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Till riksdagen
Justitieombudsmannen ger årligen till riksdagen en berättelse om sin verksamhet samt om rättskipningens tillstånd och om de brister i lagstiftningen
som justitieombudsmannen har observerat (grundlagens 109 § 2 mom.). I
berättelsen uppmärksammas också tillståndet inom den offentliga förvaltningen och skötseln av offentliga uppdrag. Justitieombudsmannen skall
härvid fästa särskild uppmärksamhet vid tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna (12 § 1 mom.
i lagen om riksdagens justitieombudsman).
Undertecknad, juris doktor, vicehäradshövding Petri Jääskeläinen har
fungerat som riksdagens justitieombudsman. Min mandatperiod sträcker
sig från 1.1.2010 till 31.12.2013. Uppdraget som biträdande justitieombudsmän har handhats av juris doktor Jussi Pajuoja (1.10.2009–30.9.2013) och
juris licentiat Maija Sakslin (1.4.2010–31.3.2014).
Under min mandatperiod är jag tjänstledig från min tjänst som statsåklagare vid Riksåklagarämbetet, Pajuoja från tjänsten som biträdande avdelningschef vid justitieministeriet och Sakslin från tjänsten som ansvarig
forskare vid Folkpensionsanstalten.
Till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen har valts
juris doktor, referendarierådet Pasi Pölönen för mandatperioden 15.12.2011–
14.12.2015. Under verksamhetsåret har Pölönen skött denna uppgift i sammanlagt 48 arbetsdagar.
I syfte att förbättra läsbarheten har bl.a. berättelsens layout förnyats.
Verksamhetsberättelsen motsvarar till sin struktur berättelsen för de förra
åren. Den innehåller anföranden av justitieombudsmannen och biträdande
justitieombudsmän, en allmän översikt över justitieombudsmannainstitutionen under år 2012 samt avsnitt som gäller tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och laglighetskontrollen inom olika sektorer.
I enlighet med 109 § 2 mom. i grundlagen överlämnar jag vördsamt till
riksdagen berättelsen över justitieombudsmannens verksamhet år 2012.
Helsingfors den 12 april 2013

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen
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Petri Jääskeläinen

JO inte bara övervakar utan
också främjar tillgodoseendet av
de grundläggande och mänskliga
rättigheterna
”Vid utövningen av sitt ämbete övervakar justitieombudsmannen att de grundläggande fri- och
rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna
tillgodoses”, sägs det i Finlands grundlag. Bestämmelsen togs in i grundlagen i samband med att
reformen av de grundläggande fri- och rättigheterna trädde i kraft år 1995. Då inrättades inga
nya institutionella system för övervakning av
de grundläggande fri- och rättigheterna, men
det ansågs vara befogat att poängtera detta inslag
i justitieombudsmannens (och justitiekanslerns)
uppgifter.
JO övervakar alltså att de grundläggande frioch rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
tillgodoses. Allt emellanåt har det dock ansetts
att justitieombudsmannen inte främjar de grundläggande och de mänskliga rättigheterna. Denna
uppfattning kan bero på den ovannämnda grundlagsformuleringen och justitieombudsmannens
hävdvunna roll som laglighetsövervakare. Nuläget är ändå ett annat.
Frågan om den begreppsmässiga innebörden
i och skillnaden mellan övervakning respektive
främjande av de grundläggande och de mänskli-
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ga rättigheterna är inte glasklar. Det är min uppfattning att övervakning i allmänhet avser undersökning i efterhand av en myndighets förfarande,
antingen på basis av klagomål eller annars, och
klander som framförs med anledning av att ett
lagstridigt eller felaktigt förfarande har konstaterats. Med främjande torde däremot avses i synnerhet framtidsorienterad verksamhet som ofta
bygger på egna initiativ och som syftar till att
förbättra tillgodoseendet av de grundläggande
och de mänskliga rättigheterna samt förebygga
kränkningar av dem. Främjandet är inte repressivt utan har snarare en positiv karaktär: det
utvecklar myndighetsverksamheten och rättstillståndet.
Skillnaden mellan övervakning och främjande förblir diffus även om saken ses på detta sätt.
Man kan t.ex. konstatera att också klander som
framförs i efterhand har ett syfte som i sista hand
är preventivt: meningen är att den myndighet
som är föremål för klandret – alldeles som de
övriga myndigheterna – i fortsättningen inte
längre ska handla på det sätt som konstaterats
vara klandervärt.

I lagen om riksdagens justitieombudsman har justitieombudsmannen uttryckligen getts i uppdrag
att främja de grundläggande och de mänskliga
rättigheterna. För att citera en lagparagraf: ”Om
det finns orsak, kan justitieombudsmannen delge en övervakad sin uppfattning om det förfarande som lagen kräver eller uppmärksamgöra den
övervakade på de krav som god förvaltningssed
ställer eller på synpunkter som främjar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna”. Detta perspektiv som går ut på att främja de grundläggande
och de mänskliga rättigheterna har redan länge
varit mycket utmärkande för JO, och det kan
skönjas i JO:s hela verksamhet.

Klagomålsärenden
Varje år anförs långt över 4 000 klagomål hos JO.
Omkring vart femte av dem leder till att JO vidtar en åtgärd av något slag.
Undersökningen av klagomål innebär inte
längre bara att det bedöms om en myndighet har
handlat lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter. Numera bedöms det för alla ärendens del dessutom om myndigheten genom att
handla på något annat sätt skulle ha kunnat främja tillgodoseendet av de grundläggande och de
mänskliga rättigheterna bättre.
Denna breddning av undersökningen och
perspektivet stöder sig på de principer som anammades vid reformen av de grundläggande fri- och
rättigheterna och på JO:s mandat i fråga om de
grundläggande och de mänskliga rättigheterna.
Syftet med reformen var att öka de grundläggande fri- och rättigheternas direkta tillämplighet
och att förbättra möjligheterna för privatpersoner att till stöd för sina rättigheter åberopa bestämmelserna om de grundläggande fri- och rättigheterna direkt. Samtidigt anammades ett lagtolkningssätt som är positivt med avseende på de
grundläggande fri- och rättigheterna: enligt det
ska bland de olika lagtolkningsalternativen väljas
det som bäst främjar uppnåendet av de grundläggande fri- och rättigheternas syfte. Dessutom ska

alla organ som utövar offentlig makt trygga det
materiella tillgodoseendet av de grundläggande
och de mänskliga rättigheterna.
I JO:s ställningstaganden kan det vara fråga
om att framhålla vikten av att garantierna för god
förvaltning eller en rättvis rättegång uppfylls. I en
del fall kan JO:s bedömning sträcka sig också till
innehållet i myndighetens avgörande, varvid uppmärksamhet i princip kan ägnas åt att tillgodose
eller främja vilken som helst av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ofta är det inte fråga om
att främja bara en av de grundläggande fri- och
rättigheterna utan om att göra en avvägning mellan olika grundläggande fri- och rättigheter med
olika inriktning. Då kan JO:s ställningstagande innehålla en uppfattning om hur de olika grundläggande fri- och rättigheterna kan beaktas optimalt
i denna avvägningssituation.
Om det är fråga om ett lagstridigt förfarande
som inte är obetydligt, kan JO ge en anmärkning.
Under verksamhetsåret gavs anmärkningar i ca
40 klagomålsärenden. När det lagstridiga förfarandet har varit av mindre betydelse eller när förfarandet annars har varit felaktigt kan åtgärden
bestå i att JO meddelar sin kritiska uppfattning.
Så skedde i nästan 400 ärenden.
Många gånger består åtgärden dock i att JO
meddelar sin vägledande uppfattning; det skedde i omkring 300 ärenden som avgjordes under
verksamhetsåret. I typiska fall är det fråga just
om att myndighetens avgörande eller förfarande
inte har varit lagstridigt men JO:s uppfattning är
att något annat avgörande eller förfarande skulle
ha främjat respekten för de grundläggande frioch rättigheterna och de mänskliga rättigheterna bättre. Mycket vanligt är också att det i beslut
som innehåller en anmärkning eller en kritisk
uppfattning samtidigt framförs också vägledande
uppfattningar. Enligt min uppskattning innehåller mer än hälften av JO:s åtgärdsbeslut också
vägledande element.
JO kan också göra framställningar i samband
med att klagomålsärenden avgörs. Framställningar kan för det första göras i syfte att rätta ett fel
eller avhjälpa ett missförhållande. En sådan framställning kan riktas till den myndighet som be-

23

justitieombudsmännen har ordet
petri jääskeläinen

gått felet eller ansvarar för missförhållandet, men
också exempelvis till högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, om avhjälpandet förutsätter att extraordinära rättsmedel används.
För det andra kan framställningar göras till
ministerierna, som svarar för lagberedningen, i
syfte att utveckla bestämmelser eller föreskrifter.
Då är det i typiska fall fråga om att bestämmelserna eller föreskrifterna är behäftade med något
fel eller någon inexakthet som äventyrar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna. Detta är en av de vanligaste anledningarna
till de framställningar som JO gör.
För det tredje kan framställningarna handla
om gottgörelse för att de grundläggande fri- och
rättigheterna eller de mänskliga rättigheterna har
kränkts. Bland de rättigheter som garanteras i den
europeiska människorättskonventionen ingår rätten till effektiva rättsmedel i samband med kränkningar av de rättigheter som konventionen omfattar. I första hand bör det vara fråga om preventiva rättsmedel, genom vilka en rättskränkning
eller upprepning av den kan förhindras, men också reparativa rättsmedel, genom vilka en kränkning som redan skett kan gottgöras, kan anses
vara effektiva. Det kan också anses att den skyldighet att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses som Finlands grundlag ålägger det allmänna inkluderar en förpliktelse att gottgöra kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna.
Finlands nationella skadeståndslagstiftning
erkänner emellertid inte rätten till gottgörelse
ens i alla de situationer där den kränkte har rätt
till gottgörelse enligt den europeiska människorättskonventionen. Därför har JO:s framställningar om gottgörelse en viktig principiell betydelse
– gottgörelse måste vara möjlig på det nationella
planet utan att den kränkte blir tvungen att föra
saken till Europadomstolen. JO:s framställningar om gottgörelse syftar också till att befästa
en myndighetskultur där myndigheterna erkänner sina fel och rättar dem eller, om detta inte
längre är möjligt, vid behov gottgör dem. Möjligheten till gottgörelse är viktig inte bara för dem
som kränkts utan också därför att den på ett me-
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ra allmänt plan förebygger kränkningar och främjar avhjälpandet av brister. Riksdagens grundlagsutskott har därför understött JO:s möjlighet att
göra framställningar om gottgörelse. Under verksamhetsåret gjordes redan hela 24 framställningar om gottgörelse.
För det fjärde kan JO göra framställningar om
en förlikningslösning mellan myndigheten och
klaganden. Också dessa framställningar syftar till
att främja individernas rättigheter och tillgodose
dem rent konkret.
De olika framställningarna illustrerar tydligt
att JO:s verksamhet numera inbegriper mycket
annat än bara laglighetsövervakning i efterhand.
Genom framställningarna vill JO främja respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna
och de mänskliga rättigheterna, inte bara för enskilda klagandes vidkommande utan också mera
generellt.

Egna initiativ
Antalet ärenden som JO årligen tar upp till prövning på eget initiativ har stigit till ungefär 80. De
egna initiativen bygger på sådant som framkommit i samband med undersökningen av klagomål,
utförandet av inspektioner eller uppgifter i massmedierna.
De egna initiativen handlar ofta om strukturella problem av allmän betydelse som sträcker
sig längre än till enskilda fall. I typiska situationer gäller de egna initiativen sådana brister i lagstiftningen eller i myndigheternas anvisningar
eller tillvägagångssätt som kan äventyra tillgodoseendet av de grundläggande och de mänskliga
rättigheterna.
Merparten av de egna initiativen leder till åtgärder från JO:s sida. Ofta består åtgärden i en
uppfattning eller framställning som främjar respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Inspektioner

Utlåtanden

JO:s inspektioner handlar i allt högre grad om
framtidsorienterad vägledande verksamhet, inte
om felfinneri. Denna trend kommer att stärkas
ännu mer, när JO enligt en lag som riksdagen nyligen har antagit blir den nationella förebyggande mekanism som avses i det fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention mot
tortyr (OPCAT). Den förebyggande mekanismen
ska göra inspektionsbesök på platser där personer hålls frihetsberövade. Det kan vara fråga om
fängelser eller om polisens förvaringslokaler
men också om t.ex. inrättningar för vård av psykiatriska patienter, åldringar, utvecklingsstörda
eller barn.
Den nationella förebyggande mekanismen
ska uttryckligen ägna sig åt preventiv, alltså förebyggande, verksamhet. Målet för den är att främja respekten för de frihetsberövades grundläggande och mänskliga rättigheter.

JO ger tiotals utlåtanden varje år. Det vanligaste
är att utlåtanden ges till ministerierna i olika lagberedningsetapper, men också exempelvis till
riksdagsutskotten. Utlåtandena kan också hänföra sig till periodiska rapporter som gäller någon människorättskonvention.
I sina utlåtanden befattar sig JO vanligtvis inte
med frågor som faller inom området för samhällspolitisk ändamålsenlighetsprövning. I utlåtandena bedöms i stället lagförslaget eller det ärende av
annat slag som utlåtandet gäller uttryckligen med
avseende på tillgodoseendet av de grundläggande
och de mänskliga rättigheterna.

Årligt tema för de grundläggande
och de mänskliga rättigheterna
Vid JO:s kansli har det redan i flera år valts ett
årligt tema som tas upp vid alla inspektioner. Temat beaktas också i all annan verksamhet, såsom
när inriktningen av de egna initiativen övervägs.
Hittills har temana varit dels myndigheternas
fullföljande av rådgivnings- och serviceskyldigheten i enlighet med principen om god förvaltning,
dels jämlikhet (2006–2007), offentlighetsprincipen i myndigheternas verksamhet (2008–2009),
de språkliga rättigheterna och kravet på ett gott
språkbruk (2010–2011), och det senaste temat är
likabehandling och jämlikhet (2012–).
Behandlingen av respektive tema förbereds
vid JO:s kansli, och eventuella problempunkter
med anknytning till temat kartläggs. På så sätt
är det t.ex. vid inspektionerna möjligt att föra en
strukturerad diskussion som syftar till att utveckla myndighetsverksamheten för att främja respekten för den grundläggande fri- och rättighet
eller den mänskliga rättighet som ingår i temat.

Berättelsen
Enligt grundlagen ger JO årligen till riksdagen
en berättelse om sin verksamhet samt om rättskipningens tillstånd och om de brister i lagstiftningen som JO har observerat. Enligt lagen om
riksdagens justitieombudsman ska i berättelserna
också ägnas uppmärksamhet åt tillståndet inom
den offentliga förvaltningen och skötseln av offentliga uppdrag samt särskild uppmärksamhet
fästas vid att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.
I samband med reformen av de grundläggande fri- och rättigheterna ansåg riksdagens grundlagsutskott det vara förenligt med reformens anda att det i JO:s (och justitiekanslerns) berättelse
ingår ett avsnitt om hur de grundläggande och de
mänskliga rättigheterna har tillgodosetts och om
JO:s iakttagelser angående dem. Ett sådant avsnitt
(avsnitt 3 i denna berättelse) har förekommit i berättelsen ända sedan reformen av de grundläggande fri- och rättigheterna trädde i kraft år 1995.
Avsnittet om de grundläggande och de mänskliga rättigheterna har småningom blivit allt omfångsrikare, vilket återspeglar det faktum att
tyngdpunkten i JO:s verksamhet har övergått
från övervakning av att myndigheterna fullgör
sina skyldigheter till att främja att människornas
rättigheter tillgodoses. Avsnittet är sedan gam-
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malt disponerat så, att vissa av JO:s iakttagelser
och ställningstaganden som gäller var och en
av bestämmelserna om de grundläggande frioch rättigheterna refereras i korthet (3.6). Avsnittet har i åratal innehållit också korta referat
av Europadomstolens alla avgöranden som gällt
Finland (3.5).
I berättelsen för år 2012 ingår nu för fjärde
gången avsnittet ”brister och förbättringar i fråga
om respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna” (3.3), där det redogörs för JO:s iakttagelser angående vissa typiska eller långvariga
brister i fråga om respekten för de grundläggande
och de mänskliga rättigheterna (3.3.1). Avsnittet
innehåller också exempel på fall där JO:s åtgärder har lett till eller är på väg att leda till förbättringar i myndigheternas verksamhet eller rättskipningens tillstånd (3.3.2). För andra gången
innehåller avsnittet nu också uppgifter om JO:s
framställningar om gottgörelse (3.3.3).
Berättelsen innehåller nu för tredje gången
ett separat avsnitt om JO:s iakttagelser som hänför sig till det årliga temat för de grundläggande
och de mänskliga rättigheterna (3.4). Nu ingår i
berättelsen ett nytt avsnitt om Människorättscentret och dess verksamhet (3.2).

Informationsspridning
JO:s årsberättelser i elektronisk form finns på
JO:s webbplats. Där kan man också läsa en stor
del av JO:s avgöranden som lett till åtgärder och
JO:s utlåtanden. Pressmeddelanden utfärdas om
de viktigaste ställningstagandena. På webbplatsen finns också grundläggande information om
justitieombudsmannainstitutionen och anvisningar om hur man anför klagomål samt information och artiklar om de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
Webbplatsen tjänar spridningen av information
om de grundläggande och de mänskliga rättigheterna. Den nyaste informationskanalen är JO:s
Facebooksida. Avsikten med den är att förbättra
spridningen av information om de grundläggande och de mänskliga rättigheterna och att nå
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sådana människor som varken de traditionella
informationskanalerna eller webbplatsen kanske
skulle nå.
Vid JO:s kansli finns två rådgivningsjurister
som informerar om JO:s verksamhet per telefon
och också tar emot besök. De kan bedöma om JO
kan hjälpa i den angelägenhet där kunden upplever att hans eller hennes rättigheter har kränkts.
De kan också hänvisa kunderna till andra behöriga rättsskyddsorgan. Vidare deltar rådgivningsjuristerna i diskussionen på Facebook och inför
på så sätt ett interaktivt element i JO:s informationsverksamhet.

Justitieombudsmannen är en del av
den nationella människorättsinstitutionen
I enlighet med vad som sägs ovan främjar JO på
många sätt respekten för de grundläggande och
de mänskliga rättigheterna. Med avseende på de
s.k. Parisprinciperna om de nationella människorättsinstitutionerna kan man emellertid konstatera att vissa element saknas i JO:s verksamhet.
För det första har det förekommit mycket litet
allmän fostran, utbildning och forskning som
anknyter till främjandet av de grundläggande och
de mänskliga rättigheterna. För det andra saknas
en pluralistisk sammansättning i JO-institutionen. För det tredje är JO:s behörighet begränsad
till myndigheter, tjänstemän och enskilda som
sköter offentliga uppdrag. Behörigheten omfattar inte renodlat privata aktörer.
De nya strukturer som skapats för att inrätta
Finlands nationella människorättsinstitution avhjälper alla dessa brister. Under verksamhetsåret
inledde Människorättscentret, som finns i samband med JO:s kansli, sin verksamhet. Till Människorättscentrets lagstadgade uppgifter hör bl.a.
att allmänt främja information, fostran, utbildning och forskning i fråga om de grundläggande
och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentret har en bredbasig Människorättsdelegation med 40 medlemmar som företräder det civila samhället, forskningen kring de grundläggande och de mänskliga rättigheterna och andra ak-

törer som deltar i främjandet och tryggandet av
de grundläggande och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentrets och Människorättsdelegationens uppgifter och befogenheter sträcker
sig också till renodlat privata aktörer. Justitieombudsmannen, Människorättscentret och Människorättsdelegationen utgör tillsammans Finlands
nationella människorättsinstitution.
Enligt min uppfattning förutsätter ett effektivt tryggande av de grundläggande och de mänskliga rättigheterna allmän fostran, utbildning,
forskning och information samt möjligheten
att ge utlåtanden och göra framställningar, men
också möjligheten att ingripa i enskilda kränkningar av de grundläggande och de mänskliga
rättigheterna samt att inspektera myndigheter
och slutna inrättningar. Alla dessa funktioner
kombineras i Finlands nationella människorättsinstitution. Av det första verksamhetsåret att döma är de praktiska erfarenheterna av den mycket
lovande.

Avslutningsvis
Jag tror att främjandet av de grundläggande och
de mänskliga rättigheterna alltjämt kommer att
accentueras i JO:s verksamhet. Till detta bidrar
det faktum att Människorättscentret och Människorättsdelegationen inrättats i samband med
JO:s kansli. Den struktur som valts erbjuder utmärkta förutsättningar för informationsutbyte
och växelverkan mellan de olika delarna av institutionen samt för samordning av verksamheten
och utarbetande av en gemensam strategi. En
annan bidragande faktor är att JO har utsetts till
en sådan nationell förebyggande mekanism mot
tortyr som avses i OPCAT och uttryckligen ska
förebygga kränkningar.
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Till de FPA-förmåner som ofta söks via e-tjänsten hör studiestöd, förmåner för barnfamiljer,
stöd för boende och arbetslöshetsförmåner. I
typiska fall är det just de unga åldersklasserna
som berörs av dem.

Klagomål över FPA:s tjänster

Jussi Pajuoja

Hur betjänar Folkpensionsanstalten sina kunder?
Namnet Folkpensionsanstalten vittnar om svunna tider. När anstalten grundades 1937 hade den
hand om pensionerna för dem som inte längre
var med i arbetslivet.
Det ålderdomliga namnet ger en skev bild av
anstaltens nuvarande verksamhet. Det för tankarna till stora befolkningsgrupper i hög ålder som
får pension.
I det gamla namnet ingår också en serviceförväntning. Man kommer att tänka på ett gammalt
par som besöker en lokal byrå, så där som man
alltid gjorde förr.

FPA på Facebook
En helt annan bild av Folkpensionsanstaltens
kundprofil och av de serviceförväntningar som
hör ihop med den ger FPA:s e-tjänster. Webbplatsens layout berättar redan i sig hur tyngdpunkten
har ändrats. På webbplatsen dras blicken till den
stora logotypen Fpa, medan själva namnet Folkpensionsanstalten är mer i skymundan.
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Den visuella förändringen är ett uttryck för att
det inte längre handlar bara om pensioner utan
om en stor skara förmåner för olika befolkningskategorier. FPA har bl.a. hand om förmåner och
ersättningar som hänför sig till studier, barnfamiljer, arbetslöshet, utlänningar, hälsa och rehabilitering.
Ett tecken på förändringen är också det faktum att FPA år 2012 kompletterade sina e-tjänster genom att börja tillhandahålla tjänster på
Facebook. Dessa tjänster anlitas framför allt av
unga och medelålders vuxna.
FPA har alltså breddat sin service kraftigt under de senaste decennierna. Samtidigt skiljer sig
kanalerna som de nya kundgrupperna använder
markant från de tidigare. Där de traditionella FPAkunderna ville besöka den lokala byrån för att få
betjäning, vill de nya kunderna snarare undvika
att besöka byrån om ärendena går lätt att sköta
via webben.

JO har ibland kritiserats av den anledningen att
bara omkring 20 procent av klagomålen leder till
åtgärder. I fjol var åtgärdsprocenten av samma
storleksordning också för FPA:s del.
Allt har emellertid sina sidor. Klagomålen
över FPA:s verksamhet handlar ofta om att en
förmån inte har beviljats eller att den har beviljats till ett mindre belopp än det som hade sökts.
Det är möjligt att överklaga negativa avgöranden.
När det gäller FPA riktas överklagandet i allmänhet till besvärsnämnden för social trygghet, besvärsnämnden för studiestöd eller besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Beslut som besvärsnämnderna har fattat kan överklagas hos
försäkringsdomstolen.
Orsaken till att klagomål som riktas mot FPA
inte ger anledning till åtgärder är därmed i många
fall att ärendet redan är anhängigt hos en besvärsinstans eller att det ännu är möjligt att söka ändring i det. Eftersom det är lätt och gratis att klaga
hos JO händer det att människor så att säga för
säkerhets skull skriver också till honom, även om
ärendet redan är anhängigt hos en besvärsinstans.
Ofta klagas det hos laglighetsövervakaren också över slutliga avgöranden som besvärsinstanser,
exempelvis försäkringsdomstolen, har träffat. JO
kan emellertid inte ändra domstolsbeslut och inte heller ingripa på något annat sätt i avgöranden
som en domstol har meddelat inom ramen för sin
prövningsrätt.
Eftersom rättssäkerheten i anslutning till
FPA:s stöd, förmåner och bidrag tillgodoses genom sökande av ändring hör dessa angelägenheter inte till det som är centralt inom JO:s uppgiftsområde. Frågor som JO ofta ingriper i är däremot
kvaliteten på FPA:s rådgivning och service, hand-

läggningstiderna, beslutsmotiveringarna och
över huvud taget uppfyllandet av kravet på god
förvaltning.

Från lokal verksamhet
till landsomfattande service
En stor förändring som inträffat under de senaste åren är att FPA:s service har blivit landsomfattande efter att tidigare ha tillhandahållits lokalt.
Den gamla principen om lokal betjäning som
gick ut på att ärendena togs emot på FPA-byrån
och också behandlades och avgjordes där gäller
inte längre.
Ett exempel på den nya servicestrukturen är
FPA-byrån i Kampen i Helsingfors, som besöks
av 350–400 kunder dagligen. Råd ges till kunderna och deras ansökningar tas emot men byrån
avgör inte ansökningarna. Ii stället sänds de på
elektronisk väg annanstans för att handläggas.
Den nya servicestrukturen ligger också bakom
följande text på FPA-byråernas webbplatser: ”Om
du vill ha telefonrådgivning ring FPA:s telefonservicenummer. FPA-byråerna ger inte telefonrådgivning”. I vissa överklaganden anses texten
vara brysk.
I själva verket skulle det inte tjäna något till
att ringa t.ex. byrån i Kampen för att fråga hur
långt handläggningen av ett ärende har hunnit.
Eftersom ärendet slussas vidare och avgörandet
kan träffas var som helst i landet kan också uppföljningen av ärenden skötas bara på riksnivå.
FPA övergick till riksomfattande telefonservice år 2009. Det kontaktcenter som svarar för telefonservicen är placerat i Joensuu, Lieksa, Jyväskylä, Kemijärvi och Jakobstad. Betjäningen på svenska har koncentrerats till Jakobstad.
Barnsjukdomar har förekommit i FPA:s riksomfattande telefonservice. Enligt klagomålen har
bl.a. långa kötider upplevts som besvärliga. Kontaktcentret har försökt lösa problemet dels genom
att ha en större personal i tjänst under arbetstoppar, dels genom att ta i bruk en ny serviceform
där kontaktcentret ringer tillbaka till kunden.
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Vid inspektionerna har det diskuterats om FPA
skulle kunna jämna ut arbetstopparna också genom andra åtgärder, t.ex. genom att bevilja tidsbegränsade förmåner som upphör att gälla vid
en annan tidpunkt än årsskiftet.
Samtidigt gäller det att lägga märke till att det
tack vare det riksomfattande kontaktcentret är
möjligt att tillhandahålla bättre service än tidigare. Som exempel kan nämnas att lagen om garantipension trädde i kraft 2011. Man kan ansöka om
pensionen muntligen, genom att ringa till FPA:s
servicenummer för pensionsärenden. I praktiken
ringer kunden till kontaktcentret där en servicerådgivare fyller i kundens svar på frågorna i ansökningsblanketten. För att denna flexibla tjänst
skulle kunna tas i bruk var det av rättssäkerhetsskäl nödvändigt att FPA började banda alla samtal från kunderna.

Sex servicekanaler
FPA har sex servicekanaler av vilka fyra är riksomfattande. De riksomfattande kanalerna är
e-tjänsten, telefonservicen, uträttandet av ärenden per post och direktersättningen. Den service
som ges på byråerna och på samserviceställena
är i stället lokal.
FPA:s lokala servicenät glesas ut allt mer. Enligt rekommendationerna tillhandahålls service
fem vardagar i veckan, om kunderna är fler än
20 per dag. Om antalet kunder är 10–20 dagligen
kan kundbetjäningen ordnas t.ex. i form av samservice.
Samserviceställena upprätthålls av FPA och
andra offentliga organisationer gemensamt. Där
kan man hämta FPA:s ansökningsblanketter och
broschyrer samt lämna in ansökningar. Där får
man också allmän information om olika förmåner och om hur användningen av FPA:s e-tjänster går till. För personalen på samserviceställena
upprätthåller FPA särskilda webbsidor med information som stöder kundbetjäningen.
Personalen på samserviceställena har emellertid inte tillgång till FPA:s interna datasystem.
Därför är rådgivningen på samserviceställena av
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allmänt slag. I samband med den är det inte möjligt att kartlägga kundens individuella situation.
Vid FPA-byråerna håller man som bäst på att
införa en ny verksamhetsmodell med tre serviceformer. En av dem är en snabbservicedisk där
enkla ärenden kan uträttas, t.ex. ansökningar
lämnas in. Serviceform nummer två är personlig rådgivning som tillhandahålls på basis av ett
könummer. Den tredje serviceformen är ett tidsbokningssystem som går ut på att tid för ett besök eller samtal kan bokas via webben. Avsikten
med tidsbokningen är att sköta mera tidskrävande ärenden, sådana som brukar ta 30–45 minuter
i anspråk. I det nya servicekonceptet ingår dessutom kundterminaler med vars hjälp kunderna
kan uträtta egna ärenden genom att använda nätbankskoder eller ett chipförsett identitetskort.
Den allmänna principen för de inbokade
kundmötena är ”klart på en gång”, alltså att ärendet ska gå vidare efter besöket eller telefonsamtalet om alla bilagor redan finns vid det laget.
Vid FPA-byråerna sköts kundmötena av servicerådgivare som inte har särskild sakkunskap
i fråga om de förmåner som handläggs. Om särskild sakkunskap behövs, fås sådan genom att
bakgrundssupporten kontaktas.

Är FPA-kundernas ställning jämlik?
Från tillgänglighetssynpunkt är telefonen FPA:s
jämlikaste servicekanal. Den är lättillgänglig för
alla. I fjol klagades det hos JO över att samtalen
till FPA är avgiftsbelagda. Det kunde konstateras
att situationen är i sin ordning. De telefonnummer som är i FPA:s bruk är tilläggsavgiftsfria servicenummer. För samtal till dem betalar kunden
bara lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift, beroende på om trådtelefon eller mobil används.
De önskemål om att skynda på handläggningen som kunderna framställer per telefon kan
dock vara problematiska med avseende på likabehandlingen. Under inspektionerna har det visat sig att sådana önskemål kan tillmätas så stor
betydelse att ansökan avgörs före andra ansök-

ningar som lämnats in tidigare. På denna punkt
bör FPA:s försäkringsdistrikt ha enhetliga riktlinjer.
Med avseende på tillgängligheten är internet
den näst jämlikaste servicekanalen. Enligt Statistikcentralen använder omkring 90 % av 16–74
-åringarna i Finland internet. Målet för statsrådets projekt Bredband till alla är att alla, också de
som bor i glesbygden, ska ha tillgång till snabba
bredbandsförbindelser före utgången av år 2015.
Inom FPA har vissa praktiska omständigheter
hindrat en ökad användning av internet. Först nyligen har man kommit så långt att också bilagor
till ansökningarna kan lämnas in i e-tjänsten. Tekniken vid omvandling av bilagor till elektronisk
form kan visserligen vara besvärlig för kunderna.
Förfarandet med direktersättning är behändigt för kunderna. Systemet tillämpas bl.a. av de
producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som
har avtalat med FPA om att använda det. Då får
kunden ersättningen redan på läkarmottagningen
genom att visa upp sitt FPA-kort. Ersättningsbeloppet dras av från avgiften, så att bara självkostnadsandelen återstår att betala.
Från jämlikhetssynpunkt är det i någon mån
problematiskt att de stora serviceproducenterna
använder förfarandet med direktersättning, medan t.ex. privatpraktiserande läkare inte nödvändigtvis gör det. I sådana fall behöver kunden separat söka ersättning hos FPA.
En fråga för sig är om principen om kundernas jämlikhet genomförs i praktiken när det gäller byråernas och samserviceställenas serviceutbud. Leder indragningen av serviceställen till att
kunder i olika områden är i ojämlik ställning?
Frågan är mångfacetterad. Alla får god allmän
rådgivning på FPA:s webbplats. Också på samserviceställena kan rådgivningen vara bara av allmänt
slag. Inte heller är FPA-byråernas kundrådgivare
sakkunniga vad gäller förmånerna, utan även de
tillhandahåller i princip allmän rådgivning. Trots
att byråerna också kan ha anställda med särskild
sakkunskap är deras sakkunskap främst inriktad
på de förmåner som handläggs vid byrån.
Skillnaden mellan FPA-byråerna och andra serviceformer är sist och slutligen främst den att de

som betjänar kunder vid byråerna kan kontakta
bakgrundssupporten för att få hjälp av sakkunniga. Den servicen blir kunden utan, om det inte
finns en byrå inom rimligt avstånd.

FPA:s serviceutmaningar
Två etapper i FPA:s servicekedja utgör utmaningar. För det första: hurdan rådgivning behöver
kunderna för att kunna fylla i ansökningarna så
väl som möjligt soch samtidigt ansöka om alla
förmåner som de har rätt till? För det andra: hur
kan kunderna själva ta kontakt eller kunderna
bli kontaktade medan ansökningarna handläggs
efter inlämnandet?
Även om det ofta är möjligt att göra en bra
ansökan redan utifrån anvisningarna i e-tjänsten, finns det situationer som är knepigare. Så
kan det t.ex. i militärunderstödet ingå fem slag
av understöd (grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskit understöd, bidrag för räntor på studielån och underhållsbidrag). Dessutom varierar
militärunderstödet beroende på familjesituationen. Det kan beviljas bl.a. den värnpliktige, makan, en sambo med vilken den värnpliktige har
ett gemensamt barn, den egna eller makans/makens barn som den värnpliktige har att försörja
eller sambons barn.
Det kan t.o.m. för FPA-byråernas kundtjänst
vara en utmaning att kartlägga situationen i dess
helhet, trots att sakkunnig bakgrundssupport står
till buds. Förmånerna för funktionshindrade och
rehabiliteringsförmånerna är ett annat exempel
på ärendekategorier som kan vara en utmaning
för byråernas kundrådgivning.
Om den etapp som föregår inlämnandet av
ansökan inte fungerar, kan saken i någon mån
rättas till i handläggnings- eller rättelseskedet.
En handläggare som önskar ytterligare information, t.ex. komplettering av bilagorna till ansökan,
kan kontakta kunden per telefon eller brev. På
motsvarande sätt kan kunden via kontaktcentret
få kontakt per telefon med den som handlägger
ärendet. Via e-tjänsten kan kunden också få reda
på hur långt handläggningen har framskridit.
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Den kritiska frågan lyder hur pass väl förmånshandläggaren utgående från ansökan och informationen i ärendehanteringssystemet kan förvissa sig om att kunden har förstått att ansöka
om alla förmåner som han eller hon möjligen
har rätt till. Om kunden inte känner till en förmån som kanske är tillgänglig och handläggaren
inte är medveten om detta, kan kunden i värsta
fall gå miste om förmånen.
Det finns också en risk för att rättelse- och
besvärssystemet belastas, om kunderna inte får
tillräckligt detaljerad rådgivning innan ansökan
lämnas in eller medan den handläggs. Följden blir
då att erhållandet av förmåner dröjer. Till en del
kan problemet avhjälpas om FPA:s interna rättelseförfarande är effektivt. Om kunderna emellertid blir tvungna att ty sig till besvärsinstanser på
grund av att tillräcklig substansrådgivning saknas
är systemet tungrott och tidsödande. Då uppfyller det inte principen om god förvaltning.
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Framtidsutsikter för servicesystemet
Många olika projekt pågår i syfte att utveckla
FPA:s servicesystem. Erhållandet av service underlättas bl.a. genom nya ansökningsblanketter
och genom beslutsmallar som är avfattade på
klarspråk för att vara mera lättbegripliga.
FPA:s anställda strävar också efter att aktivt
ta kontakt med kunderna. En ny serviceform är
rådgivningen för arbetsförmåga, som hjälper
dem som behöver stöd för att återvända till arbetet efter sjukdom. I praktiken betyder det att
FPA kontaktar dem som får sjukdagpenning och
eventuellt behöver rehabilitering. En annan ny
serviceform består av personliga rådgivare som
tar helhetsansvar för förmånerna till funktionshindrade i behov av särskilt stöd.
Alla potentiella kunder nås dock inte. Vid
inspektionerna har FPA-personalen uttryckt oro
för att bl.a. äldre som bor ensamma, marginaliserade ungdomar och personer som har problem
med den psykiska hälsan kanske inte blir delaktiga av servicen. Trots att tröskeln är låg söker
de sig inte nödvändigtvis till servicen.

Maija Sakslin

Om rätten till äldreomsorg
Övervakning från Europarådet
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Nils Muižnieks besökte Finland sommaren
2012. Han har i uppdrag att främja respekten för
samt utbildning och ökad medvetenhet om de
mänskliga rättigheterna. I den rapport han lade
fram efter besöket tar han fasta på äldreomsorgen
och uttrycker sin oro för hur äldre ska kunna garanteras en god omsorg på jämlika grunder. Ett
särskilt bekymmer är skillnaderna mellan kommunerna när det gäller avtal om närståendevård,
serviceavgifter, stödet för närståendevården och
den svåra ekonomiska situationen i många kommuner. I rapportens slutsatser konstaterar Muižnieks att samtidigt som kommunernas självstyrelse måste respekteras, är staten är skyldig att
se till att kommunerna uppfyller minimikraven
i fråga om kvaliteten och tillgången på omsorgstjänster. Dessutom bör närståendevårdarnas situation ses över.
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Europeiska kommittén för sociala rättigheter avgjorde i december 2012 två klagomål som inlämnats av Närståendevårdare och Vänner -Förbundet. Med hänvisning till Muižnieks iakttagelser
konstaterade kommittén att Finland bryter mot
bestämmelserna om äldre människors rätt till
socialt skydd i den Europeiska sociala stadgan i
fråga om tillgången till närståendevårdsstöd och
avgifterna för serviceboende.
Enligt artikel 23 i den reviderade Europeiska
sociala stadgan ska äldre beredas möjlighet att
så länge som möjligt förbli fullvärdiga samhällsmedlemmar. Staten ska tillhandahålla bostäder
som passar för deras behov och hälsotillstånd
eller lämpligt stöd för anpassning av deras bostäder samt erbjuda hälsovård och andra offentliga tjänster som deras tillstånd kräver. Staten
ska dessutom tillförsäkra äldre som bor på institutioner lämpligt stöd med hänsyn till deras privatliv, samt delaktighet i beslut som rör levnadsförhållandena på institutionen.
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Europarådets sociala stadga trädde för Finlands
vidkommande i kraft år 1991. De rättigheter som
anges i stadgan justerades genom den reviderade
sociala stadgan, som trädde i kraft år 2002. Genom ett tilläggsprotokoll kompletterades stadgan
med bestämmelser om ett kollektivt klagomålsförfarande. Finland ratificerade detta protokoll
1998. Vissa internationella organisationer, som
företräder särskild expertis, kan anföra klagomål
om tillämpningen av stadgan. Klagomålet ska
gälla frågan om en stats lagar och praxis står i
överensstämmelse med en bestämmelse i stadgan. Individuella situationer kan inte bli föremål
för prövning. Finland är det enda land som har
godkänt nationella organisationers rätt att anföra klagomål.
I sitt första klagomål anförde Närståendevårdare och Vänner -Förbundet att rätten till socialt skydd enligt artikel 23 i den reviderade sociala stadgan hade kränkts, eftersom personer som
vårdar äldre inte bemöts på samma sätt överallt i
landet. Dessutom ansåg förbundet att skillnaderna i kommunernas serviceutbud till följd av otillräcklig finansiering leder till att äldre personer
bemöts på ett ojämlikt sätt.
Kommittén för sociala rättigheter fäste avseende vid att personer som av sin kommun konstaterats vara i behov av vård och som erhållit stöd
hade fått se sitt stöd dras in eller villkoren för stödet skärpas. Ingen alternativ service hade erbjudits. Åtminstone hade inte Finlands regering kunnat påvisa att alternativa former av omsorg hade
stått till buds.
Kommittén slog fast att även om stadgan inte
direkt förutsätter att nivån på de sociala förmånerna ska vara densamma i hela landet, kräver kommittén en rimlig likabehandling. Situationen i
kommunerna är otillfredsställande, eftersom deras prövningsrätt är omfattande, samtidigt som
det inte finns någon klar skyldighet att erbjuda
vårdarna förmåner eller alternativt service för de
äldre. Denna brist på enhetlighet till följd av variationer i den kommunala finansieringen innebär
ändå ingen kränkning av artikel 23. Däremot innebär den omständigheten att Finlands lagstift-
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ning gör det möjligt att vissa äldre personer varken beviljas stöd för närståendevård eller alternativt stöd en kränkning av artikeln.
I sitt andra klagomål hävdade förbundet att
Finland handlade i strid med artiklarna 13, 14, 16
och 23. Eftersom prissättningen för serviceboende är oreglerad, saknade äldre personer tillgång
till sådana boendeformer som motsvarar deras
hälsotillstånd.
Klagomålet gällde en omorganisering av
långvården så att sluten vård ersattes med serviceboende. Avgifterna för dessa serviceformer är
olika, vilket innebär avgifterna för serviceboende
är högre än för sluten vård.
Kommittén konstaterade att artikel 23 hade
kränkts. Den otillräckliga regleringen av avgifterna för serviceboende i kombination med att servicebehovet överstiger utbudet överensstämmer
inte med stadgan, i fall den varierande avgiftssättningen skapar rättslig osäkerhet för äldre personer. Då kommunerna fattar beslut om avgifterna
finns det enligt kommittén inga skyddsmekanismer, som skulle garantera att en person får den
service som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Detta leder också till att rätten till information om servicen och möjligheterna att utnyttja den inte förverkligas.

Justitieombudsmannens tillsyn
Närståendevårdare och Vänner -Förbundet hade
tidigare hos justitieombudsmannen anfört ett klagomål som gällde stödet för närståendevård. Enligt vedertagen praxis befattar sig justitieombudsmannen inte med ärenden som är anhängiga i
domstol eller hos någon annan myndighet. Denna princip gäller nationella domstolar och myndigheter, men den kan också iakttas när ett ärende behandlas i ett internationellt rättsorgan, såsom Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller EU-kommissionen. Att ett ärende
behandlas av domstolen för de mänskliga rättigheterna utgör ändå inget hinder för att justitieombudsmannen ska kunna pröva ärendet.

När man överväger att ta upp en sak till prövning är det enligt min uppfattning motiverat att
ta ställning till om det rör sig om en sådan rättighetskräkning där justitieombudsmannen kan hjälpa klaganden eller om det finns anledning att styra myndigheternas verksamhet för att säkerställa
respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna eller de mänskliga rättigheterna redan innan det internationella organet tagit ställning i
frågan.
Eftersom EU-kommissionens tillsynsförfarande delvis är politiskt, har jag tidigare ansett
att det faktum att ett ärende var anhängigt vid
kommissionen inte utgjorde hinder för att pröva
klagomålet. Europeiska kommittén för sociala
rättigheter tillställer ministerkommittén sina juridiska slutsatser innan de publiceras, och ministerkommittén antar en resolution på basis av dem.
En sådan resolution är politisk till sin natur. Därför beslöt jag att pröva klagomålet. Eftersom jag
var medveten om att samma frågor behandlades
av kommittén för sociala rättigheter, ansåg jag att
det primärt ankom på kommittén att tolka Europeiska sociala stadgan.
I mitt avgörande konstaterade jag att stödet
för närståendevård är en anslagsbunden form av
stöd, vilket innebär att kommunerna har rätt att
besluta om dess förutsättningar. En kommun kan
ändå inte ensidigt ändra villkoren i ett avtal om
stöd för närståendevård, men däremot kan avtalet
sägas upp, exempelvis för att ompröva förutsättningarna. Jag anser därför att en kommun kan säga upp avtal om stöd för närståendevård i syfte att
ingå nya avtal. Jag framhöll emellertid också att
en kommun i så fall ska se till att stödbehovet för
socialvårdsklienten och i förekommande fall också för den som har vårdat klienten utvärderas och
att klienten på ansökan beviljas social service eller
stödåtgärder i enlighet med sitt stödbehov och
övriga förhållanden.
Jag hade redan i ett tidigare avgörande, som
gällde avslag på en ansökan om stöd för närståendevård, granskat hur hemvård och stödåtgärder i
sådana fall ska ordnas för klienterna. På basis av
utredningen kunde jag inte konstatera att kom-

munen skulle ha försummat sin skyldighet att
ordna service i anslutning till närståendevården
eller ersättande service.
I mitt beslut framhöll jag att stödet för närståendevård handlar om kommunens allmänna
skyldighet att ordna ekonomiska stödåtgärder
och service i anslutning till stödåtgärden. Skyldigheten förpliktar kommunerna att ordna lagstadgad service och stödåtgärder och att reservera
ett behövligt belopp för detta ändamål i kommunens budget.
Den behovsbedömning som föregår den allmänna skyldigheten att ordna service sker huvudsakligen i samband med behandlingen av kommunens budget. Lagligheten av en kommunal budget kan granskas genom kommunalbesvär. Vid
bedömningen av om en kommun har uppfyllt
sin allmänna skyldighet att ordna service måste
tidigare ansökningar och beslut rörande stöd för
närståendevård granskas och dessutom vilken typ
av kompletterande service och stödåtgärder som
erbjuds. Behövliga faktauppgifter framgår i synnerhet av kartläggningarna av klienternas servicebehov och de serviceplaner som baserar sig på
dem. Kommunerna ska också aktivt följa hur behovet av service och stöd förändras.
Å andra sidan måste klientens behov av den
service som ansökan gäller också bedömas mot
bakgrund av de beviljade anslagen. Om anslagen
inte räcker till för alla de personer som uppfyller
stödkriterierna, kan kommunen allokera anslagen och ordna servicen enligt en förtursordning
som kommunen har definierat på förhand. Detta
ska emellertid ske på ett sätt som överensstämmer med den jämlikhetsprincip som framgår av
6 § i grundlagen.
I ett annat klagomålsavgörande har jag gett
en kommun riktlinjer för hur den ska förfara när
bevillningsgrunderna har justerats. I sådana fall
är det viktigt att på eget initiativ informera alla
personer som omfattas av stödet.
För närvarande utreder jag på eget initiativ
lagligheten i flera kommuners anvisningar om
stöd för närståendevård.
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I lagen om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården föreskrivs att socialvård i första hand ska lämnas så att klientens önskemål och
åsikt beaktas och klientens självbestämmanderätt även i övrigt respekteras. Klienten ska ges
möjlighet att delta i och påverka planeringen och
genomförandet av de tjänster som tillhandahålls.
Enligt lagens 5 § ska för klienten utredas hans
eller hennes rättigheter och skyldigheter samt olika alternativ och deras verkningar. Denna rådgivningsskyldighet innefattar också skyldigheten att
vid behov instruera klienten om att söka sådan
service eller sådana stödåtgärder som är lämpligare eller ändamålsenligare för klienten. När socialvård lämnas ska enligt lagens 7 § en plan utarbetas. Även om planen inte är en förpliktande handling för kommunen, ska de kommunala myndigheterna verka för att klienten söker service och
stödåtgärder i enlighet med planen.
I ett klagomål som jag har avgjort var det fråga om en stads förfarande i samband med att servicestrukturen sågs över. Klaganden ifrågasatte
förfarandet, eftersom ett flertal platser i vårdinrättningar hade omvandlats till platser för serviceboende. I mitt beslut ansåg jag att förfarandet
var lagstridigt i den bemärkelsen att man inte i
tillräckligt god tid på ett korrekt sätt hade informerat om ändringen. Detta ledde till att intressebevakarnas möjligheter att bevaka sina huvudmäns intressen förhindrades eller försvårades.
Förfarandet var också felaktigt till den del
som man i samband med att vårdformen ändrades samtidigt fattade beslut om klientavgifterna
utan att andra klientrelaterade beslut hade fattats.
Eftersom ändringen för många personer innebar
att de hade blivit klienter inom serviceboendet i
stället för inom institutionsvården, borde var och
en ha fått ett beslut av vilket framgick på vilket
sätt behovet av vård samt övriga omständigheter
hade förändrats, och på vilka grunder man hade
kommit fram till att serviceboendet bäst motsvarade vårdbehovet. Med hjälp av ett sådant beslut
skulle klienterna enligt min uppfattning ha kunnat föra grunderna för ändringen av serviceformen till förvaltningsdomstolen för prövning.
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Jag har även uppmärksammat motsvarande problematik i samband med att ett äldreboende upphörde med sin verksamhet. Ett flertal äldre, av vilka en del led av demenssjukdom, överfördes till
stadens egna långvårdsplatser eller motsvarande
köptjänster eller till platser inom effektiverat serviceboende. Eftersom kommunens basservicenämnd inte i tillräcklig utsträckning hade utrett
hur flyttningen påverkade de äldres välfärd, bad
jag regionförvaltningsverket göra en utredning
för varje enskild person som omfattades av flyttningen och granska deras serviceplaner. En verksamhetsnedläggning med en osedvanligt snäv
tidtabell skapar otrygghet.
Jag ansåg att de äldres människovärde hade
kränkts då de flyttats utan att de själva eller deras
anhöriga hade kunnat delta i beslutsfattandet. Jag
ansåg vidare att om det inte var fråga om överföring till sjukvård som ordinerats av läkare, ska dylika interna överföringar inom socialvården basera sig på överklagbara beslut. Jag framhöll också
att överklagbara beslut måste fattas om ändring
av vårdavgifterna, eftersom avgifterna kan påverkas i synnerhet om en person överförs från ett
äldreboende till ett serviceboende.
I samband med inspektionerna under verksamhetsåret har jag uppmärksammat såväl socialvårdsenheter som kommunala ekonomiförvaltningsenheter på att många klienters försörjning påverkas av att social- och hälsovårdens
avgifter kumuleras. Vissa klienter blir tvungna
att söka utkomststöd. Detta kan bero på att avgiften är alltför hög eller på att avgiften inte
sänkts, trots att lagstiftningen om klientavgifter stöder ett sådant förfarande. Jag anser att den
som ansvarar för indrivningen av avgifter, i samråd med den som ansvarar för beviljande av utkomststöd, måste skapa förfaranden för att identifiera och korrigera situationer där klienternas
sociala och ekonomiska rättigheter äventyras.
Av mina klagomålsavgöranden framgår att
detta bl.a. kan innebära att de tjänsteinnehavare
som sköter utkomststödsärenden ska uppmana
klienterna att ansöka om att en avgifts sänks eller efterskänks och vid behov på eget initiativ

ta reda på möjligheterna att ändra avgiften, om
klienten inte själv klarar av att göra det. Ett sådant förfarande står också i samklang med principen om god förvaltning. I stället för att bevilja
utkomststöd bör man utreda om en avgift kan
sänkas eller efterskänkas. Detta är särskilt befogat om klientens livssituation, t.ex. inom effektiverat serviceboende, förefaller att vara bestående.
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2.1
Översikt av verksamheten
År 2012 var den finländska JO-institutionens nittiotredje verksamhetsår. JO inledde sin verksamhet vid Finlands riksdag år 1920. Institutionen är
den nästäldsta i sitt slag i hela världen. JO-institutionen härstammar från Sverige, där tjänsten som
riksdagens justitieombudsman inrättades år 1809.
Efter Finland spred JO-institutionen sig till de
övriga nordiska länderna i mitten av 1900-talet.
Danmark fick en JO år 1955 och Norge år 1962.
Internationella ombudsmannainstitutet
(International Ombudsman Institute, IOI) har
för närvarande ca 160 medlemmar. En del av dem
är dock verksamma på regional eller lokal nivå.
T.ex. i Tyskland och Italien finns inga parlamentariska ombudsmän. År 1995 inrättade Europeiska
unionen en europeisk ombudsmannainstitution.

2.1.1
Uppgifter och arbetsfördelning
JO är landets högsta laglighetsövervakare och
utses av riksdagen. JO övervakar att de som sköter offentliga uppdrag följer lagen, fullgör sina
skyldigheter och respekterar de grundläggande
fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. JO:s övervakningsbehörighet omfattar
domstolar, myndigheter och tjänstemän samt
sådana personer och sammanslutningar som
sköter offentliga uppgifter. JO:s laglighetskontroll omfattar däremot inte sådana privata aktörer
eller personer som inte har offentliga uppdrag.
JO är inte heller behörig att granska riksdagens
lagstiftningsarbete, riksdagsmännens verksamhet eller de tjänsteåtgärder som vidtas av justitiekanslern i statsrådet.
De högsta laglighetsövervakarna, dvs. justitieombudsmannen (JO) och justitiekanslern (JK),
har nästan samma behörighet. Det enda undan-
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taget utgörs av tillsynen över advokater, som endast hör till JK:s behörighet. Det är bara JO eller
JK som kan besluta att en domare ska åtalas för
lagstridigt förfarande i ämbetsutövningen.
Vid arbetsfördelningen mellan JO och JK har
JO fått till uppgift att behandla ärenden som gäller fängelser och andra slutna anstalter där personer tas in mot sin vilja samt ärenden som gäller
frihetsberövande enligt tvångsmedelslagen. JO
behandlar också ärenden som gäller försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, krishanteringspersonal och Försvarsutbildningsföreningen
samt militära rättegångar.
JO har en oberoende ställning och står utanför den traditionella tredelningen av statsmakten
– dvs. den lagstiftande makten, den verkställande
makten och domsmakten. Myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag är skyldiga att
ge JO all den information som behövs för laglighetskontrollen. Syftet med laglighetskontrollen
är bl.a. att säkerställa att rättsskyddet och de interna kontrollmekanismerna inom olika förvaltningssektorer fungerar klanderfritt.
JO ger årligen en berättelse till riksdagen där
han eller hon på basis av sina iakttagelser även
bedömer läget inom rättsskipningen och redogör
för brister som observerats i lagstiftningen.
I grundlagen och i lagen om riksdagens justitieombudsman finns bestämmelser om hur JO utses samt om JO:s behörighet och uppgifter. Dessa
bestämmelser finns i bilaga 1 till berättelsen.
Riksdagen utser vid sidan av justitieombudsmannen också två biträdande justitieombudsmän.
Var och en av dessa utses för en mandatperiod på
fyra år. Justitieombudsmannen fattar beslut om
deras inbördes arbetsfördelning. De biträdande
justitieombudsmännen avgör sina ärenden självständigt och med samma befogenheter som justitieombudsmannen.

Ledningen för justitieombusmannens kansli våren 2013. På bilden
(fr. v.) justitieombudsman Petri
Jääskeläinen, biträdande justitieombudsman Maija Sakslin, ställföreträdaren för biträdande justitieombudsmannen Pasi Pölönen,
kanslichef Päivi Romanov och
biträdande justitieombudsman
Jussi Pajuoja.

Under verksamhetsåret behandlade JO Jääskeläinen ärenden av principiell betydelse samt ärenden
som gällde statsrådet och de övriga högsta statsorganen. Därutöver behandlade han bl.a. ärenden
som gällde domstolarna och justitieförvaltningen,
fångvården, hälso- och sjukvården samt språkliga
rättigheter. BJO Pajuoja behandlade bl.a. ärenden
som gällde polisen, åklagarväsendet och försvarsmakten, utbildning, vetenskap och kultur samt
arbetskrafts- och arbetslöshetsskyddet. BJO Sakslin behandlade t.ex. ärenden som gällde socialvården, barnets rättigheter, region- och lokalförvaltningen, utsökning samt utlänningars ställning.
En redogörelse för den detaljerade arbetsfördelningen finns i bilaga 2.
Då en biträdande justitieombudsman är förhindrad att sköta sina uppgifter kan justitieombudsmannen utse en ställföreträdare att sköta
uppgifterna. I samband med revideringen av lagen om riksdagens justitieombudsman ändrades
bestämmelserna om ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen. Denna ändring
innebär att justitieombudsmannen kan kalla ställföreträdaren att sköta uppgifterna på basis av det
faktiska behovet, oavsett hur länge den biträdande justitieombudsmannen är förhindrad att skö-

ta sina uppgifter. Som ställföreträdare verkade år
2012 referendarierådet Pasi Pölönen i sammanlagt
48 arbetsdagar.

2.1.2
Värderingar och målsättningar
för verksamheten vid JO:s kansli
Laglighetskontrollen i Finland har med tiden förändrats i flera avseenden. JO:s åklagarroll har trätt
i bakgrunden och JO har fått en mer framträdande roll när det gäller att utveckla myndighetsverksamheten. JO har koncentrerat sig på att inom
ramen för laglighetskontrollen ställa krav på gott
förvaltningsförfarande och ge myndigheterna
handledning inom detta område.
JO fick i uppgift att övervaka tillgodoseendet
av de grundläggande fri- och rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna i samband med reformen
av de grundläggande fri- och rättigheterna år 1995.
Detta förändrade perspektivet inom JO:s verksamhet så att JO därefter har koncentrerat sig på att
se till att individens rättigheter tillgodoses framom att övervaka att myndigheterna uppfyller sina skyldigheter. De grundläggande fri- och rättig-
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heterna och de mänskliga rättigheterna har varit
aktuella i nästan alla ärenden som JO behandlat
efter reformen. Bedömningen av huruvida dessa
rättigheter har respekterats innebär att JO gör avvägningar mellan principer som uttrycker motstridiga intressen samt uppmärksammar synpunkter som främjar tillgodoseendet av rättigheterna.
JO har betonat betydelsen av sådana lagtolkningar som främjar respekten för de grundläggande
fri- och rättigheterna.
De uppgifter som föreskrivs för JO skapar
också grunden för de värderingar och målsättningar som gäller såväl laglighetskontrollen som
det övriga arbetet vid kansliet. Värderingarna för
JO:s kansli fastställdes år 2009. Kansliets grundläggande värderingar har granskats ur klienternas, myndigheternas, riksdagens, de anställdas
och ledningens synvinkel.
Nedan följande sidan finns en kortfattad redogörelse för värderingarna och målsättningarna
för verksamheten vid JO:s kansli.

2.1.3
Verksamhetsformer och
tyngdpunktsområden
Bland JO:s uppgifter och verksamhetsformer
står undersökningen av klagomål i centrum.
Enligt den lagreform som trädde i kraft år 2011
undersöker JO sådana klagomål som omfattas
av JO:s laglighetskontroll då det finns anledning
att misstänka att den övervakade har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet
eller då JO på någon annan grund anser det motiverat. Med anledning av klagomålen vidtar JO de
åtgärder som han anser vara befogade med tanke
på efterlevnaden av lagen, rättsskyddet eller tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Vid sidan av de ärenden som inleds med anledning av
klagomål kan JO också fatta beslut om att på eget
initiativ undersöka observerade missförhållanden.
Enligt lagen ska JO också inspektera olika
ämbetsverk och inrättningar. JO ska i synnerhet
granska bemötandet av personer som är intagna i
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fängelser och andra slutna anstalter samt bemötandet av beväringar vid garnisonerna. JO
inspekterar också andra inrättningar, i synnerhet
verksamhetsenheter som hör till social- och hälsovårdssektorn. Övervakningen av att barnets
rättigheter tillgodoses hör till tyngdpunktsområdena inom JO:s verksamhet.
Vid laglighetskontrollen aktualiseras de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna såväl då JO avgör enskilda klagomål
som vid planeringen av inspektioner och valet av
ärenden som JO tar upp till prövning på eget initiativ. Avsnitt 3 i berättelsen innehåller en särskild
redogörelse för dessa rättigheter.
JO har också till uppgift att övervaka bruket
av teleavlyssning, teleövervakning och teknisk
avlyssning dvs. s.k. teletvångsmedel. Det krävs i
allmänhet ett domstolsbeslut för att teletvångsmedel ska få användas. Teletvångsmedlen används i första hand i samband med förundersökningen av allvarliga brott. Dessa teletvångsmedel
medför ingrepp i flera av de grundläggande frioch rättigheter som tryggats i grundlagen, såsom
skyddet för privatlivet, förtroliga meddelanden
och hemfriden. Enligt lagen ska inrikesministeriet, Tullen och försvarsministeriet årligen överlämna en berättelse om användningen av teletvångsmedel till JO.
Enligt lagen har polisen dessutom under
vissa förutsättningar rätt att utföra täckoperationer för att bekämpa allvarlig och organiserad
kriminalitet. Med hjälp av täckoperationer skaffar polisen information om kriminell verksamhet t.ex. genom att infiltrera sig i kriminella grupper. Inrikesministeriet ska årligen överlämna en
berättelse angående täckoperationerna till JO.
Övervakningen av teletvångsmedel och täckoperationer behandlas i avsnitt 4.6.
Betoningen av de grundläggande fri- och rättigheterna har även i övrigt påverkat inriktningen
av JO:s verksamhet. JO har inte enbart till uppgift
att övervaka att dessa rättigheter tillgodoses, utan
JO ska också aktivt främja respekten för dem. I
detta syfte för JO bl.a. diskussioner med centrala
medborgarorganisationer. JO tar också i samband
med inspektionerna på eget initiativ upp frågor

Värderingar och målsättningarna
för JO:s laglighetskontroll
Värderingar
Rättvisa, människonärhet och ansvarsfullhet är
de centrala värderingarna vid JO:s kansli. Dessa
värderingar innebär att man vid kansliet frimodigt
och självständigt verkar för att främja rättvisan.
Kansliets sätt att verka präglas av människonärhet
och öppenhet. Verksamheten ska i alla avseenden
skötas ansvarsfullt, resultatrikt och högklassigt.

Målsättningar
Målet med JO:s verksamhet är att alla de uppgifter
som ålagts JO i lag ska skötas så väl som möjligt.
Detta kräver att verksamheten sköts effektivt,
med kännedom om de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande fri- och rättigheterna, i rätt
tid, omsorgsfullt och med beaktande av kundens
synvinkel. Dessutom krävs det att verksamheten
kontinuerligt utvecklas på basis av en kritisk utvärdering av den egna verksamheten samt i enlighet med de förändringar som sker i verksamhetsbetingelserna.

Uppgifter
JO:s kärnuppgift är att övervaka och främja lagligheten och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna. Detta sker genom att JO behandlar klagomål och undersöker ärenden på eget initiativ. Till
JO:s särskilda uppgifter hör att utöva tillsyn över
förhållandena för och bemötandet av beväringar
och personer som är intagna i slutna inrättningar.
Till JO:s särskilda uppgifter hör också att inspektera olika ämbetsverk och inrättningar, övervaka
bruket av teletvångsmedel och andra metoder för
hemlig informationsanskaffning samt handlägga
ärenden som berör minister- och domaransvaret.

Tyngdpunkter
Tyngdpunkterna inom verksamheten bestäms i
huvudsak utgående från antalet ärenden och ärendenas art. Inriktningen av den verksamhet som

JO utövar på eget initiativ i anslutning till övervakningen av de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande fri- och rättigheterna fastställs
utgående från justitieombudsmannens och de biträdande justitieombudsmännens visioner. Detsamma gäller tyngdpunkterna för JO:s särskilda
uppgifter och det internationella samarbetet. Vid
inriktningen av resurserna beaktas särskilt verksamhetens genomslagskraft, rättsskyddet och
kraven på god förvaltning. Dessutom tas särskild
hänsyn till utsatta grupper i samhället.

Verksamhetsprinciper
I all verksamhet eftersträvas högklassighet, objektivitet, öppenhet, flexibilitet, snabbhet och god
kundservice.

Verksamhetsprinciper för klagomålsärenden
När det gäller klagomålsärenden innebär kravet
på att verksamheten ska hålla hög standard bl.a.
att den tid som används för undersökningen av
enskilda ärenden ska anpassas till laglighetskontrollen som helhet och att de åtgärder som vidtas
ska vara effektiva. Vid avgörandet av klagomålen
fästs vikt vid att parterna ska höras, att avgörandet
ska grunda sig å korrekta fakta och rättsregler, att
avgörandet avfattas på ett tydligt och kortfattat
sätt samt vid att motiveringen är övertygande.
Man har uppställt som mål att alla klagomål förordnas emellertid brådskande behanling och dessa
behandlas inom en kortare tid som fastställs särskilt för varje klagomål.

Betydelsen av att målen nås
Förtroendes för JO:s verksamhet påverkas av hur
väl man lyckas uppnå de nämnda målen och av den
bild som förmedlas av verksamheten. Allmänhetens förtroende för verksamheten utgör en förutsättning för JO-institutionens existens och genomslagskraft.
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som tangerar de grundläggande fri- och rättigheterna och som har en betydelse utöver de enskilda fallen. Ett särskilt tema inom övervakningen
av de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna utgjordes år 2012 av
likabehandling och jämlikhet. En redogörelse för
detta tema finns i avsnitt 3.4.

2.1.4
Efter lagreformen
Under år 2012 vidareutvecklades vid JO:s kansli
förfarandena och arbetets effektivitet så som den
lagreform som trädde i kraft 1.6.2011 förutsätter.
Syftet med lagreformen var att göra laglighetskontrollen mer effektiv. Den har också gett JO
fler handlingsalternativ och större prövningsrätt.
Också medborgarperspektivet betonades och klagomålens preskriptionstid förkortades från fem
år till två år. JO strävar även efter att i mån av möjlighet hjälpa klagandena, t.ex. genom att göra
framställningar om korrigering av fel. JO Jääskeläinen behandlade i sitt anförande i början av berättelsen för år 2011 närmare frågan om hur JO
kan hjälpa dem som anför klagomål.
De bestämmelser i lagen om justitieombudsmannen som gäller det nationella Människorättscentret och Människorättsdelegationen trädde i
kraft 1.1.2012. Människorättscentrets direktör som
JO utnämnde 21.12.2011, efter att ha fått grundlagsutskottets ställningstagande, tillträdde tjänsten
1.3.2012 då det kan anses att centrets verksamhet
egentligen började. Människorättscentrets två
sakkunniga, vilkas tjänster inrättades i december
2011, utnämndes 30.3.2012. Den ena tillträdde sin
tjänst 3.5 och den andra 14.5.2012.
Utrikesministeriet avlät 20.12.2012 till riksdagen en länge beredd proposition (RP 182/2012 rd)
om godkännande av det fakultativa protokollet
till konventionen mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som
hör till området för lagstiftningen och om tilllämpning av protokollet. I propositionen ingick
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också ett förslag till lag om ändring av lagen om
riksdagens justitieombudsman och ett förslag om
att justitieombudsmannen ska utses till nationell
förebyggande mekanism enligt protokollet. Genom protokollet skapas ett system inom ramen
för vilket oberoende internationella och nationella besöksorgan regelbundet besöker platser där
frihetsberövade personer hålls fängslade. I protokollet förutsätts det även att konventionsstaterna
inrättar eller utser en eller flera oberoende nationella förebyggande mekanismer eller fortsätter
att vidmakthålla en sådan. Riksdagen antog lagförslagen 5.4.2013.
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2.1.5
Klagomål och övriga
laglighetskontrollärenden

2000
2001

Under år 2012 inkom 4 335 klagomål till JO:s
kansli, dvs. ca 150 fler än året innan. Under året
avgjordes 4 634 klagomål, vilket är ca 250 fler än
året innan och ca 300 mer än antalet anhängiggjorda klagomål.
Under de senaste åren har antalet klagomål
som sänts per brev eller per telefax eller lämnats
in personligen minskat, medan antalet klagomål
som sänts in per e-post har ökat avsevärt. År 2012
inkom merparten, närmare 60 % av klagomålen
i elektronisk form.
De klagomål som inkommer till JO registreras i diariet vid JO:s kansli inom en specifik ärendekategori (kategori 4). Klaganden får inom ca
en vecka ett brev med ett meddelande om att klagomålet har mottagits. Om klagomålet inkommer via e-post skickas dessutom omedelbart ett
elektroniskt ankomstmeddelande.
En del av klagomålen behandlas i ett s.k. påskyndat förfarande. År 2012 behandlades 838 klagomål på detta sätt, vilket motsvarar drygt 19 %
av alla klagomål. Syftet med det påskyndade förfarandet är att redan då ärendena kommer in till
JO preliminärt gallra ut sådana ärenden som registrerats som klagomål men som det inte finns
skäl att undersöka närmare. Detta gallringsför-
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Inkomna och avgjorda klagomål under åren 2001–2012

farande lämpar sig i synnerhet för sådana ärenden där det tydligt framgår att det inte finns anledning att misstänka något fel, där ärendet har
preskriberats eller inte omfattas av JO:s behörighet, där det är fråga om en ospecificerad skrivelse
eller ett ärende som är under behandling hos någon annan myndighet eller där klaganden upprepar sig och det inte finns någon anledning att
ompröva det tidigare avgörandet. Ifall klagomålet
behandlas i det påskyndade förfarandet skickas
inte något meddelande till klaganden om att klagomålet mottagits. Om det dock visar sig att klagomålet inte lämpar sig för det påskyndade förfarandet, återbördas ärendet till de vanliga klagomålen. I detta fall sänds ett meddelande till klaganden om att klagomålet mottagits. I de ärenden som behandlas i påskyndat förfarande bör
den som avgör ärendet få ett svarsutkast inom
en vecka. Till klaganden sänds ett svar som undertecknats av föredraganden.

inkomna

avgjorda

2011

2012

4 147
4 385

4 302
4 634

Ärenden som överförts från
justitiekanslern

38

33

Egna initiativ

82
64

74
61

Utlåtanden och
sakkunniguppdrag

37
42

51
52

239
237

263
255

4 543
4 728

4 723
5 002

Klagomål

Övriga skrivelser
Sammanlagt

Inkomna och avgjorda laglighetskontrollärenden
under åren 2011–2012
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Brev från allmänheten med karaktären av förfrågningar, skrivelser som är uppenbart ogrundade eller som JO inte har befogenheter att avgöra,
skrivelser med oklart innehåll och anonyma skrivelser behandlas inte som klagomål, utan de registreras inom en särskild kategori av ärenden
(kategori 6, övriga skrivelser). Dessa skrivelser räknas dock till de ärenden som hänför sig till laglighetskontrollen. Skrivelserna sänds från registratorskontoret till ställföreträdaren för biträdande
justitieombudsmannen eller till kanslichefen,
som distribuerar dem vidare till notarierna och
inspektörerna för beredning. Skrivelserna besvaras och svarskoncepten granskas av ställföreträdaren för biträdande justitieombudsmannen eller
av kanslichefen. År 2012 inkom 263 skrivelser som
hänförde sig till denna kategori av ärenden.
Skrivelser som endast sänts för kännedom
diarieförs också, men besvaras inte. Ställföreträdaren för biträdande justitieombudsmannen eller
kanslichefen granskar dock även dessa skrivelser.
Meddelanden som inkommer via den responsblankett som finns på kansliets webbplats behandlas också på detta sätt. År 2012 inkom 1 018
skrivelser för kännedom.

År 2012 hänförde sig av alla inkomna klagomål
81 % till de tio största ärendekategorierna. I bilaga 4 finns uppgifter om antalet klagomål inom
de tio största ärendekategorierna.
År 2012 avgjordes sammanlagt 61 ärenden som
tagits till prövning på eget initiativ. Av dessa föranledde 48 (78 %) åtgärder från JO:s sida.
Vid JO:s kansli har man uppställt som mål
att klagomålens behandlingstid ska vara högst ett
år. Under de senaste åren har man så småningom
närmat sig detta mål. Sedan år 2008 har det inte
vid årsskiftet funnits ett enda klagomål som varit
äldre än två år. Till följande år överfördes vid utgången av år 2012 77 klagomål som varit under
behandling i mer än ett och ett halvt år och på
motsvarande sätt 133 klagomål som varit under
behandling i mer än ett år. Antalet ärenden i den
sist nämnda kategorin ärendena halverades jämfört med föregående år.
Klagomålsärendenas genomsnittliga behandlingstid var vid årets slut 5,4 månader, medan den
vid utgången av 2011 var 6 månader.
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2.1.6
Åtgärder
Inom JO:s verksamhet är de mest betydelsefulla
ärendena sådana som föranleder åtgärder från
JO:s sida. Åtgärderna innebär att JO utfärdar ett
förordnande om att tjänsteåtal ska väckas, ger
en anmärkning, meddelar sin uppfattning eller
gör en framställning. Ett ärende kan också leda
till att JO vidtar någon annan åtgärd, såsom förordnar att förundersökning ska inledas i ärendet
eller delger en myndighet ett av sina tidigare ställningstaganden. Det är också möjligt att det görs
en rättelse i ärendet under den tid ärendet är under utredning hos JO.
Den allvarligaste åtgärden innebär att JO förordnar att tjänsteåtal ska väckas. JO behöver emellertid inte förordna att åtal ska väckas trots att den
övervakade har agerat lagstridigt eller försummat
sina skyldigheter, om JO anser att en anmärkning
är en tillräcklig åtgärd. JO kan också meddela sin
uppfattning om det lagenliga förfarandet eller
uppmärksamma den övervakade på de krav som
god förvaltningssed ställer eller på synpunkter
som främjar tillgodoseendet av de grundläggande
fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. De uppfattningar som JO meddelar kan
antingen vara kritiska eller vägledande.
JO kan också göra en framställning om att
ett fel ska rättas eller ett missförhållande avhjälpas, samt uppmärksamma statsrådet eller något
annat organ som svarar för lagberedningen på
brister som JO observerat i olika bestämmelser
eller föreskrifter. Ibland rättar myndigheten sitt
fel på eget initiativ redan i det skede då JO ingriper i ärendet genom en begäran om en utredning
av myndigheten.
Av samtliga avgjorda klagomål och ärenden
som tagits till prövning på eget initiativ under år
2012 var 882, dvs. nästan 19 %, sådana som föranledde åtgärder från JO:s sida. Av klagomålen och
de ärenden som tagits till prövning på eget initiativ blev 1 409, dvs. 30 %, föremål för s.k. fullskalig
undersökning, vilket innebär att det inhämtades
minst en utredning och/eller ett utlåtande i ären-

det. JO vidtog åtgärder med anledning av ca 53 %
av dessa ärenden.
I ca 43 % av ärendena, dvs. i ca 2 000 ärenden,
fanns det inte skäl att misstänka något fel eller
lagstridigt förfarande eller någon anledning för
JO att vidta åtgärder. I 461 ärenden, vilket motsvarar nästan 10 % av ärendena, konstaterades
inget felaktigt förfarande. I 29 % av fallen (1 340)
togs klagomålet inte till prövning.
Den vanligaste orsaken till att ett klagomål inte tas till prövning är att ärendet redan behandlas
av en behörig myndighet. Laglighetsövervakaren
befattar sig nämligen vanligtvis inte med ärenden
som är under behandling hos en besvärsinstans
eller hos någon annan myndighet. Av alla inkomna klagomål var något över 13 % (620) sådana hos
andra myndigheter anhängiga ärenden som inte
togs upp till prövning. Till de ärenden som inte
tas upp till prövning hör också sådana ärenden
som inte omfattas av JO:s behörighet samt i regel
också sådana ärenden som är över två år gamla.
Då de klagomål som inte tagits upp till prövning utelämnas ur granskningen, motsvarar åtgärdsavgörandena närmare 27 % av de klagomål
som togs upp till prövning.
Under verksamhetsåret utfärdades inga förordnanden om att tjänsteåtal skulle väckas. JO
gav 41 anmärkningar och meddelade sin uppfattning i 698 fall. I 43 fall gjordes en rättelse i ärendet
medan behandlingen pågick. I 34 fall klassificerades avgörandena som framställningar, även om
också andra avgöranden innefattade sådana ställningstaganden angående utveckling av förvaltningen som till sin karaktär påminde om framställningar. Övriga åtgärder statistikfördes i fråga
om 66 ärenden. I själva verket vidtogs en aning
fler åtgärder än vad som framgår av statistiken,
eftersom endast en åtgärd statistikförs i fråga om
ett och samma ärende, trots att flera åtgärder har
vidtagits i ärendet.
JO utförde under verksamhetsåret åtalsprövning med anledning av en fånges dödsfall, efter
att ha förordnat om förundersökning. Det fanns
skäl att misstänka att någon eller några av de
tjänstemän som svarade för övervakningen av
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eller någon annan myndighet

14 %

18,8
16 %

över 5 år eller över 2 år (från 1.6.2011)
hade förflutit från händelsen
ärendet förefallit på någon annan grund

*

48

Åtgärdsavgörandenas procentuella andel av avgörandena
i respektive kategori av klagomål och egna initiativ

Klagomål som inte prövats år 2012
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fången och för att fången fick hälso- och sjukvård
hade gjort sig skyldiga till brott mot tjänsteplikt
eller till brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. JO
ansåg efter förundersökningen att det inte framkommit tillräckliga bevis för brott mot tjänsteplikt och beslöt därför att åtal inte skulle väckas.
JO ansåg det dock vara skäl att rapportera om sina
iakttagelser i egenskap av laglighetsövervakare
och att göra en allmän bedömning av hur självmord i fängelserna kan förebyggas. I avsnittet om
fångvården redogörs närmare för rapporten och
de åtgärder som den föranlett (2357/2/12* s. 193).

2.1.7
Inspektioner
Under verksamhetsåret inspekterade JO 147 inrättningar, dvs. nästan 30 mer än året innan (118).
En förteckning över alla inspektioner finns i bilaga 5. Inspektionerna beskrivs närmare i samband
med de avsnitt som gäller de olika sakområdena.
Av inspektionerna utfördes knappt två tredjedelar under ledning av justitieombudsmannen
eller någon av de biträdande justitieombudsmännen, medan över en tredjedel genomfördes av föredragandena. Sex oanmälda inspektioner gjordes
i fängelser och 10 inspektioner i polisfängelser.
Beväringar och personer som är intagna i
slutna anstalter ges i samband med inspektionerna tillfälle att föra förtroliga samtal med JO
eller JO:s medarbetare. JO inspekterar också t.ex.
skolhem, anstalter för utvecklingsstörda och andra inrättningar som hör till social- och hälsovårdssektorn.
I samband med inspektionerna uppdagas ofta
missförhållanden som JO senare undersöker på
eget initiativ. Inspektionerna har också en förebyggande funktion.
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2.1.8
Nationellt och
internationellt samarbete

Tilldragelser inom landet
JO:s berättelse för år 2011 överlämnades till riksdagens talman den 8 juni 2012.
JO-kansliet besöktes under året av många inhemska grupper. Under besöken fördes diskussioner om aktuella frågor och om JO:s verksamhet. Riksdagens talman Eero Heinäluoma, I vice
talman Pekka Ravi och II vice talman Anssi Joutsenlahti besökte kansliet 14.3. Representanter för
grundlagsutskottet besökte kansliet 16.3 och representanter för lagutskottet den 21.3.
I kansliet ordnades 24.1 samarbetsförhandlingar med barnombudsman Maria Kaisa Aula.
Representanter för Polisstyrelsen besökte under året kansliet två gånger, dvs. 21.9 och 1.11. Under det första besöket, från Polisstyrelsens enhet
för övervaknings- och utryckningsverksamhet,
var temat polisfängelserna och under det andra
besöket, från Polisstyrelsens enhet för laglighetskontroll, var temat laglighetskontroll. Riksåklagarämbetets polisbrottsteam besökte kansliet 22.5
och Ålands landskapsregerings polisbefäl 20.11.
Representanter för Amnesty International
besökte kansliet 2.10.
Under verksamhetsåret har justitieombudsmannen, de biträdande justitieombudsmännen
och kanslipersonalen också besökt andra myndigheter och bekantat sig med deras verksamhet,
hållit föredrag och deltagit i flera diskussionsmöten och andra evenemang inom landet.
Kansliets föredragande höll dessutom föreläsningar vid flera evenemang, seminarier och
temadagar.

Kenias JO Otiende Amollo (t.h.) med följe besökte Finland i mars och bekantade sig under två dagars tid
med JO:s arbete. På bilden (fr. v.) BJO Maija Sakslin, sekretariatets chef Leonard Ngaluma, direktör Vincent
Chahale, JO Regina Mwatha och JO Saadia Mohamed.

Internationella kontakter
JO:s kansli besöktes under verksamhetsåret av
flera utländska gäster och delegationer. Kenyas
justitieombudsman Paul Otiende Muya Amollo
med följe bekantade sig med JO:s arbete och
kansliets verksamhet 19–20.3 och träffade bl.a.
JO Jääskeläinen samt de båda biträdande justitieombudsmännen. Europarådets kommissarie för
mänskliga rättigheter Nils Muižnieks besökte
kansliet 11.6.
Lettlands justitieombudsman Juris Jansons
med följe besökte kansliet 25–27.9. De följde med
JO Jääskeläinen och kansliets tjänstemän på en
inspektionsresa till Tavastehus fängelse, Vånå fängelse, fångsjukhuset i Tavastehus och Kellokoski
sjukhus. Från Estlands justitiekanslersämbete besöktes kansliet av fyra föredragande för ärenden
som gäller barnets rättigheter. Föredragandena
deltog 6.9.2012 i inspektionen av Outamo elev-

hem och skola som upprätthålls av Helsingfors
stad. Kansliet fick besök också av tjänstemän från
NPM (National Preventive Mechanism) -enheten
vid Sveriges justitieombudsmans kansli. Denna
enhet inrättades efter att Sveriges JO utsetts till
nationellt övervakningsorgan enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr
och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Tjänstemän från JO:s
kansli besökte i sin tur Sveriges NPM-enhet och
en tjänsteman deltog i en inspektion av ett daghem i Estland. Inspektionen hade förordnats av
Estlands barnombudsman.
Europeiska ombudsmannen Nikoforos Diamandouros träffade JO Jääskeläinen, BJO Pajuoja
och BJO Sakslin i samband med att han besökte
Finland 5.10. JO Jääskeläinen och Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio träffade Internationella brottmålsdomstolens (ICC) nya chefsåklagare Ms. Fatou Bensouda 28.11.
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Kansliet besöktes också av utländska parlamentariker och tjänstemannadelegationer bl.a. från
Bhutan och Afghanistan. En delegation från människorättsutskottet vid Irakiska Kurdistans parlament med ordföranden Mr. Salar Mahmood
besökte kansliet 13.11.
JO:s kansli stod 5.3 värd för ett ombudsmannaseminarium i samband med en konferens
som utrikesministeriet i Helsingfors ordnade
för justitieombudsmän från Centralasien. I seminariet deltog justitieombudsmän och motsvarande aktörer från fem centralasiatiska länder. Konferensen var en del av ett rättssektorprojekt i Centralasien ”Equal before the law:
Access to justice” som inleddes sommaren 2011.
Under seminariet presenterades Finlands justitieombudsmannasystem och dess verksamhet.
Avsikten med seminariet var också att skapa förtroendefulla förhållanden mellan de närvarande
justitieombudsmännen. Under seminariet hölls
anföranden av bl.a. högsta förvaltningsdomsto-
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lens förre president Pekka Hallberg och av Venedigkommissionens vice ordförande professor
Kaarlo Tuori.
De nordiska ombudsmännens möte, som ordnas vartannat år, hölls 22–25.5 på Färöarna. I mötet deltog JO Jääskeläinen, BJO Pajuoja, BJO Sakslin och äldre JO-sekreterare Håkan Stoor.
BJO Maija Sakslin valdes 27.9.2012 till ordförande för direktionen för Europeiska unionens
byrå för grundläggande rättigheter. Sakslin deltog 24.2, 14–16.5 och 25–28.9 i de möten som hölls
av byråns organ. Sakslin har sedan år 2010 varit
medlem i direktionen för Europeiska unionens
byrå för grundläggande rättigheter. Sakslin deltog 17–21.6 som medlem i Finlands delegation i
världskonferensen ”Justice, Governance, and Law
for Environmental Sustainability”, som hölls i
Rio de Janeiro.
JO Jääskeläinen och referendarierådet Pasi
Pölönen deltog 19–20.6 i de baltiska ländernas
ombudsmäns möte i Riga.

Baltiska och nordiska ländernas justitieombudsmäns internationella konferens i Riga
19–20.6.2012. Konferensens tema var hattal, hemliga tvångsmedel och fångars rättigheter. På bilden fl.v. Lettlands justitieombudsman Juris Jansons, justitieombudsman Petri
Jääskeläinen, Litauens justitieombudsman Romas Valentukevičius och Sveriges chefsjustitieombudsman Elisabet Fura.
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Tadzjikistans president Emomali Rahmon och
justitieombudsman Zarif Alizoda träffade under
sitt Finlandsbesök JO Jääskeläinen då de 24.10
besökte riksdagen. För att hedra besöket deltog
Jääskeläinen också i en lunch på Presidentens
slott.
JO Jääskeläinen deltog 30–31.10 i den norska
ombudsmannainstitutionens 50-årsjubileum i
Oslo. För att hedra jubileet överräckte Jääskeläinen den finländska justitieombudsmannaskulpturen till Norges ombudsmannainstitution.
Den internationella ombudsmannainstitutionens världskonferens ordnades 9–19.11 i Wellington i Nya Zeeland. I konferensen deltog JO Jääs-

keläinen och kanslichef Päivi Romanov. Konferensens tema var ”Speaking Truth to Power. The
role of the Ombudsman in the 21 st Century”.
Evenemanget var samtidigt den nya zeeländska
ombudsmannainstitutionens 50-årsjubileum,
till vars ära JO Jääskeläinen överlämnade de finländska justitieombudsmannaskulpturen. Den
föregående världskonferensen ordnades i Stockholm 2009.
JO hör också till Europeiska ombudsmannanätverket. Nätverkets medlemmar utbyter information om EU-lagstiftningen och om goda verksamhetsmetoder vid seminarier och möten samt
genom regelbundna nyhetscirkulär, ett elektro-

Justitieombudsmannens roll under det 21 seklet var temat för det internationella ombudsmannainstitutets
(IOI) tionde världskonferens i Wellington, Nya Zeeland. Organisationens president, Nya Zeelands JO Dame
Beverley Wakem hälsade deltagarna välkomna i parlamentsbyggnaden. Bredvid henne IOI:s generalsekreterare Peter Kostelka.
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niskt diskussionsforum och dagliga elektroniska
nyhetsbulletiner. Vartannat år ordnas ett seminarium för ombudsmännen. För arrangemangen
svarar Europeiska ombudsmannen, i samarbete
med en nationell eller regional kollega. Kontaktpersoner som fungerar som första kontaktpunkt
på nationell nivå för nätverket träffas vartannat
år i Strasbourg. Referendarierådet Riitta Länsisyrjä deltog 25–26.6 i kontaktpersonernas möte.
Äldre JO-sekreterare Jari Pirjola utsågs i december 2011 till Finlands representant i Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. Mandatperioden är fyra år. Kommittén utövar tillsyn
över frihetsberövade personers rättigheter och
bemötandet av dem i Europarådets medlemsländer och strävar efter att förbättra skyddet för de
frihetsberövade genom att besöka slutna anstalter såsom fängelser, polisstationer och psykiatriska sjukhus. Under året deltog Pirjola fyra gånger i kommitténs inspektionsresor.
Kansliets tjänstemän deltog också i andra
seminarier och konferenser som ordnades
utomlands.

2.1.9
Serviceverksamhet

Kundbetjäning
Man har strävat efter att göra det så lätt som
möjligt för medborgarna att vända sig till JO.
En broschyr har utarbetats om JO:s verksamhet
och om hur klagomål anförs. Broschyren innehåller också en klagomålsblankett. Klagomålen
kan sändas till JO per post, via e-post eller per
telefax eller genom att man fyller i det elektroniska klagomålsformuläret på webben. Kansliet
betjänar klagandena per telefon, i kanslilokalerna och per e-post.
Vid kansliet finns två jurister som har till uppgift att ge kunderna råd om hur man anför klagomål. Under verksamhetsåret fick de jourhavande
juristerna ta emot ca 2 000 kundsamtal och ca
130 kundbesök.
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Kansliets registratur tar emot klagomålen och
svarar på förfrågningar om dem samt tar emot
dokumentbeställningar. Vid registraturen fick
man ta emot ca 2 900 telefonsamtal. Kundbesöken uppgick till ca 240 och dokumentbeställningarna till 240. Forskare betjänas i första hand
av arkivet.

Informationsförmedling
JO informerar också medierna om avgöranden
som är av allmänt intresse. År 2012 sammanställdes 40 pressmeddelanden om JO:s och BJO:s avgöranden och korta s.k. webbtips om 20 avgöranden. Pressmeddelandena publiceras också på webben på finska, svenska och engelska.
På webben publiceras även avgöranden som
har rättsligt eller allmänt intresse. Under verksamhetsåret lades 238 avgöranden ut på webben.
Där finns också andra publikationer, såsom JO:s
verksamhetsberättelser.
JO:s finskspråkiga webbsidor finns på adressen www.oikeusasiamies.fi, de svenskspråkiga
sidorna finns på adressen www.ombudsman.fi
och de engelskspråkiga sidorna på adressen www.
ombudsman.fi/english. För informationsförmedlingen vid kansliet svarar förutom informatören
även registratorskontorets personal och föredragandena.

2.1.10
Kansliet och personalen
JO:s kansli, som leds av JO, sköter beredningen av
de ärenden som JO ska avgöra samt de uppgifter
som hör till Människorättscentret.
Vid kansliet finns det fyra sektioner och justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen leder sina egna sektioner. För
skötseln av kansliets förvaltningsärenden finns
det en förvaltningssektion som leds av kanslichefen. Människorättscentret som verkar i anslutning till JO:s kansli leds av Människorättscentrets direktör.

Vid utgången av år 2012 fanns det 60 ordinarie
tjänster vid kansliet. De tjänster som inrättades
vid Människorättscentret innebar att antalet
tjänster ökade med tre jämfört med föregående
verksamhetsår. De nya tjänsterna inrättades
fr.o.m. 1.1.2012.
Vid kansliet fanns det 2012 en vakant tjänst.
Från och med sommaren 2012 sköttes ett referendarieråds och en arkivaries uppgifter genom
tjänste- och uppgiftsarrangemang, då de ordinarie tjänsteinnehavarna tog ut sin semester innan
de avgick med pension.
Till kansliets ordinarie tjänstemän hörde utöver justitieombudsmannen och de två biträdande justitieombudsmännen även kanslichefen, tio
referendarieråd, åtta äldre justitieombudsmannasekreterare, elva justitieombudsmannasekreterare och två jourhavande jurister. Vid kansliet fanns
också en informatör/webbinformatör, två inspektörer, fyra notarier, en arkivarie, en registrator,
en biträdande registrator, tre avdelningssekreterare och sju byråsekreterare. Dessutom arbetade
vid kansliet sammanlagt fyra personer i tidsbestämda tjänsteförhållanden under en del av eller
hela året. En förteckning över personalen finns
i bilaga 6.
Vid JO:s kansli ska det enligt arbetsordningen
finnas en ledningsgrupp. Till ledningsgruppen hör
justitieombudsmannen, de två biträdande justitieombudsmännen och kanslichefen samt tre representanter för personalen. Vid ledningsgruppens
sammanträden behandlades ärenden som gäller
personalpolitik och utvecklandet av verksamheten vid kansliet. Ledningsgruppen sammanträdde
8 gånger under verksamhetsåret. Dessutom ordnades tre samarbetsmöten för hela kansliets personal.

2.1.11
Kansliets ekonomi
JO:s kansli beviljas årligen ett förslagsanslag för
verksamheten. Hyrorna, säkerhetstjänsterna och
en del av IT-kostnaderna betalas av riksdagen, vilket innebär att dessa utgiftsposter sålunda inte ingår i justitieombudsmannens årliga budget. Människorättscentrets driftsanslag för 2012 ingick i
anslaget för JO:s kansli, eftersom nämnda år var
Människorättscentrets första verksamhetsår.
Kansliet beviljades för 2012 ett anslag på
5 894 000 euro. Då från anslaget dragits av Människorättscentrets lönekostnader och de övriga
kostnaderna för centrets verksamhet under året
återstod 5 634 000 euro som JO:s andel av anslaget. Av detta anslag användes 2012 sammanlagt
5 493 373 euro.
JO:s kansli finns i Lilla Parlamentet på Arkadiagatan 3.
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de grundläggande och mänskliga rättigheterna
jo:s mandat i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna

3.1
JO:s mandat i fråga om de grundläggande
och mänskliga rättigheterna
Med grundläggande rättigheter avses i Finlands
grundlag sådana för alla tryggade rättigheter som
är förpliktande gentemot alla organ inom det allmänna. De grundläggande rättigheter som tryggas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är förpliktande för Europeiska unionen samt för dess medlemsstater och
deras myndigheter då de verkar inom tillämpningsområdet för grundfördragen. Med mänskliga rättigheter avses sådana till alla människor
hörande rättigheter av grundläggande natur som
tryggas i internationella konventioner som är folkrättsligt förpliktande för Finland och har satts i
kraft inomstatligt. De nationella grundläggande
rättigheterna, Europeiska unionens grundläggande rättigheter och de internationella mänskliga
rättigheterna kompletterar varandra och utgör
i Finland ett rättsligt skyddssystem.
JO har i Finland ett exceptionellt starkt mandat när det gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Enligt grundlagens 109 § ska justitieombudsmannen övervaka att domstolarna
och andra myndigheter samt tjänstemännen,
offentligt anställa arbetstagare och också andra,
när de sköter offentliga uppdrag, följer lag och
fullgör sina skyldigheter. Vid utövningen av sitt
ämbete övervakar justitieombudsmannen att
de grundläggande fri- och rättigheterna samt de
mänskliga rättigheterna tillgodoses. Enligt 10 § i
lagen om riksdagens justitieombudsman kan JO
bl.a. uppmärksamgöra den övervakade på de krav
som god förvaltningssed ställer eller på synpunkter som främjar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga
rättigheterna (se närmare JO Jääskeläinens inledande ord i denna berättelses avsnitt 1).
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Tillsynen över efterlevnaden av unionens stadga
om de grundläggande rättigheterna hör till JO
då en myndighet, en tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag tillämpar
unionsrätt.
Enligt grundlagen och lagen om riksdagens
justitieombudsman ska JO årligen till riksdagen
ge en berättelse om sin verksamhet samt om tillståndet inom rättskipningen, den offentliga förvaltningen och skötseln av offentliga uppdrag
samt om de brister i lagstiftningen som JO har
observerat. JO ska härvid fästa särskild uppmärksamhet vid att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.
I samband med grundrättighetsreformen ansåg grundlagsutskottet att det var förenligt med
reformens anda att i JO:s berättelse ta in ett särskilt avsnitt om tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna och om JO:s iakttagelser i
samband därmed. Ett sådant avsnitt har ingått i
berättelsen allt sedan grundrättighetsreformen
trädde i kraft 1995.
Berättelsens avsnitt om de grundläggande och
mänskliga rättigheterna har med tiden blivit allt
längre, på grund av att tyngdpunkten i JO:s verksamhet har förskjutits från tillsyn över myndigheternas förpliktelser till främjande av mänskliga
rättigheter. År 1995 gav JO endast några avgöranden som uttryckligen gällde aspekter på de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Berättelsens avsnitt om saken var då endast några sidor
långt (se JO:s berättelse 1995, s. 23–26). Avsnittet
är numera berättelsens längsta och frågan om de
grundläggande och mänskliga rättigheterna har
tillgodosetts dryftas uttryckligen i hundratals
avgöranden och i princip i varje ärende.

de grundläggande och mänskliga rättigheterna
jo:s mandat i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna

I det nämnda avsnittet behandlas numera, utöver JO:s mandat i fråga om de grundläggande
och mänskliga rättigheterna, dessutom Människorättscentret och dess verksamhet (3.2), brister
och förbättringar i tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna samt JO:s framställningar om gottgörelse (3.3), JO:s iakttagelser i anslutning till
årens 2012 tema beträffande grundläggande och
mänskliga rättigheter (3.4) och Europadomstolens avgöranden gällande Finland (3.5). Avsnittet
avslutas med en omfattande, grundrättighetsvis
systematiserad överblick av JO:s iakttagelser och
ställningstaganden, som baserar sig på klagomål
och egna initiativ som JO behandlat under året
samt på ärenden som aktualiserats i samband
med inspektioner (3.6).
I JO:s berättelse ingår inte längre uppgifter
om människorättsevenemang och ratificering av
människorättskonventioner, eftersom de behandlas i Människorättscentrets egen årsberättelse.
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människorättscentret

3.2
Människorättscentret
Idén att inrätta en nationell institution för mänskliga rättigheter väcktes i Finland redan i början av
2000-talet. Aktörer som var engagerade i frågor
gällande grundläggande och mänskliga rättigheter konstaterade då i olika sammanhang att vårt
system var splittrat och bristfälligt samordnat
och att resurserna för att främja grundläggande
och mänskliga rättigheter var begränsade.
Människorättscentret inrättades i anslutning
till justitieombudsmannens kansli genom en lag
som trädde i kraft 1.1.2012. Centret är administrativt en del av justitieombudsmannens kansli, men
är funktionellt självständigt och oavhängigt. Justitieombudsmannen utser centrets direktör efter
att ha inhämtat yttrande av grundlagsutskottet.
Mandatperioden är fyra år. Centret har en delegation bestående av 40 medlemmar som justitieombudsmannen tillsätter för fyra år åt gången efter
att ha hört centrets direktör. Centrets direktör är
ordförande för delegationen.
Justitieombudsmannen, Människorättscentret och Människorättsdelegationen bildar tillsammans Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter.

3.2.1
Människorättscentrets uppgifter
– Att främja information, utbildning, fostran
och forskning om de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
– Att utarbeta rapporter om hur dessa rättigheter tillgodoses
– Att ta initiativ och ge utlåtanden för att
främja och tillgodose rättigheterna
– Att delta i det europeiska och internationella
samarbetet för att främja och trygga rättigheterna
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– Att sköta andra motsvarande uppgifter som
anknyter till att främja och tillgodose rättigheterna
– Centret behandlar inte klagomål och inte
heller andra enskilda fall som hör till de
högsta laglighetsövervakarnas behörighet.

3.2.2
Början av Människorättscentrets verksamhet
Människorättscentrets verksamhet inleddes
1.3.2012 efter att direktör Sirpa Rautio hade tagit
emot sitt uppdrag. Människorättsdelegationen
sammanträdde första gången i april 2012.
Människorättscentrets lagstadgade uppgifter
är omfattande och personresurserna mindre än
vad den arbetsgrupp vid justitieministeriet som
förberedde inrättandet av centret föreslog. Vid
sidan av direktören har centret två sakkunniga
tjänstemän. Ett av de viktigaste nationella målen
när centret grundades var att förbättra samarbetet och informationsgången mellan olika aktörer
som arbetar med grundläggande och mänskliga
rättigheter. Under det första verksamhetsåret har
Människorättscentret fokuserat på att centret
och dess verksamhet ska bli kända och på att sätta igång Människorättsdelegationens verksamhet. Tyngdpunkten i verksamheten har till en
början legat på fostran, utbildning och information om mänskliga rättigheter.
Människorättsdelegationen godkänner centrets årliga verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och styr och stödjer på det sättet centrets
verksamhet. Människorättsdelegationen är ett
samarbetsorgan på området och hjälper med att
skapa en tätare informationsgång mellan de olika
aktörerna. Delegationen ska också behandla vitt-
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syftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna.
Den nuvarande delegationens mandatperiod
är 1.4.2012–31.3.2016. Människorättscentrets direktör är ordförande för delegationen. Medlemmen
Pentti Arajärvi är vice ordförande. Som genomgående tema för hela mandatperioden valdes frågan om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i praktiken, dvs. Tillgång till rättvisa.
Avsikten har varit att Människorättsdelegationen ska ha en mångsidig och representativ sammansättning och att urvalsprocessen ska vara öppen. Medlemmarna, vilka enligt lag är oavsättliga,
har valts utifrån sin personliga sakkunskap bland
personer som föreslagits bl.a. av organisationer
på området, forskningsinstitutioner, delegationer
och andra aktörer som arbetar med grundläggande och mänskliga rättigheter. De särskilda ombudsmännen och Sametinget är enligt lagen permanent företrädda i delegationen.

3.2.3
Tematiska projekt: Utbildning och
fostran samt företagens ansvar
för mänskliga rättigheter
En av Människorättscentrets lagstadgade uppgifter är att främja information, utbildning, fostran
och forskning om de mänskliga rättigheterna
liksom även samarbete i samband med detta.
Genast efter att verksamheten inletts började centret kartlägga hur fostran och utbildningen sker i Finland. Utredningen blir klar sommaren 2013 och den kommer att täcka en stor del av
utbildningssystemet i Finland. Utifrån utredningen kommer centret att föreslå åtgärder för att
systematiskt utveckla människorättsutbildningen i Finland och att planera också egen verksamhet när det gäller att främja de grundläggande- och mänskliga rättigheterna inom utbildning
och fostran.

Redan under det första verksamhetsåret har det
framgått att efterfrågan på fostran och utbildning
om mänskliga rättigheter är stor och att utbudet
är rätt litet. Centret har i flera sammanhang under
år 2012 utbildat och föreläst om grundläggande
och mänskliga rättigheter.
Ett annat tema som Människorättscentret
koncentrerat sig på i början av sitt arbete är företagens ansvar för mänskliga rättigheter. Hösten
2012 inledde Människorättscentret möten med
centrala aktörer. Centret kommenterade också
i november 2012 en förnyelse av statsrådets principbeslut om samhällsansvar och temat föredrogs även för Människorättsdelegationen i
december 2012.
Hösten 2012 beslöts att en publikation om temat ska utarbetas år 2013 för finländska behov,
eftersom aktuell information om det inte finns
på de inhemska språken. Det är meningen att i
publikationen redogöra för FN:s principer om
företagsverksamhet och mänskliga rättigheter
och att presentera andra i sammanhanget aktuella initiativ, dokument och aktörer.

