MINORITETSOMBUDSMANNEN

Berättelse från minoritetsombudsmannens
verksamhetsområde år 2002

1

Till arbetsministeriet

Under minoritetsombudsmannens första hela verk-

det inneburit ett betydande arbete att bygga upp den

samhetsår 2002 har verksamhetsmiljön dvs. det fin-

nya arbetsbilden och verksamhetsförutsättningarna -

ländska samhället fortsatt sin utveckling mot etnisk

med väsentlig inriktning på det nya, men samtidigt

diversifiering. Denna kan antas försnabbas ytterliga-

utnyttjande det gamla. Förutsättningar för uppgiften

re i framtiden. Den hittills ringa arbetsbetingade in-

har också skapats genom att gestalta ombudsmannens

vandringen torde öka rentav väsentligt under de när-

profil och göra den känd samt knyta samarbetsrela-

maste åren, även om vår arbetslöshet inte skulle ge

tioner. Viktigt har också varit att organisera ombuds-

med sig. Samtidigt torde de nuvarande faktorerna vil-

mannens byrå och dess interna arbete.

ka alstrar mångetnicitet - såsom gränsöverskridande

År 2002 har mångt och mycket i ombudsmannens

växelverkan och beviljande av internationellt skydd -

arbete varit nytt som har måst avgöras för första gån-

knappast försvinna.

gen. Detta kan också sägas vara fallet i vidare bemär-

Den etniska diversifieringen är en förändring som

kelse i den allt mångkulturellare finländska vardagen.

berör samhället både på bredden och på djupet. Det

Men också en annan observation håller streck: i det

har betraktats som en självklarhet, att den som hör

finländska samhället finns mycket som nytt kan byg-

till en etnisk minoritet förändras. Han lär sig språ-

gas på, och det kan ske i samarbete.

ket och nya seder - integreras. Mera omärklig är en

Enligt 6 § förordningen om minoritetsombuds-

annan förändring: han förändrar samtidigt obevekli-

mannen (661/2001) avger minoritetsombudsmannen

gen också finländskheten och det finländska samhäl-

årligen en berättelse till arbetsministeriet om sin verk-

let. Resultatet blir någonting nytt: ett mångkulturellt

samhet. Enligt 6 § lagen om minoritetsombudsman-

samhälle. I bästa fall förekommer där ingen skarp tu-

nen (660/2001) har ombudsmannen en byrå, och be-

delning mellan majoritets- och minoritetskultur eller

rättelsen från ombudsmannens verksamhetsområde

enbart en majoritetskultur, i vilken minoriteten assi-

innefattar också byråns verksamhet.

mileras. Förändringen kan styras mot en sålunda förstådd mångkulturalism. På detta bör man emellertid

Jag överlämnar till arbetsministeriet bifogade berät-

brett och öppet bereda sig i samhället, och samhället

telse över år 2002.

måste aktivt beredas på detta.
Inrättandet av tjänsten som minoritetsombudsman är en av dessa åtgärder. Under det första året har
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1 Minoritetsombudsmannen år 2002

1.1 Ett nytt, vidgat verksamhetsområde

hörande personer och till uppgiftsbilden lades att

Minoritetsombudsmannen som myndighet inledde

främja goda etniska relationer.

sin verksamhet 1.9.2001, då lagen (660/2001) och fö-

Breddningen av kundkretsen berör både traditio-

rordningen (687/2001) om minoritetsombudsman-

nella och nya etniska minoriteter. Enligt regeringens

nen trädde i kraft. Från samma tidpunkt avvecklades

proposition (RP 39/2001 rd) till lag om minoritetso-

tjänsten som utlänningsombudsman och upphäv-

mbudsmannen avses med traditionella etniska mi-

des lagen (446/1991) och förordningen (447/1991)

noriteter samer, romer, gammalryssar, judar och ta-

om denna.

tarer. För de gamla minoriteterna är kännetecknan-

Minoritetsombudsmannens ställning, verksam-

de att de har fötts i landet redan långt före dem som

hetsområde, uppgifter och befogenheter har definie-

kommit senare. Samerna som ursprungsfolk har i det-

rats i lagen. Sammanfattat har ombudsmannen till

ta avseende ytterligare en särställning. De nya minori-

uppgift att främja goda etniska relationer och till et-

teterna består av dem som har uppkommit i Finland

niska minoriteter hörande personers och utlännin-

senare, och vilka till sitt etniska ursprung skiljer sig

gars ställning och rättigheter i samhället, följa med

från finländarna. Sådana minoriteter har bildats t.ex.

hur jämlikheten förverkligas, övervaka att förbudet

av somalierna.

mot diskriminering p.g.a. etnisk härkomst iakttas

De etniska minoriteterna kunde tänkas ha

samt att ta initiativ, informera, rapportera och utföra

hört till utlänningsombudsmannens verksam-

de uppgifter som minoritetsombudsmannen har en-

hetsområde redan därigenom, att en utlänning i

ligt utlänningslagen (378/1991).

Finland ofta skiljer sig etniskt från finländarna.

Ombudsmannen är en självständig och oavhän-

Minoritetsombudsmannens

verksamhetsområde

gig myndighet och är administrativt placerad i ans-

omfattar emellertid även de finländska medborgare

lutning till arbetsministeriet. Ombudsmannen har en

som hör till etniska minoriteter.

byrå, som är en central och nödvändig resurs för om-

Uppgiften att främja goda etniska relationer kan

budsmannen. Byråns personal bl.a. betjänar kunder-

gälla både relationerna mellan minoriteter och rela-

na, utbildar, informerar, bereder utlåtanden och ini-

tioner mellan minoriteter och de etniska finländar-

tiativ i enlighet med riktlinjer och uppdrag som ges

na. Uppgiftens innehåll är flexibelt. Det kan innebära

av ombudsmannen.

bl.a. att sprida information och åsikter i offentlighe-

Ombudsmannens verksamhetsområde består av

ten om kundkretsens ställning och liv i form av inter-

både gamla uppgifter, som tidigare sköttes av utlän-

vjuer, artiklar och inlägg, samt mera detaljerad råd-

ningsombudsmannen, och av nya för minoritetsom-

givning och rekommendationer. Att främja goda et-

budsmannen stadgade uppgifter. Behörigheten, ka-

niska relationer kan även innebära att bistå med att

raktären som sakkunnig- och i viss mån även rättss-

åstadkomma förlikning i etniska konfliktsituationer

kyddsmyndighet samt vissa verksamhetsformer, såsom

och mera generellt att utnyttjas som sakkunnig i et-

kundrådgivningen, bibehölls. Verksamhetsområdet

niska problemsituationer.

och uppgifterna breddades emellertid avsevärt. Till

Ombudsmannen är självständig, men som myn-

kundkretsen fogades etniska minoriteter och till dem

dighet har ombudsmannen getts en särskild uppgift.
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Kärnan i denna är att förbättra utlänningarnas och

- generella åtgärder i syfte att förbättra utlänningars

de etniska minoriteternas ställning med olika me-

och etniska minoriteters ställning;

del. Att främja goda etniska relationer harmonierar

samt

med detta.

