetta henkilökunnan lisäkoulutukseen, jottei asiakkaalle syntyisi kokemusta syrjivästä kohtelusta etnisen alkuperänsä perusteella.
Vähemmistövaltuutetun saamissa yhteydenotoissa on tullut esille, että romanit kokevat kauppaliikkeissä olevansa vartijoiden

Asiakaspalvelun
ongelmia

N

äyttökysymykset voivat syrjintäta
pauksissa usein olla haasteellisia.
Usein asiassa on olemassa ainoas
taan eri osapuolten vastakkaiset näkemykset.
Eräässä vuonna 2009 esille tulleessa tapauk
sessa vastauksen antanut kauppias kuitenkin
myönsi, että romanit todellakin olivat erityis
tarkkailussa. Syynä olivat eräiden yksittäisten
romanien aiemmin aiheuttamat vaikeudet.
Tässä tapauksessa kauppias sitoutui muutta
maan syrjivää käytäntöä, ja osapuolet pääsivät
asiassa vähemmistövaltuutetun välityksellä
sovintoratkaisuun.
Vähemmistövaltuutettu suositteli asiakas
palvelukäytäntöjen tarkistamista ja henkilös
tön koulutuksen harkitsemista myös tapauk
sessa, jossa asiakas oli katsonut joutuneensa
syrjityksi laivaristeilyllä. Asiakas oli joutunut
risteilyllä vieraan valtion viranomaisten
erityistarkastukseen ja katsoi, ettei laivan
suomalainen henkilökunta ollut tarpeellisella
tavalla tukenut tai puolustanut häntä. Asiakas
oli kokenut tämän johtuneen hänen etnisestä
taustastaan.
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tai myymälähenkilökunnan erityisessä tarkkailussa. Vartijoiden korostettu vahtiminen
ja perässä kulkeminen koetaan loukkaavaksi
ja häiritseväksi. Kielteisen huomion koetaan
leimaavan romaniasiakkaita muiden asiakkaiden edessä.

Ongelmia pankkipalvelujen
saatavuudessa
Vuoden aikana vähemmistövaltuutetun
toimistoon otti yhteyttä useita henkilöitä,
joilla oli ollut vaikeuksia pankkitilin avaamisessa tai muussa pankkipalvelun saamisessa. Syynä oli usein se, ettei henkilöllä
ollut esittää pankin hyväksyttäväksi katsomaa henkilöllisyystodistusta, jolloin pankki viittasi mm. rahanpesua koskeviin säädöksiin. Kuitenkin pankkipalvelujen puute
voi käytännössä vaikeuttaa mm. työntekoa
tai etuuksien vastaanottamista. Esimerkiksi pakolaisille ei ole välttämättä mahdollista
saada vaaditunlaisia henkilöllisyysasiakirjoja, tai tämä on mahdollista vain pitkällä
viiveellä.
Toisaalta valtuutettuun on ottanut yhteyttä henkilöitä, jotka kokevat tulleensa
yhdistetyiksi rahanpesuepäilyihin lähinnä
etnisen alkuperänsä takia. Tämäntyyppisiä
yhteydenottoja on tullut erityisesti venäläistaustaisilta yhteydenottajilta.
Vähemmistövaltuutetun toimistoon tuli
vuonna 2009 useita yhteydenottoja tilanteista, joista ulkomaalaiselta vaaditaan henkilöllisyyden varmentamiseksi passia, vaikka EU-kansalaiset voivat matkustaa ilman
sitä.
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Asuminen
Tyypillisesti vähemmistövaltuutetun tietoon
tulleet asumiseen liittyvät ongelmat ovat
liittyneet ulkomaalaisten tai romanien vaikeuteen saada vuokra-asuntoa. Käytännössä
ongelmat ovat koskeneet niin vapaita markkinoita kuin kuntien harjoittamaa asunnonvuokrausta.
Viime vuosina on julkiseen keskusteluun noussut esille myös ilmiö maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen asumisen keskittymiseen tiettyihin kaupungin
vuokra-asuntoihin tietyissä kaupunginosissa ja kortteleissa. Ilmiö on tunnettu suurissa kaupungeissa maailmanlaajuisesti ja sen
suuntaista kehitystä on näkyvissä myös Suomessa. Suomessa tilanne ei ole päässyt kehittymään vielä kovin pitkälle.
Vähemmistövaltuutettu pitää tärkeänä,
että maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille on tarjolla asumiseen riittävästi
vaihtoehtoja. Käytännössä tämä vaatii sekä
valtiovallalta että kunnilta selkeitä asuntopolitiikkaan ja yhdyskuntasuunnitteluun
tehtäviä linjauksia.
Asumisen keskittymisen lieveilmiönä
on myös heikko-osaisuuden kasautuminen
tiettyihin kaupungin vuokra-asuntokortteleihin ja paremmin toimeen tulevan kantaväestön hakeutuminen pois näiden alueiden
läheisyydestä.
Muutamien yhteydenottajien perusteella vähemmistövaltuutetulla on ollut aihetta olettaa, että kaupungin asuntotoimisto ei
ole halunnut myöntää maahanmuuttajille
vapaata asuntoa asuinkorttelista, jossa on jo

Henkilökortti
riittää

K

ahdelta puolalaiselta työn
tekijältä oli vaadittu passia
pankkitilin avaamiseksi, vaikka
rajanylityksessä sellaista ei EU-kansa
laiselta vaadita. Pankki viittasi tässäkin
tapauksessa rahanpesusäännöstöön.
Finanssialan keskusliiton ohje kuiten
kin muuttui asian vireilletulon jälkeen.
Uuden ohjeen mukaan matkustusasia
kirjaksi kelpaava henkilökortti voidaan
hyväksyä tunnistamisasiakirjaksi.
Tietoon tuli myös tapaus jossa mat
kapuhelinoperaattorin toimipiste oli
vaatinut Espanjan kansalaiselta passia,
kun tämä oli esittänyt espanjalaisen
henkilökortin. Vähemmistövaltuutettu
oli yhteydessä operaattorin edustajiin.
Tämän jälkeen operaattori muutti
käytäntöjään niin, että myös EU-henki
lökortit hyväksytään.

ennestään paljon maahanmuuttajia. Tilalle ei myöskään ollut tarjolla muita asuntoja.
Tilanne on ongelmallinen, mikäli pyrkimys
purkaa keskittymiä johtaa käytännössä siihen, ettei asuntoa ole saatavilla laisinkaan.
Vähemmistövaltuutettu pitää tärkeänä, että
asumisen eriytymiseen liittyviä ilmiöitä ei
vain korjata jälkikäteen, vaan että ne enna-

Asumisen keskittymisen lieveilmiönä on myös heikko-osaisuuden kasautuminen tiettyihin kaupungin vuokra-asuntokortteleihin ja paremmin toimeen
tulevan kantaväestön hakeutuminen pois näiden alueiden läheisyydestä.
koidaan suunnitteluvaiheessa ja asuntopoliittisilla ratkaisuilla.

Koulutus- ja opetusala, nuorisotyö
Vähemmistövaltuutettuun otettiin yhteyttä
yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyen. Erään
kuntayhtymän koulutustoimialaa koskevassa lausunnossaan vähemmistövaltuutettu totesi, ettei koulutustoimialalla käytössä ollut
suunnitelma täyttänyt yhdenvertaisuuslain
vaatimuksia. Vähemmistövaltuutettu ohjeisti kyseistä koulutustoimialaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa ja pyysi saada
tiedoksi koulutustoimialan yhdenvertaisuussuunnitelman sen valmistuttua.
Vähemmistövaltuutettu teki opetusministeriölle aloitteen koskien täydentävää
opetusta, koulumatkoja ja perusopetuslakia
koskevia yhdenvertaisuusvaatimuksia. Valtuutettu teki samasta asiasta aloitteen opetusministeriölle jo vuonna 2005. Koska asia
nousi uudelleen esille valtuutetun toiminnassa vuonna 2009, valtuutettu teki asiasta
uuden aloitteen. Asia koski maahanmuuttajalasten oikeutta saada perusopetusta täydentävää opetusta varten maksuton koulukuljetus tai oppilaan saattamista tai kuljettamista
varten riittävä avustus. Voimassa olevan perusopetuslain mukaan perusopetusta täydentävä opetus ja siihen osallistuminen ei oi-