3.2.4
Internationella kontakter:
målet att få A-status i FN
Till Människorättscentrets lagstadgade uppgifter hör också att delta i europeiskt och internationellt samarbete som gäller att främja och säkerställa de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Justitieombudsmannen har kvar de internationella kontakter som hänför sig till hans
eller hennes uppgifter.
Under det första året etablerades samarbete
med FN:s människorättsombuds byrå, Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen, Europarådet och Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter. Människorättscentret ordnade i november 2012 tillsammans med
UM:s delegation för internationella människorättsärenden ett seminarium med mer än 150 del-
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tagare om rekommendationerna i rapporten av
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter från besöket i Finland i juni 2012.
Människorättscentret har skapat nätverk
med nationella människorättsinstitutioner i andra länder och deltagit i samarbetet i synnerhet
mellan europeiska människorättsinstitutioner
och i verksamheten hos dem. Centralen har också haft kontakt med FN:s samordningskommitté för nationella institutioner för mänskliga rättigheter (ICC) och deltog i november 2012 i Amman, Jordanien i den internationella konferens
för människorättsinstitutioner som ordnas vartannat år. Centret träffade även i juli 2012 i Genève
representanter för ICC och FN och berättade för
dem om Finlands nya nationella människorättsinstitution och dess verksamhet.
Under 2013 ansöker Finlands nationella människorättsinstitution om ackreditering hos ICC.
Målet är att få A-status, vilket beviljas de institutioner som fullt ut uppfyller kriterierna i FN:s
Parisprinciper. A-status ger rätt att närvara och
yttra sig bl.a. i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

3.2.5
Det första årets erfarenheter
Redan det första årets erfarenheter har visat
att justitieombudsmannen, Människorättscentret och Människorättsdelegationen stödjer och
kompletterar varandras arbete när det gäller att
främja och säkerställa de grundläggande och
mänskliga rättigheterna i Finland. Samarbetet
har börjat lovande. I juni 2012 togs i den nya arbetsordningen för justitieombudsmannens kansli in bestämmelser om samarbetsformerna mellan justitieombudsmannen och Människorättscentret och om möjligheterna att på ömse sidor
ge uppdrag.
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När det gäller att främja de grundläggande och
mänskliga rättigheterna medför Människorättscentrets och Människorättsdelegationens verksamhet att det arbete som justitieombudsmannen utför inom ramen för sin verksamhet för att
främja grundläggande och mänskliga rättigheter
blir mer omfattande och mångsidigt. Utöver uppgiften att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna är det ett naturligt uppdrag för
Människorättscentret och dess delegation att allmänt ha uppsikt över hur rättigheterna förverkligas och att systematiskt utveckla uppsikten.
Under år 2013 utarbetas en gemensam strategi för Finlands nationella människorättsinstitution som ytterligare ska klargöra synergifördelarna av den modell man har gått in för i Finland för
att säkerställa och främja de grundläggande och
mänskliga rättigheterna.
Finlands nationella människorättsinstitution
är till sin sammansättning veterligen den första
i sitt slag i världen. Den har också väckt en hel
del intresse i internationella sammanhang. I sista
hand ska Människorättscentret – liksom Finlands
hela människorättsinstitution – passa in i det nationella sammanhanget och visa sin nytta när det
gäller att effektivt främja och säkerställa de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland.
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3.3
Brister och förbättringar i fråga om respekten
för de grundläggande fri- och rättigheterna
På basis av sina observationer i samband med
laglighetskontrollen delger JO ofta myndigheterna sin uppfattning eller en framställning om hur
myndigheterna i sin verksamhet kan främja eller
förbättra tillgodoseendet av de grundläggande
fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Oftast har JO:s uppfattningar och framställningar påverkat myndigheternas verksamhet, men alltid har inte åtgärderna från JO:s sida
lett till önskade förbättringar.
JO:s berättelse för år 2009 innehöll för första
gången, på förslag av grundlagsutskottet (GrUB
10/2009 rd), ett avsnitt med en redogörelse för
sådana typiska eller långvariga brister som förekommit vid tillgodoseendet av de grundläggande
fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Avsnittet innehöll emellertid också exempel på sådana fall där JO:s åtgärder medfört förbättringar i myndigheternas verksamhet eller i
lagstiftningen. Grundlagsutskottet har framfört
önskemål om att ett sådant avsnitt ska bli en vedertagen del av JO:s berättelse (GrUB 13/2010 rd).
Alla laglighetsproblem eller problem som berör de grundläggande fri- och rättigheterna eller
de mänskliga rättigheterna kommer emellertid
inte till JO:s kännedom. Laglighetskontrollen
grundar sig till stora delar på de klagomål som
inkommer från allmänheten. Därutöver får JO
via sina inspektioner och via medierna information om missförhållanden i myndighetsverksamheten och om brister i lagstiftningen. Informationen om olika problem och möjligheterna att
ingripa i dem kan dock aldrig vara heltäckande.
Därför utgör förteckningarna med negativa och
positiva exempel inte någon uttömmande framställning över vilka myndighetsåtgärder som visat sig vara lyckade och vilka som inte varit det.

Det faktum att vissa missförhållanden återkommer visar emellertid att myndigheterna inte alltid
har reagerat tillräckligt kraftigt på de brister som
uppmärksammats i samband med tillgodoseendet
av de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna. I princip borde ju en
kränkning som påtalats i ett av JO:s beslut eller
t.ex. i ett beslut av Europadomstolen inte längre
upprepas. Myndigheterna ansvarar för att åtgärder vidtas med anledning av de missförhållanden
som uppdagas i anslutning till de grundläggande
fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, så att motsvarande situationer kan förebyggas i framtiden.
De eventuella brister eller dröjsmål som förekommer när det gäller att åtgärda ett rättsläge
kan bero på många olika faktorer. Det kan dock
allmänt konstateras att JO:s ställningstaganden
och framställningar hörsammas mycket väl. I de
fall där så inte sker är det i allmänhet fråga om
antingen resursbrister eller brister i lagstiftningen. Också de dröjsmål som förekommer i samband med lagstiftningsåtgärderna verkar ofta
bero på att resurserna för lagberedningen inte
räcker till.

3.3.1
Utvecklingen har inte
alltid varit tillräckligt god

Internationella avtal
I Finland har ratificeringen av de internationella
konventionerna om de mänskliga rättigheterna
inte i alla avseenden framskridit tillräckligt snabbt.
Här kan man nämna ILO:s konvention nr 169 om
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ursprungsfolkens rättigheter från år 1989 och FN:s
konvention om funktionshindrade personers rättigheter (som Finland undertecknade 30.3.2007).
Ratificeringen av dessa konventioner har fördröjts,
vilket kan föranleda problem när det gäller möjligheterna att till fullo tillgodose de mänskliga
rättigheterna. Denna situation är dessutom otillfredsställande i internationellt perspektiv.

Bemötandet av
frihetsberövade personer
Under årens lopp har såväl JO som kommittén
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT)
riktat kritik mot att man i finska fängelser har
inkvarterat fångar i s.k. baljceller, vilket anses vara
kränkande för människovärdet. Renoveringen av
cellerna har gång på gång uppskjutits och trots
den positiva utveckling som skett på vissa håll
fanns det vid utgången av året fortfarande 198
baljceller (jfr 222 år 2011 och 338 år 2009).
Också under verksamhetsåret måste man liksom tidigare år konstatera att vissa fångar varit
tvungna att tillbringa upp till 23 timmar per dygn
i sin cell. Den dagliga möjligheten till en timmes
utomhusvistelse har kunnat vara deras enda möjlighet till aktivitet utanför cellen. En sådan situation kan ha uppkommit på grund av fängelseavdelningens typ, fångens rädsla för andra fångar,
fångens ovilja att delta i aktiviteter eller fängelsets bristfälliga möjligheter att ordna aktiviteter
för fångarna utanför cellen. Sådana förhållanden
kan dock inte anses vara acceptabla. CPT anser
t.ex. att fångarna borde tillbringa åtminstone
åtta timmar per dygn utanför cellen.
Vissa fängelser var kraftigt överbelagda.
Man hade varit tvungen att placera så många
fångar i samma cell att de internationella standardernas minimikrav på boendeförhållandena
inte uppfylldes.
JO har gjort över trettio framställningar (varav tre under verksamhetsåret) om ändringar i den
fängelselagstiftning som trädde i kraft år 2006.
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Justitieministeriet (JM) har tillsatt en arbetsgrupp
för justering av lagstiftningen men åtgärdspaketet
har fördröjts och därför har de observerade missförhållandena och oklarheterna inte åtgärdats. I
vissa fall har detta lett till att de lagstridiga förhållandena eller den lagstridiga praxisen har fortgått.
Vidare konstaterades det att granskningen av
fångars brev inte har uppmärksammats på ett tillbörligt sätt i fängelserna, trots att det finns strikta
och noggranna lagbestämmelser om saken. Under verksamhetsåret uppdagades det åter fall där
man i fängelset hade ingripit i brevväxlingen mellan en fånge och ett ombud eller en tillsynsmyndighet genom att öppna brev. Dessa felaktiga förfaranden har föranlett ett stort antal anmärkningar från JO:s sida.
Enligt de internationella standarderna för
fångvården ska brottsmisstänkta hållas i förvar i
häkten och inte hos polisen, eftersom förhållandena i polisens förvaringslokaler bara lämpar sig
för kortvarig förvaring och vistelsen där är förknippad med risker för påtryckningar. Både JO
och CPT har redan i flera års tid påtalat att häktade i alltför stor utsträckning hållits i förvar i polisens förvaringslokaler, men problemet verkar inte elimineras. I samband med sitt periodiska besök i Finland år 2008 betonade CPT att det inte
är acceptabelt att man på över 16 års tid inte gjort
några betydande framsteg i denna fråga.
Inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen
och handikappservicen används ett stort antal
faktiska tvångsmedel som begränsar friheten för
de vårdbehövande utan att åtgärderna regleras i
lag eller ens uppfattas som tvångsmedel. JO har
upprepade gånger uppmärksammat dessa förfaranden, som är problematiska bl.a. med tanke på
den personliga friheten och integriteten. För närvarande finns det t.ex. inte någon sådan lagstiftning som grundlagen kräver i fråga om ingrepp
i äldre personers självbestämmanderätt. I samband med vården blir personalen således i praktiken tvungen att vidta åtgärder som den inte har
lagstadgade befogenheter för.
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har
tillsatt en arbetsgrupp för klientens självbestämmanderätt inom social- och hälsovården. Arbets-
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gruppens mandatperiod skulle upphöra hösten
2012 men har förlängts till 31.12.2013. Arbetsgruppens uppdrag består i att utarbeta lagstiftning för
att åtgärda den ovan nämnda bristen.

Domstolarna
Dröjsmål vid rättegång har under en längre tid
utgjort ett problem i Finland, vilket har kommit
fram såväl inom den nationella laglighetskontrollen som i Europadomstolens beslutspraxis. Med
tanke på dröjsmål vid rättegång har rättegångsbalken utökats med ett nytt 19 kap. som innehåller bestämmelser om hur ärenden förklaras brådskande. Dessutom har det stiftats en lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång. Dessa reformer är goda och viktiga, men de löser dock inte
själva problemet – rättegångarna kan fortfarande
pågå oskäligt länge.
I protokollen över hovrätternas inspektioner
påtalas upprepade gånger brister i domstolarnas
säkerhetsarrangemang. Trots de framställningar
som gjorts under resultatförhandlingarna har det
inte alltid beviljats anslag för att avhjälpa bristerna. Resursskäl begränsar också tingsrätternas
möjligheter att ordna samanträden i tredomarsammansättning.

Polisen och inrikesförvaltningen
Under flera år har det i samband med laglighetskontrollen framkommit situationer där det uppstått problem på grund av att polisens datasystem
inte är kompatibla med domstolarnas. Polisen har
t.ex. haft svårigheter att få reda på vad domstolen
förordnat i fråga om egendom som polisen tagit
i beslag i samband med förundersökningen. Man
väntade att det skulle ske en förbättring i detta
avseende i och med att polisens datasystem förnyades (det s.k. VITJA-projektet), som skulle resultera i att datasystemen var kompatibla genom
hela straffprocessen. AIPA-projektet (projektet
för att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas ärende- och dokumenthante-

ring) som motsvarar JM:s VITJA har tyvärr inte
framskridit så att det kan tas i bruk samtidigt som
VITJA i början av 2014. AIPA blir sannolikt inte
användningsklart på många år.
I samband med inspektionerna har det liksom
tidigare år kunnat konstateras att i synnerhet förundersökningar av ekonomiska brottmål kan vara så tidskrävande att lagens krav på att förundersökning ska göras ”utan onödigt dröjsmål” inte
uppfylls. I flera fall kan förundersökningen inte
inledas omedelbart t.ex. på grund av resursbrist.
Trots vissa åtgärder som tyder på en positiv utveckling (se nedan) har det under inspektionerna
kunna konstateras att de flesta polisfängelserna
är olämpliga för längre tids boende bl.a. på grund
av att de är bristfälligt utrustade. Det har inte skett
någon förbättring av förhållandena trots att frågan ständigt är aktuell.
Trots revideringen av tvångsmedelslagens bestämmelser om husrannsakan som trädde i kraft i
augusti 2011 – och som innebär att den hos vilken
husrannsakan har förrättats kan låta en domstol
bedöma förutsättningarna för husrannsakan och
förfarandet – kan det ifrågasättas om detta rättsmedel på det sätt som Europeiska människorättskonventionen förutsätter i praktiken är effektivt
och om rättssäkerheten för den som varit föremål
för husrannsakan når upp till den nivå som den
bör ligga på. Liksom tidigare år kritiseras i klagomålsavgörandena gällande husrannsakan oftast
den omständigheten att bostadsinnehavaren inte har getts tillfälle att närvara vid förrättningen
eller att tillkalla ett eget vittne.
I flera klagomålsavgöranden påtalades Migrationsverkets dröjsmål med behandlingen av utnämningsärenden.

Utsökning och andra förfaranden
vid betalningsoförmåga
JO uppmärksammade redan 2005 bristerna i tillgången till ekonomisk och skuldrådgivning samt
att man inte kunde garantera ens en rimlig likabehandling i detta avseende. Det har fortfarande inte vidtagits tillräckliga åtgärder för att åstadkom-
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ma ett jämlikt bemötande av kunderna i hela landet. Bland problemen med att ordna ekonomisk
och skuldrådgivning kan nämnas åtminstone den
ständiga underresurseringen, att man inte på över
tio år har lyckats ta fram allmänt godtagbara, nya
grunder för fördelning av statliga ersättningar
samt de oenhetliga förfarandena, de alltför små
serviceproducerande enheterna, den tunna styrningen och bristfälliga övervakningen av ingångna avtal.

Militära ärenden
och försvarsförvaltningen
Enligt en undersökning som gjorts vid Tammerfors universitet har ca en tredjedel av de manliga
beväringarna och ca hälften av de kvinnliga beväringarna någon gång upplevt orättvis behandling
eller mobbning. Kvinnor i civila sakkunniguppdrag upplever ofta att deras sakkunskap inte värdesätts. Drygt en tredjedel av de kvinnliga officerarna har upplevt sexuella trakasserier, vanligen
i form av osakligt språkbruk.
Under inspektionerna uttrycktes också bekymmer över hur uppföljningen av jämlikhetsärenden ska ordnas i framtiden, då man i samband med omstruktureringen drar in jämställdhetsplanerar- och socialchefstjänster.
BJO uppmärksammade redan i ett avgörande
från år 2008 brister i försvarsmaktens sprängämnessäkerhet. Trots den positiva utvecklingen hade målsättningen i detta avseende inte uppnåtts
inom utsatt tid, dvs. 31.12.2012.
I samband med inspektionen av Centret för
militärmedicin tog man upp frågan om bristen
på läkare inom försvarsmakten. Det var särskilt
svårt att få läkare till Sodankylä och Kajana. Det
nämndes också att stafettläkarna ofta byttes ut.
Vidare nämndes problemet att omsättningen på
vårdspersonal var stor och att den var uttröttad.
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Tullen
I ett tulldistrikt var det praxis att Tullen kvitterade sina egna fordringar mot de skattskyldigas
skatteåterbäringar, trots att förfarandet saknade
stöd i lag. BJO ansåg att tullens kvittningsförfarande var problematiskt med beaktande av det
krav på att bestämmelser utfärdas genom lag,
åtminstone då det inte är fråga om kvittning i
samband med myndighetens självrättelse på eget
initiativ, t.ex. mellan Tullens fordran respektive
dess betalningsförpliktelse. Finansministeriet
(FM) meddelade att det åtminstone inte i detta
skede börjar bereda ändringar i punktskattelagen.

Socialvården
I avgöranden som gällde ordnande av dagvård
underströk BJO vikten av ett jämlikt bemötande
av barnens vårdnadshavare. Den gällande lagstiftningen ger inte något entydigt svar på frågan om
hur en frånvarande vårdnadshavare ska underrättas om dagvårdsbeslut. Med tanke på den serviceprincip som hör till en god förvaltning och för
att trygga vårdnadshavarnas rätt till information
skulle det vara ett bättre förfarande att dagvårdsbeslut delges också frånvarande vårdnadshavare.
Det har i flera års tid konstaterats dröjsmål vid
behandlingen av utkomststödsansökningar i olika
kommuner, vilket innebär att den grundlagsenliga rätten till oundgänglig utkomst och omsorg
inte i alla avseenden tillgodoses i enlighet med lagen. Skillnaderna mellan kommunernas förmåga
att behandla utkomststödsansökningar leder också till att människor bemöts ojämlikt beroende på
i vilken kommun de är bosatta.
I avgöranden om äldreomsorg och vid inspektionerna av äldreboenden uppmärksammades hur
vården och omsorgerna ordnats, vårdens innehåll
och kvalitet samt hur de äldres rätt till medverkan
har förverkligats. I samband med laglighetskontrollen konstaterades fel och brister i fråga om de
äldres möjligheter till utomhusvistelse och social
växelverkan. Det framkom också brister i arran-
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gemangen för att trygga de äldres personliga
integritet i sina bostadsrum samt i ordnandet
av rehabiliteringstjänster vid långvårdsenheter
för äldre.

Hälso- och sjukvården
Det förekommer fortfarande problem med vården. Lagstiftningen om vårdagaranti har inte till
fullo förverkligat rätten till vård. Det är bekymmersamt att det trots vårdgarantin fortfarande
finns brister i mentalvårdstjänsterna för barn
och unga, med beaktande av att vårdgarantin i
fråga om mentalvårdstjänster har varit i kraft
sedan 1.1.2001. Vårdgarantin har inte heller förverkligats fullt ut i fråga om munhälsovården.
I avsnitt 3.6.15 ges exempel på sådana brister.
Tillgången till vård kan begränsas genom
kommunernas egna anvisningar om ordnande
av hälso- och sjukvårdstjänster. Sådana anvisningar är i princip nödvändiga och motiverade eftersom de harmoniserar tillämpningspraxis och sålunda ökar jämlikheten mellan kommuninvånarna. Anvisningarna kan dock endast komplettera
lagstiftningen. De kan inte användas för att begränsa eller utesluta rättigheter som tryggas i lagstiftningen. Till den del som anvisningarna inte
lämnar utrymme för att beakta enskilda behov av
vård står de i strid med lagstiftningen. Anvisningar som på förhand och schematiskt begränsar
exempelvis diabetespatienters rätt till teststickor
för blodsocker är lagstridiga.
Det har också visat sig vara problematiskt att
anlita väktare och ge dem befogenheter vid hälsooch sjukvårdsenheter. JO har uppmärksammat
frågan särskilt i samband med sina inspektioner
av psykiatriska sjukhus. JO har beslutat utreda
ärendet på eget initiativ.
Att det ständigt förekommer brister i patientjournalanteckningar kan äventyra förutsättningarna för vård av god kvalitet och försvåra laglighetskontrollen av hälso- och sjukvården.

Barnets rättigheter
Barn som placerats i vård utom hemmet har rätt
att hålla kontakt med och träffa sina föräldrar
och andra närstående personer. Den kommun
som placerat barnet och den som vårdar barnet
utom hemmet är skyldig att stödja och främja
förverkligandet av barnets rätt i detta avseende.
Om klientplanen för barnet inte innehåller något
avtal om saken och barnets rätt i att hålla kontakt
begränsas, måste det fattas ett överklagbart beslut
om denna rätt. Flera klagomål under året gällde
begränsning av kontakterna mellan barn och närstående personer utan att det fattats något sådant
beslut om saken som förutsätts i lagen.
I klagomål som gällde vårdnad om barn uppmärksammades, liksom tidigare år, dröjsmål med
att tillställa domstolar beställda utredningar om
barns förhållanden.
Uleåborg stads socialväsen dröjde utan skäl
med att på tingsrättens begäran göra en utredning av ett barns förhållanden. Staden kunde inte
åberopa resursbrist utan den måste trygga sådana
resurser som krävs för skötsel av lagstadgade uppgifter bl.a. genom en korrekt allokering av sina resurser. Staden kritiserades redan år 2009 i ett JOavgörande som gällde dröjsmål med en utredning
om ett barns förhållanden (4040/4/08). Också då
åberopade staden resursbrist. BJO sände sitt beslut för kännedom till regionförvaltningsverket
för att detta ska kunna övervaka stadens förfarande vid beredningen av utredningar om barns förhållanden (2000/4/10).

Socialförsäkring
Anhopningen av ärenden och handläggningstiderna för socialskyddsärenden är ständigt aktuella frågor när det gäller laglighetskontrollen. För
Folkpensionsanstaltens (FPA) vidkommande
har i synnerhet ärenden om utkomstskydd för
arbetslösa ofta behandlats under de senaste åren.
Utkomstskydd är en konjunkturkänslig förmån,
vilket innebär att antalet sådana ärenden kan öka
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kraftigt inom en kort tid. FPA meddelade t.ex.
sommaren 2012 att dessa ärenden åter anhopat
sig och nämnde handläggningstider på upp till
åtta veckor. I lagen föreskrivs dock om en garanterad handläggningstid på 30 dagar, som inte får
överskridas ens under semestertider. En utredning som BJO fått visade dessutom att handläggningstiderna i FPA:s olika försäkringsdistrikt varierade en hel del, vilket äventyrar jämlikheten
mellan FPA:s kunder.

Utbildning
Vid prövningen av klagomål och i samband med
inspektionerna av undervisningsväsendet har det
fortfarande kunna konstateras (jfr berättelsen för
år 2011, s. 88) att den regionala utbildningsförvaltningen inte fått ökade resurser. De kommuner
som förbereder sig för kommunreformen har
sålunda inte fått tillräckligt stöd för bl.a. utredning av konfliktsituationer mellan hem och skolor, skolmobbingsfall och över huvud taget rättssäkerhetsärenden. Dessutom har diskussionen
om skoldisciplinen och den förestående minskningen av antalet elevplatser inom yrkesutbildningen skapat osäkerhet i läroanstalternas vardag.
Nästan var femte skola i Finland har betydande fukt- och mögelskador som orsakar en sjukdomsspiral bland lärare och elever.
Grundlagsutskottet (GrUU 59/2010) har ansett det vara viktigt att man genom lagstiftning
med det snaraste garanterar barn som söker internationellt skydd avgiftsfri grundläggande utbildning. Rätten till grundläggande utbildning för
barn som söker internationellt skydd nämns också i Jyrki Katainens regeringsprogram. Det är fråga om en rätt som tillkommer varje barn enligt
16 § i grundlagen och artikel 88 i FN:s konvention
om barnets rättigheter. Av denna anledning påskyndande BJO beredningen av lagförslaget i samband med ett ärende som hon beslutat behandla
på eget initiativ. Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) ståndpunkt i fråga om avgiftsfri
grundläggande utbildning för barn skiljde sig från

68

de grundläggande och mänskliga rättigheterna
brister och förbättringar

grundlagsutskottets och BJO:s ståndpunkt. Efter
att BJO bett ministeriet om en förklaring meddelade det att orsaken till problemen med att ordna
undervisning var en felaktig lagtolkning och att
ministeriet har för avsikt att effektivisera informationsstyrningen så att lagen tolkas korrekt.

Frågan om kvinnliga präster orsakar emellertid
i vissa församlingar problem och tvister inom
arbetsgemenskapen.

Språkärenden

Under verksamhetsåret har justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen
fattat ca ett hundra sådana beslut där myndigheterna har ombetts meddela vilka åtgärder de vidtagit med anledning av det ställningstagande eller
den framställning som ingår i beslutet. Myndigheternas svar har presenterats i samband med de
avgöranden som refereras i avsnitt 4 i berättelsen,
där ärendena är indelade i olika kategorier. Alla
svar hade emellertid inte inkommit då denna
berättelse färdigställdes.
I sammanställningen nedan finns några exempel på sådana fall där myndigheterna ombetts informera om sina åtgärder inom olika förvaltningsområden. Med hjälp av denna sammanställning
har man för avsikt att ge en allmän bild av verkningarna av JO:s verksamhet, genom att först
presentera JO:s eller BJO:s ställningstagande och
därefter myndighetens svar eller beskrivning av
rättsläget eller av den positiva utvecklingen inom
myndighetsverksamheten. JO:s framställningar
om gottgörelse med anledning av felaktiga förfaranden eller kränkningar presenteras i avsnitt
3.3.3. Dessa framställningar har oftast lett till ett
positivt slutresultat.

JO måste än en gång anmärka på språkliga brister i det automatiska trafikövervakningssystemet
(se berättelsen för år 2011, s. 88) trots att det sedermera meddelats att systemet nu fungerar som
sig bör. Att så var fallet hade emellertid slutligen
tagit över fyra år från det att systemet ursprungligen togs i bruk och dessutom nästan ett och
ett halvt år från JO:s föregående anmärkning. JO
ansåg fallet vara ett beklagligt – dock inte unikt –
exempel på att man vid planeringen av nya datasystem inte fäster tillbörlig uppmärksamhet vid
de grundläggande språkliga rättigheterna.
Vidare har JO flera gånger delgett arbets- och
näringsministeriet (ANM) sin uppfattning om att
det med tanke på myndigheternas skyldighet att
främja de grundläggande fri- och rättigheterna
och trygga de språkliga rättigheterna är skäl att
översätta rekommendationerna om god revisionssed till svenska. Detta trots att ministeriet inte
uttryckligen i lag åläggs en skyldighet att översätta rekommendationer som offentliggjorts av en
privaträttslig förening. Trots dessa ställningstaganden har ministeriet dock inte vidtagit åtgärder i ärendet.

Kyrkliga ärenden
Det beslut om godkännande av kvinnliga präster
som Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte fattade år 1986 har från domstolarnas och
laglighetskontrollens synpunkt inneburit en sådan ändring att ärendet från att ha varit en lärofråga blivit ett ärende som ska bedömas enligt
tjänstemanna- och förvaltningsrättsliga normer.

3.3.2
Exempel på gynnsam utveckling

Internationella avtal
Under verksamhetsåret avlät regeringen slutligen
till riksdagen en proposition (RP 182/2012 rd) om
godkännande av det fakultativa protokollet till
FN:s konvention mot tortyr (OPCAT, undertecknades av Finland 23.9.2003).

Domstolarna
Rättsmedlen mot dröjsmål vid rättegång utsträcktes till förvaltningsrättskipning. I fortsättningen
kan gottgörelse för dröjsmål fås också i ärenden
som behandlas i förvaltningsdomstolar och besvärsnämnder.

Polisen
Polisstyrelsen delgavs de iakttagelser som gjorts i
samband med inspektionerna av polisfängelserna,
bl.a. vid den årliga inspektionen av Polisstyrelsen.
Polisstyrelsen har meddelat att den bl.a. utarbetar
nya anvisningar om polisens förvaringslokaler
samt ett utbildningspaket som är riktat till polischeferna och personalen vid förvaringslokalerna.
Också vid de enskilda polisinrättningarna
har man reagerat på inspektionsiakttagelserna.
Exempelvis vid polisfängelset i Böle ändrades besöksarrangemangen så att det är polisfängelsets
personal och inte brottsutredningen som beslutar om och ordnar advokatbesök. Dessutom håller på att inledas en grundlig reparation av polisfängelset i Böle.

Fångvården
Vanda fängelse har ständigt inhyst betydligt flera
fångar än det finns platser i fängelset. JO anser att
Vanda fängelse bör vidta åtgärder för att komma
till rätta med överbeläggningen, eftersom denna
åtminstone delvis är orsak till att fångarna inte
i alla avseenden blir behandlade så som lagen
förutsätter.
JO:s kriminalpolitiska avdelning och Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet meddelade att flera åtgärder vidtagits med anledning
av överbeläggningen i Vanda fängelse. För att lätta
på överbeläggningen kan häktade numera placeras
i Riihimäki och Helsingfors fängelser. En helhetsbedömning kommer att göras av placeringen av
häktade och behovet av platser för häktade på oli-
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ka håll i Finland. Det blir lättare att flytta fångar
inom EU, vilket sannolikt kommer att leda till att
fängelseplatser kan användas för häktade. Avsikten
är bl.a. att utreda möjligheten att flytta delar av den
psykiatriska avdelningen vid Vanda fängelse till psykiatriska sjukhuset för fångar i Åbo samt utreda vilka personalresurser som behövs för transporterna.
Brottspåföljdsområdet föreslog också att det byggs
flera platser på Vanda fängelses tomt. JM och Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ansåg att det i det rådande ekonomiska läget inte är
sannolikt att tilläggsresurser kan fås för ändamålet.

Utsökning
Utsökningsblanketternas innehåll och utformning har påtalats redan i flera års tid.
Riksfogdeämbetet har vidtagit åtgärder för att
avhjälpa bristerna i dessa avseenden genom att precisera vilka uppgifter som ska sändas till gäldenären med anledning av en betalning. I fortsättningen
sänds två handlingar till gäldenären, dvs. ett kvitto
på betalningen till utmätningsmannen och en saldospecifikation.

Gränsbevakningsväsendet
Gränsbevakningsväsendet vill främja kvinnors
möjligheter att få anställning inom väsendet.
Rekryteringssystemet för den grundkurs som
ordnas för gränsbevakare har ändrats så att kvinnor kan ansöka om att bli antagna till utbildningen redan innan de avtjänat frivillig värnplikt.

Tullen
JO:s kansli har åtminstone sedan år 2005 uppmärksammat tullagens befogenhetsbestämmelser och i synnerhet bestämmelserna om kroppsvisitation. I syfte att trygga deras grundläggande
rättigheter som blir föremål för åtgärden samt
för att förtydliga tulltjänstemännens skyldighe-
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ter och rättigheter är det skäl att ta in tillräckligt
noggranna bestämmelser om saken i lag.
Vid FM har inletts beredning av en lagstiftningsreform. BJO gav ett utlåtande om utkastet till en regeringsproposition med förslag till lag om ändring
av tullagen. Utkastet innehåller förslag till avhjälpande av brister som påtalats i samband med laglighetskontrollen.
BJO ansåg i sitt beslut i augusti 2011 att Tullen
bör rätta de felaktiga bilskattebeslut som ännu
kunde rättas i enlighet med bestämmelserna om
rättelse av sakfel (1664/4/09).
Efter BJO:s beslut har Tullen för tulldistrikten
sammanställt en tabell över alltför höga procentsatser. Felaktiga beskattningsbeslut har rättats och
skatter som uppburits till alltför höga belopp har
återbetalts för en tid av fem år, från och med att Tullen konstaterat felen i tabellen över skatteprocentsatser.

Socialvård
BJO ansåg i ett beslut med anledning av ett klagomål att den praxis som Helsingfors stads socialverk tillämpade i fråga om beräkningen av antalet
lediga dagar som tillkommer närståendevårdare
var felaktig och bad socialverket inkomma med
en utredning om vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av den felaktiga praxisen (2324/4/11*).
Helsingfors stads socialverk meddelade att det
kompletterar sina anvisningar om saken.

Hälso- och sjukvård
Efterkontroller av medicinskt motiverade åtgärder hör till den offentliga hälso- och sjukvårdens
ansvarsområde, vilket innebär att de inte får överföras till den privata sektorn där de bekostas av
patienten själv. JO anser att nuläget är otillfredsställande eftersom det förefaller som om patienternas rätt till behövliga efterkontroller inom
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den offentliga hälso- och sjukvården inte tillgodoses på ett jämlikt sätt i olika delar av landet
(3283/4/10*).
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) meddelade att verket på JO:s begäran utrett efterkontrollpraxis inom den specialiserade sjukvården i hela landet och grunderna för praxis vid landets sjukvårdsdistrikt. Valvira har sänt
alla sjukvårdsdistrikt anvisningar där slutledningarna av utredningsarbetet redovisas och sjukvårdsdistrikten anvisas att förfara på ett lagligt sätt när de
ordnar efterkontroller.

visningar. Valvira uppmanade Kymmenedalens,
Södra Karelens, Östra Savolax, Mellersta Finlands,
Vasa, Mellersta Österbottens, Kajanalands och Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt samt Ålands hälso- och
sjukvård att ge rådgivningarna inom sina områden
sådana anvisningar att de ska sända gravida kvinnor till moderskapskliniken om det hos någondera
föräldern eller nära släktingar förekommer medfödd
blödarsjuka.

Barnets rättigheter

JO understryker att också låginkomsttagare har
rätt till offentlig munhälsovård. Bestämmelserna
om rätt till vård tar inte ställning till en patients
ekonomiska situation eller betalningsförmåga
utan det enda kriteriet utifrån vilket rätten att
få vård ska bedömas är patientens individuella
hälsotillstånd och därav följande vårdbehov. Det
går alltså inte att som villkor för vård ställa att
förfallna klientavgifter ska betalas eller en betalningsförbindelse rekvireras från socialbyrån. Det
föreföll som om man vid flera hälsovårdscentraler tillämpade en lagstridig praxis i detta avseende
(3323/4/10*).
Valvira meddelade att verket på begäran av JO
i samråd med regionförvaltningsverken har rett ut
lagligheten i hälsovårdscentralernas praxis när det
gäller rätten till munhälsovård. Hälsovårdscentralerna uppmanades rapportera om rätten att få vård
har begränsats till följd av klientavgifter eller om
den begränsats eller prioriterats på andra grunder.
Regionförvaltningsverken hade underrättat hälsovårdscentralerna om JO:s beslut, vilket lett till att
många hälsocentraler avstått från det osakliga förfarandet att begränsa rätten till vård på grund av
obetalda klientavgifter.

BJO uppmärksammade i sina avgöranden och i
samband med sina inspektioner av barnskyddsanstalter frågan om ersättning för skador som
barn orsakat i anstalterna. Enligt BJO är en sådan
uppfattning oförenligt med lagen att ett barns
bruksmedel enligt ett avtal som ingåtts med barnet får användas för ersättning av skador som
barnet orsakat. BJO sände sitt beslut till Institutet för hälsa och välfärd (THL) för kännedom
(3572/4/11*).
THL meddelade att det gett statens skolhem
anvisningar om barns skyldighet att ersätta skador
som de orsakat.

Det framgick att man i sjukvårdsdistrikten tilllämpade bristfälliga anvisningar om beaktande
av eventuella koagulationsrubbningar hos foster
(18/4/10).
Valvira meddelade att verket på begäran av JO
gjort en utredning av situationen i sjukvårdsdistrikten. I nio sjukvårdsdistrikt hade man bristfälliga an-

FPA lyckades under höstens lopp inom en relativt
kort tid avveckla anhopningen av ansökningar
och också jämna ut skillnaderna i handläggningstiderna mellan försäkringsdistrikten. FPA meddelade vidare att utjämningen av antalet ansökningar mellan försäkringsdistrikten kommer att bli

Intressebevakning
Delgivningen av en ansökan om intressebevakning hade fördröjts. Magistraten och tingsrätten
hade sedermera utvecklat sitt samarbete så att
delgivning i intressebevakningsärenden kunde
ske i tid (2799/4/12 *).

Socialförsäkring

71

de grundläggande och mänskliga rättigheterna
brister och förbättringar

effektivare (3145/4/11). FPA har i regel alltid reagerat snabbt på klagomål och egna initiativ som
gällt långa handläggningstider. När det är fråga
om hantering av stora ansökningsmängder är det
av största vikt att man förutser anhopningarna
och reagerar snabbt på dem. I det skede då JO får
klagomål som gäller långa handläggningstider är
anhopningen av ansökningar i allmänhet redan
ett faktum. Det är sålunda skäl att FPA förbättrar uppföljningen av antalet ansökningar. Av den
statistik som FPA publicerat kan man dessutom
dra den slutsatsen att skillnaderna mellan försäkringsdistrikten i fråga om handläggningstiderna
tidvis är så stora att jämlikheten mellan FPA:s
klienter äventyras. Det är sålunda skäl att effektivare jämna ut antalet ansökningar mellan försäkringsdistrikten.
Ökningen av antalet ansökningar kan också vara en följd av ändringar i lagstiftningen. Så
skedde i fråga om besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden då det årliga antalet ansökningar
om undanröjande som inkom till nämnden ökade med över tusen. Ökningen innebar att nämnden inte kunde uppnå sin målsättning i fråga om
handläggningstiderna. Ökningen kan förklaras
med att FPA gjorde flera ansökningar i situationer där personer inte deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Bland annat FPA hade reagerat snabbt på den uppkomna situationen och
gjort en framställning till ministeriet om ändring
av lagstiftningen, som sålunda ändrades från början av 2013 (289/2/12*).
En förutsättning för att ärenden ska kunna
behandlas på vederbörligt sätt och utan dröjsmål
är också tillräckliga personella resurser. FPA reagerade i detta avseende på ett berömligt sätt då
den ökade personalen vid indrivningsenheten i
Helsingfors från en anställd till fyra på grund av
en anhopning av ärenden som gällde indrivning
av utländska fordringar (47/4/11*).
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Arbetsförvaltning
Myndigheterna inom arbetsförvaltningen ändrade och förbättrade snabbt informationen till sina
kunder efter att det förekommit brister i den.
Tammerfors stad förtydligade sitt rekryteringsförfarande då man tidigare hade fått den uppfattningen att det inte var möjligt att lämna in ansökningar om lediga platser på annat sätt än elektroniskt (1468/4/11*). Arbets- och näringsministeriet
meddelade för sin del att ministeriet i samband
med att lagstiftningen ändras kommer att förnya
sina anvisningar om utbildning så att i platsannonserna i fortsättningen ska nämnas om det i
utbildningen ingår en kartläggningsperiod samt
eventuellt därpå följande val av studerande och
beslut (957/4/11*).

Undervisningsärenden
Det bör anses vara positivt att det vidtas åtgärder
för utveckling av grundskolornas elevvård som
för närvarande är otillräcklig samt att grundskolornas resultat enligt den internationella PISAutvärderingen fortfarande ligger på en god nivå.

Språkärenden
JO tog på eget initiativ ställning till frågan om
språkbestämmelserna om automatisk trafikstyrning är förenliga med grundlagens bestämmelser
om utfärdande av förordningar och delegering
av lagstiftande makt. Enligt JO:s åsikt finns det
goda grunder för en översyn av lagstiftningen.
Kommunikationsministeriet meddelade att det
inlett ett projekt för revidering av vägtrafiklagen
och att de synpunkter som JO framfört kommer
att beaktas i det sammanhanget (2903/4/12 och
3109/2/12*).
Under inspektionerna av fängelser med tvåspråkiga avdelningar framkom det brister med
tillgången till vissa viktiga handlingar och blanketter på svenska. JO beslöt också på eget initia-
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tiv göra en närmare utredning av hur de språkliga rättigheterna tillgodoses inom fångvården
(3459/2/10*). Situationen var lagstridig såtillvida
att man inte ens i alla fängelser som hade en tvåspråkig avdelning kunde tillhandahålla t.ex. ordningsreglerna, ankomstbroschyren och vissa
blanketter på svenska. Situationen har sedermera rättats till i dessa avseenden, i och med att de
nämnda handlingarna har översatts. Förbättringar emotses också när det gäller informationen
på fängelsernas anslagstavlor, efter att Brottspåföljdsmyndigheten uppmärksammat vederbörande fängelser på saken (3656/4/11* och 3459/2/10*).
Efter att JO:s kansli uppmärksammat en polisinrättning på att dess telefonsvararmeddelande
endast var finskspråkigt hade polisinrättningen
omedelbart rättat till saken (3851/2/12).
Efter att BJO gett sitt beslut om de språkliga
rättigheterna i samband med nödmeddelanden
(se berättelsen för år 2010, s. 111) hade inrikesministeriet tillsatt en arbetsgrupp för utredning
av saken och sedermera till riksdagen avlåtit en
proposition som också gällde språket i varningsmeddelanden (3141/2/10*).
I de svenskspråkiga uppgifterna i studentexamensproven hade det upprepade gånger förekommit fel. Nämnden hade efter JO:s tidigare beslut
(3753/4/09*) vidtagit åtgärder för att ge de svenskspråkiga frågorna en korrekt utformning och ministeriet hade behandlat ärendet i samband med
resultatavtalet (3506/4/11* och 1302/2/12*).

Beskattning
BJO ansåg att FM bör bereda lagstiftning om
Skatteförvaltningens rätt att ge den optiska läsningen av sina blanketter i uppdrag till ett privat
bolag. Eftersom det är fråga om en uppgift som
inte regleras i lag är bolaget inte skyldigt att beakta de allmänna förvaltningslagarna och bolagets
anställda behandlar sålunda beskattningsuppgifter utan tjänsteansvar (848/2/11*).
FM meddelade 31.10.2012 att regeringen har avlåtit en proposition (RP 76/2012 rd) där det föreslås
att till lagen om Skatteförvaltningen ska fogas en ny

2 b §. I paragrafen föreskrivs om Skatteförvaltningens rätt att till privata aktörer delegera offentliga
förvaltningsuppgifter som hänför sig till Skatteförvaltningens uppgifter. I lagen nämns alla sådana
biträdande uppgifter som Skatteförvaltningen har
låtit privata aktörer fullgöra och som kan ha betydelse för de skattskyldigas fördelar, rättigheter eller
skyldigheter. Riksdagen godkände lagen om ändring
av lagen om Skatteförvaltningen 4.12.2012 och lagen
trädde i kraft 1.1.2013.

Kyrkliga ärenden
I samband med inspektionen av kyrkostyrelsen
(853/3/12) i mars 2012 framgick det att projekt
som gällde ändringar i kyrkolagstiftningen framskred långsamt vid UKM. Exempelvis förslaget
till revidering av kyrkolagens tjänstemannarättsliga bestämmelser hade behandlats vid ministeriet sedan januari 2010. Inspektionsprotokollet
sändes för kännedom till UKM.
Den ändring av kyrkolagen som gäller de tjänstemannarättsliga bestämmelserna träder i kraft den
1 juni 2013. I och med att det i kyrkolagen och i kyrkoordningen föreskrivs om tjänsteförhållanden
kommer bestämmelserna om kyrkans tjänsteinnehavares rättsliga ställning och rättssäkerhet att nå
upp till dagens nivå.

Övriga ärenden
BJO ansåg att Befolkningsregistercentralens
(BRC) meddelande om när en spärrmarkering
upphör att gälla var inexakt både i fråga om förbudets karaktär och giltighetstiden. Det är också
skäl att utveckla befolkningsdatalagen så att det
föreskrivs att en spärrmarkering gäller tills vidare
(1755/4/10).
BRC meddelade att den preciserat ordalydelsen
i meddelandet om att en spärrmarkering upphör att
gälla och att den med FM diskuterat behoven att
ändra regleringen.
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3.3.3
JO:s framställningar
om gottgörelse
Enligt lagen om riksdagens justitieombudsman
kan JO rikta en framställning till en myndighet
om att ett fel ska rättas eller ett missförhållande
avhjälpas. I 22 § i grundlagen förpliktas det allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.
Genom att ett fel eller en kränkning av den klagandes rättigheter gottgörs på basis av JO:s framställning är det möjligt att nå en uppgörelse i godo i ärendet.
JO har under åren gjort ett stort antal framställningar om gottgörelse. Framställningarna
har oftast lett till ett positivt slutresultat. Även
grundlagsutskottet betraktade i sitt betänkande (GrUU 12/2010 rd) det som motiverat att JO i
klara fall gör en framställning om förlikning eller
gottgörelse för att medborgarna ska komma i åtnjutande av sina rättigheter, förlikning ska nås
och onödiga rättsliga tvister undvikas.
År 2012 gjordes 24 framställningar om gottgörelse.
Grunderna för JO:s framställningar om gottgörelse har beskrivits närmare i berättelsen för år
2011 (s. 94).
Under berättelseåret meddelade högsta domstolen ett avgörande (HD 2012:81), i vilket den
preciserade ett offentligrättsligt samfunds ersättningsansvar i en situation, där en myndighet har
kränkt de rättigheter som tryggas i grundlagen
och Europeiska människorättskonventionen
(EMK). HD hänvisade till sina tidigare avgöranden, enligt vilka det är möjligt att ersätta lidande
med en positiv tolkning av de grundläggande frioch rättigheterna och mänskliga rättigheterna
också utan uttryckligt stöd av en bestämmelse,
bara skadeersättningsansvaret har en tillräcklig
juridisk grund.
I sitt avgörande ansåg HD, att kravet på ett
effektivt förverkligande av de grundläggande frioch rättigheterna och mänskliga rättigheterna talar för en tolkning, enligt vilken en person bör ha
rätt till skadeersättning för lidande som orsakats
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av allvarliga kränkningar av de mänskliga och
grundläggande rättigheterna som personer gjort
sig skyldiga till i sin tjänsteutövning, också i en
situation där kränkningen inte baserar sig på en
uppsåtlig handling. I det fall som avgjordes av
HD var det emellertid fråga om en i oaktsamhet
skedd kränkning, vars verkningar var ringa. Av
denna anledning uppkom inte rätt till ersättning
för lidande i denna situation.

Avgöranden under året 2011, om vilka har
fåtts myndighetens meddelande år 2012
Tullen korrigerade ca 300
felaktiga beslut om bilskatt

BJO ansåg i sitt beslut i augusti 2011 att Tullstyrelsen hade förfarit felaktigt, när den inte längre fr.o.m. år 2008 hade korrigerat felen i de bilskatteprocenttabeller som den publicerat. Den
hade inte heller rättat beskattningsbeslut där
alltför mycket skatt hade uppburits p.g.a. den
felaktiga skatteprocenten. BJO ansåg, att Tullen
borde korrigera de felaktiga beslut, som ännu
kunde korrigeras i enlighet med bestämmelserna om korrigering av sakfel.
Avgörandet i klagomålet gällde endast ett
fordonsmärke och en modell. I samband med
ansökningarna om ändring av bilskatten hade
emellertid till Tullstyrelsens kännedom kommit
också andra fel i skatteprocenterna. Efter BJO:s
beslut hade Tullen för tulldistriktens bruk korrigerat tabellen över de alltför högt fastställda bilskatteprocenterna. De felaktiga beskattningsbesluten hade korrigerats och de för mycket uppburna skatterna hade återbetalats för fem års tid
från det att Tullen hade observerat felet i skatteprocenttabellen (1664/4/09*).
Det hade upptäckts ca 300 beslut som skulle
korrigeras. Den minsta återbetalade skatten hade
varit 21,90 euro och den största 2 157,93 euro Återbetalningarnas medeltal var 221,39 euro. Totalt
återbetalades 65 310,36 euro skatter. Tullstyrelsen
publicerade tabellen över de felaktiga skatteprocenterna på sina webbsidor. Ifall den automatiska
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plockningen inte har funnit alla enskilda fel, korrigeras de på begäran av den skattskyldiga, meddelade Tullstyrelsen.

tas med beslut av utsökningsverket. Utsökningsverket beslöt att gottgöra gäldenären till ett belopp
av 500 euro.

Gottgörelse av fördröjd behandling
av yrkande på rättelse av beskattningen

Framställningar om
gottgörelse under året 2012

BJO konstaterade i sitt beslut, att behandlingen
av den klagandes yrkanden på rättelse vid företagsskattebyrån hade fördröjts lagstridigt. Den
klagande fick på sina 27.1.2005 framställda yrkanden på rättelse beslut från skatterättelsenämnden
först 1.7.2010 eller efter fem år och fem månader.
Den klagandes som grundläggande rättighet
tryggade rätt att få sitt ärende behandlat på behörigt sätt utan obefogat dröjsmål hade kränkts.
På grund av skatteverkets försummelser hade nu
också klaganden tillhörig egendom utmätts. BJO
framställde för Skatteförvaltningen att den på något sätt borde gottgöra den klagande för den med
de lagstridiga försummelserna orsakade skadan
samt olägenheten och besväret (1330/4/10).
Skatteförvaltningen och den klagande hade den
21.2.2012 ingått ett avtal, varmed Skatteförvaltningen ersatte den klagande som ekonomisk skada av
arbete och besvär till följd av det obefogade dröjsmålet med behandlingen av rättelseyrkandet med
11 000 euro. I avtalet konstaterades, att ersättningen anknöt till BJO:s beslut, i vilket hon framställde
ersättning.

I det följande beskrivs framställningar om gottgörelse som JO har gjort under berättelseåret.
Alla framställningar har inte ännu besvarats av
myndigheterna.

Gottgörelse av felaktig notering
vid utsökningsverket

Ett fel som gjorts vid utsökningsverket i notering
av förseningsränta orsakade gäldenären skada.
Felaktigt såsom slutligt debiterat tillgodohavande var obetalt, och på det hade vuxit ränta. BJO
framställde att utsökningsverket skulle överväga,
hur det kan gottgöra gäldenären för den skada
som uppkommit av felet (3578/4/10).
Utsökningsverket meddelade, att med beslut
av JM kan skada till ett belopp av högst 500 ersät-

Gottgörelse av kränkningar av grundläggande
fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter

Av polisen verkställda obefogade frihetsberövanden
JO betraktade som lagstridigt polisinrättningens
i Österbotten förfarande att hålla en målsägande
i förvar. Polisinrättningen undersökte ett misstänkt grovt bedrägeri, där den klagande var målsägande. Polisen hade gripit den klagande för att
skydda honom med stöd av polislagen. För honom
hade redan tidigare temporärt förordnats en intressebevakare, som för polisen hade uttryckt sin
oro för sin huvudmans situation. Den klagande
hade påträffats långt från sin egentliga hemtrakt,
vartill polisen motiverade sin verksamhet med
den klagandes tal, väsen och beteende. Förlusten
av friheten hade varat 23 timmar.
På basis av det material som varit tillgängligt
var det ingenting som ens tydde i den riktningen,
att den klagandes liv, fysiska integritet, säkerhet
eller hälsa hade varit hotade. Enligt JO kunde gripandet inte motiveras med oro för målsägandens
egendom. JO gav den kriminalkommissarie som
beordrat gripandet en anmärkning för framtiden
och uppmanade polisinrättningen att allvarligt
överväga, hur den kunde gottgöra den klagande
för det obefogade frihetsberövande den klagande
blivit föremål för (1317/4/11*).
Polisinrättningen i Österbotten meddelade att
den bett den klagande om ursäkt för sitt förfarande
och betalat en gottgörelse om 200 euro.
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BJO kritiserade i två beslut polisinrättningarna
i Helsingfors (2756/4/10*) och Egentliga Finland
(2495/4/10*) för obefogade frihetsberövanden.
I fallet Helsingfors kritiserade BJO särskilt det,
att en person som gripits på morgonnatten hade
släppts fri först sent följande eftermiddag. I de
erhållna utredningarna framfördes inte omständigheter, med stöd av vilka det hade funnits grunder enligt polislagen för åtminstone ett så pass
långvarigt hållande i förvar.
I fallet Egentliga Finland misstänktes en person för ett inbrott i en servicestation, när hans
DNA hade påträffats ca ett och ett halvt år senare
på en tom dryckesburk, som hade tagits till vara
på servicestationens gård dagen för gärningen.
Såsom stulna hade ändå anmälts endast två cigarrlådor, således alls inte drycker. BJO kritiserade de
motiveringar till brottsmisstanken som framförts
och även det, att undersökningsledaren lät efterlysa personen och förordna att denne skulle anhållas, trots att det inte hade framförts att den
misstänkte hade varit svår att nå eller att han
undvek förundersökningen. Personen var anhållen ett knappt dygn.
BJO uppmanade polisinrättningarna i Helsingfors och Egentliga Finland att överväga, huruvida
de med stöd av människorättskonventionen kunde gottgöra den klagandes frihetsberövande.
Enligt polisinrättningen i Helsingfors var den
eventuella rättskränkningen så ringa, att det inte
fanns tillräckliga grunder för att betala skadeersättning.
Polisinrättningen i Egentliga Finland meddelade för sin del, att den betalat den klagande en ersättning om 150 euro.

Lagstridiga begränsningsåtgärder
vidtagna av en privat barnskyddsanstalt
Den klagande anförde klagomål över förödmjukande bemötande, som den klagande enligt sin
åsikt hade blivit föremål för på sitt placeringsställe barnskyddsanstalten Konstan Koti ja Koulu
Oy:s verksamhetsenheter i Lahtis och Heinola.
Den klagande upplevde sig inte ha blivit sakligt
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bemött när begränsningsåtgärder hade påförts
under den över ett år långa placeringstiden. Barnet var då 13–14 år. Enligt erhållen utredning inföll under den tid den klagande var placerad över
tio 1–2 veckor långa beslut om begränsning av rörelsefriheten, av vilka merparten under en del av
tiden bestod av kontinuerlig observation. Av de
klienthandlingar som förts av skötarna framgick,
att i närvården och begränsningarna av rörelsefriheten hade ingått att sitta på plats i enbart underbyxorna, servering av samma mat under flera
dagar och städning av wc-utrymmena.
Enligt BJO hade det varit fråga om ett förfarande likartat med isolering, men det hade genomförts strängare och långvarigare än vad den
dåvarande lagstiftningen möjliggjorde. BJO konstaterade ytterligare, att också isolering förutsatte
att anstaltens fostrings- och vårdpersonal sörjer
särskilt väl för omsorgen om och vården av barnet samt för det, att barnet får möjlighet att när
barnet önskar diskutera med en vårdare. Hon
ansåg, att man hade ingripit i den klagandes personliga frihet på ett sätt, som hade inneburit en
begränsning av den grundläggande och mänskliga rättigheten.
Dessutom konstaterade BJO, att personalen
vid en barnskyddsanstalt har till uppgift att fostra barnet och lära barnet att uppföra sig på önskat sätt. Att förödmjuka barnet är emellertid inte att fostra barnet och aldrig tillåtet. BJO ansåg
att de straff som var förenade med den s.k. närvården var förbjudna och förödmjukande för den
klagande. Förfarandet hade varit lagstridigt och
klandervärt.
Eftersom mot den klagande hade riktats lagstridiga och förödmjukande begränsningsåtgärder, borde bolaget enligt BJO på något sätt gottgöra den klagande för lidandet till följd av kränkningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. BJO framställde, att bolaget enligt övervägande skulle betala den klagande gottgörelse på
grund av sina lagstridiga förfaranden (4547/4/10*).
Bolaget meddelade, att åt den klagande hade
sänts ett gottgörelsebrev, där bolaget beklagade sitt
förfarande och bad om ursäkt för detta.
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Obefogad avhämtning av patient till hälsocentralen
JO konstaterade, att det att en patient avhämtats
till Esbo hälsocentral oberoende av patientens
vilja innebär ett starkt ingripande i dennas självbestämmanderätt och personliga frihet. Av denna anledning får man inte vidta åtgärden utan
tillförlitlig utredning av åtgärdens nödvändighet.
Ansvaret för att saken klargörs har myndigheten.
Att den klagande förts till jouren mot dennas
vilja hade formellt baserat sig på mentalvårdslagen, men den hade enligt JO tillämpats felaktigt.
På grund av detta ansåg JO, den klagande hade
berövats sin frihet i strid med grundlagen och
människorättskonventionen. Enligt grundlagen
ska det allmänna se till att de grundläggande frioch rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
tillgodoses. Med det allmänna avses förutom staten bl.a. kommuner och samkommuner. JO bad
stadens hälsovårdsservice att överväga, om den
kunde gottgöra den klagande för kränkningen av
de grundläggande och mänskliga rättigheterna
(4407/4/11).

Kränkning av patientens personliga frihet
i utkontrakterad hälsovårdsservice
Patienten berättade att hon blivit förd på morgonnatten till Lojo hälsocentral och där blivit
instängd i en ”cell” för åtminstone två timmar.
På grund av klaustrofobi fick patienten en panikattack, ropade och grät, men ingen fäste någon
uppmärksamhet vid patienten. Senare överfördes patienten till centralsjukhuset. Under hela
den 300 km långa resan var patienten bunden.
Framme gick sjukhusläkaren med på att lyssna
på patienten, som fick åka hem. Den klagande
ansåg att bemötandet vid hälsocentralen varit
otillständigt och berättade att händelserna alltjämt ger upphov till mardrömmar.
JO ansåg att patientens personliga frihet hade
kränkts mera än vad som hade varit nödvändigt.
Patienten placerades omotiverat i isoleringsrum
och hade orsakats extra lidande, när övervaknin-

gen inte var adekvat och patienten transporterades bunden i ambulansen längre än vad som hade behövts. Åtgärderna hade således varit delvis
obefogade och delvis stridande mot proportionalitetsprincipen. Med förfarandet hade sålunda
kränkts patientens personliga frihet och integritet samt skyddet för privatlivet enligt människorättskonventionen.
Enligt JO var det klart, att bemötandet av
den klagande vid hälsocentraljouren hade åsamkat patienten sådana känslor av ångest och rädsla, som inte kan gottgöras endast med att kränkningen konstateras eller att kritik riktas mot
tillsynsobjekten. Stadens hälsocentraljour hade
utanför tjänstetid utkontrakterats till det privata
läkartjänstbolaget Attendo Terveyspalvelut Oy.
Kränkningen hade orsakats av en privat instans
som sköter en offentlig uppgift, varför dess ersättningsansvar således kan jämställas med en
myndighets. BJO bad bolaget att överväga, om
det kan gottgöra den klagande för den kränkning
av de grundläggande och mänskliga rättigheterna som den klagande lidit (1319/4/11*).
Attendo Terveyspalvelut meddelade, att företaget beslutat betala klaganden 300 euro som gottgörelse.

Gottgörelse av skada som orsakats av
annat lagstridigt förfarande

Felaktig grund för ekonomiskt stöd och
obefogad fördröjning av betalningen
Den klagande hade på ansökan av socialverket i
Helsingfors med dom av tingsrätten förordnats
som vårdnadshavare för barnen i en väns familj.
Barnen hade efter sin mors död blivit utan vårdnadshavare. Socialverket hade emellertid ansett,
att barnens boende hos den klagande baserade
sig enligt dennas tidigare givna samtycke på privat placering och betalade på denna grund vårdbidrag som utkomststöd. Förvaltningsdomstolen
upphävde socialverkets beslut och förpliktade
socialverket att betala ekonomiskt stöd enligt
principerna om vårdarvode i familjevårdarlagen.
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Enligt BJO hade vid ärendets behandling hos socialverket inträffat klara fel. Den klagande hade
inte getts råd om hur ansökan angående barnens
vård görs på det sätt som lagen förutsätter. Dessutom gavs om den ersättning som tillkom vårdaren ett beslut, som baserade sig på en uppenbart
felaktig tolkning av lagen. Ännu efter det att förvaltningsdomstolen hade ändrat beslutet, fördröjdes betalningen av de ersättningar och arvoden som tillkom den klagande obefogat flera månader. Enligt BJO borde socialverket på något
sätt gottgöra den olägenhet och det besvär som
hade åsamkats den klagande (801/4/10).
Socialverket meddelade, att det hade beslutat
att betala åt den klagande gottgörelse enligt förseningsräntesats totalt ca 3 500 euro.

En ung persons ersättningsansvar för
skada som skett vid en barnskyddsanstalt
Enligt en ung persons klagomål måste den unga
ersätta ett fönster som gått sönder på placeringsstället, fastän den unga enligt egen åsikt inte hade söndrat det med avsikt. BJO konstaterade, att
ett barn som placerats enligt barnskyddslagen
har rätt att själv besluta om användningen av
dispositionsmedlen. Barnets dispositionsmedel
kan inte med samtycke som barnet ensamt gett
användas för att ersätta skadan. Ett minderårigt
barn har inte behörighet att ingå rättsligt bindande avtal eller andra rättshandlingar. Avtal och
rättshandlingar som ingåtts av en omyndig binder inte denna. En minderårig kan emellertid
utföra rättshandlingar som med hänsyn till förhållandena är sedvanliga och av ringa betydelse.
Enligt BJO hade barnskyddsanstalten förfarit
lagstridigt, när man hade beslutat om ersättande
av skadan med ett ensidigt beslut av personalen.
Om skadeståndsansvaret och ersättningsbeloppet
borde man har överenskommit med de personer
som svarar för vårdnaden av barnet eller med
intressebevakaren. Den avtalade ersättningen
kan inte tas från barnets dispositionsmedel. Inte
heller de socialarbetare som ansvarar för barnets
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angelägenheter i placeringskommunen borde
ha godkänt förfarandet. BJO framställde för barnskyddsanstalten, att den skulle överväga hur den
kan gottgöra den skada som åsamkats barnet genom det lagstridiga förfarandet. BJO ansåg det
också vara nödvändigt, att åt barnskyddsanstalterna ges instruktioner om hanteringen av skadeersättningsärenden och användningen av barns
dispositionsmedel (3572/4/11*).
Barnskyddsanstalten meddelade, att enligt dess
uppfattning kunde man inte entydigt konstatera, att
man hade förfarit fel i den ungas situation. Anstalten
kommer emellertid att precisera och justera de med
ersättningar anknutna förfarandena med beaktande
av innehållet i BJO:s beslut. THL meddelade senare
till BJO, att åt statens skolhem hade getts en verksamhetsinstruktion om principerna för hantering
av skador som orsakats av barnen. Dessutom meddelade enheten, att BJO:s beslut beaktas i redigeringen av den elektroniska Handbok för barnskyddet.

Felaktigt förfarande i ett ärende om
betalningsbefrielse vid underhållsstödsskuld
Enligt BJO hade tjänsteinnehavarna vid socialverket i Nurmes inte tillräcklig kännedom om det
hur lagen om underhållsstöd, som trädde i kraft
1.4.2009, tillämpas på betalningsbefrielser. Detta
hade lett till att åt den klagande getts bristfälliga
råd och klargöranden. I socialverkets utredning
ansågs det vara sannolikt, att den klagande hade
getts betalningsbefrielse, om den hade ansökts
om vid rätt tidpunkt från den behöriga kommunala tjänsteinnehavaren. BJO ansåg att den klagande eventuellt åsamkats ekonomisk skada p.g.a.
den bristfälliga och otillräckliga rådgivningen.
Av denna anledning framställde BJO, att stadens
socialverk skulle överväga, om det på något sätt
kunde ersätta den klagande för den uppkomna
skadan (380/4/11).
Socialverket meddelade, att det ersatte åt den
klagande beloppet av den underhållsskuld som var
föremål för betalningsbefrielsen eller 715,54 euro.
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Felaktigt förfarande vid ordnande
av ledighet för närståendevårdare
Enligt den klagande följs i grupphemmet vid Helsingfors socialverks åldringscentral en praxis, enligt vilken de dagar, då den som vårdas har förts
till kortvarig vård eller avhämtats därifrån, räknas
som lediga dagar för anhörigvårdaren, trots att
i verkligheten dagarna då den vårdade förs och
avhämtas är halva dagar. Enligt klagomålet får
den som vårdas föras till kortvarig vård först kl.
14.00 och avhämtningsdagen sker utskrivningen
kl. 13.00.
Enligt BJO har en närståendevårdare enligt lagen om närståendevård ovillkorlig rätt att få ledigt
tre fulla kalenderdagar under de kalendermånader, under vilka den för vården använda bundenheten har uppfyllt de i lagen om närståendevård
föreskrivna förutsättningarna. Närståendevårdaren har rätt att hålla den hopsamlade ledigheten
antingen månatligen eller samla dem för en längre ledighet. I lagen ingår inte bestämmelser om
det, när den hopsamlade ledigheten bör hållas.
I förvaltningsdomstolspraxis har i praktiken ansetts, att kommunen är skyldig att ersätta de lediga dagar som inte har fåtts i vissa situationer.
BJO ansåg, att Helsingfors socialverk inte
ordnat åt den klagande ledighet i den omfattning
som förutsätts i lagen om närståendevård. BJO
framställde att Helsingfors stads socialverk skulle överväga, hur det kan gottgöra sitt lagstridiga
förfarande åt den klagande. Av socialverkets utredning framgick, att det beskrivna förfarandet
vid åldringscentralens grupphem gällde alla klienter. Av denna anledning bad BJO socialverket att
också meddela, vilka eventuella åtgärder det har
vidtagit också i fråga om dessa sina övriga klienter (2324/4/11).

Försummelse att ordna hälsovårdsservice
Den klagande kritiserade att hon av HUCS klinik
för ögonsjukdomar och Jorvs sjukhus hade hänvisats till kontroller efter operationer till den pri-

vata sektorn på sin egen bekostnad. Den klagande
var också missnöjd med att Esbo hälsocentral inte
mätte ögontrycket eller gav mottagningstider till
läkare.
Enligt JO borde HUCS klinik för ögonsjukdomar och HUCS Jorvs sjukhus ha ordnat de behövliga efterkontrollerna av den klagande antingen
själva eller genom att utnyttja i lagen föreskrivna
andra alternativa sätt att ordna de lagstadgade hälsovårdstjänsterna, exempelvis genom att köpa efterkontrollerna från en privat serviceproducent.
Stadens hälsocentral förmådde för sin del inte
trygga den klagandes rätt till tillräckliga hälsovårdstjänster, när den inte kunde ge den klagande
mottagningstider hos läkare. Hälsocentralens förfarande var inte lagenligt. JO framhöll, att kommunen enligt lagen har flera alternativa sätt att
ordna sina lagstadgade hälsovårdstjänster.
JO framställde att HNS och Esbo hälsocentral skulle överväga, hur de kostnader som orsakats den klagande av deras lagstridiga förfarande
kunde gottgöras. JO bad HNS och Esbo hälsocentral att i saken hålla behövlig kontakt med varandra och den klagande och att meddela, vilket
slutresultat man har nått i saken (3283/4/10*).
Förvaltningsöverläkaren vid HNS beslöt att
HNS ersätter den klagande för på den privata sektorn utförda gynekologiska och oftalmologiska
efterkontrollbesök med totalt 152 euro.

Publicering av sekretessbelagda personuppgifter
och klientuppgifter inom hälsovården
Ylöjärvi stadsstyrelses föredragningslista berördes av en begäran om utlåtande och utredning
som JO sände till stadsstyrelsen i den klagandes
ärende. Av föredragningslistan framgick, att den
klagande och hans maka hade varit i behov av
tandvård. Föredragningslistan hade publicerats
på stadens internet-sidor. JO konstaterade, att
stadsstyrelsen förfarit lagstridigt, när den publicerade dessa sekretessbelagda uppgifter på sina
webbsidor. Individen bör kunna lita på, att sekretessbelagda uppgifter som överlåtits åt myndigheterna inte blir kända av utomstående. JO fram-
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ställde att stadsstyrelsen skulle överväga, hur den
kunde gottgöra den klagande för den kränkning
av skyddet för privatlivet som berodde på det lagstridiga förfarandet (4420/4/10*).
Ylöjärvi stadsstyrelse meddelade att den
22.5.2012 skriftligt bett den klagande om ursäkt
för det orsakade lidandet.
Motsvarigt konstaterade JO att också samkommunen för Riihimäkiregionens hälsocentral hade
förfarit lagstridigt när den publicerade den klagandes namn på samkommunens internet-sidor.
Den klagandes namn förekom också i en tidning,
som hade fått uppgifterna för den publicerade
artikeln från samkommunens internet-sidor. JO
framställde att samkommunens styrelse skulle
överväga, hur den kunde gottgöra den klagande
för den kränkning av skyddet för privatlivet som
berodde på det lagstridiga förfarandet. Han bad
samkommunens styrelse meddela, vilket slutresultat man hade nått i saken (4092/4/11*).
Samkommunens styrelse meddelade, att åt den
klagande hade framförts en ursäkt på grund av det
inträffade felet och att med den klagande hade kommits överens om ersättande av skadan.

Ersättande av skada som orsakats huvudman
av intressebevakarens försummelse
JO framställde för JM, att det skulle utvärdera
den allmänna intressebevakarens förfarande ur
perspektivet för offentligrättsligt samfunds skadeståndsansvar. Intressebevakaren hade inte i tid
tecknat försäkring för en av huvudmannen inköpt
moped med den följden, att när huvudmannen
råkade ut för en olycka hade försäkringsersättningar inte betalats. I saken fanns starka grunder till
stöd för att intressebevakarens verksamhet för
sin del hade kunnat bidra till uppkomsten av ofördelaktiga ekonomiska följder för huvudmannen
(2748/4/10*).
JM bedömde efter att ha utrett saken, att huvudmannen till följd av intressebevakarens försummelse hade gått miste om ersättningar enligt trafikför-
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säkringslagen totalt 5 240 euro, vilket belopp JM
meddelade att det betalar huvudmannen i skadeersättning.

FPA:s försäkringsdistrikts försummelse av
utredningsskyldigheten vid behandling av
ansökan om förmån
Tjänstemännen vid FPA:s försäkringsdistrikt
behandlade inte sökandens förmånsansökningar
omsorgsfullt så, att en förhindrande förmån hade
beaktats i beslutsfattandet. Till följd av försummelsen av utredningsskyldigheten och vårdslösheten gavs åt den klagande fyra gånger under
åren 2007–2009 ett förmånsbeslut som stred mot
lagen om studiestöd eller lagen om bostadsstöd.
Med stöd av dessa beslut betalades åt den klagande fram till sommaren 2009 förmåner, till vilka
rätt saknades på grund av förhindrande förmån.
Besluten rättades och återkravet av förmånerna
skedde först ca 2,5 år efter det att uppgiften om
den åt den klagande beviljade förhindrande förmånen fanns att tillgå i FPA:s register.
BJO gav FPA:s försäkringsdistrikt en anmärkning för framtiden om det lagstridiga förfarandet.
Enligt BJO hade FPA:s Satakunta försäkringsdistrikts lagstridiga förfarande försvagat den klagandes förtroende för FPA:s verksamhet (1867/4/10).
FPA betalade åt den klagande som gottgörelse
700 euro.

Polisens fel vid överföring av
uppgifter till vapenregistret
När uppgifter överfördes från ett manuellt vapenregister till det riksomfattande vapenregistret
hade ett fel inträffat och uppgifterna om den klagandes licenser hade inte överförts. Till följd av
denna vårdslöshet hade åt den klagande inte beviljats de av honom ansökta dubbletterna av skjutvapenlicenserna, när de inte hade påträffats i polisens register. Förvaltningsdomstolen avslog den
klagandes besvär angående polisinrättningens avslagsbeslut. Den klagande hade sedermera hittat
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licenserna, som han trodde att hade förkommit, på basis av vilka hans parallella licenser
antecknades i det riksomfattande vapenregistret (2085/4/11).
När klagomålet utreddes meddelade polisinrättningen att den var beredd att ersätta åt den klagande de kostnader om totalt 157 euro som hade uppkommit av polisinrättningens beslut och förvaltningsdomstolens beslut.

Lagstridiga uppgifter i Rättsregistercentralens domslutsregister
Den klagande hade genom Rättsregistercentralen utrett sina eventuella brottsregister- och bötesregisteruppgifter före han sökte till fredsbevarande uppgifter. När hans i ungdomen gjorda
”pojkstreck” och påföljderna av dem hade strukits
ur registren, hade han beslutat söka sig till fredsbevarande uppgifter. Ansökan hade emellertid
avslagits, och när han började utreda saken visade
det sig, att i den säkerhetsutredning som gjorts
med anledning av ansökan hade antecknats att
han gjort sig skyldig till misshandel.
De uppgifter som fanns i säkerhetsutredningen hade baserat sig på sådana uppgifter i domslutsregistret, som borde ha avlägsnats efter fem
år. BJO:s ställföreträdare ansåg det på basis av utredningarna vara uppenbart, att anteckningen om
den klagande i domslutsregistret hade negativa
följdverkningar för honom; hans ansökan till
krishanteringsuppgifter har i ljuset av utredningen väsentligen avslagits på grund av en sådan
registeruppgift som redan borde ha avlägsnats
ur registret.
De faktiska verkningarna av att domslutsuppgiften förmedlas blev i sista hand oklara. Det lagstridiga förfarandet i myndighetens verksamhet
hade emellertid obestridligen orsakat den klagande åtminstone immateriell skada. Det i saken uppkomna ingripandet i det i grundlagen tryggade
skyddet för den klagandes personuppgifter kunde
inte betraktas som en sak av ringa principiell betydelse. BJO:s ställföreträdare ansåg, att det var

ändamålsenligt att JM tar kontakt med den klagande för att utreda det, huruvida han hade yrkanden i saken, och därefter besluta om eventuella fortsatta åtgärder (150/4/11*).
Enligt JM:s utredning hade den klagande inte
besvarat ministeriets kontakter.

Förbud att använda simhall var lagstridigt
Personalen vid simhallen i Kauhajoki stad hade
beslutat, att den inte säljer inträdesbiljett till simhallen åt en person, vars med religion anknutna
uttalanden enligt personalens åsikt var störande.
Enligt BJO begränsades användningen av simhallen på grund av en verksamhet som omfattas
av den i grundlagen tryggade religions- och samvetsfriheten och yttrandefriheten. Användningen
av en kommunal motionstjänst kan begränsas
endast i undantagsfall. När portförbudet anknöt
till utövandet av en grundläggande rättighet, hade
staden en understruken skyldighet att påvisa, att
det fanns en godtagbar grund för förbudet. Förfarandet uppfyllde inte det i GL tryggade rättsskyddet och kraven på grunder för god förvaltning
bl.a. emedan personen själv inte hade hörts i saken, saken inte heller i övrigt hade utretts på behörigt sätt och om förbudet inte fattades ett överklagbart beslut. Staden hade inte påvisat, att den
hade haft sakliga och godtagbara grunder att förbjuda den klagande att använda simhallen.
Emedan förfarandet var klart lagstridigt, framställde BJO för stadsstyrelsen, att den skulle överväga möjligheten att på något sätt gottgöra den
klagande för den av det lagstridiga förfarandet
orsakade känslan av orättvisa och den upplevda
oförrätten (2720/4/11*).
Kauhajoki stadsstyrelse framförde till den klagande sina ursäkter med anledning av det skedda
och erbjöd klagande en månads fri användarrätt till
Kauhajoki rekreationsbad.
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Fel i elektroniskt system för bostadsansökan och
försummelse att adekvat behandla bostadsansökan
BJO hade med anledning av den klagandes första
klagomål bett VVO om en utredning av det, varför trots den klagandes familjs stora behov av bostad de inte hade fått den hyresbostad de begärt.
VVO lämnade till detta klagomål en utredning,
enligt vilken den klagande hade ansökt om hyresbostad i endast ett objekt och att på valet av
invånare till detta objekt inte tillämpades aravalagstiftningen. Senare framgick, att VVO gav den
högsta laglighetsövervakaren felaktig information. De facto hade den klagande ansökt om bostad från VVO från början av år 2010 i nio med
arava- och räntestödslån finansierade objekt och
två fritt finansierade objekt. De hade uppdaterat
sina ansökningar 47 gånger.
VVO:s elektroniska system för bostadsansökan uppfyllde inte GL:s krav på adekvat handläggning av ärendet eller förvaltningslagens krav på
grunderna för god förvaltning. I valet av invånare
till med offentlig finansiering stödda hyresbostäder bör VVO iaktta de grunder för val av invånare
om vilka föreskrivs i aravabegränsningslagen och
övriga normer för val av invånare. Den som söker
bostad borde kunna lita på att ansökan behandlas
adekvat på basis av de uppgifter lämnats om bostadsbehovet och dess skyndsamhet. JO framställde att VVO på något sätt gottgör den klagande för den olägenhet och det besvär som förfarandet orsakat (4333/4/10).
VVO meddelade till BJO, att det har ändrat systemet för bostadsansökan. I enlighet med BJO:s
framställan hade VVO gottgjort den klagande för
den olägenhet och det besvär som förfarandet orsakat med ett brev från bolagets kundförhållandedirektör, i vilket bads om ursäkt för det lagstridiga
förfarandet vid valet av invånare.

Obefogad anteckning om betalningsstörning
Ett felaktigt förfarande av häradsutsökningsmannen vid Päijät-Häme utsökningsverk orsakade för den klagande en obefogad anteckning
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om betalningsstörning. Den klagande framförde
inte ersättningskrav (604/4/11).
Som gottgörelse framförde ledande häradsfogden en ursäkt till den klagande.

Låsning av mobiltelefon i samband
med beslagtagning
I samband med en husrannsakan som polismän
vid polisinrättningen i Österbotten gjorde i en
klubblokal hade SIM-kortet i den klagandes mobiltelefon låst sig och den klagande kunde inte
längre öppna telefonen. Telefonen hade en prepaid-anslutning, för vilken inte kunde fås en
PUK-kod, varmed SIM-kortet kunde öppnas.
BJO konstaterade, att den klagande inte hade
framfört någonting om storleken av den uppkomna skadan. BJO framställde, att polisinrättningen ännu särskilt borde klargöra med den
klagande, om låsningen av SIM-kortet hade orsakat skada, och om så var fallet, på vilket sätt den
kunde ersättas (2202/4/11).
Polisinrättningen ersatte den skada som uppkommit av beslagtagningen och bad hövligast om
ursäkt för den.

Fel i av skatteförvaltningen
utkontrakterad service för optisk läsning
I klagomålet kritiserades det, att uppgifter om
den klagandes företag hade överförts till ett annat bolags skatteblankett. Vid undersökningen av
klagomålet hade framkommit, att Skatteförvaltningen hade gett servicen för optisk läsning av
skattedeklarationerna för att skötas av Itella Abp.
BJO tog lagenligheten i Skatteförvaltningens förfarande till undersökning på eget initiativ.
BJO hade i sitt beslut till den klagande konstaterat, att av Skatteförvaltningens utredningar inte
hade framkommit, att den på ett adekvat sätt hade tagit ansvar för det fel som skett i servicen för
optisk läsning av uppgifterna om den klagandes
företag. Trots att felet rättades, när kontakt togs
med Skatteförvaltningen, klargjordes orsaken till

de grundläggande och mänskliga rättigheterna
brister och förbättringar

felet inte för den klagande eller hans företag och
något beklagande av det skedda framfördes inte
heller. Skatteförvaltningen hade således inte försökt återställa den klagandes förtroende för att
dess verksamhet är adekvat. BJO framställde för
Skatteförvaltningen, att den gottgör den klagande
för den olägenhet och det besvär som orsakats av
det felaktiga förfarandet (3314/4/10).
Skatteförvaltningen meddelade 30.10.2012 att
den åt den klagande hade framfört sin ursäkt och
sina beklaganden med ett brev undertecknat av
generaldirektören.

Ersättning för inställt övervakat besök
Den klagandes make i Kylmäkoski fängelse hade
placerats under isolerad observation. Den klagande hade dagen före det övervakade besöket fått
bekräftat att fången hade besök. På telefonförfrågan svarades att besöket är kl. 13.00. Det övervakade besöket förverkligades emellertid inte emedan den isolerade observationen alltjämt hade
pågått. Den klagande anmälde att hon i onödan
kommit till besöket från 120 kilometers håll.
I utredningarna hade lyfts fram att den klagande var medveten om placeringen under isolerad observation. JO bedömde emellertid, att det
torde vara svårt för en lekman att inse att åtgärden varar flera dagar. Med hänsyn till detta ansåg
JO att den klagande befogat hade kunnat lita på
vad fängelsetjänstemannen meddelade om besöket. JO framställde för fängelsets direktör, att
han i ljuset av det skedda skulle överväga, om det
vore skäl för fängelset att gottgöra den klagande
skäliga resekostnader i fråga om det besök som
inte förverkligades (302/4/11*).
Direktören för Kylmäkoski fängelse meddelade
att han bedömt som skäligt att gottgöra den klagande resekostnaderna för den onödiga resan till besöket enligt priserna i allmänna trafikmedel.

Ersättning för extra telefonkostnader som
orsakats av Statskontorets rådgivning
Den klagande fick av Statskontoret uppmaningen att ringa det gamla telefonnumret till Justitieförvaltningens servicecentral. Detta orsakade
den klagande extra kostnader, emedan ifrågavarande gamla nummer ännu var en avgiftsbelagd
företagstelefonlinje.
I JO:s kanslis brev till Statskontoret ombads
detta till en början bedöma, huruvida problemet
kunde förlikas med diskussioner med den klagande exempelvis så att man överenskommer om
gottgörelse. Om man lyckas med detta, ombads
Statskontoret att meddela om detta och om förlikningens resultat till JO (2556/4/12).
Statskontoret lämnade sitt svar till JO:s framställan om förlikning. Statskontoret meddelade att
det hade nått förlikning i saken med den klagande
och meddelade att det hade ersatt den klagande
med 74,04 euro för telefonkostnaderna.
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3.4
Särskilt tema år 2012: jämlikhet och jämställdhet
3.4.1
Inledning

åtminstone på de avdelningar, på vilka vårdas
svenskspråkiga patienter.

Kansliets särskilda tema år 2012 var jämlikhet
och jämställdhet. Temat tas upp vid alla inspektioner och studiebesök samt beaktas också i den
övriga verksamheten, såsom när man överväger
egna initiativ (om behandling av ett tema och
dess lyftande fram i JO:s verksamhet i allmänhet,
se berättelsen för år 2010, s. 113).
Temat visade sig vara mycket mångfasetterat
och omfattande. Av denna anledning har behandlingen av temat måst begränsas i årsberättelsen. I
avsnittet presenteras sammanfattande vid inspektionerna och studiebesöken gjorda observationer
av medborgarnas jämlikhet ur perspektivet för
hur servicens tillgänglighet och kvalitet svarar
mot olika kunders behov. I inledningen har sammanställts på olika förvaltningsområden gjorda
inspektionsobservationer av vissa sakhelheter
(språkliga rättigheter, kundservice och som köpt
service producerad service). Avslutningsvis har
sammanställts observationer av tillgängligheten
och kvaliteten för servicen åt vissa specialgrupper, såsom åldringar och barn.

I en polisinrättnings förvaringsutrymmen fanns
dagordningen och den skriftliga informationen
om de frihetsberövades rättigheter att få endast
på finska (3388 och 3389/3/12).
Bland kunderna hos rättshjälpen ökar utlänningarnas andel hela tiden, vilket innebär att det
behövs allt mera tolktjänster. Som ett allmänt
problem vid rättshjälpsbyrån upplevdes tolkarnas
utbildningsnivå och tillgången på tolkar. Dessutom var en anledning till oro att det i praktiken
var omöjligt att utöva kontroll över tolkarnas
verksamhet (1406/3/12).
Också i utsökningsärendena utgör kunderna
som talar främmande språk en allt större utmaning. Att göra en utsökningsutredning genom att
som tolkbiträde utnyttja en vän eller släkting till
gäldenären garanterar inte alltid, att gäldenären
helt förstår ärendets karaktär (3771/3/12).
I en kommun med samisk majoritet var det
inte möjligt att i fastighetsregistret införa samiska namn på fastigheter och vägar, vilket uppenbarligen berodde på brister i informationssystemet (2336/3/12).
BJO tog på eget initiativ till utredning frågan
om anteckning av samiska namn på fastigheter i
fastighetsregistret.

3.4.2
Servicens tillgänglighet och
kvalitet på det egna modersmålet
eller på ett språk som förstås
Ett sjukhus hade som särskild uppgift att vårda
svenskspråkiga patienter, men på sjukhusets anslagstavlor fanns så gott som enbart finskspråkigt
material, bl.a. informationen om patientombudsmannens verksamhet fanns endast på finska
(992/3/12).
JO uppmanade sjukhuset att förbättra den till
patienterna riktade svenskspråkiga informationen
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Till befolkningsdatasystemet kan man meddela
ett enda modersmål. I fråga om samiskan är det
endast möjligt att allmänt anmäla samiska, trots
att det i Finland talas tre olika samiska språk
(2341/3/12).
BJO tog till föremål för särskild utredning om
befolkningsdatasystemet frågan om möjlighet att i
befolkningsdatasystemet anteckna som modersmål
nordsamiska, enaresamiska eller koltsamiska i stället för samiska.

de grundläggande och mänskliga rättigheterna
särskilt tema år 2012

I samband med en inspektionsrunda till Lappland framförde BJO som sin allmänna uppfattning, att hon ansåg det vara viktigt, att ministerierna på sitt eget förvaltningsområde ägnar uppmärksamhet åt att den centrala lagstiftningen
översätts till samiska. Exempelvis förvaltningslagen har inte översatts till samiska (2341/3/12).

3.4.3
Kundservice
Kunderna i ett rättshjälpsdistrikt hade inte möjlighet att kommunicera elektroniskt, medan det
åter var möjligt i alla andra rättshjälpsdistrikt.
Kunderna var också i ojämlik ställning så, att vid
elektronisk kommunikation förutsattes av sökanden inte a priori inkomstutredningar, medan däremot en sådan alltid krävdes när ärenden sköttes
hos byrån (1406/3/12).
Införandet av ett nytt informationssystem
ledde till att faktureringen fördröjdes. Stadens information borde vara lika effektiv också till dem
som inte har möjlighet eller förmåga att använda
elektroniska informationsmedia (1507/3/12).
Chefen för bibliotekstjänster ansåg den av
biblioteken tillämpade reserveringsavgifter vara
orättvis, emedan t.ex. personer med utländsk bakgrund kan bli tvungna att mer än andra reservera material på sitt eget språk från andra bibliotek
(2187/3/12).
En servicepunkt i en polisinrättning hade inte
regelbundet tillståndstjänster, utan man försökte
sköta dem med polisinrättningens tillståndsbil,
som hade mottagningstid en gång i veckan. I bilen kunde man emellertid inte sköta alla ärenden,
såsom det lämplighetstest som hör till ansökan
om skjutvapenlicens. Kunderna hade klagat på
att den som sköter sina ärenden i bilen måste köa
ute. Bilen fungerade enligt bokningsprincipen,
varför det också kunde gå så, att den som inte bokat tid inte hann sköta ärendena under den tid bilen stannade på platsen (1289/3/12). Vid ett annat
polisdistrikts serviceställe sköttes tillståndsärenden endast tre dagar under sommaren (2340/3/12).
Vid en polisinrättnings verksamhetsställe arbetade en enda polisman. Detta ledde till

problem t.ex. vid brådskande larmuppdrag, emedan polismannen inte kunde åka ensam till ett
farligt larmuppdrag, och det kunde ta tid att få
handräckning från annat håll, om sådan över huvud taget fanns att få (2340/3/12).
På grund av ett åklagarämbetes stora arbetsbörda var snabbheten i ärendenas behandling
inte jämlik jämfört med övriga ämbeten i landet
(1598/3/12).
Ur perspektivet för socialförsäkringens klienter fanns det ingen godtagbar grund för skillnaderna i behandlingstider mellan olika distrikt i
försäkringsregionen och skillnaderna i behandlingstid mellan olika byråer inom försäkringsdistriktet (1085 och 1086/3/12).

3.4.4
Som köpta tjänster
producerad service
Åt en huvudman, som till följd av privatisering
av den allmänna intressebevakningen kanske
också emot sin vilja överförts till köpta tjänster,
åsamkades mera kostnader än åt en huvudman
som omfattades av den intressebevakning som
produceras av staten. Huvudmannen hamnade
nämligen att betala också mervärdesskattens andel av det intressebevakningsarvode som hen betalat åt intressebevakaren, medan skatt däremot
inte uppbars på den intressebevakning som rättshjälpsbyrån producerade som egen service.
Övergången till köpta tjänster hade väckt oro
bland rättshjälpsbyråns personal och benägenhet
att söka sig annanstans, varför intressebevakaren
hade kunnat bytas rentav tre gånger för samma
huvudman. I fråga om servicens kvalitet hade vid
rättshjälpsbyrån uppkommit tvivel angående det,
huruvida alla serviceproducenters erfarenhet av
intressebevakning är tillräckligt gedigen, emedan
att fungera som intressebevakare förutsatte exempelvis att känna till de förmåner som tillkommer
huvudmannen (inalles 69 olika förmåner att ansöka om) (1260/3/12).
BJO framförde som sin allmänna uppfattning,
att ifall det kan observeras att privatisering orsakar
någonting sådant, som direkt eller även indirekt in-
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verkar försvagande på en av intressebevakning omfattad persons intresse, då personen redan a priori
är i en mer sårbar ställning än andra människor,
eller kränker jämlikheten mellan dem som omfattas av intressebevakning, har JO inom ramen för sin
befogenhet möjlighet att ingripa i situationen. BJO
tog på eget initiativ till undersökning de juridiska
frågor som anknyter till privatisering av intressebevakningen.
BJO gjorde en inspektion hos en advokatbyrå
som producerar tjänster inom allmän intressebevakning som köpta tjänster. Vid inspektionen
fästes serviceproducentens uppmärksamhet vid
behovet av att effektivera den övergripande specifika kartläggningen av huvudmännens omständigheter för att säkerställa, att envar huvudman
bland talrika existerande förmåner får de förmåner, till vilka huvudmannen är berättigad enligt
lag (4157/3/12).
En stads socialverk hade konkurrensutsatt de
begravningstjänster som förvärvas för socialverkets klienter. Till serviceproducent hade på basis
av konkurrensutsättningen valts en företagare, till
vars bransch begravningstjänster inte hörde, och
företagaren hade inte heller erfarenhet av branschen. Åt den klagande hade beviljats kompletterande utkomststöd för begravningskostnader.
Enligt BJO bör kommunen, när den ordnar
begravningstjänster för socialvårdens klienter,
sörja för att den serviceföretagare som väljs har
kännedom om eller erfarenhet av begravningsbranschen eller att företagaren i övrigt har visat
att han förstår kraven på branschen och sin skyldighet att verkställa begravningstjänsten under
iakttagande av de i begravningslagen föreskrivna
allmänna principerna så, att den bortgångne hanteras på ett värdigt sätt och med respekt för de
närståendes känslor (4195/4/11).
En svenskspråkig garnison hade inte en stadigvarande läkare, varför man måste ty sig till
hyrläkare. En del av dem visade sig ha svårigheter med att använda svenska språket (3379/3/12).
Hälsovården vid ett servicehem för samiskspråkiga åldringar hade utkontrakterats. Hyrläkarföretaget hade emellertid inte i sin tjänst någon
läkare som kunde samiska (2334/3/12).
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3.4.5
Tillgängligheten och kvaliteten
för service åt specialgrupper

Åldringar
I samband med inspektioner hos vårdhem som
erbjuder effektiverad åldringsservice uppmärksammade BJO, att de åldringar som är i vård dygnet runt är äldre och i sämre skick än tidigare och
vid sidan av fysiska sjukdomar i ökande omfattning lider av dementerande sjukdomar. Dessa
människor i sårbar ställning förmår inte själva
se till sina grundläggande och mänskliga rättigheter eller sin rätt till en god vård.
BJO betonade, att när långvarig vård och omsorg ordnas för åldringar bör uppmärksamhet ägnas åt den givna vårdens och omsorgens kvalitet.
Rätt till privatliv, trygghet i boendet och vården
och dess betydelse, bemötandet av klienten samt
att upprätthålla åldringens sociala växelverkan
och annat som hör till en äldre persons vanliga
liv, såsom vistelse ute och deltagande i skötseln
av ärenden är en del faktorer som inverkar på den
ordnade servicens kvalitet.
Vid flera inspekterade enheter förmådde man
inte trygga privatlivet för sådana åldringar i vård,
vilka hade placerats i två eller tre personers rum
(t.ex. 2638*, 2642* och 4225/3/12). På grund av utrymmesbrist kunde man inte ens med hinder för
insyn sörja för integriteten i situationer där vård
gavs i rummen (2635/3/12*). I dessa förhållanden
kunde man inte heller skydda privatlivet under
besök av anhöriga (t.ex. 2641/3/12*).
Till en god åldringsvård hör, att en åldring
som behöver hjälp får gå i duschen oftare än en
gång i veckan, vilket inte föreföll att förverkligas
i ett vårdhem (2644/3/12*). Hos en enhet berättades att stadens socialverk hade minskat antalet
blöjor för åldringarna så att enheten inte ansåg
det vara tillräckligt (2643/3/12*).
Hos så gott som varje inspekterad enhet var
regelbundenheten för åldringarnas vistelse utomhus under olika årstider inte tillräcklig (t.ex. 2639*,
4224, 4226 och 2334/3/12). Vid tre enheter hade
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dessutom inte ordnats tillräcklig eller alls rehabilitering (2638*, 2641* och 2644/3/12*).
BJO:s åtgärder i fråga om observationerna vid
inspektionerna beskrivs i avsnittet om socialvården.

Barn och unga
Vid socialverket hade man enligt skolrektorns
åsikt inte ägnat uppmärksamhet åt möjligheterna att ordna undervisning för barnet när placeringsstället valdes. Skolan hade inte möjlighet
att ordna exempelvis modersmålsundervisning
för andra elever än de som talade finska som
modersmål (3175/3/12).
Personalen vid en barnskyddsanstalt ansåg att
lärarna ofta negligerade en elevs svaga kunskaper
och uppflyttade eleven från klassen, fastän eleven inte på tillräckligt sätt hade tagit till sig vad
som hade lärts ut under läsåret (2302/3/12). Också
grundskolans psykolog ansåg, att till skolan fortlöpande kom också sådana barn, vilkas kunskaper
och färdigheter inte alls svarade mot de nivåer
som fastställts i undervisningsplanerna, men barnet hade ändå bara uppflyttats till följande klass
(3175/3/12).
Den undervisning som förbereder för den
grundläggande utbildningen förefaller att inte i
samtliga fall erbjuda en tillräcklig undervisning i
finska språket. Detta framgick av, att elever med
invandrarbakgrund ofta hade bristfälliga kunskaper i finska, fastän de redan hade bott i Finland
en längre tid (2302 och 4596/3/12).
Ett elevhem fann ingen instans som hade
finansierat de neuropsykologiska undersökningarna av barn med invandrarbakgrund. Till följd
av detta blev dessa barn utan undersökning, diagnos och rehabilitering (3175/3/12). Enligt grundskolans psykolog förekom brister i diagnostiseringen av inlärningssvårigheterna hos barn som
placerats utom hemmet. Det fanns ingen fungerande struktur, med vilken barnen kunde på diagnoser som beskriver deras inlärningssvårigheter
och den rehabilitering dessa förutsätter – i synnerhet diagnostiseringen av koncentrationssvå-

righeter hade enligt psykologens åsikt varit särskilt bristfällig (3175/3/12).
En ung person som placerats vid en familjestödcentral var det så gott som omöjligt att få
in för undersökningsperiod vid psykiatrisk poliklinik, emedan poliklinikens ståndpunkt var
att barnet, som uppvisade symptom, inte tas in
för undersökningsperiod förrän det har fäst sig
tillräckligt vid ett ”permanent” placeringsställe,
vilket stödcentralen inte ansågs vara. Ändå var
klientförhållandets genomsnittliga längd vid
stödcentralen 53 dygn (37 dygn för sådana som
återvände hem), och den långvarigaste placeringen hade varat rentav nio månader (3596/3/12).
BJO framförde som sitt ställningstagande, att en
tillräcklig vård av de unga bör tryggas också under
tid av placering vid familjestödcentralen.

Utvecklingsstörda
I ett servicehem inom vården av utvecklingsstörda, som var avsett för autistiska personer,
svårt utvecklingsstörda vuxna och medelsvårt
utvecklingsstörda vuxna med beteendestörningar (åldersfördelning mellan 20–70 år), fanns
för mycket boende i samma utrymme när sex
autistiska personer delade samma gruppboende.
Dessutom var alla boendes rum så små, att de
lämpade sig enbart för att sova (4366/3/12).

Psykiatriska patienter
Alla patienter i ofrivillig vård vid ett psykiatriskt
sjukhus kunde på grund av rymningsrisken inte
ens föras till ett inhägnat område för utevistelse.
De hade kunnat varit tvungna att hålla sig inomhus rentav flera veckor (3155/3/12).
JO framförde sitt tidigare ställningstagande, enligt vilka för alla patienter borde tryggas möjligheten
att varje dag vistas utomhus minst en timme, om patientens hälsotillstånd medger det. JO tog på eget initiativ till undersökning, hur utevistelsen för patienterna i ofrivillig vård hade ordnats vid sjukhuset.
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3.5
Klagomål mot Finland som behandlades
vid Europadomstolen år 2012
Vid Europadomstolen registrerades år 2012 sammanlagt 317 nya klagomål mot Finland (432 året
innan). Med anledning av 24 (24) klagomål begärdes ett bemötande av regeringen. Vid utgången av året fanns det 491 oavgjorda ärenden som
berörde Finland. Efter årsskiftet var 289 ärenden
registrerade. Antalet klagomål mot Finland har
således minskat.
Gallringen och behandlingen av klagomål vid
ED har effektiverats år 2010. Det är möjligt att
behandla enkla ärenden vid en sammansättning
med färre domare än förut (en endomarsammansättning och kommittésammansättning), i bruk
har tagits ett nytt kriterium för att ett klagomål
ska tas till prövning (”avsevärt men”). Samtidigt
har Europarådets kommissionär för mänskliga
rättigheter givits biinterventionsrätt, dvs. rätt att
framföra skriftliga anmärkningar och att delta i
den muntliga behandlingen i fråga om alla ärenden som behandlas vid olika kammarsammansättningar eller vid domstolens stora kammarsammansättning.
En mycket stor andel, ca 95 %, av de klagomål
som anförs hos Europadomstolen lämnas utan
prövning. Beslutet om att ett klagomål inte tas
till prövning fattas antingen av en endomarsammansättning eller genom ett s.k. kommittébeslut
(som meddelas av tre domare). Dessa beslut delges inte svarandestaten, utan endast den klagande
informeras om beslutet per brev. Ärendet föranleder därmed inga åtgärder för statens del. Sammanlagt 620 ärenden som gällde Finland lämnades utan prövning eller ströks från domstolens
agenda under år 2012 (485 året innan). Om så gott
som alla av dem dvs. 603 klagomål beslöts med
enklare sammansättningar. Efter att Finland anslutit sig till Europeiska människorättskonven-
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tionen har 3 974 klagomål som berör det lämnats
utan prövning.
Beslutet om att ett klagomål uppfyller de kriterier som uppställts för att klagomålet ska tas
till prövning fattas antingen av en kommittésammansättning eller av en kammarsammansättning
(med 7 domare). Genom sitt beslut kan domstolen också fastställa en förlikning, varvid klagomålet stryks från domstolens agenda. De slutliga domarna meddelas antingen av en kommitté- eller
kammarsammansättning eller av domstolens stora kammarsammansättning (med 17 domare). Genom sina domar avgör Europadomstolen ärenden
som gäller påstådda kränkningar av de mänskliga
rättigheterna samt fastställer förlikningar.
Under verksamhetsåret meddelade Europadomstolen fem domar som berörde Finland (sju
året innan). Av dem fastslogs en rättskränkning
i två fall.
Utöver dessa domar meddelade Europadomstolen även 24 beslut (16 året innan). Av dem meddelades hälften dvs. 12 av kammarsammansättning och hälften av kommittésammansättning.
Av dessa beslut fattades åtta efter att den klagande och regeringen nått en förlikning (14 året
innan) och fyra ärenden (6 året innan) avfördes
från Europadomstolens agenda efter att Finland
medgett att det skett en kränkning av de mänskliga rättigheterna (i tre av fallen var det fråga om
processens längd och i ett om rättsskyddsgarantierna vid husrannsakan). I 12 kammarbeslut
konstaterade domstolen att det inte skett någon
rättskränkning eller att klagomålet av processuella skäl skulle lämnas utan prövning. Europadomstolen meddelade 42 (98) beslut angående ansökningar om interimistiska åtgärder, av vilka endast
två godkändes.
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Vid utgången av år 2012 hade Europadomstolen
meddelat sammanlagt 163 domar som berörde
Finland. Därutöver hade 89 klagomål avgjorts (genom ett beslut eller en dom) till följd av en förlikning eller en ensidig förklaring från regeringens
sida. Under perioden 1.11.1998–31.12.2012 har Europadomstolen meddelat 126 fällande domar mot
Finland, vilket är ett anmärkningsvärt stort antal.
Antalet fällande domar har emellertid minskat
under de senaste åren. Jämfört med de övriga Nordiska länderna, har de under motsvarande tid fått
inalles 99 fällande domar (år 2012 fick de övriga
Nordiska länderna sammanlagt 21 domar, varav
åtta var fällande).
Det är ännu för tidigt att bedöma, vad det
minskade antalet klagomål och fällande domar
beror på.

3.5.1
Tillsynen över verkställandet av
domarna i Europarådets ministerkommitté
Europarådets ministerkommitté utövar tillsyn
över verkställandet av Europadomstolens domar.
Ministerkommitténs tillsyn hänför sig till tre
olika saker: betalning av gottgörelse samt individuella åtgärder och allmänna åtgärder med anledning av domen. Tillsynsverktygen är i första hand
diplomatiska. Ministerkommittén kan vid behov
lämna verkställighetsfrågan att bekräftas av Europadomstolen.
Tillsynssystemet förnyades fr.o.m. 1.1.2011.
Staterna ska inom sex månader från det att Europadomstolens dom blivit slutgiltig lämna antingen en handlingsrapport eller en verksamhetsplan, dvs. rapportera om verkställda och/eller
planerade åtgärder. Rapporterna publiceras på
ministerkommitténs webbsidor.
Under berättelseåret slutförde ministerkommittén tillsynen över verkställigheten av flera
Europadomstolens domar som berörde Finland.
Hos tillsynen var ännu anhängiggjorda 52 domar
som berörde Finland.

Tillsynen över inalles 35 Europadomstolens
domar, som meddelats åren 2004–2011, och berörde oskäligt lång tid för behandling av brottsoch tvistemål och effektiva rättsskyddsmedel
inför dem, avslutades i juni 2012 (ledande fall
Kangasluoma-domen). Europarådets ministerkommitté ansåg att Finlands regering har vidtagit tillräckliga åtgärder i saken (Resolution
CM/ResDH(2012)75).
Också tillsynen över följande Europadomstolens domar avslutades:
– den år 2009 meddelade Marttinen-domen
om skydd mot självinkriminering (Resolution CM/ResDH(2012)22)
– den år 2010 meddelade Suuripää-domen
om muntlig behandling vid högsta domstolen och rättegångens längd (Resolution CM/
ResDH(2012)23).