- beredning av utlåtanden som gäller utförande av de

När ombudsmannen främjar goda etniska rela-

i utlänningslagen angivna uppgifterna och i synner-

tioner är han inte helt neutral, emedan denna upp-

het framställningar som gäller asylansökningar och

gift inte står i konflikt med ombudsmannens övriga

utvisning av utlänning.

uppgifter. Goda etniska relationer stärker ju också ut-

Under det första året har också uppbyggnaden av

länningarnas och de etniska minoriteternas ställning,

de grundläggande förutsättningarna för uppgiftens

och dåliga etniska relationer kommer ofta till synes

skötsel - både externa och interna - klart varit ett fjär-

som diskriminering och rentav rasism.

de huvudområde i verksamheten. Detta har bl.a. inneburit att som ny myndighet utforma innehållet i, mål-

1.2 Verksamhetens huvudområden

sättningarna för och tyngdpunkterna i ombudsman-

Den uppgift ombudsmannen getts i lagen kan år 2002

nens verksamhet och göra dem kända samt att kny-

hänföras till särskilt tre huvudområden:

ta relationer till samarbetspartners och intressegrup-

- rådgivning, handledning och bistånd till kunderna

per. Väsentligt har också varit att utforma ombuds-

i frågor som berör etnisk diskriminering och ett till-

mannens och byråns interna verksamhetsformer och

börligt bemötande eller anknyter till området för ut-

-sätt i enlighet med det nya verksamhetsområdet, att

länningslagen;

rekrytera byråns personal och bygga upp byråns arbetsbilder och -metoder samt arbetskultur.
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2 Kundservicen

2.1 Allmän beskrivning

Byråns sakkunskap har också utnyttjats av andra

I lagen om minoritetsombudsmannen ingår bestäm-

myndigheter samt representanter för medborgar- och

melser som berör rådgivning, handledning och bis-

övriga organisationer. Största delen av minoritetsom-

tånd till de enskilda kunderna.

budsmannens byråns kunder har varit hemmahöran-

Med stöd av lagens 3 § skall minoritetsom-

de i huvudstadsregionen.

budsmannen, när han observerar etnisk diskri-

Utöver sedvanlig diarieföring har kundkontakter-

minering, genom anvisningar och råd försö-

na år 2002 inte statistikförts systematiskt. På basis av

ka förhindra att diskrimineringen fortsätter.

ett sampel som insamlats vid byrån under tre skilda

Minoritetsombudsmannen kan ta initiativ och ge re-

månader var det uppskattade antalet kontakter som

kommendationer och råd som syftar till att förbättra

tagits av kunderna 800 år 2002. Inalles ordnades un-

goda etniska relationer och främja etniska minorite-

der året 73 sammanträffanden med kunder.

ters ställning. I lagen har också stadgats om möjlighe-

Antalet fall med anknytning till etnisk diskrimine-

ten att anhängiggöra ärenden som gäller etnisk diskri-

ring gick man in för att uppskatta under en uppföl-

minering via minoritetsombudsmannen. I lagens 4 §

jningsperiod 1.9.-25.11.2002. Då noterades drygt 70

ingår därtill bestämmelser om möjligheten att ge eller

fall, där kundens tagande av kontakt baserade sig på

skaffa rättshjälp åt den som utsatts för etnisk diskri-

upplevd eller misstänkt etnisk diskriminering. I ca en

minering, om minoritetsombudsmannen anser att ett

fjärdedel av dessa fall ledde kontakten till fortsatta åt-

ärende är av avsevärd betydelse för förebyggande av

gärder och i tre fjärdedelar av fallen var rådgivning

etnisk diskriminering.

tillräckligt. Fallen gällde bl.a. misstänkt diskrimine-

Vanligen har kunderna först per telefon eller e-

ring vid anställning och på arbetsplatsen, vid boen-

post tagit kontakt med minoritetsombudsmannen

de, socialskyddstjänster, studier eller i läroinrättnin-

eller hans byrå. Servicen har emellanåt också fö-

gar samt rasistiskt motiverade trakasserier eller våld-

rutsatt att tolkning ordnas eller handlingar över-

shandlingar.

sätts. Ombudsmannen eller oftast byråns perso-

Trots att lagen om minoritetsombudsmannen

nal har genom diskussioner med kunden först för-

klart omnämner endast till etnisk diskriminering

sökt kartlägga hans situation och bedöma behovet av

anknuten kundservice, var det i praktiken alltjämt frå-

åtgärder. Oftast har ärendet klarats ut med rådgiv-

gor i anknytning till tillämpningen av utlänningslagen

ning eller hänvisning vidare. Ifall anledning har fun-

som fick den volymmässigt största betoningen.

nits, har ärendet också utretts noggrannare på kundens vägnar. Ifall behov av rättshjälp har ansetts föreligga, har man gått in för att råda kunderna att utnyttja de sedvanliga rättshjälpstjänsterna. Dessa har
närmast varit fackförbundens juridiska tjänster, de

2.2 Ärenden som aktualiserats i kundservicen
Utlänningsärenden i kundservicen

allmänna rättshjälpsbyråerna och medlemmarna av

De frågor som aktualiserats i telefonrådgivningen till

advokatförbundet.

kunderna har ofta haft att göra med Utlänningsverkets
eller polisens agerande vid tillämpningen av utlän-
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ningslagen. Vid kontakterna har man exempelvis för-

na i informationen om förfarandet åstadkom bryde-

hört sig om i vilket skede behandlingen av gjorda an-

ri. Ombudsmannen bad Utlänningsverket att klargö-

sökningar om uppehållstillstånd eller medborger-

ra förfarandet, men framhöll redan i detta skede vik-

skap eller utvisnings- eller asylärenden befinner sig,

ten av att kunderna informeras om förfarandet och

eller begärts att ärendets behandling skall påskyn-

dess syften

das vid verket.
Ofta har frågor också ställts om sådant som gäl-

Uppehållstillstånd

ler förutsättningarna för eller ansökningsförfarandet

Behovet av kundrådgivning i anknytning till up-

vid tillstånd som berör utlänningar - i synnerhet up-

pehållstillstånd accentuerades i situationer, där grun-

pehållstillstånd. Orsaker till det stora antalet sådana

den för vistelsen i Finland var i färd att ändras eller

förfrågningar verkar på basis av kontakterna vara att

hade ändrats. Enligt gällande utlänningslag skall up-

utlänningslagen är svårfattligt och icke-informativt

pehållstillstånd som ansöks om på nya grunder som

formulerad, samt myndigheternas delvis också på

regel ansökas utanför Finland. Detta kunde leda till

detta beroende otillräckliga kundrådgivning.

en oskälig situation t.ex. då en person som fått up-

Kunderna tar också kontakt för att ge uttryck

pehållstillstånd p.g.a. studier övergick till arbetsli-

åt sitt missnöje med ansökningarnas långa behand-

vet. Särskilt problematiska var situationer där up-

lingstid. Långa behandlingstider förekommer i varje

pehållstillståndet hade beviljats på grund av äktens-

kategori av tillstånd. En rutinmässigt ställd begäran

kap, men äktenskapet var på väg att upplösas t.ex. be-

att ombudsmannen skall påskynda behandlingen är

roende på våld inom familjen. Härvid kunde en os-

emellertid inte en meningsfull lösning. I undantags-

midig tolkning av utlänningslagen leda till en situa-

fall har ändå en ansökan som varit under behandling

tion, där den make som var utsatt för våld inte våga-

påskyndats. T.ex. när behandlingen av en ansökan om

de söka skilsmässa, emedan det hade kunnat leda till

medborgerskap hade varat i fem år, påskyndade om-

att uppehållstillståndet hade indragits eller ett fort-

budsmannen Utlänningsverkets beslut.

satt tillstånd avslagits.

Kunderna eller deras biträden har också kunnat

Medborgarna i Europeiska unionens medlemssta-

ta kontakt på grund av omständigheter som yppat

ter har en vidsträckt rättighet att vistas på hela unio-

sig vid beslut vilka upplevts som problematiska, eller

nens område. Rättigheten är emellertid inte ovillkor-

vid verkställandet av dem. En del av kundservicen

lig, och dess tolkning i Finland är i viss mån vacklan-

innebär att ge kunder som fått ett avslagsbeslut råd

de. Enligt bestämmelserna om fri rörlighet för med-

om hur besvär eller ansökan om verkställighetsför-

borgarna i Europeiska unionen får vistelse i Finland

bud görs. Besvärshandlingar har emellertid inte gjorts

p.g.a. studier inte leda till att personen blir en ”os-

upp för kundernas räkning, utan de har vid behov up-

kälig börda” för det finländska socialskyddssystemet.

pmanats att kontakta en jurist

Ombudsmannen tog befattning med ett fall, där re-

Medborgerskap

dan en ansökan om utkomststöd ledde till en polisundersökning som syftade till annullering av uppehålls-

