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Lukijalle

V

uosi vähemmistövaltuutettuna on opettanut minulle monia uusia asioita
suomalaisesta yhteiskunnastamme. Tehtäväni näkökulmasta katsottuna kuva ei valitettavasti ole aina sellainen, jonka haluaisin
sen olevan, tai edes sellainen, jonka olin
oppinut sen olevan.
Jos joku kysyisi minulta, mitä on olla
suomalainen ja pohjoismaalainen tai
mikä on ominaisinta kulttuurissamme,
vastaisin empimättä, että tietysti tasaarvo. Minun Suomessani ihmistä ei jätetä heitteille, jokainen on yhtä arvokas
riippumatta hänen taloudellisesta panoksestaan, poliittisesta tai uskonnollisesta taustastaan tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudestaan, kuten alkuperästä, ihonväristä, iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, etnisyydestä tai
mistä vaan. Käsitykseni oikeudenmukaisuudesta velvoittaa myös yhteisöä auttamaan heikommassa asemassa olevaa ja turvaamaan hänen toimeentulonsa sairauden tai työttömyyden sattuessa, tai korjaamaan esimerkiksi syrjinnän
vuoksi heikompaan asemaan joutuneen
tilannetta.
Sekä Suomen lainsäädäntö että kan-

4

Vähemmistövaltuutetun VUOSIKERTOMUS 2010

sainväliset ihmisoikeussopimukset tukevat käsitystäni oikeudenmukaisuudesta,
ihmisarvosta ja syrjimättömyydestä. Yhdenvertaisuudesta on etua myös yhteiskunnalle, sillä yhdenvertaisessa yhteiskunnassa kaikki osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen.
Tämän vastakohta on yksinkertaistettuna, että jätetään jokin ihmisryhmä,
esimerkiksi naiset, yhteiskunnan työ-,
talous- tai poliittisen elämän ulkopuolelle. Jokainen huomaa miten absurdi
ajatus se olisi. Valitettavasti valvomamme laiton, etninen syrjintä ei ole aina
niin helposti havaittavissa. Etninen syrjintä vaikeuttaa ihmisten elämää arjessa:
kaupassa vartijat seuraavat romaninaisen jokaista askelta, pakolainen, joka on
maassamme vainoa suojassa, ei saa avata pankkitiliä, kunnasta ei löydy asuntoa, saamenkieliset eivät saa päivähoitoa omalla äidinkielellään, vihapuhe rehottaa verkossa, lakiin perustuva perheenyhdistämisoikeuden toteuttaminen
tehdään erittäin haasteelliseksi käytännössä, lasten turvapaikka-asioissa lapsen edun punninta ei näy ja näkyvät vähemmistöt kokevat jokapäiväistä häirintää. Lisääntynyt keskustelu syrjinnästä
tuo toivottavasti mukanaan vahvan vas-

tareaktion lisääntyneelle ulkomaalaisvihamielisyydelle ja syrjinnälle.
Kaikkein vakavin syrjinnän muoto
on väkivalta, joka kohdistuu esimerkiksi ulkomaalaiseen. Uhri ei ehkä tunne oikeuksiaan eikä häntä kohdella yhdenvertaisesti, yhtä arvokkaana ihmisenä
kuin muut ja siksi häntä on helppo kohdella huonosti ja käyttää hyväksi.
Ihmiskauppa ja siihen liittyvä hyväksikäyttö on kasvamassa yhteiskunnassamme, ja esiintyy raporttimme mukaan vahvasti prostituutiossa mutta
myös työelämän eri aloilla. Ihmiskauppa kohdistuu naisiin, miehiin ja lapsiin,
mutta viranomaiset eivät valitettavasti vielä juurikaan tunnista sitä. Monesti
uhri poistetaan heti maastamme tai häneen kohdistetaan vähäisempien rikkomusten epäilyjä, eikä hän saa sitä apua
ja suojaa jota lainsäädäntömme edellyttäisi. Toivomme että ihmiskaupparaporttimme perusteellinen eduskuntakäsittely ja eri viranomaisten kasvaneet
yhteydenotot toimistoomme ovat hyvä
pohja tulevan hallituksen ihmiskaupan
vastaiselle toiminnalle.
Toimistomme asiantuntijuus syrjinnän ja ihmiskaupan vastaisessa työssä on tunnustettua. Haluan ihmiskau-

pan vastaisesta työstä kiittää aivan erityisesti toiminnasta vastaavaa ylitarkastajaamme, tohtori Venla Rothia. Haluan
myös kiittää koko toimistomme henkilökuntaa heidän tuestaan ja panoksestaan syrjinnän valvonnassa ja vastustamisessa sekä yhdenvertaisuuden edistämisessä. Toimistopäällikkö Rainer Hiltunen on korvaamaton huolehtiessaan
toimistomme hallinnosta ja kokemuksellaan tukemassa omaani, välillä hyvin
vaativaa, punnintaa valtuutetun tehtävien hoitamisessa. Haluan lisäksi mainita ylitarkastajat Robin Harms, Päivi Keskitalo, Pirjo Kruskopf, Husein Muhammed, Yrsa Nyman, Annika Parsons,
Hanna Välimaa, sekä suunnittelija Päivi
Okuogumen, tiedottaja Maria Swanljungin, toimistosihteeri Massimo Zanasin,
harjoittelijan Tove Holmströmin, sihteeri
Attikos Sirosen ja siviilipalvelusmies Rahul Somanin, jotka kaikki ovat antaneet
suuren panoksen työmme onnistumiseksi. He tekevät työtään sekä sydämellä
että vahvalla asiantuntemuksella.
Helsingissä 1. kesäkuuta 2011
Eva Biaudet
vähemmistövaltuutettu
Vähemmistövaltuutetun VUOSIKERTOMUS 2010
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Vähemmistövaltuutetun
toimistoon otettiin yhteyttä
edellisvuosia useammin.
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va Biaudet aloitti työnsä vähemmistövaltuutettuna toukokuun alussa. Vuonna 2010 vähemmistövaltuutettu julkaisi ensimmäinen
raporttinsa kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja vähemmistövaltuutetun toimistoon otettiin yhteyttä taas edellisvuosia useammin.
Vuonna 2010 Suomessa keskusteltiin aktiivisesti maahanmuutosta ja ulkomaalaislakiin tehtiin useita muutoksia. Vähemmistövaltuutettu suhtautui osaan lainsäädäntömuutoksista hyvin kriittisesti ja katsoi, että osa
muutoksista, kuten perheiden yhdistämisen ehtojen
tiukennukset, heijastelevat kiristyneitä asenteita maahanmuuttoa kohtaan. Valtuutettu oli huolissaan asenteista
myös Keski-Euroopasta tulleita romaneita sekä suomen
romaniväestöä kohtaan.
Yleisen vaikuttamisen lisäksi vähemmistövaltuutetun keskeinen tehtävä on vastata toimiston asiakkaiden
tiedon- ja avunpyyntöihin. Vuoden 2010 aikana käsiteltiin n. 850 erilaista asiakastapausta sekä n. 150 ihmiskauppaan liittyvää yhteydenottoa. Suurimpina asiakastapausten ryhminä olivat romanien asunnon saantiin liittyvät
ongelmat sekä saamelaiskulttuurin ja kielen säilyttäminen. Vuosikertomukseen on koottu valtuutetun toimialalla keskeisiä tapahtumia, päätöksiä ja asiakasjuttuja jotka ovat esimerkkejä vähemmistövaltuutetun ja valtuutetun toimiston työstä vuonna 2010 ja alkuvuodesta 2011.

Saamelaiset
Tärkeitä ratkaisuja hallinto-oikeudessa ja edistystä koulutuksessa

E

»

Ylioppilastutkintolautakunta
päätti tammikuussa 2011, että
äidinkielen koe järjestetään myös koltansaamen kielessä vuodesta
2012 alkaen.

uroopan unionin ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten, oikeuksien valvominen
ja saamelaiskulttuurin elinvoiman tukeminen on tärkeä osa vähemmistövaltuutetun työtä.
Valtuutettu on tiiviissä yhteydessä saamelaiskäräjien edustajiin ja saamelaisyhteisöön ruohonjuuritasolla, myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.
Marraskuussa vähemmistövaltuutettu
matkusti Enontekiöön. Matkan aikana
hän osallistui saamelaisten parlamentaarisen neuvoston kokoukseen, tutustui
Hetan saamenkieliseen opetukseen, päivähoitoon, kielipesätoimintaan ja ikääntyneiden sosiaalipalveluihin.
Saamenkielisten oppimateriaalien suhteen on vuonna 2010 tapahtunut myönteistä kehitystä: valtio osoitti
saamenkielisten oppimateriaalien tuottamista varten enemmän rahaa ja saamenkielen elvyttämisohjelman laatiminen aloitettiin. Toimenpiteet ovat kuitenkin riittämättömät ottaen huomi-

oon saamen kielten kriittisen tilanteen.
Vähemmistövaltuutettu kehottikin opetusministeriötä saamen kielen elvyttämistyöryhmän kautta ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin muun muassa
oppimateriaalitilanteen edelleen parantamiseksi. Saamenkielisen oppimateriaalin saatavuus on välttämätön edellytys
esimerkiksi käsitteiden oppimiseksi saameksi. Saamenkielisen materiaalin saatavuus on tärkeää myös oppilaiden kielen kehittymisen ja säilymisen sekä oppilaiden saamelaisen identiteetin vahvistamisen kannalta.
Vähemmistövaltuutettu antoi marraskuussa lausuntonsa ylioppilastutkintojen kieliä koskevassa asiassa ja kävi
neuvotteluja muun muassa koltansaamen aseman parantamiseksi. Ylioppilastutkintolautakunta päätti sittemmin
tammikuussa 2011, että äidinkielen koe
järjestetään myös koltansaamen kielessä
vuodesta 2012 alkaen. Vähemmistövaltuutettu esitti kantanaan, että tavoitteena tulee olla kaikkien ylioppilastutkin-