3.5.2
Domar under berättelseåret

Rättskränkning vid frihetsberövande och
tvångsmedicinering inom mentalvården
I fallet X. (3.7.2012) hade en barnläkare förordnats till ofrivillig vård vid ett psykiatriskt sjukhus, där läkaren medicinerades emot sin vilja.
Läkaren misstänktes ha hjälpt en mor med att
kapa sitt barn, när modern misstänkte att barnet
hade blivit sexuellt utnyttjat av sin far. Tingsrätten förordnade den klagande till sinnesundersökning inom ramen för ett mot klaganden väckt
brottsmål. Den klagande dömdes sedermera för
medhjälp till grovt frihetsberövande, men dömdes inte till straff på grund av sin otillräknelighet.
Europadomstolen konstaterade en kränkning
av 5 artikeln 1 stycket punkt e. Rättskränkning
förekom inte i fråga om det första beslutet som
gällde ofrivillig vård. Däremot ansåg Europadomstolen, att beslutet om fortsatt ofrivillig vård saknade tillräckliga rättsskyddsgarantier mot godtycke. Europadomstolen fäste särskild uppmärksamhet vid att beslutet fattades av två av sjukhusets egna läkare, och att någon oavhängig expert
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inte medverkade i beslutet. Europadomstolen fäste också uppmärksamhet vid, att den nationella
lagen inte möjliggjorde det, att den klagande självständigt hade kunnat bestrida beslutet om fortsättande, utan om saken beslöts med sex månaders intervaller på initiativ av myndigheterna.
Enligt Europadomstolen förvärrades situationen ytterligare av det, att i ofrivillig psykiatrisk
vård samtidigt ingår en automatisk möjlighet till
tvångsmedicinering, där besvärsrätt saknas. I fråga om tvångsmedicineringen konstaterade Europadomstolen också en kränkning av 8 artikeln.
Europadomstolen fastslog åt den klagande som ersättning 10 000 euro för lidande och
8 000 euro för kostnader.
Domen ledde till exceptionellt många åtgärder. Finlands regering ansökte om att målet skulle behandlas ånyo av Europadomstolens stora
kammarsammansättning. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade i september 2012 i
plenum sitt beslut i ett annat mål gällande mentalvården, där HFD särskilt behandlade X.-domen
(HFD:2012:75). Enligt HFD kan man i motiveringarna till X.-domen inte konstatera, att Europadomstolen hade beaktat den helhet som bildas
av de på nationell lag baserade rättsskyddsmedlem och övriga garantier som tryggar förfarandets sakenlighet. Enligt HFD kan man inte anse
att systemet i mentalvårdslagen inte harmonierar med 5 artikeln i Europeiska människorättskonventionen.
Europadomstolen avslog i november 2012
emellertid regeringens begäran att X.-domen
skulle behandlas av stora kammarsammansättningen. Europadomstolen har valt att publicera
domen i serien Reports of Judgments and Decisions, dvs. har betraktat domen som särskilt betydelsefull. Kuopio förvaltningsdomstol meddelade i januari 2013 ett beslut i plenum, i vilket
det inte godkände linjedragningen i avgörandet
HFD:2012:75.
SHM meddelade i december 2012 att det i
brådskande ordning inleder en beredning av
lagändringar och utfärdade en tillfällig instruktion om tillämpningen av mentalvårdslagen.
Enligt instruktionen bör en patient i ofrivillig
vård beredas möjlighet att av en läkare som är
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utomstående gentemot sjukhuset få en bedömning av vårdbehovet före beslut fattas om fortsättande av vården. Bedömningen kan göras av
en hälsocentralsläkare, men i första hand rekommenderas en specialistläkare i psykiatri eller någon annan läkare i psykiatri.

Kränkning av yttrandefriheten
I fallet Lahtonen (17.1.2012) var det fråga om gränserna för den journalistiska yttrandefriheten i
samband med ett rättegångsreferat. I en tidning
hade publicerats en av den klagande skriven artikel, som baserade sig på offentliga handlingar
som fåtts från tingsrätten. I artikeln nämndes
bl.a. en för brott dömd polismans namn, födelseår, bakgrundsuppgifter och hans dåvarande arbetsplats. Opinionsnämnden för massmedier gav
den klagande en varning på grund av att den dömdas namn och den psykologiska undersökningen
av honom hade avslöjats. Den klagande dömdes
till bötesstraff för spridning av information som
kränkte privatlivet. Senare ådömdes han i en separat rättegång att åt polismannen betala ersättningar för psykiskt lidande.
Europadomstolen ansåg, att i sagda tidningsartikel hade händelserna beskrivits objektivt. De
fakta som framförts hade inte bestridits. Där hade skrivits om en erfaren polismans förfarande
under fritiden, då han hade använt sina offentliga befogenheter. Om polisens privatliv hade inte
berättats någonting annat än hans namn och det,
att han hade velat genomgå sinnesundersökning
och att en sådan hade förordnats med beslut av
domstolen. De här uppgifterna hade polisen redan gett i en intervju som han beviljat en annan
tidning. Enligt Europadomstolen var den klagandes artikel inte problematisk med hänsyn till
oskuldspresumtionen, fastän den hade publicerats före domen. Europadomstolen ansåg också
att de påföljder som ådömts den klagande var
oskäliga, och ansåg att det hade brutits mot 10
artikeln i människorättskonventionen.
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Byte av en transsexuell
persons personbeteckning
I fallet H. (13.11.2012) var det fråga om skyddet
för privatlivet och påstådd diskriminering av en
transsexuell klagande som varit gift, särskilt på
den grunden att den klagande inte fick en personbeteckning som svarade mot det nya könet, när
makarna önskade fortsätta sitt äktenskap. Den
nationella lagen hade möjliggjort en ny personbeteckning som anger kvinnligt kön endast ifall
den klagandes maka hade samtyckt till att äktenskapet ombildas till registrerat partnerskap. Europadomstolen prövade fallet i fråga om skyddet för
privatlivet. Motvikten till den klagandes intressen
var statsintresset, som baserade sig på bevarande
av den traditionella äktenskapsinstitutionen. Europadomstolen konstaterade, att artikel 8 eller 12
i människorättskonventionen inte ålägger avtalsstaterna skyldighet att bevilja personer av samma
kön rätt att ingå äktenskap, och fann ingen rättskränkning i saken.

Ingen rättskränkning i två brottsärenden
I fallet Keskinen och Veljekset Keskinen Oy
(5.6.2012) var det fråga om behövligheten av
muntlig behandling av ett brottmål i besvärsinstanserna. Bakgrunden var HD:s prejudikat
HD:2008:119, där man hade beslutat om bötesstraff för brott mot lotterilagen med anledning
av det s.k. Miljoona Pilkki -evenemanget. Hovrätten eller HD, som hade behandlat målet, hade
inte ordnat muntliga huvudförhandlingar. Europadomstolen konstaterade, att i hovrätten och
HD hade prövats endast rättsfrågor, som hade
kunnat avgöras i besvärsinstanserna utan personligt hörande av den klagande.
I fallet Huhtamäki (6.3.2012) avslog Europadomstolen den klagandes påståenden om kränkning av den straffrättsliga laglighetsprincipen.
Bakgrunden var en situation, där personen A hade dömts för grovt gäldenärsbedrägeri och den
klagande i anslutning till detta brott för grovt
häleri. HD hävde sedermera den dom som getts
A (HD 2009:80) på grund av det utslag som Eu-

ropadomstolen gett i fallet Marttinen (se RJO
2009 s. 47). Däremot avslogs den klagandes yrkan
på hävande av domen (HD 2010:41), vilket avgörande berördes av den dom som Europadomstolen nu gett. Europadomstolen ansåg, att vid den
tid då den klagande dömdes hade kriterierna enligt strafflagen varit för handen och att han inte
hade blivit dömd i strid med 7 artikeln i människorättskonventionen. Vid ansökan om hävande
av domen var det fråga om en ny situation, där
HD första gången hade att ta ställning till det,
huruvida skyddet mot självkriminering kunde
ha verkningar också på andra än de som var delaktiga i ifrågavarande brott. Europadomstolen
ansåg att HD i sitt avgörande hade hållit sig
inom marginalen för dess överväganden, och
att det inte hade brutits mot 7 artikeln.

Ärenden som avslutades genom
en förlikning eller ensidig förklaring
I ärenden som under verksamhetsåret avslutades
genom förlikning hade den klagande återkallat sina klagomål hos Europadomstolen, efter att finska staten erbjudit sig att betala gottgörelse till den
klagande samt ersättning för deras rättegångskostnader. Under berättelseåret avslutades följande
klagomålsärenden (se den övre tabellen på s. 92).
Europadomstolen kan avsluta behandlingen
av ett klagomål också vid en ensidig resolution
av regeringen, dvs. ett medgivande av kränkningen av de mänskliga rättigheterna, som är förenat
med en erbjudan om gottgörelse och/eller betalning av ersättningar. Sålunda avslutades följande
klagomålsärenden (se den nedre tabellen på s. 92).

Klagomål som lämnades utan
prövning genom kammarbeslut
Inalles 12 (11 året innan) klagomål avslogs eller
lämnades utan prövning i kammar- eller kommittésammansättning antingen på grund av att
det inte konstaterades någon rättskränkning i
ärendet eller på olika processuella grunder.
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K.

omhändertagande av barn

5 000 €

Tolppanen

förvaltningsförfarandes längd och rättsskyddsmedel

2 000 €

Panajoti

husrannsakan och kroppsvisitation

4 000 €

Kanerva

längd för straffprocess och rättsskyddsmedel

12 500 €

Åberg

husrannsakan och rättsskyddsmedel

4 000 €

Majuri

begränsningar av rörelsefriheten p.g.a. lagen om hemkommun

4 900 €

Kivioja

tid för talerätt i faderskapslagen

8 600 €

J.N.

förutsättningarna för försvar i straffprocess

3 500 €

Ärenden som avslutades genom en förlikning.

Sillanpää

straffprocessens längd

2 850 €

Jalava

husrannsakan och rättsskyddsmedel

2 850 €

Kangasluoma

straffprocessens längd

2 850 €

Räty

straffprocessens längd

2 850 €

Ärenden som avslutades genom en förklaring.

Fallet Rautonen (15.5.2012), där klagomålet gällde
straffprocessens längd lämnade Europadomstolen utan prövning därför, att den klagande inte
ansågs uppfylla förutsättningen för offer enligt
34 artikeln i människorättskonventionen. Detta
berodde på, att i den nationella processen hade
hovrätten på ett adekvat sätt tagit längden i beaktande och avstått från att ådöma den klagande straff. Europadomstolen godkände under förhandenvarande omständigheter, att yrkandet på
gottgörelse för fördröjningen hade avslagits.
I fallet S.V. (24.1.2012) lämnades ett klagomål
angående längden för en civilprocess utan prövning p.g.a. att de nationella rättsskyddsmedlen
inte hade tillgripits och till övriga delar såsom
ogrundat. I fallet Kesko Abp (25.9.2012) förkastade
Europadomstolen påståendena om oskälig längd,
motiveringarna till besluten och diskriminering.
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Europadomstolen förkastade såsom ogrundade
påståendena om kränkning av skyddet för familjelivet, diskriminering, underlåtelse att höra barnen och processens längd i fallet M.I. m.fl. angående brådskande omhändertagande av barn. I fallet
A.A.S. (3.7.2012) förkastade Europadomstolen såsom ogrundade de på 8 artikeln i människorättskonventionen grundade påståendena i ett ärende
gällande barns umgängesrätt.
I fallet E.J. (6.11.2012) var det fråga om att en
iransk person med kurdisk bakgrund hade fått
sin asylansökan avslagen och hade avvisats tillbaka till sitt hemland. Europadomstolen betraktade som ogrundade den klagandes påståenden om
risk för att i Iran bli bemött i strid med 3 artikeln i
människorättskonventionen och om brister i motiveringarna till förvaltningsdomstolens beslut.

I fallet Suzi (10.1.2012) lämnade Europadomstolen ett klagomål utan prövning på grund av sex
månaders regeln, dvs. klagomålet hade framställts
för sent. I fallet var det fråga om att en ålderstigen
och hälsosvag klagande hade avvisats till Ryssland. I fallet H.A.U. (10.1.2012) hade man beslutat
att avvisa en somalisk asylsökande till Italien enligt det s.k. Dublin II ‑systemet. Europadomstolen lämnade klagomålet, som bl.a. gällde risk för
omänskligt bemötande, utan prövning och ansåg under de i fallet rådande omständigheterna
(i Italien beviljat uppehållstillstånd och det att
den klagande uppnått myndig ålder), att det inte
fanns i 37 artikeln 1 stycket punkt c i människorättskonventionen avsedda grunder för att pröva
klagomålet.
Europadomstolen lämnade det mot Tyskland och 26 andra EU-medlemsstater, bland dem
Finland, väckta Lechouritou m.fl. -klagomålet
(3.4.2012) utan prövning såsom varande ogrundat. Föremål för klagomålet var EG-domstolens
förkastande dom (C-292/05) angående ersättningskrav, som baserade sig på den massförstörelse som Tysklands armé verkställt i en grekisk
by under andra världskriget.
I fallen Kärkkäinen, Puttonen och Kaikko (alla
4.12.2012) lämnade Europadomstolen klagomålen
angående påstådd könsdiskriminering i Finlands
Banks system med förtidspension utan prövning,
huvudsakligen emedan nationella rättsskyddsmedel inte hade tillgripits och delvis för att klagomålen var ogrundade.

Ersättningsbeloppen

Nya kommunicerade klagomål
Under verksamhetsåret inhämtades regeringens
svar med anledning av 24 nya klagomål (17 året
innan). Av dem hann i fem fall Europadomstolen
meddela sitt beslut redan under berättelseåret på
basis av förlikning och/eller ensidig resolution av
regeringen.
I två fall ombads regeringen lämna utlåtanden
om påståenden, enligt vilka de rättsliga följderna
av boken Pääministerin morsian (HD 2010:39)
hade kränkt författarens och förläggandens yttrandefrihet. Kränkning av yttrandefriheten var
ämne också för två andra nya klagomål; av dem är
det i det ena fråga om avgörandet HFD:2009:82 i
ett ärende gällande publicering av beskattningsuppgifter, där Europeiska gemenskapernas domstol 16.12.2008 har meddelat en dom på begäran
om prejudikat (C-73/07).
Fyra kommunicerade klagomål gällde rättsskyddsmedlen i husrannsakningssituationer och
ett motsvarigt vid kroppsvisitation. I tre ärenden
är det fråga om påstådd kränkning av förbudet
mot dubbel bestraffning i en situation med skatteförhöjning och skattebedrägeri i kombination.
I ett fall är det fråga om förutsättningarna för försvar i en straffprocess, när hovrätten hade lämnat
ett överklagande utan prövning på grund av den
klagandes frånvaro, trots att hans rättsbiträde var
närvarande.
I den nya kommunicerade klagomålen är
det dessutom fråga om bl.a. avvisning av en person till Iran och om processen vid ett omhändertagande av barn.

I de fällande domarna förpliktades finska staten
betala den klagande ersättningar till ett sammanlagt belopp av 25 650 euro (ca 59 700 euro år 2011).
De ärenden som avslutades genom en förlikning
eller ensidig förklaring medförde kostnader på
nästan 55 900 euro (19 500 året innan). Under
verksamhetsåret orsakade de klagomål som gällde de mänskliga rättigheterna således finska
staten sammanlagda kostnader på 81 550 euro
(79 000 året innan).
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3.6
JO:s iakttagelser
3.6.1
De grundläggande fri- och
rättigheterna inom laglighetskontrollen
Nedan följer en redogörelse för JO:s iakttagelser i
samband med laglighetskontrollen av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna. Iakttagelserna grundar sig på de
klagomål som avgjorts under verksamhetsåret
och på de ärenden som JO undersökt på eget initiativ samt på uppgifter som yppat sig i samband
med inspektionerna. Avsikten med framställningen nedan är inte att redogöra för JO:s helhetsuppfattning om den rådande situationen i fråga
om de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna i Finland. Via klagomålen erhålls nämligen endast ett begränsat urval uppgifter som beskriver hur väl förvaltningen fungerar.
Syftet med detta avsnitt är däremot att skapa
en allmän bild av hur väl de grundläggande frioch rättigheterna tillgodoses inom förvaltningen
och inom den övriga verksamhet som hör till JO:s
övervakningsbehörighet. För avgörandenas del
uppmärksammas uttryckligen deras betydelse för
de grundläggande fri- och rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna – flera avgöranden behandlas mer detaljerat i de avsnitt som gäller de
olika sakområdena, där infallsvinkeln är vidare.
Alla avgöranden som är av betydelse med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna har inte inkluderat i
detta avsnitt, utan också i avsnitten enligt ärendegrupp har beskrivits beslut som är viktiga från
denna synpunkt.
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3.6.2
Jämlikheten 6 §
Ett jämlikt bemötande av alla människor utgör
en av hörnstenarna för vårt rättssystem. I 6 § i
grundlagen finns föreskrifter om jämlikheten.
Ett godtagbart samhällsintresse kan emellertid
berättiga till särbehandling av vissa människor.
Det är i sista hand lagstiftaren som ska ta ställning till huruvida det föreligger sådana allmänt
godtagbara grunder som i enskilda fall berättigar
till särbehandling av vissa människor eller människogrupper. I samband med reformen av de
grundläggande fri- och rättigheterna betonades
det allmännas skyldighet att främja den faktiska
jämlikheten i samhället. I de klagomål som anförs hos JO åberopas ofta jämlikhetsaspekter.
Ett jämlikt bemötande togs upp i flera avgöranden som gällde bristfälligt ordnande av hälsovården. Patienten har rätt till en sådan vård som
hälsotillståndet förutsätter samt till brådskande
eller icke-brådskande vård oberoende av patientens ekonomiska ställning eller betalningsförmåga eller av det, inom vilket sjukvårdsdistrikts
område patienten är bosatt (3323/4/10*, 2106/4/11*
och 4012/2/12*). Inte heller patientens fängelsestraff eller fängelsestraffets längd kan vara en
avgörande grund vid beslut om vården och dess
brådskande natur (3797/4/10).
Den regionala jämlikheten framkom också i
ett ärende som gällde den landsomfattande tillgängligheten för förtullningstjänster, och där det
konstaterades, att för att trygga en jämlik tillgång
på Tullens tjänster borde man överväga möjligheten att utveckla också andra slags skriftliga förfaranden vid tullklarering än endast ett sådant som
baserar sig på förtullning via internet (3911/4/11*).
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Det strider mot jämlikhetsprincipen att a priori
försätta en person i olika ställning som bidragstagare av den anledning att personen är studerande. Emedan för studerande i en stads instruktioner utgångsmässigt hade fastställts ett avsevärt
lägre belopp för skäliga boendekostnader än för
andra ensamboende, kan detta styra de beslut
som fattas av de tjänsteinnehavare som beviljar
utkomststöd på så sätt, att den enskilda studerandens rätt till utkomstskydd i sista hand äventyras
(4171/4/11*).
Lagen om dagvård garanterar föräldrarna en
ovillkorlig rätt att få av kommunen ordnad dagvård på heltid, utan att föräldrarna bör presentera någon närmare utredning av behovet av dagvård på heltid. Ett beslut som fattades av en stads
nämnd för förskolefostran och utbildning, som
gällde de familjer där den ena eller båda av föräldrarna huvudsakligen är hemma, var problematiskt med tanke på jämlikheten (1172/4/11*).

Diskrimineringsförbudet
Diskrimineringsförbudet i 6 § 2 mom. i grundlagen kompletterar jämlikhetsbestämmelsen. Enligt diskrimineringsförbudet får ingen utan godtagbart skäl försättas i olika ställning på grund av
kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse,
åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller någon annan
till personen anknuten orsak.
Diskrimineringsförbudet hindrar inte s.k. positiv särbehandling, med vilken man går in för att
i stället för formell jämlikhet främja också faktisk
jämlikhet som förverkligas i praktiken. Denna
särbehandling bör alltid ha ett godtagbart syfte
och ett bemötande som är gynnsammare än mot
andra bör stå i rätt proportion till det eftersträvade syftet. Godtagbart var ett på religionen baserat
förfarande i ett stadsbibliotek, där för islamiskt
troende hade reserverats ett utrymme för stillhet
under Ramadan-månaden. Bibliotekets arrangemang var temporärt och kortvarigt (3031* och
3033/4/10*).

Om försättande i olika ställning på grund av
språket var det fråga i FPA:s förfarande, där en
klient som skötte ärendena på svenska måste
särskilt boka en tid, oberoende av vad ärendet
gällde. Arrangemanget var ägnat att skapa en
uppfattning av att klienterna försätts sinsemellan i ojämlik ställning på grundval av språket,
om en klient som använder det andra inhemska
språket de facto måste se extra besvär för att få
service (2216/2/10*).

Barnens rätt till jämlikt bemötande
I grundlagens jämlikhetsbestämmelse framhålls
det särskilt att barn ska bemötas som jämlika individer och att de i enlighet med sin utvecklingsnivå ska ha rätt till medinflytande i frågor som
gäller dem själva. Å andra sidan är barn även i behov av särskilt skydd och särskild omsorg eftersom de är omyndiga och i en mer utsatt ställning
än vuxenbefolkningen. Bestämmelsen ger därför
också en grund för sådan positiv särbehandling
av barn som gör att de kan behandlas jämlikt i
förhållande till vuxenbefolkningen.
Socialjourens arbetare hade gjort ett hembesök för att utreda ett 7-årigt barns behov av barnskydd. Den polispatrull som gett handräckning
förde därefter barnet till polisstationen, där barnet hördes som målsägande i förundersökning
av en misshandel. Polisen hade inte framställt
godtagbara grunder för det, att barnet förhördes
före åt barnet hade sökts en ställföreträdare för
intressebevakaren (4570/4/11).

3.6.3
Rätten till liv, personlig frihet
och integritet 7 §
Till statens viktigaste uppgifter hör att trygga
människovärdets okränkbarhet i samhället. Detta är fundamentet för alla grundläggande fri- och
rättigheter och mänskliga rättigheter. Förbudet
mot sådan behandling som kränker människo-
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värdet gäller såväl fysisk som psykisk behandling.
Detta förbud gäller alla grymma, omänskliga eller förnedrande former av bestraffning eller behandling.
Skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna berör den enskilda individens liv och frihet samt personliga integritet och trygghet. De
grundläggande fysiska fri- och rättigheterna har
två dimensioner. Det allmänna ska dels avhålla
sig från att kränka de grundläggande fri- och rättigheterna, dels skapa förhållanden där de grundläggande fri- och rättigheterna är så väl tryggade
som möjligt också mot enskilda kränkningar. Den
sist nämnda dimensionen innebär bl.a. att medborgarna ska skyddas mot kriminalitet.
När det gäller de grundläggande fysiska frioch rättigheterna är polisens bruk av tvångs- och
maktmedel samt förhållandena i slutna anstalter
och inom militären särskilt känsliga frågor. Inom
inspektionsverksamheten har man särskilt fäst
vikt vid att pennalismtraditionen inom militären
ska brytas. Den personliga friheten och integriteten har också aktualiserats i samband med inspektionerna av psykiatriska sjukhus, polisinrättningar och fängelser samt försvarsmaktens enheter.
Vid de inspektioner som gällt polisen har JO framför allt uppmärksammat bruket av sådana tvångsmedel som riktar sig mot den personliga friheten
men som faller utanför domstolskontrollen, såsom gripanden och anhållanden.

Rätten till liv
Enligt 7 § 1 mom. i grundlagen har alla rätt till liv.
Frågan om ett fängelses skyldighet att skydda
en fånge mot självförorsakade skador och om rätten till liv behandlades i ett beslut där JO ansåg
att det för förhindrande av självmord bland fångar
behövdes instruktioner om procedurer för förebyggande av självmord i fängelserna (2357/2/12*).
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Rätten till personlig integritet och trygghet
Enligt 7 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt
till liv samt till personlig frihet, integritet och
trygghet. I paragrafens 3 mom. föreskrivs det att
den personliga integriteten inte får kränkas och
att ingen får berövas sin frihet godtyckligt eller
utan laglig grund. Momentet innehåller också
preciserande bestämmelser om kränkningar av
den personliga integriteten och om frihetsberövanden. Dessa föreskrifter gäller både lagstiftaren
och lagtillämparen. Alla former av frihetsberövande och kränkning av den personliga integriteten ska grunda sig på lagar som stiftats av riksdagen. I detta sammanhang får det inte finnas
rum för godtycke. Den personliga friheten är en
generell grundläggande fri- och rättighet och
omfattar utöver den fysiska friheten också individens fria vilja och självbestämmanderätt.

Den personliga integriteten och tryggheten
inom social- och hälsovården
I många fall som gäller sjuk- och hälsovård samt
omsorger om åldringar och handikappade har
det de facto varit fråga om inskränkningar av självbestämmanderätten på olika sätt som inte regleras i lag, och som därför bedömts utgående från
bestämmelser om nödvärn eller nödtillstånd.
En hälsocentral har inte rätt att begränsa en
patients självbestämmanderätt. Dock kan intrång
accepteras när det är fråga om s.k. nödtillstånd,
men i sådana fall måste åtgärderna vara obestridligen nödvändiga, och de måste uppfylla kraven
på god vårdpraxis (1319/2/11*).
En läkare vid ett sjukhus’ jourpoliklinik hade
inte enligt mentalvårdslagen eller patientlagen
rätt att hindra en patient från att lämna polikliniken i en situation där man stod i begrepp att
skicka patienten till sjukhuset för observation.
Inte heller hade den av ett privat bevakningsbolag anställda väktaren vid polikliniken befogen-
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heter att ingripa i patientens personliga frihet,
trots att läkaren bad väktaren hindra patienten
från att avlägsna sig. Ett sådant förfarande kan
dock vara godtagbart med hänvisning till bestämmelserna om nödtillstånd (2810/4/10).
Bevisbördan för att visa att en patient inte
har behandlats omänskligt eller respektlöst bärs
av staten, och det måste företes övertygande bevis
för att de företagna åtgärderna har varit nödvändiga. Därav följer att anteckningar om att en psykiatrisk patient har hållits bunden tydligt måste
visa att förfarandet hade varit absolut oundgängligt på grund av patientens beteende, och det måste anges orsaker till varför inte enbart isolering i
slutet rum var tillräckligt (4102/4/11*). Av proportionalitetsprincipen, som gäller för all myndighetsverksamhet, följer att det för intagandet av
en person till en hälsocentral för bedömning av
sinnestillståndet i första hand bör användas lindrigare metoder än hämtning med ambulans eller
polishandräckning. Den primära åtgärden är att
patienten kallas till hälsocentralen eller att läkaren företar hembesök hos patienten (3365/4/10*).

Polisens åtgärder som berör den
personliga friheten och integriteten
En stor del av de klagomål som hänför sig till 7 §
i grundlagen gäller polisiära åtgärder som berör
enskilda personers frihet. I klagomålen kritiseras polisen antingen för att ha vidtagit åtgärder
utan stöd av lag eller för att åtgärderna inte varit
förenliga med den proportionalitetsprincip som
framgår av lagstiftningen. Vid inspektionerna av
polisväsendet uppmärksammas ständigt vikten
av att grunderna för frihetsberövanden registreras på ett tillbörligt sätt. Detta hör samman med
den skyldighet att motivera beslut som följer av
21 § i grundlagen. Denna skyldighet behandlas
längre fram i detta avsnitt.
Polisen hade i anslutning till ett fall som var
under undersökning och som gällde grovt bedrägeri omhändertagit en person som var målsägare
i saken för att skydda denne, enligt en bestäm-

melse i polislagen som gäller frihetsberövande i
syfte att skydda personen själv. Det fanns dock
ingenting som ens antydde att den i förvar hållna
personen, den klagande, riskerades av hot mot liv,
integritet, trygghet eller hälsa. Målsägaren hade
utan lagliga grunder berövats sin frihet och därmed hållits på ett sätt som tydligt kunde anses
vara intrång i den personliga friheten, en grundläggande rättighet. Det var ett allvarligt intrång,
särskilt med tanke på att det varade i omkring
23 timmar (1317/4/11*).

Förhållandena för frihetsberövade personer
Den sista meningen i 7 § 3 mom. i grundlagen ger
uttryck för ett grundlagsenligt uppdrag som innebär att bemötandet av personer som berövats sin
frihet bl.a. ska uppfylla kraven i de internationella
konventionerna om de mänskliga rättigheterna.
En särskild kategori inom JO:s laglighetskontroll
utgörs av övervakningen av de rättigheter som
tillkommer personer som på lagliga grunder har
berövats sin frihet. JO avgör årligen ett stort antal
ärenden som gäller frihetsberövade personers
rättigheter. De frihetsberövades grundläggande
fri- och rättigheter får nämligen inte begränsas
utan lagstadgad grund.
I två fängelser var förhållandena för häktade
lagstridiga. De häktade hade i praktiken ingen fritidsverksamhet och även i övrigt var deras möjligheter att vistas utanför cellerna mycket begränsade. De häktade hade hållits praktiskt taget dygnet
runt inlåsta i sina celler, utom för den i lag förskrivna dagliga utomhusvistelsen. För begränsningen av deras rättigheter hade det inte framförts
några på lag baserade grunder. Det är inte godtagbart att, som förevändning för sådana missförhållanden, hänvisa till bristande resurser och
för mycket arbete; verksamheten uppfyller inte
kraven i grundlagen om att det allmänna ska tillse att de grundläggande rättigheterna uppfylls
(4732/2/09* och 377/4/12).
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Användningen av s.k. observationsoveraller i fängelserna inskränker på fångars fria vilja och självbestämmanderätt på ett annat sätt är t.ex. videoövervakning. Bruket av sådana overaller är en begränsning av de grundläggande rättigheterna, för
vilket det klart behövs uttryckligen preciserade
bestämmelser i lag (2011/2/10*).

Förbudet mot behandling som
kränker människovärdet
Enligt 7 § 2 mom. i grundlagen får ingen dömas
till döden eller torteras eller utsättas för någon
annan behandling som kränker människovärdet.
Förbudet mot behandling som kränker människovärdet gäller både fysisk och psykisk behandling och är avsett att omfatta all slags grym,
omänsklig eller förnedrande bestraffning eller
behandling.
Bestämmelsen har i huvudsak samma innehåll som artikel 3 i Europeiska konventionen om
de mänskliga rättigheterna, där det föreskrivs att
ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. Bedömningen av vad som avses med behandling
som kränker människovärdet är dock i viss mån
beroende av de föränderliga värderingar och uppfattningar som råder i samhället. Den praxis som
iakttas vid tillämpningen av grundlagen och konventionen om de mänskliga rättigheterna sammanfaller inte heller alltid.
Betydelsen av ett människovärdigt bemötande
kan aktualiseras i många olika situationer. Enligt
lagen om riksdagens justitieombudsman ska JO
bl.a. inspektera fängelser och andra slutna inrättningar för att övervaka hur de intagna behandlas.
Under dessa inspektioner aktualiseras allt emellanåt också kravet på människovärdig behandling.
I metoden med kontinuerlig observation och
begränsad rörelsefrihet hade ingått att barnet hade placerats att sitta stilla i bara underbyxorna, att
samma sorts mat serverades flera dagar i följd och
att toaletten skulle rengöras med en tandborste.
Barnet fick inte tala utan att först räcka upp handen, för att be övervakaren om lov att få tala eller
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t.ex. att få gå på toaletten. I en barnskyddsanstalt
får ett barn utsättas för restriktioner bara om de
i barnskyddslagen stadgade förutsättningarna
uppfylls. Barnskyddsanstaltens personals uppgift är att uppfostra barnet och att lära det att bete sig på önskvärt sätt. Att förödmjuka barnet är
dock inte uppfostran, och sådant är aldrig tillåtet
(4547/4/10*).
I anslutning till fångtransporter var det inte
förenligt med mänskligt bemötande att fångarna
under pauserna i transporterna var tvungna att
sköta sina toalettbesök i andra fångars närvaro.
Bristerna i faciliteter för handtvättning särskilt
i samband med toalettbesök eller måltider samt
mer än kortvarig vistelse i så trånga celler att fångarna bara kunde stå eller sitta på golvet gav också anledning till kritik med tanke på kraven på
människovärdig behandling (4012/4/11).
Möjligheterna för personer som är intagna i
vårdenheter för utvecklingshandikappade att hålla kontakt med sina närstående får bara begränsas till den del detta är ett nödvändigt krav med
tanke på specialomsorgsåtgärderna eller på andra
personers trygghet. De begränsande åtgärderna
måste vara motiverade och påkallade med tanke
på vården av den utvecklingsstörda, eller betingade av omsorgerna om de andra personernas säkerhet. Personalresurserna i de utvecklingshandikappades boendeenheter måste vara så dimensionerade att man inte behöver ta till begränsande
åtgärder av orsaker som har att göra med personalbristen. Invånarna i enheterna för utvecklingshandikappade får inte utsättas för straffåtgärder
(4626/4/10).
I ett tv-program som beskriver polisens verksamhet hade en polisman, på tal om ett fall där
en person påträffats död på gatan, kommenterat
dödsorsaken med bedömningen att personen
hade dött till följd av överdriven alkoholkonsumtion. Principen om minsta skada i polisverksamhet, samt förbudet mot att informera så att någon
i onöden orsakas skada och man, tvingar en polisman att vara försiktig med sina spekulationer
om dödsorsaker. En känsla av finkänslighet och
vissa utlåtanden av riksdagens grundlagsutskott
om att kravet i grundlagen om människovärdigt
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bemötande också utsträcks till att omfatta andra
än levande personer, talar i situationer av detta
slag för att man bör avhålla sig från att i offentligheten komma med bedömningar som kan tänkas vara sårande för den avlidna personens eftermäle och för dess anhöriga (3374/4/10*).
Socialväsendet i en stad hade konkurrensutsatt de begravningstjänster som behövdes för socialvårdens klienter. Efter upphandlingsförfarande hade till tjänsteproducent utsetts en företagare
vars verksamhetsområde inte omfattade begravningstjänster. Företagaren hade inte erfarenhet
av branschen. Socialvårdsklienterna har rätt att
av den som ordnar med socialvården få god socialvård och gott bemötande, utan diskriminering. Klienterna ska bemötas på ett sätt som inte
kränker dennes människovärde, med respekt för
personernas övertygelser och privatsfär.
En kommun måste därför när den ordnar
med begravningstjänster för socialvårdsklienter försäkra sig om att den valda serviceproducenten är förtrogen med, och har erfarenhet av,
begravningsbranschen, eller i annat fall så att
företagaren har visat sig förstå de specifika krav
som gäller, så att begravningarna förrättas enligt
allmänt vedertagna principer så att den avlidna
personen hanteras med värdighet och med respekt för hans eller hennes, och de anhörigas,
minne (4195/4/11).

3.6.4
Den straffrättsliga
legalitetsprincipen 8 §
En av de grundläggande principerna i en rättsstat
är att ingen får betraktas som skyldig eller dömas
till straff för en handling som inte enligt lag var
straffbar när den utfördes. Man får inte heller påföra någon ett strängare straff för ett brott än vad
som föreskrevs i lagen när gärningen begicks.
Denna princip kallas den straffrättsliga legalitetsprincipen. JO har emellertid sällan behövt ta ställning till problem som gällt iakttagandet av denna
princip.

3.6.5
Rörelsefriheten 9 §
I samband med reformen av de grundläggande
fri- och rättigheterna reglerades rörelsefrihetens
olika dimensioner ännu mer detaljerat än förut.
Finska medborgare och utlänningar som lagligen
vistas i Finland har rätt att röra sig fritt inom landet och välja var de vill bosätta sig. Var och en har
också rätt att lämna landet. Till rörelsefriheten
hör även utlänningars rätt att resa in i landet och
lämna landet.
De klagomål som berör rörelsefriheten gäller
ofta myndighetsavgöranden eller förfaranden
som hör samman med beviljandet av pass. Också
sådana sociala stöd som är beroende av individens
boendeort har ibland föranlett problem med avseende på rörelsefriheten.
Ett barn hade hållits under kontinuerlig observation i ett rum i en barnskyddsinstitution.
Barnet hade bara med eskort av en individuell
övervakare fått röra sig utanför rummet, t.ex.
för utomhusvistelse eller måltider, och hade inte heller då fått tala med de övriga barnen. Även
uteslutningen av barnets sociala kontakter innebar att den av institutionen bedrivna kontinuerlig observationen skiljde sig från den vanliga, med
begränsning av rörelsefriheten. Just den form av
kontinuerlig observation som denna institution
bedrev innebar begränsning av barnets rörelsefrihet på ett sätt som utgjorde en kränkning av
de grundläggande och mänskliga rättigheterna.
Sättet för frihetsbegränsningen var sådant att
det i saken borde ha fattats ett beslut om begränsning av rörelsefriheten (4547/4/10*).

3.6.6
Privatlivsskyddet 10 §
I 10 § i grundlagen tryggas individens rätt till ett
privatliv. Privatlivsskyddet kompletteras även av
de grundläggande fri- och rättigheter som har nära anknytning till privatlivet, såsom rätten till heder och hemfrid samt skyddet för förtroliga meddelanden. I samband med frågor som gäller pri-
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vatlivsskyddet, hemfridsskyddet och skyddet för
förtroliga meddelanden ställs man ofta inför svåra
intresseavvägningar, eftersom tryggandet av andra grundläggande fri- och rättigheter, såsom yttrandefriheten och den därmed anknutna offentlighetsprincipen eller tryggandet av rättegångens
offentlighet, i viss mån kan kräva att individens
privatlivsskydd kränks eller att omständigheter
som hör samman med någons privatliv röjs.
I grundlagens bestämmelse om skydd för
privatlivet nämns också skyddet för personuppgifter som en del av privatlivsskyddet. Denna
bestämmelse ger vid handen att individens rättsskydd och integritetsskydd vid hantering, registrering och användning av personuppgifter bör
tryggas i lag.

Hemfridsskyddet

för den nationella lagstiftningen. Eftersom det
finns befogad anledning att fråga om den nämnda lagändringen har medfört ett rättsskyddsmedel som även uppfyller de av Europadomstolen
för de mänskliga rättigheterna ställda kraven på
effektivitet (jfr närmare beskrivning i avsnittet
om polisen), kan förundersökningsmyndigheterna också med egna åtgärder förbättra rättsskyddet i samband med husrannsakan. Ett beslut om
husrannsakan borde om möjligt begränsas och
inriktas så att överdrivet intrång i objektets rättigheter undviks. Detta innebär att skriftliga husrannsakningsförordnanden uppgörs i större omfattning än vad som nu sker. För det andra är det
eftersträvansvärt att beslutet om företagande av
husrannsakan alltid när det är möjligt fattas av en
tjänsteman som har befogenhet att verkställa anhållan (3236/2/11*).

Polisens husrannsakningar

Familjelivsskyddet

I samband med polisens husrannsakningar aktualiseras ofta frågan om huruvida de myndighetsåtgärder som kränker hemfriden grundar sig på lag.
Under de senaste åren har en stor del av de klagomål som anförts angående polisens husrannsakningar gällt närvarorätten för den hos vilken husrannsakan företagits. Det verkar som om polisen
mycket lätt – ofta på diskutabla grunder – underlåter att ge den hos vilken husrannsakan företas
tillfälle att vara närvarande vid husrannsakan. Ett
annat problem har utgjorts av att man inte tagit
hänsyn till möjligheten att kalla ett vittne till
platsen.
Tvångsmedelslagen ändrades 1.8.2011. Denna
ändring innebär att den hos vilken en husrannsakan har förrättats får föra förutsättningarna för
husrannsakan eller det förfarande som iakttagits
vid husrannsakan till domstolen för prövning.
Detta torde i viss mån inverka på antalet klagomål angående husrannsakningar hos JO.
Husrannsakan innebär i regel intrång bl.a. i
hemfriden, i privatlivet och i skyddet för familjelivet. Det gör att det mot sådana intrång måste
finnas effektiva rättsskyddsmedel inom ramen

I 10 § i grundlagen finns inget omnämnande
av familjelivsskyddet, men man har ändå ansett
att familjelivsskyddet hör till det privatlivsskydd
som tryggas i grundlagen. I artikel 8 i Europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna
jämställs familjelivet uttryckligen med privatlivet.
Familjelivsskyddet tas ofta upp i ärenden som
gäller arrangemang i samband med familjeträffar
med personer som placerats i slutna anstalter.
Ett psykiatriskt sjukhus får inte kategoriskt
förbjuda äkta par eller andra par som omfattas av
familjelivsskyddet från att träffas utan övervakning, förutsatt att sjukhuset har lämpliga rum för
ändamålet och patientens tillstånd inte utgör ett
hinder för träffar av detta slag (903/4/11*).
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Skyddet för förtroliga meddelanden
En inskränkning av skyddet för förtroliga meddelanden yppar sig t.ex. i att det under vissa förutsättningar är tillåtet att öppna och läsa postförsändelser samt att avlyssna och spela in samtal.
Dessa åtgärder ska dock grunda sig på lag.
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Ofta framträder gränserna för meddelandehemligheten i samband med förundersökningsmyndigheternas brottsutredningar och i frågor som
gäller rätten till förtrolig kommunikation för
personer som är intagna i slutna anstalter. För
fångars del är skyddet för förtrolig kommunikation i många fall också av betydelse när det gäller
tillgodoseendet av rätten till en rättvis rättegång.
Meddelandehemligheten i form av grundläggande rättighet för såväl avsändaren som mottagaren behandlades i ett fall där ett brev som avsänts av en fånge – i och för sig på lagliga grunder
– hade lästs; fången hade underrättats om detta
men inte mottagaren. De uppställda reglerna om
skyldighet att meddela om saken konstaterades
ha brister. Utgångspunkten bör vara att båda parterna (avsändaren och mottagaren) har rätt att
bli underrättade om att en myndighet har tagit
del av det konfidentiella meddelandet. JM underrättades om att det behövs en i lag stadgad bestämmelse om meddelandeskyldigheten, samt
om de exceptionella situationer när denna skyldighet inte föreligger (437* och 2659/4/10).

Privatlivsskyddet och skyddet
för personuppgifter
En väsentlig del av den för myndigheter stadgade skyldigheten att följa god sed i datahanteringen är att datasekretessen måste tillgodoses. Individen måste kunna förlita sig på att konfidentiella uppgifter som överlåtits till en myndighet
inte yppas för utomstående.
Frågan om publikation av sekretessbelagda
uppgifter togs upp i ett fall där det på en stads
webbplats hade publicerats en föredragningslista för ett stadsstyrelsemöte, där det nämndes den
klagandes och dennes makas behov av tandvård
(4320/4/10). I ett annat fall var ett offentligt kommunalt protokoll öppet för tolkning i en fråga
som gällde huruvida den klagande bara hade ingripit i den kommunalt anordnade färdtjänsten
på ett allmänt plan, eller om personen också själv
hade fått färdtjänst. Detta slag av tolkningsmöjligheter är inte förenligt med god datahanterings-

sed, med tanke på att informationen om tillhandahållande av färdtjänst är sekretessbelagd
(3793/4/10).
Det var praxis i en stads simhall att hallens
användare hade armband av olika färg, beroende
på om de hade betalat fullt pris för simhallsbesöket eller om de hade beviljats ett rabatterat pris.
Det rabatterade priset gällde bl.a. för pensionärer,
handikappade och sådana arbetslösa som inte hade rätt till inkomstrelaterad dagpenning. De röda
armbanden, som betecknade rabatterat pris, hade
försetts med uppgifter om grunderna för rabatten. Staden motiverade denna praxis med att det
underlättade övervakningen och minskade kostnaderna för biljettförsäljningen.
Detta är dock inte enligt lagen en tillräcklig
grund för bemötandet av användarna på ojämlikt
sätt eftersom de betalar rabatterat pris på sociala,
hälsobetingade eller andra personliga grunder.
Förfarandet var inte förenligt med kraven i personuppgiftslagen, inte heller med sekretessbestämmelserna i offentlighetslagen. Av armbandets färg framgick konfidentiella uppgifter om
användarna under hela den tid de vistades i simhallen (3514/4/11*).
En kommuns kulturväsen hade etablerat en
praxis enligt vilken det krävdes narkotikatest av
alla personer som valdes till stadigvarande arbetsoch tjänsteförhållanden. Förfarandet mötte kritik, eftersom en arbetsgivare redan vid planeringen av hanteringen av narkotikatestdata måste,
i varje enskilt fall, ta ställning till om uppgifterna
behövs och är befogade för respektive arbetsuppgift. En arbetsgivare ska i samarbetsförfarandet
behandla de specifika arbetsuppgifter för vilka en
arbetstagare är skyldig – eller förväntas vara villig
– att förete intyg över genomgånget narkotikatest
(4036/4/10).
Ett fotografi av en person är enligt personuppgiftslagen en personuppgift, om den avbildade kan identifieras utgående från bilden. Om det
inte finns på lag baserade grunder för fotograferingen, är det inte heller lagligt att samla in och
behandla de därtill hörande personuppgifterna.
Det berättigade med att fotografera och behandla
bilder måste grunda sig på tillräckligt exakt defi-
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nierade laga bestämmelser om myndigheters befogenheter. Det konstaterades att det inte fanns
juridiska grunder för fotografering i anslutning
till gränskontroll av de klagande, deras kläder
och fordon (2595/4/11).
Att data ska strykas ur register när den i lag
stadgade tiden för sparandet av uppgifterna löpt
ut kom fram i ett fall där en person som ansökt
om arbete i fredsbevarande trupper fick sin ansökan avslagen med hänvisning till sådana uppgifter
i domstolsväsendets register, som borde ha avlägsnats redan innan registeruppgiften framsöktes.
Det lagstridiga förfarandet hade orsakat personen
obefogad skada. Uppgifterna om en registrerad
person måste avlägsnas så snart det inte längre
finns laga grunder för sparandet av dessa uppgifter, eftersom det är fråga om integritetsskydd i
hanteringen, registreringen och användningen
av personuppgifterna samt om den registrerades
rättsskydd (150/4/11*).

Integritetsskyddet inom hälso- och
sjukvården och inom socialväsendet

I samband med de åtgärder som vidtas inom
hälso- och sjukvården samt socialvården måste
individens integritetsskydd beaktas. När det gäller vården av en patient ska man ta hänsyn till
att alla andra personer än de som deltar i patientens vård eller utför uppgifter i anslutning till
vården är utomstående personer i förhållande
till patienten.
En patients integritetsskydd hade kränkts
av ett förfarande inom en avdelning för ungdomspsykiatri, där man på grund av överbelastning hade varit tvungen att placera patientens
säng i korridoren (2164/4/11); i ett annat fall gällde det ett förfarande där en sjukhuspatient inte
i förväg hade informerats om att en studerande
var närvarande i mottagningssituationen i studiesyfte, inte heller hade patientens medgivande till
detta begärts. Som en följd av detta felaktiga förfarande hade ifrågavarande sjukvårdsstuderande,
som enligt patientlagen definieras som utom-
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stående, fått kännedom om konfidentiella uppgifter om patienten (3427/4/11 och 3534/4/12*).
Till arbetsuppgifterna för en väktare som
skötte bevakningsuppdrag i en hälsocentrals
förstahjälpsstation hörde inte medverkan i patientvården, inte heller var väktaren en sådan i
patientlagen avsedd person som arbetar inom
en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård.
Väktarens tystnadsplikt baserades på sekretessbestämmelserna i lagen om privata säkerhetstjänster och på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Väktaren försummade
sin tystnadsplikt genom att dels för polisen yppa
namnet på en person som besökt hälsocentralen,
dels till polisen överlämna en narkotikaspruta
som varit i personens besittning, eftersom väktaren under fullgörandet av sitt arbetsuppdrag var
förbjuden att ge ut uppgifter om personens relation med hälsovårdsenheten och om dennes livsvanor, i detta fall narkotikabruk (2953/4/10*).
Vid anordnandet av långvarig vård och omsorger om gamla människor gäller det att alltid
uppmärksamma vårdens och omsorgernas kvalitet. Rätten till skyddad privatsfär, boendetrygghet och trygg vård och dess betydelse, klientbemötandet samt upprätthållande av den gamla
personens sociala växelverkan, liksom också
klientens möjligeter att leva ett normalt liv, är
faktorer som bidrar till de anordnade tjänsternas
kvalitet. I rummen för internerna hade ett vårdhem placerat så många personer att det inte fanns
förutsättningar att tillgodose klienternas privatsfär och ge dem möjligheter att leva i en hemliknande miljö (2641/3/12*).

3.6.7
Religions- och samvetsfriheten 11 §
Till religionsfriheten hör rätten att bekänna sig
till och utöva en religion. Religions- och samvetsfriheten innefattar också s.k. negativ religionsfrihet. Var och en har rätt att bekänna sig till och
utöva en religion, rätt att ge uttryck för sin över-
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tygelse och rätt att höra till eller inte höra till ett
religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin
övertygelse ta del i religionsutövning.
Såväl positiv som negativ religionsfrihet –
rätten att utöva religion men också rätten att inte delta i andras religionsutövning – kan också
medföra positiva skyldigheter för det offentliga,
eftersom reglerna om grundläggande rättigheter
syftar till att främja inte bara formell utan också
reell jämlikhet. Bakom principen med religionsoch yttrandefrihet står de allmänna idéerna om
ett pluralistiskt, tolerant samhälle.
Till grundvärderingarna i det västerländska
samhället räknas i allmänhet värdepluralism,
tolerans och vidsynthet. En väsentlig del av dessa värdegrunder är också respekt för minoriteters rättigheter. Eftersom många minoritetsgrupper som inte omfattar den dominerande befolkningens religion också ofta utgör etniska minoriteter, bidrar tryggandet av religionsfriheten för
minoriteterna till att förebygga rasistisk intolerans och diskriminering. Med beaktande av det
ovan anförda fanns ingen anledning till kritik
av ett förfarande som gick ut på att det i ett stadsbibliotek hade anordnats ett stilla rum som ställdes till disposition för personer som bekände sig
till islam, för att användas under Ramadan (3031
och 3033/4/10*).

3.6.8
Yttrandefriheten och
offentligheten 12 §

Yttrandefriheten
Till yttrandefriheten hör utöver rätten att ge
uttryck åt och förmedla information, åsikter
och andra meddelanden också rätten att ta emot
sådan information utan att någon i förväg ställer
upp hinder för det. De yttrandefrihetsbestämmelser som ingår i grundlagen och i de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna
är nästan identiska till sitt innehåll. Det centrala

syftet med yttrandefrihetsbestämmelserna är
att trygga en fri opinionsbildning, öppen offentlig debatt, fri utveckling och pluralism för massmediernas del samt möjligheterna till offentlig
kritik av maktutövningen, vilket hör till grunderna för ett demokratiskt samhälle. Det hör uttryckligen till det allmännas skyldigheter att främja
yttrandefriheten.
I yttrandefriheten ingår också rätten att fotografera. Det inkommer klagomål dels om myndighetsbeslut som innebär att fotografering förbjuds utan orsak, dels om att en myndighet har
tillåtit fotografering av situationer som enligt de
klagande bör ha hållits konfidentiella. Ofta gäller frågan avvägningarna mellan yttrandefriheten
och någon annan grundläggande rättighet, exempelvis privatlivets skydd.
En klagande hade på en FPA-byrå tagit bilder
av en annan persons klientservicesituation och
sedan lagt ut bilderna på internet. FPA hade bett
personen avlägsna bilderna och hade meddelat
att det är förbjudet att fotografera på FPA-byråer.
I avgörandet konstaterades det att FPA-lokalerna för klientservice är offentliga, varför fotografering inte helt kan förbjudas där. Det kan inte
heller krävas förhandstillstånd för fotografering.
Med tanke på FPA-klienternas integritetsskydd
är det dock motiverat att FPA utfärdar instruktion om att den som vill fotografera ombes kontakta byråpersonalen i förväg (1140/4/11*).
I anvisningarna för en stads idrottsanläggningar ingår förbud mot fotografering utan tillstånd, både i simhallar och i friluftsbad. Stadens
idrottsverk ansågs ha befogad rätt att utfärda förhållningsregler om fotografering i badinrättningarna, med hänvisning till bestämmelserna om
kränkning av offentlig frid och om integritetsskydd. Det är inte härvid fråga om förpliktande
bestämmelser utan om beteendeanvisningar
och rekommendationer, som motiveras dels av
integritetsskyddet, dels förhindrandet av straffbar kränkning av allmän frid och olovlig observation. Ett förbud kan också vara befogat med tanke på skyddet av sårbara klientgrupper, t.ex. barn
(2504/4/10).
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Offentligheten
Yttrandefriheten är nära förknippad med rätten
att ta del av handlingar och upptagningar som
innehas av myndigheter. Den grundlagsbestämmelse som innehåller föreskrifter om upptagningars offentlighet är av finländskt ursprung. I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet betonas särskilt främjandet av tillgången till
information.
JO har fått ta emot ett stort antal klagomål
angående upptagningars offentlighet. I de flesta
fallen har den klagande emellertid fortfarande
haft möjlighet att utnyttja sin lagstadgade rätt
att föra ärendet till en behörig myndighet för
avgörande. I dessa fall har JO i allmänhet anvisat den klagande att i första hand utnyttja detta
rättsmedel.
När en nära anhörig till en avliden person
begär tillgång till patientjournalen för den avlidna, räcker det som motivering att personen önskar utreda eventuell förekomst av felbehandling.
Myndighetens prövningsrätt beträffande vilka
dokument som i detta avseende är nödvändiga får
inte ges en bred tolkning, eftersom myndigheten
i så fall ges möjlighet att vägra utlämna sådan dokumentation som är till dess nackdel (4084 och
4248/4/10).
I det senare av dessa fall ges även hänvisningar till lagen om handlingars offentlighet på
Åland, där det inte stadgas inom vilken tid svaret på en begäran om dokument ska ges. När vi
beaktar att handlingars offentlighet är en grundläggande rättighet, måste de frister för besvarande av begäran om dokument enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet också
anses vara riktgivande för Ålands del.
Stadens primärvård hade agerat i strid med
personuppgiftslagen när den krävde att en anhörig skriftligen hos socialvården skulle ansöka om
klientuppgifter för moderns del. Enligt personuppgiftslagen förutsätter granskningsrätten inte skriftlig begäran, utan begäran får framföras
muntligt under ett personligt besök hos registerhållaren (3990/4/10*).
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3.6.9
Mötes- och föreningsfriheten 13 §
I samband med reformen av de grundläggande
fri- och rättigheterna preciserades bestämmelserna om mötes- och föreningsfriheten. I grundlagen intogs också uttryckliga bestämmelser om
rätten att ordna demonstrationer samt föreskrifter om den fackliga föreningsfriheten. I samband
med föreningsfriheten nämns även rätten att
inte höra till föreningar, d.v.s. den s.k. negativa
föreningsfriheten.
Mötes- och föreningsfriheten uppmärksammas i allmänhet i klagomål som gäller demonstrationer. Ofta är det fråga om att bedöma huruvida polisen har tryggat föreningsfriheten tillräckligt väl. Dessutom anförs det ibland klagomål
över förfarandet för registrering av föreningar.
BJO ansåg i sitt avgörande att arbetslöshetskassorna bör lämna öppet opartiska uppgifter om
olika möjligheter att ansluta sig till en kassa: man
kan ansluta sig till en a-kassa samtidigt som man
ansluter sig till ett fackförbund, men man kan
också gå med som individuell medlem. Kassorna
bör även erbjuda samma anslutningsförfarande
oberoende av vilketdera alternativet en person
väljer. Därför bör det på kassornas webbplatser
finnas grunduppgifter om individuellt medlemskap samt en länk till en blankett för detta slags
medlemskapsansökan (2256/4/11*).

3.6.10
Rösträtten och rätten
till inflytande 14 §
De politiska rättigheterna, dvs. rösträtten och rätten till inflytande, har allt tydligare ansetts höra
till individens grundläggande fri- och rättigheter.
I samband med reformen av de grundläggande
fri- och rättigheterna hade man uttryckligen för
avsikt att reglera den politiska rätten till inflytande på grundlagsnivå. Rösträtt tillkommer endast
personer som särskilt nämns i grundlagen. Vid
statliga val har t.ex. endast finska medborgare
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rösträtt. Därutöver har det allmänna ålagts en
skyldighet att främja individens möjligheter att
delta i samhällelig verksamhet och att påverka
beslut som gäller honom eller henne själv.
Utövandet av rösträtten, som är en grundläggande rättighet, är en så pass fundamental fråga
att en kommuns centralvalnämnd måste tillgodose tillräcklig tvåspråkig service på röstningsställena, t.ex. när valfunktionärer utses samt vid
uppgörandet av arbetsturer och uppgörandet av
skriftliga instruktioner (218/4/12*).
Ändringar som företas i anordnandet av
äldreomsorger är av stor betydelse för de äldre
och deras anhöriga, varför dessa bör ges reella,
inte bara formella, möjligheter att påverka beslutsfattandet. I ett fall när det med snabb tidsplanering blev aktuellt att lägga ned ett sjukhus’
verksamhet och företa omläggning av klientvården, borde det ha meddelats klienterna, deras anhöriga och personalen i så pass god tid, att dessa
hade beretts reella möjligheter att påverka besluten. Att ett informationsmöte anordnades två
dagar innan den nämnd som hade att behandla
ärendet skulle sammanträda uppfyllde inte detta
krav (3577/4/10*).
Byte av den plats där omsorgerna ges betyder
för en socialvårdsklient många slags förändringar
i livsmiljön. Utöver den fysiska ändringen av boplats medför en flyttning också brutna relationer
till bekant vårdpersonal och i vanliga fall också
relationerna med övriga klienter. Innan sådana
genomgripande beslut fattas, bör de gamla, de
anhöriga och de anställda beredas möjlighet att
framföra sina synpunkter, redan medan besluten
är under beredning (3179/4/11).

3.6.11
Egendomsskyddet 15 §
Inom den tolkningspraxis som iakttagits i fråga
om Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna har man tillämpat en bred prövningsmarginal för egendomsskyddet, men detta

har inte försvagat det motsvarande skyddet på
nationell nivå. Inom vår nationella rättspraxis
har egendomsskyddet av tradition haft en stark
ställning.
JO får relativt sällan anledning att pröva
ärenden som berör egendomsskyddet. Detta beror åtminstone delvis på att t.ex. polisens beslut
om beslag kan föras till domstolen för prövning
och på att besluten om verkställighet av utsökning och de beslut som utmätningsmännen fattar i samband med utsökningen kan överklagas
hos tingsrätten. Också planläggnings- och expropriationsärenden kan i regel överklagas hos
domstolen.
Inom försvarsmakten hade det tagit oskäligt
lång tid att korrigera felaktigheter i löneutbetalningssystemet. Det var fråga om de anställdas
grundläggande utkomst, och rätten till lön är den
viktigaste rättigheten för en tjänsteinnehavare.
De på avtalsrelation baserade förmögenhetsrättigheterna har ansetts höra till en privatpersons
egendom även på det sätt som anges i grundlagen
(2357/2/11*).

3.6.12
Kulturella rättigheter 16 §
Enligt grundlagen har alla en subjektiv rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Var och en ska
dessutom garanteras lika möjligheter att oavsett
medellöshet även få annan utbildning samt kunna utveckla sig själv. Till denna del är det emellertid inte fråga om en subjektiv rättighet utan om
det allmännas skyldighet att skapa förutsättningar för var och en att enligt sin förmåga och sina
särskilda behov skaffa sig utbildning och utveckla
sig själv.
Grundlagen innehåller också föreskrifter om
vetenskapens, konstens och den högsta utbildningens frihet. I grundlagen garanteras alltså alla
barn rätt till grundläggande utbildning. Också i
FN:s konvention om barnets rättigheter betonas
det att alla barn har lika rätt att få utbildning. Det
allmänna ska se till att denna grundläggande rättighet tillgodoses.
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Den som anordnar utbildning är skyldig att tillse att studiemiljöerna är fysiskt, psykiskt och
socialt trygga.
Med anledning av den nämnda skyldigheten är förebyggande insatser för identifiering av
mobbning en väsentlig del av en läroinrättnings
dagliga verksamhet. Detta förutsätter exempelvis
att eleverna i skolan och också under rasterna står
under tillräcklig uppsikt och att skolans personal
aktivt och på eget initiativ följer med hur eleverna umgås, även i skolans korridorer och i pauserna mellan lektionerna (2816/4/10).
Elevernas rätt till en trygg skolmiljö uppfylldes inte, genom att kommunens åtgärder för avhjälpande av problem med inomhusluften var
otillräckliga. Omständigheter som gällde kommunens ekonomiska situation kunde inte tillmätas betydelse, så att dessa omständigheter kunde
minska utbildningsarrangörens ansvar för tillhandahållandet av en trygg studiemiljö. Likaså var det
fråga om arbetarskyddet för dem som hade arbete
i skolfastigheten (2822/4/10*).

3.6.13
Rätten till eget språk och
egen kultur 17 §
I grundlagen tryggas förutom finskans och svenskans jämlika ställning som landets nationalspråk
även samernas, romernas och andra befolkningsgruppers språkliga och kulturella rättigheter. I
självstyrelselagen för Åland finns dessutom föreskrifter om de språkliga rättigheter som gäller i
landskapet Åland.
Finland har också godkänt Europarådets stadga om regionala språk och minoritetsspråk samt
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.
De språkliga rättigheterna har beröringspunkter med flera andra grundläggande fri- och
rättigheter, framför allt med jämlikheten, yttrandefriheten, näringsfriheten och rätten till utbildning samt med rätten till en rättvis rättegång och
rätten till god förvaltning. I samband med refor-
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men av de grundläggande fri- och rättigheterna
utsträcktes skyldigheten att tillgodose landets
finsk- och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov på enahanda grunder
till att gälla ”det allmänna” över lag, inte enbart
staten. I och med den pågående strukturomvandlingen och privatiseringsutvecklingen har denna
utvidgning en avsevärd betydelse.
Tidpunkten för utsändning av nyheter på samiska har beröringspunkter med tryggandet av
likaberättigande beträffande bemötande, skydd
mot diskriminering samt tryggandet av nationella minoriteters och ursprungsbefolkningens rättigheter. Det är fråga om samernas rätt som ursprungsbefolkning att upprätthålla det egna språket och den egna kulturen. I dessa avseende är
Yleisradio Oy:s förfarande att förlägga nyhetssändningen till midnatt i regionerna söder om
det tidigare Lapplands län problematiskt med tanke på samer som bor i dessa regioner (3709/2/10*).
De iakttagelser som gjorts i fråga om tillgodoseendet av de grundläggande språkliga rättigheterna inom laglighetskontrollen refereras i
det avsnitt som gäller språkfrågor.

3.6.14
Näringsfriheten och
rätten till arbete 18 §
I samband med reformen av de grundläggande
fri- och rättigheterna tryggades vars och ens rätt
att skaffa sig sin försörjning genom ett arbete, ett
yrke eller en näring som han eller hon fritt valt.
Man värnar i första hand om principen om fri företagsamhet och individens möjligheter att skaffa sig sin försörjning genom sin egen aktivitet.
Det allmänna har emellertid även en skyldighet
att trygga och främja dessa fri- och rättigheter. I
grundlagsbestämmelsen förpliktas det allmänna
dessutom att sörja för skyddet av arbetskraften.
Bestämmelsen är av betydelse framför allt när
det gäller arbetarskyddet och därmed förbunden
verksamhet.
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3.6.15
Rätten till social trygghet 19 §
I 19 § i grundlagen tryggas de grundläggande sociala rättigheterna. Enligt denna paragraf har var
och en rätt till sådan oundgänglig försörjning och
omsorg som behövs för ett människovärdigt liv.
I de sociala risksituationer som särskilt nämns i
paragrafen garanteras dessutom rätten till grundläggande försörjning på det sätt som föreskrivs
i lagen. Vidare ska det allmänna enligt lagen tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårdsoch sjukvårdstjänster. I paragrafen nämns uttryckligen också det allmännas skyldighet att främja
befolkningens hälsa och trygga barnens välfärd
och individuella uppväxt, liksom även vars och
ens rätt till en bostad.

Rätten till oundgänglig
försörjning och omsorg
Lagen om utkomststöd särskiljer inte mellan sökande enligt deras medborgarskap, utan det avgörande är den sökandes behov av stöd, och beträffande kommunens ansvar för anordnande av
stödet avgör vilken vistelsestatus den sökande har
i kommunen. Vid bedömningen av vistelsens status ska det beaktas faktorer som avgör vistelsens
permanens, t.ex. orsakerna till att personen vistas
i kommunen, hur länge vistelsen i kommunen
pågått, den sökandes boende, familjeförhållanden
och andra fasta förbindelser, sökandet av arbete,
studier och livssituation. Den myndighet som har
att bevilja utkomststöd ska vid beviljandet tillämpa lagen om utkomststöd.
Utlänningslagen eller lagen om tillämpning
av lagstiftningen om bosättningsbaserad social
trygghet får inte leda till att ytterligare villkor
ställs på beviljandet av utkomststöd. Det får inte
tas som en förutsättning för utkomststöd att en
person, enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet,
har konstaterats vara fast bosatt i Finland. Att
förutsätta detta har inte stöd i lagen (3312/4/10).

I reglerna som gäller intagning för vård beaktas
inte patientens ekonomiska ställning eller betalningsförmåga, utan det enda kriteriet som avgör
om en person intas är denna persons individuella
hälsotillstånd och det därav föranledda behovet
av vård. Det får alltså inte som villkor för givande
av vård krävas att patienten betalar sina förfallna
klientavgifter eller att socialbyrån ställer en betalningsförbindelse. Patienten har rätt till sådan
akut eller icke-akut vård som krävs av hans eller
hennes hälsotillstånd (3323/4/10*).

Rätten till grundläggande försörjning
Enligt 19 § 2 mom. i grundlagen garanteras var
och en rätt att få sin grundläggande försörjning
tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel
och förlust av en försörjare. De förmåner som beviljas i dessa situationer utbetalas i första hand via
socialförsäkringssystemet.
Vid en inspektion hos en advokatbyrå som tillhandahåller köptjänster för allmän intressebevakning, har tjänsteproducenten uppmärksammats
på behovet att i varje enskilt fall totalkartlägga en
huvudmans situation, i syfte att säkerställa att huvudmannen, av de många olika förmånerna som
står till buds, blir delaktig av just de förmåner som
han eller hon har rätt till enligt lag (4157/3/12).

Rätten till tillräckliga socialoch hälsovårdstjänster
Enligt grundlagen ska det allmänna tillförsäkra
var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och
sjukvårdstjänster. Det allmänna ska också stödja
familjerna och andra som svarar för omsorgen
om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt.
När hos skolhälsovården ett mobbat barn hade berättat om utmattning och självdestruktiva
tankar hade detta inte tagits på behörigt allvar,
och barnet blev utan behövligt stöd i tillräckligt
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god tid. Hälsovårdaren borde i samråd med barnets vårdnadshavare omedelbart ha hänvisat barnet till skolläkaren eller till en hälsojoursläkare
för närmare utvärdering av situationen (1791/4/11).
Ett barns rätt att få tillräckliga hälsovårdstjänster uppfylldes inte, utan barnet blev hänvisat
till att i drygt fem månader vänta på ungdomspsykiatrisk vård. Hälsocentralsläkaren borde aktivare ha försökt utreda barnets hälsotillstånd. Den
läkare som fick kännedom om barnets eventuella psykotiska symptom borde redan i det skedet
aktivare ha gått in för att personligen undersöka
barnet och vid behov förpassa det till bedömning
av en jourhavande ungdomspsykiater. I så fall hade barnets rätt till tillräckliga hälsovårdstjänster
tryggats. Detta kunde också ha tillgodosetts genom ett aktivare samarbete mellan den specialiserade sjukvården, skolhälsovården och barnskyddet för anordnande av vård (4623/4/10*).
En myndighet ska i skötseln av sina lagstadgade uppgifter beakta barnets rätt. Myndigheten
ska på eget initiativ se till att barnet inte går miste om de tjänster det har rätt att få, på grund av
att upplysningar, antingen givna av föräldrarna
eller skaffade av myndigheten, är bristfälliga
(1523/4/10).
En del av verksamhetsrutinerna vid vissa
sjukvårdsdistrikt och hälsocentraler begränsar
överlåtelsen av hjälpmedel för rehabilitering till
personer i boendeenheter på ett sätt som kan anses strida mot hjälpmedelsförordningen. Övervakning av att tillräckliga sjuk- och hälsovårdstjänster ges är ett centralt förfarande för tryggandet av denna grundläggande rättighet. Social- och
hälsovårdsministeriet bör med tillgängliga metoder handleda de kända sjukvårdsdistrikten och
hälsocentralerna så att de ordnar sin verksamhetspraxis i enlighet med hjälpmedelsförordningen (2495/4/11).
Diabetiker hade inte försetts med lansetter,
stickinstrument som behövs vid mätningen av
blodsockerhalt. Motiveringen till detta var att
den ökade kostnaden till följd av att hälsovårdslagen under året hade trätt i kraft, inte hade kunnat beaktas när staden gjorde upp sin dispositions-
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plan för hälsovården. Staden hade förfarit i strid
med lagen när den inte hade skött sin i hälsovårdslagen fastslagna skyldighet, distributionen
av vårdtillbehör (3737/4/11*). Den samkommun
som drev hälsocentralen hade instruerat hälsocentralerna att begränsa utdelningen av vissa
vårdtillbehör så att patienterna själva tvingades
betala för tillbehör vilkas kostnad översteg en
bestämd maximigräns. Denna instruktion gällde
bl.a. blodsockerstrips för diabetiker. Förfarandet
var lagstridigt, eftersom patienternas individuella
behov inte beaktades (4092/4/11*).
Under året uppdagades, liksom under de föregående åren, flera fall där den vård som preciseras i lagstiftningen om vårdgaranti inte genomfördes. Dessa fall finns refererade i avsnittet om
sjuk- och hälsovård.
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tat det i sökandens i ansökan beskrivna, av hälsoskäl betingade stora behovet av bostad. I denna
bedömning hade det inte heller beaktats familjestorleken eller familjens behov av bostaden på
grund av antalet familjemedlemmar, antalet barn
och barnens ålder. Valet av invånare hade inte
skett enligt gällande normer för valet av hyresgäst. Även bolagets elektroniska system för bostadssökande uppvisade brister och fel, vilket
gjorde att valet av bostadssökande inte hade skett
korrekt. Det elektroniska bostadssökningssystemet uppfyllde inte de krav som ställdes av de sökandes rättsskydd, inte heller uppfylldes de krav
på ändamålsenlighet och rättmätighet som förutsätts av en instans som sköter ett offentligt uppdrag. Systemet var därmed lagstridigt (4333/4/10).

Rätten till en bostad

3.6.16
Ansvaret för miljön 20 §

Enligt 19 § 4 mom. i grundlagen ska det allmänna främja vars och ens rätt till en bostad och
möjligheter att själv ordna sitt boende. Denna
bestämmelse tryggar dock inte en subjektiv rätt
till en bostad och den ställer inte heller några
uttryckliga kvalitativa krav på boendestandarden.
Bestämmelsen kan emellertid vara av betydelse
vid tolkningen av de andra bestämmelserna om
de grundläggande fri- och rättigheterna samt
den övriga lagstiftningen.
En stad uppmärksammades på den omständigheten att ifall ett barns föräldrars bostadslöshet eller bristfälliga boende försvårar möjligheterna för ett barn som hålls i vård utom hemmet att
hålla kontakten med föräldrarna, eller om sådana
bostadsförhållanden är ett hinder för att omhändertagandet av barnet upphör, måste kommunen
med alla medel försöka anordna en behövlig bostad eller åtgärda bristerna i föräldrarnas bostad
(1188/4/12*).
Ett allmännyttigt hyresbostadsbolag hade i
sitt val av boende familj och i bedömningen av
de sökandes bostadsbehov, behovens brådskande
natur och prioriteringsgrunderna, inte alls beak-

En livskraftig miljö utgör en förutsättning för
tillgodoseendet av så gott som alla andra grundläggande fri- och rättigheter. Rätten till en sund
miljö kan numera betraktas som en internationell
mänsklig rättighet. I samband med reformen av
de grundläggande fri- och rättigheterna utökades
förteckningen över grundläggande fri- och rättigheter med en särskild bestämmelse om livsmiljön. Denna bestämmelse omfattar två element.
För det första konstateras det att var och en bär
ansvar för naturen och dess mångfald samt för
miljön och kulturarvet. För det andra föreskrivs
det att det allmänna ska verka för att alla tillförsäkras en sund miljö samt möjligheter att påverka
beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.
Bestämmelsen om ansvaret för naturen, miljön och kulturarvet, som närmast har karaktären
av en deklaration, har sällan aktualiserats i de klagomål som anförts angående de grundläggande
fri- och rättigheterna. Det allmännas skyldighet
att verka för att alla tillförsäkras en sund miljö
och möjligheter att påverka beslut i frågor som
gäller den egna livsmiljön har däremot uppmärksammats i flera klagomål. Möjligheten att påver-

ka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön
aktualiseras ofta i anslutning till rättsskyddet,
som också hör till de grundläggande fri- och rättigheterna, och i anslutning till det därmed anknutna kravet på god förvaltning. Det kan t.ex.
vara fråga om hörandet av parterna, möjligheterna till interaktion vid planläggningen, rätten att
inleda ärenden och rätten att få överklagbara beslut eller rätten att anföra besvär över beslut som
berör miljöfrågor.
I ett avgörande som gällde ett klagomål om
ett i Finland fattat beslut om ett skrotfärdigt fartygs avseglingstillstånd konstaterade BJO att det
i fartygsskrotningsverksamheten hade konstaterats flera fall av allvarlig kränkning av mänskliga
rättigheter och miljöförstöring. Dock kunde det
inte konstateras att finländska myndigheter hade
handlat i strid med lagen i det specifika fall som
klagomålet gällde (4543/4/10*).

3.6.17
Rättsskyddet 21 §
Med rättsskyddet avses i detta sammanhang närmast de processuella grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna, dvs. det
s.k. processuella rättsskyddet. Det är med andra
ord fråga om att myndigheterna ska tillämpa ett
korrekt och rättvist förfarande. Rättsskyddet i
samband med myndigheternas förfaranden hör
av tradition till kärnområdet för laglighetskontrollen. Frågor som gäller god förvaltning och en
rättvis rättegång hör inom alla sakområden till
de frågor som JO uppmärksammat allra oftast.
I 21 § i grundlagen finns föreskrifter om rättsskyddet. Denna paragraf gäller såväl straff-, civiloch förvaltningsprocessen som förvaltningsförfarandet över lag. En internationell jämförelse visar
att det är relativt sällsynt att god förvaltning anses höra samman med de grundläggande fri- och
rättigheterna. Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna innehåller dock en
bestämmelse om god förvaltning.
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Kravet på god förvaltning kan härledas både från
grundlagen och från andra bestämmelser på lagnivå. (Artikel 6 i Europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna gäller endast domstolar
samt myndigheter som är jämförbara med domstolar, inte förvaltningsmyndigheter.) Genom
förvaltningslagens procedurbestämmelser och
föreskrifter om grunderna för god förvaltning
uppfylls grundlagens krav på att de kvalitativa
kriterierna för god förvaltning ska regleras på
lagnivå. I fängelselagen finns också föreskrifter
om flera frågor som hör till tillämpningsområdet för 21 § i grundlagen.
När det är fråga om förfarandet vid domstolarna – såväl vid de allmänna domstolarna som
vid förvaltningsdomstolarna – grundar sig rättsskyddskraven dels på processlagstiftningen och
dels fortfarande i stor utsträckning också på
grundlagens bestämmelser samt på de internationella normerna angående de mänskliga rättigheterna.
I Finland hör det till tjänstemännens allmänna skyldigheter att iaktta principerna om god förvaltning, till den del principerna framgår av de
”bestämmelser eller föreskrifter som ska iakttas
i tjänsteutövning” (40 kap. 7–10 § i strafflagen).
Denna skyldighet är förenad med straffhot. Straffhotet gäller dock inte sådana avvikelser från god
förvaltning där gärningen enligt den definition
som ingår i strafflagen »är ringa bedömd som en
helhet«. Inom denna icke-kriminaliserade zon
har JO:s laglighetskontroll en särskilt stor betydelse. JO:s tillsyn omfattar dessutom också sådana offentliga uppgifter som sköts av organ vars
anställda inte arbetar under tjänsteansvar.
Nedan behandlas vissa av de delområden i
samband med rätten till en rättvis rättegång och
god förvaltning som ofta aktualiseras i JO:s verksamhet. På grund av det stora antalet avgöranden
har i denna granskning intagits bara ett urval av
de under året företagna avgörandena som grundar sig på de i 21 § i grundlagen tryggade rättigheterna. Å andra sidan har olika frågor som hör till
samma avgörande ibland behandlats i flera olika
sammanhang. Framställningen bygger på en ge-
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mensam granskning av de krav som de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna ställer på en rättvis rättegång och
av de kriterier som uppställs för god förvaltning.

Rådgivnings- och serviceskyldigheten
Rådgivnings- och serviceskyldigheten hör samman med god förvaltning. I detta sammanhang
ska både det sätt på vilket rådgivningsverksamheten har ordnats hos myndigheterna och rådgivningens innehåll uppmärksammas. Sådan rådgivning som god förvaltning kräver innebär inte
att myndigheterna ska tillhandahålla juridisk rådgivning för medborgarna utan närmast att myndigheterna ska informera medborgarna om vilka
rättigheter och skyldigheter de har och om hur
de ska gå till väga för att inleda ett ärende och få
sina yrkanden prövade. Dessutom ska myndigheterna på eget initiativ sträva efter att korrigera
eventuella missuppfattningar hos klienterna.
Varje år avgörs stora mängder klagomål som
gäller besvarande av förfrågningar. God förvaltning förutsätter att sakliga förfrågningar i brev
besvaras korrekt och utan onödigt dröjsmål
(2635/4/10* ja 2314/4/11).
Ett av fallen gällde tillgängligheten på skuldrådgivningstjänster under den tid som den ekonomiska rådgivaren/skuldrådgivaren i en enpersons enhet var på semester. Under den tid som
denna enda rådgivare hade semester hade det inte
ordnats med vare sig tidsbeställning eller rådgivningstjänster. Samkommunens förfarande motsvarade inte de krav som serviceprincipen och informationsskyldigheten ställer, inte heller uppfylldes den skyldighet att anordna tjänsterna även
under semesterperioder, som förutsattes i avtalet
mellan regionförvaltningsverket och samkommunen. Konsumentverket är förpliktat att anordna uppföljning, så att det säkerställs att de skyldigheter som preciseras i avtalet om ekonomisk
rådgivning och skuldrådgivning samt i förvaltningslagen uppfylls (2704/4/10*).
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Frågor som gäller hur myndigheter på sina webbplatser anger hur e-postadresserna för kontakttagande bildas, har att göra med serviceprincipen
och rådgivningen i praktiken. Rådgivning och
handledning ska vara så pass entydig och exakt
realiserad, att en person korrekt kan sluta sig
till en persons e-postadress för tjänsteärenden
(3560/4/11*).

Rätten att få sin sak behandlad och
rätten till effektiva rättsmedel
Enligt 21 § i grundlagen har var och en rätt att
på ett behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål
få sin sak behandlad av en domstol eller någon
annan myndighet. När det är fråga om en persons rättigheter och skyldigheter ska ärendet
uttryckligen behandlas av en domstol eller något
annat oavhängigt rättsskipningsorgan. Artikel
6 i Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna tryggar på motsvarande sätt vars
och ens rätt till en rättegång inför en oavhängig
och opartisk domstol när det gäller att pröva
individens rättigheter och skyldigheter eller
anklagelser för brott.
Enligt 21 § 2 mom. i grundlagen ska rätten
att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång tryggas genom lag. Dessutom kräver artiklarna 6 och 13 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna samt artikel
2 i det sjunde tilläggsprotokollet till konventionen att det ska finnas tillgång till rättsmedel som
är effektiva både i juridiskt och i reellt avseende.
Inom detta sakområde uppmärksammas oftast ärenden som gäller rätten att få ett överklagbart avgörande. Ibland aktualiseras också tillämpningen av besvärsförbud. Båda dessa faktorer
inverkar på huruvida en person över huvud taget
kan få sitt ärende behandlat av en domstol eller
av en annan myndighet. Grundlagsutskottet har
i sin praxis betraktat allmänna och ospecificerade
besvärsförbud som problematiska med avseende
på 21 § 1 mom. i grundlagen (t.ex. i GrUU 70/2002

rd). Med tanke på rättsmedlens effektivitet är det
också viktigt att myndigheterna ger besvärsanvisningar eller åtminstone tillräcklig information
för att parterna ska kunna bruka sin rätt att söka
ändring i ett avgörande. Med tanke på ändringssökandet är det dessutom viktigt att avgörandena
är motiverade.
För att ett rättsmedel ska vara effektivt kan
det i vissa fall krävas att den skada som orsakas
av en rättskränkning kompenseras på något sätt.
I fråga om rättegångsförfarandet lämnar artikel
13 i Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna rum för prövning när det gäller det
sätt på vilket kompensation ska ges. JO kan inte
ingripa i domstolars avgöranden och därmed inte heller påverka kompensationen. Däremot kan
JO göra framställningar om att myndigheterna
ska bedöma hurdan kompensation parterna kunde ges. En sådan immateriell skada som orsakats
av ett obefogat dröjsmål under straffprocessen
kan i vissa fall också ersättas i samband med rättegångsförfarandet (se HD 2005:73, 2006:11 och
2011:38).
Lagen har numera utökats med föreskrifter
om rättsmedel för förebyggande och gottgörelse av dröjsmål vid rättegången. I 19 kap. i rättegångsbalken finns föreskrifter om hur ett ärende
förklaras brådskande och i lagen om gottgörelse
för dröjsmål vid rättegång finns föreskrifter om
partens rätt att få gottgörelse av statens medel
om rättegången i ett tvistemål, ansökningsärende eller brottmål som behandlas vid en allmän
domstol fördröjs (se HD 2011:87). Gottgörelse
för dröjsmål vid rättegång kommer även att möjliggöras i samband med ärenden i förvaltningsdomstolarna; detta gäller för nya ärenden som
anhängiggörs från och med juni 2013.
I ett ärende hävdade den klagande att en hälsocentralsläkare hade brutit mot sin tystnadsplikt
genom att för polisen avslöja att den klagande
var läkarens patient. Läkaren hade meddelat om
detta i en polisanmälan som gällde den klagande.
JO ansåg det strida mot 6 § och 21 § i grundlagen
om någon yrkesgrupp totalt fråntas rätten att
få rättsskydd, genom att de är förhindrade att ta

111

de grundläggande och mänskliga rättigheterna
jo:s iakttagelser

omständigheter som gäller dem själva till polisen för undersökning, med den motiveringen att
de därmed måste yppa någonting som omfattas
av deras tystnadsplikt. JO ansåg att läkaren hade
berättigad orsak att för polisen yppa att den person som var föremål för polisanmälan hade varit
läkarens patient (1480/4/10).
Läkare som har fattat ett beslut om förordnande av psykvård oberoende av patientens vilja
bör försäkra sig om att beslutet korrekt delges
patienten, så att denne är medveten om sin rätt
att överklaga beslutet. I ett fall hade beslutet bifogats patientens sjukjournal på ett sätt som gjorde att beslutet under mer än två månader inte hade kommit till patientens kännedom (2675/4/10*).
De klagande hade i ett brev till den kommunala byggnadstillsynen krävt att denna myndighet skulle vidta åtgärder för avlägsnande av en
byggnad som tillhörde en granne, och som de
klagande ansåg vara olovlig. Deras skriftliga krav
borde ha skickats till den instans som i kommunen skötte byggnadsinspektionerna, nämligen
miljönämndens tillsynssektion, för avgörande
med ett beslut som var öppet för ändringssökande. I så fall hade de haft möjligheten att få beslut
av förvaltningsdomstolen om frågan, huruvida
den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten
borde ha vidtagit åtgärder med anledning av byggsituationen (4551/4/10).
I ett fängelse hade en fånge felaktigt placerats
i förhållanden som de facto överensstämde med
isolering enligt häktningslagen, utan att något laga beslut om sådan isolering hade fattats. Ett resultat av detta förfarande var att fången inte hade beretts den i lagen givna möjligheten att med
rättelsekrav till regionfängelsets direktör få isoleringens laglighet prövad, och likaså gick fången
miste om möjligheten att därefter eventuellt hos
förvaltningsdomstolen överklaga direktörens
beslut (531/4/11).
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Rätten att få sin sak
behandlad utan dröjsmål
Enligt 21 § i grundlagen har var och en rätt att
”utan ogrundat dröjsmål” få sin sak behandlad av
en behörig myndighet. Motsvarande bestämmelse ingår också i 23 § 1 mom. i förvaltningslagen.
Dessutom föreskrivs det i artikel 6 i Europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna att
rättegången ska ske ”inom skälig tid”.
Inom laglighetskontrollen aktualiseras ständigt frågor som gäller behandlingstiderna. JO har
ofta i handledande syfte uppmärksammat myndigheterna på principen om att ärendena ska behandlas utan dröjsmål också när det inte i ett
konkret fall varit fråga om ett förfarande som
kunnat klassificeras som ett egentligt brott mot
tjänsteplikten. JO har strävat efter att utreda orsakerna till dröjsmålen och i många fall också
rekommenderat förbättringar, eller åtminstone
uppmärksammat en högre myndighet på eventuella bristande resurser.
Frågan om vad som kan betraktas som en skälig behandlingstid varierar beroende på ärendets
natur. Kravet på en snabb behandling accentueras
särskilt i samband med utkomststödsärenden. Ett
snabbt avgörande är viktigt också i ärenden som
gäller t.ex. familjelivsskyddet, en persons hälsotillstånd, anställningsförhållanden, rätten till yrkesutövning, arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden, pensioner eller skadestånd. En snabb behandling är av särskilt stor betydelse även i sådana fall
där en person på grund av sina personliga förhållanden är i en utsatt position.
Dröjsmålen vid behandlingen beror ofta på
att de till buds stående resurserna är otillräckliga.
Njugga resurser var i alla händelser en bidragande
orsak till förseningen i ett antal fall som gällde
FPA och HFD. Resursbristen kom också fram i
ärenden som gällde Valvira, Institutet för hälsa
och välfärd och regionalförvaltningsverken. I flera fall berodde dröjsmålen på handläggande personers semesterfrånvaro. Enbart en hänvisning
till ”den allmänna arbetssituationen” räcker emel-
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lertid inte som förklaring till överskridningar av
de skäliga behandlingstiderna.
Ett dröjsmål kan å andra sidan också uppkomma till följd av att ett ärende i något avseende blivit bristfälligt eller felaktigt behandlat. I dessa fall
kan det med tanke på kraven på god förvaltning
ofta också förekomma andra problem än dröjsmål
i ärendet.
Handläggningstiderna för ansökningar om
utkomststöd var, liksom under tidigare år, lagstridiga i flera kommuner. Sådana avgöranden
som gäller behandlingstiderna för utkomststödsansökningar refereras i avsnittet gällande socialvården, på s. 229.

FPA

Under en indrivning av ett utländskt underhållskrav, som skulle skötas av FPA:s försäkringsdistrikt, hade det funnits en sexveckorsperiod där
ingenting gjordes i ärendet. Att försäkringsdistriktet hade underdimensionerade personalresurser (i huvudsak bara en tjänsteman som skötte
den krävande utlandsindrivningen) var inte ett
godtagbart skäl till dröjsmålet. När det är fråga
om en klient som är i sårbar ställning, t.ex. ett
barn, måste en myndighet noga överväga om
de valda åtgärderna och lösningarna är i överensstämmelse med barnets bästa och om barnets
rättigheter främjas. FPA:s försäkringsdistrikt
har sedermera utökat mängden tjänstemän som
sköter indrivningar från utlandet från en till fyra
personer, och det gör att situationen inom distriktet har blivit bättre (47/4/11*).

Polisen och åklagaren

Rätten att väcka åtal hann preskriberas innan
ett ärende inlämnades till åklagaren för åtalsprövning. BJO betonade hur viktigt det var att det överenskoms, dels mellan polisen och åklagaren, dels
mellan åklagaren och tingsrätten, om procedurer

som iakttas i samband med fall som riskerar att
preskriberas. Detta är tänkt att säkerställa att personalen inom åklagarväsendet och även vid tingsrätten uppmärksammas på att ärenden som inkommer är brådskande (3730/4/11*).
Åtalsrätten i ett fall som gällde diskriminering preskriberades under förundersökningens
gång, och undersökningsledaren tog inte ställning till det faktum att kriterierna för brott var
uppfyllda. Det var i detta ärende uppenbart att
undersökningsledaren inte hade bedömt förutsättningarna för förundersökning med tanke på
ett eventuellt tjänstebrott, för vilket den femåriga preskriptionsfristen ännu inte hade löpt ut.
Under utredningen av klagomålet inledde polisen en förundersökning för undersökning av
misstänkt tjänstebrott (717/4/11*).

Domstolarna

En handläggningstid på närmare tre år inom
HFD för ett ärende som gällde besvärstillstånd
i ett skattemål ansåg JO vara oskäligt lång. Från
HFD:s sida hänvisades till otillräckliga resurser.
JO konstaterade att det allmännas resursfrågor
visar sig i ärenden som gäller de grundläggande
och mänskliga rättigheterna och därmed laglighetsfrågorna senast i den situationen när en myndighet eller en domstol på grund av sina resurser
inte har möjligheter att verkställa rättigheterna
inom ärenden som ingår i deras befogenheter. JO
sände sin sistnämnda åsikt till JM för kännedom
(3897/4/11*).
Ett besvärsärende i ett fall som gällde omhändertagande av barn pågick inom HFD i ett år
och sju månader. Fördröjningen berodde på den
stora mängden ärenden som var under behandling i HFD i förhållande till domstolens personalresurser, särskilt år 2010, något som i sin tur
återverkade på år 2011 (2307/4/11*).
Det faller på en domstols ansvar att ett ärende
behandlas utan obefogat dröjsmål och att handläggningen sker i brådskande ordning i situationer som enligt lagen är brådskande.
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Verkställigheten av ett beslut som gällde umgängesrätt med ett barn hade efter att verkställighetsmedlaren hade avgett sin medlingsrapport blivit
liggande i omkring ett halvår, i väntan på reaktioner från parternas sida. JO konstaterade att ärendets handläggning efter ingivandet av medlingsrapporten inte hade skett på det sätt som krävs i
lagen, alltså i brådskande ordning (301/4/12).

Övriga myndigheter

Valvira började till följd av en brist i den interna
dokumentgången undersöka ett ärende om tillsyn av en läkare först fyra månader efter att Valvira hade fått meddelande om att ett frikännande
beslut i ett brottmål riktat mot en läkare hade
vunnit laga kraft (3652/4/11*). Utredningsarbetet
som gällde en i utlandet utbildad tandläkares rätt
att idka tandläkaryrket borde ha inletts omedelbart, när Rättsskyddscentralen för hälsovården
(TEO) hade fått kännedom om misstänkt förfalskning av i Sverige och Estland företedda dokument, som hade använts till stöd för personens
legitimationsansökan (687/4/11).
Handläggningen inom TEO och inom Valvira
av ett försäkringsmedicinskt utlåtande pågick i
sammanlagt nitton månader. Denna handläggningstid var betydligt längre än den genomsnittliga tiden för behandling av försäkringsmedicinska utlåtanden och var oskäligt lång. Den stora anhopningen försäkringsmedicinska ärenden inom
Valvira kunde avhjälpas under år 2010, i och med
att resurserna för handläggning av ärenden kunde
ökas (163/4/11*).
Handläggningen av ett ändringssökande i ett
ärende om arbetslöshetsersättning pågick i 19 månader i besvärsnämnden för arbetslöshetsskydd,
där den genomsnittliga handläggningstiden var
6 månader (2968/4/10).
I ett ärende som gällde ansökan av magistraten
till tingsrätten om utnämning av en intressebevakare tog delgivningen av beslutet till intressebevakaren drygt tre månader, vilket är en mycket
lång tid med tanke på ärendets natur. Procedurer-
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na har sedermera utvecklats för att motsvarande
förseningar inte ska inträffa (2799/4/12*).
En utdragen process inom Trafiksäkerhetsverket som gällde ansökan om flygcertifikat typ
B2 hade blivit oskäligt av fördröjd eftersom verket av flygmaskinsmontörer hade krävt rapporter
om tillgodoräknande av prov från ett tidigare yrkesinstitut, även om detta institut inte hade laga
skyldighet att göra sådana rapporter (548/4/11*).

Behandlingens offentlighet
Ärenden som berör behandlingens offentlighet
aktualiseras närmast i samband med domstolarnas muntliga förhandlingar. Den andra centrala
frågan i anslutning till behandlingens offentlighet, nämligen tillgodoseendet av en dokumentbegäran eller en begäran om information, har
behandlats ovan i det avsnitt som gäller 12 § i
grundlagen.
I ett kommunalbesvärsärende var det inte motiverat, ens med tanke på garantier om rättvis rättegång, att skicka personutvärderingar av sökande
för information till två personer som inlämnat
besvär som kommunmedlemmar och till den till
tjänsten utsedda prorektorn, som inte inlämnat
besvär (529/4/11*).

Hörandet av parterna
En klagande hade portförbjudits från en simhall,
av den anledning att personen hade bedrivit aktiviteter som innefattas av religions- och yttrandefriheten. Simhallspersonalen hade ansett att
den klagande generade andra kunder med sina uttalade religiösa åsikter. Staden ansågs ha särskilt
förhöjd skyldighet att föra i bevis att grunderna
för portförbudet var korrekta och acceptabla,
samt att ärendets handläggning hade skett på ett
sätt som uppfyller kraven på rättsskydd och god
förvaltning. Förbudet att beträda simhallen hade
enbart baserats på en överenskommelse bland
simhallens personal. Innan portförbudet utfärda-
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des borde den klagande ha beretts möjlighet att
bli hörd, och beslutet borde ha getts med motivering och besvärsanvisning. Förfarandet ansågs
vara lagstridigt (2720/4/11*).
BJO ansåg att Riksfogdeämbetet hade förfarit
felaktigt, i och med att gäldenärer inte hade tillställts förhandsanmälan om utsökning av skatteåterbäringar, inte heller hade de fått meddelande
om att utsökningen gjorts anhängig. Av kostnadsskäl hade förfarandet med förhandsanmälning till
gäldenärerna år 2011 frångåtts. Enligt lagen behöver anmälan inte ges, ifall meddelandet om anhängiggörande har getts. I samband med den nämnda
ändringen hade det inte observerats att meddelandet om anhängiggörande på grund av ett tidigare
beslut inte längre hade skickats. Detta förfarande
kränkte gäldenärernas rättsskydd, eftersom det
till grundprinciperna med god förvaltning hör att
parter alltid har rätt att bli hörda. Att skatteåterbäringarna är många till antalet och att tidtabellerna är brådskande får inte vara ett hinder för
förverkligandet av de grundläggande rättigheterna (4139/4/11*).
En allmän intressebevakare hade försummat att handla i tillräcklig samverkan med sin
huvudman, i och med att intressebevakaren inte
ens hade försökt diskutera personligen med huvudmannen inför försäljningen av dennes hem
(2709/4/10*). En allmän intressebevakares förfarande uppfyllde inte kraven om hörande och samarbete i lagen om förmyndarverksamhet, eftersom intressebevakaren hade avslutat och öppnat
bankkonton utan att höra sig för om huvudmannens åsikt (3943/2/11).
I ett ärende som gällde beredning av bygglov för byggande av två parhus hade stadens miljönämnd inte berett granntomtens ägare, ett bostadsaktiebolag, möjlighet att uttala sig. I bygglovsärendet kunde det inte anses vara fråga om
en situation där det, på grund av projektets obetydliga karaktär eller läge, eller med beaktande
av detaljplanens innehåll, hade varit uppenbart
onödigt att höra grannen (550/4/10).

Skyldigheten att ge motiverade beslut
Enligt 21 § 2 mom. i grundlagen är rätten att få
motiverade beslut ett viktigt element i god förvaltning och i en rättvis rättegång. Också artikel
6 i Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna kräver att avgörandena ska motiveras tillräckligt noggrant. Närmare bestämmelser
om motiveringsskyldigheten finns bl.a. i rättegångsbalken, i lagen om rättegång i brottmål, i
förvaltningsprocesslagen och i förvaltningslagen.
Det är inte nog med att parterna i ett ärende
får ett meddelande om det slutliga innehållet i ett
avgörande, utan parterna har också rätt att veta
hur och med vilka motiveringar avgörandet nåtts.
Av motiveringarna till ett beslut måste det framgå de viktigaste omständigheterna som samt de
regler och bestämmelser som ligger till grund för
beslutet. Även språkanvändningen i beslutet ska
vara så lättfattligt som möjligt. Motiveringarna
är väsentliga med tanke på parternas rättsskydd,
för förtroendet för myndighetsverksamheten
samt för möjligheterna till övervakning av myndighetens åtgärder.
Bristande motiveringar till förundersökningsbeslut var igen i flera fall uppe till behandling
(4085/4/10 samt 138, 3223 och 3335/4/11). Presentation av grunderna till att förundersökning inte inleds i ett fall, är av betydelse för målsägarna som
ska bestämma om de ska föra talan på egen hand.
Grunderna är viktiga även för den avgörandes
egenkontroll, eftersom den avgörande som skriver ut sitt beslut måste när detta sker överväga
de juridiska konsekvenserna av beslutet (5/4/11).
Av en skriftlig begäran som gällde teleövervakning framgick inga sådana omständigheter
som gav anledning till att just personen A var
misstänkt för grov skadegörelse. Enligt tingsdomaren hade kriminalkommissarien kompletterat
sina krav under en tvångsmedelssession. De där
framförda tilläggsmotiveringarna hade dock inte
antecknats. Tingsdomarens minnesbilder av tillläggsmotiveringarna var mycket allmänt hållna,
och den utredning som gavs i ärendet framfördes
inga godtagbara grunder för teleövervakning.
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BJO fann det oacceptabelt att tingsrätten inte
förde bok över de omständigheter som inverkade
på beslutet. BJO kritiserade vidare kriminalkommissarien för det att det i det skriftliga kravet på
användning av tvångsmedel inte hade framförts
vilka omständigheter som lade grunden till misstankarna gentemot A (1514/2/12).
En tjänsteman inom FPA skrev in bland motiveringarna till att ett beslut om sjukpenning avslogs, att den sökande hade konstaterats vara beroende av läkemedel och rusmedel. Tjänstemannen hade misstolkat ett för beslutet använt utlåtande av en av FPA:s förtroendeläkare om den sökandes oförmåga att arbeta. I motiveringarna till
beslutet hade det inte angetts på vilka grunder
beroendet hade konstaterats och vem som hade
konstaterat detta. Likaså saknades det bland motiveringarna en utredning om på vilket sätt läkemedelsbehovet hade påverkat beslutet (4525/4/10*).

Skyldigheten att behandla
ärendena korrekt
Kravet på att ärendena ska behandlas korrekt innefattar en allmän omsorgsplikt. Myndigheterna
ska omsorgsfullt utreda de ärenden som de behandlar samt iaktta gällande bestämmelser och
föreskrifter. Detta vidsträckta sakområde omfattar många olika frågor som berör både domstolsförfarandet och förvaltningsprocessen. I en del
av de ärenden som aktualiseras inom detta sakområde är det fråga om enskilda fel som begåtts
av oaktsamhet, medan det i andra fall närmast
är fråga om gränsdragningar och bedömningar
som gäller myndigheternas förfaranden och
prövningsrätt i sakfrågor.
En förvaltningsdomstol hade ansett att en
person, enligt definitionen i lagen och förordningen om handikappservice, var gravt handikappad,
varför kommunen var skyldig att tillhandahålla
personen färdtjänst. Kommunens egen åsikt om
riktigheten i domstolens beslut saknar relevans
när den handlägger ett ärende som vunnit laga
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kraft. Att en förvaltningsmyndighet omvärderar
ett domstolsbeslut står i strid domstolarnas oavhängighet och urvattnar systemet med ändringssökande (2178/4/10*).
Ett klagomål till laglighetsövervakningen
inverkar inte i sig på de skyldigheter som en förundersökningsmyndighet har enligt förundersökningslagen. JO är inte en förundersökningsmyndighet och kan bara bestämma om förundersökningen i frågor som gäller JO:s övervakningsuppgift.
Om JO har ett klagomål under behandling
och det i ärendet är fråga om huruvida förundersökning ska företas eller fortgå, så finns det normalt ingenting som hindrar att polisen vidtar förundersökningen eller arbetar vidare med en påbörjad sådan, trots att ärendet är under behandling hos JO. Det vore dock befogat att polisen kontaktar laglighetsövervakningen, så att det bl.a. kan
säkerställas att det inte uppstår osäkerhet eller att
det inte i onödan företas överlappande arbete. Det
är också möjligt att JO själv, i ärenden som berör
JO:s tillsynsrätt, vill avgöra om förundersökning
ska göras eller inte (1590/2/11).
En fråga om handläggningsspråket i ett ärende hade beaktats i förvaltningsdomstolen först
efter att dokumenten hade överlåtits till föredraganden. Dessförinnan hade en byråsekreterare
skött det skriftliga hörandet av parterna på finska, trots att den klagande var från Norge och hade
sagt sig inte kunna finska. Trots att förvaltningsdomstolen hade rätt att fritt bestämma på vilket
sätt den i praktiken tänkte utreda ärendet, är det
med tanke på rättsskyddet inte önskvärt att ett
förfarande, där det skriftliga hörandet i praktiken
förrättas av någon annan än föredraganden, sköts
så rutinmässigt att specifika drag i de enskilda fallen, t.ex. just språkliga frågor, lämnas utan vederbörlig uppmärksamhet (4155/4/11*).
I ett ärende, där en av polisen företagen
husundersökning hade företagits i en bostad
där de enda närvarande var ett nioårigt barn och
en jämnårig kamrat tilldetta barn, betonades att
det borde ha säkerställts om möjligt att barnet
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inte åtminstone för längre tider skulle ha lämnats ensamt att hantera de frågor och känslor
som uppstår till följd av en uniformerad polispatrulls närvaro (2393/4/11).
Kraven på god förvaltning utsträcks också till
de av kommunen köpta tjänsterna. En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt hade inte försäkrat
sig om att de köpta tjänster som tillhandahölls av
en optikeraffär motsvarade den standard som förutsätts av motsvarande kommunalt producerade
verksamhet (4067/4/10*). Likaså var det fråga om
köpta tjänster i ett fall som gällde utanordning
av brukstillgångar, där tjänsterna producerades
av en advokatbyrås allmänna intressebevakare
(4386/4/11* och 2052/4/12*). I ett fall var det fråga
om ett förfarande av Finlands ambassad i Nigeria
i samband med legaliseringen av äktenskapsintyg. Den klagande ansåg att de tjänster som tillhandahölls av den av ambassaden valda advokatbyrån var oskäligt dyra. BJO ansåg att beskickningar borde välja sina samarbetspartners så att
en person, som gör sig ärende till förvaltnings
instanser, oberoende av sin ekonomiska ställning
får tillgång till sådana tjänster som enligt förvaltningslagen är korrekta (3715/4/11).
I patienthandlingar ska göras separat anteckning om situationer där det varit nödvändigt att
begränsa självbestämmanderätten för en patient
i somatisk vård, t.ex. i nödtillstånd (2576/4/11).
Även i flera andra fall konstaterades igen brister
i patienthandlingarna (2124, 2262* och 3638/4/11).
Förfaranden i strid med god förvaltning förekom i flera fall som gällde uppgörandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden (2164/4/10 samt 588,
2063, 2359 och 2721/4/11). En arbetskrafts- och näringsbyrå hade underlåtit att tillsammans med
den klagande uppgöra en jobb-sökarplan senast i
samband med att den klagandes arbetslöshet hade varat i fem månader (1797/4/11*).
Ett förfarande av FPA, om att ett utfärdat beslut om studiestöd till en 15–17-åring inte separat
även hade skickats till den studerandes föräldrar
för information, ansågs av BJO ha varit lagstridigt
(4529/4/10*).