keuta esimerkiksi maksuttomaan koulukuljetukseen. Asia on vähemmistövaltuutetun
näkemyksen mukaan ongelmallinen yhdenvertaisuuslain asettamien vaatimusten valossa. Valtuutetun näkemyksen mukaan perusopetuslain säännös koulumatkoista on
pulmallinen myös perustuslain yhdenvertaisuussäännökseen nähden. Aloitteessaan vähemmistövaltuutettu esitti, että opetusministeriö ryhtyisi toimiin, jotta mainittu epäkohta korjattaisiin. Valtuutettu esitti, että kyseeseen voisi esimerkiksi tulla säädösmuutos.
Vuonna 2009 vähemmistövaltuutetun
toiminnassa nousi esille kysymys koskien
ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden vuosivuokrien jyvitystä. Vähemmistövaltuutettu lähetti asiasta selvityspyynnön opiskelijaasuntosäätiölle. Asian käsittely oli vuoden
lopussa vielä kesken.
Yhteistyötä jatkettiin muun muassa
NoRa (No Racism) – Rasisminvastaisen
verkkonuorisotyönhankkeen osalta. Kyseinen hanke tunnettiin aikaisemmin nimellä KEKS-chat ja se on usean eri kansalaisjärjestön yhteinen hanke. Vuonna 2009 opetusministeriö myönsi kyseiselle hankkeelle
rahoitusta ja samalla hankkeelle palkattiin
kaksi projektityöntekijää. Vähemmistövaltuutetun toimiston edustaja toimi hankkeen
ohjausryhmän jäsenenä.
Vähemmistövaltuutetun
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Kielitaitovaatimukset
koulutuksessa
Vähemmistövaltuutetun tietoon tuli erään
korkeakoulun käytäntö, jonka mukaan sen
englanninkieliseen koulutukseen vaadittiin
englannin kielitesti vain, mikäli hakijoiden
äidinkieli ei ollut suomi, ruotsi, saame tai
englanti.
Korkeakoulun näkemyksen mukaan
edellä mainitulla englannin kielellä opiskelua koskevalla hakukelpoisuusehdolla varmistetaan, että hakija kykenee suoriutumaan opinnoistaan englannin kielellä. Korkeakoulu perusteli käytäntöä sillä,
että äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea puhuvalla hakijalla on mahdollisuus
anoa vaihtoa suomenkieliseen ohjelmaan,
jos ei selviä opinnoista englannin kielellä,
kun taas käytännössä tätä mahdollisuutta ei
muunkielisillä ole.
Valtuutetun näkemyksen mukaan käytännöstä tekee syrjivän se, ettei äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea puhuvilta
vaadita kielitestin suorittamista, eikä oppilaitos siten millään tavalla varmista, että
näiden hakijoiden englannin kielentaito
on riittävällä tasolla. Koska vain osalta hakijoista vaaditaan kielikokeen suorittamista, vähemmistövaltuutettu katsoo, että kyseisen hakukelpoisuusehdon soveltaminen
saattaa saman yleisen hakukelpoisuuden
täyttävät hakijat eriarvoiseen asemaan heidän äidinkielensä ja etnisen taustansa perusteella.
Valtuutettu suositteli, että englanninkielisiin maisteritason ohjelmiin vaaditta-

van kielikokeen suorittaminen ei olisi riippuvainen hakijan äidinkielestä ja sitä kautta
käytännössä hakijan etnisestä taustasta.

Lukukausimaksujen periminen
ulkomaalaisilta opiskelijoilta
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
pyysi vähemmistövaltuutetulta lausuntoa
koskien ulkomaalaisilta perittäviä lukukausimaksuja. Ehdotus yliopistolain 10 § sisältää ehdotuksen, että lukukausimaksuja voitaisiin periä opiskelijoilta, jotka eivät ole
EU- tai ETA-alueen kansalaisia. Valtuutettu
piti ehdotuksen ongelmana, että Suomessa
esimerkiksi perhesiteen perusteella jo asuvat ulkomaan kansalaiset (ei EU/ETA-kansalaiset) eivät pääsisi opiskelemaan yhtäläisin
perustein kuin EU/ETA-maiden kansalaiset.
Suomeen muuttaneen henkilön kotoutuminen vaikeutuisi, koska hänen pitäisi ehdotuksen muotoilun mukaisesti maksaa tiettyihin koulutusohjelmiin osallistumisesta, vaikka Suomen ulkopuolelta tuleva EU/
ETA-maan kansalainen voisi osallistua siihen ilmaiseksi.
Valtuutettu myös katsoi, että säännös
ehdotetussa muodossaan olisi yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon vastainen ja täyttäisi
välittömän syrjinnän määritelmän. Yhdenvertaisuuslain mukaan ulkomaalaisia opiskelijoita ei kansalaisuuden perusteella saa
kohdella epäsuotuisammin kuin esimerkiksi suomalaisia opiskelijoita, kun on kyse
koulutuksen saamisesta.
Valtuutetun mukaan maahanmuuttajien korkeakoulututkinnon hankkimista ei

Valtuutetun mukaan maahanmuuttajien
korkeakoulututkinnon hankkimista ei
tulisi entisestään vaikeuttaa, vaan
päinvastoin tukea erilaisin keinoin.
tulisi entisestään vaikeuttaa, vaan päinvastoin tukea erilaisin keinoin. Suurin osa ulkomaalaisista opiskelijoista on tullut Suomeen muulla kuin opiskelun perusteella, eli
kyse on suurelta osin ihmisistä, jotka joka
tapauksessa asuvat Suomessa. Heidän kotoutumistaan ei ole syytä hankaloittaa syrjivällä säännöksellä. Ehdotuksessa ei kuitenkaan
tehdä eroa Suomeen opiskelemaan tulevan
ja täällä jo asuvan ei EU/ETA-maan kansalaisen välillä.
Ottamatta kantaa lukukausimaksujen tarkoituksenmukaisuuteen, valtuutetun mukaan lukukausimaksuja olisi kuitenkin mahdollista periä ilman yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää, mikäli maksut
kytkettäisiin opiskelijoiden kansalaisuuden
sijasta kotikuntaoikeuteen. Ulkomaalaisella
voi kotikuntalain mukaan olla mahdollisuus
kotikuntaan esimerkiksi, jos hänellä on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva
jatkuvaan tai pysyvään oleskeluun oikeuttava lupa tai, jos hän on Euroopan unio
nin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin,
Norjan tai Sveitsin kansalainen. Näin myös
Suomessa asuvilla muun kuin EU/ETA-alueen kansalaisella olisi oikeus maksuttomaan
opiskeluun.
Vähemmistövaltuutetun
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Alkuperäiskansa saamela

Saamenkieliset palvelut
toteutuvat pääkaupunkiseudulla
puutteellisesti, eikä saamelainen
kulttuuri juuri näy maan
pääkaupungissa.
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iset ja etniset vähemmistöt
Saamelaiset

V

ähemmistövaltuutettu pitää erityisen tärkeänä valtioneuvoston eduskunnalle vuonna 2009 Suomen
ihmisoikeuspolitiikasta antamassa selonteossa
olevia kirjauksia saamen
kielen elvyttämisohjelman laatimisesta. Selonteon mukaan ohjelmatyössä kartoitettaisiin jo toteutettavat toimet ja hankkeet
sekä asetettaisiin tavoitteeksi nykyistä kokonaisvaltaisempi ja pitkäjänteisempi toiminta saamen kielten säilymisen ja kehittymisen varmistamiseksi. Erityishuomiota tulisi
selonteon mukaan kiinnittää pienten kielten, inarin- ja koltansaamen säilymiseen.
Vähemmistövaltuutettu aikoo seurata, miten kielenelvyttämisohjelman laatiminen
etenee.

Yhdenvertaisuuslain soveltaminen
saamenkielisten palveluiden osalta
Vuoden 2008 vuosikertomuksessa kerrottiin syrjintälautakunnan kahdesta periaatteellisesti merkittävästä ratkaisusta saamen-

kielisiin palveluihin liittyen. Molempien
tapausten käsittely jatkui Rovaniemen hallinto-oikeudessa vastapuolten valituksista
johtuen. Toisessa tapauksessa vastapuolena
oleva kaupunki valitti ainoastaan syrjintälautakunnan asettamasta uhkasakosta. Vuoden 2009 loppuun mennessä Rovaniemen
hallinto-oikeus ei ollut vielä antanut ratkaisuitaan asioissa.

Saamen kieli pääkaupunkiseudulla
Vähemmistövaltuutettu julkaisi vuonna
2008 selvityksen saamen kielestä pääkaupunkiseudulla. Selvityksessä kävi ilmi, että
saamenkieliset palvelut toteutuvat pääkaupunkiseudulla puutteellisesti. Kävi myös
ilmi, että saamelainen kulttuuri ei juuri näy
maan pääkaupungissa.
Selvityksen seurantatoimenpiteenä vähemmistövaltuutettu vieraili yhdessä City
saamelaisten edustajien ja Saamelaiskäräjien edustajan kanssa Helsingin kaupungin
kulttuuriasiainkeskuksessa ja kävi keskustelemassa Helsingin kaupungin päivähoitoviranomaisten kanssa.
Vähemmistövaltuutetun
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Toukokuussa vähemmistövaltuutettu
järjesti pyöreän pöydän keskustelun, jonka tarkoituksena oli suunnitella, miten saamenkielisten palvelujen tarjontaa voitaisiin
pääkaupunkiseudulla yhteistyönä kehittää.
Tämän lisäksi tarkoituksena oli suunnitella,
miten saamelainen kulttuuri voitaisiin tehdä näkyväksi pääkaupunkiseudulla samalla
varmistaen saamelaisen kulttuurin säilymisen elävänä kulttuurina kaupunkiolosuhteissa.
Kokouksessa todettiin, että lyhyen aika-

välin suunnitelmiin kuuluu kuntien ja koulujen yhteistyö saamenkielisen päivähoidon
aikaansaamiseksi ja kielenopetuksen järjestämiseksi. Pidemmän aikavälin suunnitelmiin kuuluu päätoimisen toiminnanjohtajan palkkaaminen. Tavoitteena on pysyvän
yhteistyö- ja toimintamallin kehittäminen.
Kokouksessa sovittiin, että Helsingin kulttuuriasiainkeskus järjestää seuraavan kokouksen, johon kutsutaan kaupungin eri
hallinnonalojen edustajat, muun muassa
kulttuuri-, nuoriso-, sivistys-, sosiaali- ja

varhaiskasvatustoimen edustajat sekä työväenopisto ja informaatiopalveluiden järjestäjät. City Sámit ry ja vähemmistövaltuutettu
lupasivat olla yhteyspisteenä mukana.