Kontakter föranleddes av den av Utlänningsverket

tillståndet. Ombudsmannen har också i ett utlåtande

införda praxis att ta fingeravtryck av vissa grup-

gällande en utvisning konstaterat, att efter en långva-

per av sökande. Kunderna upplevde som ett prob-

rig vistelse borde inte det att man tyr sig till kortva-

lem den fördröjning som jämförelsen av fingeravt-

rigt utkomststöd orsaka att utvisning verkställs till en

rycken orsakade för en medborgerskapsansökning

annan medlemsstat.

som redan länge varit anhängiggjord. Också brister-
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Undersökning av asylansökningar samt
verkställande av avvisningsbeslut

te kan få pass av myndigheterna i sitt hemland.
Ombudsmannen har fäst Utlänningsverkets uppmärksamhet vid de svårigheter som albaner från

Under året följdes med ett flertal fall av tagande i för-

Kosovo-regionen, som hör till förbundsrepubliken

var av asylsökande samt avvisningsförfarandena i

Jugoslavien, har att få pass. Utlänningsverkets avs-

asyl- och uppehållstillståndsärenden. Agerandet ba-

lag av ansökningar om främlingspass har lett till svå-

serade sig antingen på kontakter från dem som ta-

ra situationer, emedan Kosovo-albanerna i praktiken

gits i förvar, dem som skulle avvisas och deras an-

inte heller har kunnat få pass från förbundsrepubli-

höriga och biträden eller på eget initiativ. Om fal-

ken Jugoslaviens ambassad. Att få pass från ambas-

len fördes diskussioner också med biträdena och

saden förutsätter att ett intyg över medborgerska-

Flyktingrådgivningen rf. Ärenden som väckte frågor

pet företes. Intyget över medborgerskapet kan man

var bl.a. den rätta tillämpningen av de i lagen nämn-

få genom att resa till sin födelseort för att anhålla om

da grunderna för tagande i förvar, långa enskilda ti-

det, vilket åter inte är möjligt utan pass. Via ambassa-

der av förvar och problem för dem som tagits i för-

den har intyg över medborgerskapet i praktiken in-

var med att hålla kontakt med sitt biträde och sina

te fåtts bl.a. av den anledningen att en del av de arkiv

anhöriga, samt sökandenas bemötande vid verkstäl-

som funnits i Kosovo har förstörts eller förts till an-

lande av avvisning.

nan plats, vilket har gjort förfarandet synnerligen ut-

Visum
Enligt utlänningslagen skall visumansökningar och
övriga på annat än familjeband baserade första an-

draget och besvärligt.

Godkännande av i utlandet avlagda
examina

sökningar om uppehållstillstånd i regel avgöras av

Vid kontakter har ställts frågan om möjligheterna att

Finlands beskickning i utlandet. Över dessa beslut

få en i utlandet avlagd examen godkänd i Finland,

finns inte besvärsrätt. Kontakter som tagits med om-

eller att skaffa sig kompetens genom att få den i ut-

budsmannen ger vid handen, att förutom avsakna-

landet avlagda examen att motsvara bestämmelserna

den av besvärsrätt upplevs det som ett problem, att

i Finland. Kunderna har informerats om vilka möj-

motiveringarna till avslagsbeslutet i praktiken inte

ligheter lagstiftningen erbjuder, och har uppmanats

meddelas sökanden. Utrikesministeriets föreskrifter

att ta kontakt med undervisningsstyrelsen eller uni-

om behandlingen av ansökningar om visum och up-

versitet och högskolor.

pehållstillstånd förpliktar inte beskickningen att berätta för den sökande om motiveringarna till beslutet.

Socialskyddet

Enligt ombudsmannens åsikt svarar förfarandet in-

Förfrågningar som gäller tjänster eller rättighe-

te mot de i lagen om förvaltningsförfarande ingåen-

ter i anknytning till socialskyddet har varit vanliga.

de kraven på att beslut bör motiveras. Enligt kund-

Exempelvis har man fört fram missnöje med social-

kontakterna är det också i fråga om vissa beskicknin-

myndigheternas beslut i ärenden gällande utkomsts-

gar problematiskt att få information om ärendets be-

töd. I dessa fall har råd getts om möjligheterna till

handlingsprocesser.

ändringssökande samt om de kommunala socialom-

Främlingspass
Enligt utlänningslagen kan Utlänningsverket bevilja främlingspass åt en sådan utlänning, som in-

budsmännens tjänster.

Boende
Ett flertal kontakter har föranletts av romiska kunders
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problem med att få kommunala hyresbostäder eller av

Begränsningen var i detta fall motiverad, emedan det

att de erbjudna bostäderna inte varit lämpliga för ro-

var fråga om arbete i en omgivning som förutsätter ett

mer. Det kan inträffa att kommunen rentav aktivt er-

positivt tillförlitlighetsutlåtande av myndigheterna.

bjuder lediga hyresbostäder åt inflyttande, men ändå

De som misstänkte att de hade blivit föremål för

inte åt romiska familjer. Man känner inte heller all-

diskriminering i arbetet, och som efter diskussion

tid till särdragen i den romiska kulturen, och erbju-

var övertygade om att de utsatts för diskriminering

der därför en bostad som är problematisk med tan-

och önskade att saken skulle behandlas av en behörig

ke på romernas kultur. Också en del romers ofta fö-

myndighet, gavs rådet att hänskjuta sitt ärende till ar-

rekommande byte av boningsort minskar t.ex. kom-

betarskyddsdistriktet för behandling. Av kontakterna

munernas vilja att ordna bostäder som är väl lämpa-

framgick, hur frånvaron av etnisk diskriminering be-

de för romer.

tyder allt mera för välbefinnandet i arbetet.

Någon klar juridisk och konkret skyldighet att

Vid kontakterna ombads ombudsmannen ock-

trygga ett särskilt bemötande i dessa fall är det svårt

så att ta ställning till eller ge råd om, hur särdragen

att finna i gällande lagstiftning. De kommunala bos-

hos arbetstagare med olika kulturell bakgrund bor-

tadsbyråerna och andra som erbjuder bostäder har

de beaktas exempelvis i utförandet av arbetsuppgif-

getts rådet att beakta den romiska kulturens särdrag i

terna och arbetstidsarrangemangen. I ett fall gällde

boendet. De till den romiska kulturen anknutna särs-

frågan en islamisk restauranganställds möjlighet till

kilda behoven i boendet har också behandlats tillsam-

bön under arbetsdagen. I svaret framfördes betydel-

mans med hyresvärdarna samt i ett i samband med

sen av ett jämlikt bemötande: ifall pauser överhuvud

Kommunmarknaden 2002 framfört inlägg om mång-

är möjliga utan att arbetet störs, borde man också i

kulturellt boende.

detta fall kunna överenskomma om sådana. Allmänt

Arbetsliv och anställning, diskriminering i
arbetslivet

taget har det gått smidigt att ordna med bönepauser
på arbetsplatserna, och det har varit möjligt att överenskomma om pauserna med hjälp av de lagstadga-

I enskilda till arbetssökande hörande frågor har kun-

de pauserna och periodisering av arbetet, utan att ar-

derna hänvisats till att utnyttja den service arbets-

betsuppgifterna blivit lidande.

kraftsbyråerna erbjuder. Den service som arbetsförvaltningen erbjuder till stöd för sysselsättning och in-

Utbud av tjänster

träde på den öppna arbetsmarknaden är av stor bety-

Till ombudsmannens kännedom kom under året fall,

delse i synnerhet för dem som första gången söker sig

där det misstänktes diskriminering i utbudet av tjäns-

till den finländska arbetsmarknaden.

ter i näringsverksamhet. I ett fall beviljade ett företag

Uppmärksamhet ägnades också åt annonse-

inte stamkundsklubbens kreditkort åt en utlänning,

ringen om lediga arbetsplatser i syfte att observera

emedan enligt kreditkortets kontovillkor kortet kun-

eventuell diskriminerande annonsering. Av ett före-

de beviljas endast åt finländska medborgare. På om-

tag på servicebranschen begärdes en utredning över

budsmannens uppmaning slopade företaget medbor-

det, om det fanns särskilda skäl att i företagets an-

gerskapsvillkoret.

nons begränsa sökandena till enbart finländska med-

I ett annat fall gällde misstanken om diskrimine-

borgare. Som följd av denna begäran om utredning

ring att ett försäkringsbolag nekade till att bevilja en

ändrade företaget sin annons så, att i de arbetstagare

frivillig fritids olycksfallsförsäkring åt en utlänning,

som söktes inkluderades även utlänningar, dock un-

som inte hade bott stadigvarande i Finland de två år

der förutsättningen att dessa bott en viss tid i Finland.

som förutsattes i försäkringsbolagets villkor för bevil-
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jande av försäkring. Dessutom var kunskaper i antin-

verksamheten p.g.a. bristande språkkunskaper och

gen finska eller svenska en förutsättning för att försä-

kostnaderna.

kringen skulle beviljas.