Övriga förutsättningar för god förvaltning
Det förutsätts av principen om förvaltningens
lagbundenhet att praxisen att bevilja dispens för
affärers öppettider inte får etableras så allmänt,
att förverkligandet av lagstiftarnas vilja i samband
med förordnandet om begränsningar av öppettiderna inte riskeras (72/4/11*).
Det var fråga om praxis som stred mot proportionalitetsprincipen i ett fall där en hälsocentral vägrade fortsätta med ortodontisk behandling.
Hälsocentralens beslut byggde på centralens egna
kriterier och förfarandet skedde schablonmässigt.
När beslutet om behandlingen fattades, beaktades
inte patientens individuella situation, som var att
ortodontisk behandling hade inletts i en annan
kommun och att denna behandling redan var i
sitt slutskede (2507/4/11*).
En fråga om skydd för berättigade förväntningar behandlades i ett fall där en domsagas utsökningsman hade förkastat en gäldenärs betalningsplan, bara en kort tid efter det att planen hade
blivit godkänd av en annan utsökningsman. Den
enda ändringen jämfört med situationen när betalningsplanen godkändes tycktes vara att utsökningsmannen hade bytts ut (558/4/11).
En fånge flyttades mot sin vilja från ett fängelse till ett annat med den motiveringen att
fången hade polisanmält en fängelsetjänsteman.
Fången hade använt sig av ett helt lagligt rättsskyddsmedel. Förfarandet var problematiskt utgående från såväl ändamålsbundenhetsprincipen
som proportionalitetsprincipen, eftersom syftet
med reglementeringen om flyttning av fångar är
att de allmänna målen med verkställigheten av
fängelsestraffet och dess innehåll ska uppfyllas
(62/4/10*).
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Straffprocessuella rättsskyddsgarantier
I artikel 6 i Europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna finns särskilda föreskrifter om den åtalades minimirättigheter.
Dessa rättigheter regleras också i 21 § i grundlagen, även om de inte uttryckligen har specificerats på samma sätt i grundlagens förteckning
över de grundläggande fri- och rättigheterna.
Grundlagens straffprocessuella reglering är
emellertid mer omfattande än konventionens,
eftersom grundlagen garanterar processuella
rättigheter också i samband med behandlingen
av sådana straffyrkanden som framställs av
målsäganden.
En åklagare förordnade om begränsning av
en förundersökning med motiveringen att brottet var ringa. Sedermera inkom i samma ärende
en ny polisanmälan där det ingick ett antal ytterligare anklagelser, som dock i och för sig var ringa. En kriminalkommissarie bestämde med hänvisning till åklagarens tidigare begränsningsbeslut att förundersökning inte görs. BJO ansåg det
vara motiverat, låt vara att det inte stadgats någonting om saken, att bedömningen och beslutet
om huruvida förundersökning ska inledas är en
sak för en åklagare; i alla händelser bör saken tas
upp till diskussion med åklagaren (4566/4/10).
Ett av de viktigaste elementen för rättvis rättegång är rätten att anlita ett rättsombud. BJO
kritiserade en polisinrättning beträffande hanteringen av ett brev som ett ombud hade skickat till
en häktad. I polishäktet tillämpades en sådan regel att meddelande ges per e-post till undersökningsledaren och undersökaren när ett brev kommer till en frihetsberövad person. BJO ansåg att
polishäktesinstruktionen var onyanserad, eftersom där inte tillräckligt beaktades de speciella
krav som gäller för korrespondensen mellan den
fängslade och dennes ombud. Likaså påpekade
BJO att om tillställandet av ett brev görs avhängigt av en reaktion från undersökningsledarens
eller en undersökares sida, föreligger risken att
brevets ankomst till adressaten blir obefogat
fördröjd (1638/4/11*).
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Frågan om vad som utgör betydelsefullt material
i ett brottmål får inte bara lämnas till avgörande
av den undersökande myndigheten eller åklagaren. När ett vittne hade inlämnat ett dokument
till en förundersökning, borde en anteckning om
detta ha gjorts i förundersökningsprotokollet,
eftersom själva dokumentet inte hade intagits
som bilaga till protokollet. Förundersökningsåtgärder eller undersökningsmaterial som av polisen betecknats som resultatlösa eller irrelevanta
kan ur någon annan parts synvinkel indikera den
misstänktes oskuld (4741/4/11).

Myndigheternas opartiskhet
och allmänna trovärdighet
Enligt den regel som sammanfattats av Europadomstolen räcker det inte att rättvisa skipas utan
det måste också synas att så sker. Detta tänkesätt,
som framgår av artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, har via rättsskipningen också påverkat förvaltningsförfarandet. I finsk rätt kommer detta även till uttryck
i att en rättvis rättegång och god förvaltning
nämns i samma bestämmelse, dvs. i 21 § i grundlagen. I sista hand är det fråga om att all offentlig
maktutövning i ett demokratiskt samhälle ska
åtnjuta medborgarnas förtroende.
Yttre omständigheter får inte ge fog för tvivel
på en myndighets eller tjänstemans opartiskhet.
I detta sammanhang måste man också beakta att
tjänstemannens tidigare verksamhet eller särskilda relation till den aktuella frågan enligt en objektiv bedömning av saken med fog kan väcka tvivel
på tjänstemannens förmåga att agera opartiskt.
Det kan anses motiverat att tjänstemannen avhåller sig från att delta i ärendets behandling också
i det fall då frågan om jäv är oklar.
JO ansåg det vara problematiskt på ett allmänt
plan om en allmän intressebevakare från en advokatbyrå, som fungerar som serviceproducent, köper in advokattjänster för huvudmannens räkning
av samma byrå. Det kan nämligen med fog ifrågasättas om den allmänna intressebevakaren i såda-
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na fall trovärdigt kan verka i huvudmannens intresse, när det gäller att övervaka de vidtagna åtgärdernas ändamålsenlighet, bl.a. beträffande advokatkostnaderna (4157/3/12).
I ett fall påpekades att en tjänsteläkare inte
får hänvisa en patient till sin egen privatmottagning, på ett sätt som står i konflikt med läkarens
åligganden som tjänsteläkare (4067/4/10*).
Granskning av anställningsbeslut är en sak
som hör till en administrativ chefs uppgifter. En
administrativ chef var jävig att ta ställning till en
utnämning av chefens egen hustru. Bedömningen påverkades inte av att en observation av den
administrative chefens hustru om den egna avlöningen i och för sig var befogad (1075/4/11*).

Tjänstemäns uppträdande
Förtroendet för en tjänstemans verksamhet är nära förknippat med tjänstemannens uppträdande
både i och utanför tjänsten. Enligt tjänstemannalagstiftningen ska statliga tjänstemän och kommunala tjänsteinnehavare uppträda så som deras
ställning och uppgifter förutsätter. När det gäller
en tjänst som förutsätter särskilt förtroende och
anseende krävs det att tjänstemannen även under
sin fritid uppträder på ett sätt som är förenligt
med tjänstemannaställningen.
En polisman kritiserades för svordomar till
en 14-årig mopedförare. Också i situationer där
klander är befogat, måste det ges sakligt utan
svordomar och skrik. Detta gäller i synnerhet
när barn är inblandade (2617/4/11).
En förrättningsingenjör uppmärksammades på behovet av sakligt språkbruk under en förrättningskonferens. Ingenjörens ordval var misslyckat i en situation där det diskuterades om en
förrättning och om utgivandet av information
om terrängarbete (2284/4/10).

3.6.18
Respekten för de grundläggande
fri- och rättigheterna 22 §
I 22 § i grundlagen finns en förpliktelse enligt vilken det allmänna ska se till att de grundläggande
fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Denna förpliktelse kan även
kräva aktiva åtgärder för främjande av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna. Denna allmänna förpliktelse omfattar alla bestämmelser som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna.
Riksdagens utövning av sin budgetmakt är av
central betydelse för hur den offentliga makten
förmår sköta sina i grundlagen stadgade skyldighet att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Det faller
på finansministeriet att tillse bl.a. att regionalförvaltningsbyråerna har tillräckligt med resurser,
så att de kan klara av sina lagstadgade uppgifter.
I ett specifikt fall pågick handläggningen av ett
klagomålsärende hos länsstyrelsen och hos dess
efterföljande organ regionalförvaltningsbyrån i
3 år 8 månader. Att ärendets behandling tog så
oskäligt lång tid berodde i huvudsak på de organisatoriska omläggningarna med efterföljande
resursbrist, i och med att mängden personal med
socialvårdsexpertis hade minskat med två årsverken i en situation där det redan sedan tidigare rådde svår underbemanning. Finansministeriet hade
inte beviljat tillstånd till rekrytering av ersättande
personal (4019/4/11*).
I ett antal fall hade avlidna personers anhöriga kritiserat de långa dröjsmålen med fastställandet av dödsorsakerna vid rättsmedicinska institutionen vid Helsingfors universitet. Uppgörandet
av dödsattest tog i ett fall över nio månader, i ett
annat fall tog det mer än ett år. Som orsak till förseningen framfördes den oskäligt stora mängden
obduktioner per rättsläkare, mängden prioriterade brådskande utredningar av våldsbetingade
dödsfall samt administrativa uppgifter. Syftet
med rättsmedicinska obduktioner är att säker-
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ställa rättsskyddet och kontrollen av att dödsorsaken blivit rätt angiven.
JO påpekade att inriktningen av de ekonomiska resurserna hör till de åtgärder av central
betydelse som det allmänna behöver för att kunna uppfylla skyldigheten att förverkliga de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna. JO anser att SHM måste tillse att
THL har tillräckligt med resurser, så att det kan
sköta sina lagstadgade uppdrag (203* och 871/4/11).

3.6.19
Övriga iakttagelser som hänför
sig till statsförfattningen

Utgivning av offentliga förvaltningsuppdrag på entreprenad
En kommunal hälsocentral hade gett ut uppdraget att sköta jourhållning utanför tjänstetid till
ett aktiebolag som producerar hälsovårdstjänster.
När en privat aktör sköter ett offentligt uppdrag,
är dess verksamhet underställd JO:s tillsyn, och
dess ersättningsansvar är jämförbart med den
offentliga instansens (1319/2/11*).
En stad hade inte ett klart definierat tillvägagångssätt för säkerställandet av kvaliteten på de
tjänster som erbjöds av servicesedelproducenterna. De erbjudna tjänsterna måste minst hålla den
nivå som krävs av motsvarande kommunala tjänsteproduktion. Kommunens övervakningsskyldigheterna tjänsterna är särskilt betonade i och med
att serviceproducenterna utför ett offentligt uppdrag, när social- och hälsovårdstjänster ges mot
servicesedlar (1218/4/11*).
I anslutning till den privatiserade allmänna
intressebevakningen förekommer många allvarliga orsaker till bekymmer och juridiskt problematiska frågor. JO anser att utvecklingen som går
mot tilltagande privatisering, och konsekvenserna av denna utveckling, är något som behöver
övervakas noga (1260/3/12* samt utredningsbegäran 3108/2/12*).
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Den optiska inläsningen av de skriftliga blanketter som skattskyldiga insänt till Skatteförvaltningen är en assisterande uppgift till stöd för myndigheternas hantering av lagstadgade uppgifter.
Inläsningstjänsten består av att de uppgifter som
de skattskyldiga inlämnat på skattedeklarationsblanketterna omvandlas till elektronisk form och
överförs till Skatteförvaltningens system, för att
där läggas till grund för beskattningen. Detta var
en sådan offentlig förvaltningsuppgift som enligt
124 § i grundlagen bara kunde anförtros en privat
aktör med lag eller med stöd av lag. Dock fanns
det ingen i lag stadgad bestämmelse om denna
sak. Eftersom inläsningstjänsten inte har skötts
med stöd i lag, förelåg det inte för tjänsten någon
skyldighet att följa de för förvaltningen bindande
lagarna, och de personer inom bolaget som hanterade skatteinformation hade inte tjänsteansvar
(848/2/11*).

Laga grunder för utövandet
av offentlig makt
Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska all utövning
av offentlig makt bygga på lag. I all offentlig
verksamhet ska lag noggrant iakttas. Ett specifikt
fall hade att göra med iakttagandet av den nämnda laglighetsprincipen och hur den realiseras i
kommunförvaltningen. Beslutsrätten som gällde
etableringen av en koncernbank för kommunen
tillkom kommunens högsta beslutande organ,
alltså kommunfullmäktige. Eftersom fullmäktiges befogenhet att grunda koncernbanken inte
i en kommunal instruktion hade delegerats till
kommunstyrelsen eller kommundirektören, saknade kommundirektören befogenhet att grunda
en sådan bank. Inte heller hade fullmäktige delegerat befogenheten att bevilja lån.
Genom att i sin ställning som styrelseordförande för ett dotterbolag underteckna ett skuldebrev, hade kommundirektören åsidosatt fullmäktiges befogenhet och ett kommunstyrelsebeslut,
samt hade försummat sin skyldighet som kommundirektör att verkställa ett beslut som veder-
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börligen fattas av kommunstyrelsen. En majoritet
av kommunstyrelsen hade i sin utredning godkänt kommundirektörens lagstridiga agerande.
BJO utfärdade en anmärkning till kommundirektören för dennes lagstridiga förfarande och
underrättade kommunstyrelsen om sin uppfattning om att denna styrelse i strid med lagen hade
försummat sin skyldighet att övervaka att laglighetsprincipen uppfylls i kommunens förvaltning
(3473/4/11).
Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen ska det i lag
stadgas om grunderna för individens rättigheter
och skyldigheter. Det i 21 § i grundlagen stadgade
rättsskyddet och de individuella rättigheterna är
helt obeaktade i ett ärende som gäller kvittning
av accis. BJO ansåg att det förfarande som Tullen
tillämpade vid kvittningen av accis till vissa delar
var problematiskt med beaktande av det krav på
att bestämmelser utfärdas genom lag. BJO föreslog att FM överväger åtgärder för skapandet av
bestämmelser om kvittning i accislagen. I detta
sammanhang bör det också övervägas att tulllagen kompletteras med bestämmelser om kvittning av andra tulltillgodohavanden och betalningsålägganden (941* och 4167/4/10*).
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4.1
Domstolarna och justitieförvaltningen
I detta avsnitt behandlas ärenden som berör
domstolarna, justitieministeriet (JM) och justitieförvaltningen. Klagomål som gäller t.ex.
sådana skatteärenden som behandlas vid förvaltningsdomstolarna eller sådana utsökningsärenden som behandlas vid tingsrätterna hänförs däremot till sakområdet för beskattning
eller utsökning. Ärenden som gäller försäkringsdomstolen statistikförs å sin sida som socialförsäkringsärenden eller som arbetskrafts- och
utkomstskyddsärenden.
En del av de ärenden som gäller domstolarna statistikförs dessutom inom JM:s förvaltningsområde. Antalet klagomål som gäller domstolarna är betydligt större än vad som framgår
av statistiken. I tabellen över antalet åtgärder
per myndighet på s. 48 har de ärenden som hänför sig till JM:s förvaltningsområde inte statistikförts bland domstolsärendena utan bland de
ärenden som hänför sig till andra övervakade
myndigheter.
Under verksamhetsåret avgjordes ärendena
inom detta sakområde av JO Petri Jääskeläinen.
Huvudföredragande inom sakområdet var referendarierådet Pasi Pölönen.

4.1.1
Verksamhetsmiljön
I regeringens rambeslut för åren 2013–2016 ingår
utgiftsnedskärningar på drygt 14 miljoner euro
inom justitieministeriets förvaltningsområde för
år 2013. Jämfört med 2012 har nedskärningarna
ytterligare ökat med 5 miljoner. Inom rättsväsendet kartläggs sparåtgärder samtidigt som ett rättssäkerhetsprogram i enlighet med regeringsprogrammet utarbetas.
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Rättsprocessernas längd ger fortfarande anledning
till bekymmer. Grundlagsutskottet har upprepat
(GrUB 8/2012 rd) ett tidigare ställningstagande,
enligt vilket regeringen bör göra upp en övergripande plan för hur förundersökningen, åtalsprövningen och rättegångarna kan snabbas upp. Inom
statsrådet utarbetas som bäst ett rättssäkerhetsprogram som ska leda till att rättegångarna tar
kortare tid och rättssäkerheten förbättras. Det
är meningen att en delegation som tillsatts av
JM ska färdigställa sitt förslag i februari 2013.
JO har i sitt utlåtande om rättssäkerhetsprogrammet (561/5/12*) ansett att programmet
till sin natur är ett politikprogram där statsmakten bör ta uttrycklig ställning till verksamhetsresurserna. För att rättssäkerheten ska vara effektiv och för att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ska kunna
tillgodoses krävs det att statsmakten konkret för
fram sina strategiska avsikter angående tillräckliga resurser för rättsväsendet. Rättsväsendets
uppgifter baserar sig på grundlagen och internationella människorättsåtaganden, och det ställs
helt andra krav på rättsväsendet än på förvaltningsmyndigheter.
Exempelvis i ett ärende som behandlas mer
ingående längre fram (3897/4/11*) har det från
högsta förvaltningsdomstolens (HFD) håll konstaterats att behandlingstiderna för skattemål allmänt taget är oskäligt långa, och orsaken har i
sista hand ansetts vara att resurserna är otillräckliga. JO har i ärendet delgett JM sin uppfattning
att frågor kring det offentligas resurser tar sig uttryck i frågor som rör de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna,
och därmed också laglighetsfrågor, senast i det
skede då en myndighets eller domstols tillgängliga resurser inte gör det möjligt att trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättig-

heterna och de mänskliga rättigheterna i ärenden
som faller inom myndighetens eller domstolens
kompetensområde. I ett annat fall drog behandlingen av besvär mot avslutande av omhändertagandet av ett barn ut på tiden i HFD – den pågick i ett år och sju månader. Också i det fallet
påpekades det från HFD:s sida att behandlingstiderna för ärenden av det slaget är alltför långa
även allmänt taget (i genomsnitt över ett år),
vilket beror på det stora antalet ärenden som
ska behandlas som brådskande och knappheten
på tillgängliga resurser (2307/4/11*; se s. 280).
Rättsmedel som kan tillgripas om rättegångar drar ut på tiden börjar tillämpas också i förvaltningsrättsliga ärenden. I fortsättningen kan
gottgörelse för dröjsmål i mål som behandlas
vid förvaltningsdomstolar och ärenden som behandlas i besvärsnämnder komma att beviljas.
På framställning av JO preciserade lagutskottet
(LaUB 13/2012 rd) att det i fall som kräver särskilt
snabb behandling, närmast ärenden om frihetsberövande, kan vara möjligt att få gottgörelse
trots att dröjsmålet varit kortare än ett år. Förvaltningsprocesslagen kompletterades med en
bestämmelse om att en besvärsmyndighet på
begäran av en part ska ge denne en uppskattning
av ärendets behandlingstid.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira) och dess föregångare Rättsskyddscentralen för hälsovården har gett s.k. försäkringsmedicinska utlåtanden till domstolar
om orsakssambandsfrågor med anknytning till
olycksfall, om bedömningar av invaliditetsklassen och om kriterierna för yrkessjukdom. Valvira meddelade i november 2011 att verket hade
för avsikt att upphöra med att ge försäkringsmedicinska utlåtanden till domstolar. Domstolarna
har upplevt utlåtandena som viktiga, speciellt i
medicinskt krävande ärenden. JM och social- och
hälsovårdsministeriet har förhandlat i syfte att
finna en lösning. Justitiekanslern i statsrådet har
tagit upp frågan till prövning.
Organisationsreformerna inom justitieförvaltningen fortgår. I november 2012 överlämnade regeringen en proposition med förslag till

omstrukturering av hovrätterna och förvaltningsdomstolarna (RP 153/2012 rd). Avsikten är enligt
propositionen att minska antalet hovrätter med
en och antalet förvaltningsdomstolar med två.
Enligt propositionen ska Östra Finlands hovrätt
som finns i Kuopio slås samman med Kouvola
hovrätt och den nya domstolen placeras i Kuopio. Det föreslås också att Kouvola och Kuopio
förvaltningsdomstolar slås samman och den
nya domstolen placeras i Kuopio. Vidare föreslås
det att Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar slås samman och placeras i Uleåborg.
Reformen avses träda i kraft den 1 januari 2014.
Det beslöts att sammanslå statliga rättshjälpsbyråer så att antalet rättshjälpsbyråer minskar
från 41 till 34. De indragna rättshjälpsbyråernas
verksamhetsställen finns kvar. Ändringarna träder huvudsakligen i kraft vid ingången av år 2013;
en sammanslagning sker vid ingången av år 2014.
I sak företogs en ändring av rättshjälpsväsendet
angående rättshjälpsservicen för asylsökande –
vid ingången av år 2013 blir den en uppgift för
rättshjälpsbyråerna.
Projektet AIPA, som handlar om att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas ärende- och dokumenthantering, framskred.
Syftet med projektet som inleddes år 2010 är att
bygga upp ett sådant gemensamt datasystem för
åklagarväsendet och de allmänna domstolarna
som också möjliggör elektroniskt samarbete med
andra myndigheter över förvaltningsgränserna.
I den elektroniska databasen ska alla handlingar
som hänför sig till åklagarnas, tingsrätternas,
hovrätternas och högsta domstolens rättskipning lagras så att de kan utnyttjas av alla instanser som omfattas av systemet.
Det beslöts att partiellt slå samman Rättsregistercentralen och Justitieförvaltningens datateknikcentral den 1 april 2013. I fortsättningen
kommer Rättsregistercentralen att svara för produktionen, upprätthållandet och utvecklingen av
informationssystem. Justitieförvaltningens datateknikcentral koncentrerar sig i fortsättningen
på att producera grundläggande informationstekniska tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde.
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Mot slutet av år 2012 tillsattes rättegångsbiträdesnämnden på grundval av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd. Nämnden inledde sin verksamhet vid ingången av år 2013, då det i princip
började krävas att rättegångsombud och rättegångsbiträden har tillstånd att vara verksamma.
Samtidigt blev det obligatoriskt att anlita ombud
eller biträde i högsta domstolen i ärenden som
handlar om klagan och återbrytande av dom. Biträdestvånget gäller inte ansökningar om återställande av försutten fatalietid.
Ett stort antal reformprojekt med rättegångsanknytning pågick. Kommissionen för utveckling av förvaltningsrättskipningen och arbetsgruppen för utveckling av försäkringsdomstolens
verksamhet fortsatte sitt arbete, och ansträngningarna att revidera författningarna om domstolarnas organisering fortgick. Arbetet med att revidera lagstiftningen om bevisning i allmänna domstolar avancerade; bevisningskommissionen blev
klar med ett digert betänkande och utlåtandena
om det bör ges in senast den 1 februari 2013. Arbetsgruppen för domstolslagen publicerade en
mellanrapport (OMML 72/2012) mot slutet av år
2012. Arbetsgruppen ska i form av en regeringsproposition utarbeta ett lagförslag som gäller
domstolar och domare för att överföra den centrala regleringen som gäller domstolarna och personalen i domstolarna till lagnivå.

4.1.2
Laglighetskontroll
Till JO:s uppgifter hör att övervaka att domstolarna och domarna följer lagen och fullföljer sina
skyldigheter. Detta innebär framför allt att JO
ska övervaka att den rätt till en rättvis rättegång
som hör till vars och ens grundläggande fri- och
rättigheter och mänskliga rättigheter också tillgodoses i praktiken.
De som vänder sig till JO har ofta alltför höga
förväntningar på JO:s möjligheter att hjälpa dem.
I sin roll som laglighetsövervakare kan JO inte
påverka ärenden som är under behandling vid en
domstol och inte heller ändra domstolens avgö-
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randen. JO har endast till uppgift att bedöma
huruvida rättsskiparen har handlat inom ramen
för sin lagenliga prövningsrätt. Om klaganden
vill söka ändring i ett avgörande måste avgörandet överklagas i normal ordning, i allmänhet hos
en högre rättsinstans.
Laglighetskontrollen av domstolarna är inriktad på de procedurmässiga rättsskyddsgarantierna. Inom laglighetskontrollen koncentrerar
man sig framför allt på sådana områden som
faller utanför tillämpningsområdet för andra
rättsmedel, exempelvis domares uppträdande,
bemötandet av klienter samt den rådgivning
och handledning som tillhandahålls klienterna. Iakttagandet av offentlighetslagstiftningen
har också uppmärksammats i samband med
laglighetskontrollen. Genom sina ställningstaganden strävar JO framför allt efter att främja
en god domstolspraxis.
De klagomål som anförs hos JO gäller
ofta omstolens bevisprövning, påstådd partiskhet vid förfarandet, förfarandet vid delgivning
av handlingar, stämningsmännens förfarande,
processledningen vid muntlig förhandling, brister i domskälen samt dröjsmål vid domstolsbehandlingen.
Under år 2012 steg antalet domstols- och
justitieförvaltningsärenden i någon mån. Sammanlagt 356 sådana ärenden avgjordes (330 året
innan). Under året inleddes sammanlagt 344 nya
ärenden som hänförde sig till detta sakområde
(303 året innan). Åtgärder vidtogs i 24 av de avgjorda ärendena (6,7 %).
Enligt statistiken för verksamhetsåret uppgick antalet avgöranden som gällde domstolarna sammanlagt till 270 (259 året innan). Av dessa ärenden gällde 243 de allmänna domstolarna
(222 året innan) och 27 förvaltningsdomstolarna (37 året innan). Under verksamhetsåret inleddes 265 nya klagomålsärenden som gällde domstolarna (236 året innan). Antalet klagomål som
föranledde åtgärder, vilket motsvarade 5,2 % av
alla domstolsärenden, sjönk från åren innan.
I genomsnitt har åtgärder vidtagits i omkring
8 % av alla ärenden som avgjorts från och med
år 2000.
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I 23 av de avgjorda ärendena som gällde domstolarna, dvs. ca 8,5 %, inhämtades sådan utredning
som avses i lagen om riksdagens justitieombudsman. Andelen ärenden som på detta sätt varit
föremål för hellång undersökning var avsevärt
mindre än året innan (19 % år 2011). Samtidigt
kan det dock konstateras att av de ärenden som
varit föremål för en hellång undersökning ledde
samtliga utom två till åtgärder från JO:s sida.
I 131 ärenden (48,5 %) fanns det inte anledning att misstänka något felaktigt förfarande.
I 10 av de undersökta ärendena (3,7 %) konstaterades inte något felaktigt förfarande. Dessutom
lämnades 100 ärenden (37 %) utan prövning på
grund av att ärendena var under behandling hos
någon annan myndighet eller domstol, på grund
av att de var alltför ospecificerade eller på grund
av att de var preskriberade.
Utöver de klagomål och andra ärenden som
gällde domstolarna inleddes hos JO 79 övriga
ärenden som hänförde sig till JM:s förvaltningsområde (67 året innan). Under verksamhetsåret
avgjordes 87 sådana ärenden (71 året innan). Åtgärder vidtogs med anledning av 10 klagomål
(10 året innan), och dessutom gavs 12 utlåtanden.
Sammanlagt ledde alltså 25,3 % av avgörandena
till åtgärder (28,1 % året innan).
En stor del av ärendena inom detta sakområde utgjordes av klagomål som riktade sig mot
rättshjälpsbyråerna (40). En annan betydande
kategori av ärenden utgjordes av de 12 utlåtanden som berörde JM:s förvaltningsområde. De
avgöranden som hänförde sig till detta förvaltningsområde riktade sig också mot konsumentklagonämnden (9), JM (5), Rättsregistercentralen (4) och dataombudsmannen (1).
Under verksamhetsåret inspekterade JO
Helsingfors rätthjälpsbyrå. BJO Pajuoja inspekterade Uleåborgs tingsrätt, varvid uppmärksamhet främst ägnades åt frågor kring teletvångsmedel och husrannsakan.
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4.1.3
Framställningar och egna initiativ

Avlägsnande av föråldrade
uppgifter ur domslutssystemet
En klagande med avsikt att börja tjänstgöra i
fredsbevarande uppgifter hade via Rättsregistercentralen tagit reda på sina eventuella uppgifter
i straffregistret och bötesregistret. När hans
”busstreck” från ungdomsåren och påföljderna
av dem hade avförts ur registren hade han beslutat att söka sig till fredsbevarande uppgifter.
Ansökan hade emellertid avslagits, och när han
hade börjat ta reda på orsaken visade det sig att
det i den säkerhetsutredning som hade gjorts
med anledning av ansökan hade angetts att
han hade gjort sig skyldig till misshandel.
Uppgifterna i säkerhetsutredningen hade
grundat sig på sådana uppgifter i domslutssystemet som borde ha avförts när den föreskrivna
tiden fem år hade löpt ut. Detta hade lett till att
uppgifter om den dom som klaganden hade fått
ingick i domslutssystemet vid den tidpunkt
då Rättsregistercentralen sände Huvudstabens
undersökningsavdelning uppgift om registerinnehållet. Orsaken var att den s.k. masskörningen för avförande av uppgifter det året gjordes
efter det att uppgifterna hade sänts och att systemet inte innehöll någon separat anteckning om
datum för avförande av enskilda anteckningar.
JM konstaterade i sitt utlåtande om klagomålet att det i det nuvarande ekonomiska läget
inte är möjligt att göra körningar oftare för att
avföra uppgifter ur domslutssystemet. Enligt
JM möjliggör det ekonomiska läget inte heller
att det i domslutssystemet införs anteckningar
om datum för avförande, något som har genomförts för straffregistrets del.
BJO:s ställföreträdare ansåg det vara uppenbart att den anteckning om klaganden som fanns
i domslutssystemet hade negativa följder för klaganden; att hans ansökan om att delta i krishanteringsuppgifter hade avslagits berodde till övervägande del på en registeruppgift som redan hade
bort avföras ur registret. Godkännande för be-
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redskap innebär visserligen ännu inte nödvändigtvis att sökanden väljs ut för deltagande i krishanteringsuppgifter. De faktiska verkningarna
av att uppgiften i domslutssystemet hade förmedlats felaktigt kunde därmed i sista hand inte fastställas exakt. Det var uppenbart att det lagstridiga
förfarandet i myndigheternas verksamhet hade
medfört åtminstone immateriell skada eller mer
för klaganden. Det klandervärda i situationen
framhävdes av att det var fråga om det grundlagstryggade integritetsskyddet vid behandling,
registrering och användning av personuppgifter
samt om den registrerades rättssäkerhet.
Det var inte möjligt att anse att den i ärendet uppkomna kränkningen av klagandens i 10 §
1 mom. i grundlagen tryggade skydd för personuppgifter var en fråga av ringa principiell betydelse. BJO:s ställföreträdare ansåg att det skulle vara
korrekt av JM att kontakta klaganden för att utreda om han hade anspråk i ärendet och att därefter besluta om eventuella fortsatta åtgärder.
BJO:s ställföreträdare delgav JM sin uppfattning i klandrande syfte.
BJO:s ställföreträdare Pölönens beslut
4.7.2012, dnr 150/4/11*, föredragande Kristian
Holman

Med anledning av ett klagomål föreslog JO i
ett beslut av 31.12.2012 (3512/4/11*; se s. 154) för
JM att bestämmelserna om reseförbud skulle
preciseras.
På eget initiativ undersöktes domstolens
skyldighet att motivera ett beslut som getts
med anledning av ett yrkande på teleövervakning (1514/2/12*, se s. 175) och tingsrätternas förfarande vid beslut om lagligheten i husrannsakan (3236/2/11*, se s. 149).

4.1.4
Utlåtanden
En stor del av alla de 51 begäranden om utlåtande
eller hörande som inkom till JO:s kansli år 2012
hänförde sig till justitieförvaltningen. Sammanlagt gavs 12 sådana.

Förslaget om ett system med
åtalsuppgörelse oroar JO
Jämlikhet och rättvisa kan äventyras

JO befarar att ett system med åtalsuppgörelse
som är under beredning i JM kränker jämlikheten och rättvisan så att det allmänna förtroendet
för det straffrättsliga systemet äventyras.
Det föreslagna systemet innebär att åklagaren och den brottsmisstänkte förhandlar om
straffet, varefter slutresultatet fastställs av domstolen. Åklagaren köpslår med straffets stränghet och den misstänkte med ett erkännande som
insats. Det straff som bestäms på detta sätt kan
bli till och med en tredjedel lindrigare än normalstraffet.

Jämlikheten hotad

Straffets stränghet bör på ett jämlikt och förutsägbart sätt vara rättvist i förhållande till brottets
straffvärde och gärningsmannens skuld. Systemet med åtalsuppgörelse innebär dock att straffets stränghet delvis skulle bestämmas som ett
förhandlingsresultat och inte enbart på grundval
av brottets straffvärde och gärningsmannens
skuld. Detta innebär att likartade brott kan leda
till olika straff, delvis på slumpmässiga grunder.
Många faktorer skulle kunna ha betydelse
för vilken uppgörelse åklagaren är beredd att ingå. Eftersom systemet syftar till att spara resurser för myndigheterna, kan åklagarens förhandlingsbenägenhet framförallt påverkas av hur svårutrett brottet är och vilken arbetsbördan hos de
myndigheter som deltar i straffprocessen är vid
en viss tidpunkt eller i ett visst område.
En omständighet som ökar jämlikhetsproblematiken är att alla misstänkta inte kommer
att få möjlighet att ingå en åtalsuppgörelse och
därigenom lindra sitt straff. Redan det att målsäganden inte samtycker till förhandling utesluter möjligheten till en uppgörelse. Systemet med
åtalsuppgörelse skulle sannolikt innebära fördelar framför allt för smarta ekobrottslingar.

Hot mot rättssäkerheten

Systemet med åtalsuppgörelse kan leda till att
förundersökningen inriktas på att få fram ett
erkännande. Detta är förenat med flera risker
för rättssäkerheten.
Beredningsarbetsgruppen har inte föreslagit
bestämmelser om hur och på vilka villkor förhandlingarna i praktiken ska gå till och den har
inte heller övervägt alla de faktorer som innebär
att systemet med åtalsuppgörelse kan leda till
inkonsekventa, slumpmässiga och ibland felaktiga resultat.
Enligt JO skulle det föreslagna systemet försvaga den kontroll som rättegångens offentlighet
innebär, och eventuellt också det straffrättsliga
systemets legitimitet. En dom som baseras på en
uppgörelse efter förhandlingar mellan åklagaren
och den misstänkte inger inte förtroende på samma sätt som en dom som getts efter en offentlig
rättegång, som allmänheten kunnat följa på egen
hand eller genom massmedierna, och på det sättet förvissa sig om att allt gått rätt till och att domen är rättvis.

En oåterkallelig systemändring?

Om systemet med åtalsuppgörelse införs innebär
detta att de grundläggande principerna för vårt
straffrättsliga system förändras. De så kallade
klassiska rättvisevärdena, dvs. jämlikhet, förutsägbarhet och proportionalitet har ansetts vara särskilt viktiga uttryckligen för straffrätten, där det
statliga tvånget visar sig från sin strängaste sida.
Med beaktande av alla de problem som sammanhänger med systemet anser JO att det inte är
godtagbart att systemet direkt införs i nästan full
utsträckning. Förslaget innebär att åtalsuppgörelse kan tillämpas t.o.m. i fråga om brott för vilka
det strängaste straffet är sex års fängelse.
JO befarar vidare att systemet med åtalsuppgörelse, när det väl har införts, blir praktiskt taget omöjligt att avveckla om det senare visar sig
att det bygger på felaktiga premisser. Myndighetsresurserna skulle nämligen dimensioneras
och arbetsmetoderna anpassas till systemet.
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Erkännanden kan tillmätas betydelse

JO anser det i och för sig motiverat att ett erkännande tillmäts en större betydelse som grund
för strafflindring än vad som nu är fallet. Det
borde dock inte vara möjligt att köpslå med
erkännandet.

Åtalseftergift bör alltjämt vara av påföljdsnatur

I sitt utlåtande motsatte sig JO förslaget att det
i beslut om åtalseftergift inte längre skulle ingå
ett element av tillräknande, dvs. att beslutet inte
skulle innefatta åklagarens konstaterande att
personen gjort sig skyldig till ett brott. Förslaget
skulle innebära en betydande systemförändring
som inte har motiverats och inte heller visats vara behövlig. JO motsatte sig skarpt den föreslagna ändringen som skulle ingripa i JO:s möjlighet
att fatta beslut om tillräknande och som skulle
försvaga den högsta laglighetsövervakarens handlingsmöjligheter och verksamhetens effekt.
JO:s utlåtande 18.6.2012 (1797/5/12*) om arbetsgruppsbetänkandet Åtalsuppgörelse och åtalseftergift (OMML 26/2012).
Dessutom gav JO eller BJO följande utlåtanden:
– 11.1.2012 (26/5/12) till JM om utkastet till
regeringens proposition med förslag till lag
om förebyggande och lösning av tvister om
utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (OM 1/481/2009)
– 23.3.2012 (561/5/12*) till JM om utkastet till
ett rättssäkerhetsprogram för åren 2012–2016
(OM 11/03/2012)
– 5.6.2012 (1742/5/12) till JM om arbetsgruppsbetänkandet Yttrandefrihetsbrott, olaglig förföljelse och brott mot kommunikationsfrid
(OMTRM 24/2012)
– 5.6.2012 (1767/5/12) till JM om en bedömningspromemoria om behoven av att ändra lagstiftningen om våldtäktsbrott (OM 15/41/2011)
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– 9.8.2012 (2024/5/12*) till JM om utkastet till
regeringens proposition med lagstiftning
om skyndsam behandling av ärenden inom
förvaltningen och rättsmedel mot dröjsmål
(OM 12/41/2007)
– 9.8.2012 (1337/5/12*) till JM om samhällspåföljdskommissionens betänkande Totalreformen av lagstiftningen som gäller samhällspåföljder (OMML 12/2012)
– 13.8.2012 (1807/5/12*) till JM om arbetsgruppsbetänkandet Klagomålsarbetsgruppens slutrapport (Finansministeriets publikationer
11/2012)
– 12.9.2012 (2527/5/12) till JM om utkastet till
regeringens proposition med förslag till komplettering av lagstiftningen om förundersökning och tvångsmedel
– 11.10.2012 (3167/5/12) till JM om arbetsgruppsbetänkandet Minskning av allvarliga våldsbrott (OMTRM 37/2012)
– 24.10.2012 (3941/5/12) till lagutskottet om
regeringens proposition med förslag till lagar
om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och av förvaltningsprocesslagen (RP 85/2012 rd)
– 11.12.2012 (4049/5/12) till JM om betänkandet
av arbetsgruppen mot människohandel
(OMTRM 63/2012).
En representant för JO:s kansli deltog 2.3.2012 i
ett diskussionsmöte som JM ordnade angående
ett förslag till reform av EU:s dataskyddslagstiftning (368/5/12).

4.1.5
Avgöranden
Ett ärende som gällde Statskontorets förfarande vid telefonrådgivning utmynnade på framställning av JO i förlikning mellan klaganden
och Statskontoret. Klaganden hade anmodats
av Statskontoret att ringa till Justitieförvaltningens servicecentrals gamla telefonnummer.
Detta medförde extra kostnader eftersom det
gamla numret ännu var ett avgiftsbelagt före-

tagsnummer. Statskontoret ersatte klaganden
för de extra kostnaderna. Eftersom denna lösning
nåddes föranledde ärendet inte några ytterligare
åtgärder från JO:s sida (2556/4/12).
Ett avgörande som gällde tillgodoseendet
av de språkliga rättigheterna inom en rättshjälpsbyrås kundservice (2789/4/10) och ett avgörande
som gällde tillämpning av den nordiska språkkonventionen (4155/4/11*) behandlas på s. 325–326. Beslutet om en valfunktionärs förfarande i ett fängelse (421/4/12) behandlas på s. 214.
Det var fråga om att iaktta omsorgsfullhet
och 24 kap. 10 § i rättegångsbalken vid rättelse
av skrivfel i ett fall där en tingsdomare hade gett
två versioner av ett och samma beslut om teleövervakning. Den sista siffran i ett telefonnummer skilde sig åt i de två versionerna (2063/4/11).

Oskälig behandlingstid i
besvärstillståndsärende i HFD
Klaganden, ett företag, kritiserade HFD:s behandlingstid i ett ärende som gällde besvärstillstånd i ett skattemål. Företaget hade 24.2.2009
ansökt om besvärstillstånd i ett skattemål där
skattebyrån hade verkställt efterbeskattning
31.12.2004. Förvaltningsdomstolen hade upphävt
skatterättelsenämndens beslut och återförvisat
ärendet till skattebyrån för ny behandling. HFD
beslöt 16.1.2012 att inte bevilja besvärstillstånd i
ärendet. I det återförvisade ärendet hade beskattning som vunnit laga kraft hunnit verkställas
redan innan HFD hade fattat sitt beslut om besvärstillstånd.
JO konstaterade att ansökan om besvärstillstånd hade behandlats i nästan tre år i HFD. Besvärstillstånd beviljades inte, varvid slutresultatet
var att förvaltningsdomstolens i början av år 2009
givna beslut genom vilket skatterättelsenämndens beslut upphävdes och ärendet återförvisades
till skatteverket för ny behandling fastställdes.
Med avseende på den sammanlagda behandlingstiden ansåg JO att det i princip är ohållbart
att beskattning som gällde skatteåret 2000 och

som första gången verkställdes år 2004 behandlades ännu så sent som år 2012 till följd av att ett
överklagande som hade skett i normal ordning.
I den erhållna utredningen hade det framhållits
att ärendet var komplicerat och omfattande. JO
hade ingen anledning att misstänka att så inte
var fallet. Han kunde ändå inte se att en så lång
sammanlagd behandlingstid skulle kunna vara
förenlig med 21 § i grundlagen.
I ett utlåtande som kanslichefen vid HFD
gett hade det konstaterats att de genomsnittliga
behandlingstiderna för skattemål också allmänt
taget är oskäligt långa i förvaltningsdomstolarna. I sista hand ansågs orsaken till detta vara de
otillräckliga resurser som tilldelas förvaltningsdomstolarna. JO konstaterade att det inom laglighetskontrollen av hävd har ansetts att skäl
som hänför sig till resurserna och arbetsbördan
inte är godtagbara som motivering till avvikelser
från vad rättssäkerheten, vilken är tryggad i sin
egenskap av en grundläggande rättighet, förutsätter av behandlingen av ärenden. I detta hänseende hade HFD inte framfört någon godtagbar motivering till att behandlingen av ansökan
om besvärstillstånd hade dragit ut på tiden.
JO konstaterade att även om det i Finland
tills vidare inte finns någon heltäckande nationell lagstiftning om gottgörelse för dröjsmål vid
rättegång i förvaltningsdomstolen, utgör den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna inklusive tilläggsprotokollen
till den och Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis som konkretiserar innehållet i
konventionen och tilläggsprotokollen den rättsliga grunden för gottgörelse också i situationer
av detta slag. JO hänvisade till prejudikatet HD
2011:38, där högsta domstolen har ansett att
ersättning för lidande som orsakats av oskäligt
dröjsmål med förundersökningen är möjlig,
trots att vår lagstiftning inte innehåller någon
uttrycklig bestämmelse om saken.
Enligt tillgängliga uppgifter har det vid behandlingen av det återförvisade ärendet uppenbarligen inte yrkats på att skattehöjningen ska
sänkas eller avlyftas på grund av den långa be-

131

laglighetsövervakningen enligt sakområden
domstolarna och justitieförvaltningen

handlingstiden, fastän skattehöjningen hade
sänkts i någon mån på andra grunder. Därför
ansåg JO för sin del inte att det var befogat att
lägga fram ett förslag om gottgörelse i ärendet.
JO delgav för framtiden HFD sin uppfattning om dess lagstridiga förfarande.
Kanslichefen vid HFD hade konstaterat att
de genomsnittliga behandlingstiderna för skattemål också allmänt taget är oskäligt långa i förvaltningsdomstolarna och hänvisat till de otillräckliga resurser som tilldelas förvaltningsdomstolarna. JO konstaterade att domstolarnas uppgifter i sista hand bottnar i grundlagen och internationella människorättsåtaganden. I förarbetena till reformen av de grundläggande fri- och rättigheterna har man utgått från att bestämmelserna om de grundläggande fri- och rättigheterna
ska beaktas också då riksdagen utövar sin budgetmakt (RP 309/1993 rd).
Frågor som rör det offentligas resurser tar
sig uttryck i frågor som rör de grundläggande frioch rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna och därmed också laglighetsfrågor senast i det
skede då det på grund av de tillgängliga resurserna inte är möjligt för en myndighet eller domstol
att trygga tillgodoseendet av de grundläggande
fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna i ärenden som faller inom myndighetens
eller domstolens kompetens. JO delgav JM denna
sin uppfattning.
JO Jääskeläinens beslut 16.5.2012,
dnr 3897/4/11*, föredragande Pasi Pölönen

Brådskande verkställighet av
beslut om umgängesrätt
Ett ärende som gällde verkställighet av ett beslut om umgängesrätt hade efter verkställighetsmedlarens rapport blivit liggande i omkring sex
månader i väntan på parternas meddelande om
behov av fortsatt behandling eller om återtagande av ansökan. JO konstaterade att domstolen
ska säkerställa att ärenden behandlas utan ogrun-
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dat dröjsmål och att behandlingen är skyndsam
i ärenden som enligt vad som föreskrivs i lag ska
behandlas som brådskande. JO ansåg att ärendet
efter det att medlarens rapport hade inkommit
till tingsrätten inte hade behandlats som brådskande så som förutsätts i lag. JO delgav tingsdomaren sin uppfattning.
JO Jääskeläinens beslut 14.9.2012,
dnr 301/4/12, föredragande Terhi Arjola-Sarja

Besvarande av begäran om
en handling och av förfrågan
Klagandens till en tingsrätt riktade begäran om
en handling och förfrågan om denna hade inte
besvarats av tingsrätten. Begäran om en handling
hade inte heller avgjorts skriftligen, fastän klaganden hade bett om det. JO ansåg att eftersom begäran inte hade behandlats i enlighet med lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet och
lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna
domstolar, hade klagandens begäran inte behandlats som sig bör. Förfarandet i ärendet hade varit
felaktigt också när tingsrätten inte hade besvarat
förfrågan om behandlingen av begäran. JO delgav
tingsrätten sin uppfattning att tingsrättens förfarande hade varit felaktigt och sin uppfattning om
instruktionerna om behandling av begäranden
om handlingar.
JO Jääskeläinens beslut 16.5.2012,
dnr 1155/4/11, föredragande Terhi Arjola-Sarja

JO konstaterade att det är hans uppfattning
att de processledningsskyldigheter som vilar på
domstolens ordförande inbegriper skyldigheten
att se till att en part som inte anlitar ett biträde
är kapabel att handla adekvat i processen. I vissa
fall kan partens möjligheter att sköta sitt ärende
adekvat främjas exempelvis genom att ett skriftligt sammandrag görs – vilket kan ske redan före
förberedelsesammanträdet – och parten ges tillfälle att yttra sig om det. Om ordföranden lägger
märke till att en part har missförstått eller missförstår en omständighet som är relevant för processens framskridande, är det enligt JO korrekt
att uppmärksamma detta. JO delgav tingsdomaren sin allmänna uppfattning om processledning.
JO Jääskeläinens beslut 6.9.2012, dnr 2946/4/11,
föredragande Terhi Arjola-Sarja

Försummelse av anmälan till
befolkningsdatasystemet
Till följd av en försummelse i tingsrätten hade
det till befolkningsdatasystemet inte gått information om tingsrättens beslut genom vilket
gemensam vårdnad om klagandens barn hade
fastställts. JO delgav tingsdomaren sin uppfattning om felaktigheten och uppmärksammade
tingsdomaren på vikten av omsorgsfullhet vid
sändandet av anmälningarna i fråga.
JO Jääskeläinens beslut 23.11.2012, dnr
4439/4/11*, föredragande Terhi Arjola-Sarja

undersökning i ärendet och åtalsprövning. Åtalsrätten för gärningarna i fråga var dock redan preskriberad vid det laget. JO delgav det offentliga
rättsbiträdet sin uppfattning om vikten av att
vara uppmärksam i fråga om fatalietider.
JO Jääskeläinens beslut 17.2.2012, dnr 4165/4/10,
föredragande Terhi Arjola-Sarja

Vårdslöshet vid kallelse till
bouppteckningstillfälle
Ett offentligt rättsbiträde hade inte kallat alla
delägare i ett dödsbo till bouppteckningstillfället,
och det hade därför blivit nödvändigt att flytta
tillfället till en annan tidpunkt. JO uppmärksammade det offentliga rättsbiträdet på den omsorgsfullhet som ska iakttas vid skötseln av uppgifter.
JO Jääskeläinens beslut 11.4.2012, dnr 602/4/11,
föredragande Terhi Arjola-Sarja

Dröjsmål vid behandlingen
hos en rättshjälpsbyrå
Behandlingen av ett arvsärende vid en rättshjälpsbyrå hade pågått i mer än sex och ett halvt
år. JO ansåg att ärendet inte hade behandlats utan
ogrundat dröjsmål så som förutsätts i grundlagen. Han gav rättshjälpsbyrån en anmärkning
för framtiden.
JO Jääskeläinens beslut 2.5.2012, dnr 1244/4/11*,
föredragande Terhi Arjola-Sarja

Processledning i tvistemål
Det var uppenbart att det för en klagande hade
varit oklart dels hur behandlingen av tvistemål
i tingsrätten går till i allmänhet, dels vad som
skulle tas upp i rättegången mellan klaganden
och ett bostadsaktiebolag.

Ett offentligt rättsbiträde lade inte märke
till att åtalsrätten var preskriberad
Ett offentligt rättsbiträde hade sänt Riksåklagarämbetet ett brev där det meddelades att det
offentliga rättsbiträdets huvudman var missnöjd
med häradsåklagarens beslut att begränsa förundersökningen och där det yrkades på fortsatt för-

Konsumenttvistenämndens
ordförandes förfarande
Klagandena bad JO undersöka konsumenttvistenämndens ordförandes påstådda förfarande vid
mottagande av förplägning och underlåtenhet att
ansöka om reseförordnanden. I klagomålet hän-
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visades det till ett inslag i Rundradioprogrammet
A-Studio 9.6.2010 (NCC & VVO i Tjeckien). JO
överförde 28.10.2010 ärendet till polisinrättningen i Helsingfors för bedömning av och beslut
om huruvida det var befogat att göra förundersökning i ärendet. JO bad att en sådan underrättelse som avses i 15 § i förundersökningslagen
skulle göras till den behöriga åklagaren om man
fattade beslut om att inleda en förundersökning.
Polisinrättningen i Helsingfors meddelade
16.11.2010 att beslut om att inleda förundersökning i ärendet hade fattats. Förundersökningen
slutfördes sedermera och häradsåklagaren väckte
8.3.2012 åtal vid Helsingfors tingsrätt. Av sekretesskäl som hänför sig till undersökning av brottmål gav JO klagandena ett svar i ärendet först efter det att åtal hade väckts.
JO Jääskeläinens svar 28.3.2012,
dnr 3489/4/10, föredragande Pasi Pölönen

Helsingfors tingsrätt förkastade i juli 2012 det mot
konsumenttvistenämndens ordförande väckta åtalet för tagande av muta. När denna text skrevs hade
domen inte vunnit laga kraft.

Hemlighållande av personbedömningar
Klaganden kritiserade Helsingfors förvaltningsdomstol för att den i ett ärende som gällde kommunalbesvär hade sänt personbedömningar av
tre personer som sökt en tjänst både till två personer som hade överklagat och till den som hade
valts till biträdande rektor för arbetarinstitutet.
Klaganden, som inte hade anfört besvär, ansåg
att förvaltningsdomstolens förfarande kränkte
skyddet av klagandens privatliv.
BJO Pajuoja konstaterade att det i detta fall
var fråga om valet av en biträdande rektor och att
personbedömningar i det sammanhanget hade
upprättats för tre sökandes del. En personbedömning innehåller sådana på en psykologs bedömningar baserade personliga uppgifter som omfattas av integritetsskyddet och kan jämställas med
uppgifter om personens hälsotillstånd.
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Därmed är personbedömningshandlingar sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 29 punkten
i offentlighetslagen. Enligt lagens 11 § 2 mom.
1 punkt har inte ens en part rätt att ta del av en
handling när utlämnande av uppgifter ur handlingen skulle strida mot ett synnerligen viktigt enskilt intresse. HFD hade gett prejudikat 2010:60,
men förvaltningsdomstolarnas rättspraxis beträffande personbedömningars offentlighet har inte
varit enhetlig.
BJO hänvisade dessutom till 8 § i lagen om
offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar och artikel 8 stycke 2 i Europeiska människorättskonventionen och ansåg att Helsingfors
förvaltningsdomstol inte ens med avseende på
garantierna för en rättvis rättegång borde ha sänt
sekretessbelagda personbedömningar som gällde tre sökande till två personer som hade överklagat och till den som hade valts till biträdande rektor för arbetarinstitutet. Enligt BJO hade
förvaltningsdomstolen brutit mot 8 § i lagen om
offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar och sökandenas integritetsskydd. Också med
avseende på bedömningen av laglighetsaspekten
vid tjänstetillsättning var det onödigt att sända
personbedömningarna med hänvisning till allmänt intresse.
BJO delgav en överdomare vid Helsingfors
förvaltningsdomstol och de tre domare som hade
beslutat om offentlighetsfrågan sin uppfattning
i vägledande syfte.
BJO Pajuojas beslut 10.5.2012,
dnr 529/4/11*, föredragande Jorma Kuopus

4.2
Åklagarväsendet

Åklagarärendena hörde under året till BJO Jussi
Pajuoja. Huvudföredragande var referendarierådet Eero Kallio.

4.2.1
Verksamhetsmiljön
Åklagarväsendet består av Riksåklagarämbetet
(RÅÄ) och av åklagarämbetena. Den operativa
kärnan är de 13 regionala åklagarämbetena som
inalles har 25 lokala servicebyråer. Åklagarämbetena är självständiga enheter med resultatansvar;
vart och ett av dessa bedriver resultatförhandlingar med RÅÄ om sin anslagstilldelning.
Antalet åklagarämbeten och deras servicebyråer minskar. Det är meningen att den organisatoriska reformen ska fortgå, så att antalet åklagarämbeten före år 2014 ska minska med två jämfört med nuläget.
Beslutsfattandet gällande förundersökning
av misstänkta polisbrott koncentrerades i början
av 2010 till RÅÄ, vilket innebär att anmälningar
om sådana brott i den första fasen överförs till
RÅÄ för bedömning. RÅÄ har två häradsåklagare som avdelats för att leda undersökningarna
av polisbrott.
Enligt lagen om åklagarväsendet, som gäller
från början av år 2012, kan det förordnas att ett
mål ska behandlas av flera åklagare. Detta stärker
åklagarämbetets möjligheter att effektivt arbeta
för att göra brottsansvar gällande i omfattande
och krävande brottmål. En grupp av åklagare kan
tillsättas antingen av riksåklagaren eller, inom ett
specifikt åklagarämbete, av detta ämbetes ledande
häradsåklagare. Som exempel kan nämnas åtalet
mot placeringsklubben Wincapita: för hantering
av fallet tillsattes en grupp av 14 häradsåklagare.

Systemet beträffande tillstånd till fortsatt handläggning i hovrätterna, som trädde i kraft i början
av år 2011, har minskat åklagarnas arbetsmängd.
Riksåklagaren gav mot årets slut (1.10.2012) en
instruktion till åklagarna om besvärsärenden till
hovrätten.

4.2.2
Laglighetskontroll
Merparten av klagomålen mot åklagare gällde
under verksamhetsåret åtalsprövning, i första
hand klagomål om att åtal inte väckts. Å andra
sidan förekom också kritik mot att åklagare hade
väckt åtal. Andra klagomål gällde att åklagare
fattat beslut om begränsning av förundersökningar, åklagares inställning till begäran om fortsatt
utredning samt fall där avgöranden blivit fördröjda. En del av klagomålen hade att göra med
åklagares åtgärder som förundersökningsledare
i fall som gällt polisbrott. Några klagomål gällde
åklagares förfaranden i samband med utfärdande
av strafforder.
JO och riksåklagaren undviker att vidta
överlappande övervakningsåtgärder och att undersöka samma ärenden. År 2012 fortsattes den
praxis att klagomål överförs till riksåklagaren
om de är av typen överklaganden och gäller åtalsprövning i ärenden där en enskild person är misstänkt. Riksåklagaren kan i sådana fall bestämma
om att en ny åtalsprövning görs, något som JO
inte har behörighet att göra.
År 2012 inkom 83 klagomål som gällde åklagare, och 80 sådana ärenden avgjordes. Dessutom
avgjordes ett ärende som året innan varit föremål
för utredning på eget initiativ. Under de senaste
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åren har antalet klagomål hållits förhållandevis
konstant. Det finns skäl att beakta att klagomål
där också åklagare kritiseras i vissa fall registreras som polis- och domstolsärenden. Statistiken
är därför närmast riktgivande.
Fyra fall ledde till åtgärder, vilket innebär
att åtgärdsprocenten var 4,9. Åtgärdsprocenten
i fråga om åklagarväsendet ligger under kansliets
genomsnitt men varierar starkt från år till år. Variationerna beror delvis på tillfälligheter, eftersom det totala antalet åklagarärenden är litet.
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4.2.3
Inspektioner

15

BJO Pajuoja har företagit inspektioner av Mellersta Finlands åklagarämbete i Jyväskylä, Helsingfors åklagarämbete och Uleåborgs åklagarämbete. Likaså företog BJO sin årliga inspektion av RÅÄ. Tyngdpunktsområdena under
inspektionerna var utredningar av arbetsbrott
och ekonomiska brott. Likaså granskades barns
ställning när de var delaktiga i brottmålsprocesser. Vidare fäste BJO särskild uppmärksamhet
vid hur snabbt avgörandena nåtts, samarbetet
under förundersökningar, utredningen av polisbrott och de språkliga rättigheterna.
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Inom Helsingfors åklagarämbete har den snabba
omsättningen av åklagare medfört problem. Under de två senaste åren har inemot hälften av åklagarna bytts ut. I Helsingfors företas varje vecka
uppföljningar av antalet avgjorda ärenden, för varenda åklagares del. Om en åklagare har över 150
ärenden som väntar på att avgöras, vidtas åtgärder
för lindrande av arbetsbördan.
Uleåborgs åklagarämbete har utöver huvudbyrån i Uleåborg även fyra servicebyråer: Kajana,
Kuusamo, Brahestad och Ylivieska. I detta åklagarämbetes region är distanserna betydande. T.ex.
från Uleåborg är det 220 km till Kuusamo, 180 km

till Kajana och 130 km till Ylivieska. Under det
gångna året har fem häradsåklagare gått i pension. Följden är avsevärda förluster i yrkeskunskap och erfarenhet.

Samarbete med polisen
Förundersökningssamarbetet har i allmänhet
fungerat bra på de ställen där inspektioner företagits. Detta främjas av att både Mellersta Finlands åklagarämbete i Jyväskylä och Uleåborgs
åklagarämbete befinner sig i samma byggnader
som polisinrättningarna.
Samarbetet med polisen förlöper bättre
om åklagarämbetet fungerar på en enda polisinrättnings område. Detta är fallet exempelvis
i Jyväskylä och i Helsingfors. Åklagarämbetet
i Uleåborg täcker däremot tre polisinrättningars
distrikt.
Under inspektionerna framkom betydande
skillnader i mängden fall där polisen ombads företa tilläggsutredningar. I ärenden som utreds
av Uleåborgs polisinrättning ber åklagarna om
tilläggsutredningar i bara tre procent av fallen.
I Jyväskylä meddelade åklagarna att omkring en
tredjedel av förundersökningsprotokollen är så
pass bristfälliga, att tilläggsutredningar behöver
begäras. Behov av tilläggsutredning föreligger i
allmänhet i samband med att en part i ett ärende,
som av polisen överlämnats till åklagaren, anhåller om förnyat förhör av ett vittne eller av en annan part i ärendet.
I Uleåborg har ett tjänstemannautbyte mellan åklagarämbetet och polisinrättningen visat
sig leda till förbättrat samarbete. En av häradsåklagarna där verkar för en viss tid som förundersökningsledare hos polisinrättningen, samtidigt som en förundersökningsledare från polisen
arbetar på åklagarämbetet som tillförordnad häradsåklagare. Båda personerna har juristutbildning. Även inom RÅÄ anses detta slags utbyte
av tjänstemän vara en lyckad lösning.

Inom åklagarämbetet i Helsingfors har det sedan
1.4.2012 funnits en enhet för förbehandling av
brottmål (”rikosten esikäsittely-yksikkö” REK).
Av polisanmälningarna till Helsingforspolisen
styrs 98 % till denna enhet för utredning av vardagsbrottslighet. Tre åklagare inom REK bereder
dessa ärenden, företar åtalsprövning samt överför handlingarna till tingsrätten och till åklagarämbetet.

Samarbete med domstolar
Samarbetet med domstolarna är lättare om
åklagarämbetet verkar på bara en tingsrätts och
en hovrätts område. Uleåborgs åklagarämbete
tvingas dock arbeta på tre tingsrätter (Uleåborg,
Kajanaland och Ylivieska-Brahestad) samt på två
hovrätters område (Rovaniemi och Östra Finlands hovrätt).
Av stor betydelse för åklagarnas arbete är
hur hovrätterna håller sina sessioner. Helsingfors
hovrätt befinner sig i en grannbyggnad till åklagarämbetet. Vasa hovrätt håller regelbundet, varje vecka, huvudförhandlingar i Jyväskylä. Rovaniemi hovrätt håller i regel huvudförhandlingarna i Uleåborg, och detta underlättar åklagarnas
arbete. Däremot håller Östra Finlands hovrätt
inte just alls huvudförhandlingar på andra orter
än i Kuopio. Detta leder bl.a. till att åklagarna
från Kajana måste arbeta många dagar på främmande ort.

Arbetsbrottsärenden
Under år 2012 har, liksom tidigare, tyngdpunkten för laglighetstillsynen varit arbetsbrott.
Problemen med denna typ av ärenden är den
korta preskriptionstiden för åtalsrättens del,
vanligen två år, samt behovet av samarbete mellan olika myndigheter. På grund av den korta
preskriptionstiden och det stora antalet inblandade myndighetsinstanser är det bråttom med
brottsundersökningen och åtalsprövningen.
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I samband med inspektionerna av åklagarämbetena ordnades diskussioner om arbetsbrott. I diskussionerna deltog företrädare för åklagarämbetet, polisväsendet och respektive regionalförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet.
Gemensamma insatser av olika myndigheter för
utredning av arbetsbrott var också föremål för
genomgångar i samband med inspektionen av
ansvarsområdet för arbetarskydd hos Östra Finlands regionalförvaltningsverk (se. s. 308).
På riksnivå kommer årligen omkring 250 fall
i kategorin arbetsbrott till åtalsprövning. Cirka
200 av dessa är arbetarskyddsbrott och ett femtiotal har att göra med diskriminering i arbetet.
Under inspektionerna kunde det konstateras
att myndigheterna har svårigheter att som arbetsbrott identifiera exempelvis trakasserier, diskriminering eller bruket av utländsk arbetskraft.
Särskilt besvärliga är fall där arbetstagarna är
anställda av utländska företag och lyfter en lön
som följer nivån i företagens hemland. Med de
metoder som internationella handräckningsregler erbjuder kan utländska svarande inte förhöras
som misstänkta för brott, om det ifrågasatta förfarandet inte är brottsligt enligt det främmande
landets rättsregler.

Barn i straffrättsliga processer
Som ett specifikt ämnesområde under inspektionerna var barn i straffrättsliga processer. T.ex.
Helsingfors åklagarämbete har fyra åklagare som
har inriktats sig särskilt på brottmål därbarn är
offer. I de gravaste fallen finns en åklagare med
redan i det skede när polisen utför förhör med
ett barn.
En svårighet när det gäller sexualbrott riktade mot barn är att utlåtandena som gäller sexualbrott ofta försenas.
Barnens ställning i kriminalprocesser har
också diskuterats i samband med en inspektion
som 11.4.2012 företogs på barnombudsmannens
byrå.
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4.2.4
Avgöranden

Handläggning av brådskande ärenden och
meddelanden om ärendens brådskande
karaktär
En förundersökning av ett diskrimineringsfall
hade färdigställts och överförts till Helsingfors
åklagarämbete, en knapp månad innan åtalsrätten preskriberades. Åtalsrätten hann löpa ut
innan ärendet hade tilldelats den åklagare som
förordnades att företa åtalsprövningen. BJO
ansåg att det inte fanns grunder för så långvarig förundersökning i ifrågavarande ärende, som
varken var omfattande eller annars arbetsdrygt.
Likaså borde förundersökningsledaren ha uppmärksammat åklagarämbetet på den korta preskriptionsfristen.
Inom åklagarämbetet hade risken för preskribering inte noterats, så ärendet gavs inte till en
åklagare i tillräckligt god tid.
BJO konstaterade att polisen, åklagaren och
tingsrätten i ärenden som riskerar att preskriberas bör komma överens om procedurer för att
garantera att åklagarämbetet och tingsrätten
observerar att ett fall som inlämnas är brådskande. BJO ombad RÅÄ inkomma med en utredning
före utgången av år 2012.

Ny åtalsprövning
Enligt en nyhetsnotis i en tidning hade en naken
man som tagit sig in i ett bostadshus lyckats undgå åtal. En häradsåklagare vid Egentliga Finlands
åklagarämbete hade fattat beslut om åtalseftergift, dels för lindrig skadegörelse med motiveringen att brottet varit ringa, dels för hemfridsbrott,
eftersom det enligt åklagarens åsikt inte förelåg
sannolika skäl för den misstänktes skuld.
I tidningsnotisen framfördes dock flera omständigheter som talade för att beslutet borde ha
varit en annan. Den nakne fridstöraren hade tagit sig in i bostaden genom att krossa ett fönster
på ytterdörren. I bostaden fanns en mor med två
små barn. De hade blivit skräckslagna och hade
flytt till ett tvättrum, där de hade gömt sig.
BJO tog upp ärendet på eget initiativ och bad
riksåklagaren utreda det skedda. Eftersom ärendet enligt uppgift från RÅÄ sedermera hade tagits upp på nytt för omprövning, förelåg ingen
anledning till vidare åtgärder i detta fall.
BJO Pajuojas beslut 30.11.2012,
dnr 4363/2/11, föredragande Eero Kallio

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske gav 8.2.2013 i
ärendet ett åtalsförordnande, enligt vilken åtal skall
väckas för lindrig skadegörelse och hemfridsbrott.

BJO Pajuojas beslut 26.6.2012, dnr 3730/4/11*,
föredragande Juha Haapamäki

RÅÄ meddelade i ett brev daterat 13.12.2012 att
samtliga åklagarämbeten hade överenskommit om
en procedur för identifiering och handläggning av
fall som betecknas som brådskande. Den vanligaste proceduren var att enligt 15 § i förundersökningslagen meddela om att ärendet riskerar att preskriberas. I sådana fall förordnas en åklagare omedelbart.
Även kontakterna med tingsrätterna har numera
förenhetligats så att proceduren är densamma i
samtliga åklagarämbeten.
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4.3
Polisen
Laglighetskontrollen av polisen hörde under
verksamhetsåret till BJO Jussi Pajuoja. Referendarierådet Juha Haapamäki var huvudföredragande
för polisärendena.

tal. Målet är att reformen ska börja behandlas i
riksdagen under vårsessionsperioden 2013 och
att de nya polisinrättningarna ska inleda sin verksamhet vid ingången av år 2014.

4.3.1
Verksamhetsmiljön

Allmänna utvecklingstrender

Polisorganisationen
Under de senaste åren har polisorganisationen
varit föremål för ett oavbrutet reformarbete. Vid
ingången av år 2009 inledde 24 nya polisinrättningar sin verksamhet. Målet var att polisinrättningarna ska kunna fungera självständigt dygnet
runt och att de i stor utsträckning ska vara sinsemellan likartade.
Polisstyrelsen inledde sin verksamhet vid ingången av år 2010. Organisationen förändrades
samtidigt så att den nu följer en tvåstegsmodell i
och med att polisens länsledningar gick till historien. Anställda överfördes till Polisstyrelsen från
inrikesministeriets (IM) polisavdelning – som
dittills hade fungerat som polisens högsta ledning – och från polisens länsledningar. De uppgifter som kvarstår hos IM:s polisavdelning är
framför allt den strategiska planeringen av polisväsendet, utveckling av lagstiftningen och det internationella samarbete som hör till ministeriet.
När detta skrivs pågår beredningen av tredje
fasen av projektet för omstrukturering av polisförvaltningen (PORA III). Enligt planerna ska
antalet polisinrättningar minskas till 11, och det
föreslås att Rörliga polisen ska avskaffas. Omfattande ingrepp i polisens servicenät har inte föreslagits. Det är meningen att Polisstyrelsen ska
omorganiseras och att dess verksamhet ska koncentreras till Helsingfors. Också centralkriminalpolisens verksamhetsställen föreslås minska i an-
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Redan under en längre tid har den allmänna linjen varit den att polisen och åklagarna har fått
större prövningsrätt när det gäller att bedöma
vilka brottsmisstankar som ska undersökas. Avsikten är att de knappa resurserna ska inriktas på
ett ändamålsenligt sätt. Strävan att nå detta i och
för sig motiverade mål kan emellertid i praktiken
leda till en försämring av det straffprocessuella
systemets förutsägbarhet och jämlikheten när
det gäller bemötandet av parterna i straffprocessen. Detta väcker t.ex. frågan vad man ska göra
med brottmål som polisen eller åklagaren beslutat att inte ska undersökas över huvud taget eller
som det inte finns tid att sköta inom en rimlig
tid, men som från en vanlig medborgares synpunkt kan ha t.o.m. en stor betydelse.
På senare år har det förts en livlig diskussion
om vad som över huvud taget ska höra till polisens uppgifter. Från polisens sida har man konstaterat att om antalet poliser minskas kan den nuvarande nivån på verksamheten inte bibehållas,
vilket innebär att man måste ge avkall på någonting. Bland de förslag som diskuterats kan nämnas exempelvis att låta någon annan aktör än polisen sköta transport och förvaring av berusade
samt undersökning av mindre plåtkollisioner.
Inom ordningspolisens sektor sköter privata bevakningsföretag redan nu en allt större del
av den verksamhet som tidigare sköttes av ordningspolisen. Den årliga arbetsinsats som utförs
av väktare och ordningsvakter uppskattas uppgå
till ca 6 000 årsverken.

En överföring av polisuppgifter till privata aktörer är inte enbart en ändamålsenlighetsfråga –
en sådan överföring kan vara problematisk också
från grundlagssynpunkt. Enligt grundlagens 124 §
kan nämligen offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag
eller med stöd av lag och endast om det behövs
för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och
förutsatt att det inte äventyrar de grundläggande
fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra
krav på en god förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får
dock tilldelas endast myndigheter. Inom laglighetskontrollen har man utrett t.ex. anlitandet
av privata bevakningsföretag för övervakning
vid polisens förvaringslokaler. Polisstyrelsen
har numera meddelat att detta arrangemang har
upphört, eftersom det inte baserar sig på klar
lagstiftning.
Det pågår en totalrevidering av lagstiftningen
om den privata säkerhetsbranschen. I det andra
skedet granskas bl.a. arbetsfördelningen mellan
polisen och den privata säkerhetsbranschen, de
inom branschen verksamma aktörernas uppgifter och befogenheter samt övervakningen och
utbildningen. Ett utkast till en regeringsproposition om detta var föremål för omfattande remissbehandling i början av år 2013.

av datasystemen. Alla dessa skulle redan var
för sig vara stora projekt. Det faktum att de genomförs samtidigt sätter polisorganisationen på
synnerligen hårda prov på alla nivåer. Redan den
utbildning som reformerna kräver binder en stor
mängd resurser.
Polisstyrelsens och Riksåklagarämbetets
gemensamma projekt Ponnistus 2014 tar fasta
på förberedelser för de nya lagarna. Projektet har
tre huvudpunkter, dvs. samarbetet i förundersökningsskedet, användningen av hemliga tvångsmedel och informationshämtning i samband
därmed samt utbildningen av personalen.
Samarbetet mellan ministerierna är viktigt
när det gäller VITJA-projektet för att de nya datasystemen i hela den straffprocessuella kedjan
(polis – åklagare – domstol – verkställighet)
ska vara kompatibla i båda riktningarna. Det är
mycket beklagligt att justitieministeriets projekt
AIPA (ett projekt för att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas ärende- och
dokumenthantering) som motsvarar VITJA inte
har framskridit så långt att genomförandet skulle
kunna ske samtidigt med VITJA, vid ingången av
år 2014. Det kommer sannolikt att dröja flera år
innan AIPA har slutförts.

4.3.2
Laglighetskontroll

Stora reformer pågår
Den nya förundersökningslagen, tvångsmedelslagen och polislagen träder i kraft i början av
2014, samtidigt som totalrevideringen av datasystemen för polisärenden (VITJA-projektet).
Redan nu har det konstaterats behov att göra
ändringar i de nya lagarna innan de träder i kraft,
och propositioner som innehåller ändringsförslag kommer att överlämnas till riksdagen under
vårsessionsperioden 2013.
Totalrevideringen av de lagar som reglerar
polisens verksamhet kräver omfattande och
grundliga förberedelser. Samtidigt genomförs
inom polisförvaltningen också den ovannämnda
stora omorganiseringen samt totalrevideringen

Klagomål som gäller polisen utgör det största
sakområdet inom JO:s laglighetskontroll, dvs.
en sjättedel av samtliga klagomål. Klagomål som
gäller polisen avgörs också bl.a. i samband med
klagomål mot åklagare och domstolar samt i synnerhet i samband med klagomål över polisens
förfarande i utlänningsärenden och som i statistiken hänförs till dessa grupper. En betydande
del av klagomålen i utlänningsärenden gäller polisens förfarande (se avsnittet Utlänningsärenden
s. 224).
År 2012 inkom igen ett rekordstort antal
klagomål mot polisen, sammanlagt 731 stycken
(föregående år 700) och avgjordes 720 (727). Utöver klagomålen avgjordes 10 (14) ärenden som
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gällde polisen och som JO tagit upp till behandling på eget initiativ. Den verksamhet som bedrivs på eget initiativ har trots ökningen av antalet klagomål, än så länge kunnat fortgå på den
tidigare nivån.
Under de första åren av 2000-talet varierade
antalet klagomål mot polisen inte mycket, men
från år 2005 har antalet ökat från ca 400 klagomål till den nuvarande nivån. Detta förklarar för
sin del ökningen av det sammanlagda antalet
klagomål som kommit in till kansliet.
Också andra myndigheter än JO behandlar
klagomål som berör polisen. År 2012 fick justitiekanslersämbetet ta emot 325 klagomål som
riktade sig mot polisen (240 året innan). En del
av dessa klagomål överfördes till JO med stöd
av lagen om fördelningen av åligganden mellan
justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman. Enligt uppgift från Polisstyrelsen inkom till polisen år 2012 sammanlagt 662
(741) klagomål.
När det gällde de klagomål som inkom till
JO år 2012 ledde 83 (117) av avgörandena till åtgärder. I ett fall (3) gav JO anmärkningar och i
74 (109) fall delgav JO sin uppfattning. Under
verksamhetsåret förordnade JO inte om ett enda åtal som gällde polisens verksamhet – under
2000-talet har JO endast i två fall väckt åtal i polisärenden. På grund av det stora antalet fall som
ledde till åtgärder är det Omöjligt att i denna berättelse referera eller över huvud taget nämna
alla avgöranden i klagomål som gällde polisen.
Merparten av klagomålen mot polisen gäller
förundersökning och användning av olika tvångsmedel. Klagandena anser ofta att förundersökningen varit bristfällig, kritiserar undersökningen
för att den varit långsam eller anser att polisens
beslut att inte göra någon förundersökning varit
felaktigt. I fråga om tvångsmedel gäller klagomålen oftast husrannsakan och frihetsberövande av
olika slag. Ibland handlar klagomålen om polisens uppförande. En utbredd missuppfattning
bland klagandena är att polisen alltid på begäran
ska göra förundersökning eller att JO kan bestämma att förundersökning ska inledas.
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Förundersökning görs emellertid endast om det
enligt polisens bedömning finns anledning att
misstänka brott. JO kan för sin del bestämma
att förundersökning ska göras endast i ärenden
som omfattas av hans tillsynsbefogenhet, dvs.
inte i sådana fall då den misstänkte är en privatperson. Klagandena påstår ofta också att de inte
har begått det brott som de misstänks för och
på vilket t.ex. användningen av tvångsmedel
baseras. JO kan emellertid inte ta ställning till
skuldfrågor, eftersom detta i sista hand hör till
en domstols uppgift.
Av antalet klagomål eller klagomålsavgöranden kan man emellertid inte dra några långtgående slutsatser om polisverksamheten. Man måste
beakta att det varje dag vidtas tusentals polisiära
åtgärder. Klagomålen gäller endast ett synnerligen litet urval av dessa.
Polisverksamhetens karaktär kan vara en
förklaring till antalet polisklagomål. Polisen är
ibland tvungen att göra kraftiga ingrepp i människors grundläggande fri- och rättigheter, och
i dessa situationer kan den dessutom ha ont om
betänketid. Polisen måste ofta också fatta beslut om användning av tvångsmedel på basis av
knapphändig information. En situation kan te
sig annorlunda ur den persons synvinkel som
åtgärden riktat sig mot eller då den granskas i
ljuset av senare uppgifter. Polisens förfarande
måste emellertid alltid bedömas utgående från
beslutssituationen och med hänsyn till vad beslutsfattaren då visste eller borde ha vetat.
Medborgarnas benägenhet att anföra klagomål påverkas sannolikt också av den uppmärksamhet som polisen får i massmedierna. En avsevärd del av polisens åtgärder är dessutom av ett
sådant slag att de inte kan överklagas. Därför kan
laglighetsövervakarnas avgöranden få stor betydelse för polisens verksamhet, till åtskillnad från
vad som är fallet inom sektorer där domstolsavgöranden och rättspraxis har en central ställning.
Påståenden om allvarliga oegentligheter
inom polisen riktas uppenbarligen för det mesta direkt till polisen, eftersom det ganska sällan
förekommer sådana påståenden i klagomålen.

Det verkar vara så att medborgarna gör brottsanmälan i fall som de uppfattar som flagranta, varefter åklagaren prövar huruvida en förundersökning ska genomföras. Detta är motiverat också ur
laglighetskontrollens synvinkel. År 2012 registrerades 748 brottsanmälningar där en polisman påstods ha begått ett brott. Året innan var anmälningarna hela 871 stycken. Det stora antalet förklaras av att en av undersökningshelheterna omfattade nästan 200 brottsanmälningar.
Merparten av anmälningarna mot polisen
leder inte till förundersökning på grund av att
åklagaren, som i sådana fall är undersökningsledare, inte anser att det finns skäl att misstänka brott. Det finns tyvärr ingen noggrann statistik t.ex. över hur många och för vilken typ av
brott poliser åtalas och slutligen döms. Inom laglighetskontrollen har det poängterats att brottsmisstankar mot poliser ska undersökas snabbt
och effektivt. Satsningar på att utveckla behandlingen av ärenden som gäller brott begångna av
poliser har gjorts, bl.a. genom att koncentrera
den preliminära utredningen och koordineringen till två åklagare vid Riksåklagarämbetet.
Dessa behandlar ärendena antingen själva eller
överför dem till någon annan av de ca tio åklagare som fungerar som undersökningsledare.
JO:s laglighetskontroll inkluderar ett specialområde, som gäller teletvångsmedel, täckoperationer och polisens och andra myndigheters
hemliga metoder för inhämtande av information. Dessa behandlas i ett särskilt avsnitt, se
s. 172. Till polisen anknyter också nödcentralernas verksamhet, som behandlas längre fram
(se s. 155).

4.3.3
Inspektioner
Inspektionerna utgör en viktig del av laglighetskontrollen när det gäller polisen. Inspektionerna är i allmänhet anmälda på förhand – utom
inspektionerna av polisfängelser som under de
senaste åren har varit oanmälda. Före inspektionen av en polisinrättning inhämtas skriftlig
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Under 2012 gjorde tjänstemän från JO:s kansli
10 inspektioner av polisens förvaringslokaler. Nästan alla inspektioner var oanmälda. På bilden BJO
Jussi Pajuoja i Uleåborgs polisfängelse 6.11.2012.

utredning bl.a. om gripanden och anhållanden,
utredningar och ärenden som under en längre
tid varit föremål för förundersökning samt om
handlingar som gäller teletvångsmedel. I samband med inspektionen av en polisinrättning
inspekteras ofta också den lokala åklagarmyndigheten. Därigenom kan man t.ex. utreda hur
samarbetet mellan polisen och åklagarmyndigheten fungerar och bilda sig en uppfattning om
polisverksamhetens kvalitet.
Under inspektionerna fästs särskilt avseende
vid omständigheter som är relevanta med tanke
på de grundläggande rättigheterna. Dessutom inriktas inspektionerna på verksamhetsområden
där övervakningen och garantierna för rättssä-
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kerheten inte är heltäckande, t.ex. av den anledningen att möjligheter till överklagande saknas.
Detta gäller bl.a. gripanden. I lagen föreskrivs
uttryckligen att JO särskilt ska övervaka behandlingen av frihetsberövade personer och dessas
förhållanden samt anhållanden. Granskning av
handlingar måste ske genom stickprov. Inspektionerna ger också värdefull information om frågor som är aktuella inom polisverksamheten.
År 2012 inspekterades sammanlagt 23 enheter
inom polisen. Ett centralt inspektionsobjekt var
i likhet med tidigare år polisfängelserna, av vilka
10 inspekterades. De inspektionerna refereras
längre fram i denna berättelse. Av polisinrättningarna inspekterades polisinrättningarna i Mellersta Finland och Uleåborg. Dessutom företogs
inspektioner hos Polisstyrelsen och centralkriminalpolisen. År 2012 bekantade sig tjänstemän
från JO:s kansli också med närpolisverksamheten vid polisinrättningarna i Egentliga Tavastland
och Birkaland, med webbpolisen vid polisinrättningen i Helsingfors och med Lapplands polisinrättnings serviceställe i Utsjoki. Projektet VITJA
presenterades för BJO Pajuoja vid två tillfällen,
och med IM:s enhet för juridiska frågor diskuterade han dessutom allmänna laglighetskontrollfrågor och inspektioner.
Inspektionerna överskred myndighetsgränserna och inriktades framför allt på arbetsbrott
och över huvud taget på frågor om grå ekonomi.
Arbetsbrott och ekonomiska brott behandlades
dels i samband med inspektionerna av polisenheter, dels också tillsammans med åklagar- och
regionförvaltningsmyndigheter under gemensamma möten. Dessa teman behandlas närmare
i avsnittet Åklagarväsendet (se s. 135).
Myndighetssamarbetet togs upp också när
polisens åtgärder i anslutning till barn diskuterades under inspektionerna. Det ansågs t.ex. vara
mycket bra att de största polisstationerna för det
mesta har en fastanställd socialarbetare. Också
i övrigt framgick det bl.a. under inspektionerna
av närpolisverksamheten att myndighetssamarbetet och modellerna för tidigt ingripande har
utvecklats. Ankkuri-verksamheten, som presen-

terades vid inspektionen av polisinrättningen i
Egentliga Tavastland och baserar sig på multiprofessionellt samarbete, ansågs vara särskilt lyckad.
Enligt planerna ska verksamhetsmodellen spridas så att den är rikstäckande år 2015. Också under BJO Pajuojas besök på barnombudsmannens
byrå diskuterades temat Barn och polisen.
Vid inspektionen hos Polisstyrelsen i november 2012 behandlades i synnerhet omstruktureringen av polisförvaltningen, projektet VITJA,
projektet Ponnistus 2014, polisfängelserna och
polisens interna laglighetskontroll. Dessa teman,
med undantag för det sistnämnda, behandlas
mer ingående på annan plats i denna berättelse.
Polisens interna laglighetskontroll syftar
framför allt till att förändra verksamhetskulturen så att polisinrättningarnas egen kontroll fungerar och reagerar effektivt. Här har tydliga skillnader förekommit mellan olika enheter. Från
laglighetskontrollens synvinkel är det också viktigt att gottgörelse betalas; sådan kan inom polisen komma i fråga t.ex. om förundersökningen
har dröjt eller om någon grundlöst har berövats
sin frihet. På basis av Europeiska människorättskonventionen och högsta domstolens rättspraxis
finns det inte hinder för att betala gottgörelse,
även om vår skadeståndslagstiftning inte är heltäckande.
Under inspektionerna av polisinrättningarna
fick man utöver en allmän presentation av deras
verksamhet dessutom utredningar om bl.a. varför förundersökningar dragit ut på tiden, om förundersökningssamarbete, om inrättningarnas
egen laglighetskontroll, om teletvångsmedel och
om tillståndstjänster. I både Mellersta Finland
och Uleåborg framkom några ärenden där förundersökningen hade dröjt obefogat länge och vars
framskridande inrättningarna senare rapporterade om separat. Också när det gällde registrering
av frihetsberövanden och användning av teletvångsmedel diskuterades några fall där motiveringarna var problematiska.
Förundersökningssamarbetet ansågs i allmänhet fungera. I Uleåborg hade det gjorts ett arrangemang där en polisman och en åklagare hade

bytt arbetsuppgifter med varandra; erfarenheterna av detta var goda. I Mellersta Finland väckte
bl.a. det faktum diskussion att nästan en tredjedel av förundersökningsprotokollen hade varit
så bristfälliga att åklagaren hade bett om tilläggsutredning. Från polisinrättningens sida fördes
som orsaker fram bl.a. personalomsättningen vid
både polisinrättningen och åklagarämbetet samt
det stora antalet ärenden och det tryck detta innebar. I och för sig hade frågan behandlats vid gemensamma möten.
De hemliga tvångsmedlen ägnades den största uppmärksamheten när centralkriminalpolisen
inspekterades. Föredragande från kansliet hade
redan före inspektionen bekantat sig närmast
med handlingar om bevisprovokation genom
köp. Enligt centralkriminalpolisen kommer den
skyldighet att anmäla styrd användning av informationskällor och täckoperationer som krävs i
den nya lagstiftning som träder i kraft år 2014 att
medföra problem och säkerhetsrisker, framför
allt i mål som rör organiserad brottslighet.
Under inspektionen erhölls dessutom en redogörelse för centralkriminalpolisens interna laglighetskontroll, som konstaterades vara välskött.
Vidare diskuterades omstruktureringen av polisförvaltningen. Centralkriminalpolisens åsikt om
den var att bekämpningen av organiserad och internationell brottslighet kommer att försvagas,
om de befintliga omorganiseringsplanerna förverkligas.

4.3.4
Polisfängelserna
Polisen håller frihetsberövade personer i förvar
på flera olika grunder. Den största gruppen frihetsberövade utgörs av berusade och den näststörsta gruppen av personer som misstänks för
brott. I polisfängelserna förvaras också i viss
mån personer som tagits i förvar med stöd av
utlänningslagen. Frihetsberövandets längd varierar beroende på grunden, från några timmar till
flera månader.
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I samband med inspektionerna av polisfängelser
konstaterades brister bl.a. i lokalerna för utomhusvistelse och i besöksarrangemangen.
Överst: Inspektionen av Kuopio polisfängelse 19.9,
vakten Harri Klemetti, referendarierådet Juha Haapamäki och JO-sekreterare Mikko Eteläpää (ryggen
mot kameran).
V.: I inspektionen av polisfängelset i Böle deltog
också (fr.v.) byråchef Jörgen Buhre och föredragande
Lars Olsson från Sveriges JO:s kansli.
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Ett problem är i synnerhet de långa förvaringstiderna när det gäller häktade, eftersom polisfängelserna på grund av sin utrustning inte lämpar
sig för långvarigt boende. Enligt lagen får häktade inte utan särskilt vägande skäl hållas i polisfängelse över fyra veckor. Det är problematiskt
att också personer som tagits i förvar med stöd
av utlänningslagen hålls i polisfängelse.
Omkring 40 inspektioner av polisens förvaringslokaler har företagits under de fyra senaste
åren. Nästan alla har varit oanmälda. År 2012
inspekterades följande förvaringslokaler:
– polisfängelset i Böle
– förvaringslokalen i Tölö och tillnyktringsstationen i anslutning till den
– polisfängelset i Jyväskylä
– polisfängelset i Varkaus
– polisfängelset i Pieksämäki
– polisfängelset i Imatra
– polisfängelset i Kuopio
– polisfängelset i Idensalmi
– polisfängelset i Kajana
– polisfängelset i Uleåborg
Vid inspektionerna har det konstaterats att
utrymmena för utomhusvistelse vid polisfängelserna allmänt taget är små. En del av dem är
så slutna och skyddade att det inte är möjligt att
se ut därifrån och att t.ex. tobaksröken dröjer sig
kvar där länge. Man kan ställa frågan om vistelsen i dem faktiskt sker utomhus.
Besöksarrangemangen är varierande. Ofta är
det svårt att t.ex. ordna möten mellan advokater
och dem som hålls i förvar så att de kan gå igenom förundersökningsmaterialet tillsammans.
När beslut om besöken fattas förekommer lagstridigheter såtillvida att den polis som svarar
för förundersökningen fattar beslutet.
Telefonhemligheten vid samtal mellan advokater och häktade är inte tryggad alla gånger.
Samtalen har kunnat höras av utomstående, eller
åtminstone har risken för detta varit uppenbar.
Vid de flesta polisinrättningar har regelbundna besök av hälsovårdspersonal inte ordnats, i
stället förs häktade vid behov t.ex. till hälsovårds-

centralen. Praxis för utdelning av läkemedel är
vacklande. Vid en del inrättningar har vakterna
nog utbildats i utdelning av läkemedel, men läkemedlen förvaras inte alltid på behörigt sätt.
Under inspektionerna av polisfängelserna var
det också iögonenfallande att man vid de flesta
inte hade insett de krav som ställs i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, som
trädde i kraft redan 2006, åtminstone inte i alla
avseenden. Till övervägande del okända var t.ex.
förfarandena vid besök under övervakade och under särskilt övervakade förhållanden eller åtminstone hade man inga blanketter för ändamålet.
Anvisningarna om inrättningens dagordning
och de häktades rättigheter följer inte till alla delar gällande lag, och alla gånger har anvisningarna inte gått att hitta när de har begärts. Under
inspektionerna påtalades det också att personalen
inte alltid på eget initiativ hade gett frihetsberövade tillräcklig information om deras rättigheter.
I de flesta förvaringsrum kan den frihetsberövades wc-besök iakttas med övervakningskameror, vilket gör att inget integritetsskydd
finns. Detta accentueras om vakten är av annat
kön än den frihetsberövade.
De flesta av polisens förvaringslokaler är
alltså undermåliga vad utrustningen och förhållandena beträffar, de lämpar sig bara för korttidsförvaring. Med avseende på uppfyllandet av
internationella krav och tryggandet av en rättvis
rättegång borde i synnerhet rannsakningsfångar
förvaras i häkte, inte i polisens förvaringslokaler. Polisfängelser är inte heller adekvata för placering av utlänningar som tagits i förvar, i stället
borde förvarsenheter som reserverats särskilt för
detta ändamål användas.
Ansvaret för undersökning av brott bör i administrativt hänseende och de facto vara avskilt
från förvaringsansvaret. Om ansvaret för undersökningen och förvaringen vilar i samma händer,
öppnar detta en möjlighet till påtryckning och
misstanke om att behandlingen av den häktade
och dennes förhållanden är beroende av hur vederbörande förhåller sig till undersökningen.

147

laglighetsövervakningen enligt sakområden
polisen

De iakttagelser som gjorts vid inspektionerna av
polisfängelser har delgetts Polisstyrelsen, bl.a. vid
den årliga inspektionen av denna. Så har Polisstyrelsen också utarbetat bl.a. nya anvisningar om
polisens förvaringslokaler och ett utbildningspaket som är avsett för polischeferna och cheferna
för förvaringslokaler.
Också enskilda polisinrättningar har reagerat
på inspektionsiakttagelserna. Så har t.ex. besöksarrangemangen vid polisfängelset i Böle ändrats
så att det är polisfängelsets personal, inte brottsundersökningen, som beslutar om och ordnar
mötena mellan häktade och advokater. Dessutom
är en grundlig ombyggnad av polisfängelset i Böle
på väg att börja.
Vid polisfängelserna i Rovaniemi och Uleåborg har arrangemangen i samband med telefonsamtal mellan häktade och advokater ändrats på så sätt att samtalet är konfidentiellt och
utomstående inte har möjlighet att höra ens det
som den frihetsberövade yttrar under samtalet.
Enligt Polisyrkeshögskolan har antalet dödsfall i polishäkten minskat. Tidigare inträffade
ett tjugotal sådana dödsfall årligen, men åren
2004–2011 bokfördes 106 dödsfall i polishäkten,
vilket är i genomsnitt 13 per år. Trots att de årliga variationerna är stora har trenden varit god.
Att dödsfallen i polishäkten har blivit färre kan
till en del förklaras med att det vid inspektionerna har berättats att tröskeln för att larma sjuktransport är låg.
Beläggningsgraden i de olika polisfängelserna uppvisar stora skillnader. Skillnaderna beror
särskilt på om det i regionen finns en fristående
tillnyktringsstation och vilken dess kapacitet är.
Målet bör vara att berusade som inte är kapabla
att ta hand om sig själva men inte ger upphov till
fara genom sitt beteende förpassas till en tillnyktringsstation. Detta förutsätts i lagen om behandling av berusade. För att det ska bli verklighet
krävs emellertid ett heltäckande nät av tillnyktringsstationer.
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4.3.5
Husrannsakan
Husrannsakan är ett tvångsmedel som används
allmänt. Dessutom har polisen med stöd av polislagen omfattande befogenheter att ingripa i hemfridssfären. Dessa befogenheter används dagligen.
Frågan om hemfridsskyddet gäller sålunda inte
endast husrannsakan enligt tvångsmedelslagen.
Varje gång polisen eller någon annan myndighet
går in i en byggnad som skyddas av hemfriden
gäller det att noga överväga om det finns grunder
för detta och vilken bestämmelse som ger denna
rättighet.
Polisen kan i samtliga fall självständigt besluta om husrannsakan, vilket är sällsynt i europeiska sammanhang. Europadomstolen har i många
repriser i fällande domar mot Finland uppmärksammat avsaknaden av oberoende kontroll speciellt i samband med husrannsakan i advokatbyråer. Av denna anledning har i den nya tvångsmedelslagen som träder i kraft i början av år 2014
tagits in bestämmelser som innebär att en domstol ska fatta beslut om s.k. särskild husrannsakan t.ex. i advokatbyråer, läkarmottagningar eller
tidningsredaktioner.
År 2011 gav Europadomstolen två fällande
domar mot Finland i ärenden som gällde husrannsakan (Heino v. Finland och Harju v. Finland),
eftersom den ansåg att vår lagstiftning inte erbjuder tillräckliga rättsmedel antingen före eller efter
en husrannsakan. Därför reviderades tvångsmedelslagen så, att bedömningen av sådana allmänna husrannsakningars lagenlighet ska grunda sig
på efterhandskontroll. En lagändring med detta
innehåll trädde i kraft vid ingången av augusti
2011. Sedan dess har frågan om lagligheten i husrannsakan kunnat föras till domstol för prövning.
Yrkandet ska framföras inom 30 dagar efter vetskapen om husrannsakningen.
Den hos vilken husrannsakan har förrättats
kan alltså yrka att tingsrätten ska avgöra om det
har funnits förutsättningar för husrannsakan
och om husrannsakan har genomförts lagenligt.
Efter lagändringen har JO inte undersökt klago-

mål över husrannsakan, om den klagande ännu
haft möjlighet att föra ärendet till domstolsprövning. Största delen av klagomålen över husrannsakan är sådana fall.
BJO Pajuoja undersökte på eget initiativ lagändringarnas verkningar. Mellan den första augusti 2011 och den sista mars 2012 avgjorde tingsrätterna sammanlagt 22 ärenden som gällde husrannsakan. I åtta av dem konstaterades det att
förfarandet var lagstridigt. I nästan alla fall var det
fråga om att bostadsinnehavarens rätt att närvara
vid husrannsakan eller att tillkalla ett vittne inte
hade tillgodosetts. Detta har varit den allmännaste anledningen till kritik också i de avgöranden
som träffats med anledning av klagomålen.
Enligt BJO ger lagändringen dock inte ett tillräckligt rättsskydd. Bestämmelserna är bristfälliga när det gäller både ersättning för skador som
uppkommit vid användning av tvångsmedel och
gottgörelse för kränkning av de grundläggande
friheterna och rättigheterna samt de mänskliga
rättigheterna.
Därför är det fortfarande mycket möjligt att
Europeiska människorättsdomstolen kommer
att avkunna fällande domar bl.a. i mål som gäller
husrannsakningar. I de fall som förts till tingsrätten har den enda påföljden av att husrannsakan
genomförts lagstridigt varit att tingsrätten har
konstaterat felet. Exempelvis skadeståndsyrkanden har inte prövats. Åtminstone i tingsrätterna
har behandlingen av ersättningsyrkanden och
andra accessoriska yrkanden delvis varit oklar.
Vid inspektionerna och av kontakter som tingsdomare tagit framgick det att oklarheter också
i övrigt förekommer i fråga om förfarandena
i husrannsakningsärenden.
BJO ansåg det vara viktigt att förundersökningsmyndigheterna inte ger avkall på de förfaringssätt som föreskrivs i lag, och han underströk att förundersökningsmyndigheterna kan
förbättra rättssäkerheten också genom egna
åtgärder. Det är t.ex. skäl att förbättra kvaliteten
på förordnandena om husrannsakan, och sådana
förordnanden bör oftare än nu vara skriftliga.
Likaså bör man sträva efter att beslut om hus-

rannsakan alltid när det bara är möjligt fattas av
en anhållningsberättigad tjänsteman. BJO delgav
justitieministeriet (JM), Polisstyrelsen, Tullstyrelsen, staben för Gränsbevakningsväsendet och
Huvudstaben sitt beslut i ärendet.
BJO Pajuojas beslut 30.8.2012, dnr 3236/2/11*,
föredragande Juha Haapamäki

Vidare ansåg BJO i sina utlåtanden till JM och
IM (utkasten till regeringens propositioner med
förslag till ändring av tvångsmedelslagen och polislagen) att bestämmelserna om husrannsakan
alltjämt behöver preciseras och att ett exempel
på det är förhållandet mellan s.k. teknisk brottsplatsundersökning och husrannsakan (2519 respektive 2527/5/12).
Årligen har ett trettiotal klagomål över husrannsakningar anförts. Det finns skäl att ställa
detta faktum i relation till antalet husrannsakningar: endast en mycket liten del av husrannsakningarna behandlas av JO. I den mån som fallen
föranleder kritik är det oftare fråga om själva förfarandet än om att det inte funnits förutsättningar för åtgärden.
I klagomålen konstateras inte obefogade husrannsakningar särskilt ofta. Till en del beror det
på att tröskeln för möjligheten att tillgripa detta
tvångsmedel är synnerligen låg. Det brott som
ligger till grund för husrannsakan behöver inte
vara allvarligt, i praktiken är det bara ringa brott
som är uteslutna grunder. I princip räcker det
som grund för husrannsakan hos en brottsmisstänkt att det finns skäl för misstanke om brott
av en viss svårighetsgrad.
I likhet med tidigare år var den allmännaste
orsaken till kritik i klagomålsavgörandena om
husrannsakan att bostadsinnehavaren inte hade
getts tillfälle att vara närvarande vid förrättningen eller att tillkalla ett eget vittne. BJO kritiserade polisen för detta i åtta beslut (2261, 2292, 2594,
2863, 3078, 3359, 3525 och 3987/4/11). Enligt tvångsmedelslagen ska den hos vilken husrannsakan
företas eller, om han inte är närvarande, någon
som hör till hans husfolk och som finns på plat-
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sen beredas tillfälle att vara närvarande vid förrättningen och att tillkalla vittne, om detta inte
fördröjer förrättningen.
Inom laglighetskontrollen har det ansetts
att polisen uttryckligen på eget initiativ ska informera den som utsätts för tvångsåtgärder om dennes rättigheter. Om den hos vilken husrannsakan
företas är frihetsberövad när husrannsakan inleds,
ska polisen ge honom tillfälle att vara närvarande under förrättningen och att tillkalla ett vittne.
Polisen är i och för sig inte alltid skyldig att försöka kontakta platsens innehavare per telefon
eller att invänta honom till platsen. Enligt tvångsmedelslagen är huvudregeln dock att innehavaren har rätt att vara närvarande. Lagens undantag – ”om det inte fördröjer förrättningen” – ska
tolkas snävt.
Av de andra avgörandena kan nämnas
1763/4/11*, där det ansågs att polisen inte hade
anfört tillräckliga juridiskt godtagbara grunder
för husrannsakan i en bil, kroppsvisitation av en
passagerare och säkerhetsvisitation av föraren.
I ett annat fall hade inget protokoll över husrannsakningen upprättats – att rannsakningen inte
gett resultat är ingen grund för att låta bli att upprätta protokoll. I klagomålsavgörandet 2393/4/11
betonades för sin del att eftersom bara ett nioårigt barn tillsammans med sin jämnåriga kamrat var hemma när polisen förrättade husrannsakan i en bostad borde man ha strävat efter att
säkerställa att barnet åtminstone inte för en lång
tid skulle behöva vara ensamt med de känslor och
frågor som besöket av en uniformerad polispatrull väcker.
I samband med husrannsakan görs ofta beslag. I sådana fall anser klaganden vanligen att
det inte finns grunder för beslag och ber att beslaget ska upphävas. JO kan emellertid inte ge
sådana förordnanden – han kan endast generellt
bedöma om beslagsförfarandet varit korrekt.
Däremot kan tingsrätten på yrkande av den som
ärendet gäller besluta om ett beslag ska hållas i
kraft eller inte.
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4.3.6
Förfarandet vid förundersökning
I klagomålen om förundersökning tas det upp
flera återkommande teman, exempelvis frågor
som gäller förundersökningsbeslut och delgivning av sådana samt förundersökningens omfattning och varaktighet.
Den vanligaste anledningen till klagomål har
sedan gammalt varit polisens beslut om att inte
göra förundersökning. Liksom under tidigare år
har motiveringarna till sådana beslut i många fall
varit bristfälliga eller så otydliga att det inte framgått om det är fråga om att lämna en förundersökning ogjord, avbryta en förundersökning eller
avsluta en förundersökning. Det är skäl att göra
en tydlig skillnad mellan dessa situationer, eftersom de skiljer sig från varandra i fråga om vilka
bestämmelser som ska tillämpas och i fråga om
förutsättningarna. I den nya förundersökningslagen understryks skyldigheten att motivera beslut
som gäller förundersökning.
I några fall hade förundersökning inte inletts
eller så hade förundersökningen avbrutits utan
att i praktiken några åtgärder alls hade vidtagits.
I många fall var utgången i beslutet i och för sig
riktig trots att motiveringarna var bristfälliga,
men i ett par fall beslutade polisen redan i klagomålets utredningsskede fortsätta förundersökningen.
I klagomålen kritiseras ofta också långa förundersökningstider. Enligt lagen ska förundersökning göras utan onödigt dröjsmål. Långa förundersökningstider är problematiska för målsägande i enskilda mål och när det gäller resultatet av förundersökningen, liksom även för hela
det straffrättsliga systemets funktion och trovärdighet.
Polisen kan och bör prioritera vissa förundersökningar, vilket innebär att en del av förundersökningarna ibland måste vänta länge på sin tur.
Det kan vara en utredare eller också någon ännu
högre instans än undersökningsledaren som bär
ansvaret för att förundersökningar dröjer. Europadomstolen har upprepade gånger gett finska

staten fällande domar i ärenden som gällt rättegångens längd. Från Europadomstolens synpunkt
utgör också förundersökningen en del av rättegången, vid bedömningen av den sammanlagda
handläggningstid som brottmål tagit i anspråk.
I början av året 2010 trädde lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång i kraft. I den
anses förundersökningen vara en del av rättegången. Enligt lagen har en enskild part rätt till skälig gottgörelse av statens medel om rättegången
har fördröjts så att dröjsmålet kränker partens
rätt till rättegång inom skälig tid. Lagen gäller
endast ärenden som har tagits upp till behandling i domstol.
Högsta domstolen har i sitt prejudikat
HD:2011:38 emellertid ansett att också den omständigheten att enbart förundersökningen har
tagit oskäligt lång tid i anspråk, trots avsaknaden
av en uttrycklig nationell bestämmelse kan ge
rätt till ersättning på motsvarande sätt som om
den egentliga rättegången drar ut på tiden. Enligt avgörandet är det med tanke på partens rättssäkerhet inte motiverat att rätten till ersättning
på grund av att förundersökningen tar oskäligt
lång tid ska vara beroende av om det slutligen
väcks åtal i ärendet eller inte.
Också under verksamhetsåret ansågs det i
många fall att förundersökningen utan anledning
hade fördröjts. Det var emellertid inte fråga om
särskilt flagranta fall utan snarare om dröjsmål
som berodde på en tjänstemans stora arbetsbörda eller på försummelse som inte kunde tillräknas en enskild tjänsteman. Från en parts synpunkt saknar orsaken till dröjsmål i allmänhet
betydelse.
I fallet 3730/4/11* dröjde polisens förundersökning av ett diskrimineringsärende utan grund så
att det överfördes till åtalsprövning först när en
månad av preskriptionstiden för åtalsrätten återstod. Undersökningsledaren borde också separat
ha fäst åklagarämbetets uppmärksamhet vid risken för preskription. Fallet beskrivs mera ingående i avsnittet Åklagarväsendet (se s. 138).