tokokeiden järjestäminen kolmella saamen kielellä siten kuin suomen- ja ruotsinkieliset vastaavat kokeet järjestetään.
Vuonna 2010 Rovaniemen hallintooikeus antoi ratkaisunsa kahdessa vuoden 2008 kertomuksessa selostetussa
periaatteellisesti merkittävässä asiassa,
jotka vähemmistövaltuutettu oli laittanut vireelle.
Toinen tapauksista koski saamenkielistä lasten päivähoitoa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Asiassa kyse
oli saamenkielisen päivähoidon järjestämistä etnisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Syrjintälautakunnan ja hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan syrjivää
on muun muassa se, että saamea äidinkielenään puhuville lapsille järjestetään
päivähoitoa sekakieliryhmässä, eli samassa ryhmässä valtaväestöön kuuluvien lasten kanssa.
Toinen tapauksista koski etnistä yhdenvertaisuutta saamenkielisen päivähoidon, perusopetuksen, vanhustenpalveluiden ja terveyspalveluiden järjestä-
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Opetus- ja kulttuuriministeriö
asetti syyskuussa
2010 työryhmän, jonka
tehtävänä on saamen
kielen elvyttämisohjelman laatiminen.
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misessä saamelaisten kotiseutualueella.
Syrjintälautakunnan ja hallinto-oikeuden mukaan kunta oli järjestänyt yllä
olevat palvelut syrjivällä tavalla, koska saamelaisten oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään ei toteutunut.
Ratkaisujen mukaan kyse oli saamelaisten syrjinnästä nimenomaan heidän etnisen alkuperänsä perusteella:
”Saamelaiskäräjälain 3 §:n mukaan
saamelaisuuden määrittelyyn kuuluu
saamen kieli omana tai isovanhempien
äidinkielenä. Saamenkieli liittyy siis erityisen vahvasti saamelaisten etniseen identiteettiin alkuperäiskansana. Syrjintä saamenkielisten palvelujen saamisessa vaikuttaa syrjivästi suoraan saamelaisten
etniseen identiteettiin ja alkuperään.”
Ratkaisut selkeyttävät yhdenvertaisuuslain tulkintaa saamenkielisten palveluiden osalta. Kuntien tapa järjestää
palveluita ei saa olla saamelaisia syrjivä,
eikä tapa, jolla palveluita järjestetään,
saa estää saamelaisten lakisääteisten oikeuksien toteutumista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti
syyskuussa 2010 työryhmän, jonka tehtävänä on saamen kielen elvyttämisohjelman laatiminen. Työryhmän on määrä saattaa työnsä loppuun vuoden 2011
kuluessa.
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V

ähemmistövaltuutettu Eva
Biaudet nimettiin huhtikuussa 2010 YK:n alkuperäiskansojen asioita käsittelevän pysyvän foorumin (United Nations
Permanent Forum on Indigenous Issues) jäseneksi kaudelle 2011–2013.
Foorumi toimii neuvoa-antavana elimenä EcoSocille ja sen tehtävänä on keskustella alkuperäiskansoihin liittyvistä aiheista. Foorumin
vuotuinen istunto antaa suosituksia YK:n eri elimille ja jäsenmaille.
Foorumi työskentelee myös aktiivisesti antaakseen alkuperäiskansojen oikeuksille enemmän näkyvyyttä. Foorumi on perustettu vuonna 2002 ja on alusta asti ollut tärkeä
kohtaamispaikka alkuperäiskansoille, valtioiden edustajille ja järjestöille. Foorumissa on 16 jäsentä, joista
kahdeksan edustaa alkuperäiskansojen organisaatioita ja loput kahdeksan ovat valtioiden valitsemia.
Kaikki foorumin jäsenet ovat itsenäisiä, riippumattomia asiantuntijoita. Biaudet on ensimmäinen suomalainen jäsen foorumissa.

Ulkomaalaislain muutokset
Lapsen etu, työnteko-oikeus ja iänmääritys haasteina ulkomaalaislaissa

V

ähemmistövaltuutettu
seuraa ulkomaalaislainsäädäntöä ja valvoo ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista. Vähemmistövaltuutettu voi tehdä aloitteita tai ottaa
muutoin kantaa havaitsemiinsa epäkohtiin lain soveltamisessa ja tulkinnassa.
Vuoden aikana ulkomaalaislakiin tehtiin
useita muutoksia, joista vähemmistövaltuutettu antoi lausuntonsa.

»

Vähemmistövaltuutetun
mukaan on ongelmallista,
että perustavanlaatuinen
oikeus perhe-elämään riippuuu
siitä, miten pitkään viranomainen asiaa käsittelee.

Iänmääritys
Ulkomaalaislakiin kirjattiin säännökset
oikeuslääketieteellisestä tutkimuksesta
iän selvittämiseksi iänmäärityksestä.
Henkilön iän määrittäminen ainoastaan lääketieteellisten testien perusteella ei tuo varmuutta henkilön iästä. Vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan iänmääritys tulisi tehdä monimuotoisena tutkimuksena, joka ei nojaudu
vain yhteen tutkimustulokseen, kuten
luuston iän määritykseen. Iänmääritys

tulisi tehdä useiden asiantuntijoiden ja
lapsen kanssa työskentelevien yhteistyönä, ottaen huomioon lääketieteellisten
arvioiden lisäksi sosiaaliset, emotionaaliset sekä psykologiset indikaattorit.
Alaikäisten perhesiteet
Ulkomaalaislakia muutettiin siten, että
oleskeluluvan myöntäminen perhesiteen perusteella alaikäiselle naimattomalle lapselle edellyttää, että lapsi on
alaikäinen sinä päivänä, jolloin lapsen
oleskelulupahakemus ratkaistaan. Niin
ikään lakiin kirjattiin, että oleskeluluvan
myöntäminen alaikäisen perheenkokoajan perheenjäsenelle edellyttää, että
perheenkokoaja on alaikäinen sinä päivänä, jolloin perheenjäsenen oleskelulupahakemus ratkaistaan. Vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan on
ongelmallista, että perustavanlaatuinen
oikeus perhe-elämään on riippuvainen
siitä, miten pitkään viranomainen asiaa
käsittelee.
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Turvapaikanhakijan työssäkäynti
vähentää vastaanoton kustannuksia
suomalaiselle yhteiskunnalle ja edistää
hänen selviytymistään
ja sopeutumistaan
yhteiskuntaan.

Turvapaikanhakijoiden työn
teko-oikeuden rajoittaminen
Turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta rajoitettiin lailla. Lain mukaan ulkomaalaisella on kansainvälistä suojelua
haettuaan oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa, kun hänellä on voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen
oikeuttava matkustusasiakirja ja hän on
oleskellut maassa kolme kuukautta tai
kun hän on oleskellut maassa kuusi kuukautta.
Vähemmistövaltuutettu ei pidä turvapaikanhakijan työnteko-oikeuden sitomista matkustusasiakirjan esittämiseen perusteltuna. Monet Suomeen tulevat turvapaikanhakijat eivät pysty

saamaan kotivaltiostaan passia edes pitkän oleskelun jälkeen. Asiakirjojen puute johtuu usein lähtömaiden hankalista olosuhteista ja siitä, ettei asiakirjanäyttöä yksinkertaisesti ole saatavilla
lainkaan. Työnteko-oikeuden sitominen
matkustusasiakirjan esittämiseen asettaa turvapaikanhakijat eriarvoiseen asemaan keskenään.
Kritiikin kohdistuminen vastaanoton
kustannuksiin on ristiriitaista. Maahanmuuttajalta edellytetään nopeaa kielen oppimista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta toisaalta
kuitenkin rajoitetaan turvapaikanhakijoiden työntekoa ja näin mahdollisuutta elättää itseään sekä oppia kieltä. Turvapaikanhakijan työssäkäynti vähentää
vastaanoton kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle ja edistää hänen selviytymistään ja sopeutumistaan yhteiskuntaan.
Perheside ja toimeentuloraja
sekä perhe-elämän suojan
yhteensovittaminen
Vähemmistövaltuutettu katsoo, että oikeus perhe-elämän suojaan on maahanmuuttajien oikeuksien, mukaan lukien
lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta keskeistä. Lisäksi sosiaalisten tukiverkostojen ylläpitäminen edistää kotoutumista ja selviytymistä, ja on kestävän
maahanmuuton näkökulmasta olennaista.

10

Vähemmistövaltuutetun VUOSIKERTOMUS 2010

Perheenyhdistäminen ja Maahanmuuttoviraston esittämät
ihmiskauppaepäilyt

M

aahanmuuttovirasto raportoi resurssien riittämättömyydestä perheenyhdistämisprosessissa. Julkisuudessa esitettiin myös epäilyjä siitä, että
Suomeen tulleiden kasvattilasten
joukossa on ihmiskaupan uhreja.
Vähemmistövaltuutettu pyysi Maahanmuuttovirastolta selvitystä siitä,
miten ihmiskauppaa oli yksittäisten
perheenyhdistämishakemusten käsittelyn yhteydessä selvitetty ja miten Maahanmuuttovirasto oli menetellyt tapauksissa, joissa epäilys
ihmiskaupasta oli syntynyt. Samalla vähemmistövaltuutettu pyysi selvitystä siitä, miten mahdollisten ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja
heidän asemansa ja oikeutensa pyritään tulevaisuudessa turvaamaan
nykyistä tehokkaammin. Maahanmuuttoviraston selvityksessä ilmeni, että ihmiskauppaepäilyille ei löytynyt konkreettisia perusteita.