Enligt ombudsmannen kunde man i detta fall

Enligt försäkringsbolaget förutsattes en längre

anse att en motiverad grund presenterats för kravet

boendetid, emedan den eventuella kundens hälsotill-

på boendetid. Kravet på språkkunskaper var snara-

stånd och den härav föranledda risken i fråga om ut-

re dålig kundservice än diskriminering. När anta-

länningen bör kunna bedömas över en längre period.

let utlänningar ökar i Finland borde företagen kla-

I annat fall förelåg enligt bolaget risken, att det inte

ra av att vid behov betjäna sina kunder också på an-

tillförlitligt kan klargöra sanningshalten i de uppgif-

dra språk än finska och svenska. Ombudsmannen bad

ter som lämnats i hälsodeklarationen. Kunskaperna i

Konsumentverket att utreda, huruvida bolagets mark-

finska eller svenska motiverade bolaget med uppfyl-

nadsföring av olycksfallsförsäkringen till utlänningar

landet av en ömsesidig informationsskyldighet, t.ex. i

var vilseledande, för i bolagets broschyrer framfördes

anslutning till hälsodeklarationen. Enligt bolaget var

inte kravet på två års boendetid som ett villkor för be-

det omöjligt att använda andra språk i försäkrings-

viljande av försäkringen.
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3 Allmänna åtgärder i syfte att förbättra
utlänningars och etniska minoriteters ställning
3.1 Utlåtanden och övriga åtgärder
Stadgeberedning och annan styrning

tegrationslagen (arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet samt förvaltningsutskottet, SRR 5/2002
rd) samt

Ombudsmannen avgav utlåtanden om:

- tilläggsbudgeten för år 2002 (finansutskottet RP 67/

- arbetsgruppens för utlänningslagens betänkande

2002 rd).

(2560/003/2001 TM /20.2.2002),

Ombudsmannen deltog i arbetsförvaltningens

- utkastet till regeringens proposition till medborger-

strategidiskussion (promemoria 26.8.2002) i ank-

skapslag (ombudsmannens ställföreträdares utlåtan-

nytning till arbetsmarknadens under beredning va-

de, 1446/001/2002 TM /12.7.2002)

rande arbetspolitiska strategi.

- utkastet till regeringens proposition till ändring av

Frågorna om jämlikhet på arbetsmarknaden ank-

arbetsavtalslagen och vissa övriga lagar (2840/001/

nöt i stor utsträckning till erfarenheter av arbetsdiskri-

2002 TM /19.9.2002)

minering vid anställning och tillbörligt bemötande på

- utkastet till regeringens proposition till utlännings-

arbetsplatsen. Minoritetsombudsmannen förde un-

lag (3206/001/2002 TM /4.11.2002)

der året diskussioner med social- och hälsovårdsmi-

- utkastet till regeringens proposition till lag om tryg-

nisteriets arbetarskyddsavdelning och Nylands arbe-

gande av etnisk jämlikhet samt till lag om ändring av

tarskyddsdistrikt angående områden för samarbe-

lagen om minoritetsombudsmannen (2814/000/2002

te och arbetarskyddsmyndigheternas möjligheter att

TM /30.9.2002) samt

övervaka och på förhand avvärja mot etniska minori-

- på eget initiativ om utkastet till inrikesministeriets

teter riktad diskriminering på arbetsplatserna och vid

nya asylinstruktion (3863/65/2002 TM/17.12.2002)

arbetssökning.

Ombudsmannen avgav på begäran ett utlåtande till Helsingfors stads utbildningsverk om antagningen av barn med invandrarbakgrund som elever

Verkställigheten av internationella avtal i
Finland

(3369/65/2002 TM /7.11.2002). Ombudsmannen del-

Ombudsmannen avgav ett utlåtande om beredningen

tog som sakkunnig i ett sammanträde för den arbet-

av den fjärde periodiska rapporten om FN:s konventi-

sgrupp som beredde regeringens proposition till ut-

on mot tortyr (1567/059/2002 TM /9.8.2002).

länningslag. Ombudsmannen deltog som sakkunnig i

Ombudsmannen deltog i diskussionsmöten an-

arbetet i den av arbetsministeriet ledda arbetsgruppen

gående Europarådets ramkonvention om skydd för

som beredde verkställandet i Finland av rådets direk-

nationella minoriteter samt stadgan om landsdels-

tiv om tryggandet av principen om jämlikt bemötan-

eller minoritetsspråk.

de oberoende av ras eller etniskt ursprung.
Riksdagens utskott hörde ombudsmannen om:
- förslaget till rådets rambeslut om bekämpande av

Undersökningen av asylansökningar samt
verkställigheten av avvisningsbeslut

rasism och främlingsfientlighet, (lagutskottet U 7/

Minoritetsombudsmannen

och

byrån

gjor-

2002 rd)

de 10.9.2002 ett besök för att bekanta sig med

- statsrådets redogörelse för genomförandet av in-

Helsingfors enhet för tagande i förvar.
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Ombudsmannen besökte polisinrättningen i

s personal borde också ges utbildning i att identifie-

Tammerfors härad 7.10.2002. Ämnen för diskussi-

ra växelverkande relationer och konfliktsituationer

on var informationen enligt 70 § utlänningslagen

på mångkulturella arbetsplatser och i att på förhand

till minoritetsombudsmannen samt förfarandena i

avvärja sådana konflikter.

Tammerfors vid tagande i förvar och avvisning av
asylsökande.

Romerna och sysselsättningen
Minoritetsombudsmannen fäste under året bl.a. på

3.2 Initiativ
Arbetsdiskriminering och arbetarskydd

grund av kundkontakter uppmärksamhet vid romernas svåra sysselsättningssituation. Ombudsmannen
ställde till arbetsministeriet ett initiativ om att i ar-

Utlänningar och personer som hör till etniska mi-

betsförvaltningen effektivera de tjänster som bef-

noriteter har den erfarenheten att de ofta utsätts för

rämjar romernas sysselsättning (321/64/2002 TM /

diskriminering i arbetet. Arbetarskyddsmyndigheter

30.10.2002).

nas roll håller på att stärkas i övervakningen av de ut-

Målet är att utveckla åtgärder med vilka kan främ-

ländska arbetstagarnas arbetstillstånd och arbetsför-

jas romernas inträde på arbetsmarknaden och även

hållanden. Vid sidan av övervakningen av att arbets-

minska den diskriminering som riktas mot dem på

villkoren iakttas är det skäl att betona också andra de-

arbetsmarknaden.

lområden av arbetsdiskrimineringen. Den ökande et-

I initiativet föreslogs, att arbetsministeriet skulle

niska mångfalden i arbetslivet förutsätter ett övergri-

tillsätta ett projekt, som bl.a. skulle utreda möjlighe-

pande utvecklande av övervakningen och avvärjnin-

terna att inom de gränser dataskyddslagstiftningen

gen av den diskriminering som etniska minoriteter

anger mera systematiskt insamla uppgifter om ar-

och utlänningar möter vid arbetssökning, i arbetsli-

betssökande kunder med romisk bakgrund, så att

vet och i uppsägningssituationer. Ombudsmannen

de tjänster arbetsförvaltningen erbjuder kunde rik-

ställde utgående från detta ett initiativ till social- och

tas till dem bättre än tidigare. Vidare skulle projek-

hälsovårdsministeriet om effektiverad avvärjning och

tet utveckla verktyg för arbetsförvaltningens perso-

övervakning i arbetarskyddsförvaltningen av arbets-

nal, så att arbetsförvaltningens service bättre än tidi-

diskriminering av utlänningar och etniska minorite-

gare skulle identifiera den romiska kulturens särdrag

ter (3779/65/2002 TM /16.12.2002).

och beakta dem i kundservicen och i den arbetskrafts-

I initiativet framfördes bl.a., att arbetarskyddets strategi klarare borde innefatta avvärjning och
övervakning av arbetsdiskriminering. Strategin borde preciseras så, att i arbetarskyddets begrepp lyfts

politiska utbildning som tillhandahålls av arbetsförvaltningen.