Kielipesien rahoitus
Vähemmistövaltuutettu pyysi tammikuussa
2009 opetusministeriötä selvittämään, miten se aikoo turvata saamenkielisten kielipesien pitkäjänteisen toiminnan. Taustalla
oli muun muassa kolttasaamelaisen yhdistyksen huoli Inarin koltansaamenkielisen

Saamelaisten itsehallinto

P

erustuslain 121 § 4 momentin mu
kaan saamelaisilla on saamelaisten
kotiseutualueella kieltään ja kulttuu
riaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin
lailla säädetään. Perustuslain 22 §:n mukaan
julkisen vallan on turvattava perusoikeuk
sien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Saamelaiskäräjistä annetun lain
(974/1995) 1 § 1 momentin mukaan saame
laisilla alkuperäiskansana on saamelaisten
kotiseutualueella omaa kieltään ja kult
tuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan
kuin Saamelaiskäräjistä annetussa laissa ja
muualla laissa säädetään. Tähän itsehallin
toon kuuluvia tehtäviä varten saamelaiset
valitsevat vaaleilla keskuudestaan saamelais
käräjät.
Saamelaiskäräjistä annetun lain 5 § 1 mo
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mentin mukaan saamelaiskäräjien tehtävänä
on muun muassa hoitaa saamelaisten omaa
kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa
alkuperäiskansana koskevat asiat. Lain 9 §:n
mukaan viranomaisilla on tietyissä asioissa
velvollisuus neuvotella saamelaiskäräjien
kanssa. Viranomaiset neuvottelevat saame
laiskäräjien kanssa kaikista laajakantoisista
ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat
välittömästi ja erityisellä tavalla vaikuttaa
saamelaisten asemaan alkuperäiskansana
ja jotka koskevat saamelaisten kotiseutu
alueella:
1) yhdyskuntasuunnittelua;
2) valtionmaan, suojelualueiden ja erämaaalueiden hoitoa, käyttöä, vuokrausta ja
luovutusta;
3) kaivoskivennäisten valtausta ja kaivospii

rin perustamista tarkoittavia lupahake
muksia;
4) saamelaisten kulttuurimuotoon kuu
luvan elinkeinon lainsäädännöllistä tai
hallinnollista muutosta;
5) saamenkielisen ja saamen kielen koulu
opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalve
lujen kehittämistä; taikka
6) muuta vastaavaa saamelaisten kieleen,
kulttuuriin tai heidän asemaansa alkupe
räiskansana vaikuttavaa asiaa.
Neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi
asianomaisen viranomaisen on varattava
saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja
neuvotella asiasta. Tilaisuuden käyttämättä
jättäminen ei estä viranomaista jatkamasta
asian käsittelyä.

kieli- ja kulttuuripesän toiminnan jatkuvuudesta. Myös Saamelaiskäräjät oli nostanut asian esille. Samassa yhteydessä vähemmistövaltuutettu lähetti selvityspyynnön
Inarin kuntaan. Kunnan mukaan saamelaislapsilla on oikeus saamenkieliseen päivähoitoon, mikäli heidän äidinkielensä on
saame. Kunta totesi, että koltansaamenkielisessä kielipesässä olevien saamelaislasten
äidinkieleksi on kuitenkin merkitty suomi.
Opetusministeriön vastauksen mukaan kielipesätoiminnan riittävä rahoitustaso tulee
selvittää huolellisesti ja lisäksi tulee ratkaista, mille taholle kielipesien pitkäjänteinen
rahoitusvastuu osoitetaan ja mikä olisi sopivin taho vastaanottamaan kielipesille osoitetun rahoituksen. Opetusministeriö ilmoitti, että näiden seikkojen selvittäminen
on ministeriöhallinnossa edelleen kesken.
Vähemmistövaltuutettu pitää kielipesien
toimintaa ensiarvoisen tärkeänä uhanalaisten kielten ja kulttuurien säilymiseksi ja elvyttämiseksi.

Viranomaisten velvollisuus
neuvotella Saamelaiskäräjien
kanssa
Saamelaiskäräjien yhteydenotosta johtuen vähemmistövaltuutetulle lähetti valtiovarainministeriölle selvityspyynnön koskien saamelaisten oikeuksien huomioonottamista yhdessä suuressa lakihankkeessa
sekä neuvotteluvelvoitteen noudattamisesta.
Valtiovarainministeriö ilmoitti, että se aikoo järjestää neuvottelun Saamelaiskäräjien kanssa.

Romanit

R

omaneita koskevat asumiseen liittyvät tapaukset vähenivät jonkin verran edelliseen vuoteen
verrattuna. Toisaalta esiin
tulleet ongelmatilanteet
olivat usein hyvin monimutkaisia ja vaikeita hoitaa. Vuonna 2009
huolta herättivät erityisesti tapaukset, joissa
valtion rahoittamien vuokra-asuntojen tarjoajat ottivat huomioon romanien sisäisen
asumislupakäytänteen siten, että asunnontarpeessa olevalle hakijalle ei tarjottu asuntoa lainkaan. Näin hakija ei saanut vaihdettua vuokra-asuntoaan muuttunutta asumistarvettaan vastaavaksi. Toisissa tapauksissa
hakija ei päässyt muuttamaan haluamalleen
paikkakunnalle.
Asumislupamenettelyyn liittyviä ta
pauksia tuli esille useilla paikkakunnilla.
Menettelyt ovat kirjavia. Usein asuntotoimistoissa toimitaan suullisesti, mutta joskus
vähemmistövaltuutetun toimistoon yhteyttä ottavat romanit pystyvät toimittamaan
asunnontarjoajien toiminnasta myös kirjallista näyttöä. Yhdessä tapauksessa kunta
toimitti asuntoa hakevan perheen tiedoksi
paikkakunnalla pitempään asuneiden romanien kielteisen kirjallisen kannanoton.
Saatekirjeessä kunta kehotti perhettä ottamaan kannanoton huomioon uutta asun-