Valvira ohjeisti
terveydenhuollon
ammattilaisia
iänmääritykseen
liittyen

V

ähemmistövaltuutettu teki kesäkuussa 2010 sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle aloitteen terveydenhuollon
ammattihenkilöstön ohjeistamiseksi salassapitovelvoitteesta.
Vähemmistövaltuutetulle ilmoitettiin tapauksista, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöt olivat oma-aloitteisesti ja itsenäisesti lähteneet selvittämään ulkomaalaisen lapsen ikää, vaikka
sille ei ollut hoidollista tai tutkimuksellista perustetta. Lapsen terveystietoja oli
saatettu lähettää ilman lapsen ja hänen
huoltajansa suostumusta Helsingin yliopiston oikeushammaslääketieteen laitokselle iänarviointiin. Käytäntö kohdistui ulkomaalaisiin lapsiin ja oli tältä osin
omiaan leimaamaan ulkomaalaisia lapsia, erityisesti turvapaikanhakijoita ja pakolaislapsia.
Kyse oli periaatteellisesti tärkeästä ja laajakantoisesta asiasta joka kohdistuu näkyvään vähemmistöön ja lapsiin sekä vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmämme luotettavuutta. Käytyään
keskusteluja Valviran johdon kanssa,
valtuutettu pyysi Valviraa ohjeistamaan

terveydenhuollon ammattihenkilöstöä
ja tarkentamaan ohjeitaan salassapitovelvoitteesta. Valvira antoi syyskuussa
2010 ohjeen jossa muistutettiin iänmäärityksen erityisistä lakivelvoitteista. Valvira totesi, että oikeuslääketieteellisen
iän selvittämiseen voidaan ryhtyä vain
poliisin, rajavartiolaitoksen tai Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten iän selvittäminen edellyttää tutkittavan ja hänen
huoltajansa tai muun laillisen edustajan
kirjallista suostumusta.

Varmistamattomaan henkilöllisyyteen liittyviä ongelmia pankkipalvelujen saatavuudessa

V

ähemmistövaltuutetun toimistoon on viime vuosina tullut lukuisia yhteydenottoja pankkitilin avaamisen vaikeudesta. Yhteydenottajien mukaan pankit eivät tarjoa peruspankkipalveluita ulkomaalaisille, joilla ei
ole lähtömaansa passia tai jos muukalaispassissa on merkintä varmentamattomasta henkilöllisyydestä.
Useilla Suomeen tulevilla turvapaikanhakijoilla ja kiintiöpakolaisilla ei ole
kansallista passia, eivätkä he pysty hankkimaan muitakaan luotettavia henki-

löllisyyttä osoittavia asiakirjoja. Asiakirjojen puute johtuu tavallisesti lähtömaiden hankalista olosuhteista tai siitä, ettei asiakirjoja yksinkertaisesti ole
saatavilla niistä maista, joissa on vuosikausia jatkunut aseellinen konflikti. Pakolaisoikeuden periaatteiden mukaisesti, kotimaansa viranomaisten vainoa
paenneiden ei voida edellyttää kääntyvän kotimaansa viranomaisten puoleen
asiakirjojen saamiseksi. Jos henkilöllä on
jo oleskelulupa Suomessa, mutta hän
ei pysty esittämään kotimaansa viranomaisten antamia aidoksi todennettuja asiakirjoja henkilöllisyydestään, tulee
Suomen myöntämään muukalaispassiin
merkintä ”henkilöllisyyttä ei ole pystytty
varmistamaan”.
Pankkeja sitova rahanpesua ja terrorismin torjuntaa koskeva lainsäädäntö
velvoittaa pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Suomalaiset pankit soveltavat
tätä velvoitetta tiukasti. Nämä pankkien omaksumat käytännöt vaikeuttavat
huomattavasti muun muassa henkilöiden työelämään siirtymistä sekä luovat
puitteet harmaalle taloudelle, kun työntekijällä ei ole palkkatiliä.
Vähemmistövaltuutettu on keskustellut ongelmasta sekä pankkien, Finanssivalvonnan että Sisäasianministeriön
kanssa, mutta ratkaisua tähän ei ole vielä saatu. Vähemmistövaltuutettu kiirehtii asian ratkaisua ja edellyttää että lainsäädäntöä tarvittaessa muutetaan ja
että finanssivalvonta ja pankit muutta-

»

Pankkien omaksumat käytännöt vaikeuttavat muun muassa
henkilöiden työelämään siirtymistä
sekä luovat puitteet
harmaalle taloudelle,
kun työntekijällä ei
ole palkkatiliä.
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Ilman huoltajaa
tulevat lapset
on julkisessa
keskustelussa leimattu
täysi-ikäisiksi turvapaikkaprosessin väärinkäyttäjiksi, vaikka
suurin osa hakijoista
on alle 18-vuotiaita.
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vat toimintaansa siten, että Suomessa
laillisesti oleskeleville henkilöille on yhtäläiset mahdollisuudet peruspankkipalveluihin.

Selvitys lapsen
edusta turva
paikanhaku
prosessissa

T

ammikuussa 2010 julkaistiin vähemmistövaltuutetun toimistossa toteutettu, Annika Parsonsin
kirjoittama selvitys ”Lapsen edun toteutuminen turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä”. Selvityksessä on käsitelty alaikäisten turvapaikanhakijalasten asemaa ja kohtelua.
Selvityksen yhtenä huomiona oli
muun muassa se, että lasten ilmoittama ikä kyseenalaistetaan entistä useammin. Iänmääritystesteihin vaadittava
suostumus ei käytännössä perustu vapaaehtoisuuteen, vaan lapsen kokemaan
pakkoon. Julkisessa keskustelussa ilman
huoltajaa tulevat lapset on leimattu täysi-ikäisiksi turvapaikkaprosessin väärinkäyttäjiksi, vaikka suurin osa hakijoista
on alle 18-vuotiaita. Selvityksen julkaisutilaisuuden yhteydessä järjestetty seminaari keräsi 150 osallistujaa puimaan selvityksen aihetta.

Vähemmistövaltuutetun VUOSIKERTOMUS 2010

P

eruspankkipalveluja ovat
talletuspankin tarjoama
tavanomainen talletustili, jota voi käyttää maksujen
välitykseen, sekä tilinkäyttövälineet (esimerkiksi automaattikortti). Peruspankkipalveluita eivät sitä vastoin ole esimerkiksi luotolliset tilit tai erilaiset
maksukortit. Koska asiakkaalla on oikeus peruspankkipalveluihin, pankki ei voi kieltäytyä
avaamasta tavanomaista talletustiliä muulloin kuin silloin, jos
kieltäytymiseen on painava peruste. Tällainen voi olla esimerkiksi se, ettei asiakasta ole voitu luotettavasti tunnistaa tai ettei asiakassuhteelle ole todellista tarvetta. Kieltäytyminen voi
perustua myös asiakkaan aikaisempaan tiliä tai tilinkäyttövälinettä koskeneeseen olennaiseen sopimusrikkomukseen tai
siihen, että pankilla on syytä
epäillä väärinkäytöksiä. Kieltäytymisen peruste on yleensä ilmoitettava asiakkaalle.
Painava peruste ei saa olla
syrjivä (Finanssivalvonta ja
Laki luottolaitostoiminnasta
9.2.2007/121).

Työttömyysturvasta
ja opintotodistuksista

V

ähemmistövaltuutettu antoi toukokuussa 2010 lausuntonsa asiassa, joka koski työttömyysturvan saamista. Tapauksessa TE-toimisto ei myöntänyt maassa asuvalle, perheelliselle henkilölle
työttömyysturvaa, koska hänen katsottiin olevan päätoiminen opiskelija
entisessä kotimaassaan. TE-toimiston
näkemyksen mukaan hakijan tuli voida esittää tutkintotodistuksensa, jotta hänellä olisi oikeus työttömyysturvaan. Hakija oli yrittänyt useita kertoja saada todistuksen kotimaansa
yliopistosta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Yrityksistä oli kerrottu myös
TE-toimistolle. Asia ratkesi, kun hakija viimein sai vaaditun todistuksen
yliopistolta. Vähemmistövaltuutettu
suositteli, mahdollisia samankaltaisia tapauksia varten, että TE-toimisto
voisi jatkossa ottaa huomioon, onko
hakija mahdollisesti yrittänyt hankkia
pyydettyä todistusta ja millä eri keinoilla hän on pyrkinyt tällaisen todistuksen hankkimaan. Mahdollisuudet
saada tutkinto- tai erotodistus saattaa vaihdella suurestikin sen mukaan,
mistä maasta hakijan tulisi vaadittava
todistus hankkia.