Informationen vid beskickningarna

fram avvärjningen av arbetsdiskriminering t.ex. som

Kunskaper om det finländska samhället och lev-

en del av det mentala välbefinnandet i arbetet, och

nadssättet är till väsentlig hjälp för en utlänning

uppmärksamhet då ägnas åt etniska minoriteter och

som flyttar till Finland. A priori förutsätts också att

utlänningar. Också i resultatstyrningen av arbetars-

han själv sköter sina ärenden, söker råd och löser si-

kyddsdistrikten borde avvärjningen och övervaknin-

na problem. Till stöd för detta producerar bl.a. myn-

gen av arbetsdiskriminering av utlänningar och et-

digheterna i Finland material som syftar till att under-

niska minoriteter inkluderas som en av myndighe-

lätta anpassningen till och integrationen i Finland.

terna initierad målsättning, eller tas upp som en frå-

Ombudsmannen ställde till utrikesministeriet

ga att särskilt avtala om. Arbetarskyddsförvaltningen

och arbetsministeriet ett initiativ om information
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i samband med beslutet om utlännings uppehålls-

Vid den diskussion som fördes vid seminariet lyf-

och arbetstillstånd (3862/63/2002 TM /20.12.2002).

tes inlärningen av språket fram som ett centralt tema.

Initiativets syfte är att underlätta integrationen av ut-

I flera inlägg konstaterades, att för att integrationen av

länningar som anländer till Finland för en längre tid

invandrare skall lyckas är en av de viktigaste förutsätt-

genom att informera dem om deras rättigheter, skyl-

ningarna att språkundervisning ordnas, och att språ-

digheter och service i det finländska samhället redan

kundervisningen för invandrare inte för närvarande

före de anländer till Finland, i samband med att till-

är tillräckligt effektiv.

ståndet överlämnas vid beskickningen.

Managing Inclusion

3.3 Publikationer

Ombudsmannen ordnade 19. - 20.8.2002 tillsam-

Minoritetsombudsmannen deltog i utgivningen av

mans med Storbritanniens ambassad och British

den för invandrare avsedda broschyren Jämställd i

Council en pilotutbildning om att möta mångfald i

Finland: Information för invandrarkvinnan och -

ledningen av organisationer. Grunden för utbildnin-

mannen. Broschyren är en komprimerad introduk-

gen var en modell som med framgång har tillämpats

tion till olika situationer när man bor och lever i

i Storbritannien för utbildning av bl.a. utrikesminis-

Finland. I broschyren har samlats basinformation om

teriets och skatteförvaltningens anställda.

t.ex. äktenskap och samboende, barnuppfostran och

Den två dagar långa kursen koncentrerade sig på

skolgång, studier, arbetssökning samt familjeproblem

att ge tjänstemän i den offentliga förvaltningen be-

och deras lösande. Broschyren hänvisar också läsaren

redskap för till mångfald och i synnerhet kulturell

till ytterligare informationskällor och berättar vilken

och etnisk mångfald anknutna situationer i arbetsli-

som är den rätta myndigheten i olika ärenden.

vet. Huvudvikten vid Managing Inclusion -kursen låg

Broschyren trycktes på åtta språk och publicera-

vid att identifiera attityder till och reaktioner på olika

des också på arbetsministeriets www-sidor på inal-

slag av mångfald (diversity) och att utveckla färdighe-

les tretton språk.

ter med beröringspunkt till dem. Syftet med utbildningen var att hjälpa till att beakta mångfalden i ar-

3.4 Seminarier, utbildning
Seminariet På samma startlinje?

betsgemenskapen, utnyttja olikheter och sålunda erbjuda en så god och effektiv service som möjligt.
Till pilotutbildningen inbjöds aderton sakkunniga

I samband med utgivningen av broschyren Jämställd

vilka ansvarar för personalutbildningen i den offent-

i Finland ordnade minoritetsombudsmannen och

liga förvaltningen och som arbetar med frågor gäl-

arbetsministeriet 14.6.2002 seminariet ”På samma

lande kulturell mångfald eller vilkas kundkrets är et-

startlinje? - seminarium om hur jämställdhet och

niskt diversifierad. Deltagarna kom bl.a. från de störs-

jämlikhet förverkligas i invandrarfamiljens vardag”.

ta städerna, folkpensionsanstalten, undervisningsvä-

Vid seminariet begrundade 50 experter, i främsta

sendet, Polisyrkeshögskolan, arbetsministeriet och

rummet själva invandrare eller personer som arbe-

Utlänningsverket. Målet för pilotutbildningen var att

tar med invandrare, hur jämställdheten och jämlikhe-

presentera en modell som stöder organisationen när

ten förverkligas i invandrarfamiljens vardag och vad

den planerar sin egen utbildning om mångfald och

myndigheterna kan göra för att främja den. Det frå-

mångkulturalism. Som utbildare fungerade konsul-

gades också, vad jämställdhet innebär i invandrarfa-

terna Lois Leeming och Linbert Spencer.

miljen och hur kulturella skillnader inverkar på jämställdheten.
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Seminarieserien Minoriteters rättigheter i
ett Finland av ökande kulturell mångfald

3.5 Inlägg, besök, intervjuer, brev

Minoritetsombudsmannen och Institutet för nordisk

uppgifter var stort. Ombudsmannen träffade un-

minoritets- och miljörätt (PYVI) ordnade 30.9.2002

der året ett stort antal representanter för de vikti-

ett forskarseminarium som behandlade kulturell

gaste intressegrupperna och samarbetspartnerna.

mångfald och minoriteters rättigheter.

Ombudsmannen gav flera intervjuer i media, deltog

Vid seminariet klargjordes mångkulturalismen
som tema samt olika för minoriteter gällande rät-

Intresset för minoritetsombudsmannens arbete och

i debattprogram samt gjorde många inlägg vid seminarier och andra tillställningar.

tigheter och skyldigheter i belysningen av aktuell

I intervjuerna beskrevs minoritetsombudsman-

vetenskaplig forskning. Det första 30.9.2002 ordna-

nens uppgifter och målsättningar eller kommentera-

de seminariet var ett möte för forskare. Vid semina-

des aktuella frågor som hörde till området. Förutom

riets andra del, som ordnas år 2003, sammanförs de

det egna arbetets innehåll berördes i inläggen ofta fö-

synpunkter som framfördes vid seminariet med den

rutsättningarna för invandrarnas integration ur olika

know-how som företräds av sakkunniga som arbetar

perspektiv, hur jämlikheten för utlänningar och etnis-

i praktiken med frågor som gäller mångkulturalism

ka minoriteter har förverkligats samt överhuvud den

och minoriteter.