toa hakiessaan. Asuntotoimistossa perheelle
myös todettiin, että asuntoa ei tarjota muiden romanien vastustuksen vuoksi. Toisessa
tapauksessa vuokra-asuntoja tarjoava yhtiö
lähetti hakijoille kirjeen, jossa ilmoitettiin,
että paikallisen romaniyhteisön edustajan
toivomus on, että he haluavat keskustella
paikkakunnalle asumaan hakevien romanien kanssa. Kirjeessä yhtiö esitti myös omana toivomuksenaan, että keskustelu käydään
ennen kuin asuntoa voidaan tarjota. Näitä
tapauksia vähemmistövaltuutetun toimisto selvitti kunnan ja asuntoyhtiöiden kanssa. Molemmissa tapauksissa hakijat saivat
asunnon.
Vähemmistövaltuutettu pyysi syrjintälautakuntaa tutkimaan, onko vuokra-asuntoja tarjoava yhtiö tai kunta rikkonut yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa tapauksessa, jossa romanitaustaista asunnonhakijaa
pyydettiin allekirjoittamaan lomake, jolla
annettiin lupa siihen, että romaniyhdyshenkilö saa olla läsnä asukasvalintaa käsittelevän työryhmän kokouksessa. Myöhemmin
asuntotoimistosta kerrottiin hakijalle, että
vuokra-asuntoa ei voida tarjota paikkakunnan muiden romanien vastustuksen vuoksi. Asian käsittely oli kesken vuoden 2009
päättyessä.
Vuokralle tarjottavien asuntojen asukasvalintojen tekeminen romaniyhteisön antaVähemmistövaltuutetun
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Romaniasiat vähemmistövaltuutetun
toimistossa 2009
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man muuttoluvan ja väistämisvelvollisuuden perusteella on ristiriidassa perustuslain
ja asukasvalintaa koskevan lainsäädännön
kanssa. Romanivähemmistöön kuuluvien
asunnonhakijoiden asettaminen epäsuotuisampaan asemaan muihin hakijoihin verrattuna rikkoo myös yhdenvertaisuuslain
syrjintäkieltoa. Romanikulttuuriin tai romanien sisäisiin kiistoihin vetoaminen eivät oikeuta epäyhdenvertaista menettelyä.
Vähemmistövaltuutetun käsittelemien
asiakastapausten perusteella romanien noudattama asumislupamenettely ja väistämisvelvollisuus ovat käytänteitä, jotka rajoittavat yksilöiden oikeuksia tavoilla, joita ei
voi pitää hyväksyttävinä. Menettelyillä on
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Romanikulttuuriin tai romanien sisäisiin kiistoihin
vetoaminen eivät oikeuta epäyhdenvertaista menettelyä.
omat historialliset juurensa ja syynsä. Nykypäivän yhteiskunnassa erityisen haitallisia seurauksia tavoista on lasten ja nuorten
koulunkäynti- ja opiskelumahdollisuuksien sekä tulevaisuuden kannalta. Joidenkin
kuntien ja asuntotoimistojen toiminnan
muuttamisen lisäksi tervetullutta on myös
romanien sisäinen keskustelu siitä, miten
haitallisista käytänteistä voitaisiin luopua.
Vuoden 2007 vuosikertomuksessa kerrottiin syrjintälautakunnan päätöksestä kieltää tiettyä kuntaa jatkamasta tai uusimasta
romaniperheeseen tai mahdollisesti muuhun romaniväestöön kohdistuvaa yhdenvertaisuuslain 6 §:n vastaista etnistä syrjintää
vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa. Syrjintälautakunnan totesi ratkaisussaan, että
kunnan menettely oli ollut ilmeisen syrjivä perheenjäsenten etnisen alkuperän perusteella. Syrjintälautakunnan ratkaisun
antamisen jälkeen vähemmistövaltuutettu
neuvotteli perheen puolesta kunnan kanssa yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen maksamisesta romaniperheelle. Koska
sovintoon ei päästy hyvityksen määrästä,
vähemmistövaltuutettu päätti ensimmäistä
kertaa avustaa syrjinnän uhreja oikeudessa
hyvityksen vaatimisessa. Samalla valtuutettu

päätti ottaa oikeudenkäyntikuluriskin.
Hyvityskanne hylättiin Kokkolan käräjäoikeudessa joulukuussa 2007. Vähemmistövaltuutettu jatkoi perheen avustamista valituksen tekemisessä Vaasan hovioikeuteen.
Vaasan hovioikeus tuomitsi helmikuussa
2009 kunnan maksamaan hyvitystä romaniperheen jäsenille. Hyvityksen määrä oli
3 000 euroa henkilöä kohden.
Vaasan hovioikeuden tuomio tuli lainvoimaiseksi syksyllä 2009, kun korkein oikeus antoi kielteisen päätöksen kunnan valituslupahakemukseen.

Romanikerjäläiset
Suomalaista romanivähemmistöä koskevien asioiden lisäksi vähemmistövaltuutetun
toimistoon tuli 11 yhteydenottoa, jotka koskivat ulkomailta Suomeen tulleita ns. romanikerjäläisiä. Erityisesti Helsingin poliisin
kesällä toteuttaman kerjäläisten tehotarkastuksen seurauksena vähemmistövaltuutetun
toimistoon tuli huolestuneita yhteydenottoja
niin suomalaisilta romaneilta kuin pääväestöön kuuluvilta henkilöiltä. Vähemmistövaltuutettu seurasi tilannetta, mutta ei ryhtynyt
toimenpiteisiin, sillä asiassa on tehty kantelu
eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Hyvitys

Y

hdenvertaisuuslain 9 §:n mukaan työn,
irtaimen tai kiinteän omaisuuden tai
palvelujen, koulutuksen tai etuuksien
tarjoaja, joka on iän, etnisen tai kansalli
sen alkuperän, kansalaisuuden, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,
vammaisuuden tai sukupuolisen suuntautumi
sen perusteella rikkonut lain syrjintäkieltoa tai
vastatoimien kieltoa, on velvollinen maksa
maan loukkauksesta hyvitystä syrjinnän tai
vastatoimien kohteeksi joutuneelle. Hyvi
tyksenä on suoritettava loukkauksen laadun
mukaan enintään 15 000 euroa.
Hyvityksen suuruutta määrättäessä otetaan
lain mukaan huomioon syrjinnän laatu ja
laajuus sekä sen kesto, säännöksiä rikkoneen
suhtautuminen tekoonsa, asianosaisten välillä
saavutettu sovinto, yhdenvertaisen oikeustilan
palauttaminen, tekijän taloudellinen asema ja
muut olosuhteet sekä samasta teosta muun
lain nojalla henkilöön kohdistuvasta loukkauk
sesta tuomittu tai maksettavaksi määrätty ta
loudellinen seuraamus. Hyvitys voidaan jättää
maksamatta, jos se on olosuhteet huomioon
ottaen kohtuullista. Hyvityksen enimmäismää
rä saadaan erityisistä syistä ylittää, kun se on
syrjinnän kesto, vakavuus ja muut olosuhteet
huomioon ottaen perusteltua.
Hyvityksen suorittaminen ei estä loukattua
vaatimasta taloudellisesta vahingosta vahin
gonkorvauslain tai muun lain mukaan.
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Rasistiset ilmaukset

V

Suomalainen yhteiskunta on
lisääntyvän maahanmuuton
myötä läpikäymässä varsin
perusteellista muutosta.
Muutos heijastuu monin
tavoin suomalaiseen
demokratiaan, esimerkiksi
kunnallisten elinten työhön.

ähemmistövaltuutetulle
tuli vuonna 2009 useita yhteydenottoja koskien internetissä esiintyvää
rasistista materiaalia. Valtuutettuun otettiin yhteyttä muun muassa keskustelupalstoilla esiintyvään ja rasistisiksi
koettuun materiaalin liittyen. Lisäksi valtuutetulle tulleissa yhteydenotoissa nostettiin esille huoli rasistisiksi koetusta kuvamateriaalista.
Vähemmistövaltuutetun toimintakertomuksessa vuodelta 2007 kerrottiin valtuutetun tekemästä tutkintapyynnöstä, joka koski kirjan sisältämää juutalaisvastaista propagandaa. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa
tuomionsa tammikuussa 2008. Käräjäoikeus
tuomitsi miehen 30 päiväsakkoon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lisäksi hänet tuomittiin menettämään valtiolle kaikki
kyseisen julkaisun kappaleet. Mies oli levittänyt muun muassa juutalaisia, afrikkalaisia ja romaneita solvaavia ja panettelevia
lausuntoja kirjoittamassaan kirjassa. Lausunnoissa esitettiin muun muassa, että kyseisiin ryhmiin kuuluviin ihmisiin tulisi
kohdistaa suoria toimenpiteitä heidän poistamisekseen maasta. Lausunnoissa oli myös
pidetty kolmannessa valtakunnassa juuta-

laisiin, romaneihin ja eräisiin muihin kansanryhmiin toimeenpantua joukkotuhontaa
hyväksyttävänä ja toivottuna toimenpiteenä. Käräjäoikeuden perusteluissa todettiin
muun muassa, että vaikka runomuotoon
puetut ilmaisut olisi osaksi tarkoitettu satiiriksi ja siksi esitetty kärjekkäinä, on kirjassa
näihin kansanryhmiin, erityisesti juutalaisiin – muun muassa heidän joukkotuhoonsa myötämielisesti suhtautuen – kohdistettu
siksi törkeitä lausumia, että niitä on pidettävä sananvapauden rajat ylittävinä. Helsingin
hovioikeus antoi asiassa tuomionsa helmikuussa 2009. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Korkeimmalta oikeudelta haettiin asiassa valituslupaa. Korkein
oikeus päätti elokuussa 2009, ettei se myönnä asiassa valituslupaa.
Vähemmistövaltuutettu teki vuonna 2007 tutkintapyynnön poliisille asiassa, joka koski eduskuntavaaleihin liittyvässä
vaalitentissä annettuja lausuntoja. Helsingin
käräjäoikeus antoi asiassa tuomionsa maaliskuussa 2009 ja mies tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 50 päiväsakkoon. Mies oli levittänyt yleisön keskuuteen
lausuntoja, joissa paneteltiin ja solvattiin
tiettyjä etnisiä ryhmiä ja pakolaisia. Lausunnot oli annettu suorassa televisiolähetyksessä. Mies oli muun muassa esittänyt hyväkVähemmistövaltuutetun
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syttävänä, että rikokseen syyllistyneeseen
pakolaiseen tai maahanmuuttajaan tulisi
voida kohdistaa rangaistustoimia omankäden oikeutuksella. Tuomion perusteluissa
todetaan muun muassa, että mies on antanut lausuntonsa olosuhteissa, joissa demokraattisen yhteiskunnan terve toiminta on
taannut hänelle hyvin laajan sananvapauden. Hänen osin ns. vihapuheeksi luokiteltavat ja osin muuten törkeät väitteensä ovat
ylittäneet sananvapauden rajat tekoajankohtana voimassa olleen rikoslain 11 luvun 8
§:ssä tarkoitetulla tavalla. Perusteluissa todetaan edelleen, että hän ei ole missään
vaiheessa pyrkinyt korjaamaan tai pehmentämään kantaansa ja että lausumien sisältö
on siinä määrin törkeä, ettei hän ole voinut
olla ymmärtämättä niiden rikollista luonnetta. Tästä johtuen mies oli käräjäoikeuden
mukaan tahallaan syyllistynyt rikokseen.
Tuomiosta valitettiin hovioikeuteen ja asian
käsittely oli vuoden 2009 lopussa kesken.