Palvelujen tarjonta
Etnisiä vähemmistöjä syrjitään
päivittäisessä asioinnissa

P

alvelujen tarjontaan liittyvät
yhteydenotot ja kantelut
muodostavat ison osan vähemmistövaltuutetun asiakastyöstä. Etniset vähemmistöt kokevat usein tulleensa syrjityksi
esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa.
Vähemmistövaltuutetulle ilmoitettiin elokuussa 2010 espoolaisen kuntokeskuksen seinällä olleesta pyynnöstä pidättäytyä rukoushetkistä kuntokeskuksen tiloissa. Kiellon esittämisen
taustalla oli muutamien asiakkaiden rukoiluun liittyvä käyttäytyminen kuntosalin pukuhuoneessa. Vähemmistövaltuutettu ryhtyi toimivaltansa nojalla selvittämään oliko asiassa kysymys etnisestä syrjinnästä.
Vähemmistövaltuutettu kävi syksyn
aikana keskusteluja sekä kuntokeskuksen johdon että paikallisten muslimiyhteisöjen edustajien kanssa. Keskusteluissa eri tahot ilmaisivat, että kuntokes-

kuksen tilojen tulisi ensisijaisesti palvella
kuntoilemista ja että rukoilemiselle olisi hyvä löytää parempi tila. Vähemmistövaltuutettu yhtyi esitettyihin näkemyksiin ja päätti että tässä tapauksessa,
pyynnössä pidättäytyä rukoilemisesta
kuntosalin tiloissa, ei ollut kyse yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä.
Sopiva paikka hiljentymiselle, uskontokuntiin kuuluville sekä – kuulumattomille, voisi olla esimerkiksi sermein eristetty tila kunnallisessa kirjastossa, siten
kuin Espoon keskustan kirjastossa väliaikaisesti oli järjestetty.
Etnisiä vähemmistöjä syrjitään edelleen kaupoissa. Erityispiirteenä voi mainita, että osa kanteluista palveluntarjontaan liittyen koskee vartijoiden toimintaa; miten he ilman erityistä syytä
seuraavat erityisesti ihonväriltään poikkeavia henkilöitä, niin sanottuihin näkyviin vähemmistöön kuuluvia. Vähemmistövaltuutettu on ollut näiden ta-
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Kuntokeskuksen
tilojen tulisi
ensisijaisesti palvella kuntoilemista ja
rukoilemiselle olisi hyvä
löytää parempi tila.
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pausten johdosta yhteydessä vartiointiliikkeiden ja kauppojen johtoon ja
painottanut miten tärkeää on kouluttaa
vartioita syrjintälainsäädännön ja yhdenvertaisuuden mukaisista toimintatavoista.
Vuoden 2010 aikana on kanneltu eräistä tapauksista joissa tapahtumiin osallistumiseen tai palvelun saamiseen vaaditaan Suomen kansalaisuus.
Yksi esimerkki tällaisesta ovat tapaukset
joissa lomamökkejä on tarjottu vuokralle ainoastaan Suomen kansalaisille. Näissä tapauksissa vuokraaja on huomautuksen jälkeen poistanut syrjivän ehdon. Jatkuva tiedon jakaminen syrjintäkiellosta ja yhdenvertaisesta kohtelusta
on tärkeää.
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Romaneja syrjitään
edelleen asunnonhaussa

A

sumiseen liittyvät ongelmat
ovat edelleen arkipäivää erityisesti Suomen romaneille. Vähemmistövaltuutettu on saanut kanteluja siitä, että esimerkiksi kunta tai kunnan omistama vuokrayhtiö ei tarjoa
vuokra-asuntoa romanille tämän etnisen taustan takia. Romanien perinteisiin
liittyvät tekijät, muun muassa niin sanottu muuttolupa tai väistämisvelvollisuus vaikeuttavat osittain romaneiden
asuntojen saantia.
Hyvityksen maksamisen
velvoite asumiseen
liittyvässä syrjinnässä
Jo aikaisemmissa vuosikertomuksissa mainittu romanien asumistapaus Järvenpään kunnassa eteni vuonna 2010
oikeuteen. Järvenpään kaupungissa ja
kaupungin omistamassa asuntovuokrayhtiössä oli aikaisemmin käytäntö, jossa paikallisen romaniyhdyshenkilön välityksellä on selvitetty, hyväksyykö paikallinen romaniyhteisö asunnonhakijaksi
ilmoittautuneen muuttamisen paikkakunnalle ja voidaanko hänelle tarjota tietty asunto. Tämä on tarkoittanut,
että kun romani on ollut muuttamassa kuntaan tai kunnan sisällä, epävirallinen romaniyhdyshenkilö on ollut läsnä
asuttamistyöryhmän kokouksissa ja saa-

nut tietoonsa romaniväestöön kuuluvien asunnonhakijoiden salassa pidettävät
henkilötiedot, joita hän myös on levittänyt Järvenpäässä asuvien paikallisten romanien tietoon. Valtaväestöön kuuluvat asunnonhakijat eivät ole joutuneet
vastaavanlaisen ylimääräisen menettelyn kohteeksi, jos heidän perheeseensä
ei ole kuulunut romaneita, eikä heidän
henkilötietojaan ole levitetty ulkopuolisille. Mikäli romaniyhteisö on kieltänyt
muuton, kunta ei välttämättä ole antanut romanille asuntoa.
Järvenpään kaupunki ilmoitti luopuneensa kyseisestä menettelystä helmikuussa 2010. Vähemmistövaltuutettu
piti kuitenkin muissa kunnissa noudatetun vastaavanlaisen menettelyn ja eri
paikkakunnilta tulevien toistuvien yhteydenottojen vuoksi välttämättömänä,
että syrjintälautakunta antaa ratkaisun
asiassa. Syrjintälautakunta totesi, että
menettely on ollut syrjivää. Järvenpään
kaupunki ja asuntovuokrayhtiö eivät
kuitenkaan ole olleet halukkaita maksamaan syrjitylle pariskunnalle heille kuuluvaa yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä. Vähemmistövaltuutettu on tämän vuoksi päättänyt heidän puolesta
hakea heille kuuluvan rahallisen hyvityksen käräjäoikeudessa. Toukokuussa 2011
oikeudenkäynti oli vielä kesken.

Rasistiset ilmaisut
Nettivinkki-palvelun tavoitteena vähentää nettirasismia

»

Poliisin nettivinkkipalvelu otettiin
käyttöön maaliskuussa 2010.
Palvelun avulla voi
nimettömänäkin
ilmoittaa internetissä havaitsemastaan
epäasiallisesta
materiaalista.

V

uonna 2010 vähemmistövaltuutettu sai lukuisia
yhteydenottoja internetin
keskustelupalstoilla esiintyvään epäasialliseen ja
rasistiseen materiaaliin liittyen. Yleensä
vähemmistövaltuutettu ohjeisti yhteydenottajia ilmoittamaan epäasiallisesta
materiaalista ensisijaisesti kyseisen sivuston ylläpitäjälle.
Poliisin nettivinkkipalvelu otettiin
käyttöön maaliskuussa 2010. Kyseisen
palvelun avulla voi nimettömänäkin ilmoittaa internetissä havaitsemastaan
epäasiallisesta materiaalista. Nettivinkki-palvelu on tulos Vähemmistövaltuutetun vuonna 2008 sisäasiainministeriön
poliisiosastolle tekemästä aloitteesta vihjepalvelun perustamisesta internetiin.
Yleisradion vuonna 2007 esittämä
Manne/Romano-TV ohjelman käsittely
jatkui vuoden 2010 aikana. Oikeudessa
oli kyse siitä, oliko kyseinen tv-sarja syr-

jivä. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiassa maaliskuussa 2011.
KHO:n päätöksen mukaan kyseinen ohjelma ei syrjinyt Suomen romaniväestöä siten, että se olisi täyttänyt yhdenvertaisuuslain häirintäkiellon tunnusmerkistön. KHO:n mukaan
osa sketseistä oli kuitenkin saatettu
kokea halventaviksi ja nöyryyttäviksi,
ja ne olivat saattaneet aiheuttaa mielipahaa osassa romaniyhteisöä. KHO:n
päätös ei ollut yksimielinen. Eri mieltä
olleen tuomarin näkemyksen mukaan
ohjelmasarjassa oli loukattu kokonaista ihmisryhmää etnisen alkuperän perusteella. Eri mieltä olleen tuomarin
mukaan ohjelmasarjan esittämisellä ei
mitenkään edistetä yhteiskunnallista
keskustelua romanien asemasta. Vaikka ratkaisu oli hakijoille kielteinen, sisälsi päätös muutamia merkittäviä
seikkoja yhdenvertaisuuslain soveltamisesta. KHO esimerkiksi totesi, että

yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto koskee myös televisio-ohjelmia.
Eduskunnassa käsiteltiin Euroopan
neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan
hyväksymistä ja tämän seurauksena rikoslain muuttamista. Lisäpöytäkirja liittyy niin sanottuun nettirasismiin, eli
tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen
luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia.
Vuoden 2011 alkupuolella vähemmistövaltuutettu antoi eduskunnan lakivaliokunnalle lausuntonsa lakiesityksestä.
Lausunnossaan vähemmistövaltuutettu muun muassa ehdotti, että Suomessa valmisteltaisiin sellaista uutta lainsäädäntöä, jonka avulla voitaisiin paremmin puuttua etniseen alkuperään perustuvaan loukkaamiseen ja häirintään.
Valtuutettu ehdotti myös, että arvioitaisiin muiden maiden, esimerkiksi Iso-Britannian kokemuksia.