I fallet 709/4/11* misstänktes både en polisman
och en civilperson för misshandel. För polismannens vidkommande var en åklagare undersökningsledare, för civilpersonens vidkommande en
polisman. I en situation där det finns två undersökningsledare gäller det att se till att undersökningen samordnas. Ändå fördes civilpersonens
ärende, där förundersökningsmaterialet var detsamma, till åtalsprövning först ett år efter det att
ärendet hade gått vidare till åklagaren för polismannens del.
Alldeles som under tidigare år riktades det
i många fall kritik mot polisen också därför att
en målsägandes anmälan om brott inte hade
registrerats.

4.3.7
Information och
offentlighetslagen
Offentlighetsfrågor är ofta problematiska. Polisen blir dagligen tvungen att ta ställning till frågor som berör offentligheten, ibland med mycket
kort betänketid. Självfallet får information inte
ges ut i sekretessbelagda ärenden. Exempelvis
uppgifter om förundersökning är i regel sekretessbelagda innan en eventuell rättegång inleds.
Å andra sidan kräver man också av polisen så stor
öppenhet som möjligt samt aktiv informationsförmedling. Dessa krav accentueras av informationsförmedlingens ökade volym och av det allt
snabbare tempot. Det ställs krav på realtidsinformation och massmedierna har ofta även tillgång
till information från andra källor. Balansgången
mellan dessa motstridiga krav är en krävande
uppgift.
BJO förde i två av sina beslut fram vikten av
att myndigheterna iakttar försiktighet och finkänslighet när de informerar i vissa typer av situationer. Han undersökte på eget initiativ ett fall
där en poliskommissarie under ett telefonsamtal
med en journalist hade diskuterat ett spaningsuppdrag som gällde en fånge och hänvisat till
mediernas uppgifter om fångens hälsotillstånd.
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BJO underströk vikten av försiktighet, i synnerhet när det är fråga om sekretessbelagda uppgifter som en myndighet inte får offentliggöra. Det
finns risk för att en myndighet indirekt bekräftar
information som förekommit i medierna också
genom att endast upprepa den. Något som föranledde kritik var den offentliga bedömningen av
en allvarligt sjuk persons återstående livstid. En
sådan bedömning är enligt BJO:s åsikt ägnad att
öka personens och dennes anhörigas lidande.
I januari 2013 dömdes chefredaktören för tidningen i fråga till bötesstraff för att ha publicerat uppgifter om fångens hälsa. Domen har inte
vunnit laga kraft.
I ett annat fall hade JO fått ett klagomål över
att en polisman i ett tv-program om polisverksamheten hade kommenterat ett dödsfall inför
kameran och sagt att det sannolikt var alkoholrelaterat.
BJO påpekade att principen om minsta olägenhet och förbudet mot att ge ut information
som orsakar onödig skada förpliktar polisen att
iaktta försiktighet vid bedömning av dödsorsaken. Också finkänsligheten och det grundlagsfästa kravet på människovärdig behandling sträcker
sig längre än till levande personer. En myndighet
ska enligt BJO:s åsikt avhålla sig från offentliga
bedömningar som kan kränka en avliden persons
minne eller anhöriga.
BJO Pajuojas beslut 26.4.2012, dnr 2893/2/11*
och 3374/4/10*, föredragande Mikko Eteläpää

Dessutom framkom liksom under tidigare år
några fall där polismyndigheterna inte hade följt
offentlighetslagen när de besvarade begäranden
om handlingar. Exempelvis hade det i samband
med vägran att utlämna en handling inte samtidigt getts sådan information om att ärendet kan
föras till en myndighet för avgörande som enligt
lag ska ges i en sådan situation. Inte heller hade
handlingar alltid utlämnats inom föreskriven tid.
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4.3.8
Skjutvapen
För några år sen skedde det en ökning av antalet klagomål om vapentillstånd, då framförallt
skolskjutningar ledde till att polisen skärpte sin
tillståndspraxis. Numera har också skjutvapenlagen ändrats: bl.a. har villkoren för erhållande
av tillstånd som gäller handeldvapen skärpts,
liksom också kontrollen av hälsotillståndet hos
dem som ansöker om och innehar tillstånd.
Eftersom polisinrättningarnas beslut oftast kan
överklagas hos förvaltningsdomstolen prövar
JO i allmänhet klagomål endast med avseende
på förfarandet.
I fallet 680/4/11* kritiserade BJO informationsspridningen inom en polisinrättning. Den
polisman som beslutade om vapentillstånd fick
först åtta månader efteråt kännedom om ett fall
av olaga hot som hade undersökts vid polisinrättningen. Då hade åklagaren redan väckt åtal för
olaga hot eftersom innehavaren av vapentillstånd
hade hotat grannen med att gå efter vapnen. Detta visste dock inte den polisman som ansvarade
för vapentillstånden, i stället ansåg han på basis
av uppgifter som han fått av utredaren att tillstånden inte skulle återkallas.
Senare ingicks förlikning i ärendet i tingsrätten, och åklagaren avstod också från åtalet
om olaga hot. En och en halv månad efter detta
avlossade den som hade varit misstänkt för hot
flera skott med hagelgevär och handeldvapen
mot grannens bostad. Han dömdes för försök
till dråp och konstaterades ha varit nedsatt tillräknelig när han begått brottet.
BJO riktade kritik mot att information som
behövdes för prövning av skjutvapentillståndet
förmedlades långsamt och mot att man inte på
eget initiativ gav akt på brottmålets framskridande efter det att den som svarade för vapentillstånden hade fått kännedom om det. Polisinrättningen hade senare meddelat ett internt beslut om
vapenärenden och om informationsspridningen
vid inrättningen.

I fallet 2085/4/11 framgick det att ett fel hade inträffat när uppgifter hade överförts från ett manuellt skjutvapenregister till det riksomfattande
vapenregistret, varvid uppgifterna om klagandens
tillstånd inte hade överförts. Till följd av denna
vårdslöshet hade klaganden inte beviljats duplettexemplar av sina skjutvapentillstånd eftersom
skjutvapentillstånden inte hade gått att hitta i
polisens register. Förvaltningsdomstolen förkastade klagandens besvär över det negativa beslut
som polisinrättningen hade fattat.
Klaganden hade senare hittat tillstånden,
som han hade trott vara förkomna. På basis av
dem infördes klagandens parallelltillstånd i det
riksomfattande vapenregistret. När klagomålet
utreddes meddelade polisinrättningen att den
var redo att i ersättning till klaganden betala de
kostnader om sammanlagt 157 euro som klaganden hade haft på grund av polisinrättningens
och förvaltningsdomstolens beslut.

4.3.9
Avgöranden

Otillräckliga grunder för frihetsberövande
Ett frihetsberövande strider mot Finlands grundlag och Europeiska människorättskonventionen
om det inte finns godtagbara skäl för det. Enligt
människorättskonventionen ska den som i strid
med konventionen berövats friheten ha rätt till
skadestånd. I Finland är ersättningsansvaret enligt skadeståndslagen emellertid begränsat. Å
andra sidan garanterar människorättskonventionen rätten till effektiva rättsmedel då mänskliga
rättigheter har kränkts.
I denna situation kan ersättning för lidande
i vissa fall baseras på människorättskonventionen. Vissa avgöranden av högsta domstolen visar
att skadestånd eller gottgörelse för kränkning av
grundläggande mänskliga rättigheter kan utges
också utan något uttryckligt stöd i den nationella
lagstiftningen.

JO Jääskeläinen ansåg att polisinrättningen i Österbotten hade förfarit lagstridigt när den höll en
målsägande i förvar. Polisinrättningen undersökte
ett misstänkt grovt bedrägeri där den klagande
var målsägande. Polisen hade med stöd av polislagen gripit klaganden för att skydda honom. För
klaganden hade det redan tidigare temporärt förordnats en intressebevakare, som inför polisen
hade uttryckt sin oro över huvudmannens situation. Klaganden hade påträffats långt borta från
sin egentliga hemtrakt, och dessutom motiverade
polisen sitt förfarande med iakttagelser som gällde klagandens yttranden, habitus och uppförande.
Frihetsberövandet hade pågått i 23 timmar.
På basis av det tillgängliga materialet hade ingenting dock ens tytt på att det hade förekommit
ett hot mot klagandens liv, fysiska integritet, säkerhet eller hälsa. Enligt JO kunde gripandet inte
motiveras med oro för målsägandens egendom.
JO gav den kriminalkommissarie som hade
bestämt att klaganden skulle gripas en anmärkning för framtiden och uppmanade polisinrättningen att allvarligt överväga hur den skulle gottgöra klaganden för det orättmätiga frihetsberövandet.
BJO Pajuoja kritiserade för sin del i två beslut
polisinrättningarna i Helsingfors och Egentliga
Finland för obefogade frihetsberövanden.
I Helsingforsfallet kritiserade BJO i synnerhet den omständigheten att personen i fråga,
som gripits på morgonnatten, hade försatts på
fri fot först följande dag sent på eftermiddagen.
I de redogörelser som inkom nämndes inga omständigheter på basis av vilka hållandet i förvar,
särskilt under så lång tid, skulle ha varit befogat
enligt polislagen.
I fallet i Egentliga Finland misstänktes en
person för inbrott i en servicestation på grund av
att hans DNA ca ett och ett halvt år senare hade
hittats på en tom dryckesburk som den aktuella
dagen tillvaratagits på servicestationens gård.
Enligt anmälan hade endast två cigarrlådor tillgripits – inga drycker över huvud taget.
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BJO kritiserade grunderna för brottsmisstanken
och också den omständigheten att undersökningsledaren efterlyste personen i fråga och beordrade att han skulle anhållas, trots att det inte
påståtts att han var svåranträffbar eller undandrog sig förundersökningen. Den misstänkte
var anhållen i nästan ett dygn.
BJO uppmanade polisinrättningarna i Helsingfors och Egentliga Finland att överväga möjligheten att med stöd av människorättskonventionen gottgöra klaganden för frihetsberövandet.
BJO Pajuojas beslut 29.5.2012, dnr 2495/4/10*
(Egentliga Finland) och 2756/4/10* (Helsingfors), föredragande Juha Haapamäki samt
JO Jääskeläinens beslut 15.6.2012, dnr 1317/4/11*,
föredragande Mikko Sarja

Polisinrättningen i Österbotten meddelade att den
hade framfört en ursäkt för förfarandet till klaganden och betalat honom 200 euro i gottgörelse.
Polisinrättningen i Egentliga Finland åter meddelade att den hade betalat 150 euro i gottgörelse till
klaganden. Polisinrättningen i Helsingfors ansåg
för sin del att den eventuella rättskränkningen är
så obetydlig att det inte finns tillräckliga grunder
för att betala skadestånd. Enligt polisinrättningen
bör det i lag tas in bestämmelser om skadestånd
eller gottgörelse för lidande som myndigheterna
betalar på eget initiativ. Riktlinjer bör dras upp
centralt inom statsförvaltningen när det gäller
utbetalningar som görs när skadeståndsbestämmelser och en lagakraftvunnen dom saknas. Polisinrättningen ansåg att den inte självständigt kan
bredda tolkningen av skadeståndsbestämmelserna.

Framställning om preciserad
reglering av reseförbud
En kriminalkommissarie kritiserade Helsingfors
tingsrätt för att den på samma gång som den på
framställning av kriminalkommissarien frigav
en häktad brottsmisstänkt lät bli att pröva ett
av kriminalkommissarien framställt yrkande på
reseförbud. Enligt kriminalkommissarien har en
annan tingsrätt (tingsrätten i Birkaland) ansett
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sig vara behörig att förordna om reseförbud i en
motsvarande situation.
Situationen väckte frågan om det i ärendet
handlar om ”behandling av häktningsyrkanden”
i den bemärkelsen att domstolen är behörig att
förordna att en misstänkt ska beläggas med reseförbud i stället för att häktas. Å andra sidan: har
förundersökningsmyndigheten längre befogenhet att självständigt förordna om reseförbud, om
domstolen inte gör det när den friger en häktad?
JO ansåg att lagen inte ger något tydligt svar
på dessa frågor. Den bristande samstämmighet
i avgörandepraxis som framkommit är problematisk principiellt sett med avseende på rättssäkerheten och lagstiftningens förutsägbarhet. Lagbestämmelserna om befogenheterna att vidta
tvångsmedel bör vara så exakta att regleringen
inte tillåter en divergerande tolkningspraxis.
Enligt JO bör det av lagen framgå entydigt
dels om domstolen är behörig att förordna om
reseförbud när den godkänner en anhållningsberättigad tjänstemans framställning om att häktningen ska upphöra, dels om en anhållningsberättigad tjänsteman eller en åklagare längre har
befogenhet att förordna om reseförbud innan
åtal väcks efter det att domstolen på det ovannämnda sättet har beslutat att frige den brottsmisstänkte. Enligt JO bör lagen vara tydligare än
nu också vad beträffar förhållandena mellan de
tidsfrister som avses i tvångsmedelslagen.
Ärendet gav inte anledning till några åtgärder mot enskilda tjänstemän eller domare, men
JO gjorde sin uppfattning känd för att den skulle
beaktas i det vid JM pågående projektet för komplettering och precisering av lagstiftningen om
förundersökning och tvångsmedel. Han bad att
det skulle meddelas vilka åtgärder framställningen eventuellt gett anledning till.
JO Jääskeläinens beslut 31.12.2012,
dnr 3512/4/11*, föredragande Pasi Pölönen

JM ansåg att det inte finns behov av att ändra lagstiftningen. Tolkningsfrågor och den korrekta bestämmelsetillämpningen kan ägnas uppmärksamhet vid den myndighetsutbildning som hösten 2013
ordnas inför den nya tvångsmedelslagen.

Oklart vilken myndighet som ska verkställa
domar om att avliva farliga djur
Klagandena kritiserade den omständigheten att
en tingsrätts dom om att avliva två farliga hundar
inte kunde verkställas. Klagandena hänvisades
från myndighet till myndighet, vilket ledde till
att behandlingen av ärendet tog oskäligt lång tid.
Utsökningsverket hade konstaterat att endast
staten är behörig i ett ärende som detta, eftersom
det är fråga om en straffrättslig påföljd. Målsägandena kunde sålunda inte ansöka om verkställighet. Rättsregistercentralen uppmanade för sin
del klagandena att vända sig till polisen. Polisen
hade sålunda tillsammans med en veterinär besökt den plats där hundarna antogs finnas, men
kunde konstatera att de förts bort.
JM hade tidigare rått tingsrätterna att direkt
meddela polisen om förordnanden att avliva djur,
eftersom polisen enligt polislagen ansågs ha befogenhet att verkställa sådana förordnanden. Rätten
att utfärda anvisningar överfördes 2010 till Rättsregistercentralen. Då det visade sig att befogenhetsförhållandena i fråga om förordnanden att
avliva djur var oklara, strök Rättsregistercentralen
anvisningarnas omnämnande om meddelandeskyldigheten.
BJO konstaterade att det finns brister och
oklarheter i bestämmelserna om verkställande
av domar som innebär att farliga djur ska avlivas.
Han ansåg det vara beklagligt att myndigheterna
på grund av oklarheter i lagstiftningen inte verkställer domar och framställde att statsrådet vidtar skyndsamma åtgärder för att korrigera lagstiftningen i detta avseende.
BJO Pajuojas beslut 19.6.2012,
dnr 4225/4/10*, föredragande Eero Kallio

JM meddelade i december 2012, att man där förbereder ett lagförslag, där det entydigt stadgas om
myndigheternas befogenheter. Man har för avsikt
att överlämna regeringspropositionen så snart som
möjligt.

Vissa ärenden som gäller polisen behandlas också
i avsnitten Barnets rättigheter och Språkärenden.
Av de avgöranden som gäller språkliga rättigheter
kan också här i korthet nämnas ett fall där JO
Jääskeläinen gav IM och Polisstyrelsen en anmärkning på grund av att korrigeringen av det
automatiska systemet för kameraövervakning av
trafiken hade försummats. JO hade redan år 2010
påpekat att systemet inte tryggar de grundläggande språkliga rättigheterna. Bristerna i systemet
har numera avhjälpts, men det skedde först drygt
fyra år efter det att systemet hade tagits i bruk
(se s. 322).

4.3.10
Nödcentralerna
Nödcentralsverket har en nära anknytning till
polisens verksamhet. Nödcentralsverket är ett
riksomfattande ämbetsverk som omfattar centralförvaltningen i Björneborg, där ämbetsverkets stabsuppgifter sköts, och nödcentralerna
runtom i Finland. Inrikesministeriet resultatstyr
Nödcentralsverket tillsammans med social- och
hälsovårdsministeriet.
Nödcentralsverket tar emot och förmedlar
nödmeddelanden. Nödcentralsverket producerar
nödcentralstjänster för hela Finland utom Åland.
Nödcentralerna tar emot nödmeddelanden som
rör räddnings- och polisväsendet samt social- och
hälsovårdssektorn samt övriga meddelanden som
rör säkerheten för människor, miljö och egendom
samt förmedlar dem vidare till olika hjälpande
myndigheter och samarbetspartner.
Som bäst genomgår nödcentralerna stora
förändringar. Den viktigaste förändringen består
i att verksamheten koncentreras till sex nya nödcentraler som bildas genom att de gamla nödcentralerna sammanslås. En annan reform består i
att ett nytt datasystem tas i bruk. Enligt planerna
kommer de nya nödcentralerna att vara verksamma senast år 2014 och det nya datasystemet att
tas i bruk år 2015.
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Inspektionerna av nödcentralerna fortgick genom att Uleåborgs nödcentral inspekterades. Det
är den första nya stora nödcentralen och bildades
i november 2011 när funktionerna vid Kajanalands,
Lapplands och Norra Österbottens nödcentraler
slogs ihop.
Ett särdrag för Uleåborgs nödcentral är den
långa riksgränsen. Finland, Sverige och Norge har
ingått ett avtal på basis av vilket ambulanserna
rör sig på vardera sidan om gränsen. Det innebär
att man t.ex. kan kalla på ambulans till Sevettijärvi från Norge, om en ambulans därifrån kan nå
fram snabbare än en ambulans från Finland.
Under året avgjordes ett tiotal klagomål som
gällde nödcentraler. Vanligen handlar klagomålen
om antingen nödcentraloperatörernas bedömningar av hur brådskande i synnerhet sjuktransporter
är eller operatörernas uppförande under nödsamtalet. Klagomål om uppförandet går i allmänhet
att utreda ingående, eftersom alla samtal bandas
och innehållet i dem är lätt att klarlägga. Det är
uppenbart att operatörernas medvetenhet om
bandningen förbättrar kvaliteten på betjäningen.
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I ett avgörande om hur brådskande sjuktransporten varit ansåg BJO att det i situationen skulle ha
kunnat finnas förutsättningar för en annan bedömning än den som nödcentraloperatören hade
gjort. Han konstaterade också att handläggningen
av nödsamtal utifrån Nödcentralsverkets gällande
anvisningar om riskbedömning och handlingsanvisningar allra säkrast garanterar tillräckliga
social- och hälsovårdstjänster och i sista hand
tryggar vars och ens rätt till liv (1039/4/11*).
Stormen på annandag jul 2011 medförde att
nödsamtal formligen vällde in och att många av
dem därför placerades i kö. I t.ex. västra Nyland
var den längsta registrerade kötiden 19 minuter
och 7 sekunder. Den långa kötiden ledde också
till att klagomål anfördes hos JO.
På grund av händelserna beslöt inrikesministeriet självmant att göra en utredning om de räddningsåtgärder som stormen hade föranlett. Utredningen blev klar i mars 2012 och innehöll flera
utvecklingsförslag. Det föreslogs att nya servicekanaler skulle inrättas för uppdrag som inte är
brådskande. Dessutom fördes det fram att Nödcentralsverket under de närmaste åren kommer
att gå in för en nätverksbaserad verksamhetsmodell där nödsamtalen styrs till en annan nödcentral om den nödcentral som har ringts upp
är överbelastad.

4.4
Militära ärenden och försvarsförvaltningen
Enligt lagen om riksdagens justitieombudsman
ska justitieombudsmannen i synnerhet ge akt
på hur beväringar och andra som fullgör militärtjänst samt den fredsbevarande personalen behandlas samt inspektera försvarsmaktens olika
enheter. Enligt lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern och justitieombudsmannen hör ärenden som gäller försvarsmakten,
Gränsbevakningsväsendet, krishanteringspersonalen samt militära rättegångar till justitieombudsmannen.
Till militära ärenden hänförs också ärenden
som gäller Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet är underställt inrikesministeriet men har en militär organisation. Ärenden
som gäller skador ådragna i militärtjänst statistikförs däremot som ärenden om social trygghet.
De militära ärendena och försvarsförvaltningen hörde under året till BJO Jussi Pajuoja. Huvud.föredragande var referendarierådet Raino
Marttunen. Samtliga fall som refereras i avsnitt
4.4.4 avgjordes av BJO och föredrogs av huvudföredraganden.

4.4.1
Försvarsmaktsreformen

Allmänt
År 2012 präglades av försvarsmaktsreformen.
Till reformens konsekvenser hör att försvarets
krigstida kapacitet minskas och att mängden militärpersonal skärs ned betydligt. Truppförband,
inrättningar och verksamhetsplatser nedläggs
och slås samman. Områden och fastigheter som
bedöms som obehövliga eller mindre viktiga
avyttras.

156

Den första fasen av personalplaneringen i samband med reformen slutfördes i början av oktober. Omkring 11 900 personer placerades i arbetsuppgifter enligt den nya organisationens krav. I
detta sammanhang var det 895 personer som inte
kunde anvisas arbete i den nya organisationen.
Dessa har dock förtur som sökande till tjänster
inom försvaret. Omkring 400 arbetsuppgifter
blev fortfarande obesatta. Ansökningstiden till
de lediga arbetsplatserna inleddes i januari 2013.
Statsrådet avgav i december till riksdagen en
redogörelse om Finlands säkerhets- och försvarspolitik. Där beskrivs bl.a. försvarsmaktsreformen
och försvarsmaktens fredstida organisation 2015.
Den allmänna värnplikten består som bas
för Finlands försvarssystem. Enligt redogörelsen
kommer uppbådssystemet att utvecklas, likaså
kommer de värnpliktigas ekonomiska, samhälleliga och sociala ställning att förbättras för att
motivationen att fullgöra tjänstgöringen ska
kunna främjas och för att det ska kunna säkerställas att den allmänna värnplikten fungerar.
Landstridskrafterna kommer att ha en stab
och åtta truppförband: Jägarbrigaden (Sodankylä), Gardesjägarregementet (Helsingfors Sandhamn), Kajanalands Brigad (Kajana), Karelska
Brigaden (Kouvola Vekaranjärvi), Pansarbrigaden (Hattula Parola), Björneborgs Brigad (Säkylä), Uttis Jägarregemente (Kouvola Uttis) och
Markstridsskolan (Villmanstrand).
Militärlänen och deras staber, de fristående
regionala byråerna, Norra Karelens Brigad (Kontioranta), Tavastlands Regemente (Lahtis) och
Pionjärregementet (Keuru) läggs ned. Militärlänens stabers funktioner överförs till Landstridskrafternas Stab, olika truppförband och regionalbyråerna.
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Därtill blir Lapplands Luftvärnsregemente (Rovaniemi) en del av Jägarbrigaden, Signalregementet
(Riihimäki) upptas i Pansarbrigaden, Artilleribrigaden (Kankaanpää Niinisalo) blir en del av Björneborgs Brigad och Reservofficersskolan (Fredrikshamn) inlemmas i Markstridsskolan.
Marinen kommer att ha en stab och fyra
truppförband, Kustflottan (Åbo), Kustbrigaden
(Kyrkslätt Obbnäs), Nylands Brigad (Raseborg
Dragsvik) samt Sjökrigsskolan (Helsingfors Sveaborg). Marinkommandona och Kotka Kustbataljon läggs ned.
Flygvapnet kommer att ha en flygstab och
fyra truppförband: Karelens Flygflottilj (Siilinjärvi Rissala), Lapplands Flygflottilj (Rovaniemi),
Satakunta Flygflottilj (Tammerfors Birkala) och
Luftkrigsskolan (Jyväskylä Tikkakoski). Jaktflygsverksamheten koncentreras till Rovaniemi och
Siilinjärvi, transport-, förbindelse- och provflygsverksamheten till Birkala, flygutbildningen till
Tikkakoski. Flygvapnets Tekniska Skola (Jämsä
Halli) och Flygkrigsskolan (Kauhava) läggs ned.
Inom försvaret grundas Försvarsmaktens
logistikanstalt, som sköter materielanskaffningarna, miljöfrågor och logistiska arrangemang.
Anstalten ska också ansvara för bl.a. sjuk- och
hälsovårdsfunktionerna.
Beväringarnas tjänstgöringstid förkortades
med 15 dygn från början av år 2013. Efter ändringen varar tjänstgöringen i 165 dygn, 255 dygn
eller 347 dygn. Fördelarna med detta är bättre
förutsättningar att dels fullgöra utbildningen
av de kontingenter som hemförlovas, dels förbereda och inleda utbildningen av de inryckande kontingenterna.

Inspektionsiakttagelser för reformens del
Reformernas verkningar utreddes med inspektioner. Av de enheter som kommer att nedläggas
granskades Tavastlands Regemente, Pionjärregementet och Flygvapnets Tekniska Skola.
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Ett särskilt orosmoment som kom fram var situationen för de civila anställda vid de truppförband som slopas, eftersom utbudet av ersättande
arbetsplatser för dessa är mycket litet.
Det förekom bedömningar enligt vilka utbildningen av beväringar under övergångsperioden skulle bli problematisk, eftersom en del av
militärpersonalen byter över till sitt nya jobb
redan innan den tidigare arbetsplatsen lagts ned.
I sådana fall anställs ingen ersättande person.
Nedläggningsbesluten har bl.a. medfört att
socialkuratorerna fått ökad arbetsbörda. Många
anställda fick bekymmer särskilt med det att den
ursprungliga tidsplanen inte höll utan förlängdes, i kombination med osäkerhet när det gällde
nya arbetsplatser. Det förekom också oklarheter
om de eventuella stödpaketen.
Nedläggningarna medför också att många
tvingas byta hemort. Ett exempel är Pionjärregementet i Keuru, vars funktioner överförs till
Kajana, Säkylä, Vekaranjärvi och Villmanstrand.
Ett hundratal militärer hade fått erbjudande om
arbete på dessa orter, som alla ligger långt från
Keuru.
En del av den personal som tjänstgör i Lahtis
har möjlighet att flytta över till skäligen närbelägna arbetsplatser i Riihimäki. Många av de anställda vid Flygvapnets tekniska skola överförs
till Luftkrigsskolan i Tikkakoski, där en del av
dessa personer redan är bosatta.
Av de inspekterade förbanden är Karelens
Flygflottilj ett som till följd av reformen kommer
att få vidgad verksamhet. Över hälften av Hornetplanen som har ingått i Satakunta Flygflottilj
ska flyttas över från Tammerfors till Rissala, och
det gör att Karelens Flygflottilj blir Flygvapnets
största flygbas. Både stampersonalen och beväringarnas antal kommer att öka. En ny flottiljbyggnad är redan under byggnad.

4.4.2
Övrigt om verksamhetsmiljön
År 2012 sökte sig över 700 kvinnor till frivillig
militärtjänst. Endast en gång, år 1995, har det funnits fler sökande. Däremot har andelen kvinnor
bland försvarets anställda varit på nedgång redan
i flera år. Särskilt är detta en följd av att mängden
civila anställda proportionellt minskar. Hela hälften av civilpersonalen består av kvinnor. Antalet
kvinnliga militärer har under de senaste åren varit
praktiskt taget konstant, och deras andel är ca
fyra procent.
Mängden beväringar som avbryter sin militärtjänst under grundutbildningen var i stort sett
som under året innan. De förtida avgångarna är i
allmänhet fler inom den kontingent som rycker
in i januari än i julikontingenten. Det totala bortfallet i kontingenten juli 2011 var omkring 16 %,
jämfört med 19 % för kontingenten från januari
2012.
Av dem som deltog i 2012 års uppbåd förordnades 76 % till tjänst. Det var fråga om den manliga årsklassen 1994 som bestod av sammanlagt
34 300 män. På inalles 274 olika orter hölls sammanlagt 561 uppbådsförrättningar.
Finlands krishanteringstrupp i Afghanistan
minskades i september med 50 personer, och
verksamhetens tyngdpunkt försköts till att närmast gälla utbildning. I maj trädde 177 finländare i tjänst i en FN-ledd krishanteringsoperation i
Libanon. I oktober inledde marinen rekryteringen av ett förband på 25 militärer som ska delta i
skyddet av fartyg inom EU-operationen Atalanta.
Enligt en undersökning vid Tammerfors universitet har omkring en tredjedel av de manliga
beväringarna och cirka hälften av de kvinnliga
beväringarna någon gång utsatts för orättvis
behandling eller trakasserats.
En undersökning visar att officerarna är den
personalgrupp inom militären som har den bästa
arbetstillfredsställelsen. Övriga militärer känner
sig åsidosatta i förhållande till officerarna, bl.a.
när det gäller karriären och möjligheterna att

påverka. Manliga civila uppfattade sina möjligheter att klara sig i arbetslivet som sämre än officerarnas. Kvinnliga anställda med specialistuppdrag
ansåg allmänt att deras expertis inte uppskattas.
Drygt hälften av de kvinnliga officerarna hade
utsatts för sexuella trakasserier, vanligtvis i form
av osakligt tilltal.
Med anledning av forskningsresultaten har
det inom försvaret grundats en rikstäckande jämställdhets- och jämlikhetsarbetsgrupp, med uppgift att utveckla jämlikhetsarbetet och bedömningarna av könseffekterna i försvarsmakten.
BJO Lindstedt kommenterade redan år 2008
bristerna inom försvaret beträffande tryggheten i
samband med explosiva ämnen. Trots att utveckling i positiv riktning har skett, hade ett läge som
uppfyller reglerna inte uppnåtts vid fristens utgång 31.12.2012. I JO:s byrås inspektionsprogram
kommer bl.a. att ingå granskning av olika sprängämnesförråd.

4.4.3
Laglighetskontroll

Klagomål och egna initiativ
Till JO inkommer klagomål i militära ärenden
från beväringar inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Ett antal klagomål har också kommit från beväringars föräldrar och från
stampersonalen. För beväringar är tröskeln för
att anföra klagomål hög. De anser det ofta vara
bäst att vända sig till JO först efter avslutad tjänstgöring. Redan av denna anledning är det viktigt
med inspektioner i garnisonerna. Ärenden som
har samband med bemötandet av beväringar
utreds också på JO:s eget initiativ, bl.a. efter förtroliga samtal i samband med inspektioner av
garnisonerna.
Under året inkom 55 (föregående år 57) klagomål som gällde försvarsförvaltningen och
Gränsbevakningsväsendet. Mängden avgjorda
ärenden av detta slag var 56 (54).
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Beväringarna klagar bl.a. över tjänstgöringstidens
längd, utbildningsalternativen, befordringar och
tjänstgöringsplatser. I sådana ärenden är det vanligtvis inte möjligt att påverka beslutens innehåll
utan JO kan närmast ta ställning till beslutsförfarandet. Det förekommer också i viss mån klagomål över hälso- och sjukvården och bemötandet
av beväringar. JO har i olika sammanhang understrukit de förmännens ansvar för att det inte ska
få förekomma osakliga förfaranden bland deras
underlydande.
Personalens klagomål gäller ofta utnämningar, förflyttningar, befordringar, grunderna för
klassificering av uppgifters svårighetsgrad samt
ärenden som avgörs genom tjänste- och arbetskollektivavtal. Många av dessa ärenden är av det
slaget att justitieombudsmannen inte har befogenheter att ingripa i dem.
I ärenden som gäller försvarsförvaltningen
har åtgärdsprocenten i allmänhet varit synnerligen hög. År 2012 var den vid 25,4.

Inspektioner
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Inspektionerna av garnisoner har av tradition
utförts av justitieombudsmannen eller av de
biträdande justitieombudsmännen, beroende
på vem som enligt den interna arbetsfördelningen ska avgöra dessa ärenden. Under de senaste
åren har inspektionerna också kunnat utföras
av föredragande som förordnats till uppgiften.
Under år 2012 inspekterades 11 militära anläggningar. Dessa var, i kronologisk ordning, Tavastlands Regemente, Centret för Militärmedicin,
Flygvapnets Tekniska Skola, Pionjärbataljonen,
Marinstaben, Skärgårdshavets Marinkommando,
Nylands Brigad, Finska vikens Marinkommando,
Karelska Brigaden, Karelens Flygflottilj och Regionalbyrån i Norra Savolax.
I samband med inspektionerna av garnisonerna får beväringarna och den stamanställda personalen tillfälle att föra förtroliga samtal. Under
samtalen med beväringarna framkommer det ofta sådant som tas upp vid det avslutande samta-

let med kommendören. Många mindre problem
klaras upp på detta sätt. När det gäller principiella
frågor eller allvarliga missförhållanden kan JO inleda en särskild utredning eller förundersökning.
I samband med inspektionerna har det framgått att beväringskommittéerna spelar en viktig
roll för utvecklandet av tjänstgöringsförhållandena. Representanter för beväringskommittéerna har i flera fall påtalat missförhållanden som
annars inte skulle ha kommit fram. Även vid de
samtal som förts med läkare, präster och socialkuratorer har framför allt frågor gällande beväringarnas tjänstgöringsförhållanden och bemötandet av beväringar diskuterats.
Beväringarnas ekonomiska bekymmer är
en evighetsfråga som alltid kommer upp i samband med inspektionerna. Största delen av de
ärenden som socialkuratorerna behandlar har
att göra med ekonomi. Beväringarnas ekonomiska problem hänger i allmänhet ihop med skuldsättning, exempelvis svårigheter som uppkommit i samband med snabblån. Beväringarna med
kort tjänstgöring är de som brukar ha de största
ekonomiska svårigheterna, då också dagpenningen för dem är klart lägre än den som betalas till
beväringar som tjänstgjort en längre tid.
Under inspektionerna kom det fram att kriterierna för beviljande av militärbidrag försatte
många beväringar med egen familj i avsevärt
sämre ställning än ensamstående. Som extremfall kan nämnas en beväring som hade ett barn
och en maka, som lyfte knappt 1 400 euro i föräldrapenning. Militärbidraget till beväringen
var 17 euro. BJO Pajuoja tog på eget initiativ upp
kriterierna för beviljande av militärbidrag till
behandling (4412/2/12).
Socialkuratorerna ansåg det uppsökande ungdomsarbetet enligt ungdomslagen vara lyckat.
Syftet är att nå ungdomar i behov av hjälp och
stöd och förmå dem att utnyttja den service som
finns att få. Försvarsmakten måste trots sekretessbestämmelserna underrätta hemkommunen
om en ung person under 25 år befrias från militärtjänst på grund av bristande tjänstgöringsförmåga
eller av samma skäl avbryter sin militärtjänst.
Uppgifterna behövs för det uppsökande arbetet.

Under inspektionen vid Centret för Militärmedicin diskuterades framför allt resurserna. Det kom
fram att anordnandet av sjukvårdstjänster var bekymmersamt, bl.a. på grund av kronisk brist på
läkare. Särskilt hade det varit svårt att få läkare
till Sodankylä och till Kajana. Av fyra läkartjänster inom Kajanalands Brigad hade bara en besatts
med en fast anställd läkare. Nylands Brigad i Raseborg var den enda garnisonen som helt saknade tjänsteläkare. Det berättades att man köper
läkartjänster utifrån och p.g.a detta byts läkarna
ofta ut. Ett problem är också den snabba omsättningen av vårdpersonal och att personalen ofta
utmattas.

Inspektionsiakttagelser från garnisonerna

Under inspektionen av Nylands Brigad i Raseborg
diskuterades hur garnisonen tillämpar språklagen.
Även om garnisonen är enspråkigt svensk, konstaterades språkanvändningen vara flexibel och
anpassad till de rådande behoven. Det kunde också konstateras att utbudet av tjänster på finska är
bättre än de i språklagen fastställda minimikraven.
Inom Karelska Brigaden i Vekaranjärvi hade
en orenoverad kasernbyggnad mycket slitna
lokaler och var i akut behov av reparationer.
Företrädare för beväringskommittén berättade
att en del av brigadens utbildande personal inte
ställde sig positivt till kommitténs arbete. Under
stridsövningar för underhålls- och transportkompaniet hade i vissa sammanhang den virtuella fienden kallats ”ryssar”. Beväringarna sade sig
önska en neutralare fiendebenämning. Språkbruket kunde tänkas kränka sådana beväringar
med rysk bakgrund.
Den största delen av de uppbåd som anordnas
av Regionalbyrån i Norra Savolax hålls i lokaler
som tillhör församlingarna. Om en person inte
ville inställa sig till uppbådet i en församlingslokal, anordnades möjlighet för personen att uppbådas på någon annan plats. Församlingarnas lokaliteter sades vara de kostnadseffektivaste för
anordnandet av uppbåd och syn. Landstridskraf-
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ternas Stab har bestämt att bruket av församlingslokaler för uppbåd bör undvikas alltid när
det är möjligt.
I samband med inspektionerna diskuterades
också sätten för behandling av skadeståndsärenden. Det ansågs att utredningsförfarandet vid
mindre skador var arbetsdrygt och kostsamt i
synnerhet i situationer där det var fråga om skador på endast några tiotals cent eller några euro.
Med beväringarna diskuterades framför allt
frågor om jämlikt bemötande. Den kanske största frågan från jämlikhetssynpunkt är beväringstidens längd. Den långa tjänstgöringstiden för
personer som får officers- eller annan specialutbildning kan inte anses vara ett problem när de
värnpliktiga medvetet vill ha och strävar efter
sådan utbildning. Däremot uppkommer det jämlikhetsproblem och besvär med motivationen i
situationer där personer mot sin vilja åläggs lång
tjänstgöring. Det hade förekommit att beväringar rentav avbrutit tjänstgöringen då de fått höra
att de tagits ut till underofficersskolan. Skillnaden
mellan januari och juli månads kontingenter är
avsevärd. I julikontingenten är andelen beväringar
som vill genomgå ledarutbildning klart större.
Både inom Skärgårdshavets Marinkommando och Finska vikens Marinkommando kom det
fram att de beväringar som tjänstgör på fartygen
hade betydligt bättre motivation och var friskare
än beväringarna i kustförbanden. Orsaken bedömdes vara tjänstemotivationen, som i fartygstjänst
var mycket hög. På fartygen var också relationerna mellan underlydande och befäl betydligt personligare, vilket ansågs vara bra.
Det sades förekomma betydande skillnader
mellan olika enheter inom samma garnison när
det gäller tjänstgöringsarrangemang, permissioner och fritid, trots att det inte finns några tjänsterelaterade grunder för skillnaderna. I vissa enheter kan man ha förlängda kvällspermissioner
medan andra inte sysslar med sådant. Enligt utsago finns det också skillnader när det gäller permissionspraxis och duglighetspermissioner. Praxis varierar också i fråga om rätten att använda
mobiltelefoner och bärbara datorer, tobaksrökning och besök på soldathemmen. Beväringar i
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överordnad ställning och i kontingenter som varit längre i tjänst kan dessutom ha privilegier jämfört med andra.
På de inspekterade objekten hade det uppgjorts jämställdhetsplaner; i sådana planer ingår
normalt även planer för likaberättigande. Hur
jämställdheten realiserats och hur den utvecklas
uppföljdes utgående från utbildning, jämlikhetsenkäter, undersökningar av arbetsatmosfären,
enkäter inför hemförlovningen och andra observationer. Ofta ansågs problemen höra ihop med
skillnaderna mellan olika yrkesgrupper, något
som närmast förefaller vara ett allmänt strukturellt problem inom försvarsmakten som helhet.
Under inspektionerna framfördes oro för hur
uppföljningen av jämlikheten ska genomföras
i framtiden, i och med att det i den strukturella
omvandlingen ingår att tjänsten för en jämlikhetsplanerare vid Huvudstaben dras in, och att
försvarsgrenarna slopar socialchefstjänsterna.

4.4.4
Avgöranden som
berör försvarsmakten

Tillrättaläggandet av avlöningssystemet
har räckt oskäligt länge
Försvarsmakten införde i april 2011 ett nytt avlöningssystem, som medan introduktionen framskred ideligen konstaterades medföra nya och
oförutsedda problem. Verkningarna av de i maj
2011 verkställda löneutbetalningarna korrigerades fortfarande i samband med lönebetalningarna så sent som i februari 2012.
Problemen med löneutbetalningarna kom till
BJO:s kännedom i samband med inspektionerna.
BJO tog upp ärendena på eget initiativ. Till JO hade också fem klagomål inlämnats om avlöningsproblemen.
Utredningarna visade att felen huvudsakligen
hade uppkommit i samband med betalningen av
extra löner och lönetillägg, och att tusentals arbetstagare hade blivit utan dessa. När sedan felen

åtgärdades med inbetalning av de obetalda löneandelarna direkt på löntagarnas konton, uppstod
ytterligare oklarheter. Några fick för stora lönejusteringar, och det blev nödvändigt att återkräva
överskotten.
Särskilt problematiska var gränssnitten för
tidsdata, där stora mängder information hade
överförts fel. Tidsgränssnittet ficks i skick först
på hösten.
Enligt uppgift från Huvudstaben fanns det i
bakgrunden till problemen också systemtekniska
fel, fel i inmatningen av data samt inkompetens.
Systemet blev till största delen reparerat under första halvåret 2012. Enstaka justeringar företogs även senare.
BJO ansåg att försvarsmaktens åtgärder för
tillrättaläggande av felen hade pågått oskäligt
länge. Här var det fråga om de anställdas grundläggande utkomst, och rätten till lön är den viktigaste rättigheten för en tjänsteman.
Enligt uppgift från Huvudstaben hade systemet testats före ibruktagningen, och då hade
felen inte observerats. Eftersom det ideligen
konstaterades nya problem, var det enligt BJO
ett tecken på att testningen inte hade varit tillräckligt ingående. Det hade inte heller varit klart
vems uppgift det hade varit att testa systemet.
De största problemen hade enligt Huvudstaben berott på systemets tidsgränssnitt, som hade
levererats av ett privat företag. Eftersom övervakning av privatföretag inte ingår i JO:s befogenheter, var det inte möjligt att med laglighetstillsynsmetoder entydigt identifiera de instanser som
eventuellt hade förfarit felaktigt.
I vilket fall som helst ansåg BJO att försvarsmakten som beställare bar ansvaret för att defekta löneutbetalningssystemet hade godkänts och
tagits i bruk. Eftersom det också konstaterades
brister i kompetensen hos den personal som
använde det nya systemet, ansåg BJO att det var
motiverat att fråga om den givna utbildningen
hade varit tillräcklig (2357/2/11*).

Grunderna för fastställande av
beväringstjänstgöringens längd
I ett klagomål kritiserades förfarandet vid fastställandet av längden av den klagandes militärtjänst. Den klagande hade mot sin vilja förordnats att tjänstgöra i 362 dygn. Personen hade
önskat sig 180 dygns tjänst, eftersom han hemma hade ett ettårigt barn att försörja, och för
att hans maka behövde resa bort för studier.
Enligt BJO är det truppförbandets kommendör som fattar beslut om de värnpliktigas tjänstgöringsperiod; beslutet fattas som militärt kommandomål och kan alltså inte överklagas. Av utredningen att döma kunde det inte visas att det
vid fastställandet av den klagandes tjänstgöringstid hade förfarits på ett sätt som strider mot lagen, varför åtgärder av laglighetsövervakningen
inte var påkallade.
På ett allmänt plan kan det dock enligt BJO
framföras synpunkter som indikerar att det hade förekommit problem i samband med bestämmandet av en längre tjänstgöringstid i strid med
den berörda personens vilja.
Fastställandet av tjänstgöringstiden måste
utgå från försvarsmaktens behov, och det är dessa som i sista hand är avgörande. Dock är den
värnpliktiga personens egen vilja ingalunda irrelevant vid bestämningen av utbildningen. Enligt
regeringens proposition till värnpliktslag ska det
eftersträvas att tillräckligt många personer som
är villiga att tjänstgöra under den längre perioden
påträffas, eftersom viljan att ta emot utbildning
också inverkar på tjänstgöringsmotivationen.
Personalavdelningen på Huvudstaben betonade också att motiveringarna till förordnandet av
utbildningsgren och omsorgsfullt genomförande
av detta val alltid har visat sig ha påtaglig inverkan
på beväringarnas tjänstgöringsmotivation. Det är
en av grundförutsättningarna för intervjuerna och
för att valen lyckas, att rekryterna får beskrivningar av de olika utbildningsalternativen och av vad
som ingår i dessa. Personalavdelningen uppger att
även beväringens villighet tas i beaktande. Detta
är av avgörande betydelse för att valet av dem som
tas till lång tjänstgöring ska lyckas.
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En värnpliktsarbetsgrupp under ledning av Risto
Siilasmaa betonade i sin rapport att den allmänna
värnplikten för att fungera måste skapa motivation hos de värnpliktiga. De längre tjänstgöringsperioderna ska motiveras med tydliga stimulansfaktorer, för att utbildningen ska attrahera tillräckligt med lämpliga sökande.
I sitt utlåtande konstaterade försvaret att de
sociala och ekonomiska skäl som den klagande
hade framfört inte är sådana i värnpliktslagen
preciserade motiveringar som ger laga anledning
till beslut om kort tjänstgöring.
På andra håll har beväringar under inspektionerna uttryckt sin förtrytelse över att militärtjänstgöringen för proffsidrottare kan skräddarsys enligt individuella krav, bl.a. med avseende
på inträdet i tjänst och tjänsteperiodens längd.
Detta anses kränka bl.a. jämlikheten beväringar
emellan. BJO har på eget initiativ tagit upp arrangemangen för yrkesidrottares militärtjänst till
granskning (3792/2/12*).
I vissa situationer har beväringarna också
möjlighet att påverka tjänstgöringstidens längd.
I samband med inspektionen i Obbnäs, Finska
Vikens marinkommando, kom det fram att de
beväringar som klarar sig bäst under grundutbildningen (10 %) får framföra sin åsikt om vilka uppgifter de tilldelas under den fortsatta tjänstgöringen. Till de mest eftersökta uppgifterna hör i detta sammanhang uppdraget som kustsignalist; detta är nämligen ett uppdrag som kan avklaras med
den kortaste tjänstgöringstiden.
BJO har gett de ovan framförda synpunkterna
på fastställandet av tjänstgöringstiderna till Huvudstabens kännedom (2142/4/11).

4.4.5
Gränsbevakningsväsendet
Gränsbevakningsväsendets verksamhet var föremål för en genomgång under en inspektion hos
staben för Gränsbevakningsväsendet.
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Till Gränsbevakningsväsendets uppgifter hör bevakning av rikets gränser, gränskontroller, brottsbekämpning, havsområdets trygghet, skydd av
den marina miljön, internationellt samarbete
samt rikets försvar. Nio förvaltningsenheter ansvarar för väsendets uppgifter. Tyngdpunkten för
säkerheten vid gränserna är inkommande trafik
över landets gränser, en regional tyngdpunkt i
sydöstra Finland och en vid Helsingfors-Vanda
flygstation.
Kärnan i väsendets brottsbekämpning är
brott i anslutning till olaglig inresa över Schengenområdets yttre gräns. Likaså tar Gränsbevakningsväsendet hand om andra brottsmisstänkta
som de påträffar i sitt övervakningsarbete. Detta
kan t.ex. vara fall av rattfylleri och fylleri i sjötrafik, jakt- och fiskebrott samt miljöbrott.
Polisen har rätt att för undersökning ta över
vilket ärende som helst som Gränsbevakningsväsendet har under behandling. Hittills har polisens benägenhet att göra detta varit sällsynt.
Till sjöräddningsuppdragen hör bl.a. assistans till fartyg och båtar i sjönöd, förebyggande av olyckshändelser, efterspaning av försvunna personer samt sjuktransporter till sjöss och
i skärgården. Räddning av ekonomiska värden
hör inte till sjöräddningsverksamheten.
De gränsjägarkompanier som inom Gränsbevakningsväsendet ger beväringsutbildning
finns inom Norra Karelens gränsbevakningssektion i Onttola och Lapplands gränsbevakningssektion i Ivalo. Specialgränsjägarutbildningen
sker vid Gräns- och sjöbevakningsskolans Imatraenhet i Immola.
Gränsbevakningsväsendet går in för att
främja möjligheterna för kvinnor att söka sig
till tjänsterna. Systemet för rekryteringen till
grundutbildningen för gränsbevakare har ändrats
så att kvinnor kan ansöka om plats i utbildningen redan innan de avlagt frivillig militärtjänst.

4.5
Tullen
Till detta sakområde hänförs alla klagomål som
gäller tullens förfarande. Klagomålen gäller i
allmänhet förtullning, tullbeskattning och förfarandet vid tullkontroller.
Tullärendena avgjordes av BJO Maija Sakslin
och huvudföredragande inom detta sakområde
var referendarierådet Riitta Länsisyrjä. Samtliga
fall som refereras i avsnitt 4.5.4 avgjordes av BJO
och föredrogs av huvudföredraganden. Övervakning av användningen av teletvångsmedel, avsnitt
4.6.

4.5.1
Verksamhetsmiljön
Tullverkets förvaltningsorganisation, som ännu
år 2012 bestod av Tullstyrelsen, tulldistrikten och
tullaboratoriet, ändrades 2012 genom lagen om
Tullens organisation. Den nya organisationen
trädde i kraft 1.1.2013. Därmed ombildades Tullstyrelsen, de underlydande fem tulldistrikten och
tullaboratoriet till en ny riksomfattande myndighet inom finansministeriets (FM) förvaltningsområde, under namnet Tullen. Tullen leds av en
generaldirektör. I en förordning av statsrådet
föreskrivs närmare om den nya organisationens
enheter och uppgiftsfördelningen mellan den.
Tullens uppgifter förändrades inte i samband
med lagändringen. Tullen ska fortfarande sköta
tullklareringen, tull-, punkt- och bilbeskattningen, mervärdesbeskattningen av import, tullövervakningen av varor som importeras och exporteras samt utlandstrafiken, förhindra och avslöja tullbrott och vidta andra tullåtgärder. Enligt
vad som föreskrivs särskilt ska den verkställa
annan beskattning och utföra förundersökning
av tullbrott samt sköta statistikföringen av utrikeshandeln.

BJO gav FM ett utlåtande om utkastet till proposition med förslag till den nyss nämnda lagen
(154/5/12). I utlåtandet uppmärksammar BJO bl.a.
bestämmelserna om behörighetskrav och språkkunskaper. Också riksdagens förvaltningsutskott
uppmärksammade samma bestämmelser. Utskottet ansåg att det behövs en ny särskild beredning
för att komplettera lagstiftningen med bestämmelser om tullmän och deras utbildning.
Vid FM bereddes under året också ett utkast
till proposition om tullagens nya bestämmelser
om genomsökning av personer. Enligt utkastet
ska i tullagen, i stället för genomsökning av personer, användas begreppen kroppsvisitation och
kroppsbesiktning. Dessa preciseras så att de motsvarar tvångsmedelslagens begrepp. BJO konstaterar i sitt utlåtande till ministeriet (3339/5/12)
bl.a. att propositionsutkastet är motiverat i fråga om förtydligandet av begreppet kroppsvisitation och att det i tillräckligt utsträckning beaktar
tvångsmedelslagens reglering.
Till denna del tar BJO inte ställning till om det
t.ex. i fråga om resgods är skäl att avvika från den
innebörd som begreppen har förundersökningslagen. Också genomsökning av resgods innebär
ett ingrepp i den personliga integriteten och därför är det i varje fall skäl att ställa en viss tröskel
för en sådan åtgärd. BJO har redan tidigare föreslagit en tröskel för kroppsvisitation. Till den del
som det är fråga om att i tullagen reglera förutsättningarna för dessa administrativa tvångsmedel anser BJO att propositionen för preciseras.
Också tullagens 14 § där det föreskrivs om Tullens befogenheter bör ses över, i synnerhet med
avseende på de grundläggande rättigheterna och
principerna om en god förvaltning.
Särskilda bestämmelser kommer sannolikt
att utfärdas om Tullens personregister. I ett senare skede bereds egentliga bestämmelser om
tullförfarandet.
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Dessa lagstiftningsreformer bereds fortfarande
vid FM.
I slutet av 2012 överlämnade regeringen till
riksdagen en proposition med förslag till lag
om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs
genom ett särskilt beslut. I propositionen föreslås att i lagstiftningen ska göras de ändringar
som förutsätts av det s.k. ne bis in idem -förbudet
i Europeiska människorättskonventionen, dvs.
förbudet mot åtal och dom två gånger i samma
ärende. Den rättsliga betydelsen och genomförandet av förbudet diskuterades både i Finland
och i andra europeiska länder.

4.5.2
Laglighetskontroll
Under år 2012 avgjordes cirka 30 klagomål som
berörde denna kategori av ärenden. Åtgärder
vidtogs i 11 av de avgjorda ärendena (37 %).

Förtullningsförfarandet
Den livliga näthandeln gav upphov till flera klagomål. I ett antal klagomål kritiserades också förtullningsförfarandet.
I samband med ett klagomål som gällde
import av flytande refill för s.k. elektroniska
cigaretter anförde BJO allmän kritik av förfarandet då varor omhändertas. BJO konstaterade att
enligt tullförordningen ska över omhändertagande av föremål eller ämnen utfärdas ett intyg. Förordningens ordalydelse tyder på att detta ska ske
omedelbart. Tullen hade gett klaganden ett intyg
först ca 1,5 månad efter omhändertagandet. Tulldistriktet åberopade att Itella Abp som svarat för
transporten av postförsändelsen borde ha meddelat klaganden att varan omhändertagits av Tullen. Tulldistrikten motiverade förfarandet också
med det stora antalet motsvarande försändelser
och med att det rådde oklarhet om försändelsernas tullrättsliga status.
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På dessa grunder kunde det dock inte finnas något hinder för att utfärda intyg över omhändertagandet och det krävdes inte heller en avslutad
utredning för att intyget skulle kunna utfärdas.
Tullen kunde sålunda inte åberopa transportörens, dvs. i detta fall Itella Abp:s skyldighet att
i enlighet med postlagen meddela kunden att försändelsen var försenad. Eftersom det var Tullen
som med stöd av tullagen omhändertagit försändelsen var det sålunda Tullen som ansvarade för
att kunden underrättades.
Då omhändertagandet – så som i det aktuella
fallet – pågår ca 6 månader, vilket är ett relativt
långt dröjsmål, bör det behandlas på ett sätt som
är förenligt med förvaltningslagens bestämmelser om parternas rättsskydd i samband med förvaltningsbeslut och med grundlagens 21 § där det
föreskrivs om garantier för en god förvaltning.
Om en vara omhändertas måste ett förvaltningsbeslut fattas, om inte ärendet på grund av brottsmisstanke leder till brottsanmälan. De krav som
en god förvaltning ställer uppfylldes inte heller
i fråga om meddelandet om omhändertagandet,
eftersom myndigheten enligt den serviceprincip
som ska iakttas inom förvaltningen måste redogöra för grunderna för sina åtgärder. Av meddelandet framgick inte hur och på vilka grunder
Tullens tolkning av tillåtligheten och förutsättningarna för importen hade ändrats.
BJO anser att tulldistriktets förfarande inte
nådde upp till de krav som en god förvaltning
ställer. Dröjsmålet med meddelandet om omhändertagandet samt avsaknaden av ett motiverat
och överklagbart förvaltningsbeslut hade försatt
klaganden i en rättsligt oviss situation och han
hade inte heller på det sätt som avses i grundlagens 21 § kunnat få sin sak behandlad av en behörig domstol. Tullen beklagar i sin utredning den
olägenhet som klaganden orsakats på grund av
dröjsmålet (3527/4/10).
Enligt Tullens utredning bereds som bäst föreskrifter om hörande av parter och om överklagbara
förvaltningsbeslut. BJO meddelade att hon kommer
att följa de åtgärder som Tullen vidtar för att utveckla förfarandet för omhändertagande.

Klaganden kritiserade den omständigheten att
nedläggningen av ett antal av Tullens postförtullningskontor har lett till att tullningsförfarandet blivit långsammare. BJO tog reda på hur Tullens verksamhetsställen är fördelade över hela
landet. I synnerhet i de inre delarna av landet är
avstånden mellan postförtullningsställena avsevärt mycket längre än i huvudstadsregionen.
Eftersom det enligt serviceprincipen ska finnas
mångsidiga möjligheter att uträtta ärenden och
få service ställde BJO frågan om varor som per
post köpts i andra än EU-länder bör kunna tullklareras på Tullens samtliga verksamhetsställen,
eller om det utöver förtullning via nätet bör finnas också andra alternativ än att personligen uträtta ärenden på vissa tullkontor. BJO anser det
vara skäl att i samband med Tullens organisationsreform överväga möjligheterna att organisera postförtullningen på ett sätt som överensstämmer med principerna för en god förvaltning
(3911/4/11*).
Tullen meddelade att avsikten är att i februari
2013 ta i bruk en funktion som innebär att kunden
själv kan kan sköta tullklareringen av sin postförsändelse via Tullens avgiftsfria webbtjänst och meddela att han eller hon avhämtar den tullklarerade
försändelsen vid postens servicedisk på Vingvägen
i Vanda. Dessutom har tullen för avsikt att under
2013 ta i bruk en sådan funktion att kunden kan
tullklarera sin postförsändelse också på tullkontor
där Tullen inte uppbevarar postförsändelser i väntan på kundens tulldeklaration.
Också frågan om skydd mot s.k. självinkriminering i samband med tullövervakning aktualiserades i ett klagomål (3609/4/10). Klaganden ansåg
att det inte var förenligt med självinkrimineringsskyddet att en passagerare i samband med tullövervakning vid ett gränsövergångsställe måste
redogöra för personliga omständigheter, t.ex. för
användningsändamålet för alkoholdrycker.
Självinkrimineringsskyddet innebär i princip
att uppgifter som med stöd av förpliktande bestämmelser har inhämtats av någon annan myndighet än en förundersökningsmyndighet, inte
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senare får användas som nyckelbevis i en särskild
straffprocess mot personen i fråga.
Europeiska människorättsdomstolens praxis
har i detta avseende också lett till en förändring
också när det gäller de finländska domstolarnas
inställning till att i en straffprocess utnyttja uppgifter som fåtts i samband med ett tvångsverkställighetsförfarande. Skyddet mot självinkriminering, som kan härledas från artikel 6 i Europeiska människorättskonventionen, ger en konkurseller utsökningsgäldenär rätt att vägra lämna ut
begärda uppgifter om han eller hon inte kan utesluta möjligheten att uppgifterna senare kommer
att användas som bevis mot honom eller henne i
en straffprocess (HD 2009:80 och 2010:49).
Enligt punktskattelagen ska var och en utan
hinder av sekretessbestämmelserna på begäran
ge tullmyndigheten uppgifter om inköp, innehav, flyttningar, försäljningar och tillverkning av
punktskattepliktiga produkter. Enligt BJO:s åsikt
kan skyldigheten att enligt punktskattelagen
uppge användningsändamålet för hemkomstgåvor förefalla problematisk med beaktande av bestämmelserna om självinkrimineringsskydd och
rättspraxis, om vederbörande inte kan utresluta
möjligheten att uppgifterna senare används som
bevis mot honom eller henne i en straffprocess.
BJO sände sitt avgörande för kännedom till
FM för att säkerställa att självinkrimineringsskyddet beaktas och för utredning av möjligheten att göra ändringar i lagen. Hon meddelade
att hon till denna del fortsättningsvis följer lagberedningen (3609/4/10).
Enligt högsta domstolens avgörande HD
2012:45 fick uppgifter som svaranden lämnat under förundersökningen inte användas som bevis
mot honom. Orsaken till förbudet var att svaranden inte anlitat biträde under förundersökningen
och att han inte i enlighet med Europeiska människorättskonventionen på ett giltigt sätt hade
avstått från sin rätt att anlita biträde och från sin
rätt att inte behöva medverka till utredningen av
sin egen skuld.
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Utsjoki tullstation har mycket liten bemanning.
Tullinspektör Veikko Pieski hade arbetstur då BJO
Maija Sakslin inspekterade stationen i juni 2012.

Enligt vad som framgått i samband med utredningen av ett ärende hade man vid Tullen hösten
2012 tagit i bruk ett på riksåklagarämbetets anvisningar baserat förhandsmeddelande som ska ges
den misstänkte innan förhör inleds och varmed
den misstänkte informeras om rätten att inte behöva medverka till utredningen av sin egen skuld
(3873/4/11).

Gottgörelse
I ett beslut (1664/4/09) konstaterades det att
Tullstyrelsens handlat fel då den från efter 2008
inte längre hade rättat fel i de skattesatstabeller
som den publicerat. Den hade inte heller rättat
beskattningsbeslut genom vilka den uppburit för
mycket skatt på grund av felaktiga skattesatser.
BJO ansåg att Tullen borde ändra de felaktiga
beslut som ännu kunde rättas enligt bestämmelserna om rättelse av sakfel. Klagomålsavgörandet
gällde endast en viss modell av ett visst bilmärke.
I samband med överklaganden av beslut om bilskatt fick Tullstyrelsen dock kännedom också

om andra fel i skattetabellerna. Efter beslutet
sammanställde Tullen för tulldistrikten en tabell
över de alltför höga skattesatserna. Tullen rättade de felaktiga bilskattebesluten och återbetalade de överuppburna skatterna för fem år tillbaka
i tiden, fr.o.m. den dag då Tullen upptäckt felet
i skattesatstabellen.
Ca 300 beslut rättades. Det minsta återbetalda beloppet var 21,90 euro och det största 2 157,93
euro. Genomsnittsbeloppet var 221,39 euro. Sammanlagt återbetaldes skatter till ett belopp av
65 310,36 euro. Tullstyrelsen meddelade också att
den publicerar en tabell över de felaktiga procentsatserna på sina webbsidor. Om Tullen inte upptäckt alla enskilda fel skulle felen enligt meddelandet korrigeras på den skattskyldiges begäran.

4.5.3
Inspektioner
År 2012 inspekterade BJO Utsjoki tullstation i
Norra tulldistriktet samt Ålands tulldistrikt.

4.5.4
Övriga avgöranden

Kvittning av punktskattefordran
mot skatteåterbäring
Klaganden uppgav att Tullen hade sänt honom
ett meddelande varav framgick att tulldistriktet
hade kvittat 78,16 euro av hans skatteåterbäring
mot hans punktskatteskuld. Med tulldistriktets
kvittningsmeddelande följde ingen anvisning
för sökande av ändring enligt lagen om skatteuppbörd och i meddelandet nämndes inte hur
mycket som återstod av skatteåterbäringen efter
kvittningen. Klaganden ansåg att han borde ha
fått en sådan anvisning enligt lagen om skatteuppbörd. Accislagen som gällde vid den aktuella
tidpunkten innehöll ingen hänvisning till lagen
om skatteuppbörd. I utredningen ansågs det att
skatteuppbördslagens bestämmelser om kvittning inte var tillämpliga.

BJO konstaterade att det i många avseenden råder oklarhet om kvittningsrätten i fråga om ickereglerade offentligrättsliga fordringar. Det har
ansetts att en fri och obegränsad kvittningsrätt
inte på samma sätt som i privaträttsliga rättsförhållanden kan komma i fråga utan stöd i lag.
Trots detta samarbetar myndigheterna inom vissa förvaltningsområden systematiskt med t.ex.
skatteförvaltningen. Att det förekommer sådant
samarbete uttryckligen mellan tullen och skatteförvaltningen har redan konstaterats t.ex. i Statens revisionsverks berättelse (18/2009) i avsnittet om kvittning.
Enligt grundlagens 80 § 1 mom. ska genom
lag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter. Rättsskyddet
och individens rättigheter som nämns i grundlagens 21 § är helt oreglerade när det gäller kvittning av punktskatt. Enligt BJO:s åsikt är Tullens
förfarande när det gäller kvittning av skatt problematiskt med tanke på lagstiftningskravet, åtminstone när det inte är fråga om kvittning som
gjorts i samband med en myndighets självrättelse
på eget initiativ, t.ex. mellan Tullens fordran respektive dess betalningsskyldighet.
BJO föreslog att FM överväger att komplettera punktskattelagen med bestämmelser om kvittning. Det är skäl att i det sammanhanget också
överväga komplettering av tullagen med bestämmelser om kvittning av andra fordringar och betalningsskyldigheter.
Klaganden kritiserade också rådgivningen
om de rättsmedel som stod till buds. BJO konstaterade att det var uppenbarligen fråga om en förvaltningstvist. Tullöverinspektören borde ha gett
klaganden råd om väckande av s.k. förvaltningstvisttalan i förvaltningsdomstolen. Av ett kvittningsmeddelande framgår emellertid inte kvittningsdatum och inte heller inverkan av beslut om
avbrytande av verkställigheten eller kvittningens
inverkan på tidpunkten för skatteåterbäringen.
Alla dessa uppgifter skulle ha varit viktiga med
tanke på den skattskyldiges rättsskydd.
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Serviceprincipen, som hör till en god förvaltning, innebär att sakliga förfrågningar ska besvaras utan obefogat dröjsmål. Södra tulldistriktet
hade inte gjort detta, men klaganden hade efter
att ha förnyat sin förfrågan fått tullöverinspektörens svar. BJO meddelade att hon kommer att
avkräva Tullstyrelsen en utredning om vilka åtgärder detta ställningstagande har gett anledning
till (941/4/10* osv).
I sitt svar på klagandens andra klagomål
bad BJO Tullstyrelsen ytterligare utreda varför
klaganden efter kvittningen först 23.12.2012, och
efter flera förfrågningar hade fått den återstående delen av skatteåterbäringen, och inte direkt
efter kvittningen som hade skett i början av december. Samtidigt bad BJO Tullstyrelsen utreda
hur det kan säkerställas att den icke kvittade delen av skatteåterbäringen utan dröjsmål betalas
till den skatteskyldige (30/4/11).
FM hänvisade i sin utredning till den nya punktskattelag som trätt i kraft efter kvittningen som avses i klagomålet från år 2010. I lagen ingår en hänvisning enligt vilken lagen om skatteuppbörd ska
tillämpas i tillämpliga delar. Revideringen av punktskattesystemet har enligt FM hängt samman med
de planerade sammanslagningarna av beskattningsfunktionerna, som åtminstone inte i detta skede lett
till att punktbeskattningen överförts till skatteförvaltningen. Punktskattelagen kommer att ändras i
samband med den förestående revideringen av tullens punktskattesystem. I det sammanhanget kommer också kvittningsbestämmelserna att ses över.
FM meddelade att ministeriet kommer att diskutera
kvittningsfrågan med Tullstyrelsen för att avhjälpa
vissa brister också i tullagen.
Tullstyrelsen konstaterade i sin utredning bl.a.
att den 19.3.2012 utfärdat anvisningar om partiellt
avbrytande av verkställighet. Enligt anvisningarna
kan en kund som inte kan betala skatt på utsatt
datum ges rådet att ansöka om betalningsuppskov.
Då förhindras också kvittning. Tullstyrelsen meddelade vidare att BJO:s iakttagelser om kvittningsmeddelandets innehåll kommer att beaktas och att
bristerna kommer att avhjälpas i 2012 års anvisningar om kvittning av 2011 års skatteåterbäringar
mot Tullens fordringar.
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BJO kommer att följa hur lagstiftningsarbetet
och utvecklingen av kvittningsförfarandet framskrider (941* och 4167/4/10*).

Brister i tillsättningsförfarande
I ett klagomål kritiserades Tullens interna tillsättningsförfarande bl.a. då ett tulldistrikts tullhundsförare anställdes. BJO konstaterar att det
med tanke på öppenheten och en objektiv bedömning av utnämningsgrunderna och behörighetsvillkoren skulle ha varit skäl att i tillämpliga delar iaktta det sedvanliga förfarandet för
tillsättning av tjänster. Detta innebär bl.a. att det
fästs särskilt avseende vid innehållet i utnämningspromemorian.
BJO anser att det med tanke på FM:s anvisningar om tjänsteutövning, öppenhet och ett
jämlikt bemötande av sökandena är viktigt att
urvalskriterierna och meritjämförelsen uppfyller
kraven på en god förvaltning. I ärendet borde ha
upprättats en regelrätt jämförelse av sökandenas
meriter. Av utredningen framgick inte att sökandenas utbildning samt deras arbets- och övriga
erfarenheter skulle ha refererats på ett jämlikt
och heltäckande sätt. I Tullens förslag betonades
närmast sökandenas viktigaste personliga egenskaper och i viss mån betydelsen av deras arbetserfarenheter för en framgångsrik skötsel av uppgiften. I förslaget nämndes inte heller vilka frågor som ställts under arbetsintervjun eller hur
poängsättningen skett.
BJO ansåg att tillsättningsförfarandet i detta
avseende inte nådde upp till de krav som en god
förvaltning ställer och meddelade också vederbörande tjänstemän, tulldistriktet och Tullstyrelsen sin uppfattning om det bristfälliga förfarandet (1782/4/11).

Förfarandet då förbud mot
utlämnande av flyttbil upphör
Enligt BJO:s åsikt var Tullens kundmeddelanden
och anvisningarna på blankett 500 S vilseledande. Förfarandet stred mot principerna om rådgivning och godtrosskydd eftersom meddelandena
och blanketten kunde ge den felaktiga uppfattningen att man genom att vända sig till tullkontoret närmast sin boningsort kunde få bekräftelse om att förbud mot utlämnande av flyttbil
upphört och råd om hur ärendet skulle skötas.
I anvisningarna borde det också ha betonats att
man i första hand personligen bör vända sig till
ett tullkontor som sköter beskattningsärenden.
Information om tullkontoren finns på Tullens
webbsidor och kan också fås t.ex. per telefon av
Tullstyrelsens rådgivning.
BJO anser att Tullens förfarande i ärendet inte
var förenligt med rådgivningsskyldighet som hör
till principerna för en god förvaltning och delgav
Tullstyrelsen sin uppfattning om saken. Vid tidpunkten för beslutet hade Tullens blankett fortfarande inte korrigerats (2155/4/11).
I sin utredning med anledning av beslutet meddelade Tullstyrelsen att den publicerat en uppdaterad version av blankett 500 S, där flyttaren uppmanas att i första hand sända blanketten till närmaste tullkontor som handlägger bilbeskattning. Dessutom har kundanvisningen om bilbeskattning förtydligats så att av den framgår att anmälan inte
bekräftas medan kunden väntar.

Verkställighet av skattekvarstad
återkallades
Klaganden kritiserade den omständigheten att
Tullen inte vidtagit åtgärder för att återkalla verkställigheten av skattekvarstad efter att förvaltningsdomstolen upphävt debiteringsbeslutet.
BJO anser att utsökningsbalkens 8 kap. 4 § stöder
den uppfattningen att gäldenären själv måste vara
aktiv i ärendet. Specialbestämmelserna om skattekvarstad kräver emellertid att den som har direkt utsökningsbara fordringar, dvs. borgenären,
måste vidta åtgärder, trots att denna skyldighet

enligt lagen om verkställighet av skatter och avgifter uttryckligen ska gälla endast situationer där
debiteringen upphävs av förvaltningsdomstolen.
Rättsreglerna är oklara i detta avseende. I dem
förskrivs inte uttryckligen om sökanden, utmätningsmannen eller den som är föremål för utsökning aktivt ska medverka till att verkställighetsåtgärder återkallas. Verkställigheten av skattekvarstad upphör när tidsfristen gått ut utan att
sökanden yrkar på verkställighet av den debiterade skatten eller avgiften.
BJO anser med stöd av utsökningsbalkens
hänvisningsbestämmelser att ett kvarstadsbeslut kan jämställas med en verkställighetsgrund.
Därför bör utmätningsmannen vidta åtgärder för
att återkalla verkställigheten efter att skattekvarstadsbeslutets giltighet gått ut.
Då lagen om verkställighet av skatter och avgifter stiftades betonades emellertid också sökandens aktiva roll, trots att lagen inte tar ställning
till grunden för att beslagets giltighet upphör i
ett fall som detta. Det är förenligt med skälighetskravet och proportionalitetsprincipen att den som
ansökt om verkställighet, i detta fall Tullstyrelsen, kontaktar utsökningsmyndigheten då tidfristen för kvarstaden löper ut utan att Tullen vidtagit åtgärder för att säkra verkställigheten, trots
att den ansökt om kvarstad.
På svarandebolagets initiativ hade utmätningsmannen sedermera meddelat fastighetsregistermyndigheten att kvarstadens giltighet
gått ut, ca ett halvt år efter att den upphört.
BJO uppmärksammade Tullstyrelsens enhet
för skatteuppbörd och kredithantering på att sökanden bör stå i kontakt med utsökningsmyndigheten efter att tidsfristen för kvarstad upphört för
att obefogade verkställighetsåtgärder utan dröjsmål ska kunna återkallas (2310/4/11).
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4.6
Hemliga metoder för inhämtande av information

År 2012 svarade BJO Jussi Pajuoja för övervakningen av hemliga metoder för inhämtande av
information. Ansvariga föredragande var referendarierådet Juha Haapamäki och JO-sekreterare
Mikko Eteläpää.

4.6.1
Teletvångsmedel,
bevisprovokation genom köp
och andra hemliga metoder
för inhämtande av information
Med hemligt inhämtande av information avses
följande tvångsmedel som används vid förundersökning av brott: teleavlyssning, teleövervakning,
inhämtande av uppgifter om mobilteleapparaters
läge och teknisk observation. Till begreppet räknas också användning av samma slags metoder
för inhämtande av information som ingår i polislagen och tullagen, för förebyggande och uppdagande av brott. I polislagen ingår också bestämmelser om täckoperationer, bevisprovokation genom köp och förhindrande av att hemligt inhämtande av information avslöjas.
Den gällande lagen känner inte till begreppet
hemliga metoder för inhämtande av information.
I den nya tvångsmedelslagen och i den nya polislagen, som båda träder i kraft 1.1.2014, används begreppet emellertid och dessutom i en klart mera
vidsträckt bemärkelse än tidigare. Hemliga metoder för inhämtande av information är enligt den
nya lagstiftningen, utöver de metoder som räknas
upp ovan, bl.a. användning av informationskällor
och kontrollerade leveranser samt förtäckt inhämtande av information om teknisk observation av
utrustning.
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Utöver teleavlyssning och teleövervakning tas
också teknisk avlyssning upp nedan under rubriken Teletvångsmedel, trots att teknisk avlyssning
i allmänhet inte faller under begreppet i fråga.
Det är inte heller problemfritt att använda benämningen tvångsmedel om de metoder som
används med stöd av polislagen.
Teletvångsmedlen har, liksom teknisk observation, ofta tillsammans med täckoperationer
och bevisprovokation genom köp gått under benämningen hemliga tvångsmedel. Tanken bakom
benämningen är att dessa metoder används utan
den övervakades vetskap. Till vissa delar kan dessa metoder även slutgiltigt förbli okända för objektet.

4.6.2
Förnyandet av tvångsmedelslagen och polislagen
I oktober 2010 avlät regeringen propositionerna
222 och 224/2010 rd med förslag till totalrevidering av bl.a. tvångsmedelslagen och polislagen,
inklusive bestämmelserna om hemligt inhämtande av information. Riksdagen godkände propositionerna i mars 2011, efter talrika ändringar som
gjordes under utskottsbehandlingarna. Lagarna
träder i kraft 1.1.2014. När det nedan är tal om de
nya lagarna avses just dessa lagar.
Ett av reformens huvudsyften är att förtydliga
regleringen av de hemliga metoderna för inhämtande av information, som på grund av flera separata lagändringar har blivit en svåröverskådlig helhet. Detta har inte lyckats i alla avseenden trots
att regleringen på många sätt har preciserats och
exempelvis ett antal grundlösa skillnader mellan
tvångsmedelslagen och polislagen har elimine-

laglighetsövervakningen enligt sakområden
hemliga metoder för inhämtande av information

rats. Propositionerna tar upp många sådana delvis svårlösta frågor som inte är lätta och enkla att
besvara men som det är absolut nödvändigt att
reglera. Ett tecken på att frågorna är svårlösta är
att det till riksdagen redan innan lagarna har trätt
i kraft kommer att överlämnas propositioner med
förslag till ändring av dem. Ändringarna gäller
bl.a. hemligt inhämtande av information.
Förberedelser för de nya lagarnas ikraftträdande pågår inom ramen för ett särskilt projekt som
är gemensamt för Polisstyrelsen och Riksåklagarämbetet. Projektet Ponnistus 2014 tar bl.a. fasta
på användning av hemliga tvångsmedel och informationshämtning i samband därmed.
Det är dessutom meningen att bestämmelserna om hemligt inhämtande av information ska
revideras separat för tullens och försvarsmaktens
del så att ändringarna träder i kraft vid ingången
av 2014.

4.6.3
Teletvångsmedel
Med teleavlyssning avses att ett meddelande som
sänts via ett allmänt kommunikationsnät till eller
från en viss teleanslutning, e-postadress eller någon annan sådan teleadress eller teleterminalutrustning i hemlighet avlyssnas eller upptas för att
innehållet i meddelandet ska kunna utredas. Det
kan typiskt vara fråga om telefonavlyssning eller
utredning av innehållet i ett e-postmeddelande.
Med teleövervakning avses däremot att hemliga identifieringsuppgifter inhämtas om ett telemeddelande. Dessutom kan det vara fråga om att
en teleanslutning tillfälligt stängs av. Till identifieringsuppgifterna hör t.ex. information om från
vilket nummer ett annat nummer har uppringts
och när detta skett, samt uppgifter om en mobilteleapparats läge. Med hjälp av teleövervakning
inhämtas alltså inte information om innehållet
i ett meddelande.
Teknisk avlyssning innebär för sin del att ett
samtal eller något annat muntligt meddelande i
hemlighet avlyssnas eller upptas med hjälp av en

mikrofon eller någon annan teknisk anordning.
I den tekniska observationen ingår, parallellt med
teknisk avlyssning, också optisk övervakning och
teknisk spårning.

Laglighetskontrollen av teletvångsmedel
Efter att teletvångsmedel år 1995 togs i bruk i omfattande utsträckning har övervakningen av teletvångsmedlen utgjort en av tyngdpunkterna inom
JO:s arbete. Inrikesministeriet (IM) överlämnar
årligen för polisens del en berättelse om användningen av teleavlyssning och teleövervakning
samt teknisk avlyssning till JO. Berättelsen innefattar också ett avsnitt om användning av teknisk
observation i straffanstalterna. Tullstyrelsen överlämnar för sin del en egen utredning angående
användningen av teletvångsmedel vid Tullen. Detsamma gör även försvarsministeriet och Gränsbevakningsväsendet för egen del. På IM:s webbplats
kan den offentliga delen av ministeriets berättelse
studeras. Den offentliga delen av Tullstyrelsens
utredning finns på Tullens webbplats.
Årliga rapporter från olika myndigheter
förbättrar JO:s möjligheter att följa upp användningen av teletvångsmedel på ett allmänt plan.
I konkreta fall kan, redan av resursskäl, JO:s särskilda övervakning på sin höjd vara stickprovsmässig. Rapporteringen till JO har dessutom hela
tiden ökat i omfattning. Redan antalet tillstånd
att använda teletvångsmedel är nuförtiden flera
tusen årligen. I och med den nya lagstiftningen
ökar området för övervakning ytterligare år 2014.
Nu och i framtiden ska JO:s övervakning emellertid i första hand endast ses som ett komplement
till myndigheternas interna laglighetskontroll,
och den kan i själva verket i hög grad karaktäriseras som kontroll av kontrollen.
IM och Tullstyrelsen får en väsentlig del av
sin information via centralkriminalpolisens (CKP)
centraliserade ärendehanteringssystem SALPA.
Polisinrättningarna och de riksomfattande polisiära enheterna samt tulldistrikten avger årligen
rapporter om användningen och övervakningen

173

laglighetsövervakningen enligt sakområden
hemliga metoder för inhämtande av information

av teletvångsmedel till sina överordnade myndigheter. Myndigheterna får också information om
verksamheten genom sina egna inspektioner och
genom att hålla kontakt med undersökningsledarna.
Det har anförts ytterst få klagomål över användningen av teletvångsmedel, vilket antagligen
delvis beror på teletvångsmedlens hemliga karaktär. År 2012 inkom visserligen ett tiotal klagomål
av detta slag, men många av dem hänförde sig till
en enda undersökningshelhet. JO har därför genom t.ex. inspektioner i betydligt större utsträckning än vanligt på eget initiativ gått in för att kartlägga eventuella problem i lagstiftningen och i
den praktiska verksamheten. Vissa ärenden har
JO t.ex. tagit upp till prövning på basis av IM:s
berättelse. JO har emellertid begränsade möjligheter att undersöka ärenden på eget initiativ. För
att komplettera den information om användningen och övervakningen av teletvångsmedel som
framgår av IM:s årliga berättelse eller inspektioner, har JO:s kansli under verksamhetsåret stått
i kontakt med polisens högsta ledning och CKP.

Teletvångsmedlens särdrag
Teletvångsmedel innebär hemliga ingrepp i
kärnområden för flera mänskliga grundrättigheter, särskilt privatlivet, hemfriden, meddelandesekretessen och personuppgiftsskyddet. Det
finns dock gradskillnader i fråga om ingreppen.
T.ex. innebär teknisk avlyssning i en persons
stadigvarande bostad (bostadsavlyssning) ett
ingrepp i den personliga integriteten som går
betydligt djupare än teleavlyssning.
Ett lindrigare ingrepp än teleavlyssning är
teleövervakning, eftersom det där inte är fråga
om utredning av kommunikationens innehåll.
För att vara effektiva måste åtgärderna under alla
omständigheter hemlighållas för dem som de riktar sig mot, åtminstone i början av utredningen.
De personer som blir föremål för teletvångsmedel har därmed betydligt mindre möjligheter att
reagera på användningen av dessa tvångsmedel än
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när det är fråga om ”normala” tvångsmedel, som
de berörda personerna i praktiken får kännedom
om omedelbart eller mycket snart.
Till teletvångsmedlens särdrag hör att de ofta
också riktas mot personer som inte är misstänkta för något brott. T.ex. när det gäller avlyssning
av ett samtal finns det alltid också en samtalspart
som eventuellt inte har någonting att skaffa med
det brott som utreds. Bostadsavlyssning riktar sig
å sin sida mot privatlivsskyddets kärnområde och
innebär att alla som befinner sig i bostaden avlyssnas, exempelvis den misstänktes familj.
På grund av de hemliga tvångsmedlens särdrag är rättsskyddsfrågorna synnerligen viktiga,
både med avseende på dem som blir föremål för
tvångsmedlen och med tanke på hela rättssystemets trovärdighet. Den sekretess som oundvikligen hör samman med användningen av teletvångsmedel innebär också att verksamhetens
laglighet lätt ifrågasätts, vare sig det finns fog för
detta eller inte. Målet har därför varit att rättsskyddet tryggas med hjälp av specialarrangemang
både före och efter användningen av tvångsmedel. Till rättsskyddssystemets centrala delar hör
tillståndsförfarandet vid domstolen, myndigheternas interna övervakning och JO:s laglighetskontroll.

Beslut om användning av tvångsmedel
Av rättsskyddsskäl har det ansetts att det är viktigt att teleavlyssning endast får användas med
domstolens tillstånd. Den nya lagstiftningen innebär ingen förändring i detta avseende. Detsamma gäller i huvudsak också teleövervakning. Teknisk avlyssning kan, beroende på var den sker, i
vissa fall också utföras med stöd av polisens eget
beslut. De beslutskriterier som anges i lagen är
emellertid relativt vagt utformade och ger beslutsfattaren omfattande prövningsrätt. T.ex. den tröskel som föreskrivs för användning av teletvångsmedel i lagen, att ”det finns skäl att misstänka att
ett brott har begåtts”, är relativt låg.
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Vid prövningen av förutsättningarna för användningen av teletvångsmedel har domstolen endast
information från förundersökningsmyndigheten
att tillgå. ”Motparten” är nämligen inte närvarande vid sammanträdet – utom i bostadsavlyssningsfall. Om det är fråga om bostadsavlyssning är ett
offentligt ombud, vanligen en advokat eller ett
allmänt rättsbiträde närvarande för att bevaka
den persons intressen som tvångsmedlet riktar
sig mot (givetvis utan dennes vetskap).
Under behandlingen av propositionen med
förslag till tvångsmedelslagen upprepade grundlagsutskottet sin tidigare uppfattning (GrUU
36/2002 rd), dvs. att det är skäl att överväga att
utsträcka systemet med ett offentligt ombud
till beslutsfattande som gäller teleavlyssning
(GrUU 66/2010 rd). Detta vore en stor förändring
jämfört med nuläget, eftersom antalet bostadsavlyssningsfall som mest varit endast 18 under ett
år, medan antalet teleavlyssningstillstånd som
beviljades polisen och tullen t.ex. år 2010 var
över 2 000.
Om domstolen godkänner ansökan, ska den
bl.a. fastställa tillståndets giltighetstid. Denna är
i regel högst en månad i sänder och i beslutet ska
anges vilka personer och teleanslutningar, teleadresser eller teleterminaler åtgärden gäller.
Domstolskontrollens betydelse aktualiserades
i högsta domstolens (HD) prejudikat HD 2007:7.
I avgörandet konstateras att domstolen ska dra
försorg om den misstänktes rättsskydd då en ansökan om användning av tvångsmedel behandlas.
Domstolen ska utreda vilka fakta som ligger till
grund för brottsmisstankarna.
Enbart en tjänstemans hänvisning till uppgifter som erhållits i samband med brottsutredningen eller till de slutsatser som tjänstemannen dragit på basis av uppgifterna kan inte betraktas som
sådan tillräcklig utredning som uppfyller villkoren för att teletvångsmedel ska få användas. Ansökan ska grunda sig på konkreta fakta, med stöd
av vilka domstolen i varje enskilt fall själv kan
bedöma huruvida tröskeln ”skäligen misstänkt”
överskrids.

I det aktuella fallet upphävdes tillståndsbesluten
eftersom det varken i ansökningarna eller i tingsrättens beslut, som enbart innehöll hänvisningar
till motiveringarna i ansökningarna, hade presenterats några sådana omständigheter som kunde
läggas till grund för misstankar om att personerna i fråga gjort sig skyldiga till grovt narkotikabrott. Det aktuella fallet gällde teknisk avlyssning,
men beslutsmotiveringen är också direkt tillämplig på teleavlyssning och teleövervakning.
HD betonade domstolens roll för utredningen av grunderna för kravet i också i sitt avgörande HD 2008:54, där tingsrättens tillstånd till teknisk avlyssning upphävdes.

4.6.4
Avgöranden om teletvångsmedel
Liksom under tidigare år förekom endast ett fåtal
klagomål om teletvångsmedel. Av klagomålen
har en del vanligtvis bestått av allmänt hållna
misstankar där de klagande förmodade att deras
telefonsamtal avlyssnades eller att de var föremål
för observation av något slag. Det har årligen
endast anförts ett par klagomål som gällt tvångsmedel som verkligen har använts. De fall som
undersökts på eget initiativ spelar därför en stor
roll i sammanhanget.
Det gäller också att lägga märke till att det
enligt tvångsmedelslagen inte finns någon specifik tidsfrist för att överklaga beslut om tillstånd
att använda teletvångsmedel. Därför kan en misstänkt ännu flera år efteråt föra lagligheten hos
ett av tingsrätten beviljat tillstånd till hovrätten
för prövning. Denna möjlighet har också utnyttjats i någon mån.

Bristfällig motivering i beslut
om teleövervakning
BJO Pajuoja undersökte på eget initiativ motiveringen till ett beslut om teleövervakning som
framkommit i samband med ett klagomålsärende.
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Han konstaterade att det av det skriftliga yrkandet om teleövervakning inte framgick några omständigheter på grundval av vilka det skulle ha
funnits skäl att misstänka A, som yrkandet riktade sig mot, för grov skadegörelse. Enligt tingsdomarens utredning kompletterade kriminalkommissarien sitt yrkande muntligen vid det sammanträde där tvångsmedelsärendet behandlades.
Den kompletterande motiveringen protokollfördes emellertid inte, och andra anteckningar om
den gjordes inte heller.
Tingsdomarens minnesbild om den kompletterande motiveringen var synnerligen allmänt
hållen och BJO ansåg att utredningen i ärendet
inte visade att någon godtagbar grund för teleövervakningen existerade. Det är inte acceptabelt
att tingsrätten låter bli att anteckna omständigheter som inverkat på dess beslut. I detta fall hade man helt underlåtit att anteckna de omständigheter på basis av vilka man ansåg att det fanns
skäl att misstänka A för brottet. Ändå är det en
central förutsättning för beviljande av tillstånd
att grund för sådan misstanke finns.
Enligt BJO har det under inspektionerna
konstaterats också över lag att det är långt ifrån
alltid kompletterande motiveringar som anförts
vid tingsrättens sammanträde förs in i beslutet
om tvångsmedel, även om det är uppenbart att
de har påverkat avgörandet. Det räcker inte att
det i beslutet bara konstateras att yrkandet har
motiverats ytterligare vid sammanträdet, om det
ändå inte nämns vilken den kompletterande motiveringen har varit.
BJO kritiserade också kriminalkommissarien
för att det i det skriftliga yrkandet om tvångsmedel inte alls hade nämnts några omständigheter
på basis av vilka det ansågs finnas skäl att misstänka just A för grov skadegörelse. Redan ett
skriftligt yrkande bör innehålla tillräcklig motivering för det tillstånd som yrkandet gäller, och
det bör vara en undantagsföreteelse att motiveringen kompletteras vid sammanträdet.
BJO Pajuojas beslut 11.12.2012,
dnr 1514/2/12*, föredragande Juha Haapamäki
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Det kan ytterligare nämnas att justitieministeriet (JM) med anledning av BJO Pajuojas beslut
127/2/11* (se JO:s berättelse för år 2011 s. 108) i maj
2012 meddelade att ministeriet hade börjat bereda ändringar av en förordning där det föreskrivs
om tingsrätternas joursystem. Den nuvarande
förordningen svarar inte alltid mot de praktiska
behoven och omfattar inte ens alla polisåtgärder
där det kan uppstå behov av brådskande domstolsbeslut.
JM meddelade i maj 2012 också att ministeriet
kommer att beakta de synpunkter på bestämmelserna om underrättelse om teletvångsmedel som
BJO förde fram i sitt beslut 1716/2/09* (se JO:s berättelse för år 2011 s. 107–108). De ändringar som
behövs kan göras i samband med att propositioner med förslag till komplettering och precisering av den nya tvångsmedelslagen och den nya
polislagen överlämnas till riksdagen.

4.6.5
Inspektioner
Teletvångsmedlen har under de senaste åren
varit och kommer fortsättningsvis att vara ett
tema för de inspektioner som riktar sig mot polisen och domstolar. Vid inspektionerna gjordes
i allmänhet stickprovsgranskningar av teletvångsmedelsbeslut och protokoll. Under inspektionerna diskuterades bl.a. grunden ”skäl att misstänka”, motivering av beslut samt grunderna för att
skjuta upp meddelandet till den misstänkte om
att teletvångsmedel använts respektive inte alls
underrätta den misstänkte om saken.
Teletvångsmedel var ett centralt tema under inspektionerna av tingsrätter i Helsingfors,
Mellersta Finland och Uleåborg. Frågor om teletvångsmedel och övervakningen av dem diskuterades också under de övriga inspektionerna av
polisverksamheten.
Vid inspektionen av Helsingfors tingsrätt togs
det upp bl.a. förberedelserna för de förändringar
som de nya lagar som träder i kraft vid ingången
av 2014 medför. Lagstiftningen om hemligt in-
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hämtande av information revideras och tingsrätten kommer till en del att få hand om uppgifter
som är helt nya.
Under inspektionerna av både Mellersta Finlands tingsrätt och Uleåborgs tingsrätt framkom
det att de skriftliga yrkandena ibland är mycket
knapphändigt motiverade. Detta var fallet särskilt
vid Uleåborgs tingsrätt. Motiveringarna innehåller långt ifrån alltid sådana konkreta fakta på basis
av vilka tingsrätten själv genuint skulle kunna
bedöma om det finns skäl att misstänka den berörda personen för brottet i fråga. I yrkandena
hänvisas det t.ex. ospecificerat till kriminalunderrättelseuppgifter på basis av vilka polisen meddelar att den misstänker en person för att langa narkotika. I och för sig berättade tingsdomarna att
den sökande ofta ger rikligt med kompletterande information när ärendet behandlas. I en del av
besluten konstateras det därför att yrkandet hade
motiverats mera utförligt vid sammanträdet.
Endast i undantagsfall framgick det emellertid
av besluten vilken denna kompletterande motivering hade varit, eftersom tingsrätten i praktiken
hade motiverat tillståndsbeslutet bara genom att
hänvisa till de ofta njugga motiveringarna i det
skriftliga yrkandet. Om sådan kompletterande
motivering som anförs vid sammanträdet inte
protokollförs, är det i efterhand omöjligt att bedöma dess betydelse. De facto tillförs motiveringen inte heller något mervärde genom ett omnämnande av att polisen lämnar uppgifterna
under tjänsteansvar eller genom en ospecificerad hänvisning till det omedelbara intryck som
tingsrätten fått.
Utgående från inspektionen vid Mellersta Finlands tingsrätt började BJO Pajuoja undersöka polisens och tingsrättens förfarande vid beviljande
av tillstånd att använda teletvångsmedel. Frågan
gäller hur de lagstadgade särskilda förutsättningar
som misstanke om ekonomiskt brott ska uppfylla
för att tillstånd till teleavlyssning ska kunna beviljas hade beaktats.
Vid inspektionerna av polisinrättningarna i
Mellersta Finland och Uleåborg ägnades uppmärksamhet åt samma teman som vid tingsrät-

terna. Från polishåll fördes det fram att polisen
inte har något särskilt behov av att motivera yrkanden om tvångsmedel mera ingående än vad
tingsrätten anser vara tillräckligt. Detta är i och
för sig naturligt. Det är uttryckligen tingsrättens
sak att dra försorg om den misstänktes rättsskydd
och kräva att användningen av tvångsmedel motiveras tillräckligt.
Ändå sägs det också i en av polisens interna
föreskrifter att enbart en allmän hänvisning till
omständigheter som framkommit vid underrättelseverksamhet eller vid förundersökning inte
utgör tillräcklig utredning om att en misstanke
om brott är befogad. För att förutsättningarna ska
kunna bedömas behövs sådan detaljerad information att förutsättningarna och en enskild persons
eventuella delaktighet de facto kan bedömas.
Vid inspektionerna hos både Polisstyrelsen
och CKP diskuterades projektet VITJA, där det
ingår att omarbeta också ärendebehandlingssystemet för hemliga tvångsmedel. Tidtabellen är
synnerligen stram. Ett fungerande ärendehanteringssystem är ytterst viktigt såväl för de praktiska aktörerna som för övervakarna.

4.6.6
Övervakningsuppgifter
Nedan presenteras de viktigaste statistiska uppgifterna angående användningen av teletvångsmedel under år 2012 (som jämförelsematerial
anges uppgifterna för år 2011 inom parentes).
De uppgifter som JO har fått av IM om skyddspolisens insamling av hemlig information är sekretessbelagda och ingår sålunda inte i de siffror
som publiceras. Det kan dock konstateras att
Skyddspolisens hemliga inhämtande av information har hållit sig på den sedvanliga nivån under
de senaste åren.
Det bör observeras att de spaningsinsatser
som måste inrapporteras till JO bara utgör en
del av den tekniska observationen, nämligen teknisk avlyssning och alla former av teknisk observation i straffanstalter. Exempelvis optisk obser-
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vation och teknisk spårning på andra håll än i
straffanstalter omfattas inte av JO:s särskilda tillsyn. År 2014 utsträcks rapporteringsskyldigheten
till allt hemligt inhämtande av information.
Det är polisen som överlägset mest använder
eletvångsmedel, men också Tullen står för en avsevärd andel. Man måste visserligen komma ihåg
att Tullen använder hemliga metoder för inhämtande av information endast i tullbrottmål, huvudsakligen när det är fråga om grova narkotikabrott och grova skattebrott.
Gränsbevakningsväsendet kan använda teleavlyssning och teleövervakning i samband med
utredning av grovt ordnande av olaglig inresa och
människohandelsbrott i samband därmed. Gränsbevakningsväsendet använder sig årligen av teknisk observation, men i ytterst liten utsträckning
och i ännu mindre utsträckning försvarsmakten
– också deras befogenheter är mycket begränsade
i dessa avseenden.