Suositukset puolueille
Vuoden 2008 vuosikertomuksessa kerrottiin, että vähemmistövaltuutetun toimisto
seurasi kunnallisvaaleihin liittyvää kampanjointia. Vähemmistövaltuutettu pyysi kunnallisvaalien jälkeen puolueita selvittämään
sitoutumistaan eurooppalaiseen peruskirjaan sekä muun muassa sitä, minkälaista
koulutusta peruskirjan sisällöstä annetaan
esimerkiksi uusille luottamushenkilöille.
Vähemmistövaltuutettu sai vastauksia
kaikilta eduskuntapuolueilta.
Kaikki vastanneet totesivat puolueensa
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olevan sitoutunut toimimaan rasismia vastaan. Vastausten perusteella vaikutti kuitenkin siltä, että eurooppalainen rasismin vastainen peruskirja ei ollut hyvin tunnettu,
eikä sen seurantaa ollut puolueissa juurikaan järjestetty.
Vähemmistövaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että esimerkiksi ehdokkaita on
pyydetty tutustumaan puolueiden ohjelmiin, jotka sisältävät myös sitoumuksia suvaitsevaisuuden puolesta. Muutamalla puolueilla on tarkempia ohjelmapapereita esimerkiksi romani- tai maahanmuuttopolitiikkaan liittyen. Yleisesti ottaen puolueiden
aiheeseen liittyvät ohjelmalinjaukset ovat
kuitenkin varsin yleisluonteisia. Rasismin
vastainen toiminta edellyttäisi kuitenkin
puolueilta konkretiaa ja aktiivista otetta.
Tätä edellyttäisi myös se, että suomalainen yhteiskunta on lisääntyvän maahanmuuton myötä läpikäymässä varsin perusteellista muutosta. Muutos heijastuu monin
tavoin suomalaiseen demokratiaan, esimerkiksi kunnallisten elinten työhön. Eräät
puolueista olivat peruskirjan velvoitteiden
mukaisesti pyrkineet maahanmuuttajaryhmien edustukseen kunnallisvaaleissa – sen
sijaan esimerkiksi romanien tai saamelaisten osalta tällaisia mainintoja ei vastauksissa ollut.
Vähemmistövaltuutettu suositteli eduskuntapuolueille osoittamissaan vastauksissa
ensinnäkin koulutuksen tehostamista. Rasismin vastainen peruskirja velvoittaa puolueita varmistamaan, että kaikki niiden toimintaan osallistuvat tuntevat peruskirjan

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan – asiakastapausten määrän kasvu
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velvoitteet. Toiseksi vähemmistövaltuutettu
kehotti puolueita kiinnittämään huomiota
vähemmistöryhmien edustukseen eri tasoilla. Kolmanneksi vähemmistövaltuutettu
suositti puolueille peruskirjan velvoitteiden
seurannan parantamista. Tämä olisi tärkeää,
jotta rasismin vastaisen toiminnan tuloksia
voitaisiin jollakin tavoin arvioida.

Nettivihje
Vuoden 2008 vuosikertomuksessa kerrottiin myös vähemmistövaltuutetun aloitteesta sisäasiainministeriön poliisiosastolle vihjepalvelun perustamisesta internetiin.
Vastauksessaan poliisiosasto ilmoitti olevansa luomassa internetin vihjepalvelujärjestelmän kansalaisille ja internetin palvelujen tarjoajille, jonka kautta helposti voidaan
ilmoittaa poliisille havainnoiduista rikos

2007
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2009

epäilyistä mukaan lukien ns. nettirasismista. Vastauksessa todettiin, että herjaavaa materiaalia on levitetty internetissä myös niihin henkilöihin kohdistuen, jotka tekevät
rasismin vastaista työtä tai ovat ilmoittaneet
asiasta poliisille. Tämän takia vihjepalvelun
anonymiteetin tärkeys korostuu erityisesti
rasististen rikosten osalta. Vuoden 2009 aikana vihjepalvelua ei vielä avattu.

Manne/Romano-TV
Ns. Manne/Romano-TV asian käsittely jatkui vuoden 2009 aikana. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi romanijärjestön valituksen syrjintälautakunnan päätöksestä. Vähemmistövaltuutettu avusti järjestöä
valituksen laatimisessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Asian käsittely oli vuoden
lopussa vielä kesken.
Vähemmistövaltuutetun
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Ulkomaalaislain asiat

T

urvapaikka- ja ulkomaalaisasioissa
keskeisenä vuonna 2009 oli vähemmistövaltuutetun toimiston tekemä
selvitys lapsen edun toteutumisesta
turvapaikkaprosessissa (ks. sivu 7).
Selvitys julkaistiin tammikuussa 2010
ja se on ladattavissa vähemmistövaltuutetun kotisivuilta suomen- ja englanninkielisenä.

Viisumipäätösten perusteleminen
Ulkomaalaisten asemaan ja oikeuksiin liittyen vähemmistövaltuutetun toimistoon tulee säännöllisesti
asiakasyhteydenottoja, jotka koskevat kielteisiä viisumipäätöksiä ja päätöksien perusteita ja perusteluja.
Suurin osa yhteydenotoista koskee aviopuolison tai
muun perheenjäsenen saamaa kielteistä viisumipäätöstä. Kielteisen viisumipäätöksen saaneelle henkilölle ja hänen perheenjäsenelleen on jäänyt epäselväksi,
miksi hakijalle ei ole myönnetty viisumia ja mihin
päätös perustuu. Hakijalla ei ole mahdollisuutta tarkastaa tietojen ja perusteluiden virheettömyyttä. Yksittäistapauksissa epäselvyyksistä on voinut aiheutua
kustannuksia sekä viivästyksiä.
Vähemmistövaltuutettu antoi lausunnon koskien
viisumipäätösten perustelemista. Vähemmistövaltuutettu haluaa kiinnittää lausunnossaan ulkoasiainministeriön huomiota siihen, että viisumin hakijan perhe-elämän suojaan, oikeusturvaan sekä hyvän hallinnon toteutumiseen kuuluu, että kielteisen viisumi-
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päätöksen saanut henkilö ymmärtää, miksi
hakemus on hylätty. Pelkkä vakiomuotoinen
lomake, jossa on rastitettu lainkohta, johon
päätös perustuu, ei ole välttämättä riittävä
informaatio, jotta hakija ymmärtäisi hylkäämiseen johtaneet syyt. Vähemmistövaltuutettu suosittelee, että Suomen ulkomaanedustustot antaisivat asiakkaille riittävän
selvästi tiedon siitä, miksi hakijan viisumihakemus ei ole menestynyt. Esimerkiksi lumeliitto-epäilyissä viisumin hakijalle tulisi
ilmoittaa kielteisen päätöksen perustuneen
lumeliitto-epäilyyn. Tämä on erityisen tärkeää siitäkin syystä, että viisumipäätöksestä
ei ole valitusoikeutta.

Turvapaikanhakijoiden asema
Vähemmistövaltuutettu kommentoi vuoden
aikana turvapaikkapolitiikkaa koskevaa selvitystä sekä aiheeseen liittyviä hallituksen
esityksiä. Hankkeisiin sisältyi useita prosessin tehokkuutta parantavia toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutumista vähemmistövaltuutettu kannattaa. Toisaalta raportti sisälsi ehdotuksia, jotka selkeästi heikentävät
kansainvälistä suojelua saaneiden oikeus
turvaa.
Vähemmistövaltuutettu pitää ehdotusta
turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden
sitomisesta henkilöllisyyden selvittämiseen
ongelmallisena. Monet Suomeen tulevat
turvapaikanhakijat eivät pysty esittämään
kirjallista todistusta henkilöllisyydestään.
Asiakirjojen puute johtuu usein lähtömaiden olosuhteista ja siitä, ettei asiakirjanäyttöä yksinkertaisesti ole saatavilla lainkaan.