Vähemmistövaltuutetun VUOSIKERTOMUS 2010
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Yhdenvertaisuuden edistäminen

E

dellä kerrotun lisäksi vähemmistövaltuutettu henkilökuntineen osallistui useaan tapahtumaan puheenvuoron pitäjinä, kouluttajina tai ohjausryhmien jäseninä.
Syyskuussa vähemmistövaltuutettu järjesti yhdessä tasa-arvovaltuutetun kanssa
kokouksen pohjoismaisille tasa-arvoelimille Helsingissä. Kokouksessa keskusteltiin
siitä, miten pohjoismaat yhdessä voivat
toimia syrjintää vastaan, jaettiin kokemuksia ja suunniteltiin tulevaa yhteistyötä.
Lokakuun alussa Syrjintälautakunnan
kanssa järjestetyssä seminaarissa aiheena
oli voiko syrjintään puuttua. Seminaarissa
selvitettiin miten syrjittyä voi auttaa ja puitiin sitä, toimivatko olemassa olevat keinot.
Vähemmistövaltuutettu ja syrjinnän
vastaisen neuvonnan alueellistamishanke järjesti yhteistyössä syrjinnän seurantaryhmän kanssa seminaarin lokakuussa Helsingin Säätytalolla. Seminaarissa pohdittiin mm. sitä, miten syrjinnän seurantaa
kehitetään tällä hetkellä Suomessa, miten
syrjinnän seurantaa ja syrjinnän vastaista
neuvontaa voidaan toteuttaa alue- ja paikallistasolla sekä sitä, millainen rooli kansalaisjärjestöillä voi olla syrjintää koskevan
tiedon keräämisessä.
Vähemmistövaltuutetulla on ollut yh-
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teistyötä muun muassa Romaniasian neuvottelukunnan ja romanijärjestöjen kanssa. Keskustelut ovat olleet hyödyllisiä ja romanit kokevat että vähemmistövaltuutettu valvoo heidän oikeuksiaan. Tämä näkyy
myös yhteydenottojen ja kanteluiden
määrissä. Romanit ovat suurin asiakasryhmä vähemmistövaltuutetun toimistossa.
Vähemmistövaltuutettu tekee paljon
yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyötä
jatkettiin muun muassa NoRa (No Racism)
– Rasisminvastaisen verkkonuorisotyöhankkeen osalta. Vähemmistövaltuutetun
toimiston edustaja toimi hankkeen ohjausryhmän jäsenenä sekä myös MONNI –
Monikulttuurinen koulu -hankeen ohjausryhmän jäsenenä.
Vähemmistövaltuutettu on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja on aikaisempaa aktiivisemmin ollut yhteydessä mediaan. Medialle on esimerkiksi järjestetty taustoittavia aamiaistilaisuuksia eri teemoilla. Viestintätyötä on
kehitetty määräaikaisen tiedottajan avulla.
Vuoden aikana ehdotus uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi valmistui oikeusministeriössä. Vähemmistövaltuutetulla oli jäsen lainvalmistelun ohjausryhmässä. Lakia ei kuitenkaan viety eduskuntaan, koska
uuden lain toteuttamiseen ei ollut riittävästi resursseja.

Syrjintää ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnassa

V

ähemmistövaltuutettu sai
kantelun erään ammattikorkeakoulun käytännöstä, jonka mukaan englanninkielisiin
koulutusohjelmiin pyrkivän opiskelijan tuli osallistua englannin kielen kielikokeeseen mikäli hän ei ollut EU/ETA-maan kansalainen ja
mikäli hän ei ollut suorittanut pohjakoulutusta jossakin tietyissä, erikseen nimetyissä maissa. Valtuutetun näkemyksen mukaan käytäntö
saattoi johtaa tilanteeseen, jossa saman pohjakoulutuksen omaavista
henkilöistä vain se, joka ei ole EU/
ETA-maan kansalaisen, olisi velvoitettu osallistumaan kielikokeeseen.
Vähemmistövaltuutettu suositteli, että käytäntöä muutetaan siten,
että kielikokeen suorittaminen ei
olisi riippuvainen hakijan kansalaisuudesta ja sitä kautta käytännössä
hakijan etnisestä taustasta.

Selvitys
venäjänkielisistä
suomalaisessa
työelämässä

M

aahanmuuttajien keskuudessa suurin yksittäinen kieliryhmä on jo pitkään ollut
venäjänkieliset.
Vuonna 2010 tehdyn selvityksen tavoitteena oli
selvittää venäjänkielisten sijoittumista suomalaisille
työmarkkinoille ja heidän kokemuksiaan työsyrjinnästä. Selvityksessä keskityttiin erityisesti syrjintään
työhönotossa sekä häirintään työpaikalla. Venäjänkielisten eri taustoista johtuen ei selvitystyö rajoittunut pelkästään etniseen syrjintään, vaan myös
kielisyrjintä ja uskonnollinen syrjintä otettiin huomioon. Selvityksen materiaalina käytettiin verkkokyselyä, haastatteluja ja kirjallisuuskatsausta.
Selvitys nosti esille, että venäjänkielisten työmarkkina-asema on selvästi heikompi kuin kantaväestön: työttömyys on korkeampaa, työsuhteet
epävakaampia ja moni sijoittuu koulutusta vastaamattomiin töihin. Lisäpanostukset tilanteen parantamiseksi olisivat perusteltuja niin yhdenvertaisuuden kuin yhteiskunnallisen hyödynkin kannalta. Selvitys päätyi 24 suositukseen venäjänkielisten
aseman parantamiseksi työmarkkinoilla.

Tavoitteena
syrjinnän vastaista
neuvontaa koko maassa

V

ähemmistövaltuutettu kehittää jatkuvasti toimintaansa jotta syrjintää kohdanneet
saisivat apua ja jotta yhdenvertaisuutta
edistettäisiin myös alueellisella tasolla. Vähemmistövaltuutettu on huomannut, että pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulee huomattavasti vähemmän yhteydenottoja ja, että esimerkiksi lapset eivät
ota yhteyttä vähemmistövaltuutettuun juuri ollenkaan. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että
esimerkiksi suuri osa somalialaisista kokee tulleensa
syrjityksi, mutta tämä ei näy vähemmistövaltuutetun yhteydenotoissa.
Yksi uusi keino tavoittaa apua tarvitsevia on
alueellinen neuvonta jota vuoden 2010 aikana on
testattu osana Yhdenvertaisuus etusijalle -hanketta. Projektin aikana useammalla paikkakunnalla
toimii neuvontapalvelupisteitä, joissa syrjintää kokenut saa neuvontaa ja ohjausta. Vähemmistövaltuutetun toimisto kouluttaa myös neuvontapalvelujen henkilökuntaa sekä muita toimijoita, kuten
järjestöjä, kuntia ja alueviranomaisia, syrjinnän tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Lisäksi hankkeessa mukana olevia kuntia ja muita viranomaisia
tuetaan yhdenvertaisuussuunnittelussa ja syrjinnän
ehkäisemisessä.
Kotkassa neuvontapalvelun toiminta on ollut alusta lähtien kaupungin toimijoiden kiinnostuksen kohteena. Tämä osaltaan auttoi neuvonnan
kehittämistä kohti seudullista palvelumallia, jossa
Kotkan kaupungin viisi lähintä ympäröivää kuntaa
tai kaupunkia muodostaisivat yhteisen seudullisen

syrjinnän vastaisen neuvonnan palvelun. Kehittämistyö on vielä kesken.
Turun alueella syrjinnän vastaista neuvontaa
tarjotaan vammaisjärjestö Kynnys ry:n toimesta.
Turussa on toimiva ja laaja järjestöverkosto, jossa
yhtenä aktiivisena ja asiantuntevana järjestönä on
Kynnys ry. Myös Turussa neuvontapalvelu pyrkii tekemään yhteistyötä kaupungin kanssa.
Tampereen kaupunki on kirjannut uudistettuun yhdenvertaisuussuunnitelmaansa syrjinnän
vastaisen neuvonnan yhdeksi ostopalvelun kohteeksi. Ostopalvelussa kaupunki ostaisi palvelun
järjestöltä. Vähemmistövaltuutettu tukee ostopalvelumallin kehittämistä Tampereen kaupungin ja
Rikosuhripäivystyksen Pirkanmaan palvelupisteen
kesken.
Rikosuhripäivystyksellä on Suomessa kattava ja ammattimainen verkosto, joka tarjoaa matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluja rikoksen
uhrille tai todistajalle. Onkin järkevää rakentaa syrjinnän vastaista neuvontapalvelu osaksi Rikosuhripäivystyksen toimintaa. Järjestöllä on alueellisesti
myös verkostoituneita palvelupisteitä, jotka hankkeen aikana koulutetaan ottamaan vastaan syrjintää kohdanneita ihmisiä.

»

Venäjänkielisten työmarkkina-asema on selvästi heikompi kuin kantaväestön: työttömyys on korkeampaa, työsuhteet
epävakaampia ja moni sijoittuu
koulutusta vastaamattomiin töihin.
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Ihmiskaupparaportointi

V

»

Ihmiskauppa ja
siihen liittyvä
hyväksikäyttö
esimerkiksi prostituutiossa ja työelämässä on
yleisempää kuin usein
kuvitellaan.