ökande kulturella mångfalden i det finländska sam-

Ämnen som behandlades vid forskarseminariet

hället och de utmaningar denna innebär.

var: Mångkulturalismen som begrepp och ideologi

En sammanställning av ombudsmannens tal in-

(professor Vesa Puuronen), Minoritetsrättigheternas

går som bilaga till denna berättelse och en del av dem

karaktär (professor Martin Scheinin), Gränserna för

kan läsas på ombudsmannens webbsidor.

intervention och rätten till en minoritetsidentitet

Uppmärksamhet väckte särskilt en intervju som

(lektor Juhani Kortteinen), Förekomsten av mänskliga

behandlade omskärelse av pojkar (Etelä-Suomen

rättigheter (forskare Reetta Toivanen), Särbehandling

Sanomat, Satakunnan Kansa, 4.2.2002), som ank-

av och särskilda rättigheter för minoriteter (profes-

nöt till ett övervakningsbeslut som fattats av Östra

sor Lauri Hannikainen), Vad är gemensamt och vad

Finlands länsstyrelse. Länsstyrelsen gav en anmärk-

olikt för diskrimineringen av olika minoritetsgrup-

ning till en läkare, som hade utfört omskärelser utan-

per? (forskare Outi Lepola), Minoritetens rättighe-

för sjukhusförhållanden. Ombudsmannen ansåg, att

ter från kvinnans synpunkt (forskare Kaija Rossi),

för att undvika risker borde omskärelserna göras till

Anpassning av kvinnornas individuella rättighe-

en del av den offentliga hälsovården. Ombudsmannen

ter och gruppens kulturella och religiösa rättigheter

oroade sig för hur skyddet för barnens hälsa annars

(Scheinin), Diskriminering på flera grunder (forska-

skulle ordnas.

re Timo Makkonen) samt Integrationen av minori-

Ombudsmannen fäste (brev 2809/65/2002 TM

teter och invandrare i samhället - internationella

/16.9.2002) Kansallinen Kokoomus r.p:s uppmärk-

organisationers/organs åsikter om förutsättningar-

samhet vid det etniskt sårande språkbruk som id-

na (forskare Merja Pentikäinen).

kades av en representant för partiet i framträdande

I forskarseminariet deltog förutom arrangörer-

ställning. Bakgrunden var en intervju med ordföran-

na forskare från Åbo Akademis institut för mänskli-

den för Helsingfors stadsstyrelse Harry Bogomoloff

ga rättigheter, Helsingfors, Åbo och Joensuu univer-

som publicerades i Helsingin Sanomats Nyt-bilaga

sitet samt CEREN.

36/2002. I sitt svar bekräftade partiets styrelse bl.a.
sin bundenhet till de europeiska politiska partiernas
grundstadga för ett samhälle fritt från rasism, till dess
praktiska principer samt till sin strävan att främja dessa in sin verksamhet.
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4 Utlåtanden i anknytning till tillämpningen av
utlänningslagen

Utlåtanden i asylärenden

menten, och ett kort konstaterande utlåtande har också i dessa fall getts om framställningen.

Enligt 33 § utlänningslagen skall minoritetsombudsmannen beredas tillfälle att bli hörd vid behandlingen av asylansökningar, om detta inte är uppenbart onödigt. Före asylansökningarna avgörs har
Utlänningsverket i regel berett ombudsmannen möj-

År 2002 gavs 644 utlåtanden om asylansökningar.

Utlåtanden i framställningar gällande
utvisning av utlänningar

lighet att bli hörd om andra ansökningar än de som

Enligt 42 § utlänningslagen skall minoritetsombuds-

behandlas genom s.k. försnabbat förfarande.

mannen alltid ges tillfälle att bli hörd i ett utvisning-

Förfarandet med utlåtanden om asylansökningar

särende.

och framställningar om utvisning har varit i bruk från

Problematiskt från ombudsmannens synpunkt

år 1991. Efter det att minoritetsombudsmannen i ju-

har varit bristfälligheterna i de dokument som ingår i

ni 2002 fått ytterligare två överinspektörstjänster till

framställningen. I instruktionerna för polisen förs in-

sin byrå har det varit möjligt att utveckla förfarandet

te tillräckligt tydligt fram betydelsen av att sammans-

med utlåtanden. Målsättningen har varit att till stöd

tälla ett material som möjliggör ett övervägande av

för beslutsövervägandet och för beaktande framfö-

ärendet i hela dess vidd. I en del utlåtanden har upp-

ra en sakkunnig och eftertänkt åsikt om det ärende

märksamhet fästs vid detta. I förfarandet hörs utlän-

som ansökan avser. Genom förfarandet har också få-

ningen också först efter det att ombudsmannen gett

tts information om de ärenden som utlåtandena berör

sitt utlåtande, varför ombudsmannen inte får kän-

och om förfarandena vid asylansökan. I utlåtandena

nedom om ens väsentliga omständigheter som in-

har sålunda också kunnat fästas uppmärksamhet vid

verkar på övervägandet som helhet.

eventuella brister som vidlåder undersökningen.
I förfarandet har man särskilt gått in för att fokusera på fall, där Utlänningsverkets föredragandes ut-

Vid framställningar om utvisning har i allmänhet
getts ett motiverat utlåtande som innefattar ett ställningstagande.

gångspunkt är att internationellt skydd inte beviljas,

I de fall där ombudsmannen inte har motsatt sig

medan enligt ombudsmannens uppfattning grunder

polisens framställning om utvisning, har utlåtandet

för skydd förefaller att finnas i dokumenten. I utlåtan-

kunnat vara kortare. År 2002 gavs 117 utlåtanden i

dena har man då på basis av dokumenten utvärderat

utvisningsärenden.

de omständigheter med stöd av vilka internationellt
skydd kunde beviljas. I övriga fall har ombudsman-

Utlåtanden till högsta förvaltningsdomstolen

nen konstaterat, att ur det asylmaterial som står till

År 2002 gav ombudsmannen 17 utlåtanden i enskil-

förfogande vid tidpunkten för ansökan inte har fram-

da besvärsärenden på begäran av högsta förvaltnings-

kommit sådana omständigheter, som skulle förutsätta

domstolen. Utlåtandena gällde anhållan om besvärs-

ett mera detaljerat utlåtande i ärendet. Även om man

tillstånd och besvär i anknytning till asyl, uppehålls-

i dessa fall inte skulle gå in för att ge ett motiverat ut-

tillstånd, arbetstillstånd, avvisning och utvisning.

låtande, granskas ansökan och de tillhörande doku-
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5 Förvaltning

5.1 Omkostnader

föredra asyl- och utvisningsutlåtanden, besvärs- och

Året 2002 var exceptionellt också i administrativt hän-

andra kundärenden som gäller utlänningar och etnisk

seende: verksamheten byggdes upp enligt ombuds-

diskriminering och initiativ, ge rådgivning och kund-

mannens nya verksamhetsområde. Personalstyrkan

service samt delta i utredningsarbete, information

har varit fulltalig efter 10.6. Resurser har också an-

och utbildning. Byråns föredragandes beredningsar-

vänts mer än vanligt för intern planering och ord-

bete inkluderar självständiga åtgärder som hör sam-

nande av verksamheten. Till byrån anskaffades ock-

man med beredningen, såsom att insamla och analy-

så nya möbler. Utgångspunkt för budgeten var ut-

sera bakgrundsinformation, uppgöra dokument och

länningsombudsmannens

att sörja för åtgärder och uppföljning efter det beslut

tidigare

verksamhet-

sanslag, som hade minskats, dock med beaktande

som fattas utgående från föredragningen.

av en summa av engångsnatur som behövdes när-

Avdelningssekreteraren svarar för det första ske-

mast för anskaffning av möbler och utrustning.

dets kontakter till kunder och myndigheter, bis-

Omkostnadsanslaget var 45 000 euro. För utgifter an-

tår ombudsmannen och överinspektörerna i kund-

vändes 47 966 euro. Till att betalas ur 2002 års ans-

servicen, följer med förvaltningsdomstolarnas och

lag överfördes betydande anskaffningar av inventarier

Utlänningsverkets beslut samt följer med de anmäl-

som gjorts i slutet av år 2001.

ningar som enligt utlänningslagen görs till ombudsmannen. Sektorsekreteraren är minoritetsombuds-

5.2 Personal
Minoritetsombudsmannen

mannens sekreterare, svarar i stor utsträckning för
jur.lic.