Työnteko-oikeuden sitominen henkilöllisyyden selvittämiseen voi asettaa turvapaikanhakijat eriarvoiseen asemaan keskenään.
On kaikkien etu, että turvapaikanhakija ansaitsee toimeentulonsa itse ja oppii kieltä
sekä muita taitoja, jotka edistävät hänen sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
Vuoden aikana vireillä olleissa hankkeissa oli paljon hallinnon toimivuutta ja
tehokkuutta parantavia toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutumista vähemmistövaltuutettu lämpimästi kannattaa. Toisaalta on
kuitenkin varmistettava, että yksilöllinen
käsittely toteutuu. Dublin-menettelyä nopeutettaessa on huomioitava hakijan yksilölliset syyt ja ihmiskaupan uhrit on pystyttävä tunnistamaan. Vähemmistövaltuutettu
kannattaa luonnollisesti pyrkimystä käsittelyaikojen lyhentämiseen – oikeusturvaa ja
päätösten tasoa vaarantamatta.
Vähemmistövaltuutettu kannattaa selvityksessä ehdotettuja resurssien lisäämistä
ja kunnille maksettavien korvausten korottamista.
Sisäasiainministeriön turvapaikanhakijoita koskeneessa selvityksessä ehdotettiin,
että perheenkokoaja katsottaisiin alaikäisek-

si vain, jos hän on yhä päätöshetkellä alaikäinen. Vähemmistövaltuutettu näkee ongelmallisena sen, että perustavanlaatuinen
oikeus perhe-elämään olisi riippuvainen siitä, miten pitkään viranomainen asiaa käsittelee. Kaiken kaikkiaan on tarpeen huolehtia siitä, että lapsen edun mukainen ja ihmisoikeusmyönteinen näkökulma ovat ensisijaisina tavoitteina kehityssuunnitelmissa
ja että turvapaikanhakijoiden ja haavoittuvaisessa asemassa olevien pakolaisten oi
keusturvaa ei uudistustoimilla heikennetä.
Vähemmistövaltuutettu on jo vuosia
kiinnittänyt huomiota korkeisiin toimeentulorajoihin, kun haetaan oleskelulupaa
Suomeen perhesiteen perusteella. Kun otetaan huomioon maahanmuuttajien tosiasiallinen tulotaso, vaikeuttavat tulorajat erityisesti lapsiperheiden perheenyhdistämistä.
Tulorajoilla on myös sukupuolivaikutuksia,
sillä maahanmuuttajanaisten usein alemman ansiotason vuoksi erityisesti heillä voi
olla ongelmia puolison ja lasten saamisessa
Suomeen. Toimeentuloedellytys tulisi harkita tapauskohtaisesti siten, että oleskelulupaharkinnassa otetaan huomioon hakijan
tosiasiallinen elämäntilanne ja toimeentulo.

On kaikkien etu, että turvapaikanhakija ansaitsee toimeentulonsa
itse ja oppii kieltä sekä muita taitoja, jotka edistävät hänen
sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
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ltuutetun toiminta ja resurssit
Henkilökunta
vuonna 2009
Vähemmistövaltuutettu
Johanna Suurpää
Valtuutetun sijainen, toimistopäällikkö
Rainer Hiltunen
(virkavapaalla 20.7.2009–28.8.2010)
Ylitarkastaja
Päivi Keskitalo
(1.9.2009 alkaen)
Ylitarkastaja
Pirjo Kruskopf
Ylitarkastaja
Yrsa Nyman
Ylitarkastaja
Annika Parsons
Ylitarkastaja
Venla Roth
(1.2.2009 alkaen)
Suunnittelija
Päivi Okuogume
Osastosihteeri
Massimo Zanasi

Määräaikaisissa virkasuhteissa
nimitettyinä:
Siviilipalvelusmies
Daniel Ahrari (7.1.2009 asti)
Harjoittelija
Alain Chiaroni (13.2.2009 asti)
Ylitarkastajan viransijainen
Päivi Keskitalo (31.8.2009 asti)
Siviilipalvelusmies
Attikos Sironen (5.11.2009 asti)
Harjoittelija
Liselott Sundbäck (23.3–10.7.2009)
Ylitarkastajan viransijainen
Muhammed Husein (1.6.–31.12.2009)
Harjoittelija
Tiina Ukkonen (10.8.2009 alkaen)
Toimistopäällikön viransijainen
Yrsa Nyman (2.9.2009 alkaen)
Ylitarkastajan viransijainen
Hanna Välimaa (2.9.2009 alkaen)
Siviilipalvelusmies
Hashim Mowlid (7.9.2009 alkaen)
Harjoittelija
Tiina Oikarinen (5.10.–4.12.2009)
Toimistosihteeri
Attikos Sironen (6.11.2009 alkaen)
Toimistosihteeri
Tiina Oikarinen (5.–31.12.2009)

Talous numeroina
vuonna 2009
Vähemmistövaltuutetun määrärahat
Toimintamääräraha
Henkilöstömääräraha

Myönnetty
115 000		
589 000		

Käytetty
114 800
584 874

Vähemmistövaltuutetun suurimmat menoerät
Matkustuspalvelut
26 432
Käännös- ja tulkkauspalvelut
21 700
Aineet ja tarvikkeet
19 380
Ilmoituspalvelut
7 832
Painatuspalvelut
16 926
Ulkoiset palvelut
15 871
(yllä olevat luvut eivät sisällä
arvonlisäveroa, palkkaus sisältää sivukulut)

Vähemmistövaltuutetun projektit
Lapsen edun toteutuminen turvapaikanhakijaja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä
ajalla 1.6.–31.12.2009
Myönnetty määräraha 60 000 euroa
Syrjinnän vastaisen neuvonnan alueellistaminen
1.11.2009–31.10.2010
Myönnetty määräraha 66 442 euroa
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Yhteydenottojen alueellinen
jakautuminen

Asiakastapausten jakautuminen
sisällön mukaan

Elämänalue asiakasasioissa

10 %
19 %

8%
33 %

24 %

29 %

33 %
7%
7%

4%
4%

49 %
30 %
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23 %
11 %
9%

Pääkaupunkiseutu

Ulkomaalaisasiat

Työelämä/yrittäjyys

Muut kunnat

Syrjintä

Asuminen

Ulkomaat

Ihmiskauppa

Koulutus/opetus

Ei tietoa

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Sosiaalipalvelut

Yleinen tietopyyntö

Terveyspalvelut

Muut asiat

Muut palvelut

2009

Syrjintä ja muu
epäasiallinen kohtelu

3%

13 %

15 %
63 %
2%
4%

Syrjintä
Häirintä
Kunnianloukkaus
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Väkivalta tai sen uhka
Muu epäasiallinen kohtelu

V

uoden 2009 aikana vähemmistövaltuutetun toimiala
laajeni, kun toiminta kansallisena ihmiskaupparaportoijana käynnistyi. Lakiin lisättiin myös uusi tehtävä riippumattomien selvitysten
laatimisesta. Samaan aikaan asiakasyhteydenottojen määrä kasvoi. Yhteydenottorekisteriin
kirjattiin vuoden 2009 aikana 921 tapausta,
mikä on noin 30 % enemmän kuin edellisenä
vuonna. Kaikista asiakastapauksista 64 tapaus
ta liittyivät ihmiskauppaan. Resurssit uusien
tehtävien hoitamiseen jäivät vaatimattomiksi.
Näköpiirissä on mahdollinen siirtyminen laajemmalla pohjalla toimivaksi yhdenvertaisuusvaltuutetuksi.
Kaikki tämä on edellyttänyt vähemmistövaltuutetun toiminnan sisällöllisten prioriteettien, työmenetelmien ja hallinnon tarkempaa
määrittämistä. Vuoden 2009 aikana toimistossa toteutettiin suunnittelun ja hallinnon kehittämishanke. Tässä yhteydessä mm. laadittiin
vähemmistövaltuutetun vuosien 2010–2011
strategia, tarkennettiin työnkuvia ja asiakirjojen käsittelyohjeita sekä muutenkin hallinnollisia menettelyitä.
Myös asiakastapausten tutkinnassa pyrittiin löytämään uusia, aiempaa monipuolisempia työtapoja. Joissain tapauksissa voi olla olennaista toimia varsin kevyin menetelmin mutta
nopeasti – esimerkiksi puhelimitse – tai keskittyä asiakkaan neuvontaan. Toisissa tapauksissa
sen sijaan on paikallaan täysimittainen tutkinta, ja myös esimerkiksi suositusten toteutumisen tehokas seuranta. Työtapoja on siis aiheel-