18

ähemmistövaltuutettu
toimii Suomessa kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Raportoijan tavoitteena on ehkäistä ihmiskauppaa, parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa, valvoa uhrien oikeuksien
toteutumista sekä raportoida ihmiskauppaan liittyvistä kysymyksistä. Kansallisena ihmiskaupparaportoijana vähemmistövaltuutettu edistää ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja tekee
ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä näkyvämmiksi. Vähemmistövaltuutettu voi
myös avustaa ihmiskaupan uhreja tai
hankkia heille oikeusapua.
Kesäkuussa 2010 vähemmistövaltuutettu antoi ensimmäisen ihmiskauppaa koskevan kertomuksensa eduskunnalle (K 17/2010). Kertomuksessaan vähemmistövaltuutettu arvioi ihmiskaupan vastaisen toiminnan tilaa ja uhrien
oikeuksien toteutumista laajan aineiston perusteella. Vähemmistövaltuutettu katsoi, että ihmiskaupan vastaisen toiminnan edistymisestä huolimatta, on vielä paljon tehtävää ennen kuin
toiminnalla on tarpeeksi vaikuttavuutta. Ihmiskauppa ja siihen liittyvä hyväksikäyttö esimerkiksi prostituutiossa ja työelämässä on yleisempää kuin
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usein kuvitellaan. Ihmiskaupan uhreja ei kuitenkaan tunnisteta, eikä heidän
avuntarpeisiinsa reagoida. Tämä johtaa siihen, etteivät ihmiskaupan uhrien oikeudet toteudu. Kertomuksessaan
vähemmistövaltuutettu antoi kolmisenkymmentä suositusta ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi ja uhrien aseman parantamiseksi.
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi laajan asiantuntijakuulemisen ja valiokuntakäsittelyn jälkeen mietinnön (TyVM 13/2010), jonka perusteella eduskunta hyväksyi kertomusta koskevan kannanottonsa (EK
43/2010). Kannanotossa eduskunta yhtyi vähemmistövaltuutetun näkemykseen ihmiskaupan vastaisen toiminnan
tehostamistarpeista, ja se edellytti valtioneuvoston ryhtyvän useisiin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin. Eduskunta edellytti muun muassa
erillisen auttamisjärjestelmää koskevan
lain säätämistä, rikoslain tarkistamista
sekä erikoistuneen valtakunnallisen erikoisyksikön perustamista ihmiskaupan
ja sen lähirikosten tutkintaan. Eduskunta vaati myös työlainsäädännön kokonaisvaltaista arviointia ihmiskaupan ehkäisemisen tehostamiseksi sekä Euroopan neuvoston ihmiskauppaa koskevan

yleissopimuksen ratifioinnin saattamista pikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta velvoitti kannanotossaan
asianomaiset viranomaiset antamaan
vähemmistövaltuutetulle vuoden 2011
loppuun mennessä selvityksen niistä
toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet
kertomuksessa esitettyjen toimenpidesuositusten toteuttamiseksi.
Kertomuksen lisäksi vähemmistövaltuutettu antoi vuonna 2010 erillisen
suosituksen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ottamisesta ja siitä
poistamisesta (VVT/2010/104). Vähemmistövaltuutettu antoi suosituksensa,
koska se havaitsi, ettei ihmiskaupan uhrien ottaminen auttamisjärjestelmään
ja järjestelmästä poistaminen aina ollut
uhrilähtöistä ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Vähemmistövaltuutettu korosti suosituksessaan, että auttamisjärjestelmän toiminnan lähtökohtana tulisi olla uhrilähtöisyys ja uhrien
avuntarve, ja että auttamisjärjestelmää
tulisi yhä useammin käyttää myös tunnistamisprosessin apuvälineenä. Vähemmistövaltuutettu pyrki suosituksessaan
havainnollistamaan auttamisjärjestelmän ja rikosprosessin eroja ja yhtymäkohtia vahvistaakseen auttamisjärjestelmän matalaa kynnystä. Vähemmistö-
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valtuutettu suositteli viranomaisia myös
kiinnittämään päätöksenteossa huomiota perustuslakiin ja hallintolakiin ja niiden asettamaan velvoitteeseen hyvän
hallinnon mukaisuudesta viranomaistoiminnassa.
Vuoden 2010 aikana vähemmistövaltuutettu myös avusti viranomaisia ihmiskaupan vastaisen toiminnan kehittämisessä. Erityinen painopistealue oli ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän
kehittäminen, jossa saatiin myönteisiä
tuloksia. Vähemmistövaltuutettu osallistui myös koulutustoimintaan, neuvoi ihmiskaupan uhrien parissa työskenteleviä tahoja sekä avusti ihmiskaupan
uhreja ja haastatteli heitä heidän kokemuksistaan viranomaisten toiminnasta.
Ihmiskauppaan liittyvien asiakasyhtey-
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Yhteensä

denottojen määrä lisääntyi selvästi vuoteen 2009 verrattuna. Yhteydenottajana oli yleensä joko toinen viranomainen
tai kolmannen sektorin toimija, mutta
yhteyttä ottivat myös uhrit itse tai heidän avustajansa. Yhteydenotot koskivat
yleensä joko seksuaalista tai työperäistä
hyväksikäyttöä. Myös tutkimus- ja mediayhteydenottojen määrä kasvoi.
Vähemmistövaltuutettu järjesti yhteistyössä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK) ja Yhdistyneiden
Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) kanssa Ihmiskauppa suomalaisessa työelämässä -seminaarin 3.–
4.2.2011. Seminaarin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta ja siihen
liittyvistä hyväksikäyttöilmiöistä suomaVähemmistövaltuutetun VUOSIKERTOMUS 2010

19

Muu taho
Viranomainen
3%
8%

Oma aloite
13 %

Uhri itse / tukihenkilö
13 %
3. sektorin edustaja
63 %

Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosasiat
*Tiedot ajalta 1.1.–21.12.2010
2006 2007 2008 2009 2010* Lähde: Oikeusministeriö

25

23

22

20

Tapausten määrä

9

10

10

5

5
0

15

14

15

1

1

Ihmiskauppa

1

1

Törkeä
ihmiskauppa

4

6

4

6

5

7

1
Laittoman
maahantulon
järjestäminen

Törkeä laittoman
maahantulon
järjestäminen

Rikosnimike

20

5

Vähemmistövaltuutetun VUOSIKERTOMUS 2010

Valtionrajarikos
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Toiminta ja res
Henkilökunta vuonna 2010
Vähemmistövaltuutettu
Johanna Suurpää
(28.2.2010 asti)
Vähemmistövaltuutettu
Eva Biaudet
(15.5.2010 alkaen)
Toimistopäällikkö
Rainer Hiltunen
(virkavapaalla 28.8.2010 asti)
Ylitarkastaja
Päivi Keskitalo
Ylitarkastaja
Pirjo Kruskopf
(virkavapaalla 1.9.2010 alkaen)
Ylitarkastaja
Yrsa Nyman
(virkavapaalla 9.12.2010 alkaen)
Ylitarkastaja
Annika Parsons
(virkavapaalla 9.8.2010 alkaen)
Ylitarkastaja (ihmiskauppa)
Venla Roth
Suunnittelija, projekti
koordinaattori 30.10 asti,
projektipäällikkö 1.12 alkaen
Päivi Okuogume
Osastosihteeri
Massimo Zanasi

Määräaikaisissa
virkasuhteissa:
Siviilipalvelusmies Ibrahim
Ahmed (19.7.–15.10.2010)
Harjoittelija Linda Rex
(20.9.–19.12.2010)
Toimistopäällikön
viransijainen
(28.2.2010 asti) Yrsa Nyman
Toimistopäällikön
viransijainen Pirjo Kruskopf
(2.03.–27.8.2010)
Ylitarkastajan viransijainen
Hanna Välimaa
(2.9.2009 alkaen)
Toimistosihteeri Attikos
Sironen (6.11.2009 alkaen)
Tiedottaja Maria Holmström
(16.8.2010 alkaen)
Ylitarkastajan viransijainen
Robin Harms 1.9.2010 alkaen)
Harjoittelija Visa Kurki
(19.4.–18.7.2010)
Harjoittelija Henna Lehtonen
(16.8.–31.12.2010)
Harjoittelija Tiina Ukkonen
(1.1.2010–12.1.2010)
Siviilipalvelusmies Hashim
Mowlid (1.1.–6.8.2010)

kuva Hans von Schantz

Asiakasasiat 2010*
yhteydenottajan mukaan
*Tiedot ajalta 1.1.–21.12.2010

laisessa työelämässä. Seminaari oli tarkoitettu suomalaisille poliitikoille, viranomaisille, työmarkkinajärjestöille ja kolmannen sektorin toimijoille. Seminaarissa puhui kattava joukko kansainvälisten
järjestöjen, viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Seminaarin ensimmäisenä päivänä keskusteltiin ihmiskaupasta Suomessa ja muualla Euroopassa. Toisena päivänä käsiteltiin työperäisen hyväksikäytön
vastatoimia Suomessa. Seminaariin osallistui noin 150 henkilöä. Seminaarista
julkaistiin raportti.

urssit
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Vähemmistövaltuutetun
resurssit vuonna 2010
Toiminnan menot		
Henkilöstökulut (brutto)		 605101
Toimintamenot (brutto)		 203170
yht. 808271
Vähemmistövaltuutetun suurimmat menoerät
Käännös- ja tulkkauspalvelut		 50766
Painatuspalvelut		41216
Muut ulkoiset palvelut (esim. neuvontapalvelupisteiden tuki, graafinen
suunnittelu jne.)		 35094
Matkustuspalvelut		28146
Ilmoituspalvelut		10214
Vähemmistövaltuutetun palkkausmenot ja
toimintamenot on maksettu sisäasiainministeriön
määrärahoista sekä Euroopan Unionin Progress
YES4 projektista (68.242 €).
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Vähemmistövaltuutetun