Teleavlyssning enligt tvångsmedelslagen
I samband med teleavlyssning och teleövervakning utgörs det viktigaste nyckeltalet av antalet
misstänkta som har varit föremål för dessa tvångsmedel. Uppgången i antalet anslutningar som är
föremål för tvångsmedel eller tillstånd att använda tvångsmedel kan med fog anses tyda närmast
på att utredningen av brott som är föremål för
avlyssning blir allt svårare (de misstänkta har flera anslutningar, behovet av förlängda tillstånd)
och å andra sidan på att det skett förändringar
i verksamhetsmiljön, i synnerhet när det gäller
kommunikationsteknologin och lagstiftningen.
Antalet misstänkta som var föremål för teleavlyssning från polisens sida i enlighet med
tvångsmedelslagen var större än någonsin tidigare, dvs. 748 (649 året innan). Antalet teleavlyssningstillstånd som domstolarna beviljade polisen
minskade jämfört med föregående år och uppgick
2012 till sammanlagt 2 126 (2 144). Antalet teleavlyssningstillstånd, i relation till antalet brottsmisstänkta, uppgick till 2,8 tillstånd/misstänkt (3,3).
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Av totalantalet krav på teleavlyssning utgjorde
omkring hälften krav som gällde förlängning av
tidigare tillstånd, liksom under tidigare år.
På senare år har antalet misstänkta som varit
föremål för teleavlyssning ökat kontinuerligt. Allra tydligast var ökningen just 2012. IM:s berättelse ger inget svar på frågan vad detta har berott på.
Inom Tullen användes teleavlyssning däremot
i mindre utsträckning än året innan, åtminstone
mätt med antalet misstänkta som var föremål för
teleavlyssning. Sammanlagt 89 (104) misstänkta
var föremål för teleavlyssning. Trots det var antalet beviljade teleavlyssningstillstånd ungefär detsamma som föregående år 258 (254). Per misstänkt beviljades 2,9 tillstånd (2,4).
Inom Gränsbevakningsväsendet teleavlyssnades två (10) misstänkta och antalet beviljade tillstånd var två (18).
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Antalet misstänkta som teleövervakades av polisen minskade litet jämfört med föregående år till
1 377 (1 498). Detsamma gällde teleövervakningstillstånd: år 2012 var de 1 800 (1 932). För teleövervakningens del var andelen förlängda tillstånd i
likhet med året innan bara 10 % av totalantalet.
Teleövervakning utan samtidig teleavlyssning är
alltså typiskt en engångsåtgärd, och skiljer sig i
detta avseende från teleavlyssning. Teleövervakningen riktades i 132 (134) fall mot en målsägandes teleanslutning med målsägandens samtycke.
Inom Tullen användes teleövervakning enligt
tvångsmedelslagen mera än förra året. Under verksamhetsåret var 286 (254) misstänkta föremål för
teleövervakning. Under verksamhetsåret beviljade domstolarna tullen 507 teleövervakningstillstånd (458).
Gränsbevakningsväsendet riktade i samband
med förundersökningar teleövervakning enligt
tvångsmedelslagen mot fyra (16) misstänkta.
Gränsbevakningsväsendet beviljades sammanlagt fem (25) teleövervakningstillstånd.

Dessutom kan det nämnas att domstolarna med
stöd av tvångsmedelslagen under året beviljade
polisen 179 tillstånd för inhämtande av uppgifter
om mobilteleapparaters läge, s.k. stolptillstånd
(195 året innan) och att Gränsbevakningsväsendet beviljades ett enda tillstånd (0).

Fördelningen av teleavlyssning och
teleövervakning mellan olika brottstyper
Polisen använde liksom under tidigare år teleavlyssning i enlighet med tvångsmedelslagen klart
mest i samband med utredning av grova narkotikabrott. Dessas andel (68 %) av samtliga fall har
hållit sig på samma nivå som föregående år. De
näst största brottskategorierna där teleavlyssning
användes var liksom också tidigare våldsbrott
(10 %) och ekonomiska brott (7 %). I Tullen var
de vanligaste brotten som låg till grund för teleavlyssning grova narkotikabrott eller grova skattebedrägerier, de sistnämndas andel hade stigit
till 34 % (24 %) av fallen.
Sådan teleövervakning som utförs med stöd
av tvångsmedelslagen används av polisen i samband med utredningen av flera olika typer av
brott. De allmännaste brottstyperna var egendomsbrott (30 %) och narkotikabrott (23 %).
Vid Tullen var de vanligaste brottstyperna fortsättningsvis grova narkotikabrott (63 %) och
grova skattebedrägerier (33 %).

Teleavlyssning och teleövervakning
enligt polislagen
Med stöd av polislagen användes teleavlyssning
under verksamhetsåret sex gånger (5 året innan).
I detta sammanhang är det fråga om polisens
möjligheter att använda teleavlyssning i sådana
fall där domstolen ansett det nödvändigt för att
avvärja överhängande fara för liv eller hälsa.
Med stöd av polislagen användes teleövervakning i 102 fall (106 året innan). Oftast användes
teleövervakning för att avvärja överhängande fara för liv eller hälsa (24 %), för att förhindra eller
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avslöja grov stöld (22 %) samt för att förebygga
eller avslöja grova narkotikabrott (17 %). År 2012
var andelen fall som gällde efterspaning av försvunna personer 11 %.

Teleövervakning enligt tullagen
År 2003 blev det möjligt för Tullen att använda
teleövervakning för att förebygga och avslöja
tullbrott. Under verksamhetsåret beviljades 69
(47) tillstånd till sådan teleövervakning. Denna
metod användes i två tredjedelar av fallen för att
förebygga eller uppdaga grova skattebedrägerier.
I återstoden av fallen var grundbrottet grovt narkotikabrott.

Teknisk avlyssning och optisk övervakning
Polisen använde teknisk avlyssning i klart mindre utsträckning än året innan. Med stöd av tvångsmedelslagen beviljades sammanlagt 77 (112) tillstånd för teknisk avlyssning år 2012. Av tillstånden för teknisk avlyssning gällde 5 (9) tillstånd
utrymmen för ordinarie boende (bostadsavlyssning). Också antalet avlyssningsfall i fängelserna
minskade under verksamhetsåret till 28 (40).
Teknisk avlyssning med stöd av tvångsmedelslagen användes i första hand i samband med förundersökning av grovt narkotikabrott och några
brott mot liv.
Teknisk avlyssning med stöd av polislagen
användes med tillstånd av domstol i 8 (14) fall.
De allmännast förekommande grundbrotten i
de fallen var narkotikabrott och rån.
Polisens tillstånd för optisk övervakning
minskade ännu mer markant än tillstånden för
teknisk avlyssning. Polisen fick med stöd av
tvångsmedelslagen 9 tillstånd (30) och med stöd
av polislagen bara ett tillstånd (24) att använda
optisk övervakning.
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Teknisk avlyssning har fortfarande endast i begränsad utsträckning använts av andra än polisen.
Tullen meddelar, att den i 7 (4) fall beviljades teknisk avlyssning med stöd av tvångsmedelslagen.
Gränsbevakningsväsendet använde för sin del
teknisk avlyssning i 13 fall och optisk övervakning
i 3 fall. Enligt försvarsministeriet användes inom
försvarsmakten inte teknisk avlyssning enligt polislagen år 2012 – under hela 2000-talet har
metoden använts endast i två fall.

Avslag på ansökningar
Antalet yrkanden som framställdes från polishåll
men avslogs var avgjort större än under det föregående året. Domstolarna avslog 12 (0) yrkanden
om samtidig teleavlyssning och -övervakning enligt tvångsmedelslagen och 10 (8) yrkanden om
teleövervakning. Under verksamhetsåret avslogs
inte ett enda av tullens yrkanden om teletvångsmedel, och detsamma gällde Gränsbevakningsväsendets yrkanden. Dessutom kan det nämnas
att domstolen avslog ett (2) av polisens yrkanden
om teknisk avlyssning.
Avslagen berodde enligt IM bl.a. på att konkreta omständigheter som stödde misstanke om
brott inte hade anförts.

Underrättelse om användning
av tvångsmedel
Enligt tvångsmedelslagen ska den misstänkte
underrättas om användningen av teletvångsmedel senast när ett år har förflutit sedan användningen av tvångsmedel upphörde. Domstolen
kan av viktiga skäl som har samband med utredningen besluta att den misstänkte ska underrättas senare eller ge tillstånd till att den misstänkte
inte alls ska underrättas om saken. Det är således
möjligt att den som varit föremål för t.ex. teleavlyssning aldrig får kännedom om saken. Det är
naturligtvis viktigt att hålla framför allt antalet
sådana fall där föremålet aldrig får kännedom
om tvångsmedlet så lågt som möjligt.
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JO har granskat praxis i fråga om underrättelser
till misstänkta. Vid IM tog man år 2010 fram ett
nytt index som beaktar också de under tidigare år
fattade besluten att senare eller inte alls underrätta den misstänkte om att teletvångsmedel använts. Tidigare har indexen gällt endast de under
verksamhetsåret fattade besluten om att underrätta den misstänkte om teletvångsmedel senare
eller inte alls (se JO:s berättelse för år 2011, s. 113).
Enligt IM har det åren 2005–2011 i 145–228 fall
årligen ansökts om tillåtelse att underrätta den
misstänkte senare om användningen av tvångsmedel. Under samma period fattades årligen beslut om att inte alls underrätta om användningen
av tvångsmedel i 22–108 fall. Den exaktare fördelningen av de sistnämnda framgår av diagrammet.
Det gäller att lägga märke till att dessa sifferuppgifter alltså inte säger något om för hur många misstänktas del det har beslutats att inte alls
underrätta dem eller hur många förundersökningar det är fråga om. För en misstänkt har det vid
respektive förundersökning kunnat ansökas om
att ett stort antal tvångsmedel ska få användas.
Det är därför klart att antalet misstänkta för vars
del det har beslutats att de inte alls ska underrättas om användningen av tvångsmedel är avgjort
mindre än antalet tvångsmedel i diagrammet.
Statistiken påverkas i någon mån efter hand
som nya beslut om underrättelse fattas beträffande något tvångsmedel som kanske användes redan för flera år sedan. Ju längre tillbaka i tiden ett
år är, desto slutligare är statistiken. Inom ramen
för tidsschemat för denna årsberättelse är det inte möjligt att precisera statistiken desto mera. Utredningen av frågan kommer dock att fortsätta.
När det gällde de tvångsmedel som användes 2011 hade (enligt situationen per 15.2.2013)
de misstänkta inte kunnat underrättas i 70 fall
av teleavlyssning och 503 fall av teleövervakning.
De misstänkta kan vara okända eller onåbara.
Dessa sifferuppgifter förändras alltså när den
misstänktes identitet klarnar och/eller den misstänkte påträffas.
Vid Tullstyrelsens inspektioner har försenade
underrättelser konstaterats i ca 10 % av fallen. Enligt Tullstyrelsen beror detta emellertid mestadels
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Tvångsmedel i enlighet med beviljat tillstånd
har inte meddelats under åren 2007–2011

på tekniska problem som systemet är behäftat
med, mer sällan är det fråga om att underrättelserna verkligen skulle vara försenade. I alla händelser kommer saken att ägnas specifik uppmärksamhet också i fortsättningen. Enligt Tullstyrelsen har det på senare år inte förekommit sådana
fall inom tullen där de misstänkta inte alls skulle
ha underrättats.

Bedömning av teletvångsmedlens betydelse
En förutsättning för att tillstånd till teleavlyssning eller teleövervakning ska beviljas är att de
uppgifter som fås kan antas vara av synnerlig
vikt för utredningen av brottet. Teletvångsmedlens betydelse utvärderas också i efterskott: de
undersökningsledare som använt tvångsmedel
gör uppskattningar av deras effekt. Enligt undersökningsledarna utgör teletvångsmedlen fortfarande en mycket viktig metod för inhämtande av
information, även om deras betydelse har varit
avtagande. Bedömningarna av betydelsen måste
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dock ses som endast riktgivande, med tanke på
de många osäkerhetsfaktorerna.
Hos polisen ansåg man att användningen av
teleavlyssning enligt tvångsmedelslagen har antingen en avgörande eller en viktig betydelse i
52 % av fallen (74 %). Nedgången var alltså stor.
Teleövervakning enligt tvångsmedelslagen ansågs hos polisen ha en avgörande och viktig betydelse i 62 % av fallen (69 %). Teleövervakningen enligt polislagen hade en avgörande eller
viktig betydelse i 39 % av fallen (25 %).
Hos Tullen har man tidigare haft avsevärda årliga variationer i uppfattningen om effekten av teleavlyssning och teleövervakning i enlighet med
tvångsmedelslagen. Teleavlyssningen betraktades
som avgörande eller viktig i hela 69 % av fallen år
2012 (72 %). Teleövervakningen betraktades för
sin del som avgörande eller viktig i 72 % av fallen
(77 %). Den teleövervakning som utförs med stöd
av tullagen hade däremot en avgörande eller viktig betydelse i 75 % av fallen (60 %).

Avlyssningsförbud och
överskottsinformation
I lagen ingår förbud mot avlyssning av meddelanden och samtal mellan vissa personer. Hos polisen var antalet fall av förbud mot teleavlyssning
i stort sett på samma nivå som året innan. Under
året protokollfördes inalles 95 (99) sådana fall där
avlyssningsförbudet gällde. Av dessa samtal fördes 88 mellan den misstänkte och ett rättegångsbiträde (81) samt 31 mellan den misstänkte och
en nära anhörig (32). I två fall (2) var det fråga
om samtal mellan en präst och en misstänkt.
Enligt IM förstör undersökningsledarna upptagningar som omfattats av avlyssningsförbud,
så som lagen förutsätter. I IM:s berättelse för år
2012 nämns ingenting om användning av överskottsinformation.
Tullen hade 56 (51) protokoll på vilka det hade
antecknats avlyssningsförbud. Av dem gällde 15
samtal med rättegångsbiträden (21) och 17 samtal
med en nära anhörig (10). Enligt Tullstyrelsen har
de upptagningar som omfattats av avlyssningsför-
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bud förstörts. Vid tullen gjordes inga anteckningar om användning av överskottsinformation
under verksamhetsåret, liksom inte heller åren
innan.

4.6.7
Utvärdering
Under år 2012 framkom inga särskilt nya eller
oroväckande uppgifter om användningen eller
övervakningen av teletvångsmedel.
Under de senaste åren har polisens användning av teleavlyssning och teleövervakning ökat
en aning. Under verksamhetsåret användes teleövervakning visserligen i något mindre utsträckning än året innan, men användningen av teleavlyssning var i stället betydligt större.
Inom Tullen var användningen av teleavlyssning i flera år på samma nivå, åtminstone om
man ser till antalet personer som avlyssnats, men
år 2012 minskade antalet personer som var föremål för teleavlyssning betydligt. I det avseendet
var trenden alltså en helt annan än för polisens
del. Tullen använder 15–20 % så många teletvångsmedel som polisen. Inom Gränsbevakningsväsendet har man nyligen börjat använda teleavlyssning och teleövervakning och det är därför svårt
att bedöma på vilken nivå användningen av dessa
tvångsmedel kommer att stabilisera sig i den omgivningen. Antalen är så små att en enda mer omfattande undersökning kan ha stor inverkan på
statistiken.
Inom polisen minskade den tekniska avlyssningen och särskilt den optiska övervakningen
från det föregående året. Inom Tullen, Gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten har teknisk avlyssning inte alltid använts i någon större
utsträckning. I och med den nya tvångsmedelslagen får Tullen och Gränsbevakningsväsendet
börja använda nya metoder för hemligt inhämtande av information. Dessutom är andra reformprojekt aktuella, såsom nämns i avsnitt 4.6.2.
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Övervakningen av teletvångsmedlen har utvecklats under de senaste åren. Myndigheterna anser
att detta har lett till förbättrad kvalitet i verksamheten, vilket det inte är skäl att betvivla även om
det är svårt att lägga fram några noggranna bedömningar. Enligt en bedömning grundad på
stickprov som gjorts under inspektionerna finns
det dock ännu behov av att utveckla verksamheten, t.ex. i fråga om att motivera yrkanden och
beslut om tvångsmedel. Detta gäller såväl förundersökningsmyndigheterna som domstolarna.
Det är anmärkningsvärt att domstolarna i
klart större utsträckning än tidigare har avslagit
polisens yrkanden om att använda teletvångsmedel. Orsakerna till detta har inte bedömts utgående från IM:s berättelse, men det finns sannolikt
skäl att gå igenom fallen noggrannare inom laglighetskontrollen.
Ett särskilt viktigt framsteg inom den interna kontrollen var införandet i slutet av år 2004
av SALPA, dvs. ärendehanteringssystemet för
hemliga tvångsmedel och informationshämtningsmetoder. Alla teletvångsmedel införs i SALPA. Också koncentrationen av funktionerna så
att de sköts via CKP har tillfört verksamheten
och övervakningen kvalitet och systematik.
Även om SALPA-systemet på sin tid innebar
ett klart framsteg, är det uppenbart att systemet
behöver moderniseras. På senare år har t.ex. den
omständigheten att systemet är långsamt och
sökegenskaperna begränsade försvårat övervakningen. Därför är det ytterst viktigt att VITJAreformen för med sig en lösning på dessa problem. Tidsschemat för projektet är emellertid synnerligen stramt och det är ovisst när det nya systemet kan tas i bruk.
Åtminstone för närvarande är övervakningsstrukturerna för teletvångsmedlen i relativt gott
skick. Det är i högre grad fråga om hur mycket
beslutsfattarna i verkligheten vill satsa på övervakning. Verktygen, dvs. systemen, finns redan.
IM uppger att nivån på övervakningen i någon
mån varierar mellan polisinrättningarna. Detsamma gäller uppenbarligen övervakarnas sakkunskap. I samband med PORA III-reformen blir
polisinrättningarna större, något som sannolikt

också ger möjlighet att effektivisera laglighetskontrollen. Nivån på både Skyddspolisens och
CKP:s interna kontroll är god, enligt laglighetskontrollens iakttagelser. Polisens högsta ledning
har redan länge årligen utsträckt sina inspektioner till alla teletvångsmedel som används inom
Skyddspolisen. Vid inspektionerna har det inte
framkommit några betydande felaktigheter.

4.6.8
Täckoperationer, bevisprovokation
genom köp och förhindrande av att
informationshämtning avslöjas
Täckoperationer innebär att information kontinuerligt eller upprepade gånger med hjälp av infiltrering inhämtas om en person eller en grupp
eller dess verksamhet. För att förhindra att en
täckoperation avslöjas kan vilseledande eller förtäckta uppgifter eller registeranteckningar eller
falska dokument behövas.
Infiltratören kan t.ex. ges en falsk identitet.
Syftet är att polismannen under sin täckmantel
ska kunna komma så nära objektet för täckoperationen som möjligt och därigenom få information
som det inte skulle vara möjligt att skaffa genom
sedvanlig polisverksamhet. Den beskrivning av
täckoperationernas karaktär som ingår i de nya
lagarna är i någon mån noggrannare än förr. I den
nya lagen föreskrivs också om täckoperationer i
datanät. Förutsättningarna för sådana är lindrigare än för sedvanliga täckoperationer.
Polisen har rätt att använda täckoperationer
om det är nödvändigt för att förhindra, avslöja
eller utreda vissa allvarliga brott – i stort sett desamma som vid teleavlyssning – och om det finns
grundad anledning att misstänka att den person
som är föremål för åtgärden gör sig skyldig till
ett sådant brott. Täckoperationer kan således användas både vid förundersökning och för att förebygga och avslöja brott. Beslutsproceduren vid
täckoperationer är centraliserad. Beslut om täckoperationer fattas av chefen för CKP eller, när
det gäller ärenden som hör till Skyddspolisen, av
Skyddspolisens chef. Det centraliserade systemet
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har ansetts nödvändigt för att skydda täckoperationerna och tillgodose rättsskyddet. För täckoperationerna används endast en liten grupp specialutbildade polismän. Enligt den nya lagen ska den
polisman som beslutat om en täckoperation innan denna inleds låta Helsingfors tingsrätt avgöra
om det finns förutsättningar för täckoperationen.
Samma förfarande ska iakttas om avsikten är att i
samband med en rättegång använda information
som fåtts genom en täckoperation som i enlighet
med polislagen företagits för att förhindra eller
avslöja ett brott.
Bevisprovokation genom köp innebär att polisen genom köpeanbud eller köp försöker komma
över t.ex. narkotikapartier eller föremål som varit
föremål för brott. I de nya lagarna har definitionen av begreppet bevisprovokation genom köp
preciserats bl.a. så att föremålet för denna metod
kan vara också en tjänst. I samband med bevisprovokation genom köp är det också möjligt att
använda vilseledande eller förtäckta uppgifter
eller registeranteckningar eller falska dokument,
då det är nödvändigt för att förhindra att bevisprovokationen avslöjas.
En polisman har rätt att använda sig av bevisprovokation genom köp om det är nödvändigt för
att förhindra, avslöja eller utreda häleribrott eller
stölder eller brott för vilka det strängaste straffet
är fängelse i minst två år, eller för att finna föremål, ämnen eller egendom som på grund av ett
sådant brott olagligt innehas eller utbjuds till
försäljning, eller för att återfå vinningen av ett
sådant brott.
I de nya lagar som träder i kraft 2014 föreskrivs om förtäckt inhämtande av information
som är en ny hemlig informationshämtningsmetod. Det är fråga om information som i kortvarig växelverkan riktas mot en viss person och
som innebär att man för att hemlighålla en polismans uppdrag använder falska, vilseledande
eller förtäckta uppgifter. Skillnaden jämfört med
en täckoperation är att det är fråga om en kortvarig operation och att man under den inte skapar
ett liknande förtroendeförhållande med objektet
som när det är fråga om en täckoperation.
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Förhindrande av att informationshämtningen avslöjas innebär att polisen får använda vilseledande eller förtäckta uppgifter, åstadkomma och
använda vilseledande eller förtäckta registeranteckningar samt framställa och använda falska
dokument.
Det är alltså inte fråga om en fristående metod för informationsinhämtning. Förut var detta
tillåtet endast i samband med täckoperationer
men år 2005 blev det möjligt att använda denna
metod också för att förhindra avslöjande av bevisprovokation genom köp, användning av informationskällor samt teknisk observation och annan
observation. Bemyndigandet är av principiell betydelse, i synnerhet som denna skyddsmetod inte
bara har begränsats till allvarliga brott.
I detta sammanhang kan det både vara fråga
om enskilda åtgärder och om verksamhet som
pågår en längre tid. För att hemlig informationshämtning ska kunna skyddas på ett heltäckande sätt kan det nämligen förutsättas att skyddet
är mycket långvarigt och att det inte är anknutet
till enskilda polisoperationer.
Enligt de nya lagarna får endast polisen använda täckoperationer och bevisprovokation genom
köp, polisen och Tullen får skydda användning
av hemliga tvångsmedel och använda förtäckt
inhämtande av information, medan Gränsbevakningsväsendet i begränsad utsträckning får använda förtäckt inhämtande av information.

Övervakning
Övervakningen av täckoperationer, bevisprovokation genom köp och åtgärder för att förhindra
att inhämtande av information avslöjas regleras
endast genom bestämmelser om att den polisenhet som använt dessa metoder ska överlämna en
utredning om verksamheten till IM. Ministeriet
överlämnar för sin del en egen berättelse till JO.
Enligt de nya lagarna ska IM och finansministeriet årligen ge en berättelse till JO om användningen och övervakningen av dessa metoder.

laglighetsövervakningen enligt sakområden
hemliga metoder för inhämtande av information

Det har inte anförts några klagomål angående
täckoperationer eller bevisprovokation genom
köp under den tid lagstiftningen angående dem
varit gällande – med undantag för ett klagomål
som gällde det s.k. Ulvsby-fallet, vilket inte togs
upp till prövning medan ärendet behandlades i
domstol. Orsaken till att det sällan förekommer
klagomål över dessa metoder är framför allt att
det sällan uppdagas att dessa metoder använts.
På grund av metodernas hemliga karaktär har
JO inkluderat täckoperationerna i den laglighetskontroll som JO utför på eget initiativ – och i och
med den ändring av polislagen som genomfördes år 2005 har också bevisprovokation genom
köp och åtgärder för att förhindra att inhämtande av information avslöjas inkluderats i laglighetskontrollen.
IM utfärdade år 2008 en förordning om ordnande och övervakning av polisens inhämtande
av information (174/2008), som ersatte den tidigare förordningen om ordnande och övervakning
av täckoperationer samt bevisprovokation genom
köp. I förordningen föreskrivs, förutom om täckoperationer och bevisprovokation genom köp,
om andra hemliga metoder för inhämtande av information, dvs. observation, teknisk observation,
teleövervakning, teleavlyssning och användning
av informationskällor samt åtgärder för att förhindra att inhämtandet av information avslöjas.
IM har tillsatt en uppföljningsgrupp för täckoperationer, bevisprovokation genom köp, användning av informationskällor samt åtgärder
för att förhindra att inhämtandet av information
avslöjas. Denna grupp består av representanter för
polisen, Riksåklagarämbetet, tullverket, Gränsbevakningsväsendet och domstolsväsendet.

Uppgifter om övervakningen
Noggrannare uppgifter om antalet täckoperationer och bevisprovokationer genom köp har ansetts vara sekretessbelagda, liksom detaljerna i
anslutning till åtgärderna. Med tanke på övervakningsuppgifterna har IM tillställt JO de uppgifter
om användningen av dessa metoder som anges
nedan.

Bestämmelserna om täckoperationer och bevisprovokation genom köp trädde i kraft i mars 2001.
De egentliga operativa täckoperationerna inleddes år 2002. Då fattades bara ett fåtal beslut och
antalet personer som misstänktes för brott till
följd av denna verksamhet stannade under tio.
Åren 2003 och 2004 ökade antalet täckoperationer klart, besluten var under 20, och antalet för
brott misstänkta till följd av täckoperationerna
var omkring 30. Sedermera har användningen
av täckoperationer minskat något. År 2011 fattades några få nya beslut om täckoperationer och
några beslut om förlängning av tidigare täckoperationer. Denna typ av verksamhet förekom i
stort sett i samma utsträckning som tidigare år.
Täckoperationer används framför allt för att avslöja grova narkotikabrott.
År 2002 fattades drygt tio beslut om bevisprovokation genom köp, som gällde färre än
20 misstänkta. Under de följande åren minskade
antalet bevisprovokationer. År 2012 fattades några nya beslut om bevisprovokation genom köp.
Bevisprovokation genom köp har i huvudsak använts för uppdagande och utredning av grova
narkotikabrott.
Täckoperationer och bevisprovokation genom
köp används sålunda mycket sällan. Enligt polisen
har dessa åtgärder tagits i användning som en sista utväg för att avslöja och utreda grova brott. Enligt undersökningsledarna har metoderna varit av
mycket stor betydelse och de mål som uppställts
för operationerna har i huvudsak uppnåtts.
En särskild förutsättning för täckoperationer
är, enligt lagen som träder i kraft 2014, att inhämtandet av information måste anses vara behövligt
på grund av att den brottsliga verksamheten är
planmässig, organiserad eller yrkesmässig eller på
grund av att det kan antas att den fortsätter eller
upprepas. Metoden förefaller sålunda uttryckligen vara avsedd för att avslöja eller utreda s.k.
organiserad brottslighet. Det kan antas att potentiella objekt för täckoperationer i viss mån kommer att minska i jämförelse med nuläget.
Åtgärder för att förhindra att inhämtande av
information avslöjas har enligt IM inte ännu använts annat än i samband med täckoperationer
och bevisprovokation genom köp. En förordning
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som skapar förutsättningar för användning av
denna metod i större omfattning trädde i kraft
våren 2008. Sedan dess har förberedelser inför
verksamhet av det här slaget fortsatt, bl.a. genom
inrättandet av ett nytt centraliserat ärendehanteringssystem. År 2012 användes vilseledande och
förtäckta registeranteckningar och falska dokument i ringa utsträckning i några enstaka fall.

Bedömning
I samband med JO:s laglighetskontroll observerades under verksamhetsåret inga betydande nya
problem gällande täckoperationer eller bevisprovokation genom köp. Det betyder inte att det inte
skulle finnas problem.
Täckoperationerna är problematiska med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna
och de mänskliga rättigheterna, särskilt när det
gäller privatlivsskyddet. Eftersom täckoperationerna också kan beröra hemfridssfären är de av
betydelse även med avseende på denna grundläggande rättighet. Dessutom kan en täckoperation
eller bevisprovokation genom köp vara av stor betydelse för tillgodoseendet av den grundlagsenliga
rätten till en rättvis rättegång. I samband med en
täckoperation kan företas en s.k. bevisprovokation, varmed avses polisens agerande endast för
att skaffa bevis för ett fullbordat eller straffbart
försök eller för en straffbar förberedelse till brott.
En bevisprovokation kan kränka rätten till en
rättvis rättegång. Några fall där täckoperationer
använts i Sverige refereras i 2011 års verksamhetsberättelse (s. 117–118).
Särskilt i samband med bevisprovokation genom köp finns det alltid en risk för att polisen
genom sina åtgärder förmår en person att begå
ett brott som han eller hon annars inte skulle ha
begått. Ett lagstridigt förfarande som bygger på
bevisprovokation genom köp kan rentav leda till
att den straffrättsliga process som utgår från provokationen inte kan anses vara rättvis (t.ex. Europadomstolens dom i målet Teixera de Castro mot
Portugal). Enligt grundlagsutskottet ska domstolen förvissa sig om att användningen av dessa me-
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toder inte äventyrar en rättvis rättegång (GrUU
5/1999 rd). I praktiken kan övervakningen emellertid omöjliggöras i det fall att domstolen och
den misstänkte inte får kännedom om att sådana
metoder har använts.
Europadomstolen gav 4.11.2010 sin dom i målet Bannikova mot Ryssland. Domen innehåller
ett sammandrag av domstolens rättspraxis i fråga
om bevisprovokation genom köp och täckoperationer. Den innehåller också en detaljerad genomgång av hur sådana bevisprovokationer och
täckoperationer får användas och hur processinvändningar mot användning av dessa metoder
ska behandlas. Domen refereras i 2011 års verksamhetsberättelse på sidorna 118–119.
Polisen hade med tanke på effekten av en bevisprovokation genom köp i samband med en
täckoperation och också med de i operationen
deltagande polismännens säkerhet som utgångspunkt fäst särskilt avseende vid att operationen
hålls hemlig. Detta finns det i och för sig ingenting att anmärka mot. Hittills har de som varit
föremål för täckoperationer och bevisprovokationer genom köp uppenbarligen inte fått reda
på att dessa metoder har använts och sådana uppgifter har inte heller läckt ut i offentligheten, med
undantag för det fall av bevisprovokation genom
köp som nämns nedan och brottet mot liv i Ulvsby samt ett fall där en polisman som utfört en
täckoperation dömdes för brott mot tjänstehemlighet, eftersom han hade avslöjat uppgifter om
operationen för en utomstående. Domen i det
sistnämnda fallet avkunnades i januari 2013.
I de nya lagarna har tagits in bestämmelser
om när objektet ska underrättas om användning
också av dessa metoder och om under vilka förutsättningar objektet inte behöver underrättas.
När det är fråga om hemliga tvångsmedel som
använts för utredning av brott är det domstolen
som beslutar om objektet ska underrättas eller
inte.
CKP gav under inspektionen uttryck för sina
farhågor för vad de nya bestämmelserna om underrättelseskyldighet kan leda till. Skyldigheten
att underrätta den som inhämtandet av information gäller om styrd användning av informations-
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källor och om täckoperationer kommer enligt
CKP att medföra problem och säkerhetsrisker,
framför allt i mål som hänför sig till organiserad
brottslighet.
I ett utlåtande om utredningen om kompletteringen av lagstiftningen om förundersökning
och tvångsmedel (justitieministeriets publikation
42/2012) konstaterade Polisstyrelsen angående underrättelseskyldigheten att kutymen i princip av
omständigheternas tvång kan komma att utformas så, att polisen som regel ansöker hos domstolen om tillstånd att inte underrätta objektet
särskilt i fråga om täckoperationer, bevisprovokation genom köp och styrd användning av informationskällor, eftersom det i allmänhet är förenligt med objektets intressen att försöka avslöja
informationskällans eller utförarens identitet.
Enligt Polisstyrelsens uppfattning skulle ett
avslöjande utsätta polismannen och/eller informationskällan för hämndåtgärder från kriminella
personers sida. Dessutom kan underrättelseskyldigheten inverka på internationella operationer
som utförs i samverkan.
Offentligheten för en part i målet i en situation av typen bevisprovokation genom köp behandlades i ett domslut i ett mål i Europadomstolen, V. mot Finland (24.4.2007). I sitt utslag ansåg
HD att polismän hade använt sig av förbjudna
förfaringssätt och därmed gjort sig skyldiga till
brott mot tjänsteplikten, i och med att de genom
en privat mellanhand hade beställt narkotika av
den misstänkte. Åtalen mot polismännen för anstiftan till narkotikabrott förkastades dock eftersom polismännen hade hindrat brottets fullbordande genom att anhålla den misstänkte när denne kom för att överlämna narkotikapartiet (HD
2000:112).
Europadomstolen ansåg att polisen genom att
hemlighålla viktiga fakta hade berövat den åtalade möjligheten att bevisa sitt påstående om att
brottet hade begåtts till följd av anstiftan från polisens sida. Det sekretessbelagda materialet gällde
fakta som var synnerligen relevanta för påståendet. Domstolen hade inte heller tillräcklig information för att kunna bedöma det sekretessbelagda materialets betydelse för den åtalades försvar.

Europadomstolen konstaterade att detta förfarande stred mot kravet på en rättvis rättegång.
HD:s avgörande HD:2011:27 i det ovan nämnda Ulvsby-målet gällde partsoffentlighet och därmed kraven på en rättvis rättegång. I tingsrätten
hade den åtalade yrkat på att CKP skulle överlämna handlingar angående den täckoperation som
hade riktats mot henne.
HD ålade CKP att till den åtalade lämna ut
sådana utdrag ur de handlingar som upprättats
över täckoperationer varav inte framgick de polismäns identitet som deltagit i operationen och
inte heller i HD:s beslut närmare angivna uppgifter om polisens taktiska och tekniska metoder.
HD ansåg att utgångspunkten för bedömningen av den åtalades rätt att få tillgång till uppgifter ur handlingar som upprättats över en täckoperation är den rätt som svaranden i ett brottmål har att få ta del av sådant förundersökningsmaterial som kan ha betydelse för bedömningen
av skuldfrågan. Den åtalades rätt att ta del av
handlingar kan emellertid begränsas bl.a. av behovet att hemlighålla polisens taktiska och tekniska metoder.
HD ansåg vidare att en förutsättning för att
en åtalad ska kunna försvara sig mot ett mordåtal är att den åtalade i egenskap av part i så stor
utsträckning som möjligt får ta del av handlingar
som berör åtalet och att den åtalade om denna
så önskar kan åberopa handlingarna under rättegången.
Täckoperationer och bevisprovokation genom
köp kan också påverka det allmänna förtroendet
för tjänsteverksamheten. Befogenheterna att genomföra täckoperationer kan anses innebära att
polisen ges rätt att utan tjänsteansvar handla i
strid med vissa straffrättsliga förbud (GrUU 5/1999
rd). Detta är anmärkningsvärt bl.a. med tanke på
den grundlagsenliga principen om att tjänsteverksamheten ska grunda sig på lag. Det är också tänkbart att en provokatör, infiltratör, en som förser
polisen med information eller den utnyttjande
polismannens förfarande tas till bedömning som
delaktighet, anstiftan eller medhjälp till brott.
Ur denna synvinkel är narkotikabrotten särskilt
problematiska, eftersom området för straffbart
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beteende enligt dessa brottsrekvisit är synnerligen omfattande.
Enligt den nya lagen är utgångspunkten den
att en polisman som företar en täckoperation inte
får begå brott och inte heller ta initiativ till brott.
Polismannen går emellertid fri från straffansvar
om han begår en trafikförseelse, en ordningsförseelse eller något annat jämförbart brott för vilket det föreskrivna straffet är ordningsbot, om
gärningen har varit nödvändig för att syftet med
täckoperationen ska nås eller för att förhindra att
inhämtandet av information avslöjas.
Allmänt taget är det möjligt att förloppet hos
en operation där bevisprovokation genom köp förekommit har en avsevärd betydelse när objektens
straffrättsliga ansvar bedöms, rentav på så sätt att
en rättegång mot dem inte längre kan vara rättvis.
De problem som förekommer i samband med
laglighetskontrollen av täckoperationer och bevisprovokation genom köp är delvis av samma
typ som vid övervakningen av teletvångsmedel.
Sekretessbeläggningen av polisens tekniska och
taktiska metoder begränsar emellertid, i en större
utsträckning än när det gäller teletvångsmedel,
möjligheterna att offentliggöra omständigheter
som kommit fram i samband med laglighetskontrollen. I sista hand är täckoperationer och bevisprovokation genom köp en verksamhet som i
hög grad avviker från teletvångsmedlen.
Det är också polisen själv som får besluta om
täckoperationer (tills den nya lagen träder i kraft)
och bevisprovokation genom köp, och någon redogörelse för dessa åtgärder behöver inte nödvändigt ges till dem om åtgärderna berör, inte ens i
efterskott. På grund av särdragen i verksamheten
är det väsentligt att de medverkande polismännen
har mångsidig kompetens och gott omdöme.
JO:s övervakning har även i fråga om dessa
metoder karaktären av efterhandsövervakning
och är även i bästa fall relativt generell. JO har
ingen nära insyn i själva verksamheten och kan
inte börja styra myndigheternas verksamhet
eller i andra avseenden spela en central roll genom att ställa upp gränser för verksamheten i
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syfte att avhjälpa brister i lagstiftningen. De berättelser och utredningar som ska lämnas till
JO utgör således ingen patentlösning på rättsskyddsproblemen. Den i och med den nya lagstiftningen ökande rapporteringen kräver en
större arbetsinsats och övertar sålunda resurser
från den övriga laglighetskontroll som utförs
vid JO:s kansli.

Satsningar på intern övervakning behövs
Den interna övervakningen av täckoperationer
och bevisprovokation genom köp har dock inte
utvecklats på samma sätt som för teletvångsmedlens del. Det skulle särskilt ha varit önskvärt att
polisens högsta ledning hade tagit en aktivare
roll. I synnerhet under de tidigare åren av verksamheten förblev övervakningen i stor utsträckning en intern angelägenhet inom CKP. Det är
dock ifrågasatt med vilken trovärdighet CKP själv
kan sköta övervakningen av funktioner som dess
chef har beslutat om och i sista hand också i övrigt svarat för. I och med den nya lagen förändras
konstellationen i någon mån när det gäller täckoperationer, då det kommer att krävas ett domstolsavgörande om förutsättningarna för användning av dessa metoder för utredning av brott.
Polisstyrelsens inspektioner av CKP år 2012
fokuserades på granskning av täckoperationer
och bevisprovokation genom köp, och Polisstyrelsens inspektioner av Skyddspolisen fokuserades på granskning av täckoperationer och andra
åtgärder för inhämtande av information som det
föreskrivs om i 3 kap. i polislagen. Polisstyrelsen
konstaterade i samband med laglighetsgranskningen av båda enheterna att några egentliga missförhållanden inte konstaterats. Planerna för laglighetsgranskningen är enligt Polisstyrelsen sakenliga och med beaktande av de båda enheternas verksamhet håller informationshämtningen
inom ramen för den egna laglighetsgranskningen en hög nivå. I båda enheterna utförs i stor
utsträckning intern övervakning.
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Det är skäl att fortsättningsvis satsa på övervakning och styrning av täckoperationer och bevisprovokation genom köp. Det är fråga om den allra
hemligaste polisverksamheten där de personer
som utsätts för operationerna inte har möjlighet
att reagera, eftersom de inte får kännedom om de
åtgärder som riktas mot dem. Att dra upp riktlinjer för verksamheten kan inte anförtros endast
dem som sköter operationerna, utan den högsta
polisledningen är skyldig att dra upp riktlinjer
för verksamheten och vid behov ta ställning till
tolkningarna. Hemlig polisiär verksamhet får
inte tillåtas bli självstyrande.
En förutsättning för effektiv styrning av en
verksamhet är naturligtvis kännedom om själva
verksamheten och vilka problem som i praktiken
sammanhänger med den. Man måste se till att
den hemliga informationsinhämtningen inte tilllåts bli så hemlig att inte ens ledningen har insyn
i den. Ledningen måste känna till de metoder som
används för att uppnå resultaten. Den högsta polisledningen måste regelbundet göra inspektioner
där verksamheten granskas tillräckligt konkret
och heltäckande. Exempelvis utan en mångsidig
granskning av dokumenteringen kan man inte
bilda sig en tillräckligt noggrann uppfattning av
verksamheten. På grund av verksamhetens speciella karaktär är en noggrann dokumentering en
grundläggande förutsättning för att övervakningen ska lyckas.

4.6.9
Avslutningsvis
Den nya tvångsmedelslagen och den nya polislagen kommer att leda till att omfattningen av den
hemliga informationshämtning som står under
JO:s särskilda övervakning kommer att öka avsevärt. Några av de nya metoderna är särskilt krävande från övervakningssynpunkt, t.ex. kontrollerade leveranser och styrd användning av informationskällor samt täckoperationer som innebär
att polismän deltar i brottslig verksamhet. Också
andra myndigheter än polismyndigheterna får
avsevärda nya befogenheter.

JO:s särskilda övervakning går för närvarande i
stor utsträckning ut på att övervaka myndigheternas interna övervakning och det är skäl att inte enbart förlita sig på den övervakning som sker
via rapporteringen. Det är skäl att redan i lagstiftningsskedet säkerställa den grundläggande förutsättningen att bestämmelserna är tillräckligt
noga avgränsade, heltäckande och så tydliga att
polisen vet vad som är tillåtet. JO kan inte i efterhand avhjälpa brister i lagstiftningen.
Ett problem består i att en enhetlig tillämpningspraxis behövs. År 2014 kommer helt nya
metoder att tas i bruk. I de utlåtanden om reformen av lagstiftningen om förundersökning och
tvångsmedel som JO:s kansli gav önskades noggrann prövning av om det är befogat att genast
tilldela olika myndigheter befogenheter av nytt
slag i stor utsträckning och föreslogs att de nya
åtgärderna, exempelvis förtäckt inhämtande av
information, åtminstone inledningsvis ska kunna vidtas bara av polisen. Eftersom detta inte realiserades gäller det att se upp så att olika myndigheters tolkningspraxis inte divergerar.
Det är klart att JO i samråd med de myndigheter som använder hemliga metoder för inhämtande av information ska överväga de verkningar
som den nya lagstiftningen får på rapporteringens innehåll, trots att lagreformen inte förändrar övervakningens och rättssäkerhetsarrangemangens grundläggande strukturer i fråga om
teletvångsmedlen.
Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande GrUU 66/2010 rd att också den externa
övervakningens arbetsmängd ökar i och med de
nya hemliga tvångsmedlen och att det är skäl att
allvarligt överväga nya övervakningsformer vid
sidan av den nuvarande externa övervakningen.
Efter grundlagsutskottets och lagutskottets ställningstaganden förutsatte riksdagen när den godkände lagarna att regeringen reder ut om det är
skäl att utöver det nuvarande systemet för övervakning av hemliga tvångsmedel inrätta ett expertorgan för övervakning av förundersökningsmyndigheternas verksamhet och användningen
av tvångsmedel. Riksdagens uttalande lämnar i
detta avseende ett visst utrymme för tolkning.
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Är avsikten att ett sakkunnigorgan ska övervaka
förundersökningsmyndigheternas verksamhet
och användningen av tvångsmedel i alla avseenden eller endast när det är fråga om användning
av hemliga tvångsmedel?
Riksdagen förutsatte också att regeringen utreder och överväger om det är skäl att ge domstolarna befogenhet att fatta beslut i ärenden som
gäller hemliga metoder för inhämtande av information. Grundlagsutskottet tog i sitt utlåtande
upp denna fråga i synnerhet i fråga om skyddande
av täckoperationer, bevisprovokation genom köp
och hemlig informationshämtning. Dessutom
upprepade grundlagsutskottet sin tidigare uppfattning (GrUU 36/2002 rd), dvs. att det är skäl
att överväga alternativet att utsträcka systemet
med offentligt ombud till beslutsfattande om
teleavlyssning.
Trots att det var fråga om en omfattande totalrevidering ansågs det sålunda under riksdagsbehandlingen vara skäl att utreda delvis synnerligen principiella frågor. Detta tyder på att en valperiod är en allt för kort tid för beredning och
genomförande av en så omfattande reform. I fråga om JO:s verksamhet skulle en ökning av den
övriga externa övervakningen givetvis ha betydelse. Någon närmare bedömning av denna fråga
kan emellertid inte göras förrän det finns mera
konkret information om eventuella nya övervakningslösningar.
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Det kan också konstateras att riksdagen redan
2002 förutsatte att regeringen utreder på vilket
sätt polisens nya befogenheter har främjat säkerheten från individens och samhällets synpunkt.
Resultatet av utredningen skulle refereras i berättelsen om regeringens åtgärder under år 2005. I
den konstaterades emellertid endast att avsikten
är att inverkan av de nya tvångsmedelsbefogenheterna och de grundrättighetsfrågor som ansluter
sig till dem ska utredas i samband med totalrevideringen av förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftningen.
Under utskottsbehandlingen av totalrevideringen var man tvungen att konstatera att någon
sådan utredning inte ingick i regeringens propositioner. Grundlagsutskottet ansåg det vara skäl
att bedöma behovet av nya rättssäkerhets- och
övervakningssystem och dessutom att utreda i
synnerhet de hemliga tvångsmedlens betydelse
för individens och samhällets säkerhet (GrUU
66/2010 rd).
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4.7
Fångvården
Laglighetskontrollen av fångvården sköttes
under verksamhetsåret av JO Petri Jääskeläinen.
Referendarierådet Harri Ojala var huvudföredragande för fångvårdsärendena.
JO ska enligt lagen i synnerhet inspektera
fängelser och andra slutna inrättningar. Övervakningen av fångvården är av tradition ett av
kärnområdena inom JO:s verksamhet.
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4.7.1
Verksamhetsmiljön
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Det totala antalet fångar minskade igen en
aning under verksamhetsåret. Även de häktades
antal minskade något, efter att ha varit ökande
under de föregående åren. Vid årets utgång var
de häktade ca 600 (630). Antalet bötesfångar
fortsatte att sjunka och var vid utgången av året
37 (43). Antalet personer i övervakad frihet på
prov uppgick till 142 (121). Mängden nya fångar
med övervakningsstraff var 16. Antalet utländska
straffångar sjönk något jämfört med året innan
247 (266); antalet utländska häktade steg i viss
mån, 209 (199). Antalet fångar under 18 år i fängelse var 7. Av dem var 4 straffångar och 3 häktade. Totalt fanns det 78 fångar som var under 21 år.
Av dem var 47 straffångar, 30 var häktade. Utöver
dessa hade polisen hand om 66 häktade.
Under året fattade justitieministern beslut
om stängning av Fredrikshamns fängelse 1.1.2013;
detta var ett led i anpassningen av Brottspåföljdsverket. Satakunta fängelses avdelning i Kjulo ändrades 1.10.2012 från att ha varit öppen anstalt till
slutet fängelse. Möjligheten att hålla häktade i
förvar ökade under året, när även Riihimäki fängelset med en förordning av justitieministeriet
(JM) om ändring av häktningsförordningen intogs bland anstalterna som kan användas som
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4.7.3
Framställningar och egna initiativ

häkte; denna ändring gäller från 1.1.2013. Brottspåföljdsverkets organisation påverkades av en
ändring av en statsrådsförordning, där det stadgades om en ny verkställighetsenhet. Också denna ändring trädde i kraft 1.1.2013.

År 2012 tog JO på eget initiativ sju nya ärenden
till prövning. Dessa ärenden gällde
– disciplinära straff för personer som vägrar
lämna urinprov (208/2/12)
– vård och bemötande av obotligt sjuk fånge
(625/2/12)
– förberedelserna inför en fånges frigivning
(1055/2/12)
– specialövervakad fånges utomhusvistelser
(1241/2/12)
– frigivning av en fånge för vårdåtgärder
utanför fängelset (2228/2/12)
– förebyggande av fångars självmord (2357/2/12*)
– anlitande av offentliga och inhyrda läkare
i fångars hälsovård (4759/2/12)
Nedan följer en redogörelse för de ärenden
som JO under år 2012 tog till behandling på eget
initiativ och för sådana klagomålsavgöranden
som föranledde en framställning.

4.7.2
Inspektioner
Under år 2012 inspekterade JO Tavastehus fängelse, Tavastehus fängelsesjukhus och Vanaja
fängelse. Likaså företog JO en inspektion av
Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet.
På order av JO inspekterade olika föredragande
Helsingfors fängelse, polikliniken vid Helsingfors fängelse, Naarajärvi fängelse, Sulkava fängelse, Fredrikshamns fängelse (nedlagt 1.1.2013),
Kuopio fängelse, Uleåborgs fängelse och Riihimäki fängelse. Under JO:s anmäld inspektion
av bl.a. Tavastehus fängelse deltog Lettlands
JO med följe, och i inspektionen av Helsingfors
fängelset medverkade en svensk delegation som
bestod av JO-enheten OPCAT (Optional Protocol to the Convention against Torture) och en
byråchef med ansvar för fängelsefrågor.
Alla de övriga fängelseinspektionerna företogs utan förhandsanmälan. Inspektörerna koncentrerade sig på omständigheter som var känsliga för internernas rättsskydd, som isoleringsavdelningar (observationsceller, lokalerna för
urinprovtagning för spårning av rusmedel etc.)
och cellavdelningar under fångtransporter. Under inspektionerna av Kuopio och Uleåborg fängelserna riktades huvudintresset på förhållandena för häktade. I samband med inspektionerna
fördes även konfidentiella samtal med fångar,
som slumpmässigt valdes från fängelsernas olika
avdelningar. I anslutning till inspektionerna tar
JO ofta på eget initiativ upp ärenden för granskning, och fångarna inlämnar ofta under själva
besöken eller därefter klagomål till JO.
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Förebyggande av självmord bland fångar

Under 2012 gjordes 12 fängelseinspektioner av vilka
10 var oanmälda. Bilderna uppifrån: cellkorridor i
Riihimäki fängelse, Helsingfors fängelses besöksrum och Tavastehus fängelses lekrum för barn.

JO anser att Brottspåföljdsverket i brådskande
ordning bereder anvisningar om hur självmord
i fängelserna ska kunna förebyggas.
JO anser att anvisningarna bör fästa uppmärksamhet vid identifieringen och bemötandet av
självmordsbenägna. Anvisningarna bör dessutom
gälla informationsutbytet mellan övervakningsoch hälsovårdspersonalen och inom dessa grupper. Det är också skäl att ge närmare anvisningar
om samarbetet och ansvarsfördelningen mellan
dessa grupper samt om uppföljningen av fångarnas hälsotillstånd och om förfarandet vid plötsliga sjukdomsfall. Dessutom behövs det klara
regler för genomgång efteråt av händelser i samband självmord och självmordsförsök.

Brister i informationen och ansvarsfördelningen

JO lät med anledning av en fånges självmord göra
en förundersökning för att utreda om fängelsepersonalen i det aktuella fallet hade försummat
sina tjänsteplikter. JO ansåg i sitt beslut att det
inte fanns tillräckliga bevis för brott mot tjänsteplikt och väckte därför inte åtal.
På grund av vad som framgått vid förundersökningen ansåg JO det dock vara skäl att i egen
skap av laglighetsövervakare utarbeta en utredning över sina iakttagelser och ge en allmän
bedömning av hur självmord i fängelserna kan
förebyggas.
JO bad Brottspåföljdsverket meddela vilka
åtgärder det vidtagit i ärendet.

Fängelsemyndigheterna har ett stort ansvar

JO hänvisade till Europadomstolens rättspraxis
enligt vilken fängelsemyndigheterna har ett stort
ansvar för övervakningen av självmordsbenägna
fångar.
Europadomstolen har gett några fällande domar som gällt fångars självmord. I domsmotiveringarna konstaterar domstolen att, enligt artikel
2 i Europeiska människorättskonventionen, staten inte får beröva någon livet. Dessutom ska den
också skydda envars rätt till livet. Detta kan även
utsträckas till åtgärder varmed en person skyddas
mot fara som han eller hon själv har framkallat.
Som ett exempel nämnde JO fallet Jasinska v.
Polen där skötarna vittnade att läkemedel delats
ut enligt reglerna och under deras övervakning.
Europadomstolen ansåg dock att det fanns sådana
strukturella brister i fängelsets rutiner som möjliggjorde en fånges självmord och att det sålunda hade skett ett brott mot artikel 2 i Europeiska
människorättskonventionen.
JO Jääskeläinens beslut 23.8.2012,
dnr 2357/2/12*, föredragande Iisa Suhonen
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Brottspåföljdsverkets generaldirektör meddelade
13.12.2012 att han hade tillsatt en arbetsgrupp med
följande uppdrag:
1. Sammanställa anvisningar för förhindrande
av fångars självmord. I anvisningarna ska bl.a.
ingå informationsgång, identifikation av självmordsbenägna, metoder för förebyggande arbete och strukturella omständigheter.
2. Uppgöra en handbok om förebyggandet av
självmord.
3. Planera utbildning för förebyggande av självmord.
4. Planera metoder för bedömning av behovet av
snabba räddningsinsatser, i situationer när sjukvårdspersonal inte finns till hands.
5. Bereda åtgärder för upprätthållande av beredskapen att ge första hjälp.
6. Planera en rutin för larmande av sjukvårdspersonal om vardagarna under tjänstetid, när
sådan personal inte finns på platsen.
Arbetsgruppen har tid på sig till 31.5.2013.
Utgående från arbetsgruppens resultat kommer
Brottspåföljdsverket att utfärda en instruktion
om förhindrande av fångars självmord, om bedömning av behoven av snabba insatser samt om hur
sjukvårdspersonal larmas, vidare ska en handbok
om förebyggande av självmord utges. Fängelsepersonalen ska enligt planerna få utbildning i
ämnet under hösten 2013.

Förslag om ingripande i reglementeringen
som gäller ingrepp i korrespondens
Ett brev som en fånge skrivit hade i fängelset
lästs, utan att meddelande om detta hade gått
till mottagaren, som inte var i fängelse. Däremot hade fången/brevskrivaren meddelats
om kontrollen.
Enligt JO hör sekretessen gällande konfidentiella meddelanden till grundrättigheterna för
både avsändare och mottagare. JO ansåg att det
i första hand gäller att båda parterna i brevväxlingen har rätt till information om att en myndighet har gjort intrång i sekretessen. Meddelandet
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är viktigt bl.a. med tanke på övervakningen av
myndigheternas åtgärder. Endast den part som
har informerats om sekretessintrånget har tillgång till rättsskyddsmedel i sådana frågor. Det
vore skäl att det i lag stadgas om informeringsskyldigheten och om undantagssituationer där
sådan skyldighet inte förekommer. För närvarande finns inga sådana regler.
Eftersom det i sista hand är lagstiftarna som
ska avgöra i vilken omfattning informationsplikten och undantagen från denna plikt ska gälla, föreslog JO att JM överväger hur de olika synpunkterna beträffande informationen om att brev lästs
ska beaktas i den lagberedning som gäller reformer av fängelselagen och häktningslagen.
JO Jääskeläinens beslut 14.2.2012,
dnr 437* och 2659/4/10, föredragande Anu Rita

Granskning av brev som kommer i
tjänstebrevskuvert med Brottspåföljdsverket som avsändare
Enligt fängelselagen får granskning eller läsning
inte ske av brevväxling mellan en fånge och en
myndighet som utövar tillsyn över fängelsets
eller anstaltspersonalens verksamhet eller en
fånge och ett organ som utövar tillsyn över iakttagandet av de mänskliga rättigheterna hos vilket
fången enligt internationella avtal har besvärseller klagorätt.
En fånge i Sukeva fängelse hade fått ett brev
sänt av Brottspåföljdsverket; detta brev hade öppnats av en fångvaktare. På kuvertets baksida var
tryckt som avsändande instans Regioncentralen
för Västra Finlands brottspåföljdsregion.
JO konstaterade att ett tjänstebrev sänt i
Brottspåföljdsverkets kuvert är just en sådan försändelse av ett tillsynsorgan som särskilt avses i
fängelselagen, och som därför inte får granskas
eller läsas. Regionchefen för Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion hade i sitt utlåtande
ansett att närmare identifiering av den avsändande brottspåföljdsorganisationen inte var relevant

för förbudet mot att granska eller läsa brevväxlingen. Enligt JO var dock Brottspåföljdsverkets
organisatoriska uppbyggnad inte betydelselös för
bedömningen av fallet.
Regeln i fängelselagen om granskning gäller,
av de inhemska avsändarinstanserna, uttryckligen
korrespondensen mellan en fånge och de myndigheter som utövar tillsyn över fängelset och
dess personal. Brottspåföljdsverket är i dess helhet den myndighet som går under namnet Brottspåföljdsverket. JO anser dock att bara specifika
enheter inom Brottspåföljdsverket är sådana som
med fog kan anses vara tillsynsmyndigheter av
det slag som avses i lagen.
JO anser att enheter vilkas ansvarsområde är
övriga fängelser och straffverkställande organ inte kan anses vara sådana tillsynsmyndigheter som
anses i lagen. Däremot är brottspåföljdsregionens
regioncentral och Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet sådana tillsynsmyndigheter,
vilkas brev inte får öppnas av berörda fängelser.
JO ansåg det vara viktigt att man inom
Brottspåföljdsverket skapar sådana procedurer
som tryggar skyddet av fångars brevväxling även
inom Brottspåföljdsverkets egen organisation.
JO skickade sitt beslut till Brottspåföljdsverkets
centralförvaltningsenhet, för information och
för bedömning av förvaltningssektionens interna instruktioner.
JO Jääskeläinens beslut 5.12.2012,
dnr 4360/4/11, föredragande Pasi Pölönen

Förslag till precisering av lagstiftningen
som gäller fångars rätt till besök
Lagstiftningen som gäller indragning av frihetsberövades rätt att få oövervakade besök är enligt
JO öppen för tolkning. JO har föreslagit att JM
överväger vilka möjligheter det finns att slopa
följande tolkningsmöjligheter.
Den inbördes relationen mellan återkallad
rätt till oövervakade besök och det i fängelselagen reglerade besöksförbudet är inte helt entydig.
Enligt lagen fattas beslutet om oövervakat besök

av fängelsedirektören eller en av direktören förordnad sysselsättnings- eller säkerhetsansvarig
tjänsteman. I lagen stadgas inte uttryckligen om
återkallande av oövervakade besök eller om förutsättningarna för sådant återkallande.
I utredningar som inkommit med anledning
av ett klagomål hade det framförts att återkallande av ett redan beviljat oövervakat besök måste
betraktas som besöksförbud, och ett sådant beslut ska fattas av en tjänsteman i chefsuppgifter
inom övervakningen. Enligt JO är det i hög grad
en tolkningsfråga om regeln om återkallande också gäller en situation där det, i samband med ett
beviljat oövervakat beslut, kommer fram omständigheter som ger anledning att ompröva beslutet,
så att besöket inte beviljas. De exempel som presenteras i förarbetena till lagen har alla att göra
med den besökandes ankomst, och inte om omständigheter som redan tidigare kommit till fängelsets kännedom; inter heller i övrigt ger lagberedningen stöd för tanken att ett nekande beslut
måste fattas redan i förväg.
JO anser det vara befogat att anse att befogenheten att återkalla ett redan beviljat tillstånd till
oövervakat beslut bör has av fängelsedirektören
eller en av direktören förordnad sysselsättningseller säkerhetsansvarig tjänsteman, åtminstone
när det gäller omständigheter som redan varit
kända före den besökandes ankomst, alltså inte
överraskande problem som uppdagas i samband
med att besökaren anländer.
I förvaltningslagen stadgas om rättelse av
fel i beslut. I fängelseförhållanden måste det inför besluten ofta beaktas omständigheter som
har att göra med anstaltssäkerheten. I sådana fall
kan det bli problematiskt om ändring av beslut,
enligt vad som förutsätts i förvaltningslagen, kräver samtycke av den berörda parten. Även om förvaltningslagen gäller vid verkställighet av straff,
kan det vara öppet för tolkning vilka lösningar
som i praktiken kan tillämpas, samt till vilka delar reglerna i förvaltningslagen om rättelse av fel
måste följas.
JO Jääskeläinens beslut 20.3.2012,
dnr 977/4/12, föredragande Anu Rita
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Begreppen nära anhöriga och
andra närstående
JO föreslog för JM att det i arbetet med tillrättaläggande av fängelselagen beaktas att det i lagen
inte ingår en definition av begreppen nära anhöriga och andra närstående, som nämns i fängelselagen i samband med beviljande av permission
av synnerligen viktigt skäl.
JO Jääskeläinens beslut 28.8.2012,
dnr 4366/4/10, föredragande Anu Rita

Bemötandet av häktade och
deras förhållanden
JO kritiserade bemötandet av och förhållandena för häktade personer i Vanda och Riihimäki
fängerserna. Ärendet som gällde Vanda fängelset
hade JO på eget initiativ tagit upp med stöd av
observationer under inspektionsbesök, och förhållanden i Riihimäki fängelset hade påtalats
i klagomål.
I båda fallen hade häktade inte i praktiken
några som helst fritidsaktiviteter, och deras möjligheter att annars vistas utanför sina celler var
mycket begränsade. De häktade hade hållits praktiskt taget dygnet runt inlåsta i cellerna, med undantag för de i lagen föreskrivna rastperioderna.
Häktade ska enligt lagen bemötas rättvist
och med aktning för människovärdet. En ledande princip i lagen är att den häktades rättigheter
inte får begränsas mer än vad syftet med häktningen, förvaringssäkerheten vid häktning och
upprätthållandet av ordningen i fängelset nödvändigtvis kräver, och uteslutande på grunder
som uppräknas i lagen. En häktad får delta i
fritidsverksamhet (som anstalten ska anordna)
och tillbringa fritiden tillsammans med andra
häktade. Även om lagen lämnar frågorna om
de krävda fritidssysslorna mycket öppna, får
detta inte tolkas så att det inte behöver anordnas aktiviteter utanför cellerna eller att sådana
aktiviteter får vara obetydliga.
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Vidare ska en häktad i mån av möjlighet beredas
tillfälle att – om han eller hon så önskar – delta
i verksamhet som organiseras av fängelset eller
anordnas med fängelsets godkännande. Med sådan verksamhet avses arbete, utbildning eller liknande. Även om fängelset inte direkt i lag åläggs
att göra detta, vore det ett sätt att ge de häktade
meningsfull sysselsättning utanför cellerna.
Även den europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CPT) har upprepade gånger framhållit att häktade ska beredas möjlighet att tillbringa en skälig tid dagligen, minst
åtta timmar, i varierande och meningsfulla aktiviteter utanför cellerna.
Förhållandena för de häktade var enligt JO
i båda fallen lagstridiga, eftersom det inte hade
getts några skäl för begränsandet av deras rättigheter.
JO framförde också kritik mot de utrymmen
i Vanda fängelset där utomhusaktiviteterna hölls,
motionslokalerna samt de häktades möjligheter
att använda biblioteket.
JO konstaterade för båda fängelsernas del,
att en uppenbar bidragande orsak till missförhållandena var resursbrist. I laglighetsövervakningen gäller av hävd principen att hänvisningar till
resurser och personalens arbetsbörda inte är giltiga skäl för godkännande av verksamhet som
inte uppfyller kravet i 22 § i grundlagen, nämligen att det allmänna ska trygga de grundläggande rättigheterna. I Vanda fängelset har det kontinuerligt funnits fler interner än kapaciteten medger. JO ansåg det vara nödvändigt att det vidtas
åtgärder med anledning av överbelastningen i
Vanda fängelset, eftersom åtminstone en av orsakerna till att internerna där får ett bemötande
som strider mot lagen är just den otillräckliga
kapaciteten. JO bad JM och Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet meddela vilka åtgärder de avser att vidta i anledning av ärendet.
JO Jääskeläinens beslut 10.4.2012, dnr 4732/2/09*
och 377/4/12, föredragande Anu Rita

JM:s kriminalpolitiska avdelning och Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet har meddelat att
olika nya åtgärder har börjat vidtas med anledning
av överbelastningen av Vanda fängelset. Situationen
har numera blivit lättare i och med att häktade också får placeras i fängelserna i Riihimäki och i Helsingfors. En totalbedömning av placeringen av häktade och behovet av häkten på olika håll i Finland
kommer att göras. Möjligheten att flytta straffångar
inom EU håller på att förenklas, och det väntas frigöra fängelseplatser för placering av häktade.
Södra Finlands brottspåföljdsregion har föreslagit flera fortsatta åtgärder som syftar till att underlätta trängseln i Vanda fängelset. Det är bl.a. tänkt
att utreda flyttningen av platserna som hör till den
psykiatriska avdelningen i Vanda till det psykiatriska
sjukhuset för fångar och det ska utredas vilka personresurser som krävs för transporterna. Brottspåföljdsregionen har också föreslagit att fängelsetomten i Vanda förses med tillbyggnader. JM och Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet räknade
med att det nuvarande ekonomiska läget sannolikt
inte kommer att möjliggöra extra resurstilldelning.
Ytterligare ställningstaganden med anledning av
häktades förhållanden finns nedan i punkt 4.7.4.

Protokollföring av grunderna för
beslut om kroppsbesiktning
Enligt JO var i Tavastehus fängelset grunderna
för beslut om kroppsbesiktning bristfälligt bokförda, i och med att det bara hade anmälts ”personen misstänks transportera otillåtna ämnen
i sin kropp”.
Ett beslut ska alltid innefatta faktagrunder.
Det att en fånge misstänks för att i sin kropp
transportera ”otillåtna substanser” är en slutledning som någon beslutsfattare kommit fram
till med stöd av specifik information, alltså faktagrunder för beslutet. Med faktagrunder avses
i detta fall de omständigheter som hade gett upphov till misstanken om att fången i sin kropp
tänkte transportera narkotika, med andra ord

de grunder som gett beslutsfattaren sannolika
skäl att förmoda att fången skulle göra sig skyldig till ett i lagen avsett brott.
Enligt JO är det en ohållbar tanke att de beslutsgrunder, som fängelset inte anser sig kunna
yppa för den misstänkta fången, kan lämnas helt
obokförda. Det gör att beslutets laglighet i efterskott inte kan bedömas. Rätten till rättsskydd
enligt 21 § i grundlagen innebär också att verksamhet ska kunna övervakas, och det förutsätter
tillräcklig exakthet i beskrivningen av beslutens
grunder. Grunderna för besluten måste också i
dessa fall antecknas i protokoll. Avgörandet om
fången ska ha rätt att ta del av dessa uppgifter om
fången själv, är en fråga om myndighetshandlingars offentlighet, och den behandlas i sista hand
i domstol.
Frågan gav JO därtill anledning att göra följande observationer.
Av beslutet om kroppsbesiktning framgick
inte vilket slags ”otillåtna substanser” fången
misstänktes transportera i sin kropp. För att
kroppsbesiktning ska få anordnas krävs det att
personen på sannolika skäl antingen misstänks
för ett brott, för vilket det strängaste stadgade
straffet är mer än sex månaders fängelse, eller
misstänks för narkotikaanvändning. Långt ifrån
alla ämnen som ur fängelsets synpunkt är ”otilllåtna” är av det slaget att de uppfyller kraven som
berättigar till kroppsbesiktning. I beslutet borde
det alltså ha angetts vilket slags substanser fången var misstänkt för att transportera, för att det
utgående från beslutsmotiveringarna skulle vara
möjligt att bedöma förutsättningarna för kroppsbesiktning, med andra ord huruvida de i lagen
givna kriterierna var uppfyllda.
När det är fråga om substanser som inte är
narkotika, exempelvis dopingämnen, så kan också deras förmodade mängd och andra omständigheter i anslutning till brottet vara av betydelse för avgörandet om brottskriterierna uppfylls.
Lindrigt dopingbrott är t.ex. inte tillräckligt för
att motivera förordnandet av kroppsbesiktning,
eftersom ett sådant brotts maximistraff är böter.
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De lagrum som ligger till grund för beslutet hade
dessutom upphävts 1.10.2006, redan flera år innan
beslutet om kroppsbesiktning fattades. Också av
den anledningen var beslutet felaktigt.
JO Jääskeläinens beslut 26.4.2012,
dnr 3619/2/09, föredragande Anu Rita

Oövervakat besök hos en fånge med
efterföljande kroppsbesiktning
JO tog på eget initiativ upp till granskning ett fall
som innebar att ett oövervakat besök beviljades,
varefter fången utsattes för kroppsbesiktning.
Detta skedde trots att man på Tavastehus fängelse redan före besöket hade fått kännedom om att
fången hade bett sin besökare hämta narkotika
till fängelset och till det oövervakade besöket.
Enligt en utredning av fängelset hade en tillbakadragning av tillståndet till det oövervakade
besöket sannolikt inneburit risker för en brottsutredning som pågick hos polisen.
JO konstaterade att Brottspåföljdsverket har
egna uppgifter och egna målsättningar, och det
är dessa som ska utgöra grunden för dess verksamhet. Visserligen är det viktigt med samarbete myndigheter emellan, men eftersom det inte
finns någon regel som klart berättigar till det
beskrivna förfarandet, så kan det inte motiveras
att de bestämmelser som reglerar förvaltningsgrenarna åsidosätts. Det finns lagstiftning som
ger polisen möjlighet att under vissa förutsättningar vänta med att ingripa i ett brott som är i
görningen, men någon motsvarande möjlighet
finns inte för Brottspåföljdsverkets del. JO kritiserade likaså fängelsets åtgärder enligt följande.
Enligt lag hör det till målen med verkställandet av frihetsstraff att brott under strafftiden ska
förhindras. Fängelsedomen ska verkställas så att
verkställigheten är säker för samhället, personalen och fångarna. Likaså ska tjänsteåtgärderna
enligt fängelselagen företas utan att ingrepp i
större utsträckning sker i någons rättigheter, och
så att det inte uppstår större olägenhet än vad
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som är nödvändigt och försvarbart för att uppdraget ska kunna utföras. Det kunde inte framföras befogad anledning, enligt de i lag bestämda
målen med fängelsedomens verkställande, till att
det misstänkta brottet tilläts fortgå, rentav så att
man beslutade utsätta fången för åtgärder som
grovt ingrep i dennes personliga integritet.
Fängelsets förfarande hade gjort det möjligt
för fångens besökare att till fängelset införa och
till fången överlåta narkotika, möjligen för fångens eget bruk, möjligen också för distribution
till andra. Det hade åtminstone varit möjligt för
fången och besökaren att använda narkotikan
under det oövervakade besöket, om besökaren
hade haft ämnena med sig till besöket. I princip
hade det också varit möjligt att narkotikan hade
kunnat spridas i fängelsegemenskapen, eftersom
det emellanåt förekommer att kroppsvisitering,
kroppsbesiktning och observation i isolering inte leder till att substanserna påträffas och tas från
fången. Vidare hade bruket av narkotika och döljandet av denna inne i kroppshåligheter kunnat
leda till hälsorisker, rentav livsfara för fången.
Enligt JO hade det varit klart bättre motiverat
att, i stället för det oövervakade besöket, anordna ett besök som var tillräckligt övervakat, så att
besökaren inte hade fått möjligheter att överlåta
eventuell narkotika till fången. Även om det inte
finns någon uttrycklig bestämmelse om annullering av ett oövervakat besök, så förutsätts det i
lagen att besöken övervakas på det sätt som är
behövligt, och att ett oövervakat besök inte får
störa ordningen i fängelset. Dessutom stod tillståndet till oövervakat besök i detta fall i konflikt
med de målsättningar som gäller för straffverkställigheten.
I den kroppsbesiktning som fången utsattes
för efter det oövervakade besöket ingick bl.a. att
fångens kroppshåligheter granskades och personen röntgades. Det var en åtgärd som allvarligt
kränkte fångens personliga integritet, och den
hade kunnat undvikas ifall besöket hade övervakats på ett sätt som hade omöjliggjort den misstänkta överlåtelsen av narkotika. JO ansåg att
fängelset hade använt sig av sina befogenheter

på ett sätt som stred mot fängelselagen, i och
med att mötet, i stället för att övervakas, hade
fått ske på ett sätt som gav förutsättningar att
förrätta kroppsbesiktning.
Fängelsets förfarande var enligt JO också
problematiskt med tanke på principen om ändamålsbundenhet, som ska följas i förvaltningen.
Ändamålsbundenhetsprincipen förutsätter att
en myndighet använder sina befogenheter enbart för det ändamål som bestämts eller annars
är avsett att tjäna. Tjänsteuppgifterna hade kunnat verkställas utan större ingrepp i fångens integritet än nödvändigt. Det fanns inte grunder
för fängelsets förfarande med tanke på målen
med verkställigheten av fängelsestraffet.
JO Jääskeläinens beslut 26.4.2012,
dnr 3620/2/09*, föredragande Anu Rita

I ärende 3857/4/10* (14.8.2012) var det fråga om
ett motsvarande fall, med observation i isolering
av en fånge som haft ett oövervakat besök.
JO skickade sina båda beslut till JM för information.

Inspektion av fängelsecell
i fångens frånvaro
Cellerna i ett fängelses säkerhetsavdelning granskas rutinmässigt nästan dagligen. Enligt JO är
det allmän praxis i finska fängelser att fångarnas
celler inspekteras i fångarnas frånvaro eller så att
inspektionen sker utan förvarning. Denna praxis
uppfyller inte rekommendationen i punkt 54.8
i Europarådets fängelseregler, som anger att de
intagna ska vara närvarande vid genomsökningen av deras tillhörigheter. Några ingrepp i vårt
lands praxis har inte veterligen skett. JO har inte
haft anledning att anse att något lagbrott skett
i ärendet.
JO konstaterade dock att det inte är ovanligt
att en fånge i sin cell förvarar t.ex. brev från sin
advokat med anknytning till rättsliga frågor eller
dokument med annan konfidentiell information.
Med tanke på att det är absolut förbjudet för fän-

gelset att ta del av brevväxlingen med fångens
ombud och att granskningskriterierna är stränga, har JO ansett det vara inkonsekvent och otillfredsställande, om det finns risk för att skyddet
för fångens korrespondens kränks i samband
med cellinspektionerna.
Om cellinspektionerna företogs enligt Europarådets regel, så att fången alltid själv skulle vara närvarande, skulle detta vara ägnat att avsevärt
minimera eller eliminera dessa principiella problem. Ett sådant förfarande skulle också minska
på de inskränkningar som cellinspektionerna
innebär av individens privatliv, brevhemlighet
och skyddet för förtroliga meddelanden, som
ju enligt 10 § i grundlagen ska skyddas.
JO har informerat fängelset och Brottspåföljdsverket om sina synpunkter om att cellinspektionerna borde företas i fångens närvaro.
JO har också tillsänt JM sitt utlåtande för infor
mation, med ett förslag om att ministeriet överväger om det finns anledning att precisera reglerna om cellinspektion.
JO Jääskeläinens beslut 5.12.2012,
dnr 4649/4/11*, föredragande Pasi Pölönen

Bruket av observationsoverall bör
inte få fortsätta i slutna anstalter
JO anser att fängelserna borde upphöra med
bruket av s.k. observationsoveraller, tills Europadomstolen har tagit ställning till detta bruk och
lagstiftningen hunnit preciseras.
Vid vissa fängelser har fångarna varit iklädda
en s.k. observationsoverall medan de varit ställda
under observation i isolering. Overallen har täta
öppningar för händer, fötter och huvud. På ryggsidan har overallen ett blixtlås som spärras med
buntband så att fången inte själv kan ta sig ur den.
JO ansåg att användningen av observationsoverall innebär en sådan begränsning av de grundläggande rättigheterna som måste regleras i lag.
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Lagen känner inte till observationsoverall

Praxis med vinterklädsel i slutna anstalter

JO påpekade att fängelselagen inte känner till
observationsoverall. Enligt lagen får en fånge
hållas isolerad från andra fångar och observeras
med teknisk utrustning om man misstänker att
fången i sin kropp har förbjudna ämnen eller
föremål.
Användningen av observationsoverall inkräktar på de grundläggande rättigheterna på ett annat sätt än t.ex. videoövervakning, som närmast
inkräktar på den personliga integriteten. Overallen begränsar däremot fångens fria vilja och
självbestämmanderätt.

Enligt fängelselagen är det klart att internerna
i slutna anstalter får använda egna kläder. Det
stöds av de i lagen uttryckta principerna om normalitet och proportionalitet. Användningen av
egna kläder kan begränsas av skäl som anknyter
till ordningen i fängelset, övervakningen eller arbetarskyddet. Motsvarande utgångspunkt i häktningslagen är att en häktad får använda egna kläder, om det inte äventyrar syftet med häktningen,
ordningen i fängelset eller den häktades hälsa.
Den bakomliggande orsaken till problemen är
att fängelserna med sina begränsningar ingriper i
fångarnas personliga frihet, genom att de hindras
från att klä sig på det sätt de önskar. I den institutionella klädsel som Brottspåföljdsverket har i sina anvisningar, som förnyats medan ärendet varit
under behandling, har nu också en vinterrock för
män intagits. JO anser att detta tillskott är positivt, under förutsättning att fängelserna kan skaffa sådana vinterrockar till alla de fångar som inte
vill eller inte har möjligheter att använda egna
vinterytterplagg.
JO har dock konstaterat att utgångspunkten
bör vara den som även centralförvaltningsenheten tar fram i sitt utlåtande, nämligen att de institutionella vinterrockarna ska vara alternativ i andra hand efter fångarnas egna vinterkläder, och
att det i normala förhållanden är fången som väljer sin klädsel. Den utredning som JO hade fått
visade att fängelserna i de olika brottspåföljdsregionerna fortfarande hade varierande inställning till bruket av egna vinterplagg.
JO hänvisade för det första till sina tidigare
avgöranden, där han kritiskt hade bedömt de i
och för sig godtagbara grunderna för begränsningar av egna kläder, grunder som hade att göra
med ordning och övervakning i fängelserna (t.ex.
i JO-berättelserna år 2008 s. 144 och år 2009 s. 175.
JO ansåg det vara problematiskt om bruket
av egna vinterrockar med tjocka foder kategoriskt
begränsas med den motiveringen att det är svårt
att genomsöka dessa plagg eller rentav av den
orsaken att de är till hinder för bruket av maktmedel. I och för sig är motiveringen att genom-

Eget initiativ efter klagomål från fångarna

JO prövade ärendet på eget initiativ. Redan år
2005 fick JO klagomål från fångar i Riihimäki
och Helsingfors fängelser. Klagomålen kunde
då inte prövas på grund av att det samtidigt
pågick en rättsprocess om saken.
Ärendet har sedermera förts till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
(Europadomstolen), där behandlingen pågår.
JO har sänt sitt beslut till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet, med begäran
att enheten senast 28.2.2013 meddelar vilka åtgärder ärendet har föranlett.
JO Jääskeläinens beslut 31.12.2012,
dnr 2011/2/10*, föredragande Harri Ojala

Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör meddelade 20.2.2013 att man till följd av JO:s ställningstagande avstår från användningen av observationsoveraller fr.o.m. 15.3.2013 till dess att Europadomstolen tar ställning till saken och lagstiftningen
eventuellt preciseras. Därutöver önskar Brottspåföljdsmyndigheten, att JM påskyndar lagberedningsåtgärderna.
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sökning försvåras berättigad, med tanke på förhindrandet av användningen i fängelset av otilllåtna substanser, i första hand narkotika. Behovet
av genomsökning av kläderna bör dock enligt JO
vara sådant att införseln av substanserna inte ens
med iakttagande av ändamålsenlig omsorg kan
hindras på andra sätt. Det är klart att ett plagg
måste kunna genomsökas även utan att det skadas. Det nödvändighetskrav som ställs på åtgärder som innebär inskränkning av personliga rättigheter gäller också i samband med begränsningen av bruket av egna kläder.

Förbud mot användning av huva

Begränsningen av användningen av vinterrockar
med kapuschong eller huva hade, enligt vissa klagomål och uppgifter som inkommit till följd av
dessa klagomål, utsträckts till att även gälla andra
plagg med huva. Motiveringen som framfördes
var att en fånge kan dölja sitt ansikte med huvan,
vilket gör det svårt att identifiera honom eller
henne i anslutning till eventuella avsteg från
institutionella regler eller vid brott.
Plagg med huva används mycket allmänt i det
normala livet, och huvorna är inte avsedda för att
dölja ansiktet eller för att försvåra identifiering.
Klädseln har också beröringspunkter med yttrandefriheten som är en grundläggande rättighet, låt
vara att just användningen av plagg med huva inte
normalt bör anses ha konnotationer med yttrandefriheten. Grunderna för begränsning av grundläggande rättigheter kan inte ges en bredare tolkning. Ett kategoriskt förbud som gäller alla rockar
och plagg med huva, enbart med allmän hänvisning till institutionell ordning och övervakning,
är enligt JO problematiskt, med beaktande av det
ovan nämnda nödvändighetskravet vid begränsning av individuella rättigheter. För att en sådan
begränsning ska vara godtagbar måste den kunna
motiveras med konkretare skäl än förhållandena
inom institutionen eller avdelningen.
JO Jääskeläinens beslut 5.6.2012,
dnr 364/2/10*, föredragande Harri Ojala

Användningen av regnkläder
och duschsandaler
JO bad 10.4.2012 Brottspåföljdsverket överväga
om bestämmelserna som gäller fångars klädsel
kunde kompletteras, så att duschsandaler och
särskilt regnkläder godkänns. JO bad Brottspåföljdsverket meddela före 28.9.2012 om åtgärder
som eventuellt föranletts av denna begäran
(3333/4/10).
Centralförvaltningsenheten meddelade att det
i en ny instruktion (5/004/2012) ingår regnplagg i
det institutionella klädsortimentet, men att sådana
inte hör till det som alla interner förses med. Regnplaggen delas ut till dem som arbetar utomhus. I
några anstalter finns det också regnplagg för allmän användning i utomhusaktiviteter. Med anledning av denna praxis har det överenskommits att
Tavastehus fängelset meddelar övriga fängelser om
möjligheten att beställa regnkläder för allmänt, gemensamt bruk vid utomhusaktiviteter under regniga dagar.
Utdelningen av duschsandaler har för några år
sedan testats i Tavastehus fängelset, i syfte att förhindra spridningen av fotsvamp och andra smittsamma fotsjukdomar. Erfarenheterna av försöken
var inte uppmuntrande, till följd av övriga olägenheter i samband med bruket. En bättre lösning antas
vara att fångarna instrueras om fothygien. Centralförvaltningsenheten och Tavastehus fängelset samt
Brottspåföljdsverkets hälsovårdsenhet fortsätter
med utredningarna som gäller om fotsvamp och
andra fotsjukdomar kan förebyggas på andra sätt
än så att fångarna förses med duschsandaler.

Annullering av övervakat besök
Enligt JO var den viktigaste frågan i samband
med det annullerade besöket huruvida den klagande för besökets vidkommande hade fått motiverad förväntning, enligt förväntningsskyddsprincipen i god förvaltning, om att besöket skulle
bli av. I utredningarna har det framkommit att
den klagande var medveten om att fången skulle
genomgå observation i isolering. JO bedömer
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dock att det för en utomstående kan vara svårt
att föreställa sig att en sådan åtgärd tar flera dygn.
Därför anser JO att den klagande hade motiverat
skäl att förlita sig på meddelandet av en fångvårdstjänsteman om besöket.
Osäkerheten om anordnandet av besöket
hade till största delen berott på att besöket, när
förfrågan om besök hade ställts, hade varit inskrivet i datasystemet över fångar, så att den person
som den klagande inför sitt besök hade talat med
sannolikt hade tagit uppgiften därifrån. Dock hade hindret för besök inte varit inskrivet i datasystemet. Det övervakade besöket hade inte kunnat
genomföras, eftersom fången vid tiden för det
tilltänkta besöket fortfarande stod under observation i isolering. Den klagande hade i onödan
rest 120 kilometer till besöket.
JO uppmärksammade fängelset på att alla
åtgärder som inverkar på en fånges situation omsorgsfullt ska bokföras. JO såg sig också föranledd
att föreslå för fängelsedirektören att denne, med
tanke på det som kommit fram i ärendet, kunde
överväga om fängelset hade möjlighet att ge den
klagande gottgörelse i form av skäliga resekostnader. JO bad fängelsets direktör före 31.5.2012
meddela vilka eventuella åtgärder som företagits
i ärendet.
JO Jääskeläinens svar 27.3.2012,
dnr 302/4/11*, föredragande Harri Ojala

Direktören vid Kylmäkoski fängelse meddelade
29.5.2012 att han hade som skäliga resekostnader
ersatt den klagande med en summa som motsvarade kollektivtrafikkostnaderna för den i onödan företagna resan.

Tid som räknas som strafftid
Enligt ett klagomål hade en person som varit i
frihet på prov av mänskligt misstag försummat
sin skyldighet enligt villkoren för friheten på
prov att hålla kontakt. Det gjorde att två dygn
av personens strafftid räknades bort från den
totala strafftiden. Problemet enligt JO var om
myndigheterna i en situation av det här slaget
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har prövningsrätt att låta bli att räkna strafftiden,
eller om det i fängelselagen stadgas om det klandervärda i fångens förfarande saknar relevans i
beslut om saken. JO uppmärksammade JM om
behovet att beakta frågan i framtida tillrättaläggelser av fängelselagen (2432/4/11).

4.7.4
Övriga avgöranden

Anstaltsordningen och bemötandet
av fångar
Uppfyllande av skyldigheterna i häktningslagen

Av en utredning av Vanda fängelset framgår att,
på grund av den stora mängden häktade för vilka
kontakterna begränsats med hänsyn till utredningar, fängelset inte har haft möjlighet att hålla de
häktade separat från övriga fångar. Fängelset kunde dock förhindra att häktade som var inblandade
i samma rättssak hade kontakter med varandra.
Med beaktande av de i utredningen beskrivna problemen med bristande inkvarteringskapacitet, vilka också kommit fram under inspektionerna, ansåg sig JO sakna grunder för kritik mot
anstaltens arrangemang som gäller de häktades
och fångarnas möjligheter att vistas utomhus.
Han kunde inte heller kritisera verkställigheten
av restriktionerna som gällde de häktades kontakter. JO ansåg dock att det var bekymmersamt
med tanke på verkställigheten av skyldigheterna
i häktningslagen, att fängelset bara förmår hindra kontakterna mellan sådana häktade som är
inblandade i samma ärende. JO konstaterade att
Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet
och dess regioncentra också framdeles ska hålla
öga med mängden interner i fängelset, och vid
behov vidta åtgärder för att garantera att skyldigheterna enligt häktningslagen uppfylls och
att de häktades rättigheter uppfylls.
JO Jääskeläinens beslut 8.10.2012,
dnr 3023/4/12, föredragande Reima Laakso

En häktads funktioner utanför cellen och
begränsningar av kontaktmöjligheterna

JO kritiserade det att en häktad saknade fritidsaktiviteter och andra göromål, samt även annars
den häktades synnerligen begränsade förhållanden i Uleåborg fängelset.
Den häktade hade varit fyra månader i fängsligt förvar och under den tiden helt saknat fritidsaktiviteter och aktiviteter över huvud taget. Att
döma av de av tingsrätten förordnade begränsningarna av den häktades kontakter hade det uppenbarligen inte funnits några hinder för att personen åtminstone inom den egna avdelningen skulle ha getts tillfälle att tillbringa betydligt mera tid
utanför cellen och i aktiviteter. Inte heller skulle
det ha funnits hinder för aktiviteter utanför avdelningen, om bara aktiviteterna hade anordnats
under andra tider än när de övriga avdelningarna
använde faciliteterna.
Enligt JO hade förhållandena för den häktades behandling med respekt för människovärdet
varit problematiska, särskilt med beaktande av
att vistelsen hade varat i flera månader.
JO Jääskeläinens beslut 28.5.2012,
dnr 3787/4/10*, föredragande Anu Rita

Även ett annat klagomål gällde en häktads förhållanden i Uleåborgs fängelset, också i detta fall
med av tingsrätten bestämda restriktioner av den
häktades kontakter. Restriktionerna genomfördes i fängelset på det sättet att den häktade inte
tilläts delta i av fängelset anordnade stimulansaktiviteter eller arbete, utan det enda som den
häktade hade utanför cellen var en timme rast
dagligen utomhus.
JO konstaterade att det i domstolsbeslutet
om restriktion av kontakterna inte ingick omnämnande om övriga personer i fängelset, utan
beslutet gällde helt tydligt den häktades kontakter med världen utanför fängelset. Fängelsets
uppfattning, att även kontakter med hela fängelsegemenskapen måste förhindras, grundade sig
på de omständigheter som tingsrätten konstaterat i motiveringarna till domslutet. JO sade sig

ha förstått att hot mot målsägarna hade kunnat
verkställas även via mellanhänder, genom övriga
interner och dessas kontakter utanför fängelset.
Trots detta ska fängelset inte tolka domstolsbeslut i utvidgad betydelse. Tingsrättens motivering
var inte tillräcklig för beslutet om att den häktade
skulle hållas isolerad från övriga interner. Till dessa delar hade fängelset handlat fel.
Den häktade hade önskat besöka socialarbetarens mottagning och hade begärt att få träffa fängelsepsykologen. Ingendera fick han träffa, trots
att hans rätt till socialt umgänge var hårt begränsat och han saknade meningsfulla sysslor, och
trots att det stod klart att isolering och inaktivitet medför åtminstone psykiska besvär.
Enligt häktningslagen får den häktades rättigheter inte begränsas mer än nödvändigt. Till det
rättvisa bemötandet med aktning för människovärdet, som ju förutsätts i lagen, hör att fängelset
ska försöka minska de olägenheter som drabbar
den häktade till följd av de ställda restriktionerna.
Till det räknas bl.a. psykologens tjänster och social rehabilitering.
Med beaktande av den häktades förhållanden
ansåg JO att det var synnerligen klandervärt att
den häktades ansökan om att få besöka psykologen och socialarbetarens inte beviljades. Trots
att en häktad inte enligt lagen har en absolut rätt
att få psykologtjänster, utan det bara sägs att det
i mån av möjlighet ska beredas möjlighet därtill,
så stred fängelsets förfarande i detta sammanhang enligt JOs uppfattning mot lagen. Under
dessa omständigheter borde det enligt JO ha getts
ett motiverat skäl till att psykologtjänsterna förvägrades den häktade. Några skäl till vägran hade
dock inte framförts.
JO Jääskeläinens beslut 28.5.2012,
dnr 1148/4/11*, föredragande Anu Rita

Rätten att läsa tidningar i en specialavdelning

Enligt JO innebär inte straff i enrum i sig att den
som har enrumsstraffet ställs i annan ställning
än andra fångar när det gäller rätten att läsa tid-
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ningar. Det var alltså inte berättigat att vägra
en enrumsfånge rätten att få tidningar med den
förevändningen att det till specialavdelningen
inte görs prenumerationer.
Medan ärendet var under utredning ändrade fängelset sin praxis så att det till specialavdelningen var möjligt att få tidningar, dock inte till
cellerna med kameraövervakning. JO delgav fängelset sin åsikt att även fångar som får disciplinära straff ska ha rätt att läsa tidningar. Vidare betonade JO att om en fånge, av orsaker som inte har
att göra med övervakning eller isolering, tillfälligt
måste placeras i en cell med kameraövervakning,
så ska möjligheterna att få läsa tidningar inte
påverkas placeringen.
JO Jääskeläinens beslut 10.1.2012,
dnr 647/4/10, föredragande Harri Ojala

Korrespondens och kontakter med
världen utanför fängelset
Öppnande av brev med adress
till en tillsynsmyndighet

I Sukeva fängelset hade till JO adresserade brev
av två separata fångar öppnats. I sin utredning
medgav fängelset att breven hade öppnats, och
direktören beklagade det skedda. Förfarandet av
fångvaktarna hade påverkats av ett direktiv som
fängelsedirektören hade gett under sommaren,
där det sades att fängelset inte var skyldigt att
skicka brev avsedda för tillsynsmyndigheter
som tjänstebrev.
JO konstaterade att det i fängelselagen står
att brevväxling mellan en fånge och en myndighet som utövar tillsyn över fängelsets eller anstaltspersonalens verksamhet eller en fånge och
ett organ som utövar tillsyn över iakttagandet av
de mänskliga rättigheterna hos vilket fången enligt internationella avtal har besvärs- eller klagorätt, varken får granskas eller läsas. När det gäller
granskning av brev till en myndighet vars uppgift är att övervaka fängelsets verksamhet, är la-
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gen och laglighetsövervakningens praxis helt entydig, särskilt beträffande brev till JO. Ett sådant
brev måste utan granskning vidarebefordras till
JO:s kansli.
JO anmärkte på det felaktiga förfarandet
av Sukeva fängelset och skickade också för information en avskrift av sitt beslut till regiondirektören för Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion.
JO Jääskeläinens beslut 7.11.2012, dnr 4532/4/11
och 734/4/12, föredragande Harri Ojala

Brev från en advokat hade öppnats av fängelset

En fånge i Riihimäki fängelset fick ett brev
från sin advokat i öppnat brev, trots att det tydligt framgick av texten på kuvertet att avsändaren var en advokatbyrå. Av utredningen framgår
att en brottspåföljdstjänsteman med chefsuppgifter av misstag hade öppnat brevet. Personen
hade inte läst brevet. Tjänstemannen överlämnade brevet till den klagande och meddelade denne
om sitt misstag så snart det konstaterats. Samma
dag rapporterade brottspåföljdstjänstemannen
om det skedda till anstaltens direktör, som gav
tjänstemannen en anmärkning och uppmanade
denne att vara mer uppmärksam framdeles.
JO konstaterade att brottspåföljdstjänstemannens förfarande inte uppfyllde kraven i fängelselagen. Det hade dock varit fråga om ett fel av oaktsamhet. Fängelsedirektören hade redan utfärdat
en anmärkning i ärendet. Denna omständighet,
och med beaktande av att tjänstemannen handlat
öppet och från första början erkänt sitt misstag,
gav ärendet inte JO anledning att göra mer i saken än att ge en anmärkning om det lagstridiga
i tjänstemannens förfarande.
JO Jääskeläinens beslut 7.11.2012,
dnr 1818/4/12, föredragande Pasi Pölönen

Öppnande av brev som till fängelset inkommit
till en fånge som var frigiven på prov

En fånge som hade övervakad frihet på prov
fick under sitt övervakningsbesök i Vasa fängelse brev som tillsänts honom av utsökningsmyndigheterna. Breven hade öppnats i fängelset. JO
konstaterade att det var helt klart att de skäl som
ger fängelsepersonalen rätt att öppna brev, inte
var tillämpliga i en situation där brevmottagaren
har övervakad frigivning på prov. Förfarandet var
därmed lagstridigt. Det var fråga om kränkning
av den i grundlagen tryggade rätten till meddelandesekretess.
JO Jääskeläinens beslut 7.11.2012,
dnr 3956/4/11, föredragande Pasi Pölönen

Övervakat besök mellan fånge och dess ombud

Ett möte i Riihimäki fängelse mellan en fånge i
säkerhetsavdelningen och fångens ombud inleddes i ett besöksrum i jourvåningen, men besöket
flyttades sedan till ett rum i säkerhetsavdelningen, där besökaren och den besökte separerades
med plexiglaset; i rummet fanns en skylt som
angav att inspelning av bild och ljud företas i
rummet. Fången och ombudet ansåg att deras
samtal inte kunde fortgå i dessa förhållanden.
Mötet mellan fången och ombudet hade av
misstag, och i strid med fängelsets ordningsregler, inletts i ett besöksrum i jourvåningen. JO
förenade sig med den av fängelsedirektören framförda åsikten, att ett besök som redan hade hunnit inledas inte borde ha avbrutits.
Det att den klagande och dennes advokat
flyttades till ett rum med videoövervakning och
genomskinlig mellanvägg ändrade mötets karaktär till besök under särskilt övervakade förhållanden. I ärendet har det inte ens påståtts att kriterierna för besök under särskilt övervakade förhållanden förelåg.
Det att besöket placerades i ett rum med särskild övervakning ledde också till ett annat fel
som principmässigt är betydelsefyllt, i och med

att rummet var försett med inspelning av både
bild och ljud. Kraven som gäller sekretessen för
advokatsamtal är giltiga både under telefonsamtal och vid besök. Bestämmelserna i fängelselagen ger i viss mån övervakningsmöjligheter även
under besök av ombud, men telefonsamtalen
med advokater åtnjuter absolut skydd. För JO
var det dock helt klart att fängelsemyndigheterna inte i någondera formen av kontakt har rätt
att lyssna på diskussionen mellan en fånge och
dennes advokat.
En sak som inte blev klargjord var huruvida
information som räknas till advokatsekretessen
eventuellt hade uppdagats under diskussionen.
Att felet hade uppstått förklarades med att instruktionerna till och övervakningen av nyanställd
sommarpersonal hade varit bristfällig. Fängelsedirektören har utfärdat en anmärkning till den
brottspåföljdschef i ledande ställning som hade
ansvarat för övervakningen.
JO ansåg att den interna fängelseorganisationen hade reagerat korrekt på det fel som hade
inträffat. Dock var det fråga om ett allvarligt fel
av principiell betydelse. Mötena mellan en advokat och dennes klient är av väsentlig betydelse för
hanteringen av fångens/klientens juridiska ärenden. JO gav därför fängelset en anmärkning för
ett förfarande som stred mot lagen.
JO Jääskeläinens beslut 28.11.2012,
dnr 4380/4/11, föredragande Pasi Pölönen

Rättssäkerhet och god förvaltning
I de fall som föranledde åtgärder handlade det
bl.a. om bristfällig motivering av beslut som
fattades i fängelse, om förfarandet i anslutning
till begärda dokument, om försenad beslutgivning samt om karenstider för innehavet av egendom. Detta slags fall har varit föremål för ställningstaganden i tidigare årsberättelser, så samtliga fall kommer inte att beskrivas i detta sammanhang.
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Ingångsättandet av frigivningsprocess för
en fånge som suttit av straffet i dess helhet

Den klagande, som fullgjorde sitt straff helt och
hållet, hade hos Helsingfors hovrätt ansökt om
villkorlig frigivning i förtid. Senare fattade Helsingfors fängelsets fängelsedirektör beslut om
oövervakad frigivning av den klagande, men
återtog sitt beslut sedan han hade märkt att beslutet hade varit lagstridigt eftersom han saknade befogenhet för detta. Den klagande flyttades
senare till den psykiatriska sjukhusavdelningen i
Vanda fängelsesjukhus för uppgörande av en farlighetsbedömning, och senare till det psykiatriska
fängelsesjukhuset i Åbo. Brottspåföljdsverkets
centralförvaltningsenhet frigav sedermera den
klagande från fängelse, för vård.
Hovrätten hade förkastat den klagandes
ansökan om villkorlig frigivning. Av denna anledning ansåg JO att fängelsedirektörens åtgärd
inte hade medfört till någon rättsförlust för den
klagande. Dock konstaterade JO att ett fel hade
begåtts i fängelset i Helsingfors såtillvida att fängelsedirektören, på föredragning av fängelsets
vicedirektör, hade fattat ett beslut om frigivning,
något som han enligt lagen inte hade fått göra.
JO ansåg det räcka med att i informationssyfte
påpeka det lagstridiga förfarandet för den dåvarande fängelsedirektören och för vicedirektören.
JO skickade också i informationssyfte sitt svar
till Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet och till regioncentralen för Södra Finlands
brottspåföljdsregion.
JO Jääskeläinens beslut 13.3.2012,
dnr 681/4/11, föredragande Harri Ojala

Delgivning av ett beslut om återtagning
av beviljad frihet på prov

Den klagande kritiserade ett förfarande av bedömningscentret inom Södra Finlands brottspåföljdsregion, i samband med att ett beslut om
frihet på prov hade dragits tillbaka. Enligt klago-
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skriften fick fången inte delgivning av beslutet
om att friheten på prov hade annullerats, och
därför kunde han inte heller ansöka om rättelse.
Tillkännagivandet om att friheten på prov
hade annullerats hade dröjt obefogat länge. Detta sägs också i ett utlåtande av Södra Finlands
brottspåföljdsregion. I utredningen kom det
fram att orsaken till att tillkännagivandet kom
sent möjligen var försumlighet av en tjänsteman
vid Helsingfors fängelset. JO sade sig dock vara
av den meningen att även beslutsfattaren måste
ha varit medveten om var den berörda fången
verkligen vistades när beslutet fattades. I alla
händelser, om det är fråga om en fängelseplats
som lyder under Brottspåföljdsverket, bör beslutet kunna delges fången av en behörig tjänsteman vid fängelset ifråga. Utredningen visar att
den försenade delgivningen av beslutet om annullering av friheten på prov inte hade medfört
sådan skada för den klagande, som skulle förutsätta andra åtgärder än att JO tillkännagav sin
åsikt för bedömningscentrets direktör och Helsingfors fängelset.
JO Jääskeläinens beslut 27.11.2012,
dnr 2453/4/11, föredragande Harri Ojala

Handläggning och beaktande av en anmälan
om en fånge i ett permissionsärende

En fångvaktare hade anmält en fånges olämpliga beteende, som gick ut på att fången sades ha
kommenterat fångvaktarens utseende. Fängelsets
biträdande direktör hade under förhör med vaktaren konstaterat att anmälan inte gav anledning
till disciplinära åtgärder eller åtgärder över huvud
taget mot fången. Fången hade inte hörts i sak,
och den biträdande direktören hade inte antecknat en kommentar om att ärendet avslutats i systemet för fångdata, där dock själva anmälningen
var inskriven. JO förenade sig med Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhets och den biträdande direktörens åsikt om att ärendet borde ha

avslutats i fångdatasystemet t.ex. med anteckningen ”ej påföljd”, samt att även fången borde ha
hörts i ärendet.
Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet fattade beslut om avslag av två permissionsansökningar för den berörda fången. I avslagen
hade en av motiveringarna varit den ovan nämnda anmälningen av fångens beteende.
JO ansåg det vara fel att fångvaktarens anmälan hade använts som en av avslagsgrunderna,
trots att denna fråga inte hade utretts i fängelset och det inte hade gjorts något avgörande av
vad som ansågs ha skett. JO förde till Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhets kännedom sin uppfattning om att den över fången gjorda anmälningen, som inte blivit utredd, inte skulle användas som motivering för beslut.
JO konstaterade också att, även om en omständighet med relevans för permissionsbeviljandet är just fångens beteende under pågående
straff, så får hänvisningen till den här behandlade händelsen bland motiveringarna för permissionsbeslutet anses vara problematisk också med
tanke på proportionalitetsprincipen. En myndighets åtgärder ska enligt 6 § i förvaltningslagen
stå i rätt proportion till det eftersträvade syftet.
Det påstods att den klagande hade förolämpat
en fångvaktare.
Även om den klagande verkligen hade gjort
detta, kan man enligt JO fråga sig hur stor vikt
det eventuellt osakliga språkbruket ska tillmätas,
och hur lång tid efter det inträffade som saken
ska anses vara relevant, för bedömningen av hur
sannolikt det är att fången följer de villkor som
ställs för permission. JO sände också denna uppfattning till Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhets kännedom. Denna hade dock inte i
detta fall överskridit sin prövningsrätt, eftersom
det också hade funnits andra skäl än fångvaktarens anmälan som motiverade att ansökan om
permission avslogs.
JO Jääskeläinens beslut 18.12.2012,
dnr 1152/4/11*, föredragande Anu Rita

Isolering av en häktad

JO ansåg i sitt avgörande med anledning av klagomålet att fängelset hade begått ett fel i och med
att den häktade fången hade placerats i förhållanden som i själva verket innebar avskild placering
av det slag som avses i häktningslagen, utan att
ett laga beslut om sådan placering förelåg. En
följd av förfarandet var att den häktade inte hade
möjlighet att med rättelseyrkan ifrågasätta lagligheten i grunderna för placeringen inför regionfängelsets direktör, och eventuellt även anföra
besvär för granskning i förvaltningsdomstol
(531/4/11).