lista eriyttää asian erityispiirteiden mukaisesti. Toisaalta on olennaista kyetä tunnistamaan
asiakastapausten mukanaan tuomat yleisemmät
epäkohdat, joihin vähemmistövaltuutetun olisi aihetta puuttua edistämismandaattinsa puitteissa.
Vähemmistövaltuutettu käynnisti syksyllä
2009 yhteistyössä sisäasiainministeriön oikeusyksikön kanssa vuoden mittaisen EU:n YES 3
‑projektin kautta rahoitettavan syrjinnän vastaisen toiminnan alueellisen neuvonnan kehittämistä koskevan hankkeen. Projektin puitteissa on tarkoitus pilotoida kolmea erilaista mallia syrjinnän uhreille tarkoitetun neuvonnan
osalta. Tältä pohjalta valmistellaan ehdotuksia
paremman ja alueellisesti kattavamman neuvonnan toteuttamiseksi sekä verkostoitumiseksi asiakaskuntaa edustavien tahojen ja muiden
toimijoiden kanssa. Tuloksena voi syntyä esimerkiksi uusia yhteistyömuotoja ja käytäntöjä
syrjintään liittyvän neuvonnan tuottamisessa.
Ennakoitavissa olevien muutosten toimialan laajenemisen myötä on ollut tärkeää kehittää yhteistyötä, koulutusta ja tietojenvaihtoa
muita syrjintäperusteita hoitavien tahojen kuten tasa-arvovaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun
kanssa. Myös yhteydenpitoa maahanmuuttajajärjestöihin ja perinteisiin vähemmistöihin on
kehitetty aiempaa järjestelmällisemmäksi. Yhteistyön alaa on laajennettu eri tahojen kanssa
tarkoituksena esimerkiksi kehittää koulutusta ja
tiedotusta vähemmistövaltuutetun toiminnasta. Myös ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittäminen ja uhrien parempi tunnistaminen edellyttää laajan ja tehokkaan verkoston
kokoamista ja avainryhmien kouluttamista.
Vähemmistövaltuutetun
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Asiakkaan tapauksessa toisena osapuolena
(prosenttiosuus asiakastapauksista)
2009
2008
2007

Migri
Poliisi
Edustusto
Kunta

Työ- ja elinkeinotoimisto
Muu viranomainen
Elinkeinoharjoittaja
Työnantaja
Yksityishenkilö
Perheenjäsen
Muu

Asiassa ei toista osapuolta / ei tiedossa
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Perinteiset etniset
vähemmistöt

tapaukset
romani.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
saamelainen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
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18 %

84
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Migri
Poliisi
Edustusto
Kunta
Työ- ja elinkeinotoimisto
KELA
Muu viranomainen
Elinkeinoharjoittaja
Työnantaja
Yksityishenkilö
Muu (yhdistys, oppilaitos…)
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Muu loukkaava ja epäasiallinen kohtelu
Syrjintä

38

12

Syrjintä ja muu epäasiallinen kohtelu (asiakastapausten määrä vuonna 2009)

Asiakkaan etninen tausta

venäläinen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
somalialainen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
irakilainen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
turkkilainen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
nigerialainen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
thaimaalainen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
virolainen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Annetut lausunnot
29.1.2009
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden
tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastolle
koskevaksi lainsäädännöksi. VVT/2009/1
5.3.2009
Venäjällä syntyneen Suomen kansalaisen
kantelu opettajaan liittyen. VVT 2009/5
18.1.2009
Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva
puiteyleissopimus; suomen kolmannen
määräaikaisraportin laatiminen. VVT/2009/14
18.1.2009
Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva
eurooppalainen peruskirja; suomen neljännen
määräaikaisraportin laatiminen. VVT/2009/15
6.4.2009
Nellimin tien perusparannus. VVT/2009/75
6.4.2009
Maahanmuuttajien työllistyminen ja
kannustinloukut. VVT/2009/95
23.3.2009
VNS 4/2008 vp kotouttamislain
toimeenpanosta. VVT/2009/118
2.4.2009
Yliopistolakiesityksen (he 7/2009)
säännös tiettyjen koulutusohjelmien
maksullisuudesta. VVT/2009/130

14.4.2009
Viisumipäätösten perusteleminen.
VVT/2009/144

21.9.2009
YK; alkuperäiskansojen pysyvä foorumi;
alkuperäiskansojen 2. vuosikymmen; Suomelle
osoitettu kysely. VVT/2009/287

25.5.2009
Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen
selonteko. VVT/2009/171

21.9.2009
Laittoman maahantulon vastainen
toimintaohjelma. VVT/2009/308

29.5.2009
Somaliliiton toiminnan
kehittäminen. VVT/2009/202

28.9.2009
Luonnos hallituksen esitykseksi
lastensuojelulain muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta
ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta. VVT/2009/316

24.6.2009
Demokratiapoliittinen
asiakirjakokonaisuus. VVT/2009/229
18.8.2009
Marjanpoimijoiden aseman
selvittämistä koskevan työryhmän
perustamisesta. VVT/2009/230
31.7.2009
Turvapaikkapolitiikka. VVT/2009/235

8.12.2009
Case collection sheet: documented
complaints concerning harmful
discrimination. VVT/2009/359
19.11.2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi
kansalaisuuslain muuttamisesta.
VVT/2009/372

17.7.2009
YK Ihmisoikeusneuvosto;
Vähemmistöfoorumi; Itsenäisen asiantuntijan
kysely vähemmistöjen poliittisesta
osallistumisesta. VVT/2009/245

13.11.2009
Yleiset suositukset
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Vähemmistövaltuutetun strategia
Visio

Strategia

• Syrjinnän ja ihmiskaupan tunnistaminen edistää uhrin
oikeuksien toteutumista.
• Vähemmistöt tasa-arvoisesti osallisiksi suomalaisessa
yhteiskunnassa.
• Hyvät etniset suhteet pohjaavat tietoon ja yhteistyöhön
sekä jokaisen ihmisoikeuksien kunnioitukseen.

Missio
Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on etnisten vähem
mistöjen ja ulkomaalaisten aseman, yhdenvertaisuuden ja
oikeusturvan sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen.
Kansallinen ihmiskaupparaportoija edistää ihmiskaupan
vastaista toimintaa ja uhrien asemaa.

Arvot
1) Hyvä palvelu:

• Vähemmistövaltuutettu on helposti lähestyttävä ja
saavutettava
• näyttäytyy asiakkaille ja sidosryhmille luotettavana,
ammattitaitoisena ja ihmisläheisenä toimijana.
• on itsenäinen ja riippumaton.

2) Yhteistyö:

• Vähemmistövaltuutettu noudattaa avointa toiminta
kulttuuria
• toimii yhteistyössä sidosryhmien kanssa
• rakentaa siltoja eri toimijoiden kesken.

3) Aloitteellisuus:

• Vähemmistövaltuutettu ennakoi, ei vain reagoi
• soveltaa laajaa keinovalikoimaa
• ajattelee luovasti
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A. Vähemmistövaltuutetun
tavoitteena on:
1) Ehkäistä etnistä syrjintää ja ihmiskauppaa.
Vähemmistövaltuutettu edistää uhrien tunnistamista
ja tekee syrjintään ja ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä näky
vämmäksi. Valtuutettu painottaa tiedotusta ja koulutusta
lainsäädännön sisällöstä, syrjinnän ja ihmiskaupan ilmene
mismuodoista sekä uhrien oikeuksista. Tavoitteena on vai
kuttaa asenteisiin, mikä edellyttää riittävää tietopohjaa ja
verkostoitumista. Etnisten vähemmistöjen osalta tuodaan
esiin myös myönteisiä kokemuksia ja esimerkkejä.
Erityisesti identifioidaan syrjinnän ja ihmiskaupan uhri
en tunnistamisen kannalta keskeisiä tahoja, joille toimintaa
suunnataan. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi moniperus
teiseen syrjintään.
2) Edistää hyviä etnisiä suhteita yhteiskunnassa
Vähemmistövaltuutettu edistää vähemmistöihin kuu
luvien voimaannuttamista ja nykyistä tasapainoisempaa
osallisuutta suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla kuten
työelämässä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
Vähemmistövaltuutettu toimii sillanrakentajana ja edis
tää avointa keskustelua eri toimijoiden kesken. Maahan
muuttokeskustelun tulee olla moniäänistä, mutta ei sisältää
kiihottamista kansanryhmää vastaan.
3) Parantaa ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen
sekä ihmiskaupan uhrien asemaa ja oikeuksia
Vähemmistövaltuutettu seuraa lainsäädäntöön ja hallin
nollisiin menettelyihin liittyviä prosesseja joilla on merkitys
tä ulkomaalaisten, etnisten vähemmistöjen ja ihmiskaupan
uhrien oikeuksien toteutumisen kannalta.
Vähemmistövaltuutettu nostaa aktiivisesti esiin mm.
asiakastyön kautta tietoon tulleita epäkohtia sekä esittää
aloitteita niiden poistamiseksi.