Mikko

byråns administrativa uppgifter, bistår vid anord-

Puumalainen påbörjade sin tjänstgöring 1.1.2002.

nandet av tillställningar, koordinerar informationen

Från tidigare arbetade vid byrån överinspektör, fil.

samt fungerar som närmaste stödperson vid använd-

kand. Pirjo Takalo och avdelningssekreterare, merko-

ningen av persondatorerna.

nom Raili Keriö. Vid byrån inrättades två överinspektörstjänster år 2002. I uppgifterna tillträdde 1.6.2002

5.3 Lokaliteter

jur. kand. Rainer Hiltunen, som också fungerar som

Ombudsmannens byrå finns i arbetsministeriets lo-

ombudsmannens ställföreträdare, samt pol. mag. Kari

kaliteter vid Mikaelsgatan 4. Byrån arbetade tempo-

Kananen. Den expeditionsvakts tjänst som tidigare

rärt vid Norra Esplanaden 37 under tiden 18.12.2001-

funnits vid byrån ändrades till en sektorsekreterares

30.8.2002 medan renovering av de ordinarie utrym-

tjänst från och med 16.3. Som sektorsekreterare till-

mena pågick. De tillfälliga arrangemangen påverkade

trädde 10.6. tradenom Päivi Okuogume.

i synnerhet kundservicen, emedan t.ex. all telefontra-

År 2002 beviljades för löner 301 989,00 euro.
Löneutgifterna var 236 787,86 euro.
Överinspektörerna fungerar som föredragande
vid byrån. Till uppgifterna hör bl.a. att bereda och

fik sköttes med mobiltelefoner, egentliga vaktmästartjänster saknades och telefaxapparaten fanns i utrymmena vid Mikaelsgatan.
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6 Delegationen för minoritetsärenden

Enligt 5 § lagen om minoritetsombudsmannen (660/

2001) har bestämts om delegationens uppgifter,

2001) bistås minoritetsombudsmannen av en dele-

sammansättning och arbete. Ombudsmannen be-

gation för minoritetsärenden när det är fråga om att

gärde (brev 19.11.2002, TM006:00/2002) att arbets-

förebygga, följa och övervaka etnisk diskriminering

ministeriet skulle skrida till åtgärder i syfte att tillsät-

samt främja samarbetet mellan olika myndigheter. I

ta delegationen.

förordningen om minoritetsombudsmannen (687/
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Verksamhetsplan för år 2003

Verksamhetens utgångspunkter har
fastställts i lag

Centrala verksamhetsområden år 2003

Utgångspunkterna för verksamheten år 2003 är den

- stärkt sakkunskap och nätverksbildning,

uppgift, det verksamhetsområde och de befogenhe-

- utvecklad kundservice,

ter som anges i lagen om minoritetsombudsmannen

- förfarandet med utlåtanden,

(660/2001) samt de i utlänningslagen (378/1991 jäm-

- inverkan på strukturella faktorer samt

te senare gjorda ändringar) fastställda uppgifterna i

- alstrande av information om utlänningars och et-

asyl- och utvisningsärenden.

niska minoriteters ställning.

Centrala verksamhetsområden år 2003 är:

Inom de ramar författningarna anger har mål-

Förutom ombudsmannens ordinarie uppgifter är

sättningarna för och tyngdpunkterna i ombudsman-

en central målsättning för verksamheten år 2003 att

nens verksamhet preciserats i målsättningarna för år

alltjämt klargöra tyngdpunktsområdena i verksam-

2003 samt även genom att värden som styr verksam-

heten, stärka de grundläggande förutsättningarna för

heten har uppställts.

ombudsmannens och byråns arbete samt skapa och

Minoritetsombudsmannen

har

en

byrå.

Ombudsmannens verksamhetsplan innefattar även
byråns verksamhetsplan.

Verksamhetsmiljön förutsätter flexibilitet
År 2003 ändras verksamhetsmiljön och ställer nya
krav. Till dem hör bl.a. de projekt i den nya regeringens program som har att göra med ombudsman-

befästa goda verksamhetssätt i förvaltningen.
De centrala verksamhetsområdena beskriver särskilda tyngdpunktsteman under år 2003.
Verksamhetsplanen är inte en uttömmande beskrivning av ombudsmannens och byråns verksamhet år 2003.

Sakkunskap och nätverksbildning

nens befogenheter, förnyelsen av utlänningslagstift-

Målet för verksamheten är att utgående från den i la-

ningen, verkställandet av EU:s direktiv om diskri-

gen angivna omfattande och mångsidiga arbetsbil-

minering, beredningen av justeringarna av integra-

den balanserat eftersträva resultat på ombudsman-

tionslagstiftningen samt tillsättandet av delegatio-

nens verksamhetsområde samt att bibehålla möj-

nen för minoritetsärenden och påbörjandet av dess

ligheten att flexibelt reagera på förändringar som in-

verksamhet.

träffar i kundkretsens ställning i samhället.

Bland de omständigheter som är svårast att fö-

Verksamheten går ut på att sakkunnigt, konstruk-

rutspå är utvecklingen av invandring och integrati-

tivt och effektivt samt genom utnyttjande av nätverks-

on i Finland, antalet asylansökningar samt överhu-

bildning sträva till att förbättra utlänningars och et-

vud andra externa faktorer vilka inverkar på utlän-

niska minoriteters ställning i Finland. En ny dimen-

ningarnas eller de etniska minoriteternas ställning

sion i nätverksbildningen år 2003 är att skapa kon-

eller på goda etniska relationer. Av denna anledning

takter till europeiska och nordiska aktörer på sam-

måste man i planeringen av verksamheten bibehål-

ma sektor.

la förmågan att reagera flexibelt på förändringarna i
verksamhetsmiljön.

Avsikten är att under året stärka kontakterna till
intressegrupperna och följande en vid byrån uppgjord
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informationsplan informera synligare om den service
som ombudsmannen och byrån erbjuder.

Smidigt och inriktat förfarande vid
utlåtanden

En av de centrala målsättningarna för ombuds-

Den målsatta tiden för behandlingen hos ombuds-

mannens och byråns verksamhet är att utveckla en

mannen av begärda utlåtanden om utvisning av ut-

mångsidig och fördjupad sakkunskap på verksamhet-

länning skulle vara högst en månad och vänteti-

sområdet. Byrån ställer sin sakkunskap till kundkret-

den för asylansökningar som inväntar utlåtande vid

sens förfogande bl.a. genom att ge utlåtanden om

Utlänningsverket högst två veckor. Behandlingstiden

lagstiftningsprojekt och den nationella verkställighe-

hos ombudsmannen för utlåtanden om asylansök-

ten av internationella avtal, delta i seminarier, diskus-

ningar som kräver längre motiveringar skulle vara

sioner, möten och besök av nationella och internatio-

högst en månad.

nella grupper samt genom att stå till massmedias för-

Genom att hålla sig till de målsatta tidtabeller-

fogande. Sakkunskapen står givetvis också till kunder-

na strävar man att undvika att utlåtandena hopar

nas och intressegruppernas förfogande när enskilda

sig och de totala behandlingstiderna förlängs. Under

kundärenden handläggs.

verksamhetsåret fortsätts det år 2002 införda hand-

Klarare målsättningar och innehåll för
kundservicen

lingssättet där man i förfarandet med utlåtanden ägnar uppmärksamhet särskilt åt förverkligandet av
utlänningarnas rättsskydd samt möjligheterna till

Målsättningen är att förbättra kundservicen vid de

ett positivt beslut i asylärendena, samt i utvisningsä-

enskilda kundkontakterna så, att behandlingstiden i

renden åt att förutsättningarna för utvisningsbeslu-

sådana ärenden, vilka inte förutsätter mera omfattan-

tet är uppfyllda.

de ytterligare åtgärder, i regel är högst två månader.
I nya kundärenden är strävan att göra en uppskattning av vilka åtgärder ärendet kräver senast inom två

Initiativ i syfte att påverka allmänna
strukturer och verksamhetssätt

veckor från det att ärendet kommit ombudsmannen

Målsättningen är att mångsidigt inverka på utlännin-

eller byrån tillhanda.

gars och etniska minoriteters ställning samt på all-

En betydande del av kundkontakterna avses att

männa strukturer som främjar goda etniska relatio-

överföras till att utredas av den behöriga myndighe-

ner genom att informera, erbjuda sakkunskap, lyfta

ten och att besvaras direkt till kunden. Med ett så-

fram eventuella missförhållanden samt på eget initia-

dant förfarande undviks att svaren till kunderna ho-

tiv söka nya lösningar. Initiativen skulle enligt behov

par sig, och uppmuntras andra myndigheter att bät-

på ett mångsidigt sätt hänföra sig till lagstiftningen,

tre svara på kundernas förfrågningar och förväntnin-

föreskrifter som påverkar myndigheternas verksam-

gar. Avsikten är också att under året närmare defi-

het, verksamhetssätt, men också till andra samhälle-

niera kvalitetskriterier och avgränsningar för kund-

liga aktörer på ombudsmannens verksamhetsområ-

servicen.

de, vilka för sin del kan befrämja goda etniska relatio-

Målet att uppnå en god och snabb behandling av
kundärendena innebär också en förberedelse för de

ner och förbättra utlänningars och etniska minoriteters ställning i Finland.