Motivering av ett permissionsbeslut

Ett fängelse hade motiverat en avslagen permissionsansökan med det att sjukhuset ställde sig
negativt till permissionen. JO ansåg att beslutsmotiveringen var problematisk eftersom permissionsansökningar närmast bör bedömas utgående från den anhållan som den sökande lägger
fram och de utredningar som fås den vägen, samt
med beaktande av förutsättningarna för beviljande av permission. JO ansåg att motiveringen till
ett avslående beslut bara i undantagsfall får vara
eventuella önskemål av en företrädare för ett
sjukhus (1704/4/11*).

Hälso- och sjukvård
Permission för tillfällig vård utanför fängelset

En fånge sade sig önska besöka en specialistläkare för diagnos och behandlingsinstruktioner,
eftersom fängelseläkaren enligt fångens uppfattning inte var tillräckligt kunnig för den behandling som behövdes. Av denna orsak hade fången
flera gånger förgäves avsökt om permission, för
att på egen bekostnad konsultera en läkare utanför fängelset.
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För att en fånge tillfälligt ska få lämna fängelset
för behandling förutsätts det att fången inte kan
behandlas på ändamålsenligt sätt inom fängelset.
Enligt ett utlåtande av Valvira som skaffats för
detta fall bör fångens sjukdom ha kunnat behandlas och undersökas korrekt även i fängelset, och
på denna grund såg sig fängelsedirektören inte
föranledd att skicka fången ut för behandling på
annat håll.
Beviljandet av permission är en prövningsfråga. När en permissionsansökan inlämnas av
orsaker som har med sjuk- och hälsovård att
göra, ska utlåtande om saken begäras av en läkare eller någon annan hälsovårdstjänsteman. Enligt den klagande hade detta inte alltid skett,
och det vore i så fall ett avsteg från fängelselagen. Med anledning av den klagandes kritik, där
det sades att fängelseläkaren hade varit jävig att
ge ett utlåtande av detta slag och att bedömningen borde ha gjorts av en opartisk läkare, konstaterade JO att fängelseläkaren, som är fångens
behandlande läkare, har bättre förutsättningar
att ta ställning till behovet av utomstående vård.
Dock ansåg JO att detta slags situationer inte är
helt problemfria, när det är fråga om en patients
brist på förtroende för den behandlande läkarens
kunnighet. I fall som detta kunde det övervägas
att utlåtande begärs t.ex. av den överläkare som
leder hälsovårdsenheten.
JO påpekade också att fängelsedirektörer,
som ju har befogenhet att avgöra permissionsansökningar, inte vanligtvis beviljar permissioner om det i utlåtandena från hälsovården anses
att det inte finns anledning för fångarna att söka vård utom fängelset. Det är i och för sig förståeligt, men JO ansåg det vara viktigt att en fängelsedirektör självständigt utnyttjar sin rätt att
bedöma vilka orsaker fången har för att få sin
undersökning och vård utanför fängelset. En
typisk sådan orsak är att fången vill få utlåtande
av en annan läkare (s.k. second opinion) om sjukdomen och dess behandling. Närmare beskrivning om detta ingår i JO:s berättelse för år 2010,
dnr 3054/4/09, s. 207).
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I övervägandet om beviljande av permission
hade det också beaktats andra omständigheter,
bl.a. säkerhetsrelaterade sådana. Det att permission inte beviljades hade inte varit en överträ
delse eller ett missbruk av den rätt som tillkommer fängelsedirektören.
JO Jääskeläinens beslut 9.2.2012,
dnr 1623/4/10, föredragande Iisa Suhonen

En patients rätt till information
enligt patientlagen

JO ansåg att ett sjukhus gjorde fel när det skickade ett slutomdöme om vården av en patient endast till fängelseläkaren för information, men
inte till patienten själv. Att patienten själv skulle
få ta del av det avslutande omdömet var särskilt
viktigt, eftersom det i detta fall var fråga om ett
byte av patientens behandlingsplats.
Det framgick också av patientjournalen att
patienten inte hade informerats om annullering
av patientens poliklinikbesök och om orsakerna
till annulleringen, redan när läkaren fattade beslut om annulleringen. Patienten fick vetskap
om orsakerna till annulleringen först efter att
själv ha frågat om saken.
JO konstaterade att när en tid till en mottagning avbokas, så ska meddelande om detta och
dess anledning ges till patienten själv, och antecknas i patienthandlingarna. Att patienten får
kännedom om saken först efter att själv ha hört
sig för, är inte korrekt. Den klagandes rätt enligt
patientlagen att få information och hans rätt till
god hälso- och sjukvård hade inte förverkligats.
JO Jääskeläinens beslut 11.6.2012,
dnr 1999/4/10, föredragande Iisa Suhonen

JO Petri Jääskeläinen inspekterade Tavastehus fångsjukhus 26.9.2012. I inspektionen deltog också Lettlands
JO Juris Jansons med följe. På bilden fr.v. JO-sekreterare Iisa Suhonen, föredragande Santa Tivanenkova,
överläkare Päivi Viitanen, JO Jääskeläinen, JO Jansons, överdirektör Marianne Vallas, enhetschef Gundega
Bruneniece och föredragande Daina Lepika.

Hörande av patienten med anledning
av medicinering

Inom den praxis som gäller för laglighetstillsynen har det ansetts att det inte är olagligt att man
upphör med medicinering med s.k. telefonkonsultation eller på papper, utan att läkaren träffar
patienten. Den läkare som ska besluta om medicineringen ansvarar dock för att patientens behov av läkemedel vederbörligen har utretts, att
patienten hörs och att denne får korrekt information om vården. Läkaren är också skyldig att försäkra sig om att de behandlingsanvisningar som
ges är riktiga, och att de i tillräcklig utsträckning
införs i patientjournalen.

I det fall som den klagande påtalar hade fängelseläkaren beslutat om ändringar i patientens
medicinering utan att träffa patienten för konsultation, och det strider alltså inte mot lagen.
Anteckningarna om den ändrade medicineringen var dock ytterst knapphändiga, bl.a. saknades motiveringar till detta i patientdokumenten.
JO konstaterade att användningen av konsultation inte får inverka negativt på innehållet i patienthandlingarna och i den information som
kan utläsas där. De knappa anteckningarna föranleder också en misstanke om att patienten
själv kanske inte hade fått uttömmande information om sitt tillstånd.
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JO fann det också problematiskt att patienten
trots flera försök inte en enda gång fick komma
till läkarens mottagning under de åtta månader
som omfattas av klagomålet. Trots det hör det
till god vård enligt patientlagen att en patient ska
få komma till en läkares mottagning inom skälig
tid även i situationer där patienten vill ha läkarens bedömning av sitt vårdbehov.
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rats om namnet på den läkare som bestämde om
medicinbytet, i samband med meddelandet om
detta byte.
JO Jääskeläinens beslut 31.5.2012,
dnr 2511/4/10, föredragande Iisa Suhonen

JO Jääskeläinens beslut 20.9.2012,
dnr 4137/4/10, föredragande Iisa Suhonen

Respons på larm från en cell och
bedömning av fångens hjälpbehov

En fängelseläkare hade, i och för sig på goda
grunder, gallrat i en patients medicinintag,
eftersom där fanns flera medel med sinsemellan samma verkning, överlapp. Den medicin som
föreskrevs i stället för en slopad, var uppenbart
lika effektiv som den tidigare, och det fanns ett
medicinskt motiverat skäl till bytet. På annat håll
i patientdokumentationen framkom det att patienten redan i ett annat fängelse hade berättat
att det på honom hade prövats flera olika preparat, men att han bara hade tyckt sig bli hjälpt av
ett specifikt läkemedel, och det var just detta som
nu hade gallrats bort och ersatts med ett annat.
Det framgick inte av utredningen om denna information hade förmedlats till den läkare som
förordnade om medicinbytet.
Enligt JO bör informationen om patientens
erfarenheter av medicineringen ha gått fram
bättre om läkaren hade träffat patienten och diskuterat läkemedelsbytet med denne. Om så hade
skett, skulle det i patienthandlingarna bättre ha
inskrivits motiven till att läkaren hade bestämt
sig för ett annat preparat än det som patienten
önskade sig. I alla händelser hade patienten i så
fall fått bli hörd och hade beretts möjlighet att
försöka påverka vårdbeslutet.
JO ansåg att hörande av patienten om dennes
medicinering kunde ha varit behövligt, och i hela
vården kunde patientens rätt till information ha
tillgodosetts bättre. Fången kunde ha informe-

Ett system för larm från cellerna i Tavastehus
fängelset går ut på att en larmsignal från en intern syns i väktarrum som är bemannade dygnet
runt. JO har i ett tidigare ståndpunktstagande
låtit förstå att ett system av det här slaget kan
både tekniskt och ur bevakningssynpunkt anses
vara ett sådant system som uppfyller de i fängelselagen och i de internationella rekommendationerna uppställda minimikraven. JO har dock
ansett att larmanordningar som möjliggör talad
kommunikation är klart bättre alternativ, både
med tanke på fångarnas trygghet och med tanke
på ändamålsenliga arrangemang av personalens
insatser. Närmare om detta i JO-berättelsen för
år 2009, s. 158–159.
I det nu behandlade fallet ansåg JO att det
var mycket möjligt att väntetiden för den klagande hade varit tjugo minuter som han uppger,
innan en fångvaktare infann sig. Detta kan åtminstone vid plötsliga sjukdomsfall vara alltför
lång tid. Larmsystemen för slutna lokaler måste
i alla förhållanden genomföras så att fångarnas
personliga trygghet alltid kan garanteras. När ett
larm från en cell kommer, måste fångvaktaren
också reagera korrekt och utan obefogat dröjsmål. Det har bl.a. att göra med risken för att man
inte hinner reagera i tid på plötsliga sjukdomsattacker som drabbar fångar.
JO betonade att om ett fängelses larmsystem
från cellerna är gjort utan röstkommunikation,
måste fängelset identifiera de problem som hör
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ihop med systemet och se till att bevakningspersonalen är medveten om dessa. Med beaktande
av bestämmelsen i fängelselagen om ”omedelbar
kontakt” och risken för akuta sjukdomsattacker,
har JO svårt att föreställa sig att ett godtagbart
dröjsmål tills fångvaktaren infinner sig kan vara
längre än några få minuter.
I den praxis om fångar som gäller inom laglighetstillsynen anses det att bedömningen av en
persons behov av medicinsk vård är en sak för
yrkesutbildade personer inom sjuk- och hälsovården. Det är inte en fångvaktares sak att utvärdera
en fånges hälsotillstånd, men hans eller hennes
uppgift är att observera fångens tillstånd, för att i
kontakten med hälsovården kunna redogöra för
de omständigheter som yrkesutbildade personer
inom sjuk- och hälsovården behöver känna till
inför bedömningen dels av vårdbehovet, dels av
hur akut detta behov är. När fängelset inte har
egen medicinsk personal till hands, tvingas bevakningspersonalen företa en bedömning i någon form av fångens tillstånd, så att det kan avgöras om ambulans ska tillkallas. Bevakningspersonalens bedömning kan dock försvåras av att
fångvaktarna inte är berättigade till information
om fångarnas hälsa och vård, om fångarna själva
inte har gett sitt tillstånd till detta.
Det förväntas att bevakningspersonalen alltid
kallar på ambulans i situationer där ett akut sjukdomsanfall uppstår. Likaså ska sjuk- och hälsovårdspersonalen, i den mån sekretessbestämmelserna det medger, instruera och råda bevakningspersonalen om det riktiga förfarandet, om det i
en fånges hälsotillstånd har förekommit problem
och om dessa upprepas. Bedömningen av situationen blir dock svårare när en fånge säger sig ha
symptom och kräver att bli tagen till läkare. På
grund av sekretessbestämmelserna har fångvaktarna inte just kännedom om internernas sjukdomar, och en fånge är inte skyldig att meddela
fångvaktarna om sitt tillstånd.

JO ansåg det vara behövligt att fängelserna dryftar detta slags situationer, för uppgörande av behövliga anvisningar. Det borde vara möjligt för
en fångvaktare att kontakta exempelvis en hälsocentrals jour och sedan låta fången själv redogöra för sina symptom med en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården. Denna person kan sedan meddela fångvaktaren sin uppfattning om behovet av vård.
JO Jääskeläinens beslut 20.9.2012,
dnr 3017/4/10*, föredragande Iisa Suhonen

En fånges tillgång till
hälso- och sjukvårdstjänster

För fångars hälso- och sjukvård gäller samma
regler som för hälsovården utanför fängelset.
Enligt folkhälsolagen, som gällde vid den tid
när det aktuella fallet inträffade, skulle en hälsocentral ordna sin verksamhet så att patienter
under tjänstetid om vardagarna omedelbart skulle kunna kontakta en hälsocentral (en liknande
bestämmelse ingår i den nuvarande sjuk- och
hälsovårdslagen). JO började tvivla på att det
som krävdes i folkhälsolagen också uppfylls för
fängelsernas del, nämligen så att en patient om
vardagarna på tjänstetid omedelbart kan sätta
sig i kontakt med en enhet som ger primärvård.
Enligt den för närvarande giltiga bestämmelsen inom Brottspåföljdsverket sker intagningen
till sjukskötarmottagningen i icke-brådskande
fall utgående från en blankett som ifylls och inlämnas. Att kontakten måste tas med hjälp av
en blankett är inte enligt JOs uppfattning ett
så omedelbart upprättande av kontakt som förutsätts. Särskilt tydligt kommer detta fram i situationer där en sjukskötare bara finns på plats
några dagar i veckan. JO informerade Brottspåföljdsverket om sin åsikt i denna sak.
JO Jääskeläinens beslut 26.1.2012,
dnr 4432/4/10, föredragande Iisa Suhonen
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Närvaro av en fångvaktare i behandlingsrummet

I den praxis som gäller inom laglighetstillsynen
har utgångspunkten varit att fångvaktare inte
ska vara närvarande under medicinsk behandling.
Närvaron kommer bara i fråga i undantagsfall,
om bevakningsuppdraget inte på annat sätt kan
skötas korrekt. Detta förutsätter bl.a. förhandlingar med läkaren för att utröna om läkaren i
situationen känner sig så pass hotad att fångvaktarens närvaro är påkallad med tanke på läkarens
trygghet. Läkaren måste inför bedömningar av
detta slag ha tillgång till uppgifter om den specifika fångens potentiella farlighet.
Om det anses att en fångvaktares närvaro
behövs, måste detta i varje enskilt fall kunna
motiveras. Om kränkning av integritetsskyddet
inte helt kan undgås, ska vårdsituationen i mån
av möjlighet ordnas så att kränkningen blir så
lindrig som möjligt. I vissa situationer har fångvaktaren bara synkontakt, och i andra fall kanske kränkningen av integritetsskyddet blir mindre
om synkontakten hindras.
JO konstaterade också separat att sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet inte är ett hinder för att
en läkare, i situationer som den nämnda, tillåts
få uppgifter som läkaren behöver för att avgöra
om det är tryggt att ta emot patienten utan direkt
övervakning.
JO Jääskeläinens beslut 30.8.2012,
dnr 4256/4/10, föredragande Iisa Suhonen

Rusmedelstest av en fånge i en hälsovårdsenhet
som hör till Brottspåföljdsverket

En fånge hade insänt klagomål om förfarandet
av en av Brottspåföljdsverkets hälsovårdsenheter
under ett rusmedelstest. Fången hade förordnats
att fullgöra hela sin strafftid i fängelse och rusmedelstestet hade att göra med hans ansökan om
villkorlig frigivning. I syftet att få den villkorliga
frigivningen beviljad skulle Psykiatriska fängelsesjukhusets Vandaenhet undersöka om fången
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fortfarande skulle anses vara synnerligen farlig
för någon annans liv, hälsa eller frihet.

Förbindelse från fångens sida om
genomförande av rusmedelstest
Fången hade undertecknat en vårdförbindelse
där det bl.a. konstaterades följande (i översättning): ”Jag använder inte rusmedel och på begäran ger jag under bevakning urinprov, även
i närvaro av en kvinnlig fångvaktare. Om givandet av urinprov inte lyckas, förs jag i isolering i
väntan på provtagning”. Fången uppgav att han
hade varit tvungen att avge en sådan vårdförbindelse, eftersom bedömningen av hans farlighet
inte kunde ha skett utan förbindelsen.
JO hade ingen orsak att betvivla att det, åtminstone i detta fall, hade varit nödvändigt att
utreda fångens eventuella bruk av rusmedel med
tanke på farlighetsbedömningen. Trots det var
förfarandet enligt JO förknippat med ett visst
mått av kränkning av fångens grundläggande
rättigheter och följande frågor, som med tanke
på kravet på lagstadgande var problematiska.
Inskränkningarna av den personliga integriteten, som det ju är fråga om när urinprov krävs,
måste grundas på lag, och måste bl.a. uppfylla
kraven på acceptabilitet och nödvändighet. I lagen stadgas inte om vad en farlighetsbedömning
ska innehålla. För att man inför en sådan bedömning ska kunna kräva att den testade under övervakning lämnar urinprov eller annars underkastar sig ingrepp i den personliga integriteten, måste kravet ha stöd i lag.
Om kränkningen av den personliga integriteten motiveras med ett påstått medgivande från
den berörda individens sida, t.ex. i form av en
vårdförbindelse av det nämnda slaget, så måste
detta medgivande vara genuint frivilligt. I utredningen har det inte direkt tagits ställning till den
klagandes påstående att undertecknandet ställdes
som villkor för undersökningen. Om detta var
fallet, har det enligt JO begåtts ett fel i ärendet.
Det får inte ställas som villkor för uppgörandet

av en farlighetsbedömning att personen går med
på att ge urinprov. Det hindrar dock inte att personen ger sitt urinprov av fri vilja.
JO översände sitt avgörande till JM för bedömning om det förelåg behov och motiveringar till att vidta lagstiftningsåtgärder, så att det i
anslutning till farlighetsbedömningen enligt RB
17:45.4 stadgas om skyldighet att avge urinprov
för den som undersöks för villkorlig frigivning.

Könet för den person som
övervakar urinprovtagningen
Fången ställde sig kritiskt till det att personen
som bevakade honom medan urinprovet togs
var en kvinna. Den kvinnliga fångvaktaren hade
primärskötarutbildning. I Brottspåföljdsverkets
centralförvaltningsenhets utlåtande sades det
att hon var en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården, även om hon arbetade som fångvaktare.
JO konstaterade att det i lag inte stadgas om
rusmedelstest (kroppsbesiktning) i anslutning till
farlighetsbedömning och om könet på den som
utför testet. Dock bör bemötandet av en fånge alltid vara hänsynsfullt. Den som sätts att övervaka
tagningen av urinprov av en fånge borde vara av
samma kön som fången själv, om inte fången genuint och frivilligt, och med kännedom om alternativen, går med på att övervakaren är av ett annat kön. Om dock övervakaren av testet arbetar i
hälsovårdsuppgifter så kan det enligt JO inte anses vara lagstridigt att även en person av motsatt
kön sköter uppdraget. Också i sådana fall ansåg
JO det vara rekommendabelt att fångens önskemål för könets del beaktas.

Överlåtande av uppgifter om
urinprovsresultat till fängelset
Ett meddelande om resultaten av en fånges
urinprov hade av hälsovårdsenheten skickats
till bevakningspersonalen i det fängelse där
fången hölls.

JO konstaterade att Psykiatriska fängelsesjukhuset hade förfarit lagstridigt genom att till fängelsepersonalen ge resultaten av den rusmedelskontroll som hörde ihop med en farlighetsbedömning av den klagande. För farlighetsbedömningens del är det fråga om hälso- och sjukvård
av det slag som avses i 2 § 2 p. i patientlagen. De
dokument som upprättas under kontrollen är
patientuppgifter. I varje fall var det fråga om sådana uppgifter om en persons hälsotillstånd och
privatsfär som måste vara konfidentiella.
Uppgifter som ingår i det av Brottspåföljdsverket hållna patientregistret får ges ut, under vissa
förutsättningar som ges i lagen om verkställighet
av straff. Utan skriftligt medgivande av patienten
får det bara ges ut sådana uppgifter, som inte visar
sjukdomens slag eller ger andra detaljer om hälsotillståndet och vården. JO konstaterade att tanken
i lagberedningen bakom bestämmelsen att uppgifter får utges, var att skydda mot allvarliga smittsamma sjukdomar, och att utgivningen av uppgifterna sker med tanke på fångens eller andras hälsa
och säkerhet. Även om en fånges bruk av rusmedel kan medföra säkerhetsrisker, så är det något
som förekommer rätt allmänt, och enligt JO ska
sådant inte jämställas med allvarliga sjukdomar
av sådana slag som anges i lagen. Dessutom har
fängelsets övervakningspersonal egna befogenheter att utreda risker av detta slag.
JO Jääskeläinens beslut 18.12.2012,
dnr 1152/4/11*, föredragande Anu Rita

Lämnande av uppgifter om hälsotillstånd

En sjukskötare som svarade i telefon hade berättat om den klagandes mors hälsotillstånd, och
då yppat saker om moderns tillstånd som inte
borde ha fått ges ut till utomstående. Fångvårdsmyndigheterna är på det sätt som avses i patientlagen utomstående, så skötaren borde inte ha fått
lämna uppgifter om patienten utan medgivande
av patienten själv. Uppgiften var i och för sig given till en nära anhörig till patienten, och ärendet
hade kopplingar till den närståendes egna ange-
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lägenheter. Inte heller med denna motivering
hade dock skötaren rätt att ge uppgifter om hälsotillståndet. Det inverkade inte heller på saken
att uppgifterna hade varit preliminära och allmänt hållna.
JO ansåg att sjukskötaren hade gjort fel när
han/hon utan behörigt tillstånd hade lämnat upplysningar om patientens tillstånd till en brottspåföljdstjänsteman i ledande ställning, som hade
hört sig för om saken per telefon (1704/4/11*).

Övriga fall
Fångars språkliga rättigheter

JO Jääskeläinens beslut 27.4.2012, dnr 3459/2/10*
och 19.9.2012, dnr 3656/4/11* har refererats i avsnittet om språkfrågor, s. 323.

Valhemligheten

En ersättande medlem av valbestyrelsen för
valförrättningen i Sukeva fängelset inför presidentvalet 2013 hade vikt upp en ostämplad röstsedel som blivit liggande på bordet. Så snart personen hade märkt att det fanns siffror på röstsedeln hade sedeln rivits itu. Den klagande, som
var den berörda väljaren, hade beretts möjlighet
att rösta på nytt.
JO konstaterade att valfunktionären hade begått ett fel genom att bryta valhemligheten och
ha sett på en väljares valsedel. Enligt vallagen ska
röstningen anordnas så att valhemligheten består. Funktionären medgav sitt fel. Att döma av
utredningen var det fråga om ett mänskligt misstag. JO utfärdade en anmärkning för valfunktionären om dennas förfarande, för framtida efterrättelse.
JO Jääskeläinens beslut 6.9.2012,
dnr 421/4/12, föredragande Jari Pirjola
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Inskränkning av en häktads bruk av egna pengar

JO konstaterade att det enligt lag är möjligt att
begränsa även häktades rätt att använda pengar
eller andra betalningsmedel som personen fått
utifrån. Motiveringarna till begränsningarna för
häktades del skiljer sig från det som bestäms i
fängelselagen, och inskränkningarna kringskärs
ytterligare av att det sägs att utgifterna måste vara
nödvändiga. I motiveringarna till regeringspropositionen i denna fråga hänvisas i första hand till
presumtionen om oskyldighet.
JO ansåg det också vara viktigt att det beaktas
att en häktad person inte på samma sätt som en
straffånge har möjligheter att med arbete eller
aktiviteter skaffa sig intäkter i fängelset. Det gör
att begränsningarna av rätten att använda pengar
som kommer från utsidan, för den häktades vidkommande, innebär en allvarligare kränkning av
det i grundlagen garanterade egendomsskyddet,
än när det gäller straffångar.
Som ett skäl för begränsningarna har framförts att häktade och straffångar ska bemötas lika. Detta är i och för sig eftersträvansvärt, men
lagstiftningen gör i detta avseende en distinktion
mellan de olika internkategorierna, bl.a. med tanke på presumtionen om oskyldighet. En relaterad
fråga gäller fängelsedirektörens befogenheter.
JO Jääskeläinens beslut 18.12.2012,
dnr 2104/4/11 och 31.12.2012, dnr 1888/4/11,
föredragande Harri Ojala

Förhållandena i tillfälliga förvaringsrum
under fångtransporter

I ett avgörande som JO gav med anledning av
ett klagomål om förhållandena på pausställena
under fångtransporter, ansåg JO att även om de
rum som används under transportpauserna är
tillfälliga, så måste de uppfylla minimikraven
för människovärdigt bemötande. För ändamålet
hade rum som tillhörde Valkeakoski polisinrättning använts som pausställe. I cellerna var det
nödvändigt att gå på toaletten i andras åsyn, och

där saknades möjligheter till handhygien. Sakligt
bemötande förutsätter ändamålsenlig fast inredning även i tillfälliga förvaringsceller, och enligt
JO ska det bl.a. finnas stolar. Det hade hänt att
fångarna varit tvungna att stå eller sitta på golvet
i de överfulla cellerna.
Eftersom bruket av Valkeakoski polisinrättnings arrestlokaler sedermera hade upphört för
fångtransporternas del, ansåg JO att det räckte
med att framföra sin åsikt till fångvårdsmyndigheterna för kännedom.
JO Jääskeläinens beslut 20.12.2012,
dnr 4012/4/11, föredragande Mikko Eteläpää

Fängelsers anskaffning av produkter
och tjänster som saluförs till fångarna

En fånge hade möjlighet att köpa glasögonbågar
av en optiker som besökte fängelset. Klagomålet
gällde frågan om vilket förfarande fängelset hade
använt för valet av den optikerfirma som fick erbjuda tjänsterna, och om fängelsets långvariga
anlitande av samma optikeraffär hade lett till en
prissättning som var ogynnsam för fångarna.
Frågan gällde också beviljandet av permission
för inköp av glasögonbågar.
JO hade inte befogad anledning att betvivla
ett meddelande av Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet, enligt vilket det inte var fråga
om inköp som faller under bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. JO konstaterade
att inte heller andra anskaffningar får göras godtyckligt, utan för dem gäller de allmänna principerna för förvaltning, och anskaffningsförfarandena måste skötas bl.a. objektivt och opartiskt.
Det krävs i fängelselagen att förhållandena i
fängelserna ska ordnas så att de i så hög grad som
möjligt motsvarar de förhållanden som råder i
samhället (den s.k. normalitetsprincipen). JO
ansåg det vara självklart att det ska höra till kriterierna inför valet av produkter och tjänster som
erbjuds till fångarna, att deras prissättning ska
vara på normal nivå. Enligt JO vore den bästa
lösningen med tanke på normalitetsprincipen

att fångarna själva tillåts välja sina glasögonbågar
i en valfri optikeraffär. Om permission inte kan
beviljas för glasögonköp, så måste Brottspåföljdsverket se till att de produkter och tjänster som
erbjuds fångarna i fängelset har anskaffats på ett
sätt som följer principerna som gäller för offentlig upphandling, allmänna rättsprinciper inom
förvaltningen och normalitetsprincipen.
JO Jääskeläinens beslut 16.10.2012, dnr
3980/4/10 och 34/4/11, föredragande Anu Rita

Bibliotekstjänster

JO ansåg att det var ett problem att biblioteksservice med distanslån saknades i Tavastehus fängelset. Redan tidigare har JO konstaterat, utgående från den i 12 § i grundlagen garanterade yttrandefriheten, att alla fångar bör ha rätt att ta emot
information, och i princip bör de också beredas
samma möjlighet att få tillgång till publikationer
och informationskällor som allmänheten utanför fängelset (2713/4/10).
Biblioteket i Vanda fängelset hade stängts
till följd av en vattenskada. BJO:s ställföreträdare konstaterade att det både i fängelselagen och
i häktningslagen krävs att fångarna/de häktade
ska beredas möjlighet att besöka fängelsebibliotek. Om detta inte är möjligt, är fängelset skyldigt att ordna med möjligheter för internerna
att låna böcker på andra sätt (517/4/12).

Definitionen i ordningsreglerna av
fängelseområden dit fångarna inte har tillträde

En fånge hade på fängelsets yttre gård samtalat
med en annan fånge, som var placerad i isoleringscell. En fångvaktare hade stoppat samtalet och
sagt att det var förbjudet att tala. Enligt en utredning som fängelset insänt med anledning av
det skedda hade det inte kommit fram något som
gav anledning att misstänka olaglighet i fångvaktarens förfarande. Utomhusvistelser hade även
tidigare avbrutits, för att en fånge hade stått i en
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snödriva. På fängelsegården hade under vintern
införts nya områden som belades med vistelseförbud för fångar.
BJO:s ställföreträdare konstaterade att fängelset enligt fängelselagen ska ha en ordningsstadga
där det ingår preciserade bestämmelser med stöd
av fängelselagen bl.a. om på vilka delar av fängelseområdet fångarna får röra sig. BJO:s ställföreträdare hänvisade till det som konstaterats i lagberedningen av fängelselagen (RP 263/2004 rd)
och framförde som sin åsikt att fängelset borde
överväga att i ordningsstadgan definiera vilka
de områden i närheten av fängelsets rekreationsområde är, som inte får beträdas av fångarna, ifall
det inte är möjligt att fysiskt avskilja dessa områden t.ex. med inhägnader.
BJO:s ställföreträdare
Pölönens beslut 5.7.2012, dnr 1137/4/10,
föredragande Reima Laakso
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Uppnåendet av målen med
verkställigheten av fängelsestraff

En fånge hade varit i fängelse oavbrutet i åtta år
utan att ha fått permission, trots att fången inte
på många år alls hade fått disciplinära straff, och
trots att fängelseplanen följts utan anmärkning.
Vid tidpunkten för fångens klagomål återstod
omkring sju månader av straffet.
Enligt ett utlåtande av Brottspåföljdsverket
förelåg osäkerhetsfaktorer beträffande den klagandes iakttagande av permissionsvillkoren. I
samband med permissioner föreligger dock alltid osäkerhetsfaktorer, och bedömningen av beviljandet av permission måste bygga på en total
utvärdering av alla faktorer. Fängelsets praxis beträffande permissioner skiljde sig negativt från
övriga slutna anstalters, både när det gällde mängden beviljade permissioner och procentandelen
godkända permissionsansökningar.
BJO:s ställföreträdare ansåg, liksom även
Brottspåföljdsverket i sitt utlåtande, att de målsättningar med permissioner som uttrycks i fängelselagen i detta fall inte hade uppfyllts på bästa möjliga sätt. BJO:s ställföreträdaren sände
sin ståndpunkt i informationssyfte till Brottspåföljdsverkets centralförvaltningsenhet, till
brottspåföljdsregionen och till Åbo fängelset.
BJO:s ställföreträdare
Pölönens beslut 5.7.2012, dnr 2799/4/12*,
föredragande Reima Laakso
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4.8
Utsökning och andra förfaranden
vid betalningsoförmåga
Till detta sakområde hör ärenden som gäller utsökning, konkurs, skuldsanering för privatpersoner samt företagssanering. Om ett klagomål gäller t.ex. utsökning eller annan verkställighet hänförs det till denna kategori även om det är fråga
om en domstols förfarande. Inom sakområdet
behandlas också myndigheternas indrivningsförfarande och inkassoföretags förfarande vid
indrivning av offentligrättsliga fordringar. Under
verksamhetsåret avgjordes ärendena inom detta
sakområde av BJO Maija Sakslin. Huvudföredragande var referendarierådet Riitta Länsisyrjä.

4.8.1
Ändringar i lagstiftningen
Till följd av de ändringar som 2010 gjordes i
utsökningsbalken och kreditupplysningslagen
kan uppgifter från utsökningsregistret i större
utsträckning antecknas i kreditupplysningsregistret. Målet är att förbättra kreditupplysningarnas tillförlighet i sådana fall där utsökning har
pågått under en lång tid och gäldenären därmed
i praktiken kan jämställas med en medellös person. Utsökningsinformation ska avföras ur kreditupplysningsregistret när utsökningsgrundens
tidsfrist om 15 eller 20 år har löpt ut och fordran
därmed slutligt har preskriberats. Syftet med
reformen är att gäldenären ska återfå sin ekonomiska handlingsförmåga. Om utsökningsärendens tidsfrist förlängs genom domstolsbeslut
får uppgifter om betalningsstörningen registreras i kreditupplysningsregistret.
Kompletteringen av utsökningsbalken med
skyldigheten att underrätta kreditupplysningsföretag om pågående långvarig utsökning trädde
i kraft 1.4.2012. Följden var att flera tiotusentals

personer fick en anteckning i kreditupplysningsregistret om betalningsstörning. I flera klagomål
framhölls det att anteckningen kom som en överraskning och de klagande ansåg även att påföljden
var Oskälig med beaktande av att de hade följt
den betalningsplan som gjorts upp inom ramen
för utsökningen. I klagomålen framfördes även
kritik mot att informationen om den lagreform
som beretts vid justitieministeriet (JM) varit otillräcklig. BJO har ännu inte avgjort klagomålen.
I ett klagomål som gällde en tingsrätts förfarande var det fråga om att klaganden hade dragit
på sig en anteckning om betalningsstörning i
samband med ett tvistemål som behandlades i
tingsrätten. JO ansåg att bestämmelserna i kreditupplysningslagen inte till alla delar var helt tillfredsställande eftersom en dom i ett ärende som
på goda grunder kan betraktas som stridigt kan
leda till att en betalningsstörning blir registrerad.
JO överväger om det finns skäl att på eget initiativ undersöka de aspekter som allmänt framförs
i klagomålet när det gäller följderna av registrering av betalningsstörningar i situationer som
denna (881/4/12).
Det har i offentligheten framkommit uppgifter om en oroväckande ökning av antalet betalningsstörningar. Smålån, dvs. snabblån, är en
av orsakerna till skuldsättningen. Regeringen har
överlämnat en proposition till riksdagen med
förslag till ändring av bland annat 7 kap. i konsumentskyddslagen. Propositionen fokuserar på
det räntetak som regeringen föreslår att ska gälla
för konsumentkrediter. Avsikten med lagändringen är att konsumenten ska kunna få små lån till
skäligare villkor än för närvarande. I propositionen ingår också ett förslag om skärpning av kreditgivarens skyldighet att bedöma kundens kre-
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ditvärdighet och förbud mot att använda avgiftsbelagda kommunikationstjänster vid kommunikation i anslutning till kreditförhållandet.
En annan viktig aspekt på överskuldsättning
är den kumulering av kostnader som indrivning
orsakar personer som ofta också i övrigt är i en
utsatt position. De bestämmelser i lagen om indrivning av fordringar som träder i kraft våren
2013 kommer att sänka det totala beloppet av
indrivningskostnaderna. Gäldenären får rätt att
med stöd av indrivningslagen begära avbrytande
av indrivningen och överlämnande av ärendet
till rättslig indrivning vilket i fråga om direkt utmätningsbara fordringar, såsom kommunala avgifter, innebär utsökningsindrivning och i andra
ärenden fordringsmål i domstol. BJO har under
inspektioner och utredningar på eget initiativ
fäst avseende vid offentligrättsliga fordringsägares, i synnerhet kommuners, praxis vid indrivning av avgifter.

4.8.2
Laglighetskontroll
År 2012 inkom inom sakområdet 118 och avgjordes 142 klagomål. I klagomålen tas framför allt
upp frågor som gäller hörande av gäldenären
samt rådgivning och information. I offentligheten har man debatterat de höga indrivningsavgifterna för avgifter inom social- och hälsovården
och en misstanke om att kostnaderna föranleds
av att privata indrivningsbolag anlitas. I flera klagomål tog man även upp frågan om iakttagande
av förbudet mot överstora utmätningsbelopp och
förfarandet vid utmätning av skatteåterbäringar.

Ekonomi- och skuldrådgivning
Riksdagens justitieombudsman uppmärksammade redan 2005 bristerna i tillgången till ekonomisk- och skuldrådgivning samt att man inte
kunde garantera ens en rimlig likabehandling i
detta avseende. Också därefter har det varit uppenbart att tillgången till skuldrådgivning, och i syn-
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nerhet ekonomisk rådgivning, ur ett rikstäckande perspektiv inte är på en sådan nivå som en god
förvaltning förutsätter med avseende på skyndsamhet och likabehandling. BJO meddelade i ett
svar (2816/4/11) att frågan kommer att tas upp på
eget initiativ och att det då ska utredas på vilket
sätt likabehandling och god förvaltning beaktas
i beredningen. Detta på grund av att man ännu
inte i hela landet har vidtagit tillräckliga åtgärder
för att åstadkomma ett jämlikt bemötande av
kunderna. Utifrån utredningen kunde BJO konstatera åtminstone följande problem förekom vid
ordnandet av ekonomi- och skuldrådgivning:
– ständig underresursering,
– under mer än tio år har man inte lyckats ta
fram allmänt godtagbara, nya grunder för
fördelning av statliga ersättningar som också
beaktar andra faktorer än befolkningsmängden, trots att inte invånarantalet ensamt för
sig är en tillräcklig grund för att uppnå en
enhetlig servicenivå,
– oenhetliga förfaranden,
– alltför små serviceproducerande enheter och
– tunn styrning och bristfällig övervakning av
ingångna avtal.
I ett annat klagomålsbeslut (2704/4/10*) behandlade BJO tillgången på service. I synnerhet på
orter där det fanns bara en rådgivare för ekonomiska och skuldrådgivning kunde det hända att
klienten under rådgivarens semestrar och frånvaro av andra orsaker inte på flera veckor fick information om när han eller hon eventuellt kunde få
hjälp med ekonomi- och skuldrådgivning.
BJO konstaterade att man av detta kunde dra
slutsatsen att utvärderingen av hur serviceprincipen förverkligades i fråga om ekonomi- och
skuldrådgivning inte ger ett tillfredsställande
resultat om den görs uteslutande på grundval av
kötiderna. I en samkommuns utredning togs det
bland annat inte ställning till vilken information
som ges klienterna på kommunernas webbplatser under rådgivarens semester, när de kan reservera en tid för rådgivning eller hur de ska förfara
i brådskande fall för att bevaka sina rättigheter.

Samkommunens skyldighet att följa serviceprincipen grundade sig på förvaltningslagen och
på ett uppdragsavtal mellan regionförvaltningsverket och samkommunen. Enligt avtalet hade
samkommunen förbundit sig att på enahanda
grunder erbjuda ekonomi- och skuldrådgivning
utan nämnvärda störningar under avtalets giltighetstid. I avtalet konstaterades uttryckligen att
servicen ska vara ändamålsenlig och tillräcklig
också under sjukledigheter och semestrar samt
under andra frånvaron eller när personalen byts
ut. Samkommunens förfarande uppfyllde inte
serviceprincipen och rådgivningsskyldigheten
enligt förvaltningslagen och inte heller åtagandet
att ordna service också under sjukledigheter och
semestrar, vilket explicit nämnts i avtalet.
Samkommunen har nu gått in för att informera om att tider till ekonomi- och skuldrådgivningen kan bokas hos förvaltningspersonalen under semestertider. Telefonsamtal förenas till förvaltningspersonalen. Samkommunen bör dessutom på lämpligt sätt särskilt informera om den
begränsade tillgången till ekonomi- och skuldrådgivningsservice under semestertider.
BJO konstaterade att det måste gå att säkerställa tillgången till adekvat rådgivningsservice
under semestrar och andra frånvaron, i synnerhet på områden där det bara finns en person som
arbetar med sådan rådgivning. Eftersom den allmänna övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen hör till Konsumentverket måste verket
ordna uppföljningen så att man kan försäkra sig
om att de åtaganden som följer av ett avtal om
att ordna ekonomi- och skuldrådgivning fullgörs
samt att förvaltningslagen följs.
Som svar på BJO:s begäran om utredning meddelade Konsumentverket att regionförvaltningsverken har bett samkommunerna inkomma med utredningar om hur verksamheten ordnas sommartid.
Verken har rapporterat om situationen på respektive område. Konsumentverket framhåller vikten av
att det finns tillräckliga ekonomi- och skuldrådgivningstjänster samt följer utvecklingen. – BJO gör i
samband med utredningen på eget initiativ en utvärdering av om åtgärderna är tillräckliga.
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Utmätning av skatteåterbäringar
BJO avgjorde under året ett flertal klagomål som
gällde återkrav av studiestöd. Det var fråga om att
skatteåterbäringar utmätts trots att studiestödstagarna hade följt den betalningsplan för återbetalning av stödet som de ingått med Folkpensionsanstalten (FPA). I klagomålen kritiserades såväl
FPA:s som utsökningsmyndigheternas förfarande
främst för att det inte hade sänts några meddelanden om anhängighet före utmätningen.
Riksfogdeämbetet förfor felaktigt år 2011
då gäldenärerna inte fick något förhandsmeddelande om utmätning av skatteåterbäringen och
inte heller något meddelande om anhängigt utsökningsärende, utan endast ett meddelande i
efterhand om saken. Enligt BJO borde gäldenärerna ha fått ett meddelande om anhängighet
och en betalningsuppmaning på det sätt som
utsökningsbalken kräver. Riksfogdeämbetet
var ansvarigt för förfarandet.
Det felaktiga förfarandet grundade sig på två
tidigare beslut. För det första hade man 2006 beslutat att meddelande om anhängighet och betalningsuppmaning inte längre skulle sändas om
utmätningen gällde skatteåterbäring. Beslutet
motiverades med att meddelandena orsakade ett
stort antal förfrågningar. Ett förhandsmeddelande om utmätning sändes fortfarande, vilket gav
gäldenären möjlighet att betala frivilligt.
För det andra avstod man 2011 av kostnadsskäl
från att sända ut förhandsmeddelanden till gäldenärerna. Enligt lagen behöver något sådant meddelande inte ges ifall ett meddelande om anhängighet har sänts. I detta sammanhang beaktades
det inte att meddelanden om anhängighet inte
längre sändes ut efter det tidigare beslutet. Följden blev att gäldenärerna nu endast fick meddelanden i efterhand.
Förfarandet äventyrade gäldenärernas rättssäkerhet, eftersom en grundläggande princip för
god förvaltning är att parterna ska beredas tillfälle
att bli hörda. Det är det allmännas skyldighet att
främja denna viktiga garanti för rättssäkerhet och
skyldigheten får inte tolkas snävt. Skatteåterbä-
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ringarnas karaktär av massutskick med snäv tidtabell inte får utgöra hinder för förverkligandet av
de grundläggande rättigheterna. Utsökningen bör
kunna ordnas på ett sådant sätt att gäldenärerna
ges tillräckligt tydliga förhandsmeddelanden och
sålunda faktiskt har möjlighet att få information
om utmätningen.
Enligt Riksfogdeämbetets utredning har man
i fråga om skatteåterbäringarna 2012 gått in för
ett nytt system för meddelanden om anhängighet
och betalningsuppmaningar och sänder i regel sådana till gäldenärerna (4139/4/11). I fråga om FPA:s
förfarande se avsnitt 4.14 om socialförsäkring.

Indrivning av offentligrättsliga avgifter
BJO inspekterade enheter som producerade ekonomiförvaltningsservice för Åbo respektive Helsingfors stad. Avsikten är att också i fortsättningen göra denna typ av inspektioner av enheter
som sköter fakturering och framför allt indrivningsprocesser för kommuners räkning. Utifrån
klagomål som gällt indrivningen av offentligrättsliga avgifter utreddes under inspektionerna indrivningsprocessens gång och i synnerhet processen för fakturering av socialvårdens samt hälsooch sjukvårdens avgifter. I klagomålen påstås ofta
att indrivningskostnaderna blir oskäligt höga vid
frivillig indrivning som lagts ut på privata indrivningsföretag.
I beslutet i ett ärende som BJO tagit upp till
prövning på eget initiativ (459/2/11*) konstateras
det att indrivningsbolagen i egenskap av kommunernas avtalsparter agerar som så kallade tekniska mellanhänder i fråga om utsökningsindrivning av fordringar som är direkt utsökningsbara.
Vid bedömningen av i vilken mån det är tillåtet
att anlita tekniska mellanhänder måste avseende
fästas vid följande omständigheter:
1) Vem fattar beslutet om att överföra en
offentligrättslig fordran till utsökning?
2) Hur går beslutsförfarandet och sållningen
av ärenden till i praktiken?
3) Till vem redovisas de indrivna medlen?
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Prövningen och beslutsfattandet måste i alla utsökningsfaser ligga hos fordringsägaren.
Under inspektionen av affärsverket Helsingfors stads Ekonomiförvaltningstjänst konstaterade BJO bl.a. att spärrmarkeringskunder inte får
försättas i en sämre situation än andra gäldenärer. Alla spärrmarkeringskunder har inte möjlighet eller skyldighet att övergå till e-fakturor eller
uppge en separat postadress, varför också deras
adressuppgifter ska utredas antingen i det skedet
då en räkning skrivs ut eller senare.
Staden är alltså skyldig att med hjälp av befolkningsdatasystemet ta reda på adresserna till
spärrmarkeringskunder. Staden har rätt till detta med stöd av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. Behandlingen av adressuppgifter i datasystemen måste ordnas så att den lagfästa informationssäkerheten kan garanteras. Kunden får
inte orsakas extra kostnader för att hans eller
hennes adressuppgifter inte har antecknats korrekt i datasystemet på grund av ett förfarande
som staden har gått in för.
I lagen om indrivning av fordringar föreskrivs
att i ett betalningskrav ska nämnas vem anmärkningar kan framställas till. Om indrivningen gäller ett offentligt samfunds fordran ska i betalningskravet också uppges kontaktinformation
för den enhet eller person som har hand om det
offentliga samfundets indrivning och till vilken
gäldenären kan rikta sina anmärkningar som gäller fordran och indrivningen.
BJO kommer på eget initiativ att utreda indrivningsförfarandet i synnerhet med hänsyn
till innehållet i betalningskrav och avgifter som
indrivs hos spärrmarkeringskunder samt till frågan om hur ändringen av indrivningslagen har
påverkat indrivningsförfarandet.
För att förhindra att indrivningskostnaderna
blir oskäligt höga för gäldenären finns det också
ett behov att från fall till fall pröva om ett ärende
ska sändas för utsökningsindrivning, anser BJO.
Offentliga samfund ska göra denna bedömning
utifrån kriterier som de har fastställt. I detta sammanhang kan ett indrivningsföretags kompetens
utnyttjas. BJO uppgav att frågan om Helsingfors

stads förfarande vid bedömningen av när fordringar ska sändas för utmätning kommer att utredas
på eget initiativ.
Helsingfors stad tog 1.1.2012 i bruk ett nytt
informationssystem för ekonomiförvaltningen
(Laske). Systemet var inte helt färdigt då det togs
i bruk och det uppstod betydande förseningar
med fakturautskick. De första fakturorna kom
iväg i slutet av februari och först i juni fungerade
systemet normalt. Samtliga fakturor till direktdebiteringskunder sändes till banken i juni 2012.
Ekonomiförvaltningstjänsten fick många förfrågningar om saken trots att man per brev försökt
informera kunderna om läget.
På grund av problemen med datasystemen
hade indrivningen av innevarande års fakturor
ännu inte kommit igång. Staden hade ännu inte
beslutat hur indrivningen ska skötas efter att
problemen klarats ut.
BJO konstaterade att det är viktigt att indrivningen inte ens under exceptionella förhållanden
får leda till att proportionalitetsprincipen och
principen om likabehandling av kunderna enligt
god förvaltning äventyras för någons del.
I samband med inspektionen påtalade BJO
också att av det material som socialverket hade
levererat tydligt framgick att socialverket inte
fick tillräcklig information. Socialverket kände
inte till om de klientavgifter som låg till grund
för ansökningar om utkomststöd hade jämkats
eller om en klient på socialverkets uppmaning
över huvud taget hade ansökt om jämkning hos
den verksamhetsenhet som utfärdat fakturan.

Hinder för utsökning
I några klagomål aktualiserades frågan om hur
gäldenären informeras om att en utsökning utmynnat i hinder (medellöshets- eller oanträffbarhetshinder eller både och). Det var också fråga om hur omfattande information gäldenären
har rätt till när det gäller intyg över hinder eller
information om anteckningar i kreditupplysningsregistret.
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Av de svar som JM och Riksfogdeämbetet gav på
JO:s förfrågan framgår att man redan i juni 2011
hade förnyat datasystemet ULJAS för att förbättra
gäldenärernas möjligheter till information om anhängiga utsökningsärenden. När ett hinder registreras i datasystemet anger det om inget meddelande om anhängighet har sänts i ärendet. Detta
leder till att häradsutmätningsmannen kontrollerar varför inget meddelande om anhängighet har
sänts och överväger om ett sådant meddelande
ska sändas innan hindret registreras.
Om det visar sig att meddelandet om anhängighet inte har kunnat sändas exempelvis
på grund av bristfälliga adressuppgifter men att
myndigheten under den tid ärendet varit anhängigt har fått uppgifter om adressen, sänder häradsutmätningsmannen ett meddelande om anhängighet, om svaranden inte på annat sätt har fått
vetskap om saken. Samtidigt kompletteras meddelandet om anhängighet med information om
vilken typ av meddelanden utmätningsmannen
sänder till kreditupplysningsföretaget om att en
fordran har blivit betald eller en utsökningsgrund
upphävd eller om att utsökningen varit obefogad.
– BJO kommer inom ramen för laglighetsövervakningen att granska om systemet fungerar
med hänsyn till gäldenärens rättssäkerhet.

Hörande av en gäldenär
och dennes rätt till information
I flera klagomål kritiserades delgivningsförfarandet, som är viktigt för att hörandet av en
gäldenär ska kunna förverkligas. I sitt avgörande
(558/4/11) ansåg BJO att det hade förfarits felaktigt i ett utsökningsärende då gäldenären inte beretts tillfälle att bli hörd innan en betalningsplan
förföll på grund av självrättelse. BJO tog också
ställning till frågan om grunderna för beslutet
att betalningsplanen skulle förfalla var sakliga.
En häradsutmätningsman hade beslutat att en
betalningsplan som den ansvarige utmätningsmannen hade fastställt för gäldenären skulle
anses ha förfallit. Detta skedde strax efter att
planen hade fastställts. Beslutet grundade sig på
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att häradsutmätningsmannen inte kände gäldenären och inte visste hur pålitlig denne var. Vidare ansåg häradsutmätningsmannen att planen
hade fastställts i strid med utsökningsverkets
anvisningar.
BJO konstaterade att det förstnämnda skälet
inte ensamt kunde utgöra en grund för att besluta att en betalningsplan som redan fastställts ska
förfalla. I detta avseende var det närmast fråga
om sådana felaktigheter eller bristfälligheter i
utredningen som kunde anses som formaliteter.
Att hålla betalningsplanen i kraft skulle bättre
än det aktuella förfarandet uppfyllt de krav som
ställs på ett sakligt utsökningsförfarande, dvs.
strävandena efter försonlighet och initiativ från
gäldenärens sida. Att hålla planen i kraft skulle
ha varit förenligt med gäldenärens förtroende
för myndighetsutövningen.
Utomlands bosatta gäldenärer klagar allt
emellanåt på att informationen om olika utsökningsskeden inte fungerar tillfredsställande, antingen t.ex. för att utsökningens datasystem inte
klarar av att behandla utländska adresser eller för
att postgången är långsam. En klagande framhöll
att han i egenskap av gäldenär hade fått ett förhandsmeddelande om utmätning till sin adress
utomlands först efter att utmätningen hade
verkställts.
Enligt BJO:s uppfattning bör man säkerställa att också utomlands bosatta gäldenärer blir
hörda på vederbörligt sätt, exempelvis genom
att lämna en tillräckligt lång tid mellan förhandsmeddelandet och utmätningen. Det bör också
beaktas att det sannolikt tar längre tid att per
post nå en utomlands bosatt adressat än en som
bor i hemlandet. Denna aspekt borde uppmärksammas bättre och beaktas i utbildningen av
häradsutmätningsmän. BJO delgav Riksfogdeämbetet sin uppfattning (4636/4/10).
Utsökningsblanketternas innehåll och utformning hade påtalats redan under många år.
BJO ansåg i sitt beslut (3775/4/10) att statens indrivningskvitto inte motsvarar bestämmelserna i utsökningsbalken i det avseendet att kvittot
inte innehåller några uppgifter om den utestående fordrans belopp specificerat enligt fordrans
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olika beståndsdelar. BJO bad Riksfogdeämbetet
meddela vilka åtgärder bristerna i statens indrivningskvitto eventuellt föranlett.
Riksfogdeämbetet meddelade att det vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristen genom att precisera
vilka uppgifter som ska sändas till gäldenären med
anledning av en betalning. I fortsättningen sänds två
handlingar till gäldenären, det vill säga ett kvitto för
betalning till utmätningsmannen och en saldospecifikation. Specifikationen innehåller detaljerade uppgifter om det återstående beloppet i det individualiserade utsökningsärende som framgår av kvittot.
I många klagomål var det också fråga om hur
rådgivningsskyldigheten förverkligas inom utmätningen. – I ett fall kunde man av ett brev
som en häradsutmätningsman sänt till en utsökningsgäldenär få den uppfattningen att det inte
var möjligt att bevilja frimånader om utmätning
verkställs för att driva in underhåll till barn. Eftersom det emellertid är möjligt att bevilja frimånader också i dessa fall, under förutsättning att
det föreligger ett sådant vägande skäl som avses
i utsökningsbalken, ansåg BJO att det hade varit
förenligt med kravet på öppenhet i utsökningen
att detta hade framgått av brevet till gäldenären
(684/4/11).
I fråga om beviljande av frimånader se även
avgörandet 4584/4/10. – BJO tog också ställning
till förfarandet vid återkallande av verkställigheten av skattebeslag. Bestämmelserna om förfarandet var delvis otydliga. Se även avsnitt 4.5
Tullen.

4.8.3
Inspektioner
År 2012 inspekterades Landskapsfogdeämbetet i
landskapet Åland. Under inspektionen behandlades bl.a. samarbetet mellan utsökningen och
socialmyndigheterna vid vräkning samt brister i
fråga om svenskspråkiga blanketter och personalutbildningen. BJO underströk att även borgenärernas rättsskydd ska beaktas när beslut meddelas
om begränsning av utmätningsbelopp samt beviljande av frimånader. Med hänsyn till kravet på
öppenhet i utmätningen borde meddelande om
ovan avsedda beslut sändas i synnerhet till borgenärer där beslut som gäller begränsande av utsökningsbelopp eller beviljande av frimånader kan ha
större än ringa betydelse. En sådan situation kan
vara för handen exempelvis när preskriptionstiden för en fordran närmar sig. Denna typ av meddelanden gällde andra fall av beviljande av frimånader än sådana som beviljas på tjänstens vägnar.
– Riksfogdeämbetet delgavs iakttagelserna.
Andra inspektioner med anknytning till insolvensförfaranden och indrivning gjordes hos
affärsverket Ekonomiförvaltningstjänst vid Helsingfors stad och Åbo stads Ekonomiförvaltning
samt Åbo stads ekonomi- och skuldrådgivning.
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4.9
Utlänningsärenden
Som utlänningsärenden betraktas i första hand
ärenden som hör samman med utlänningslagen
och medborgarskapslagen. Inom detta sakområde
riktar sig klagomålen oftast mot tillstånds- och
remissmyndigheter, framför allt inrikesministeriet (IM), Migrationsverket (Migri), polisen, utrikesministeriet (UM) och Finlands beskickningar
i utlandet samt mot Gränsbevakningsväsendet.
Alla ärenden som på något sätt berör andra än
finska medborgare statistikförs emellertid inte
som utlänningsärenden.
Utlänningsärendena avgjordes under året av
BJO Maija Sakslin. Äldre JO-sekreterare Jari Pirjola fungerade som huvudföredragande. Samtliga
fall som refereras i avsnitt 4.9.4 avgjordes av BJO
och föredrogs av huvudföredraganden.

4.9.1
Verksamhetsmiljön
Med utlänning avses i utlänningslagen var och
en som inte är finsk medborgare. Vid utgången
av 2011 var cirka 170 000 utlänningar bosatta i
Finland, vilket utgjorde ca 3 % av hela befolkningen. I Finland finns det drygt 35 000 flyktingar
samt utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller av humanitära skäl.
Under 2012 gjordes vissa ändringar i utlänningslagen och medborgarskapslagen. Finland
införde uppehållstillståndskort i början av 2012.
Samtidigt slopades uppehållstillståndsetiketterna som tidigare fogats till resedokument. I och
med att utlänningslagen ändrades kan ansökan
om uppehållstillstånd från och med år 2012 göras
endast av sökanden själv. En i Finland bosatt person, dvs. en anknytningsperson och en arbetsgivare kan således inte längre lämna in ansökan
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på sökandens vägnar. Det första uppehållstillståndet ska liksom tidigare sökas utomlands, hos en
finländsk beskickning. Uppehållstillståndskortet
ska avhämtas på samma ställe som där ansökan
lämnats in.
Verksamhetsprogram för bekämpning av
olaglig invandring 2012–2015 godkändes i oktober
2012. Programmet innehåller 21 åtgärdsrekommendationer och grundar sig på en fyrstegsmodell för gränskontroll, där åtgärderna görs i ursprungs- och genomfartsländerna, i närområdena samt vid de yttre gränserna och inne i landet.
Enligt utlänningslagen kan asyl beviljas en
asylsökande som har motiverad anledning att
frukta förföljelse i sitt hemland. Ifall förutsättningarna för att erhålla asyl inte uppfylls kan den
som söker internationellt beskydd beviljas uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller av
humanitära skäl. Det är i första hand Migri som
fattar beslut i ärendet.
Antalet asylsökande har varit litet i Finland
jämfört med andra EU-länder. År 2012 ansökte
3 129 personer om asyl i Finland. År 2011 var
antalet asylsökande 3 088.
En övervägande del av asylsökandena kom år
2012 från Irak, Ryska federationen och Afghanistan. Av asylsökanden från dessa länder fick över
50 % uppehållstillstånd eller asyl. De som fått
avslag kan enligt lagen överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen, som kan upphäva beslutet.
Asylansökningarnas genomsnittliga handläggningstid enligt normalförfarandet var ca åtta
månader och enligt det försnabbade förfarandet
drygt tre månader. Finland tar årligen emot även
750 kvotflyktningar som godkänts av FN:s flyktingorganisation UNHCR.

År 2012 inkom 70 och avgjordes 80 klagomål i
utlänningsärenden (år 2011 inkom 80 och avgjordes 91). Av de klagomål som kommit in och avgjorts har andelen utlänningsärenden varierat
mellan 1 och 2 %. Andelen är sålunda mindre än
andelen utlänningar av landets hela befolkning.
Typiska klagomål i utlänningsärenden gäller
missnöje med avslag på ansökningar om visum,
uppehållstillstånd eller asyl och missnöje med
långa handläggningstider. Under verksamhetsåret riktades i flera klagomål kritik t.ex. mot att
beslut om uppehållstillstånd på grund av familjeband inte delgetts sökanden inom nio månader,
så som föreskrivs i utlänningslagens 69 a §.
I klagomålen har även framförts kritik mot
myndigheters obefogade maktbruk i samband
med att utlänningar avlägsnats ur landet. I några
klagomål kritiserades också avgifterna för legitimering av äktenskapsintyg, som ansågs vara
oskäligt höga. JO konstaterade till denna del att
Finlands beskickningar bör sträva efter att välja
sina samarbetsparter så att de som sköter ärenden hos finländska förvaltningsmyndigheter
oberoende av sin ekonomiska ställning får de
tjänster de behöver.
I några avgöranden var det fråga om vilka
uppgifter och rättigheter som tillkommer företrädaren för ett asylsökande barn som kommit
till Finland utan vårdnadshavare. BJO framhöll
vikten av löpande information i ansökningsärenden. BJO ansåg att det med avseende på företrädarens skötsel av sina uppgifter var i någon mån
problematiskt att företrädaren i praktiken var på
många sätt beroende av mottagningscentralen.
I rätt många fall gäller klagomålen ärenden
som behandlas hos en behörig myndighet. Laglighetsövervakaren befattar sig i allmänhet inte
med ärenden som inte ännu avgjorts. Vissa utlänningsärenden har överförts till exempelvis UM,
Gränsbevakningsväsendet och utlänningspolisen
för undersökning.

60

40

20

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

inkomna

avgjorda

Inkomna och avgjorda klagomål
under åren 2003–2012

35
30
25
20
15
10
5
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

utlänningsmyndigheter

alla

Åtgärdsprocent under åren 2003–2012

225

laglighetsövervakningen enligt sakområden
utlänningsärenden

4.9.3
Inspektioner
I anslutning till utlänningsärendena inspekterades Rörliga polisens flygstationsenhet och utlänningspolisen vid Helsingfors polisinrättning.
Inspektionsteman var myndigheternas uppgifter
i anslutning till utlänningslagen. I samband med
inspektionen av utlänningspolisen diskuterades
bl.a. polisens och Migris samarbete i uppehållstillståndsärenden. Företrädare för JO:s kansli besökte i anslutning till laglighetskontrollen också
förvarsenheten i Krämertskog.

4.9.4
Avgöranden

Ansökningar om familjeåterförening
ska vederbörligen behandlas inom föreskriven tid
BJO ansåg att Migri handlade felaktigt då en
ansökan om uppehållstillstånd på grund av makens familjeband, inte hade delgivits sökanden
inom den nio månaders tidsfrist som föreskrivs i
utlänningslagens 69 a §. Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband hade 14.5.2008
lämnats in till beskickningen i Addis Abeba. Migri avgjorde emellertid ärendet först 1.10.2010 och
beslutet delgavs 5.11.2010. Den sammanlagda behandlingstiden var sålunda ca 29 månader.
Migri konstaterade i sin utredning att en orsak till den långa behandlingstiden i detta fall var
framför allt behovet att höra parterna personligen och behovet att höra anknytningspersonen
två gånger, samt den tid som åtgått till att höra
personer hos andra myndigheter.
Enligt BJO:s åsikt nämner Migri i sin utredning inga sådana exceptionella förhållanden som
avses i lagen och som skulle motivera en behandlingstid på nästan 30 månader för en ansökan om
uppehållstillstånd på basis av familjeband. BJO
framhåller att regeringen i sin proposition tar
ställning till frågan vad som avses med exceptionella förhållanden i fråga om överskridning av
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tidfristen på nio månader. Det kan vara fråga
om t.ex. ett exceptionellt svårt fall av familjeåterförening, ett exceptionellt tidskrävande förfarande som innebär att personer hörs utomlands eller
om inhämtande av exceptionella, omfattande
eller annars besvärliga tilläggsutredningar eller
yttranden. Migri nämner i sin utredning inga
skäl för att det aktuella ärendet skulle ha varit
exceptionellt svårt eller annars krävt en behandlingstid på 30 månader.
I det tillståndsärende som klagomålet avser
förefaller det närmast ha varit fråga om en normal utredning i ett ärende om uppehållstillstånd.
BJO framhöll att enligt förvaltningslagens 31 §
ska en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt genom att i detta
syfte skaffa den utredning som behövs för att
ärendet ska kunna avgöras. Den omständigheten
att ett ärende som gäller uppehållstillstånd måste
utredas eller att tilläggsutredning måste inhämtas gör inte ansökan exceptionell på det sätt som
avses i utlänningslagens 69 a §. Av handlingarna
framgår att ärendet fördröjdes dels på grund av
Migris eget förfarande och dels på grund av att
behandlingen vid Helsingfors polisinrättning i
det skede då parterna skulle höras tog nästan ett
år i anspråk.
BJO konstaterade allmänt att Migri och Helsingfors polisinrättning är skyldiga att organisera behandlingen av familjeåterföreningsärenden
och sitt samarbete på ett sådant sätt att ärenden
som gäller uppehållstillstånd kan behandlas på
behörigt sätt och utan obefogat dröjsmål. BJO
påpekade att dröjsmål med behandlingen av ett
ärende inte kan motiveras med resursbrist. Genom organisering av arbetet och inriktning av
resurserna måste det säkerställas att ärendena
kan behandlas så som lagen förutsätter. Organiseringen av arbetet är också en laglighetsfråga
om den, så som i detta ärende, har negativa konsekvenser för individens rättssäkerhet (1588/4/11*).
Migri meddelade 24.1.2013 vilka åtgärder som
vidtagits för att förkorta behandlingstiderna för
ansökningar om uppehållstillstånd på grund av
familjeband.

Förfarandet då en utlänning
avlägsnas ur landet
Klaganden kritiserade polisens förfarande då
den verkställde ett avvisningsbeslut som gällde
hans huvudman. Klaganden var missnöjd med
att den person som skulle avvisas fick kännedom
om avvisningen först kvällen innan den skulle
verkställas. I klagomålet kritiserades dessutom
den överdrivna användningen av maktmedel då
avvisningen verkställdes.
Enligt BJO:s åsikt var polisens agerande inte
lagstridigt. I fråga om polisens förfarande konstaterade BJO emellertid följande. Ett lyckat avlägsnande av en utlänning ur landet efter att det har
fattats ett verkställbart avvisningsbeslut består i
regel av tre skeden: förberedelsen, själva genomförandet samt överlämnandet av utlänningen till
en mottagande myndighet. I vissa fall misslyckas
avvisningen vilket innebär att den avvisade personen måste föras tillbaka till Finland.
Förberedelsen av avlägsnandet ur landet kan
anses vara ett mycket viktigt skede för att det hela ska gå till på ett professionellt sätt. Detta skede
kan omfatta rättsliga åtgärder, nedpackning av saker och, vilket förekommer i vissa länder, psykologisk förberedelse inför återresan t.ex. med hjälp
av socialarbetare. Sådana förberedelser gör det
ofta lättare för polisen att sköta sina uppgifter i
anslutning till avvisningen. Lämpliga förberedande åtgärder är också ägnade att minska behovet
att använda maktmedel då beslutet konkret ska
verkställas. BJO konstaterade att hon inte har tillgång till detaljerade uppgifter om hur olika frågor
som gäller förberedande åtgärder inför avlägsnande av utlänningar ur landet beaktas i utlänningspolisens utbildning.

En konkret förberedande åtgärd är att underrätta
vederbörande om tidpunkten då avvisningen ska
ske. På så sätt kan personen i fråga förbereda sig
och vidta eventuella åtgärder som han eller hon
anser vara nödvändiga, t.ex. söka ändring i avvisningsbeslutet, sköta ekonomiska angelägenheter,
packa ner sina tillhörigheter och ta farväl av släkt
och vänner.
Trots att utlänningslagen inte förutsätter att
den som ska avvisas på förhand underrättas om
tidpunkten för avvisningen, anser BJO att huvudregeln för vara att tidpunkten meddelas i god tid
på förhand. I klagandens fall hade tidpunkten
meddelats föregående kväll. Enligt BJO:s åsikt
hade meddelandet inte gjorts i så god tid att vederbörande skulle ha hunnit sköta t.ex. de angelägenheter som nämns ovan. Av utredningen
framgår inte heller några skäl till att ett tidigare
meddelande skulle ha kunnat äventyra verkställandet av avvisningen.
BJO uppmärksammade den omständigheten
att ingen utomstående övervakare följde den avvisade personen på returflyget. Enligt utredningen finns det inga nationella anvisningar om
utomstående övervakare.
BJO ansåg det vara viktigt att utveckla övervakningen av returflygen. För avvisningar bör det
ordnas med oberoende och effektiv övervakning.
En viktig princip när det gäller övervakningens
oberoende kan anses vara att övervakare som fått
vederbörlig utbildning för uppgiften underrättas
om alla returflyg och själva beslutar vilka resor
de ska delta i. Det är dessutom väsentligt att oberoende övervakare övervakar alla polisens åtgärder i samband med en avvisning, inklusive hämtandet av vederbörande från mottagningscentralen eller polisfängelset. Vid utvecklingen av övervakningen ska vidare fästas avseende vid rapporteringen om övervakningen (4129/4/11*).
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4.10
Socialvård
Enligt 19 § i grundlagen ska det allmänna, enligt
vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra
var och en tillräckliga socialvårdstjänster. Var och
en har också rätt till sådan oundgänglig försörjning och omsorg som behövs för ett människovärdigt liv. I de klagomål som gäller socialvården
är det fråga om hur dessa rättigheter tillgodoses
då kommunerna ordnar socialvårdstjänster och
fattar beslut om utkomststöd.
Socialvårdsärendena avgjordes under verksamhetsåret av BJO Maija Sakslin. Huvudföredragande för dessa ärenden var referendarierådet
Tapio Räty. Om inte något annat anges avgjordes
samtliga fall som refereras i avsnitt 4.10.1 av BJO
och föredrogs av huvudföredraganden.

4.10.1
Laglighetskontroll
År 2012 inkom 668 klagomål som gällde socialvården. Under verksamhetsåret avgjordes 659 sådana klagomål. Antalet åtgärdsavgöranden var 174.
Liksom tidigare år gällde merparten av klagomålen inom socialvårdssektorn utkomststödet (206)
och barnskyddet (123). Dessutom avgjordes 27 klagomål som gällde handikappservice. De övriga
klagomålen gällde handlingars offentlighet och
sekretess, förvaltningsförfarande, stöd för närståendevård, dagvård, missbrukarvård samt hem-,
boende- och anstaltsservice.
I åtgärdsavgörandena uppmärksammades, utöver felaktiga förfaranden av en myndighet eller
någon annan som ingår i tillsynskretsen, även de
rättelseåtgärder som denne vidtagit. Avgörandena
inriktades allt oftare på att styra myndigheternas
verksamhet mot lagenliga och goda förfaranden.
En myndighet kunde bl.a. uppmanas utreda vilka
åtgärder den eventuellt kan vidta med anledning
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av JO:s avgörande eller hur det felaktiga förfarandet kan läggas till rätta. I några fall innehöll avgörandena ett förslag till myndigheten om att gottgöra klaganden.
Barnskyddsklagomålen behandlas i avsnittet
om barnets rättigheter, på s. 272.

700
600

Utkomststöd

500
400
300
200
100
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

inkomna

avgjorda

Inkomna och avgjorda klagomål
under åren 2003–2012

35

30

25

20

15

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

socialvårdsmyndigheter

alla

Den flesta klagomål om utkomststödet gällde
liksom tidigare de långa behandlingstiderna för
ansökningar om stöd. Flera klagomål gällde även
beslut att sänka utkomststödets grunddel, storleken på de boendeutgifter som godkänns för
stöd samt återindrivning av stödet. Klagomålen
handlade också om hur s.k. inkomstöverskott
kan överföras och hur sådana obetydliga bidrag
och lån som bidragstagarna erhållit ska beaktas.
I det riksomfattande tillsynsprogrammet
2012–2014 som uppgjorts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira,
(tillsynsprogram 3:2012) ingår ett delprogram
som gäller iakttagandet av de fastställda tidsfristerna för handläggning av utkomststödsärenden.
Klagomål som i huvudsak gällde sådana tidsfrister överfördes till regionförvaltningsverken för
behandling.
Klagomålen om handikappservice gällde betalningar, ordnandet av färdtjänst och personlig
assistans samt kommunernas handläggning av
ärenden om handikappservice. I lagen om service och stöd på grund av handikapp framhålls betydelsen av en serviceplan i beslutsfattandet. I
avgörandena betonades särskilt skyldigheten att
uppgöra serviceplaner. I klagomålen som gäller
tjänster för utvecklingsstörda var det fråga om
bemötandet, bruket av begränsningsåtgärder,
servicens kvalitet i övrigt samt uppgörandet av
serviceplaner.
Klagomålen som gällde vård och omsorg om
äldre handlade om skyldigheten att fatta beslut
om servicen, avgifter, vårdens och omsorgernas
kvalitet samt bemötandet av de äldre.

Klagomålen som gällde närståendevård handlade
om kommunala anvisningar, betydelsen av primära stödformer för beviljandet av närståendevårdsstöd och stödets belopp samt ordnandet av
den ledighet som vårdarna är berättigade till.
I klagomålen som gällde barndagvård var det
fråga om på vilket sätt dagvården ordnats och om
lagstridiga begränsningar av rätten till dagvård.
En del klagomål gällde vårdnadshavarens rätt att
delta i beslutsfattandet om sitt barns dagvård
samt de avgifter som uppbars för vården.
De avgöranden som anslöt sig till god förvaltning gällde offentlighetsprincipen, handläggning
av sekretessbelagda ärenden, kraven på god förvaltning samt myndigheternas skyldighet att ge
råd och göra utreda ärendet.

Handläggningen av ett utkomststödsärende

Enligt lagen om utkomststöd ska en ansökan om
utkomststöd behandlas senast den sjunde vardagen efter att ansökan inkommit, alternativt ska
under denna tid en specificerad uppmaning att
komplettera ansökan ges eller skickas till sökanden. Myndigheten ska i sin uppmaning att komplettera en bristfällig ansökan ange en frist inom
vilken kompletteringen ska lämnas in. I föreliggande fall hade klagandens ansökan återsänts för
komplettering utan någon specificerad uppmaning om hur detta skulle ske.
BJO konstaterade att de lagstadgade fristerna
för handläggning av ansökningar är ovillkorliga.
Likaså är den lagstadglade fristen för att be sökanden komplettera sin ansökan ovillkorlig. Socialcentralens tjänsteinnehavare hade försummat sin
skyldighet att handlägga klagandens ansökan på
det sätt som förutsätts i lagen. Lagen erbjuder
inte något alternativ enligt vilket en bristfällig
ansökan får återsändas, utan antingen ska komplettering begäras eller ärendet avgöras. Inom myndigheten måste ärendebehandlingen ordnas så
att klienterna får sina förvaltningstjänsterna på
ändamålsenligt sätt och så att de lagstadgade fris-
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terna iakttas. Det är kommunens skyldighet att
se till att utkomststödsärendena handläggs inom
de frister som anges i lagen om utkomststöd.
BJO Sakslins beslut 7.5.2012,
dnr 24/4/11, föredragande Minna Verronen

Dröjsmål med handläggningen
av en ansökan om utkomststöd

BJO konstaterade att utkomststödet är en viktig
ekonomisk förmån som ska trygga den grundlagsenliga rätten till oundgänglig utkomst och
omsorg. Det hör till stadens uppgifter att se till
att det finns tillräckligt med yrkeskunnig personal som på ett lagstadgat sätt kan ge socialvårdsklienterna de tjänster som anges i lag. Att socialväsendets personal byts ut och att ansökningarna
därför hopar sig utgör inte ett godtagbart skäl för
att handläggningen av ansökningar om utkomststöd försenas eller för att det uppstår procedurfel
till följd av personalens bristfälliga förmåga att
förse klienterna med riktig rådgivning.
Inom laglighetstillsynen är det en vedertagen uppfattning att bristande resurser eller anhopning av arbete inte utgör giltiga skäl för avsteg från de krav som den grundläggande rätten
till rättsskydd ställer på handläggningen. I det
aktuella fallet hade socialverket inte företett
godtagbara skäl för att behandlingen av ärendet
försenats.
Beslut av BJO:s ställföreträdare
Pölönen 21.12.2012, dnr 3986/4/12,
föredragande Pirkko Äijälä-Roudasmaa

Boendekostnader och jämlikhet

En klagande ansåg att stadens anvisningar om
utkomststöd var felaktiga eftersom boendekostnader för studerande endast godkändes till ett belopp om 252 euro i månaden, medan motsvarande
belopp för andra ensamstående var 450 euro. BJO
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ansåg att stadens socialväsen hade förfarit felaktigt när en klientgrupp, utan stöd i lagen, genom
anvisningarna hade försatts i sämre ställning jämfört med andra sökande. Bidragstagarna måste
behandlas jämlikt. Det strider mot jämlikhetsprincipen att en person, endast på grund av att
han eller hon är studerande, placeras i en annan
och sämre ställning än andra bidragstagare. Att
det i stadens anvisningar för studerande bestäms
betydligt lägre godtagbara boendekostnader än
för andra ensamstående, kan leda till en sådan
styrning av tjänsteinnehavarnas avgöranden att
enskilda studerandes rätt till grundläggande försörjning äventyras.
BJO ansåg att det inte var tillräckligt att det
av anvisningarna framgick under vilka förutsättningar också större belopp än 252 euro kunde
godkännas för utkomststöd.
BJO Sakslins beslut 28.2.2012,
dnr 4171/4/11*, föredragande Anne Kumpula

Beaktande av en hyresskuld
vid beviljandet av utkomststöd

En klagande hade pådragit sig en skuld i form
av obetalda hyror. En socialhandledare hade
med klaganden muntligt kommit överens om
att 100 euro av det beviljade utkomststödet
skulle användas för avbetalning av hyresskulden.
Med andra ord minskades det belopp som hade
beviljats som utkomststödets grunddel med ett
belopp som skulle användas för amortering av
hyresskulden.
Enligt lagen om utkomststöd ska utkomststödets grunddel inte användas för utgifter för
boende. Däremot ska boendeutgifter enligt lagen om bostadsbidrag beaktas som ”övriga grundutgifter”. För andra utgifter på grund av boende
kan kompletterande utkomststöd beviljas, bl.a.
för hyresförskott eller flyttningskostnader. Då
kompletterande utkomststöd beviljas är det
möjligt att beakta utgifter som på grund av en
persons eller familjs särskilda behov eller för-

hållanden ansas vara nödvändiga för att trygga
försörjningen eller för att främja klientens förmåga att klara sig på egen hand. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för betalning av
hyresskulder om det kan motiveras med särskilda omständigheter. Återbetalningen av en skuld
kan också beaktas då förebyggande utkomststöd
beviljas.
Beslutet var lagstridigt. Utkomststödet är ett
ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand i syfte att trygga en sådan försörjning som behövs för ett människovärdigt liv. Att
hyresskulden skulle betalas av utkomststödets
grunddel innebar att klagandens dagliga försörjning äventyrades. Myndigheten borda ha behandlat hyresskulden som en särskild utgift, separat
från grunddelen, och fattat ett särskilt beslut om
huruvida stöd kunde beviljas för denna utgift. Det
var inte relevant att bostadsskulden hade uppkommit under en tid när klaganden hade haft förvärvsinkomster. Inte heller var det relevant att en
muntlig överenskommelse hade ingåtts mellan
socialhandledaren och klaganden. En myndighet
får inte ta initiativ till att utkomststödets grunddel används för sådana utgifter som ska ingå i
grunddelen.
BJO Sakslins beslut 23.4.2012,
dnr 3262/4/11, föredragande Anne Kumpula

eventuella tillgångar. Socialmyndigheten har därför i princip rätt att begära att sökanden lämnar
in kontroutdrag för sig själv och sin familj. Dessa
kontoutdrag, som även kan gälla en längre period,
kan i vissa fall vara betydelsefulla för prövningen
av behovet av stöd. En sökande är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för avgörandet. Om
sökanden inte gör detta, kan stödet försenas eller
helt utebli. BJO hänvisade till ett utlåtande av dataombudsmannen, enligt vilket skyddet för privatlivet måste beaktas när kontoutdrag begärs.
Om ett utdrag innehåller poster av känslig natur
(t.ex. medlemsavgifter till politiska partier eller
religiösa samfund) som inte kan anses vara väsentliga för avgörandena om utkomststöd, bör
det vara möjligt att maskera sådan poster.
BJO konstaterade att om en klient i kontoutdragen har maskerat sådana poster som han
eller hon anser vara av känslig natur, måste tjänsteinnehavaren pröva vilken betydelse uppgifterna kan ha för avgörandet. Om tjänsteinnehavaren anser att de maskerade uppgifterna kan vara
relevanta, kan det ställas krav på att uppgifterna
ska ges. Socialvårdsklientens primära rättsmedel
är rätten att söka ändring i beslut som gäller honom eller henne. En anvisning om hur man överklagar bifogas myndigheternas beslut. Klienten
har därigenom en möjlighet att få frågan om
uppgifternas nödvändighet, och i vilken mån
de föranleder särskilt utkomststöd, prövad i
domstol (4181/4/11*).

Begäran on kontoutdrag

En klagande berättade att socialväsendet kräver
att den som ansöker om utkomststöd måste visa
upp fullständiga kontoutdrag från banken. Klaganden ansåg att den avgift som klienterna måste
betala för kontoutdragen borde betraktats som en
nödvändig utgift för stöd eller ersättas på något
annat sätt.
Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd som
kommer i sista hand och som beviljas endast då
bidragstagaren inte har övriga inkomster eller disponibla medel. Därför kan kontoutdrag från banken utgöra väsentlig information om sökandes

Handikappservice
Fastställande av klientavgift för dagverksamhet
för gravt handikappade personer

Finlands CP-förbund kritiserade socialverkets
praxis i fråga om att ordna transport till dagverksamhet och uppbära en självrisk (klientavgift)
för färdtjänst till verksamheten.
En kommun kan ordna transporter för gravt
handikappade personer till och från dagverksamhet med stöd av antingen socialvårdslagen eller
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bestämmelserna om färdtjänst i lagen om service
och stöd på grund av handikapp. BJO betonade
att tjänsteinnehavaren måste avgöra klienternas
transportbehov från fall till fall. Om det är nödvändigt för en gravt handikappad klient att få
färdtjänst grund av sitt handikapp eller sin sjukdom, på det sätt som anges i lagen, ska kommunen ordna färdtjänst också till dagverksamhet.
När beslut fattats för en sådan klient, ska det av
beslutet framgå vilken självrisk (klientavgift) som
fastställts för transporten och vilken lag beslutet
grundar sig på. Om beslutet motiveras bristfälligt, kan detta äventyra sökandens rätt till effektiva rättsmedel, d.v.s. möjligheten att söka ändring
i beslutet.
BJO bad socialverket meddela om sina åtgärder för att rätt till saken.
BJO Sakslins beslut 21.5.2012,
dnr 2333/4/10*, föredragande Minna Verronen

Socialverket meddelade att anvisningarna för färdtjänst har ändrats.

Klientavgifter för färdtjänst

En klagande kritiserade den beställningsavgift
för taxi som uppbars vid beställning av färdtjänst.
Klaganden ansåg att det var fråga om en betydande extrakostnad utöver avgiften för färdtjänsten.
BJO konstaterade att kommunerna får fastställa
avgifter för sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i klientavgiftslagen och -förordningen.
Avgifterna får dock inte utgöra ett hinder för
klienten att utnyttja sådana lagstadgade tjänster som han eller hon behöver.
Med anledning av klagomålet bad BJO socialoch hälsovårdsministeriet (SHM) om ett utlåtande. I utlåtandet meddelade ministeriet att ”vid
beställning av färdtjänst från ett avgiftsbelagt
nummer ska kostnaderna för samtalet beaktas
då klientavgiftens belopp fastställs. För färdtjänst
enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp kan en sådan avgift debiteras som motsvarar kostnaden för kollektivtrafik eller en an-
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nan skälig avgift. Som en annan skälig avgift kan
klienten, utöver kostnaden för kollektivtrafiken,
påföras högst en sådan en avgift som motsvarar
lokalsamtalsavgiften eller lokalnätsavgiften för
en taxibeställning”.
BJO ansåg att den nyss nämnda tolkningen
är möjlig med beaktande av reglerna om klientavgifter. Bestämmelserna i klientavgiftslagen om
avgifter för färdtjänst ger tillämparen en rätt omfattande prövningsrätt. Detta har bl.a. lett till en
oenhetlig praxis vid förvaltningsdomstolarna i
fråga om kriterierna för klientavgifter och avgifternas belopp. Läget är otillfredsställande med
tanke på de gravt handikappade personer som
utnyttjar tjänsterna.
BJO ansåg det angeläget att SHM, när ändringar görs i lagen och förordningen om klientavgifter, också utreder på vilket sätt grunderna för avgifterna för färdtjänst och avgifternas storlek bör
beaktas. Klientavgifterna inom social- och hälsovården kan vara av stor betydelse för enskilda
klienter. Eftersom det vid fastställandet av avgifterna finns många rättsliga frågor som lämnar
utrymmer för tolkning, vore det motiverat att
inför eventuella ändringar i lagstiftningen om
klientavgifter också överväga om förbudet att
överklaga förvaltningsdomstolarnas beslut i avgiftsärenden borde slopas.
BJO ansåg att avgiftens storlek inte får hindra eller försämra en gravt handikappad persons
möjligheter att få sina lagstadgade rättigheter.
Därför ansåg hon att reglerna i klientavgiftslagen
om fastställande av avgifterna och deras belopp
borde vara så entydiga och exakta som möjligt
(1050/4/11*).

Direktupphandling och överlämnande av
klientuppgifter till en privat serviceproducent

En klagande meddelade att kommunens trygghetsförvaltning stod i beråd att byta serviceproducent för de personliga assistanstjänsterna utan
att konkurrensutsätta dem. Klaganden misstänkte att skyldigheten att iaktta sekretess hade

kränkts, genom att uppgifter om honom hade
överlåtits till den nya serviceproducenten. BJO
konstaterade att en kommun som köper tjänster
av en privat serviceproducent måste försäkra sig
om att de köpta tjänsterna håller den nivå som
krävs av motsvarande kommunala tjänster. Enligt
lagen om service och stöd på grund av handikapp
måste kommunen ordna bl.a. personlig assistans
för gravt handikappade personer. Kommunen
kan göra detta genom att betala ersättning för
de kostnader som avlönandet av en personlig assistent föranleder, inklusive de avgifter och ersättningar som en arbetsgivare ska betala enligt lag.
Alternativt kan kommunen ge klienten en servicesedel för inköp av assistentservice, skaffa servicen från en offentlig eller privat serviceproducent
eller ordna servicen som egen verksamhet eller i
samarbete med en eller flera andra kommuner.
BJO konstaterade att eftersom det var fråga
om att ordna enskilda tjänster så hade det kommunala socialväsendet, när det började förbereda
bytet av serviceproducent, kunnat använda sig av
direktupphandling, utan att gå in för ett anbudsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling.
Genom att använda direktupphandling hade man
velat försäkra sig om att klientens rätt till personlig assistans inte skulle äventyras vid ett eventuellt
byte av serviceproducent.
Socialväsendet stod i beråd att byta den serviceproducent för den personliga assistentservicen. Saken ansågs vara brådskande. Det var därför
som socialväsendet, på det sätt som avses i offentlighetslagen, hade kunnat överlåta information
om klientförhållandet till den privata serviceproducenten. En myndighet får dock endast överlåta
sådan information som är nödvändig för att vården och omsorgen ska kunna ordnas. Trots att det
kan ha varit fråga om en brådskande åtgärd, får
en myndighet inte utan orsak lämna ut sekretessbelagda uppgifter om en klient.
I detta ärende hade myndigheten brutit sin
tystnadsplikt och därmed förfarit lagstridigt. Ett
korrektare förfarande hade varit att serviceproducenten, medan förberedelserna av avtalet med den
nya serviceproducenten pågick, skulle ha getts

sådana sekretessbelagda uppgifter, som hade betydelse för klientrelationen, men på ett sådant
sätt att klaganden inte hade kunnat identifieras.
Enligt god förvaltning borde klienten också ha
informerats om överlåtelsen. Den som ordnar
och den som lämnar socialvård ska enligt lagen
om klientens ställning och rättigheter inom socialvården i sina handlingar anteckna att sekretessbelagda uppgifter överlämnats eller kommer
att överlämnas till utomstående (1608/4/11*).

Handläggningstiden för en ansökan
om handikappservice

Handläggningen av ett ärende som omfattade
en ansökan om att bygga en rullstolsramp och
ersättningsfrågor i anslutning till detta hade i
en kommun tagit mer än två år i anspråk. BJO
konstaterade att förvaltningslagens bestämmelse om handläggning utan dröjsmål inte i detalj
anger hur länge ansökningar och övriga anspråk
får behandlas av en myndighet. Vid bedömningen av om handläggningen sker utan dröjsmål
ska bl. a. ärendets betydelse för sökanden beaktas. Ju större betydelse avgörandet har för sökandens dagliga liv, desto snabbare behandling bör
eftersträvas.
Anskaffningen av en rullstolsramp gällde
en sådan ändring av ett bostadshus som skulle
göra det möjligt för en minderårig, handikappad
gymnasist att röra sig ut och in i hemmet utan
assistans. Detta borde ha beaktats i beslutsfattandet. Ett förfarande som beaktat och tillgodosett
barnets rättigheter hade inneburit att saken utretts i samråd med modern, som vid behov hade
kunnat uppmanas att komplettera ansökan. En
myndighet ska upplysa klienten om hur beslutet
kan överklagas, om myndigheten och klienten är
oense om hur tjänsterna ska ordnas (2931/4/11*).
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Ett domstolsbeslut ska verkställas utan dröjsmål

En klagande var missnöjd med att den kommunala vård- och omsorgsnämnden inte hade verkställt ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen
(HFD) i ett färdtjänstärende. Nämnden hade i
stället ansökt om återbrytande av beslutet.
BJO konstaterade att man vid bedömningen
av huruvida ett ärende behandlas utan dröjsmål
måste beakta ärendets betydelse för sökanden.
Ju större betydelse avgörandet har för sökandens
dagliga liv, desto snabbare handläggning bör eftersträvas. Kravet i förvaltningslagen om handläggning utan dröjsmål gäller behandlingen av ett förvaltningsärende i dess samtliga faser. Av detta följer att beslutet även ska verkställas utan dröjsmål.
När landets högsta förvaltningsdomstol har
avgjort ett ärende, vinner beslutet omedelbart laga kraft, och är därmed genast verkställbart. Att
en dom har laga kraft betyder att besvär i normal
ordning inte kan anföras mot beslutet. Laga kraft
betyder alltså att det finns ett rättsligt bindande
avgörande i den fråga som varit föremål för processen. Att en part med extraordinära rättsmedel
ansöker om återbrytning av domen innebär inte
att verkställigheten skjuts upp.
Med andra ord spelar det ingen roll vad vårdoch omsorgsnämnden – eller omsorgsdirektören
som varit föredragande i nämnden – hade för uppfattning om HFD-beslutets laglighet eller riktighet då den behandlade ett sådant ärende som avgjorts av HFD och vunnit laga kraft. Att en förvaltningsmyndighet går in för att ompröva domstolars avgöranden står i konflikt med domstolarnas oavhängighet och ett sådant förfarande
skulle urvattna systemet med ändringssökande.
Förfarandet skulle också strida mot tillitsprincipen. Enligt förvaltningslagen ska myndigheterna
skydda sådana förväntningar som är berättigade
enligt rättsordningen. Den enskilde ska kunna
lita på att myndigheterna följer domstolsbeslut
som vunnit laga kraft.
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BJO ansåg att vård- och omsorgsnämnden hade handlat lagstridigt genom att den inte utan
ogrundat dröjsmål hade verkställt HFD-beslutet
så snart nämnden hade fått kännedom det. BJO
konstaterade också att enligt 6 § 1 mom. i socialvårdslagen sköts de uppgifter som ansluter sig till
verkställigheten av socialvården av ett eller flera
kollegiala organ som utses av kommunen. Organets lagstadgade befogenheter och dess rätt att
föra talan kan med en instruktion överföras till
tjänsteinnehavarare som är underställda organet,
utom när det gäller beslut om vård oberoende av
den berörda personens vilja.
Det hade ankommit på den kommunala vårdoch omsorgsnämnden att själv fatta beslut om att
ordna färdtjänst för klaganden eller, om nämndens beslutsmakt hade delegerats till underställda tjänsteinnehavare, övervaka att dessa uppfyllt
sina skyldigheter och handlat enligt lagen. Det
lagstridiga förfarandet vid verkställigheten av
HFD:s och Åbo förvaltningsdomstols domar berodde på den kommunala vård- och omsorgsnämndens felaktiga förfarande. BJO gav nämnden en anmärkning för det felaktiga förfarandet.
BJO Sakslins beslut 21.3.2012,
dnr 2178/4/10*, föredragande Tuula Aantaa

Begränsande åtgärder inom specialomsorgen

Enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda får en person som bereds specialomsorger underkastas tvång endast i den mån
beredandet av specialomsorgerna eller en annan
persons trygghet det oundgängligen kräver.
Tvång och begränsande åtgärder har därtill med
stöd av en generalklausul ansetts vara möjliga
även inom öppen eller sluten vård som baseras
på frivillighet.
Enligt klagomålet hade de boendes rätt att
använda telefon begränsats, godisdagen inföll
endast en gång per vecka, presenter från anhöriga beslagtogs av personalen, kantinbesöken hade

begränsats, de boendes rum och skåp hölls låsta
och sanktioner utdelades för matvägran och
avvikelse från arbetsplatsen.
Den rättsliga bedömningen av begränsningarna försvåras betydligt av att den regleringen
är mycket bristfällig. Omsorgen om de utvecklingsstörda personerna innebar nödvändiga krav
på begränsningar (ex. besök i kantinen endast en
gång/vecka). Det var fråga om gemensamma beteende- och ordningsregler i en boendegemenskap. Indirekt kunde reglerna även ha betydelse
för vården av de boende. Det är dock motiverat
att gemensamma beteende- och ordningsregler
tidvis ses över, så att de vid behov kan ändras för
att trygga en god omsorg om de boende.
BJO uppmärksammade samkommunen på
att de i omsorgsenheterna boende personernas
kontakter med sina närstående endast får begränsas i den utsträckning beredandet av specialomsorgerna eller en annan persons trygghet det
oundgängligen kräver. Åtgärderna måste vara
nödvändiga och motiverade med tanke på omsorgen om de utvecklingsstörda eller nödvändiga
med tanke på någon annans trygghet. Personalresurserna i enheterna för utvecklingsstörda ska
dimensioneras så att behovet av begräsningar
inte uppstår på grund av personalbrist. De boende får inte utsättas för bestraffningar.
BJO Sakslins beslut 5.7.2012,
dnr 4626/4/10, föredragande Anne Kumpula

Skyldigheten att göra upp
individuella serviceplaner

En av stadens tjänsteinnehavare hade för en minderårig utvecklingsstörd person gjort upp en serviceplan och fattat beslut om ett program för specialomsorger. Den minderårigas behov av tjänster
hade inte kartlagts i detalj. Av serviceplanen framgick inte hurudana individuella behov klienten
hade av hjälp och stöd i sitt dagliga liv.

BJO konstaterade att det är först sedan de individuella omständigheterna och specialbehoven
definierats som man kan börja planera genomförandet av tjänsterna. Förfarandet får inte utgå
från att det är serviceproducenten som bekantar
sig med klienten och dennes servicebehov och
därefter eventuellt utför tjänsten. Den som har
ansvar för att ordna servicen ska kartlägga klientens behov av boendeservice, och avgörandena
ska inte vara beroende av de tjänster serviceproducentens kan erbjuda.
Av de insända dokumenten framgick inte hur
stort behov av hjälp, stöd och vård klienten hade
i det dagliga livet. Klientens individualiserade behov av tjänster hade inte antecknats i serviceplanen. Även ett specialomsorgsprogram ska anpassas individuellt, och det borde innehålla en plan
för hur omsorgerna ska ges. Det beslut om specialomsorger som tjänsteinnehavaren hade fattat
19.10.2010 innehöll ingen detaljerad information
om vilka tjänster klienten hade behov av. I beslutet konstaterades att specialomsorgerna ges
i form av öppen vård, och därefter uppräknades,
punkt för punkt, ett klientförhållande till stadens
handikappservice, de tjänster som polikliniken
för utvecklingsstörda kunde erbjuda samt övriga
tjänster inom specialomsorgerna enligt individuella beslut. I specialomsorgsprogrammet hade
inga andra tjänster preciserats eller definierats.
BJO konstaterade att man redan innan boendeservicen anskaffas bör klarlägga vilket individuellt behov klienten har av hjälp och stöd i
boendet, hur regelbundet stödet bör ges (det
dagliga livet) och om tillfälligt stöd eventuellt
behövs i akuta situationer (krishjälp). Av serviceplanen bör exempelvis framgå vilket behov
av hjälp och stöd klienten har i anslutning till
boendet, i skötseln av ärenden, i fråga om klädsel och i att göra egna beslut. Serviceplanen har
en särskild betydelse då den handikappade personen, de anhöriga och myndigheten inte är
överens om hur omsorgerna ska planeras eller
verkställas.
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Av serviceplanen bör framgå om det finns meningsskiljaktigheter mellan myndigheten och
klienten om hur tjänsterna ska ordnas. Klientens
egna åsikter i en konfliktsituation kan vara relevanta ifall han eller hon söker ändring i myndighetens beslut. Det kan vara fråga om tjänsternas
omfattning, hur de verkställs eller vilka slags
tjänster som behövs. Utgångspunkten för tjänsterna är klientens behov av tjänster av ett bestämt
slag. Det är kommunens uppgift att finna en sådan tjänsteproducent som kan uppfylla behovet.
Den som har till uppgift att ordna tjänsterna kan
inte överlåta ansvaret att utforma dem till tjänsteproducenten.
Ansvaret för tjänsterna ligger hos kommunen,
vilket betonas av att det är kommunen som ska
göra upp serviceplanen och fatta myndighetsbeslut om tjänsterna. Då kommunen beställer tjänster av en privat serviceproducent ska detta basera sig på detaljerade service- och vårdplaner, och
uppdraget att definiera tjänsterna får inte överlåtas till serviceproducenten. BJO betonade att det
är kommunen som bär ansvaret för den helhet
av tjänster som klienten ska få.
BJO Sakslins beslut 11.12.2012,
dnr 1707/4/11*, föredragande Minna Verronen

Äldreomsorg
Ordnande av hemvård för en äldre person

En klagande meddelade att han och hans gamla
mor, som hade Alzheimers sjukdom, hade varit
tvungna att skaffa sig ett medicinskåp av en speciell, låsbar modell. Klagandens mor hade också
ombetts kvittera uttag från banken och av klagande själv krävdes att kontanta medel alltid skulle
finnas till hands i moderns bostad. BJO konstaterade att en hemvårdsklient har rätt att få sådan
hemsjukvård som beaktar klientens bästa och
hans eller hennes hälsotillstånd. Kommunen är
skyldig att bl.a. se till att klienten kommer ihåg
att ta sina dagliga mediciner på ett sätt som är
tryggt och bra för klienten.
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Den som har ansvaret för att ordna tjänsterna
eller den som utför dem kan inte ställa upp sådana villkor som inte grundar sig på lag eller begränsa tillgången till tjänster genom egna anvisningar. Doseringen av klientens dagliga mediciner är en stödtjänst inom hemvården, som ska
främja klientens förmåga att klara sig i det dagliga livet och göra det möjligt att bo hemma.
Om klienten inte klarar av att dosera och ta
sina dagliga, nödvändiga mediciner, kan den som
ansvarar för tjänsten eller utför den inte ställa upp
sådana villkor som klienten på grund av sin livssituation och sitt hälsotillstånd inte kan påverka
och som de som sköter hans eller hennes ärenden
inte kan godta. Kravet på att pengar ska finnas i
hemmet och kravet på uppföljning av hur pengarna används (godkännande med kvittering), som
riktas till en person som inte kan sköta sin egen
ekonomi eller som inte förstår vad ett samtycke
eller beslut innebär, kan inte accepteras. I sådana
situationer behövs andra lösningar för att sköta
klientens ekonomi (354/4/11).

Skyldigheten att fatta beslut inom äldrevården

En klagande kritiserade ett vårdbeslut som gällde
hans far. Enligt beslutet skulle fadern bo hemma,
vilket stod i strid med ett utlåtande av sjukhusets
specialistläkare i psykiatri. Dessutom ansåg klaganden att han borde ha fått ett beslut som kan
överklagas, då tjänsteinnehavarna fattade beslutet att fadern skulle placeras i sitt hem.
BJO konstaterade att det i lagstiftningen för
social- och hälsovård ingår definitioner av de social- och hälsovårdstjänster som kommunen ska
ordna för sina invånare, och för vilka kommunen
ska anvisa resurser. I denna lagstiftning ingår inga särskilda bestämmelser om tjänster för åldringar, utan dessa tjänster ingår i de allmänna socialoch hälsovårdstjänsterna. Enligt socialvårdslagen
kan kommunen göra en bedömning av den äldre
befolkningens behov av tjänster och hur de ska
ordnas utgående från de lokala förhållandena.
Likaså kan kommunen utforma tjänsterna så

att de med beaktande av resurserna riktas till
dem som har det största behovet.
Kommunerna tillämpar olika metoder för
att bestämma åldringars funktionsförmåga. Det
finns inte någon för alla kommuner gemensam,
bindande metod för detta ändamål. Det s.k. RAVA
-indexet används dock allmänt. Enligt utredningen hade faderns funktionsförmåga och hjälpbehov utretts med hjälp av RAVA-indexet, ett
MMSE-test, ett hembesök och ett läkarbesök
från hemvården.
BJO ansåg att det s.k. SAS-teamet, som består
av chefen för social- och närvårdsarbetet samt en
överläkare, inte hade överskridit sin prövningsrätt när de bestämde att vårdnivån för klagandens far var hemvård. Däremot hade SAS-teamet
förfarit i strid med lagen genom att beslutet om
vårdnivån inte gavs i en form som kunde överklagas. Det är inte relevant att beslutet enligt
socialverkets uppfattning var ett positivt beslut.
Socialvård för enskilda ska grunda sig på myndighetsbeslut. Skyldigheten att fatta beslut gäller
inte endast avslag, och sökanden ska inte särskilt
behöva be om att få ett beslut.

grundprinciperna i äldrevården är respekten för
människovärdet. Var och en ska ha rätt att åldras
med värdighet och bemötas med respekt.
Till de viktiga etiska principer som tryggar
människovärdet i åldrandet hör bl.a. självbestämmanderätten och rätten till delaktighet. Av kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre
(Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2008:3) framgår att det att är viktigt för de
äldres välmåga och hälsa att de erbjuds möjligheter till motion, kultur och annan meningsfull
sysselsättning.
I enheterna för äldrevård ska de äldre beredas möjlighet att delta i olika aktiviteter utgående från sin psykisk och fysiska förmåga. Det är
viktigt att de äldre får röra på sig också utanför
boendeenheten och t.ex. ta del i kulturella evenemang. BJO betonade att möjligheten att vistas
ute inte enbart får vara beroende av hjälpen från
anhöriga och frivilliga, även om sådan hjälp givetvis är välkommen. Att utomhusvistelsen huvudsakligen inskränks till veckosluten är otillräckligt. Utomhusaktiviteterna får inte bli utebli
på grund av att personalen inte har tid för det.