4) Valvoa syrjimättömyyden ja ihmiskaupan uhrien
oikeuksien toteutumista
Vähemmistövaltuutettu valvoo erityisesti yhden
vertaisuuslain noudattamista. Vähemmistövaltuutettu
toimii alhaisen kynnyksen tahona, johon yhteyttä ottavaa
asiakasta neuvotaan ja autetaan eri keinoin. Jo alkuvaihees
sa erotetaan toisistaan rajatumpaa ja toisaalta laajempaa
puuttumista edellyttävät tapaukset. Vähemmistövaltuutet
tu voi myös omasta aloitteestaan ottaa asian selvitettäväksi.
Valtuutettu edistää hyviä käytäntöjä ja seuraa toimenpitei
den toteutumista.
Keinot asian selvittämiseksi ja ongelmiin puuttumiseksi
mietitään joustavasti ml. sovittelun mahdollisuus. Syrjinnän
tai ihmiskaupan uhria voidaan myös avustaa silloin kun asi
alla on lain soveltamisen tai uhrin oikeuksien toteutumisen
kannalta erityistä merkitystä. Myös strateginen käräjöinti
tulee näissä tapauksissa kyseeseen.
Asiakastyössä saatua tietoa lainsäädännön ja käytännön
epäkohdista käytetään aktiivisesti hyväksi myös yleisessä
edistämistoiminnassa aloitteiden ja lausuntojen kautta.
Asiakastyöllä on siten vähemmistövaltuutetun työssä kaksi
roolia.
5) Raportoida etniseen syrjintään ja ihmiskauppaan
liittyvistä kysymyksistä
Vähemmistövaltuutettu tekee ja teettää resurssien
puitteissa riippumattomia selvityksiä etnisten suhteiden ja
syrjimättömyyden vastaisen toimintansa kannalta keskeisis
tä aiheista. Selvitykset ovat rajattuja ja käytännönläheisiä, ja
niitä voidaan valmistella yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Ihmiskaupan osalta raportoidaan tilanteen kehityksestä
painottaen vuosittain vaihtuvaa teemaa. Raportoinnissa
korostuu uhrin oikeuksien toteutumisen näkökulma.

B. Vähemmistövaltuutettu
ja muuttuva toimintaympäristö:

Talouslama on osittain jyrkentänyt asenteita ja vähentänyt
työperusteista maahanmuuttoa. Maahanmuutto ja siihen

liittyvät asenteet ei kuitenkaan ole yksiulotteinen kokonai
suus, vaan pitää sisällään erilaisia suuntauksia. Suomalainen
yhteiskunta on pitkällä aikavälillä selvästi kansainvälistynyt
ja oppinut myös arvostamaan erilaisuutta.
Nähtävissä olevassa tulevaisuudessa maahanmuuton
ennakoidaan selvästi lisääntyvän. Kehitys on suomalai
sen yhteiskunnan kannalta mm. ikärakenne huomioiden
myönteistä, mutta se avaa mahdollisuuksia myös kielteisten
ilmiöiden kuten syrjinnän ja ihmiskaupan lisääntymiselle.
Vähemmistövaltuutettu painottaa muutoksessa ihmisoi
keusnäkökulmaa ja edistää osallistuutta yhteiskuntaan ja
oikeudenmukaisuutta.
Tavoitteet:
• Vähemmistövaltuutetulla on meneillään olevassa mur
roksessa tärkeä rooli.
• Toimistoon kertyy tietoa monilta eri tahoilta, ja itsenäise
nä toimijana Vähemmistövaltuutettu voi vaikuttaa siihen
että muutos tapahtuisi syrjimättömyyttä ja kaikkien
ihmisoikeuksia kunnioittaen.
• Tämä edellyttää Vähemmistövaltuutetulta eteenpäin
katsovaa, aktiivista ja pitkäjänteistä työtä asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Vähemmistövaltuutetun mandaatti on laaja, ja valtuu
tettu tekee itsenäisen ja riippumattoman asemansa
puitteissa valintoja aktiivisen toiminnan suuntaamisesta
ajankohtaisiin haasteisiin vastaamisessa.
• Vähemmistövaltuutettu voi vastata yhteiskunnan eri
yhteisöjen ja yksilöiden tarpeisiin toimimalla yhteistyössä
verkostonsa toimijoiden kanssa.
• Verkostotoiminnasta oleellinen osa on yhteistyö etnisten
vähemmistöjen kanssa. Vähemmistövaltuutettu tekee
yhteistyötä myös viranomaisten, järjestöjen, tutkijoi
den, median ja yksittäisten aktiivitoimijoiden kanssa.
Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistämistoiminnan
osalta lisätä näkyvyyttä ja yhteistyötä eri sektoreilla, ml
työelämässä.

C. Viestintä

Viestinnällä on keskeinen rooli vähemmistövaltuutetun
työn onnistumiselle. Vähemmistövaltuutetun toiminnan
tunnettuisuutta tulee parantaa myös toiminnan kohde

ryhmiin kuuluvien henkilöiden osalta. Kohderyhmän tavoit
taminen edellyttää valtamedian ohella muidenkin keinojen
käyttöä.
Viestinnällä vaikutetaan asenteisiin ja edistetään etnis
ten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten sekä ihmiskaupan
uhrien asemaa.
Tavoitteet:
• Vähemmistövaltuutetun profiili on asiallinen ja dynaa
minen.
• viestinnän tulee olla osa jokaisen työntekijän työtä. Toi
mintaa suunniteltaessa ja sitä toteutettaessa tulisi miettiä
myös mitä ja miten tästä toiminnasta tiedotetaan. Myös
asiakastyössä esimerkiksi lausuntojen kirjoittamistavalla
ja käytetyn kielen selkeydellä on suuri merkitys viestin
välittymiselle asiakaskunnalle, joka ei useinkaan puhu
suomea tai ruotsia äidinkielenään.
• viestintää tulee kohdistaa erityisesti niille ryhmille, joilla
on kielellisen taustan, lyhyen Suomessa asumisen tai
muun syyn takia keskimääräistä huonommin tietoa
vähemmistövaltuutetun toimistosta.
• viestinnällä myös luodaan ja täytetään odotuksia toimin
nastamme. Viestinnällä voidaan rohkaista apua tarvitse
via henkilöitä ottamaan yhteyttä meihin, mutta toisaalta
viestinnällä voidaan vaikuttaa siihen että toimintaamme
liittyvät odotukset ovat realistisia ja toimintamahdolli
suuksista muodostuu oikea kuva.
• viestintää suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä sidosryh
mien kanssa
• viestinnässä tulisi muun toiminnan tavoin pyrkiä
mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen, minkä takia
viestintä voi joissain tilanteissa olla hyvinkin luovaa tai
vaikkapa tunteisiin vetoavaa.
• vähemmistövaltuutetun viestintä kattaa kansalliskielten
(suomi, ruotsi, saame) lisäksi mahdollisuuksien mukaan
muitakin kieliä. Vähemmistövaltuutettuun voi ottaa yh
teyttä millä tahansa kielellä. Tavoitteena on mahdollista
alhainen yhteydenottokynnys ja hyvä palvelu.

D. Henkilöstö

Vähemmistövaltuutetun vaikuttavuus muodostuu vähem
mistövaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun toimiston

henkilökunnan työstä. Henkilökunnan osaaminen etnisen
yhdenvertaisuuden valvonnassa ja ihmiskaupparaportoin
nissa on vahvaa. Henkilöstö on siten toiminnan kannalta
keskeinen resurssi.
Vähemmistövaltuutetun tehtäviin ja asiakastyöhön
sisältyy työskentelyä kielteisten tuntemusten ja kokemus
ten parissa. Edelleen mandaatin laajuus, rajalliset resurssit,
toimintaympäristön jatkuva muutos ja eri toimijoiden ajoit
tain ristiriitaiset odotukset asettavat haasteita työlle. Työssä
jaksamisen tukeminen on siten olennaista. Henkilöstön
osaamista kehitetään mm. koulutuksella. Odotettavissa ole
vat muutokset yhdenvertaisuuslainsäädännössä edellyttä
vät myös varautumista toimiston työkentän laajenemiseen.
Resurssien riittävyyden turvaaminen tulee olemaan tässä
prosessissa merkittävä tekijä.
Tavoitteet:
• työssä jaksamisen tukemiseen kiinnitetään erityistä
huomiota. Työnkuvia kehitetään monipuolisiksi ja
mahdollisuuksien mukaan vaihteleviksi. Työnohjauksessa
sekä muussa kehittämistoiminnassa tarjotaan välineitä ja
käsitellä työhön liittyviä tunteita.
• toimintatapoja kehittämällä ja työn määrää rajoittamalla
vahvistetaan tunnetta työn hallinnasta. Monipuolisten
toimintatapojen kehittämistä ja käyttämistä kannus
tetaan, niin että kussakin tilanteessa on tehokkaasti
käytettävissä siihen mahdollisimman hyvin sopivat
toimintatavat. Toimintatapoja kehitetään työyhteisössä
yhdessä yhdenvertaisuuden pohjalta.
• Koulutus ja kehittäminen ovat keskeisellä sijalla.

E. Seuranta

Tämän strategian toteutumista seurataan osana toimiston
työskentelyä.
Strategia otetaan huomioon toimiston toiminta- taloushenkilöstö- ja viestintäsuunnittelussa. Strategiasta tiedote
taan sidosryhmille, joilla on tilaisuus seurata tavoitteiden
toteutumista. Strategian toteutumista arvioidaan kahden
vuoden kuluttua eri toimialueiden kuten esimerkiksi edistä
mistoimien, verkostoitumisen, tiedotuksen ja koulutuksen
näkökulmasta.
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