A

siakkaiden yhteydenotot
ovat tärkeä osa vähemmistövaltuutetun työtä.
Valtuutetulta pyydetään
useimmiten joko neuvoja
syrjintätilanteiden ratkaisemiseksi tai toivotaan valtuutetun puuttumista asiaan.
Vähemmistövaltuutetun toimistoon tulevat yhteydenotot antavat arvokasta tietoa muun muassa siitä, minkälaisia ongelmia ihmiset kohtaavat, miten tehokkaita oikeussuojakeinot ovat ja minkälaisia ongelmia lainsäädäntöön liittyy.
Vuonna 2010 vähemmistövaltuutetun toimistossa käsiteltiin yhteensä 848
asiakastapausta. Asiakastyön tilastoissa
eivät ole mukana toimistoon tulevat yhteydenotot viranomaisilta, kansalaisjärjestöiltä tai tiedotusvälineiltä. Nämä yhteydenotot, osallistuminen kouluttajana
eri tilaisuuksiin sekä vähemmistövaltuutetun muu työ yhdenvertaisuuden edistämisessä vievät vähintäänkin asiakastyötä vastaavan osuuden toimiston henkilöresursseista. Ihmiskauppaan liittyvät
asiakas- ja muut yhteydenotot (165 kpl)
eivät myöskään ole mukana tilastoissa.
Verrattaessa tilastoitujen asiakastapausten määrää edelliseen vuoteen yhteydenottojen määrä väheni n. 8 %. Jos ti-

lastoissa huomioidaan myös ihmiskauppaan liittyvät yhteydenotot, yhteydenottojen kokonaismäärä lisääntyi 10 %.
Vähemmistövaltuutettu on usean vuoden ajan pyrkinyt kouluttamalla
muita neuvontaa antavia viranomaisia
ja kansalaisjärjestöjä siihen, että ne voisivat vastata aiempaa suuremmasta osasta neuvontaa. Näin vähemmistövaltuutettu voisi paremmin keskittyä välilliseen tai rakenteelliseen syrjintään liittyviin tapauksiin, joilla on laajempaa kuin
vain yhteen henkilöön ulottuvaa merkitystä. Toimintalinja ei kuitenkaan ole
vielä johtanut vähemmistövaltuutetulle tulleiden asiakastapausten määrän tavoiteltuun laskuun.
Vähemmistövaltuutetun strategiassa
on viime vuosina korostunut syrjintään
puuttuminen. Vähemmistövaltuutettua
edeltäneen ulkomaalaisvaltuutetun keskeisenä tehtävänä oli arvioida ulkomaalaislain soveltamista ja siihen liittyviä ongelmia. Vähemmistövaltuutetun ensimmäisinä vuosina ulkomaalaislain asioita
olikin yli puolet yhteydenotoista. Vuonna 2010 ulkomaalaislainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä oli enää 17 % yhteydenotoista. Syrjintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun, kuten kunnianloukkauk-

toimistoon tulleet asiakasyhteydenotot 2010
Vuosi
Syrjintä		
			

Muu epäasiallinen
kohtelu		

Ulkomaalaislain
asiat

Muut asiat

2009

285

31 %

160

18 %

175

19 %

227

25 %

2010

258

30 %

127

15 %

144

17 %

319

38 %

siin tai väkivaltaisiin uhkauksiin, liittyvät
yhteydenotot ovat vastaavasti viime vuosina muodostaneet suurimman yhteydenottojen ryhmän. Vuonna 2010 syrjintään liittyi 30 % yhteydenotoista ja muuhun epäasialliseen kohteluun 15 % yhteydenotoista. Asiakastilastot osoittavat
myös, että ihmiset kaipaavat paljon tietoa muun muassa yhdenvertaisuuden
edistämisestä, etnisistä vähemmistöistä sekä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan
palveluista. Tällaiset asiakasyhteydenotot
muodostivat vuonna 2010 yhteensä 38 %
asiakasyhteydenotoista.
Romanit olivat edelleen suurin etninen asiakasryhmä joka otti yhteyttä vähemmistövaltuutetun toimistoon. Kuten aikaisempinakin vuosina, asumiseen
liittyvät ongelmat olivat romanien suu-

rin yhteydenottojen aihe. Toiseksi eniten
yhteyttä ottivat venäjänkieliset, mikä
heijastelee sitä, että venäjänkieliset ovat
selkeästi suurin etnisten vähemmistöjen
ryhmä. Saamelaisten yhteydenotoissa
painottuivat vuonna 2010 koulutukseen
liittyvät asiat. Valitettavasti somalialaisten yhteydenotot vähemmistövaltuutettuun ovat hieman vähentyneet edellisvuoteen verrattuna, vaikka kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomen
somalialaistaustaiset erottuvat yhtenä
syrjityimmistä ryhmistä Euroopassa.
Yhdenvertaisuuslain uudistamistyön yhteydessä kansalaisjärjestöt ovat
toistuvasti nostaneet esiin tarpeen laajentaa vähemmistövaltuutetun toimivaltaa käsittelemään myös työelämässä tapahtuvaa syrjintää. Vuonna 2010 n.

20 % vähemmistövaltuutetulle tulleista syrjintään liittyvistä asiakasyhteydenotoista käsitteli työelämää. Monet asiakkaat ovatkin olleet hämmästyneitä kuullessaan, ettei vähemmistövaltuutettu
voi käsitellä heidän asiaansa toimivallan
puuttumisen takia.

Asiakkaan etninen tausta, suurimmat ryhmät:

Etninen tausta

Tapaukset

Romanit		
Venäläiset
Somalialaiset
Saamelaiset

76
63
35
34
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Ulkomaalaisten
kerjäläisten heikko asema
on vakava huolenaihe

V

ähemmistövaltuutettu on vuoden aikana aktiivisesti seurannut kerjäämään
tulleiden ulkomaalaisten, pääosin EUkansalaisten tilannetta Suomessa. Valtuutettu on ollut yhteydessä muun muassa diakonissalaitoksen ja Helsingin kaupungin kanssa ja
tukenut erityisten palvelujen luomista tämän
ryhmän ja sen erityisen haavoittuvan aseman
tarpeita ajatellen.
Sisäasiainministeriön asettama työryhmä
ehdotti lokakuussa lakimuutosta joka olisi kriminalisoinut kerjäämisen. Vähemmistövaltuutettu on lausunnossaan ja julkisuudessa ottanut vahvasti kantaa tällaista kerjäämiskieltoa
vastaan. Näissä olosuhteissa kerjäämisen kieltäminen olisi syrjivä. Käytännössä kiellon kohteena ovat romanit, vaikka kerjääminen kiellettäisiinkin kaikilta. On myös ilmeistä että kerjäämässä olevien henkilöiden tilanteet vaihtelevat
ja että esimerkiksi naisten, lasten ja vammaisten
erityisen haavoittuvaa asemaa ei ehdotuksessa ole huomioitu riittävästi. Sittemmin alkuperäistä lievempään muotoon kirjattu lakiehdotus
ei mennyt läpi eduskunnassa, mutta keskustelu kerjäämään tulevien köyhien vähemmistöjen
olosuhteista ja heidän oleskelustaan Suomessa jatkuu.
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Annetut lausunnot
08.01.2010 EU:n perusoikeusviraston
hallintoneuvoston jäsenen nimeäminen
VVT/2009/426

19.02.2010 Yhdenvertaisuuslainsäädännön
uudistamista koskeva toimikunnan
mietintö VVT/2010/54

12.01.2010 Hallituksen esitys laiksi takuueläkkeestä VVT/2009/419

25.02.2010 Hallituksen esitys laeiksi julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
sekä eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta VVT/2010/51

13.01.2010 YK; ECOSOC; Alkuperäiskansafoorumin 9. istunto huhtikuussa 2010
VVT/2009/431
13.01.2010 YK; Alkuperäiskansa-asioiden
asiantuntijamekanismin tutkimus
alkuperäiskansoista ja oikeudesta osallistua
päätöksentekoon VVT/2009/432
15.01.2010 Romanipoliittinen ohjelma
VVT/2009/425
21.01.2010 Hallituksen esitys eduskunnalle
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta
VVT/2010/17
26.01.2010 EN; luonnos naisiin kohdistuvan
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi VVT/2009/438
10.02.2010 Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
VVT/2010/41

03.03.2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle
laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
VVT/2010/65
08.03.2010 Vähemmistövaltuutetun lausunto
oikeusministeriön Rasistiset rikokset
-työryhmän ehdotuksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle sekä lausunto
tarpeesta ryhtyä lainsäädäntötoimiin
keskustelupalstan ylläpitäjien vastuun
selkeyttämiseksi VVT/2010/39
10.03.2010 Identiteettiohjelman raporttiluonnos VVT/2010/71
12.03.2010 YK; OHCR; CAT; Suomen 5. ja 6.
määräaikaisraportti kidutuksen vastaiselle
YK:n komitealle VVT/2010/45
25.03.2010 Luonnos hallituksen esitykseksi
ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisterilain
sekä löytötavaralain muuttamiseksi
VVT/2010/64

07.04.2010 EN; alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä
koskevan Eurooppalainen peruskirja; Suomen
edustajan nimeäminen asiantuntijakomiteaan
VVT/2010/60
05.05.2010 Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta
neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai
seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
täytäntöönpanosta VVT/2010/141
21.05.2010 EN; kansallisten vähemmistöjen suojelua
koskeva puiteyleissopimus; suomalaisjäsenen
nimeäminen vähemmistökomiteaan
VVT/2010/162
25.05.2010 Rajavartiolaitoksen hallintorakenteen
uudistaminen VVT/2010/153
01.06.2010 Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän
alustavat esitykset VVT/2010/177
04.06.2010 Hallituksen esitys ulkomaalaislain
muuttamiseksi koskien inkerinsuomalaisten
paluumuuttojärjestelmää VVT/2010/168
11.06.2010 ILO:lle vuonna 2010 annettavat raportit
ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta
VVT/2010/109
15.06.2010 Kerjäämisen kieltämistä selvittävä
työryhmä VVT/2011/80
16.06.2010 YK:n kidutuksen vastainen yleissopimus; Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportti
VVT/2010/178