ökande förväntningar som i och med jämlikhetslags-

År 2003 fortsätts uppföljningen av tidigare tagna

tiftningen ställs på ombudsmannen i övervakningen

initiativ och vid behov kompletteras de tillsammans

av principen om att etnisk diskriminering inte får fö-

med dem som handlägger initiativen. Sådana initiativ

rekomma.

är de som gäller en effektiverad service för romer i arbetsförvaltningen, informationen vid beskickningar-
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na åt dem som beviljats tillstånd om deras rättigheter

on om etniska minoriteters och utlänningars ställ-

och skyldigheter i Finland samt effektiverandet av ut-

ning. Alstrare av informationen kan vara ombuds-

länningars och etniska minoriteters skydd i arbetet.

mannen själv eller andra aktörer. Ämnen som kom-

Under verksamhetsåret tas vid behov nya initiativ

mer i fråga är bl.a. utvecklandet av rådgivnings- och

eller vidtas andra åtgärder som inverkar på allmänna

stödtjänster för etniska minoriteter och utlänningar

strukturer och verksamhetssätt. Hit hör bl.a. initia-

samt de etniska minoriteternas ställning i rättsför-

tiven om utökad samiskspråkig dagvård för samiska

valtningens service.

barn samt om ställningen för åldrande personer som
hör till etniska minoriteter.

Stärkt egen beredskap för verksamheten

Initiativen kunde basera sig på exempelvis genom

Vid ombudsmannens byrå fortsättes under år 2003

kundkontakter eller i utlåtandeprocessen framkomna

att ordna den interna verksamheten genom att defi-

omständigheter som kan kräva mera generella åtgär-

niera arbetsbilder och ansvarsområde, införa ett re-

der. Sådana frågor är bl.a. praxis för registrering av ut-

gister över kundkontakterna samt utveckla ombuds-

länningar och invandrare i befolkningsbokföringen,

mannens och byråns externa framtoning och även i

avvärjandet av utslagning av rysktalande unga samt

andra avseenden genom att förverkliga den uppgjor-

förfarandena vid asyl och tagande i förvar.

da informationsplanen. Till detta hör också att åtgär-

Mera information om utlänningars och
etniska minoriteters ställning

der i syfte att utveckla ombudsmannens internet-sidor. Genom att sörja för de grundläggande förutsättningarna för verksamheten bereder man sig också på

Under verksamhetsåret fästs även uppmärksamhet

diskrimineringsdirektivets ikraftträdande och stiftan-

vid möjligheterna att insamla och alstra informati-

det av jämlikhetslagen.

21

Bilaga

Tal hållna av minoritetsombudsmannen
2002

14.6. ”På samma startlinje? Öppningsanförande”,

16.1. ”Minoritetsombudsmannens befattningsbesk-

verkligas i invandrarfamiljens vardag, Helsingfors

rivning”, seminarium för Helsingfors utlänningspo-

12.9. ”Etniska minoriteter i högre utbildning: hur för-

lis, Helsingfors

verkligas utbildning, jämlikhet och välstånd?” FSF:s

4.2. ”Rasism och etnisk diskriminering”, stiftande mö-

seminarium Det finländska samhällets många ansik-

te för Rasmus-nätverket, Helsingfors

ten, Helsingfors

13.2. ”Minoritetsombudsmannens befattningsbesk-

20.9. ”Idrotten och etniska minoriteter - ett samhälle

rivning”, Arbetarskyddsjuristernas förhandlingsdag,

i miniatyr?” Seminariet Tolerans på planerna - mång-

Helsingfors

kulturell idrott, Helsingfors

20.2. ”Utmaningar för arbetet mot diskriminering i

27.9. ”Gemensamma resurser i bruk i förverkligandet

ett diversifierat Finland”. SEIS-projektet/Lapplands

av integrationslagstiftningen” Gemensamma resurser

regionseminarium, Rovaniemi

i bruk, Helsingfors

12.3. ”Etniska minoriteters ställning i Finland”,

5.10. Festtal vid Mussalo folkskola-grundskolas 100

Arbetsministeriets Arbetets dagar, Kouvola

års jubileums huvudfest, Kotka

14.3. ”Vad bör uppmärksammas i programmen på det

17.10. ”Integration av döva invandrare”, Dövas för-

lokala planet”, Helsingfors stads delegation för utlän-

bunds seminarium, Helsingfors

ningsärenden, seminariet Avvärjande av etnisk diskri-

22.11. ”Hör utbildning till åt alla: synpunkter på et-

minering och rasism

nisk mångkulturalism i den högre utbildningen?”,

20.3. ”Möjligheter för verksamheten på det lokala pla-

FSF/förbundskongress, öppningsanförande, Vichtis,

net”, seminariet Mångkulturellt – jämlikt Åbo

Korpilampi

23.4. ”Ökad mångkulturalism i det finländska samhäl-

17.12. ”Möjligheter till förlikning”, Kommenterande

let”, seminarium om ställningen i det finländska rus-

inlägg vid På väg mot jämställdhet -konferensen,

medelsvårdsystemet för personer med narkotikaprob-

Helsingfors

Seminarium om hur jämställdhet och jämlikhet för-

lem som invandrat från den forna Sovjetunionens
område
14.5. ”Bemötande och diskriminering av minoriteter
och utlänningar”, Oikeuskoulutus, Helsingfors
6.6. ”Europa 2010 - minoriteternas Europa?” - kommenterande inlägg, Europeiska kommissionens informationsbyrå i Finland, Europa 2010 -föreläsningsserien, Helsingfors

Minoritetsombudsmannens utlåtanden
och initiativ 2002
Utlåtande om betänkande avgivet av arbetsgruppen för utlänningslagen 2001 (2560/003/2001 TM /
20.2.2002)
Utlåtande om regeringens proposition till lag om
medborgerskap (1446/001/2002 TM /12.7.2002)
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Utlåtande: FN:s konvention mot tortyr: fjärde perio-

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till

diska rapporten (1567/059/2002 TM /9.8.2002)

utlänningslag (3206/001/2002 TM /4.11.2002)

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition

Utlåtande om antagningen av barn med invan-

till riksdagen med förslag till ändring av arbetsav-

drarbakgrund som elever (3369/65/2002 TM /

talslagen och vissa övriga lagar (2840/001/2002 TM

7.11.2002).

/19.9.2002)

Initiativ om effektiverad avvärjning och övervakning

Utlåtande om regeringens proposition till lag om

i arbetarskyddsförvaltningen av arbetsdiskriminering

tryggande av etnisk jämlikhet samt till lag om ändring

av utlänningar och etniska minoriteter (3779/65/2002

av lagen om minoritetsombudsmannen (2814/000/

TM /16.12.2002).

2002 TM /30.9.2002)

Initiativ om utkastet till ny asylinstruktion (3863/65/

Initiativ om att i arbetsförvaltningen effektivera de

2002 TM/17.12.2002)

tjänster som befrämjar romernas sysselsättning (321/

Initiativ om information i samband med beslutet om

64/2002 TM /30.10.2002).

utlännings uppehålls- och arbetstillstånd (3862/63/
2002 TM /20.12.2002)
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