17.06.2010 Hallituksen esitys kotouttamislain
uudistamiseksi VVT/2010/185
24.06.2010 Ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän
mietintö kansallisen ihmisoikeusinstituution
perustamisesta VVT/2010/195
24.06.2010 Hallituksen esitys ulkomaalaislain
muuttamiseksi (paluudirektiivin täytäntöönpano) VVT/2010/212
02.08.2010 Hallituksen esitys laiksi kansainvälistä
suojelua hakevan vastaanotosta VVT/2010/220
02.08.2010 Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain
muuttamisesta VVT/2010/229
09.08.2010 Saamen kielen ja -kielistä opetusta
saamelaisalueen ulkopuolella VVT/2010/142
15.09.2010 Perusopetuksen yleisten valtakunnallisten
tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon
uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotus
VVT/2010/201
20.09.2010 Hallituksen esitys ulkomaalaislain
muuttamiseksi VVT/2010/269
30.09.2010 Kansallisen ihmiskaupparaportoijan
kertomus 2010: Ihmiskauppa ja siihen liittyvät
ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien
toteutuminen Suomessa VVT/2010/325
01.10.2010 Valtioneuvoston selvitys EU:n ja Suomen
vireillä olevista ja tulevista toimista, jotka
koskevat romanien aseman parantamista EU:ssa
VVT/2010/328

01.10.2010 Kansallisen ihmiskaupparaportoijan
kertomus 2010: Ihmiskauppa ja siihen liittyvät
ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien
toteutuminen Suomessa VVT/2010/332
07.10.2010 Lasten hyvinvoinnin ydinindikaattorit
-työryhmän raporttiluonnos VVT/2010/285
11.10.2010 Kansallisen ihmiskaupparaportoijan
kertomus 2010: Ihmiskauppa ja siihen liittyvät
ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien
toteutuminen Suomessa VVT/2010/343
25.10.2010 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta VVT/2010/365
26.10.2010 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta VVT/2010/366
03.11.2010 Saamenkielisen oppimateriaalin puute ja
rahoitus VVT/2009/401, VVT/2009/402
10.11.2010 Saamenkieliset ylioppilastutkinnot
VVT/2009/355
30.11.2010 EN:n ihmiskaupan vastaisesta
toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietintö
VVT/2010/319
01.12.2010 Hallituksen esitys ulkomaalaislain
muuttamiseksi VVT/2010/412
15.12.2010 Hallituksen esitys järjestyslain muuttamisesta VVT/2010/415
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Aloitteet
23.06.2010 Turvapaikanhakija- ja pakolaislapset sekä
terveystietojen salassapito VVT/2010/158
06.08.2010 Valtion tuki kuntayhtymille saamen
kielilain toteuttamiseksi VVT/2010/165

30.08.2010 Vähemmistövaltuutettu selvittää
Maahanmuuttoviraston toimintaa ihmiskauppaepäilyissä
22.10.2010 Vähemmistövaltuutetun selvitys:
Venäjänkielisten osaamista ei osata hyödyntää
Suomessa

Suositukset
31.05.2010 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ottaminen ja auttamisjärjestelmästä
poistaminen VVT/2010/104

Tiedotteet:
14.01. 2010 Lapsia vai turvapaikanhakijoita?
– Turvapaikkalasten etu ja oikeudet eivät
toteudu riittävästi
15.03.2010 Vähemmistövaltuutetun virkaan 31
hakijaa
07.04.2010 Haasteena syrjinnän tunnistaminen - neuvontaa ja osaamista alueellisiin palvelupisteisiin
07.05.2010 Eva Biaudet vähemmistövaltuutetuksi
31.05.2010 Ihmiskaupparaportoija madaltaisi
auttamisjärjestelmän kynnystä - ihmiskaupan
uhrien auttamisjärjestelmää tulisi kehittää
uhrilähtöisemmäksi
09.06.2010 Ihmiskaupanuhrit jäävät usein ilman apua
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Julkaisut:
Annika Parsons
Lapsen edun toteutuminen turvapaikanhakija- ja
pakolaislapsia koskevissa päätöksissä
ISBN: 978-952-491-509-0
ISSN: 1796-0819
Painoyhtymä Oy, Porvoo 2010
Kansallinen ihmiskaupparaportoija
Kertomus 2010
Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä
ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen
Suomessa
ISBN 978-952-491-581-6
ISSN 1796-6973
ISSN 1796-6973
Painoyhtymä Oy, Porvoo 2010
Venäjänkielisten työllistyminen ja työsyrjintä 2010
ISBN 978-952-491-607-3 (nid)
ISBN 978-952-491-608-0 (pdf)
Painoyhtymä Oy, Porvoo 2010
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Vähemmistöasiain
neuvottelukunta otti
kantaa tulevaan
hallitusohjelmaan

V

ähemmistöasian neuvottelukunta toimii vähemmistövaltuutetun apuna etnisen syrjinnän ehkäisyyn, seurantaan ja valvontaan liittyvissä kysymyksissä sekä
eri viranomaisten yhteistyön edistämisessä. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja etnisen syrjimättömyyden valvonnan ja seurannan kehittämisestä ja ulkomaalaisten
aseman ja oikeuksien turvaamisesta.
Vähemmistöasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii vähemmistövaltuutettu. Neuvottelukunta
kirjoitti vaalien alla poliittisille puolueille avoimen kirjeen, jossa pyydettiin
politiikkoja huomioimaan, että poliittinen keskustelu vähemmistöistä
ja maahanmuutosta tulisi olla kaikkia
kunnioittavaa. Neuvottelukunta pyysi myös että yhdenvertaisuuslain uudistus tulisi toteuttaa mahdollisimman pian ja että hallituksen tulisi toteuttaa saamen kielen kansallinen
kielenelvyttämisohjelma sekä turvata
romanipoliittisen ohjelman toteuttaminen.

Vähemmistöasiain neuvottelukunnan kokoonpano 31.12.2010
Neuvottelukunnan toimikausi 1.12.2008–30.11.2011
Puheenjohtaja
Eva Biaudet, vähemmistövaltuutettu

Wikman-Immonen, Anu, maahanmuuttoasian
koordinaattori, Suomen Kuntaliitto
Sahrman, Keijo, johtaja, Suomen Kuntaliitto

Neuvottelukunnan sihteeri

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

Robin Harms, ylitarkastaja

Jäsenet ja varajäsenet
Keskinen, Sinikka, erityisasiantuntija,
Sisäasiainministeriö
Sivula, Harri, ylitarkastaja, Sisäasiainministeriö
Arrhenius, Viveca, neuvotteleva virkamies, Sosiaalija terveysministeriö
Janas, Antti, hallitussihteeri,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Makkonen, Timo, erityisasiantuntija,
Oikeusministeriö
Kurkinen, Mirja, hallitusneuvos, Oikeusministeriö
Cortés Téllez, Mikko, suunnittelija,
Opetusministeriö
Holmström, Zabrina, ylitarkastaja,
Opetusministeriö
Koskinen, Hanna, asiakaspalvelujohtaja,
Maahanmuuttovirasto
Vuorio, Jaana, johtaja, Maahanmuuttovirasto

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

Abdirashid Dirie, liiton puheenjohtaja, Suomen
Somaliliitto ry
Mohamed Farah, varasosiaalisihteeri,
Suomen Somaliliitto ry

Wärn, Riitta, asiantuntija, Elinkeinoelämän
keskusliitto EK
Räsänen, Mikko, asiantuntija,
Elinkeinoelämän Keskusliitto
Ilander Kaija, ulkoasiainneuvos,
Ulkoasiainministeriö
Kuppelomäki Katja, lainsäädäntösihteeri,
Ulkoasiainministeriö

Kantor, Dan, asiamies, Helsingin juutalainen
seurakunta
Blankett, Penina, hallintoneuvoston jäsen,
Helsingin juutalainen seurakunta
Hajjar, Anas, hallituksen puheenjohtaja, Suomen
Islamilainen Neuvosto
Lehtinen, Isra, hallituksen tiedottaja,
Suomen Islamilainen Neuvosto

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

Lehto, Anu-Tuija, lakimies, Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Ilveskivi, Paula, lakimies, Akava ry

Siitonen, Susanna, vanhempi hallitussihteeri, Työ- ja
elinkeinoministeriö
Lönn, Hillevi, neuvotteleva virkamies,
Työ- ja elinkeinoministeriö

Daher, Okan, puheenjohtaja, Suomen Islamseurakunta
Samaletdin, Behiye, varapuheenjohtaja,
Suomen Islam-seurakunta
Vuolasranta, Miranda, toiminnanjohtaja, Suomen
romanifoorumi ry
Varjola, Tino, puheenjohtaja,
Suomen romanifoorumi ry

Asiantuntijajäsenet:
Åberg, Leena-Kaisa, pakolais- ja
maahanmuuttotyön päällikkö,
Suomen Punainen Risti
Nurmi, Reet, toiminnanjohtaja, Monika-naiset
Martiskainen, Taina, suunnittelija,
Lastensuojelun Keskusliitto
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