BJO Sakslins beslut 27.6.2012,
dnr 3960/4/10*, föredragande Minna Verronen

BJO Sakslins beslut 9.10.2012,
dnr 1979/4/11*, föredragande Anne Kumpula

Utomhusviselse och stimulans ingår
i god socialvård för äldre

Frågan om hur utgifterna för intressebevakning
ska beaktas då klientavgiften för långvarig anstaltsvård fastställs har behandlats i avsnittet
om intressebevakning 4.13.4.

En klagande meddelade att invånarna i ett gruppboende för äldre inte tillräckligt fick vistas utomhus. Bristen på utomhusvistelse var särskilt påtaglig vintertid. Enligt klaganden hade de äldre
bara små möjligheter att ta del i stimulerande
aktiviteter.
Det finns ingen särskild lagstiftning om att
ordna stimulerande aktiviteter och utomhusvistelse för äldre. Enligt Finlands grundlag ska det
allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Till dessa rättigheter hör bl.a. rätten till
likabehandling och nödvändiga omsorger. En av

Stöd för närståendevård
Betydelsen av primära förmåner
för stödet för närståendevård

Den klagande hade fått ett meddelande om att
en förutsättning för att få stöd för närståendevård var att sökanden också fick Folkpensionsanstaltens högsta handikappbidrag. Stödet för
närståendevård är en lagstadgad skyldighet för
kommunen, som ska ordnas inom ramen för de
medel som reserverats för detta ändamål i kom-
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munens budget. Det kommunala socialväsendet
eller det organ i kommunen som ansvarar för
den kommunala socialvården kan fastställa kriterier för närståendevårdsstödet inom ramen
för gällande bestämmelser.
Kriterierna får dock inte stå i strid med bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård. Även om kommunala anvisningar om ordnande av tjänster eller om principerna för beviljande av stöd kan få styra beslutsfattandet i enskilda fall, i syfte att trygga en jämlik behandling
av sökandena, kan anvisningarna inte begränsa
rätten till en tjänst eller en ekonomisk stödåtgärd. Vid beslutsfattandet måste tjänsteinnehavaren alltid pröva om sökanden uppfyller de lagstadgade kriterierna för tjänsten eller stödet,
samt göra en helhetsbedömning av om sökandens behov av hjälp och vård är sådant att denne kan beviljas stöd inom ramen för budgetanslagen. Sökandens situation måste också bedömas i relation till övriga sökande.
I lagen om stöd för närståendevård ingår inga
bestämmelser om att stödet ska samordnas med
förmåner eller stöd enligt andra lagar, inte heller
står det att en kommun kan uppställa ett villkor
om att sökanden också får andra förmåner eller
stöd. Det är inte möjligt att som ett kriterium för
stödet förutsätta att sökanden får någon annan
förmån, om detta inte anges i lag. Ett beslut av en
tjänsteinnehavare inom socialvården måste alltid
grunda sig på en bedömning av klientens individuella behov (1230/4/11*).

Försummelse att ordna ledighet
för en närståendevårdare

Den klagande, som var närståendevårdare, kritiserade socialbyrån särskilt för att de lediga dagar
som enligt lagen om stöd för närståendevård
tillkommer vårdaren inte hade ordnats i den omfattning som lagen förutsätter. Enligt klagomålet
tillämpandes vid ett grupphem inom äldrevården
en sådan praxis, att de dagar då klienten lämnats
där för korttidsvård eller hämtats därifrån räk-
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nades som lediga dagar för närståendevårdaren,
trots att både den första och sista dagen bestod
av halva dagar. Klienten togs inte emot på hemmet förrän kl. 14.00, och på hemresedagen skickades klienten iväg redan kl. 13.00.
Enligt lagen om stöd för närståendevård har
vårdaren rätt till minst tre dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon
oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid
vården, enligt de kriterier som anges i lagen. Vårdaren är berättigad att hålla de lediga dagarna
antingen varje månad eller samla dem för att
användas under en längre ledighet. I lagen finns
inga bestämmelser om när de samlade lediga dagarna ska tas ut.
BJO ansåg att om en person, som enligt lagen
om stöd för närståendevård har rätt till lediga dagar, inte till fullo kan utnyttja denna rätt av orsaker som beror på kommunen, kan detta innebära
att kommunen i efterskott blir skyldig att betala
ersättning eller på annat sätt ordna den ledighet
som uteblivit. I sista hand är det den behöriga
förvaltningsdomstolen, vid vilken ärendet han
göras anhängigt som ett förvaltningstvistemål,
som ska avgöra om kommunen är skyldig att i
efterskott ersätta de uteblivna lediga dagarna.
Socialverket hade inte ordnat lediga dagar
för klaganden i den omfattning som anges i lagen om stöd för närståendevård. En av avsikterna
med ordnandet av ledighet är att skapa kontinuitet i vården och stöda vårdaren i dennes arbete.
En kommun har i och för sig rätt att avgöra hur
och var vården ska ordnas under närståendevårdarens ledighet. Denna rätt för kommunen begränsas dock av den princip i lagen om klientens
ställning och rättigheter inom socialvården som
anger att klientens önskemål, åsikter, fördel och
individuella behov m.m. ska beaktas när socialvård lämnas.
BJO bad socialverket om en utredning om
vilka åtgärder verket vidtagit med anledning av
det felaktiga förfarandet. Socialverket meddelade
att de aktuella anvisningarna kommer att kompletteras.

BJO bad också att stadens socialverk överväga
på vilket sätt klaganden kunde gottgöras för det
felaktiga förfarandet. Eftersom det av socialverkets utredning framgick att samma förfarande
hade gällt alla som anlitat grupphemmet, bad
BJO socialverket också meddela vilka åtgärder
som eventuellt vidtas beträffande dessa övriga
klienter.
BJO Sakslins beslut 23.10.2012,
dnr 2324/4/11*, föredragande Tuula Aantaa

Köer vid verkställigheten
av beslut om närståendevård

En stad hade i en lokal tidning varje år officiellt
annonserat om att stöd för närståendevård kunde
sökas inom en viss tid. Annonserna innehöll en
beskrivning av ansökningsförfarandet och de
kriterier som gällde för beviljande av stödet samt
tjänsteinnehavarnas kontaktuppgifter. Enligt utredningen hade alla ansökningar om närståendevårdsstöd som inlämnats efter ansökningstidens
utgång behandlades i den ordning som ärendets
natur och den aktuella arbetssituationen medgav. På grund av otillräckliga anslag uppstod en
kö även i sådana fall där ansökan bifallits. I praktiken betydde detta att sökande som hade fått
sina ansökningar godkända blev tvungna att
vänta på att stödet kunde betalas.
Enligt grundlagen har var och en rätt att på
behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin
sak behandlad av en domstol eller någon annan
myndighet som är behörig enligt lag samt att få
ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter
och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. Enligt
lagen om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården och enligt förvaltningslagen är en
myndighet skyldig att fatta beslut om varje ansökan. I socialvårdslagstiftningen finns i allmänhet inte särskilda frister för att söka om tjänster
eller ekonomiska stöd eller för att fatta beslut och
verkställa dem. Enligt förvaltningslagen ska en

myndighet handlägga en ansökan utan ogrundat
dröjsmål och sökanden ska, på det sätt som anges
i lagen om klientens ställning och rättigheter, få
ett motiverat beslut om sin ansökan.
När myndigheten efter att ansökan inkommit har prövat den sökandes individuella behov
av tjänster och utrett övriga omständigheter av
betydelse för beslutet (t.ex. budgetsituationen)
är myndigheten skyldig att fatta ett förvaltningsbeslut. Om ansökan bifalls ska beslutet enligt
förvaltningslagen verkställas utan ogrundat dröjsmål. Om kommunen bifaller ansökan så att klienten ställs i kö för att vänta på verkställigheten,
är beslutet i själva verket från klientens synpunkt
ett avslag. Situationen är då likartad med att klientens ansökan om en socialvårdstjänst eller ett
stöd inte behandlas alls och att sökanden, i stället
för att få ett beslut, av kommunen meddelas att
han eller hon ställts i kö för att vänta på att få sin
ansökan behandlad.
Samkommunens praxis att skjuta upp verkställigheten av stödbesluten så att de som fått
sina ansökningar godkända tvingades (av skäl
som beror på budgeten) vänta på att stöd kan betalas, strider mot förvaltningslagen och lagen om
stöd för närståendevård. Kommunen är skyldig
att reservera tillräckliga medel för sina lagstadgade uppgifter. Medel ska reserveras med beaktande
av det förväntade behovet av tjänster och stödåtgärder. Den i grundlagen inskrivna skyldigheten
att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster måste beaktas när budgetbeslut fattas och när
lagar tillämpas. De förtroendevalda som beslutar
om budgeten, och de tjänstemän som bereder
frågorna, bryter mot de i grundlagen bestämda
skyldigheterna, om budgeten medvetet underdimensioneras i förhållande till det kända behovet. (3944/4/10*).
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Dagvård
Rätten till dagvård får inte inskränkas
på ett sätt som saknar stöd i lag

En klagande meddelade att rätten för föräldrar
och barn att få dagvård hade inskränkts bl.a. av
den anledningen att någondera föräldern var
hemma. Enligt klagomålet inskränkningarna
gällde tiden i dagvård per dag och dagvårdsarrangemangen i semestertider och under sommaren.
BJO konstaterade att beslutet av stadens förskole- och skolnämnd, som gick ut på att barnens
dagliga tid i dagvården begränsats med anledning
av föräldrarnas förhållanden (till kl. 8.30–15.30)
strider mot lagen om barndagvård. Enligt en vedertagen tolkning av denna lag garanteras föräldrarna en ovillkorlig rätt att få dagvård på heltid
för sina barn, utan att de närmare behöver redogöra för behovet av heltidsvård. Beslutet av stadens förskole- och skolnämnd att begränsa den
dagliga dagvårdstiden för familjer där en eller
båda föräldrarna i huvudsak är hemma är problematisk även med tanke på 6 § i grundlagen.
Stadens utbildningsnämnd hade ansett att
daghemmets verksamhet är primärvård till de
delar dagvården ges före kl. 8.30 eller efter kl.
15.30. En sådan begränsning av föräldrarnas rätt
till dagvårdstjänster, som saknar stöd i lag, strider mot dagvårdslagen. Vidare hade staden infört
begränsningar i möjligheterna att anlita dagvården om somrarna och under skolloven i övrigt.
Varken dagvårdslagen eller lagstiftningen i övrigt
innehåller bestämmelser enligt vilka rätten till
dagvård får begränsas på detta sätt. Även de grunder som nämnden anfört som stöd för inskränkningarna strider mot lagen om barndagvård
(1172/4/11*)
Nämnden har meddelat att begränsningarna
i förskoleplanen om daghemmens tjänstetider och
vården under semestrarna har avskaffats.
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Rätten för en vårdnadshavare som inte bor
med barnet att delta i beslut om dagvård

En klagande kritiserade socialväsendet för att
han som gemensam vårdhandshavare för sitt
barn inte hade blivit informerad om beslutet om
dagvård, eftersom han inte bodde tillsammans
med barnet. I socialväsendets klientregistersystem antecknandes inte uppgifter om en förälder
med gemensam vårdnad, ifall denne inte bodde i
samma hushåll som barnet. Kommunen delgav
besluten till båda vårdnadshavarna bara om de
bodde i samma hushåll. Besluten och övrig information om beviljandet av dagvårdsplats skickades
inte till den andra vårdnadshavaren, om denne
var bosatt på annat håll.
Dagvård kan numera ordnas på fler sätt än
tidigare och vårdnadshavarna kan välja mellan
olika alternativ. Dagvården kan bestå av s.k.
språkbad, den kan ha en inriktning på konst
eller innehålla andra inslag som utgår från barnens individuella behov och förutsättningar.
Dagvårdsplatsen väljs ibland med syftet att stöda eller främja barnets framtida skolgång eller
på annat sätt i anslutning till valet av skola. Det
är mycket vanligt att barnets boende har arrangerats så att barnet i huvudsak bor hos den ena
föräldern, men nästa lika ofta träffar den andra
föräldern tack vare en omfattande umgängesrätt.
Det är också vanligare än förut att barnet bor
växelvis varannan vecka hos båda föräldrarna.
Särskilt i sådana fall är de möjligt att valet av
barnets huvudsakliga hem har bestämts uteslutande med tanke på vilken hemkommun som
anses fördelaktigare för barnet. För vårdnadshavarna kan det i dessa situationer vara av särkskild
betydelse i vilken kommun dagvården anordnas,
eller huruvida dagvården arrangeras som familjedagvård eller t.ex. i daghem.
Faktorer av detta slag kan också vara av betydelse när man avgör i vilken omfattning vårdnadshavarna enligt vårdnadslagen ska samråda
om beslutet om dagvårdsplats. De kan också ha
betydelse då myndigheterna fattar beslut om barnet. Det är alltså inte – åtminstone långt ifrån

alltid – en självklarhet att dagvården är en sådan
fråga som hör till den dagliga omsorgen om barnet och som den ena föräldern, i vanliga fall den
hos vilken barnet huvudsakligen bor, kan besluta om på egen hand, utan att vara tvungen att
samråda med den andra föräldern.
BJO konstaterade att det kan vara motiverat
att beslut om dagvård åtminstone i vissa fall betraktas som en sådan fråga som i princip kräver
att båda vårdnadshavarna deltar i beslutet. Nu
gäller frågan emellertid särskilt om en myndighet är skyldig att delge ett beslut om dagvård till
barnets båda vårdnadshavare på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ska alltså barnets andra
förälder (i första hand den hos vilken barnet inte
bor) anses vara part i ärendet eller ha rätt att söka
ändring i beslutet enligt förvaltningslagen?
Enligt förvaltningslagen är en part i ett förvaltningsärende den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller. Talan för en omyndig talan förs
av dennes intressebevakare, vårdnadshavare eller
någon annan laglig företrädare. Enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt ska
barnets vårdnadshavare gemensamt fatta beslut
som gäller barnet. I vissa undantagsfall får den
ena vårdnadshavaren ensam fatta beslut.
BJO konstaterade att dagvårdsarrangemangen
och tillgången till dagvård också måste betraktas
som en rättighet för barnet. Barnet som går i dagvården måste i alla händelser anses vara en sådan
part som anges i förvaltningslagen. Den vårdnadshavare hos vilken barnet huvudsakligen bor måste anses vara antingen part eller företrädare för
barnet. Beslutet måste alltså i alla händelser delges den vårdnadshavare som i huvudsak ansvarar
för barnets vård och uppforstran. Det är också
möjligt att anse att beslutet enligt förvaltningslagen också ska delges den andra vårdnadshavaren.
BJO konstaterade att det också finns skäl som
talar för en motsatt ståndpunkt. Dagvården har
ansetts ingå i den dagliga omsorgen om barnet i
fråga om vilken vårdnadshavarnas skyldighet att
fatta gemensamma beslut inte är rättsligt förpliktande. En dagvårdsplats är i allmänhet en förmån
för den vårdnadshavare hos vilken barnet bor.

Frågan om var och på vilket sätt barnets dagvård ordnas har inte samma betydelse för den
vårdnadshavare som inte bor med barnet. Den
myndighet som ansvarar för dagvården bör vid
behandlingen av ansökan kunna anta och utgå
från att föräldrar med gemensam vårdnad är ense
om saken. Eventuella meningsskiljaktigheter mellan vårdnadshavarna är något som dessa bör reda
ut inbördes. Den som tar emot en ansökan om
dagvård ska inte behöva skilja mellan ansökningarna utgående från om det är fråga om ett avgörande som bör fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna eller inte. Enligt detta synsätt bör
beslut om beviljande av dagvårdsplats sändas till
den av vårdnadshavarna som ansökt om platsen.
Gällande lagstiftning ger inte någon entydig
lösning på problemet. Enligt serviceprincipen,
som ingår i god förvaltning, och med tanke på
vårdnadshavarnas rätt till information, vore det
bättre om även en sådan vårdnadshavare som inte bor med barnet delges besluten i den ordning
som förutsätts för förvaltningsbeslut. Genom ett
sådant förfarande skulle skyldigheten för vårdnadshavarna att samarbeta med varandra betonas
och informationsgången mellan dem i frågor som
gäller barnet förbättras. Ett beslut bör delges för
kännedom åtminstone om en vårdnadshavare uttryckligen bett om det. Enligt förvaltningslagen
ska en part i ett ärende höras innan beslut fattas.
Det är motiverat att utreda den andra vårdnadshavarens inställning särskilt i sådana fall då myndigheten är medveten om att det finns meningsskiljaktigheter mellan vårdnadshavarna.
Något klart svar på frågan kan inte härledas
ur den nuvarande lagstiftningen. Problemet är
dock betydelsefullt, särskilt för sådana vårdnadshavare som inte bor tillsammans. Följaktligen
beslutade BJO skicka avgörandet till justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet för
kännedom och för att enligt behov beaktas i lagberedningsarbetet i framtiden (2420/4/11*).
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God förvaltning
Dröjsmål med rättelse av felaktiga uppgifter

En klagande hade åren 2008 och 2009 krävt att
social- och hälsovårdsväsendet i en kommun korrigerar anteckningar om honom i socialvårdens
klientregister. Enigt lagen ska den registeransvarige utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller
på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller
komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet
med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig
eller föråldrad. Om den registeransvarige inte
godkänner den registrerades rättelseyrkan, ska
sökanden ges ett skriftligt intyg om detta. I intyget ska också skälen till att yrkandet inte har godkänts anges. Den registrerade kan föra saken till
dataombudsmannen för behandling.
Det dröjde till 23.6.2010 innan klaganden fick
ett skriftligt intyg om att hans begäran om rättelse avslagits. Av intyget framgick att rättelsen inte
hade gjorts av den anledningen att de uppgifter
som antecknats i klientdatasystemet ansågs vara
väsentliga för bedömningen av klagandens behov
av service.
Det hade alltså tagit över 1,5 år för myndigheten att ge det skriftliga intyget. Intyget gavs först
efter att en begäran om utredning hade sänts från
JO:s kansli. BJO ansåg att stadens social- och hälsovårdsväsen hade brutit mot personuppgiftslagen, eftersom intyget inte hade getts inom den
frist som anges i lagen. BJO gav social- och hälsovårdsväsendet en anmärkning för det lagstridiga
förfarandet.
BJO Sakslins beslut 18.6.2012,
dnr 1089/4/10, föredragande Tuula Aantaa

Överlåtande av socialvårdshandlingar om
en avliden person till dennes anhöriga

I lagen om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården finns inga bestämmelser om
överlåtelse av handlingar som gäller en avliden
person. Frågan kan dock bedömas utgående från
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bestämmelserna om partsoffentlighet och de
specialbestämmelser som finns i patientlagen.
Enligt dessa principer ska den som ansöker om
handlingar motivera sin begäran. Enligt JO:s
uppfattning var motiveringarna i klagandens
ansökan tillräckliga, eftersom det framgick att
hon önskade utreda om eventuella fel begåtts
i vården av hennes avlidna mor. Alltför höga
krav på motiveringar från de anhöriga kan inte
ställas i sådana situationer.
Å andra sidan behöver enbart misstankar
om fel i vården inte innebära att sökanden automatiskt får tillgång till samtliga handlingar om
den avlidna. Myndigheten har en viss prövningsrätt i fråga vilka dokument som är nödvändiga
med hänsyn till syftet med ansökan. En myndighet kan dock inte bara med hänvisning till sin
prövningsrätt avslå en objektivt sett motiverad
begäran. Prövningsrätten bör utövas återhållsamt, eftersom myndigheten annars kunde undanhålla handlingar som ur dess synvinkel är
ofördelaktiga. JO betonade myndighetens skyldighet att hjälpa sökanden att precisera sin ansökan på lämpligt sätt.
JO Jääskeläinens beslut 7.6.2012,
dnr 4248/4/10*, föredragande Håkan Stoor

Publicering på internet av
sekretessbelagda uppgifter

En klagande kritiserade en kommun för att till
pressen ha gett ut hemliga uppgifter om hans
färdtjänst. Uppgifterna hade ingått i ett BJO-beslut som hade sänts till kommunen för kännedom. De uppgifter som kommit ut i pressen hade
sannolikt tagits från kommunens vård- och omsorgsnämnds protokoll, som rutinmässigt publiceras på webben. I protokollet på svenska från ett
av nämndens möten hade det stått: ”[Klaganden
(nämnd vid namn)] har inte i enlighet med förvaltningslagen fått skriftligt svar på en förfrågan
gällande färdtjänst. Riksdagens biträdande justitieombusman anser därför att staden inte har
uppfyllt sin rådgivningsskyldighet.”

I den finska versionen av motsvarande protokoll
namngavs inte klaganden, utan där användes uttrycket ”valituksen jättäjä” (klaganden). Klagomålet till JO hade gällt av kommunens praxis i
beträffande färdtjänst och sättet att besvarar förfrågningar. Av klagomålsavgörandet framgick att
klaganden själv använde sig av färdtjänst. Denna
omständighet framgick dock inte direkt av nämndens protokoll.
Enligt BJO hade de kommunala myndigheterna inte hade brutit mot sin skyldighet att iaktta
sekretess. Att uppgifterna i protokollet kunde tolkas på olika sätt motsvarade dock inte kravet på
god informationshantering, med beaktande av att
uppgiften om att någon erhåller färdtjänst är sekretessbelagd. Därför uppmanade BJO kommunen
att avlägsna klagandens namn från det offentliga
mötesprotokollet på svenska.
BJO Sakslins beslut 29.2.2012,
dnr 3793/4/10, föredragande Håkan Stoor

Handläggning av en begäran om uppgifter
enligt offentlighetslagen

I sin skrivelse sade sig den klagande vid flera
tillfällen, 9.2.2011, i april 2011 samt 26.5, 21.7 och
11.10.2011, ha riktat en begäran till social- och
hälsovårdväsendet om att få tillgång till stadens
tillämpningsanvisningar för utkomststödet. Han
hade inte fått något svar på sina skrivelser (begäran om handlingar), inte heller hade han fått kopior av de handlingar han bett om. Inga beslut
enligt offentlighetslagen hade fattats.
Klaganden erhöll varken beslut enligt offentlighetslagen eller de efterfrågade handlingarna
förrän dessa sändes honom 11.1.2012. Handläggningen vid stadens social- och hälsovårdsväsen
hade alltså tagit nästan ett år. Förfarandet förtjänar särskild kritik på grund av att BJO i ett tidigare avgörande, som gällde samma klagande, hade
fäst social- och hälsovårdsväsendets uppmärksamhet vid skyldigheten att främja rätten att få
information och iaktta god informationshantering i beslutsfattandet.

BJO hade också bett social- och hälsovårdsväsendet särskilt utreda hur beslutsfattandet enligt offentlighetslagen hade ordnats inom myndigheten och hur den ser till att dess anställda har tillräcklig kunskap om handlingars offentlighet och
om det förfarande som ska iakttas vid utlämnande och behandling av uppgifter.
Social- och hälsovårdsväsendet hade i detta
ärende förfarit i strid med bestämmelserna i
offentlighets- och förvaltningslagen. BJO gav
myndigheten en anmärkning för framtiden för
det lagstridiga förfarandet (4217/4/11*).

Handlingar ska behandlas med omsorg

En uppsättning klagomålshandlingar hade, synbarligen av misstag, hamnat i flyttlådor som låg
i väntan på arkivering. Klagomålsskrifternas original återsändes inte till JO:s kansli. Social- och
hälsoväsendet gav, med anledning av klagomålet
ifråga, en utredning och ett utlåtande först efter
att en upprepad begäran om detta hade sänts till
kommunen.
Det ingår i en tjänsteinnehavares allmänna
tjänsteplikt att ge laglighetsövervakarna sådana
utredningar som dessa ber om. I kravet på att
en sak ska behandlas på behörigt sätt ingår ett
krav på omsorgsfullhet. Det är ett elementärt
omsorgskrav att handlingar inte får försvinna
och att en begäran om utredning besvaras. BJO
ansåg att tjänsteinnehavarna vid social- och hälsovårdsväsendet hade förfarit på ett sätt som
stred såväl mot 21 § i grundlagen som mot lagen
om kommunala tjänsteinnehavare, i och med
att ärendet inte hade skötts med tillbörlig omsorg. Detta gäller även i undantagssituationer,
som då en socialbyrå flyttar till en ny lokal.
Handlingar ska hanteras så att de inte försvinner. Kravet på att en sak ska behandlas på behörigt sätt innebär att tjänsteuppdrag som ges av
laglighetsövervakarna ska utförs utan dröjsmål
och inom utsatt tid.
BJO Sakslins beslut 24.1.2012,
dnr 4422/4/10, föredragande Minna Verronen
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En myndighet ansvarar för
att den ger korrekt information

En klagande kritiserade den rådgivning han erhållit i ett ärende om avskrivning av en underhållsbidragsskuld. Han ansåg att han lidit ekonomisk
skada till följd av de råd som han fått av en tjänsteinnehavare vid socialservicecentralen. BJO konstaterade att den eventuella ekonomiska skada som
uppstått på grund av rådgivningen inte berodde
på att något enskild tjänsteinnehavares förfarit
felaktigt eller försummat sina skyldigheter.
Klaganden hade dock enligt förvaltningslagen
och lagen om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården rätt att få sådana råd och sådan information av den behöriga myndigheten
som skulle ha gjort det möjligt för honom att bedöma vilka åtgärder som behövdes för att underhållsbidragsskulden skulle kunna avskrivas, t.ex.
hur en ansökan ska göras. Den information som
klaganden hade fått var bristfällig och otillräcklig. Följden var att klaganden möjligen hade lidit
ekonomisk skada.
BJO framställde för stadens socialservicecentral att den skulle överväga om den på något sätt
kunde gottgöra den skada som drabbat klaganden på grund av den bristfälliga och otillräckliga
informationen. BJO bad centralen meddela vilka
åtgärder som eventuellt vidtagits med anledning
av framställningen (380/4/11).
Socialservicecentralen har meddelat att klaganden har fått ersättning för sin skada.

En anmärkning ska besvaras
utan ogrundat dröjsmål

Klaganden hade gjort en anmärkning 12.10.2012.
Därefter hade han flera gånger bett myndigheten
skynda på handläggningen. Inget svar förelåg när
klagomålet inlämnades till JO, trots att det vid det
laget redan hade gått tio månader från det att anmärkningen lämnats in. En socialvårdsklient har
rätt att framställa en anmärkning med anledning
av hur han eller hon bemötts till den som ansvarar för en verksamhetsenhet inom socialvården
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eller en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården. I lagen anges ingen särskild frist inom vilken
anmärkningen ska besvaras.
I god förvaltning ingår att ärenden ska avgöras inom skälig tid, med beaktande av deras art
och övriga omständigheter. Att få ett ärende behandlat utan dröjsmål är en grundläggande rättighet. En anmärkning av en socialvårdsklient bör
besvaras snabbt. Om så sker, utgör anmärkningsförfarandet ett lätt, snabbt och smidigt sätt för
klienten att få omständigheter som han eller hon
upplever som missförhållanden avhjälpta på det
sätt som avses i lagen. Under inga omständigheter kan tolv månader anses vara en skälig tid, även
om ärendet föranlett utredningsarbete.
BJO Sakslins beslut 7.11.2012, dnr 3130/4/12,
föredragande Pirkko Äijälä-Roudasmaa

Med anledning av klagomålet gjorde kommunen
en särkskild utredning av anmärkningsförfarandet,
för att undvika att motsvarande försummelser och
dröjsmål inträffar i framtiden.

Dröjsmål med handläggningen vid
ett regionförvaltningsverk

Handläggningen av klagandens ärenden vid Södra
Finlands regionförvaltningsverk hade tagit från
ett år och åtta månader till något över två år.
Inget tydde på att enskilda tjänstemän avsiktligt skulle ha fördröjt handläggningen av klagomålsärendena. Den oskäligt långa handläggningstiden berodde enligt BJO:s uppfattning huvudsakligen på resursbristen inom regionförvaltningsverket och på minskningen av sakkunnig
social- och hälsovårdspersonal i ett läge där bristen på expertis redan från tidigare var akut. Regionförvaltningsverket hade vidtagit målmedvetna åtgärder för att skaffa ersättare för den personal som slutat.
Verkets förslag till rekrytering av ersättande
personal hade dock inte lett till eftersträvat resultat, eftersom finansministeriet (FM) inte hade
beviljat tillstånd att besätta tjänsterna. För att rätta till situationen hade arbetsuppgifterna inom

regionförvaltningsverket också omorganiserats
och omprioriterats. Resursbristen hade ändå lett
till att endast de mest akuta ärendena som gäller
styrning, tillsyn och tillståndsadministration
inom socialvården kunnat fullgöras, varvid dröjsmål uppstått bl.a. i handläggningen av klagomål.
Enligt lagen om regionförvaltningsverken
ska FM koordinera och resultatstyra regionförvaltningsverkens verksamhet. Även övriga ministerier ska styra deras verksamhet på sina respektive sakområden. SHM leder regionförvaltningsverkens verksamhet beträffande de uppdrag som
enligt särskilda bestämmelser hör till social- och
hälsovårdsförvaltningen; SHM styr inte regionförvaltningsverkens ekonomiska resurstilldelning.
Det ankommer på FM att se till att regionförvaltningsverken har tillräckliga resurser för de
lagstadgade uppgifterna. Att tillräckliga resurser
allokeras för dessa uppdrag är nödvändigt för att
trygga rättsskyddet för klienterna, de övervakade
enheterna och regionförvaltningsverkens personal. Hur riksdagen utövar sin budgetmakt är av
central betydelse för hur det allmänna förmår
fullgöra sin i grundlagen fastställda skyldighet
att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.
BJO meddelade FM sin uppfattning om ministeriets skyldighet att se till att regionförvaltningsverken ges tillräckliga resurser för att uppfylla sina lagstadgade åligganden.
BJO Sakslins beslut 10.12.2012, dnr 2401/4/11,
föredragande Pirkko Äijälä-Roudasmaa

4.10.2
Inspektioner
Antalet enheter som var föremål för inspektion
år 2012 var inalles 35 (varav 6 inom barnskyddet
och 29 inom den övriga socialvården).
Inspektionerna gällde både myndigheternas
egna enheter och enheter som med köpavtal drivs
av privata serviceproducenter. Det flera inspektioner företogs utan förvarning.

Syftet med inspektionerna av ålderdomshem och
serviceboenden var att bedöma på vilka sätt kommunerna tillgodoser de äldres rätt till social trygghet och omsorg. Under inspektionerna uppmärksammades hur vården och omsorgerna ordnats i
fråga om innehåll och kvalitet. Likaså granskades
i vilken utsträckning klienterna hade möjligheter
att delta i beslut, vistas utomhus och sköta sina
ärenden. Ett ytterligare syfte med inspektionerna
var att bedöma på vilka sätt enheterna hade sörjt
för de äldres behov av privatliv samt hur rehabiliteringstjänsterna och terminalvården ordnats.
Vid inspektionerna av institutionerna och enheterna för utvecklingsstörda var syftet at granska hur klienternas tjänster och övriga förhållande ordnats och hur deras rättsskydd tillgodoses.
Inom dagvården undersöktes tillgången av
dagvård på samiska.
Inspektionerna av enheter inom barnskyddet
har behandlats i avsnittet om barnets rättigheter,
sida 285.
På uppdrag av BJO företogs 29.8.2012 i samråd
med regionförvaltningsverket en oanmäld inspektion i Pihlajarinne, en enhet för utvecklingsstörda och för stödboende som drivs av Rovaniemi stad.
På uppdrag av BJO företogs 14.11.2012 inspektioner vid fyra boenden som drivs av resultatenheten för omsorger om utvecklingsstörda (Tahkokangas) vid Norra Österbottens samkommun.
I en del av enheterna var bostadsrummen små
och trånga rum och det var inte alltid möjligt att
åstadkomma en hemliknande miljö. En del rum
saknade egen toalett.
BJO avlade 4.4.2012 ett besök i en dagklubb
för äldre, som ordnas av ett medborgarinstitut.
BJO bestämde om ett oanmält besök 2.5.2012
vid äldrecentret i Gårdsbacka, Helsingfors. Centret hade otillräcklig personal, trots att personalstyrkan uppgavs fylla minimikraven i den nationella rekommendationen. Avdelningsskötarnas
arbetsinsatser hade räknats in i personalstyrkan,
trots att dessa på grund av sina omfattande administrativa arbetsuppgifter inte deltar i själva vårdarbetet.
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De boendes rätt att vistas utomhus blev ofta uppfylld. Det var vanligt att de boende var tvungna
att använda blöjor, oftast av den orsaken att personalen inte alltid hade tid att ledsaga dem till
toaletten. Möjligheterna att sänka eller bevilja
befrielse från klientavgiften för social- och hälsovård hade knappast alls utnyttjats, trots att en del
av de boende var tvungna att söka utkomststöd.
BJO bad socialverket företa en utredning med
anledning av iakttagelserna.
Inspektionerna 11.6.2012 och 13.6.2012 i serviceboendet Männikkö i Ivalo och det skoltspråkiga servicecentret för äldre i Sevettijärvi gällde
särskilt frågor om utbudet av tjänster på samiska
och hur samespråkiga äldre togs om hand. Även
ordnandet av utomhusvistelse för de boende diskuterades.
Under tre dagar under sommaren, 17−19.7.2012,
företogs oanmälda besök vid tio långvårdsinstitutioner eller motsvarande enheter för dygnet-runtservice i Esbo. Tre av dessa hörde till stadens egen
enhet för äldreomsorger (Aurorakoti, Espoonlahden hoivakoti och Puolarkoti) och sju var privata
enheter, vars tjänster inköpts av Esbo stad (Kuusikoti, Hoitokoti Villa Lauriina, Vanhainkoti Iltala, Hoitokoti Villalyhde, Palvelukoti Mäntyranta,
Mikevan Helmi samt Hoivakoti Vuoksela).
Efter inspektionerna bad BJO social- och hälsonämnden i Esbo om svar på följande frågor:
– På vilka sätt kommer nämnden, i de egna
enheterna och i de enheter vilkas tjänster
inhandlas, att garantera de boende tillräcklig utomhusvistelse, social interaktion och
övrigt som ingår i normal livsföring?
– Hur avser nämnden att följa hur rekommendationerna för personaldimensionering iakttas i stadens egna enheter och inom köptjänsterna, och på vilka sätt inverkar de boendes
individuella behov och vårdbehov på dimensioneringen av personalen vid resp. enhet så
att den är tillräcklig?
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– Vilka åtgärder kommer kommunen eventuellt
att vidta för att särskilt i sina egna enheter
skapa bättre förutsättningar för de boendes
rätt till privatliv?
– På vilka sätt kommer rehabiliteringstjänster
att ordnas i enheterna för långvårdsklienter?
– Vilka åtgärder föranleds av BJO:s iakttagelser
om terminalvårdspatienternas rätt till värdig
och respektfull omsorg och privatliv?
I Uleåborg inspekterades tre enheter för äldreomsorg 13.11.2012: en enhet som drivs av Uleåborgs stad och därtill Lassintalon Helmikoti för
patienter med demenssjukdom samt Kannelkoti,
som drivs av en privat serviceproducent. BJO uppmärksammade personalen på behoven att öka de
äldres möjlighet att vistas utomhus.
På order av BJO företogs 11.10.2012 ett besök
hos Alzheimerföreningen i Helsingfors.
BJO företog 4.4.2012 ett besök i Inarinsaame
språkhem (Kuâti) i Ivalo, ett gruppdaghem för
familjer där verksamheten bygger på språkbadsmetoden.
BJO gjorde 12.6.2012 ett besök i studiesyfte vid
den samiskspråkiga avdelningen av Utsjoki daghem i Utsjoki skolcentrum. I skolcentret finns
också daghemmets avdelning med finska som
arbetsspråk. BJO besökte 13.6.2012 Inarinsaame
språkhem (Pierval) i Enare kyrkby. Under diskussionerna framgick att det är problematiskt att
värva utbildad arbetskraft som behärskar samiska.

4.11
Hälso- och sjukvård
JO utövar tillsyn över den offentliga hälso- och
sjukvården. Tillsynen gäller i synnerhet tillgodoseendet av den rätt till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster som enligt 19 § 3 mom. i grundlagen
hör till vars och ens grundläggande rättigheter.
Laglighetskontrollen är viktig särskilt i samband
med övervakningen av sådan psykiatrisk sjukvård
som ges oberoende av patientens vilja.
JO är däremot inte behörig att övervaka sådana yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utövar sitt yrke självständigt. JO är
inte heller behörighet att utöva tillsyn över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster, med undantag för situationer där kommuner
eller samkommuner köper tjänster av dem. JO
utövar också tillsyn över hälso- och sjukvården
inom fångvården och försvarsmakten (se ovan
avsnitten 4.7 och 4.4).
De ärenden som gällde hälso- och sjukvården
behandlades under verksamhetsåret av JO Petri
Jääskeläinen. Som huvudföredragande inom detta sakområde fungerade referendarierådet Kaija
Tanttinen-Laakkonen. Om inte något annat nämns
avgjordes samtliga fall som refereras i avsnitt
4.11.2 av JO och föredrogs av huvudföredraganden.
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vatlivsskydd. I likhet med åren innan riktades
det också kritik mot behandlingen av ärenden
vid myndigheter och verksamhetsenheter som
hör till hälso- och sjukvårdssektorn.
Inom ramen för laglighetskontrollen blir JO
också tvungen att bedöma vården på medicinska
och odontologiska grunder. I dessa fall hör JO
medicinska sakkunniga innan ärendet avgörs, i
allmänhet Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
Under verksamhetsåret avgjorde JO 525 klagomål som gällde hälso- och sjukvårdssektorn.
Därutöver tog JO 4 ärenden till prövning på eget
initiativ. Åtgärdsavgörandena motsvarade 24,2 %
av klagomålen och de ärenden som undersöktes
på eget initiativ inom detta sakområde. Åtgärdsprocenten överstiger i allmänhet medeltalet vid
kansliet. Nedan följer en redogörelse för dessa
åtgärdsavgöranden.
Antalet inkomna klagomål har under de senaste tio åren ökat från 200–250 till 400–450 per
år. Denna trend tycks hålla i sig för de inkomna
klagomålens del. År 2009 fick JO ta emot 800 klagomål, vilket innebar att antalet inkomna klagomål fördubblades jämfört med året innan.
Denna ökning berodde till största delen på att
Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)
planerade att lägga ner avdelningar vid Västra Nylands sjukhus, främst förlossningsavdelningen i
Ekenäs, vilket föranledde 345 klagomål. JO undersökte dock inte dessa klagomål eftersom HNS
meddelat att man tillsatt en arbetsgrupp för att
utreda nedläggningen av avdelningarna och arbetsgruppen vid den aktuella tidpunkten inte ännu hade slutfört sitt arbete. Enligt vedertagen praxis undersöker JO nämligen inte ärenden som är
under behandling någon annanstans.

4.11.2
Framställningar och egna initiativ
Nedan följer en redogörelse för ärenden som JO
tagit till behandling på eget initiativ eller med
anledning av klagomål och som föranlett framställning från JO:s sida. Alla framställningar har
ännu inte besvarats.
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Hälsovårdscentral kränkte patientens
personliga frihet

Obefogad ambulanstransport
till hälsovårdscentral

JO bad ett företag som drivit jourmottagningen
vid Lojo hälsovårdscentral att överväga hur den
kunde ge en patient gottgörelse för en kränkning
av dennes grundläggande rättigheter.
Företaget kränkte en psykiatrisk patients personliga frihet och tillfogade denne onödigt lidande, som inte kunde gottgöras endast genom att
felet konstaterats eller företaget kritiserats, ansåg
JO i ett avgörande, som baserar sig på ett yttrande av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården). JO undersökte ärendet
på eget initiativ.
JO fann många fel i bemötandet av patienten
och företagspersonalens agerande. Han ansåg att
patientens personliga frihet kränktes mer än vad
som varit nödvändigt, då denne utan orsak fördes till ett isoleringsrum. Patienten tillfogades
onödigt lidande, då hon fastbunden fördes med
ambulans till sin hemort som låg på nästan 300
kilometers avstånd. Hon borde ha beretts vård på
närmare håll. Att binda fast en patient under en
ambulansfärd grundar sig inte heller på lag. JO
ansåg att det var ett allvarligt fel att läkaren inte
journalförde sina beslut om isolering och fastspänning. Dessutom fanns det brister i observationsremissen och patienten hade ordinerats felaktig medicinering för transporten. Det var inte
heller förenligt med god vårdpraxis att lämna patienten utan tillräcklig tillsyn i isoleringsrummet.
Enligt nuvarande lagstiftning finns det ingen laglig grund för att begränsa själbestämmanderätten för en patient vid en hälsovårdscentral.
Tvångs- och begränsningsåtgärder kan dock vara
tillåtna som så kallat nödtillstånd. I så fall ska åtgärderna vara absolut nödvändiga och förenliga
med god vårdpraxis.
Jourmottagningen utom tjänstetid vid Lojo
hälsovårdscentral hade lagts ut till Attendo Terveyspalvelut Oy. Då en privat aktör sköter ett
offentligt uppdrag ingår verksamheten i JO:s
tillsynskrets och företagets ersättningsansvar
kan jämställas med en myndighets.

Klaganden kritiserade Esbo hälsovårdscentral för
att han utan orsak ha blivit hämtad från sitt hem
för transport till hälsovårdscentralen för undersökningar.
Att hämta en patient från hemmet för transport till en hälsovårdscentral oberoende av patientens vilja innebär ett betydande ingrepp i
självbestämmanderätten och den personliga integriteten. En sådan åtgärd får därför inte vidtas
utan tillförlitlig utredning om att den är nödvändig. Ansvaret för att saken utreds vilar på myndigheten.
Enligt mentalvårdslagen är det i första hand
en ledsagare med hälso- och sjukvårdsutbildning
som ansvarar för patienttransporter av denna art,
medan polisens medverkan är subsidiär och bunden till de omständigheter som nämns i lagen. Av
proportionalitetsprincipen följer dessutom att det
inte kan vara en förstahandsåtgärd att rekvirera
ambulanstransport, utan patienten ska först kontaktas exempelvis per telefon.
I det aktuella fallet var det uppenbart att klaganden först borde ha kontaktats per telefon, varvid det sannolikt hade blivit klart att de var onödigt att skicka en ambulans till platsen. Läkaren
bröt sålunda dels mot den utredningsskyldighet
som föreskrivs i förvaltningslagen, dels mot proportionalitetsprincipen. Följden av läkarens förfarande var att klagandens personliga integritet
kränktes och att han orsakades psykiskt lidande.
Frihetsberövandet räckte endast en kort tid.
Det var fråga om en ambulansresa inom en och
samma stad. Emellertid var det uppenbart att
klaganden upplevde situationen så att han var
tvungen att stiga in i ambulansen. I sista hand
hade han också kunnat tvingas till detta genom
handräckning av polisen.
Formellt grundade sig transporten av klaganden till hälsovårdscentralens jour oberoende av
hans vilja på mentalvårdslagen, men lagen tillämpades på ett felaktigt sätt. JO ansåg därför att kla-

ganden frihetsberövades på ett sätt som strider
mot grundlagen och människorättskonventionerna. Esbo stads hälsovårdsservice ombads därför överväga om den kunde gottgöra klaganden
för kränkningen av dennes grundläggande och
mänskliga rättigheter.
JO Jääskeläinens beslut 12.12.2012,
dnr 4407/4/11, föredragande Håkan Stoor

Sekretessbelagda uppgifter
publicerades på en webbplats
JO gav en stadsstyrelse anmärkning för framtiden
för det olagliga förfarandet när sekretessbelagda
uppgifter publicerades på stadens webbplats.
Föredragningslistan för ett stadsstyrelsemöte i Ylöjärvi upptog en punkt som gällde JO:s begäran till stadsstyrelsen om ett yttrande och en
förklaring i klagandens ärende. I begäran påpekade JO att handlingarna innehöll information
som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) skulle hållas hemliga. Av föredragningslistan framgick klagandens namn och dessutom att klaganden och
dennes make hade behövt tandvård. Föredragningslistan publicerades på stadens webbplats.
Enligt stadsstyrelsens förklaring sände staden stadsstyrelsens föredragningslistor till pressen för kännedom per post. JO konstaterade att
det sålunda var stadens åtgärd som resulterade i
att sekretessbelagd information, dvs. klagandens
namn, publicerades också i dagstidningen.
Klaganden ansåg sig vara berättigad till skadestånd för lidande. JO kan inte avgöra skadeståndsfrågor men kan göra en framställning till en myndighet om gottgörelse till den som har orsakats
skada eller lidande på grund av myndighetens
lagstridiga förfarande. Gottgörelsen behöver inte
alltid ges i form av pengar utan ibland kan också
en ursäkt vara tillräcklig.

JO Jääskeläinens beslut 29.11.2012,
dnr 1319/2/11*, föredragande Håkan Stoor
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JO gjorde en framställning till stadsstyrelsen om
att den överväger på vilket sätt den kunde gottgöra klaganden för det lidande i fråga om skydd
för privatlivet som stadens lagstridiga förfarande
hade orsakat (4420/4/10*).
Ylöjärvi stadsstyrelse meddelade att den 22.5.2012
skriftligt bett klaganden om ursäkt för att ha orsakat honom lidande.
JO konstaterade att även samkommunen för
Riihimäkinejdens hälsovårdscentral förfor lagstridigt när den publicerade klagandens namn på
samkommunens webbplats. Klagandens namn
publicerades likaså i en dagstidning som hade
fått informationen till sin artikel från samkommunens webbplats. JO gjorde en framställning
till samkomunnens styrelse om att den skulle
överväga att gottgöra klaganden för den kränkning av privatlivet som samkommunen hade
orsakat (4092/4/11*).

Efterkontroller hör till den offentliga
hälso- och sjukvården
Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS)
ögonklinik och Jorvs sjukhus, som hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, hade anvisat en patient att på egen bekostnad vända sig
till den privata sektorn för efterkontroller efter
sina operationer. JO ansåg att detta förfarande
var lagstridigt och föreslog att patienten ska
gottgöras för sina utgifter.
Enligt JO borde HUCS ögonklinik och Jorvs
sjukhus ha ordnat de behövliga efterkontrollerna
antingen själva eller på något annat sådant sätt
som anges i lag, t.ex. genom att köpa efterkontrollerna av privata serviceproducenter.
JO konstaterade att efterkontrollerna efter
medicinskt motiverade åtgärder är en nödvändig
del av vårdhelheten. Efterkontrollerna hör till den
offentliga hälso- och sjukvårdens ansvarsområde
och de ska således inte överföras till den privata
sektorn där de bekostas av patienten själv. Om
den offentliga hälso- och sjukvården inte själv
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klarar av att producera dessa tjänster, ska tjänsterna skaffas antingen hos någon annan tjänsteproducent inom den offentliga sektorn eller hos en
privat serviceproducent.
Om tjänsterna köps hos en privat serviceproducent, debiteras samma avgifter för tjänsterna
som inom den offentliga sektorn. Patienten har
naturligtvis rätt att välja om han eller hon vill anlita offentliga eller privata hälso- och sjukvårdstjänster. Denna valfrihet förutsätter emellertid
att patienten får korrekt information om att behövliga efterkontroller hör till den offentliga hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.
Patienternas rätt till behövliga efterkontroller inom den offentliga hälso- och sjukvården
verkar inte tillgodoses på ett jämlikt sätt i olika
delar av landet. Detta framgick av de medicinska
utlåtanden som getts av Valvira och dess permanenta sakkunniga. JO anser att situationen är
otillfredsställande. Av denna orsak konstaterade
JO att de enhetliga grunderna för vården borde
kompletteras med anvisningar om efterkontroller (3283/4/10*).
Förvaltningsöverläkaren vid HNS beslöt 23.3.2012
att HNS ersätter klaganden med inalles 152 euro för
de efterkontroller inom gynekologi respektive ögonsjukdomar som utförts inom den privata sektorn.
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) meddelade 31.5.2012 att det i samråd med Institutet för
hälsa och välfärd (THL) och Finska läkaresällskapet Duodecim ska uppdatera rekommendationerna
God medicinsk praxis och för enhetlig behandling.
Valvira meddelade 30.10.2012 att verket med
anledning av JO:s beslut under våren 2012 har utrett
efterkontrollpraxis i hela landet inom den specialiserade sjukvården och grunderna för praxis vid landets sjukvårdsdistrikt. Valvira sände anvisningar till
alla sjukvårdsdistrikt där slutledningarna av utredningsarbetet redovisas och sjukvårdsdistrikten anvisas att förfara på ett lagenligt sätt när det gäller att
ordna efterkontroller. Valvira sände dessutom anvisningen för kännedom till social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och till
Finska läkaresällskapet Duodecims redaktion för
God medicinsk praxis. Valvira uppmärksammade

dessa på behovet av rikstäckande riktlinjer för efterkontroller vid gråstarrsoperationer för att patienterna ska bemötas på ett jämlikt sätt oberoende av var
operationen har utförts.

Även låginkomsttagare har
rätt till offentlig munhälsovård
Klaganden kritiserade Seinäjoki hälsovårdscentrals förfarande eftersom han på grund av sin medellöshet och obetalda klientavgifter hade nekats
vård på hälsovårdscentralen. Enligt JO var Seinäjoki hälsovårdscentrals praxis lagstridig.
I grundlagen föreskrivs att alla är lika inför
lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas av orsaker som gäller hans eller hennes person. Enligt förarbetena till grundlagen avses med
sådana orsaker bl.a. en persons ekonomiska ställning.
Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (patientlagen) har var och en utan diskriminering rätt till sådan hälso- och sjukvård av god
kvalitet som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter.
JO konstaterar att bestämmelserna om rätt
till vård inte tar ställning till en patients ekonomiska situation eller betalningsförmåga utan det
enda kriteriet utifrån vilket rätten att få vård ska
bedömas är patientens individuella hälsotillstånd
och därav följande vårdbehov. Det går alltså inte
att som villkor för vård ställa att förfallna klientavgifter ska betalas eller en betalningsförbindelse
rekvireras från socialbyrån. Indrivning av klientavgifter är en annan sak. Avgifter som bestämts
på grundval av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftslagen) får
dessutom drivas in genom utsökning, utan dom
eller beslut.
Efter att JO:s beslut publicerats fick JO klagomål om samma sak gällande Esbo, Borgå och
Pieksämäki. JO överförde klagomålen till de behöriga regionförvaltningsverken. JO kände inte
till om motsvarande lagstridiga praxis förekommer vid andra hälsovårdscentraler i Finland. Han

bad därför Valvira att med alla till buds stående
medel styra hälsovårdscentralerna och övervaka
dem så att de följer lagen i fråga om tillgången
till munhälsovård (3323/4/10*).
Valvira uppgav att verket i samråd med regionförvaltningsverken har rett ut lagligheten i hälsovårdscentralernas praxis när det gäller rätten till
munhälsovård. Hälsovårdscentralerna uppmanades
rapportera om rätten att få vård har begränsats till
följd av obetalda klientavgifter eller om den begränsats eller prioriterats på andra grunder.
Regionförvaltningsverken hade underrättat hälsovårdscentralerna om JO:s beslut, vilket lett till att
många hälsovårdscentraler avstått från det osakliga förfarandet att begränsa rätten till vård på grund
av obetalda klientavgifter. Enligt Valvira kommer
tillsynsmyndigheterna också framöver, även i samband med behandlingen av enskilda klagomålsärenden, att uppmärksamma lagligheten i praxis för tillgång till vård.

Brister i tillhandahållandet
av krävande munhälsovård
JO ansåg det otillfredsställande att patienternas
rätt till krävande munhälsovård inom den offentliga hälso- och sjukvården vården inte förefaller
bli tillgodosedd på ett lagligt och jämlikt sätt i
olika delar av landet.
Grunden för tillgång till munhälsovårdstjänster ska enligt lag vara ett sådant medicinskt och/
eller odontologiskt grundad vårdbehov som patientens hälsotillstånd kräver, inte hvc-tandläkarens kompetens. Det hör till kommunens ansvar
att ordna även sådan krävande munhälsovård och
sådan odontologisk vård som inte uppfyller kriterierna för specialiserad sjukvård.
Det är lagstridigt att lämna patienter som är
i behov av sådan vård utanför kommunens vårdansvar och i stället hänvisa dem till vård inom
den privata sektorn på egen bekostnad. Undersökningar och behandlingar som inte kan göras
vid den egna hälsovårdscentralen ska ordnas på
något av de sätt som avses i lagen om planering
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av och statsunderstöd för social- och hälsovården, exempelvis genom att köpa tjänster av en
privat tjänsteproducent eller genom att sluta
avtal med andra kommuner. Om en är i behov
av specialiserad sjukvård ska denne remitteras
till sådan.
Enligt uppgift från SHM är det ett problem
inom den specialiserade hälsovården att sjukvårdsdistriktens enheter för mun- och käksjukdomar är underresurserade och att de regionala
skillnaderna är stora. I vissa enheter är endast
mun- och käkkirurgi representerad medan andra
kliniska områden saknas. Man har försökt komplettera de saknade tjänsterna med köptjänster.
Men resurseringen täcker knappt behovet heller
inom specialområdena.
JO delgav ministeriet sin uppfattning om de
brister som framkommit när det gäller ordnandet av munhälsovård. Han bad ministeriet underrätta honom om vilka åtgärder som uppfattningen gett anledning till.
JO uppmanade Valvira att med alla till bud
stående medel styra verksamhetsenheterna inom
den offentliga hälso- och sjukvården och övervaka att de följer en laglig praxis vid ordnandet av
tjänster för krävande munhälsovård. Han bad
Valvira meddela vilka åtgärder som vidtagits i
ärendet (2106/4/11*).

Distributionen av vårdtillbehör
bör samordnas
Utifrån klagomål som inkommit till JO föreföll
det som om vissa kommuner och samkommuner
begränsade distributionen av vårdtillbehör på ett
lagstridigt sätt.
JO konstaterade allmänt att det kommunernas och samkommunernas anvisningar om hur
hälsovårdstjänsterna ska ordnas är möjligt att
samordna tillämpningspraxis och att anvisningarna därför har en central betydelse för likabehandlingen av kommuninvånarna. Anvisningarna är
sålunda både behövliga och motiverade. JO underströk emellertid att anvisningarna endast kan
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komplettera lagstiftningen men inte begränsa
eller rentav utesluta rättigheter som lagstiftningen tryggar. Om anvisningarna inte lämnar rum
för att ta hänsyn till en vårdbehövandes individuella behov står de i strid med lagstiftningen.
JO hänvisade till hälso- och sjukvårdslagens
bestämmelser om vårdtillbehör och konstaterade att en samkommuns anvisningar som på förhand och schematiskt begränsar exempelvis diabetespatienters rätt till teststickor för blodsocker
är lagstridiga. Anvisningar av denna typ gör det
omöjligt att beakta individuella behov hos den
som behöver vårdtillbehör. Enligt samkommunstyrelsens beslut och anvisningarna för utdelning
av vårdtillbehör skulle patienter som överskred
maximiantalet teststickor för blodsocker betala
den överskridande delen själva. JO konstaterade
att beslutet och anvisningarna till denna del inte
stämde överens med klientavgiftslagen.
JO underströk att tillräcklig övervakning av
att hälso- och sjukvårdstjänsterna förverkligas
är ett viktigt sätt att trygga denna grundläggande
rättighet. Ett annat viktigt sätt, vid sidan av allokeringen av resurserna, är stifta lagar som tryggar
och preciserar denna grundläggande rättighet.
Valviras uppfattning är att SHM bör ge preciserande anvisningar om distribution av vårdtillbehör till kroniker för att säkerställa likabehandlingen av patienter.
Den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av hälsovården hör till SHM.
Enligt JO:s uppfattning är ministeriets allmänna
styrnings- och övervakningsskyldighet särskilt
viktig när kommuners eller samkommuners lagstridiga praxis och anvisningar styr beslutsfattandet i fråga om utdelning av vårdtillbehör. Eftersom det är fråga om vårdbeslut har patienterna
inte heller några möjligheter att överklaga. Det
är viktigt att konkret ingripa i de olagliga förfarandena och anvisningarna för utdelning av vårdtillbehör.
JO delgav samkommunen sin uppfattning om
samkommunstyrelsens lagstridiga beslut och anvisningar. Han bad samkommunen meddela vilka
åtgärder uppfattningen gett anledning till.

JO konstaterade vidare att han separat kommer
att be SHM att med alla till buds stående medel
styra kommunerna och samkommunerna så att
distributionen av vårdtillbehör sker på ett jämlikt
och lagenligt sätt (4092/4/11*).

Brister i utlämning av hjälpmedel
för medicinsk rehabilitering
Invalidförbundet rf framförde kritik mot att sjukvårdsdistrikten utan individuell prövning nekade
gravt handikappade hjälpmedel som dessa behövde för sin medicinska rehabilitering. Det var fråga
om exempelvis duschstolar, elektriskt reglerbara
sängar och personlyftar. Enligt Invalidförbundet
anser sjukvårdsdistrikten att ansvaret för utlämning av sådana hjälpmedel faller på serviceproducenten, eftersom det är fråga om ergonomiska
hjälpmedel. Invalidförbundet konstaterar att i
värsta fall kan det gå så att man hos klienter i
avgiftsfritt serviceboende tar ut klientavgifter
för hjälpmedelshyra eller att klienten inte får
hjälpmedel som motsvarar dennes behov, vilket
kan leda till direkt farliga situationer.
Invalidförbundet bad JO utreda om sjukvårdsdistrikten faktiskt handlar på detta sätt och om
förfarandet i så fall är baserat på motiveringspromemorian till SHM:s hjälpmedelsförordning.
Ministeriet konstaterade att det i motiveringspromemorian till förordningen skrivits in att boendeserviceenheterna ansvarar för att införskaffa
hjälpmedel för gemensamt bruk samt hjälpmedel
som syftar till att förbättra personalens ergonomi
och säkerhet i arbetet. Exempel på sist nämnda
hjälpmedel är patientlyftar, duschstolar och reglerbara sängar. Ministeriet påpekar att motiveringspromemorian kan ge en felaktig bild av vad
som avses med utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering till boende i serviceenheter.
JO konstaterade att den allmänna planeringen,
styrningen och övervakningen av hälso- och sjukvården hör till SHM. Enligt JO accentueras ministeriets allmänna styrnings- och övervakningsskyldighet när beslutsfattandet om utlämning av

hjälpmedel för medicinsk rehabilitering styrs
genom förfaranden och anvisningar som strider
mot lag. Eftersom det är fråga om vårdbeslut
har patienterna inte heller möjlighet att använda
rättsmedel. Det är viktigt att man konkret ingriper mot praxis och anvisningar som strider mot
lagstiftningen om utlämning av hjälpmedel.
Utifrån utredningar från sjukvårdsdistrikten
och de största hälsovårdscentralerna föreföll det
enligt ministeriet som om sjukvårdsdistriktens
och hälsovårdscentralernas praxis delvis begränsade utlämningen av hjälpmedel för medicinsk
rehabilitering till personer som bor i boendeserviceenheter på ett sätt som kunde anses strida
mot hjälpmedelsförordningen. JO bad ministeriet att med alla till buds stående medel styra
sjukvårdsdistriktens och hälsovårdscentralernas
praxis så att den harmonierar med hjälpmedelsförordningen.
Ministeriet konstaterade att det ser över tilllämpningen av hjälpmedelsförordningen för att
i framtiden undvika eventuella felaktiga tolkningar till följd av den text i motiveringspromemorian som beskriver hjälpmedelspraxis vid boendeserviceenheter. Ministeriet uppgav att det avser
att sända anvisningar i form av kommunbrev till
sjukvårdsdistrikten och kommunerna under 2012
och att det dessutom ska informera handikapporganisationerna om saken. Ministeriet har också
tillsatt en arbetsgrupp för hjälpmedel vid medicinsk rehabilitering. Gruppen arbetar med att ta
fram detaljerade anvisningar som ska läggas ut
på THL:s webbplats vid årsskiftet 2013. Ministeriet uppgav att det kommer att följa tolkningen
av hjälpmedelsförordningen och den anknytande
motiveringspromemorian. Vid behov kan ministeriet förtydliga förordningen.
JO har redan i tidigare sammanhang konstaterat att det är nödvändigt att utfärda en förordning
för att säkerställa en jämlik tillgång till hjälpmedelsservice vid medicinsk rehabilitering (beslut
18.11.2011, dnr 1868/4/10).
Enligt JO ska förordningen vara så tydlig
och exakt formulerad att den inte lämnar rum
för tolkning. JO bad ministeriet meddela vilka
åtgärder det vidtagit i saken (2495/4/11).
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Användning av cancerläkemedlet
Avastin vid ögonsjukdom
Cancerläkemedlet Avastin användes allmänt
i den offentliga hälsovården vid ögonsjukdom
trots att detta inte stämde överens med det användningsändamål som angavs i försäljningstillståndet. Det var med andra ord fråga om s.k. off
label -användning av läkemedlet.
När frågan utreddes framgick det att av sjukvårdsdistrikten var det endast Södra Karelens
sjukvårdsdistrikt som vid behandling av den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration använde ett läkemedel (Lucentis) med försäljningstillstånd för behandling av denna sjukdom. Läkemedlet användes alltid då det inte
fanns några patientrelaterade hinder för behandlingen. JO konstaterade att detta sjukvårdsdistrikts behandlingspraxis var korrekt.
I Kajanalands, Kymmenedalens och Vasa sjukvårdsdistrikt användes vid behandlingen av nämnda ögonsjukdom endast Avastin, och patienterna
hade sålunda ingen möjlighet att få sin sjukdom
behandlad med ett läkemedel som godkänts för
ändamålet. JO konstaterade att behandlingspraxis
vid dessa sjukvårdsdistrikt inte var korrekt. I de
övriga sjukvårdsdistrikten använde man huvudsakligen Avastin.
JO konstaterade att patienter med den våta
formen av åldersrelaterad makuladegeneration
behandlades med Avastin eller Lucentis beroende på vilket sjukvårdsdistrikt patientens hemkommun tillhörde. I de flesta sjukvårdsdistrikt
föreföll situationen vara den att patienten inte
upplystes om att interokulär användning av Avastin var s.k. off label -användning. I vissa sjukvårdsdistrikt presenterades frågeställningen kring off
label -användningen för patienterna på ett sätt
som var ägnat att hindra dem från att utnyttja
sin rätt att vägra bli behandlade med Avastin.
I ett sjukvårdsdistrikt höll man på införa ett mot
hälso- och sjukvårdslagen stridande förfarande
som skulle ha inneburit att patienten anvisades
att köpa preparatet Lucentis på egen bekostnad
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från apoteket medan injiceringen i ögat skulle
ske på sjukhus. Två sjukvårdsdistrikt motiverade
off label -användningen av Avastin med att SHM
hade beviljat tillstånd att använda Avastin enligt
läkares prövning.
JO konstaterade att en läkare inte får ordinera ett off label -läkemedel utan att patienten informeras om att det är fråga om ett annat användningsändamål än det som nämns i den produktresumé som tillståndsmyndigheten godkänt. Läkaren ska också för patienten klargöra de behandlingsrelaterade skälen till ordinationen av ett off
label -läkemedel. När en läkare ordinerar ett läkemedel som inte motsvarar läkemedlets officiella
användningsändamål, betonas läkarens ansvar för
behandlingen av patienten och skyldigheten att
informera denne.
Enligt JO:s uppfattning innebär patientens
självbestämmanderätt att denne får vägra off label
-behandling. I så fall ska behandlingen så långt
möjligt ske i samråd med patienten och denne ska
behandlas på något annat medicinskt godtagbart
sätt. Vid off label -användning innebär detta att
patienten har rätt att bli behandlad med ett läkemedelspreparat som godkänts för behandling av
patientens sjukdom, förutsatt att ett sådant läkemedel finns att tillgå och att användningen av
det inte omöjliggörs av någon faktor som beror
på patienten.
Enligt JO:s uppfattning innebär bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och i lagen om
specialiserad sjukvård om en läkares eller en behörig överläkares lednings- och tillsynsuppgifter
att behandlande läkare skulle kunna förpliktas
eller systematiskt anvisas att ordinera off label
-läkemedel.
JO konstaterar att en patient enligt patientlagen har rätt till en sådan hälso- och sjukvård
av god kvalitet som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Till detta hör att patienten ska
behandlas med läkemedel som är godkända för
behandlingen av den aktuella sjukdomen, om ett
sådant läkemedel finns att tillgå och att det inte
finns några patientrelaterade hinder för att an-

vända läkemedlet. All behandling av patienten
ska vara medicinskt motiverad. Enligt vad man
vet i dagsläget är det inte medicinskt motiverat
att behandla den våta formen av åldersrelaterad
makuladegeneration intraokulärt med läkemedlet Avastin, som är avsett att användas intravenöst
vid behandling av olika typer av cancer. Situationen är en annan om ett godkänt läkemedel som
är avsett för behandling av en viss sjukdom undantagsvis inte kan användas av medicinska,
patientrelaterade skäl.
JO sände sitt beslut för kännedom till SHM
och Valvira. JO bad Valvira meddela vilka åtgärder
beslutet hade föranlett i respektive sjukvårdsdistrikt (1918/4/11*).

Framställning om vårdplatser för
neuropsykiatriska patienter
JO uppmärksammade att Finland inte har ett tillräckligt antal enheter för samtidig neurologisk
behandling och rehabilitering av neuropsykiatriska patienter som är i behov av vård oberoende
av sin vilja. Kellokoski sjukhus har en sådan enhet men den betjänar endast patienter från HNS.
I brist på specialiserade avdelningar behandlas
neuropsykiatriska patienter i allmänhet på avdelningar för äldrepsykiatri eller allmänpsykiatri.
Enligt JO är det otillfredsställande att det saknas vårdplatser som är specialiserade på behandling av neuropsykiatriska patienter. Sådan vård
av god kvalitet som avses i patientlagen innebär
att en patient ska behandlas på rätt ställe vid rätt
tidpunkt. De neuropsykiatriska patienternas rätt
till vård av god kvalitet får inte vara beroende av
inom vilket sjukhusdistriktsområde de är bosatta.
JO delgav SHM sin uppfattning om bristen
på vårdplatser som är specialiserade på behandling av neuropsykiatriska patienter. JO bad ministeriet vidta behövliga åtgärder och meddela vilka åtgärder JO:s uppfattning gett anledning till
(4012/2/12).

Handräckning av polisen för
att föra en patient till sjukhusvård
JO ansåg det vara en brist att lagstiftningen om
hälso- och sjukvård saknar särskilda bestämmelser om handräckning av polisen när en person i
behov av brådskande somatisk vård måste föras
till sjukhus. JO gjorde en framställning till SHM
om att avhjälpa denna brist i lagstiftningen. JO
uppmärksammade dessutom en läkare på bristerna i handräckningsbestämmelserna i polislagens 40 §.
JO prövade ett ärende där ambulansförare
mot klagandens vilja hade fört dennes make
(nedan patienten) till sjukhusvård med handräckning av polisen.
Patienten led bl.a. av diabetes som behandlades med insulin och av grav Alzheimers sjukdom
och dessutom av arteroskleros i benen som orsakade bensår och svåra smärtor. Patienten kunde
inte själv fatta beslut om sin behandling. Behandlingen gavs till en början som hemvård i samråd
med närståendevårdaren, dvs. klaganden. Eftersom hemvården inte längre kunde förverkligas i
samråd med klaganden och eftersom hemvårdsläkaren ansåg att patienten behövde omedelbar
vård på ett sjukhus inom primärvården, gjorde läkaren en anmälan till magistraten om att patienten behövde en intressebevakare och bad att en
sådan skulle förordnas i skyndsam ordning. Avsikten var att vården av patienten skulle ordnas
på sjukhus med intressebevakarens samtycke.
Egentliga Tavastlands tingsrätt gav ett interimistiskt förordnande om en intressebevakare för
patienten. Enligt det interimistiska förordnandet
hade intressebevakaren även rätt att företräda
patienten i ärenden som gällde dennes vård och
vårdplats i sådana fall då patienten inte själv kunde förstå sakens betydelse.
Med intressebevakarens samtycke bad hemvårdsläkaren sjuktransporten föra patienten till
sjukhus. Eftersom klaganden vägrade överlämna
patienten till sjuktransporten bad läkaren om
handräckning av polisen.
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JO konstaterade att det i någon utsträckning
var tolkbart om situationen skulle bedömas
som handräckning till en myndighet eller till en
privatperson. Enligt 40 § i polislagen kan polisen
också lämna en privatperson handräckning när
detta är nödvändigt för att denne ska kunna utöva sina lagliga rättigheter och rättskränkningen
är uppenbar. JO konstaterade att på denna grund
hade patienten själv haft rätt att begära handräckning av polisen för att få sådan brådskande vård
som avses i 8 § i patientlagen.
Patientens intressebevakare hade rätt att företräda patienten också i ärenden som gällde patientens vård och vårdplats, då patienten inte förmådde förstå sakens betydelse. Intressebevakaren hade samtyckt till att vården av patienten skulle ordnas på sjukhus och till att ambulans skulle rekvireras för att transportera patienten till sjukhuset.
Enligt JO hade intressebevakaren förordnats uttryckligen i anslutning till detta. Under dessa omständigheter måste intressebevakarens samtycke
kunna anses omfatta även begäran om handräckning, eftersom den grundade sig på patientens
rätt att få sjukhusvård. JO ansåg därför att läkarens förfarande var förenligt med lag.
Vid prövningen av saken bör det enligt JO också beaktas att polisen med stöd av 16 § i polislagen
har rätt att på eget initiativ få tillträde till en hemfridsskyddad plats, om det finns fog att misstänka
att en gärning eller en händelse som innebär allvarlig fara för liv, personlig frihet eller hälsa pågår
eller är överhängande. JO ansåg att polisen inte
hade förfarit på ett sätt som föranledde åtgärder
från JO:s sida.
JO konstaterade dock att polisen enligt 40 §
i polislagen på begäran ska lämna andra myndigheter handräckning om så bestäms särskilt. I den
gällande hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns
inga bestämmelser om handräckning i situationer
motsvarande den som klagomålet gäller. I 31 § i
mentalvårdslagen finns det en särskild bestämmelse om handräckning av polisen. Bestämmelsen kan emellertid inte tillämpas på den aktuella
situationen eftersom det inte var fråga om transport av en person som eventuellt skulle föras
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till psykiatrisk sjukvård oberoende av sin egen
vilja och om polishandräckning i samband med
transporten.
Eftersom det inte finns några bestämmelser
om när polisen ska ge myndigheter handräckning i situationer som denna skulle det enligt JO
ha varit lämpligare att patientens intressebevakare hade framställt handräckningsbegäran. Då
skulle det entydigt ha varit fråga om handräckning till en privatperson (3763/4/10*).
SHM meddelade att man i mars 2013 börjar
bereda lagstiftning om ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovårdstjänster. I samband därmed blir det också aktuellt
att utvärdera lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänsternas innehåll. Samtidigt blir det möjligt att behandla frågan om beredning av bestämmelser om polishandräckning.

Anmälan om farlig patients rymning
JO gjorde en framställning till SHM om att överväga att ge psykiatriska sjukhus rätt att meddela
anhöriga och andra att en farlig patient som är
intagen oberoende av sin vilja har rymt. De gällande bestämmelserna om sekretessbeläggning
av patientuppgifter hindrar för närvarande sådant
meddelande.
JO sände sitt beslut till ministeriet för att beaktas i samband med översynen av lagstiftningen
om rättspsykiatrisk vård.
JO Jääskeläinens beslut 11.10.2012,
dnr 3606/4/11, föredragande Håkan Stoor

Hörande av person som sökt
ersättning för patientskada
Patientförsäkringscentralen (PFC) hör sökande
om inhämtade utredningar enligt prövning och
närmast om det är nödvändigt att inhämta tillläggsutredning om sådant som inte direkt framgår av de dokument som PFC själv skaffat. JO ansåg att förfarandet inte i tillräcklig utsträckning

beaktar patientens synpunkt. I förarbetena till
förvaltningslagen betonas det att syftet med hörande inte bara är att utreda frågor utan också att
säkerställa sökandens påverkningsmöjligheter.
Partsoffentligheten, som ger en part rätt att få
tillgång också till handlingar som inte är offentliga, stöder denna tolkning.
Enligt förvaltningslagen får ett ärende avgöras
utan att en part hörs om ”ett yrkande som inte rör
någon annan part godkänns eller om hörandet av
någon annan orsak är uppenbart onödigt”. Enligt
förarbetena till lagen ska undantagsbestämmelsen emellertid tolkas snävt. I förarbetena konstateras bland annat att det inte kan anses vara förenligt med den rådande rättsutvecklingen att säkerställa effektiviteten i förvaltningen på bekostnad av en parts rättssäkerhet.
Om det utifrån utredningen är klart att ersättningsansökan godkänns, kan det vara uppenbart
ogrundat att höra sökanden. Detta kan också vara fallet när det i utredningen hänvisas till handlingar som sökanden själv har lagt fram till stöd
för sin ansökan. Men i andra fall borde sökanden
enligt JO:s uppfattning i regel höras åtminstone
i fråga om parternas utredningar och utlåtanden
som lämnats av utomstående sakkunnigläkare.
I fråga om journalhandlingar som är bilagor
till en parts utredning eller som inhämtats på annat sätt har hörande ansetts uppenbart onödigt
bl.a. för att sökanden kan få tillgång till journalhandlingarna också på annat sätt. Enligt JO är
denna motivering inte oproblematisk. Sökanden
har inte nödvändigtvis bekantat sig med just de
journalhandlingar som PFC ansett väsentliga
med tanke på avgörandet. Det fanns emellertid
ingen orsak att ingripa i PFC:s förfarande med
beaktande av att sökanden i anvisningen till ansökningsblanketten informerats om hur journalhandlingar kan inhämtas. JO ansåg det ändå vara
önskvärt att PFC i samband med hörande skulle
informera sökanden om hos vilka vårdinrättningar journalhandlingar rörande sökanden hade inhämtats och om att sökanden har möjlighet att
bekanta sig med handlingarna antingen hos PFC
eller vårdinrättningen.

JO konstaterade att utlåtanden som PFC inhämtat hos sakkunnigläkare kunde granskas enligt
de principer som riksdagens social- och hälsovårdsutskott beaktat i fråga om läkarutlåtanden
som inhämtas vid behandling av pensionsärenden. Enligt utskottet kan utlåtanden från PFC:s
egna läkare anses vara en del av PFC:s interna
beslutsprocess och därför behöver de inte lämnas till sökanden så länge behandlingen av ärendet pågår. Om PFC inhämtar ett utlåtande från
en utomstående läkare ska sökanden dock höras
med stöd av förvaltningslagen.
Problemet med ett sådant förfarande är
emellertid att det försätter sökandena i en ojämlik ställning. Det kan bero på slumpen om man
för behandlingen av ett visst ärende inhämtar ett
sakkunnigutlåtande från en utomstående (vilket
i regel kräver hörande) eller om ärendet bedöms
av PFC:s egen läkare (varvid sökanden inte behöver höras). JO rekommenderar därför att PFC
ska iaktta det förfarande som föreslås i utskottets
betänkande och som innebär att en part före det
slutliga avgörandet får en redogörelse för läkarens ställningstaganden och de viktigaste grunderna för dem, åtminstone när avgörandet är
negativt för sökanden.
JO Jääskeläinens beslut 2.3.2012,
dnr 2550/4/10*, föredragande Håkan Stoor

Oövervakade besök i psykiatrisk sjukvård
Klagandena (ett äkta par) kritiserade Gamla Vasa
sjukhus för att sjukhuset inte ordnat möjligheter
för dem till oövervakade så kallade familjebesök.
Med beaktande av grundlagens bestämmelser
om att stödja familjeliv och frihetsberövade personers rättigheter kunde sjukhuset enligt JO:s
uppfattning inte kategoriskt vägra makar eller
andra par som åtnjöt skydd för familjelivet rätt
till oövervakade besök, om sjukhuset hade för
ändamålet lämpliga lokaler och om patientens
hälsotillstånd inte utgjorde ett hinder för sådana besök.
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JO konstaterade att varje begäran om oövervakat
besök ska prövas separat ned mentalvårdslagen
som utgångspunkt. Enligt lagen får patientens
kontakter med omvärldens begränsas om kontakterna vållar allvarliga olägenheter för vården och
rehabiliteringen av patienten eller för patientens
säkerhet eller om en begränsning behövs för att
skydda någon annans privatliv. De grunder som
sjukhuset åberopade i sin utredning, såsom grunder som hänförde sig till patientens hälsa och till
strävan att skydda patienten mot utnyttjande,
var enligt JO lagliga grunder. Om det emellertid
inte finns sådana grunder och om sjukhuset har
för besöken lämpliga lokaler ska dessa enligt JO
användas för att makar ska kunna träffas under
oövervakade besök, om makarna inte kan träffas
under permissioner. Sjukhuset hade uppgett att
det vid behov hade beredskap för sådana arrangemang.
Patienter som är äkta makar ska bemötas
på samma grunder som par där den ena parten
bor utanför sjukhuset. Formuleringen i paragrafen, enligt vilken patienten har rätt att hålla
”kontakt med omvärlden”, kan enligt JO inte tillmätas en sådan betydelse att den skulle innebära särbehandling av olika typer av parrelationer.
I JO:s praxis har det ansetts att övervakning av
besök hos patienter ska betraktas som en sådan
begränsning av kontakter med omvärlden som
avses i mentalvårdslagen. Detta innebär att ett
överklagbart beslut måste fattas om övervakningen. JO påpekade att beslut om oövervakade besök ska fattas på samma sätt som beslut om patientens övriga kontakter med omvärlden. Om
det inte ordnas möjligheter till besök, ska beslut
om saken fattas på det sätt som föreskrivs i mentalvårdslagen, varefter patienten om denne så
önskar kan föra frågan till förvaltningsdomstolen för avgörande.
Enligt grundlagen ska det allmänna se till
att de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna tillgodoses och att
frihetsberövade personers rättigheter tryggas genom lag. Eventuella bestämmelser om skyldighet
att ordna lokaler som lämpar sig för oövervakade
besök borde regleras i lag. JO gjorde en framställ-
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ning till SHM om att ministeriet överväger behovet av att i lag ta in bestämmelser om patienters
rätt till oövervakade besök.
JO Jääskeläinens beslut 16.8.2012,
dnr 903/4/11*, föredragande Håkan Stoor

Ministeriet meddelade att de behov att ändra mentalvårdslagen som JO nämner kommer att beaktas i
samband med den pågående översynen av bestämmelserna om rättspsykiatrisk vård.

Anvisning för prehospital akutsjukvård
JO bad Valvira ge sjukvårdsdistrikten anvisningar om anordnande av enhetlig prehospital akutsjukvård. Personalen inom den prehospitala akutsjukvården borde be en läkare ge vårdanvisningar i situationer som är det minsta oklara, om
det bedöm att en patients tillstånd inte kräver
sjuktransport.
I ett fall som JO prövade var patientens make
övertygad om att patienten borde ha transporterats från hemmet till vård. Maken hade ringt efter
ambulans upprepade gånger under samma kväll.
Patienten hade redan tidigare vid flera tillfällen
förts till sjukhus eller hälsovårdscentral på grund
av liknande symptom.
På grundval av utlåtanden från Valvira och
dess permanenta sakkunniga ansåg JO att med
beaktande av vårdanvisningarna i Duodecims anvisningar för prehospital akutsjukvård och samkommunen Carea för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen borde medikalvaktmästarenambulansföraren och närvårdaren vid det andra
besöket ha samrått med jourhavande läkaren för
att fastställa patientens behov av besök hos jouren. Underlåtelsen att konsultera jourhavande
läkaren var inte förenlig med bestämmelserna i
patientlagen och i lagen om yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. JO delgav medikalvaktmästaren-ambulansföraren och närvårdaren sin uppfattning om det felaktiga förfarandet.
Valvira och den sakkunnige ansåg det vara motiverat att Carea preciserar sina anvisningar till

personalen inom den prehospitala akutsjukvården gällande skyldigheten att konsultera jourhavande läkaren, särskilt i situationer där man ofta
besöker en och samma patient och personalen
inte kan konstatera något behov av transport till
jouren. Valvira konstaterade att läkaren i allmänhet borde frågas om vårdanvisningar i situationer
som är det minsta oklara och där man gör den
bedömningen att patienten inte behöver transport. Denna ståndpunkt kan bl.a. motiveras med
att läkaren ofta har tillgång till patientens gamla
journalhandlingar, vilket sällan är fallet när det
gäller den prehospitala akutsjukvården. JO fann
ingen anledning att ifrågasätta dessa motiverade
uppfattningar i de medicinska sakkunnigutlåtandena och förenade sig därför om dem.
Eftersom Carea redan vidtagit åtgärder för
att precisera anvisningarna till personalen inom
den prehospitala akutsjukvården på det sätt som
föreslagits i de medicinska sakkunnigutlåtandena, gav ärendet inte anledning till andra åtgärder
från JO:s sida än att han sände sitt beslut för kännedom till läkaren som ansvarade för den prehospitala akutsjukvården (4248/4/10).

4.11.3
Inspektioner
Vid sina inspektioner av verksamhetsenheter som
tillhandahåller psykiatrisk sjukhusvård granskar
JO i synnerhet förhållandena för patienter som
tagits in för vård oberoende av sin vilja samt behandlingen av dessa patienter och tillgodoseendet
av deras grundläggande fri- och rättigheter. Syftet
med inspektionerna är också att utreda hur man
ger patienterna råd och information om deras rättigheter och hur man tar hänsyn till patienternas
anhöriga i detta sammanhang. Dessutom strävar
JO efter att utreda hur vårdgarantiförpliktelserna
har iakttagits. Vid inspektionerna diskuterar JO
och föredragandena med sjukhusledningen, patientombudsmannen, personalen och patienterna, tar del av handlingar samt granskar slutna
avdelningar och isoleringsrum.

Åt 2012 inspekterade JO Gamla Vasa sjukhus och
Pitkäniemi sjukhus. Föredragandena för hälsooch sjukvårdsärenden vid JO:s kansli inspekterade ansvarsområdet för rättspsykiatri och svårbehandlade vid Kellokoski sjukhus. Lettlands JO
och dennes tre föredragande deltog i inspektionerna.
JO bekantade sig också med verksamheten
vid Läkemedelsprisnämnden.

Inspektion av Pitkäniemi sjukhus
Anvisningar om begränsning av patientens
självbestämmanderätt

JO konstaterade att man i anvisningarna under
punkten Beslagstagande av egendom felaktigt
hänvisade till den upphävda lagen om eggvapen.
Under punkten Kroppsvisitation och kroppsbesiktning var det motiverat att komplettera texten
med ett omnämnande om att kroppsbesiktning
endast får utföras av en yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården.

Avdelningsvisa anvisningar och vårdavtal

Förbudet mot s.k. anstaltsmakt innebär att en
patients rättigheter inte kan begränsas genom
en avdelnings egna anvisningar utan begränsningarna måste grunda sig på lag och verkställas
efter individuell prövning.
Begränsningen av rätten att använda telefon
enligt de anvisningar som gällde för den beroendepsykiatriska avdelningen innebar en begränsning av patientens rätt till kontakter med omvärlden. Detta gällde även anvisningen att en vårdare
ska vara närvarande under telefonsamtal för att
kunna avlyssna vad som sägs. Grundlagen tryggar
rätten till konfidentiella samtal och meddelanden.
Patientens rätt till telefonsekretess är ovillkorlig
när det är fråga om att hålla kontakt med myndigheter som övervakar ett sjukhus verksamhet
på det sätt som avses i mentalvårdslagen.
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Enligt anvisningarna får en patient endast ta
emot besök av rusmedelsfria nära anhöriga, dock
inte av makar. En sådan begränsning innebär enligt JO:s uppfattning en begränsning av patientens rätt till kontakt med omvärlden.
JO konstaterade att patienternas rättssäkerhet
kräver att de informeras om rätten till ett överklagbart beslut om beslagtagande av egendom
eller begränsning av rätten till kontakt med omvärlden.
Enligt avdelningens anvisningar ska patienten under den första vårddagen genomgå multidrogtest. JO konstaterade att drogtest är en sådan
kroppsbesiktning som avses i mentalvårdslagen.
Om en patient är intagen för frivillig vård kan
drogtest enligt JO:s uppfattning inte genomföras
utan patientens frivilliga, på information baserade samtycke. Det att en patient tagits in för observation eller förpassats till vård innebär inte nödvändigtvis att patienten är oförmögen att ta ställning till vården. Patientens mentala tillstånd avgör vilken betydelse hans eller hennes viljeyttring ska tillmätas. Om en patient kan anses kapabel att lämna ett på information baserat frivilligt samtycke till drogtest, är det inte fråga om
en sådan begränsning som avses i mentalvårdslagen. JO framhåller att samtycket bör vara skriftligt om det finns anledning att misstänka att det
i efterskott uppstår problem med att bevisa att
samtycke lämnats. Om en patient som intagits
för observation eller förordnats till vård inte förmår lämna samtycke, får drogtest göras endast
om det finns sannolika skäl att misstänka att patienten är drogpåverkad.
JO understryker att de förutsättningar för
kroppsvisitation och kroppsbesiktning som framgår av mentalvårdslagen syftar till att omöjliggöra grundlösa ingrepp eller ingrepp på otillräckliga
grunder i en rättighet, i det aktuella fallet i den
grundlagsfästa personliga integriteten. Om beviströskeln som är ett villkor för åtgärderna inte tolkas tillräckligt snävt urvattnas det i grundlagen
stadgade skyddet för den personliga integriteten.
Lagtillämparen måste därför alltid noggrant prö-
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va vilka konkreta fakta som stöder en misstanke
och vilket bevisvärde dessa fakta har. Varje enskilt
fall måste dessutom bedömas som en helhet.
JO konstaterade att det finns skäl att i avdelningens vårdavtal ange att patienten när som
helst kan frångå avtalet men att upphävandet av
eller brott mot avtalet kan leda till omprövning
av vårdförutsättningarna.

Inrullning i matta

EVA-enheten för speciellt svårbehandlade underåriga patienter begränsade en patients rörelsefrihet genom att rulla in denne i en matta. JO
konstaterade att det inte finns någon klar norm
i mentalvårdslagen för en sådan åtgärd. Det är
tveksamt om inrullning i matta kan anses som en
människovärdig behandling. Det är fråga om en
radikal och exceptionell begränsningsåtgärd som
uttryckligen borde vara reglerad i lag. Inte ens i
förarbetena till mentalvårdslagen nämns en sådan begränsningsåtgärd. Ett klagomål (2598/4/12)
om inrullning av en patient i en matta prövas av
JO. JO kommer att ta närmare ställning till saken
i klagomålsavgörandet.

De rättspsykiatriska avdelningarna

Besvarande av anmärkningar

Under konfidentiella samtal som fördes i samband med inspektionen påtalades problem på de
rättspsykiatriska avdelningarna. Enligt JO:s uppfattning fick man ingen klar helhetsbild av verksamheten på dessa avdelningar, varken under inspektionen eller på basis av de kommentarer som
sjukhuset lämnade. Enligt JO:s uppfattning utgjorde inspektionsiakttagelserna en sådan grundad anledning med stöd av vilken regionalförvaltningsverket på grundval av 33 a § i mentalvårdslagen kan inspektera de rättspsykiatriska avdelningarna. JO bad regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland att inspektera avdelningarna.

Anmärkningar besvarades i allmänhet inom en
skälig tid, vanligen inom 1–4 veckor, med undantag för semesterperioden då svaren kunde dröja
upp till två månader. JO underströk vikten av att
se till att patienterna också under semesterperioden får svar på sina anmärkningar inom skälig
tid. JO noterade också att svaren på anmärkningar inom ansvarsområdet för vuxenpsykiatri inte
alltid hade motiverats tillräckligt utförligt.

Anvisningarna om begränsning
av patientens självbestämmanderätt
Säkerhetsbevakning

Sjukhuset står under säkerhetsbevakning dygnet
runt. Det fanns alltid en väktare på plats från ISS
Palvelut Oy. Enligt JO är det skäl att närmare utreda möjligheten att anlita väktare som vårdassistenter (4015/4/12).

Information till patienter och anhöriga
Isoleringsförhållanden

I isoleringsrummet på den akutpsykiatriska avdelningen kunde man känna en stark, motbjudande och ingrodd lukt av kroppssekret, i synnerhet urin, trots att rummet uppenbarligen
hade städats. JO konstaterar att isoleringslokalens ändamålsenlighet är av stor betydelse när
man ska bedöma om isoleringen av en patient
som helhet betraktad hade genomförts så att
den uppfyller kraven på människovärdigt bemötande och på hälso- och sjukvård av god kvalitet.
Enligt JO åsikt borde isoleringsrummet inte ha
använts för isolering av patienter.

Inspektion av Gamla Vasa sjukhus

JO påpekade att det i anvisningarna till patienter
och deras anhöriga skulle vara ändamålsenligt att
göra skillnad mellan å ena sidan patienter som
vårdas frivilligt och å andra sidan patienter som
intagits för observation eller som förordnats till
vård, eftersom deras juridiska ställning inte är
densamma. Av anvisningarna borde också uttömmande framgå alla på 4 a kap. i mentalvårdslagen
baserade begränsningar av patienternas självbestämmanderätt. I avsnittet om isolering borde det
tydligt redogöras för att mentalvårdslagen tillåter
fastspänning av en patient endast om patienten
på basis av sitt uppförande eller sina hotelser sannolikt kommer att skada sig själv eller andra.

I det avsnitt av anvisningarna som behandlar isolerings- och fastspänningssituationer konstateras
det att handräckning ska begäras av polisen om
vårdpersonalen inte klarar av att verkställa isolering. JO konstaterar att polisen enligt polislagen
på begäran ska ge andra myndigheter handräckning om så föreskrivs särskilt. I mentalvårdslagen eller lagstiftningen om hälso- och sjukvård
finns inga bestämmelser om polisens rätt eller
skyldighet att lämna handräckning vid isolering
av patienter i ett psykiatriskt sjukhus. Polisens
befogenheter bestäms därför i sådana fall enligt
bestämmelserna om nödsituation och nödvärn.
Enligt anvisningarnas avsnitt om kroppsvisitation och kroppsbesiktning får kroppsbesiktning utföras av ”grundad anledning”. Enligt mentalvårdslagen ska det finnas ”sannolika skäl” för
kroppsvisitering. JO uppmärksammade denna
brist i anvisningarna redan vid sin inspektion
2008. JO uppmanade sjukhuset att omedelbart
avhjälpa bristen.
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Långa isoleringsperioder

Enligt JO har sjukhuset på ett synnerligen positivt sätt arbetat med att minska de skadliga konsekvenserna av isolering. JO konstaterade emellertid att det inte kan anses vara en tillfredsställande situation att en patient under en lång tid
tvingas bo isolerad från andra. Han påpekade
också att genomförandet av programmet Mieli
2009 tar sikte på att minska antalet isoleringsfall. JO har bett Institutet för hälsa och välfärd
utreda om långa isoleringar av rättspsykiatriska
patienter skulle kunna minskas genom strukturella lösningar, exempelvis genom mindre enheter eller på något annat sätt. Behandlingen av
frågan pågår (1220/2/12).

Isolerade patienters kläder

Enligt vad sjukhuset uppgav fick patienterna i
allmänhet ha sina egna kläder under isoleringen.
Patienterna framhöll emellertid att man i allmänhet bara fick ha på sig underkläder under isoleringsperioderna. Också under inspektionen gjordes via en monitor i avdelningens kontrollrum
iakttagelsen att en isolerad patient var helt naken.
JO bad sjukhuset ge en utredning om hur samtliga patienter som var isolerade vid inspektionstidpunkten var klädda.

Information till patienter och anhöriga

Enligt JO:s uppfattning var det material som gavs
till patienterna informativt men var i flera avseenden överlappande, vilket gjorde det svårt att bilda
sig en helhetsuppfattning. En riksomfattande
broschyr om mentalvårdspatienters rättigheter
utarbetas som bäst. JO konstaterade att den nya
broschyren sannolikt kommer att förenhetliga
information sjukhusens information. JO uppmanade dessutom sjukhuset att se till att patienterna
har tillgång till blanketter för everntuella klagomål hos regionförvaltningsverket.
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JO uppmanade sjukhuset att förbättra den svenskspråkiga informationen åtminstone på de avdelningar där svenskspråkiga patienter vårdas. Enligt JO finns det behov att vid sjukhusen ha skriftligt material om patientens rättigheter också på
andra språk än nationalspråken. Eftersom en rikstäckande broschyr var under beredning ansåg JO
att det inte behövdes andra åtgärder.

Behandling med elchocker

Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning
(CPT) rekommenderade vid sin inspektion 2008
att vid alla psykiatriska vårdinrättningar i Finland
som ger elchocksbehandling (ECT) inrättas ett
särskilt register över behandlingarna. Dessutom
bör patienterna ombes lämna ett uttryckligt samtycke innan denna typ av terapi påbörjas.
Inspektörerna bekantade sig med journalhandlingarna i fråga om tre patienter som fått
elchocksbehandling. Enligt handlingarna hade
patienterna innan behandlingen påbörjades informerats om saken och de hade gett sitt muntliga samtycke.
Enligt 22 b § i mentalvårdslagen får vid behandling av en psykisk sjukdom bara sådana undersökningar och behandlingar utföras oberoende av patientens vilja som är förenliga med vårdrutiner som är godtagbara från medicinsk synpunkt och där patientens eller andra personers
hälsa eller säkerhet allvarligt äventyras om de inte utförs. Psykokirurgisk eller annan vårdbehandling som allvarligt eller oåterkalleligt påverkar patientens integritet får bara göras med skriftligt
samtycke av en myndig patient, om ingreppet inte är nödvändigt för att avvärja en fara som hotar
patientens liv.
Eftersom elchocksbehandling kan orsaka
minnesförluster anser JO att det är problematiskt
om man kan betrakta en patients muntliga samtycke som tillräckligt eller om elchocksbehandling är en sådan form av vård som avses i mentalvårdslagen och som i regel kan användas endast
med patientens skriftliga samtycke.

Efter inspektionen behandlade Valviras mentalvårds- och missbruksarbetsgrupp (Miepä) denna
fråga på justitieombudsmannens kanslis begäran.
Arbetsgruppen konstaterade bl.a. att elchockbehandling kan orsaka tillfälliga minnesförluster
hos vissa patienter. Det finns inga tillförlitliga
forskningsresultat om eventuella långvariga minnesförluster. Valvira kommer att sända Finohtaenheten vid Institutet för hälsa och välfärd en
begäran om analys av tillgängligt forskningsmaterial i denna fråga. Resultatet ska också sändas
till JO.
JO beslöt följa upp situationen.

Enligt handboken kan man i en vårdplan komma
överens om förfarandet när en patient visiteras
och om att patienten ska genomgå multidrogtester exempelvis efter en permission. JO beslöt utreda saken på eget initiativ.

Oövervakade besök

Inspektion av Kellokoski sjukhus

Sjukhuset hade ett särskilt rum som patienterna
kunde reservera för besök av sina familjer eller
vänner. Det gick emellertid inte att ordna så kallade familjebesök för makar. JO hänvisade till sitt
beslut om att ordna familjebesök vid rättspsykiatriska sjukhus (903/4/11) och bad sjukhuset beakta
beslutet i sin besökspraxis.

Anvisningarna om begränsning av
patienternas självbestämmanderätt

Utomhusvistelse

Anvisningarna hade sammanställts till en handbok som enligt JO:s uppfattning var ovanligt
välgjord. JO kommenterade emellertid följande
punkter.
Handbokens beskrivning av förutsättningarna för läkemedelsbehandling oberoende av patientens vilja föreföll vara liberalare än i lagen.
JO rekommenderade att de tilläggsvillkor som
framgår av mentalvårdslagen (att patientens
eller andra personers hälsa eller säkerhet allvarligt äventyras om behandlingen inte utförs) borde skrivas in i handboken.
Enligt mentalvårdslagen är en förutsättning
för kroppsbesiktning att det finns sannolika
grunder att misstänka att en patient är påverkad
av rusmedel eller har sådana medel eller ämnen
eller föremål i sin kropp. Enligt JO var handbokens anvisningar bristfälliga eftersom man inte
höll isär förutsättningarna för kroppsvisitation
respektive för kroppsbesiktning. Det fanns dessutom skäl att påpeka att lagen alltid kräver konkreta misstankar och att patienterna inte kan förpliktas att rutinmässigt delta i visitationer och
besiktningar. JO bad sjukhuset förtydliga anvisningarna på denna punkt.

Sjukhuset hade ett särskilt inhägnat område för
utevistelse. Vissa patienter fick emellertid på
grund av rymningsrisken inte vistas ens där och
var därför tvungna att vistas inomhus under långa perioder. Patienter och anhöriga framhöll att
det rentav kunde vara omöjligt att ordna med
utomhusvistelse under flera månader. Sjukhusets
representanter förnekade detta men inspektörerna fick den uppfattningen att en svårvårdad, rymningsbenägen patient kan vara tvungen att vara
utomhusvistelse i flera veckor. JO beslöt på eget
initiativ utreda hur man vid Kellokoski sjukhus
ordnat med utomhusvistelse för personer som
var intagna för vård mot sin vilja (4068/2/12).

Isoleringsförhållanden

I fängelselagen föreskrivs att i de slutna lokaler
i ett fängelse där fångar hålls i förvar ska det
finnas en larmanordning med vilken omedelbar
kontakt med de anställda kan nås. JO har i sin
praxis ansett att det i fängelser som saknar ett
larmsystem som ger personalen samtalskontakt
till cellerna får ta högst några minuter att besvara ett anrop från en cell. Även om det inte finns
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motsvarande bestämmelser i mentalvårdslagen
har JO svårt att se att behandlingen av och säkerheten för isolerade patienter skulle kunna vara
sämre än motsvarande förhållanden för en fånge
i en vanlig fångcell.
JO förutsatte att sjukhuset tryggar patienternas möjligheter att kontakta personalen trots att
det saknas ett larmsystem. Det måste finnas möjlighet att få omedelbar kontakt med vårdpersonalen från ett isoleringsrum. Patienterna förklarade att de var tvungna att banka på dörren, vilket inte kan anses vara en kontaktmetod som är
tillfredsställande eller human och som dessutom
kan upplevas som förnedrande.
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att patienternas personliga integritet inte äventyras. Sjukhuset ska också övervaka telefonanvändningen så att sådana kontaktbegränsningar som
bestämts av domstolar inte äventyras. JO påpekade att mentalvårdslagen ger sjukhusen möjligheter att ingripa i användningen av telefon/kameratelefon om användningen allvarligt stör vården
eller den allmänna ordningen vid verksamhetsenheten.

4.11.4
Avgöranden

Tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster

Patientombudsmannens rätt till information

Fullföljande av vårdgarantin

JO ansåg det vara bra att uppgiften att sammanställa och analysera olika typer av respons och
avgöranden koncentrerats till en enda person
inom sjukvårdsdistriktet. Uppgifterna kunde på
detta sätt utnyttjas i ärenden som gällde patientsäkerhet. Men JO påpekade ändå att det kan kan
vara förenat med problem att tillställa patientombudsmannen sekretessbelagda uppgifter. JO
ansåg det nödvändigt att utreda denna fråga på
eget initiativ (4069/2/12).

JO riktade kritik mot fullföljandet av vårdgarantin bl.a. i följande avgöranden.
Peijas sjukhus, som hör till HNS, förfor lagstridigt när en ung person tvingades vänta på
ungdomspsykiatrisk vård i över fem månader.
JO underströk att vårdgarantin som gäller mentalvårdstjänster för barn och ungdomar varit i
kraft sedan 1.1.2001 (4623/4/10*).
En operation borde ha ordnats snabbare än
vad som skett vid Norra Karelens centralsjukhus,
i synnerhet med beaktande av att vårdbehovet
uppskattades vara så långvarigt som fem månader. Patienten fick vänta på en operationstid i
nästan 11 månader från det att remissen inkom
till sjukhuset. Detta var oskäligt länge. Det inträffade innebar att patientens grundlagstryggade rätt till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster inte hade förverkligats (4151/4/10*).
Jyväskylä hälsovårdscentral förfor lagstridigt
då en patient tvingades vänta i över 18 månader
på munhälsovård (4041/4/10*).
Samordnade grunder för vård säkerställer
och främjar en jämlik tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. Lagstiftarens avsikt är att kommunerna ska iaktta dessa grunder. Tammerfors stad
kunde inte genom internt beslutsfattande om
ordnande av tandreglering för barn och unga ute-

Besvarande av anmärkningar

JO rekommenderade att svar med anledning
av anmärkningar i fortsättningen ska kompletteras med ett omnämnande om att svaret är
överklagbart.

Rätten att använda telefon

Enligt JO är det viktigt att sjukhuset å ena sidan
ser till att rätten att använda telefon inte begränsas utan att sådana förutsättningar som nämns i
mentalvårdslagen är för handen och å andra sidan
att kameratelefon kan användas på ett sådant sätt
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sluta barn och unga som hade bettfel av klass 7
och vilkas bettproblem bedöms bli försvårade
med tiden och som därför borde behandlas i enlighet med de samordnade grunderna för vård
(2005/4/11*).
Esbo hälsovårdscentral förfor lagstridigt då
den inte kunde ge läkartider till patienter som var
i behov av icke-akut vård (1641 och 923/4/11).

Kommunen är skyldig att utfärda
intyg för körkort

Kommunens skyldighet att utfärda intyg för
körkort är lagfäst och kommunen ska därför sköta denna uppgift även om vårdgarantins maximitider inte gäller intyg och utlåtanden som inte anknyter till någon behandling eller därtill anslutna
läkarundersökningar. Jyväskylä hälsovårdscentral
borde ha ordnat med en mottagningstid hos en
läkare för en person som behövde ett sådant intyg (3559/4/10*).

Kommunens skyldighet att
distribuera vårdtillbehör är lagfäst

En klagande kritiserade Kuopio stads förfarande för att staden inte tilldelat en diabetespatient
lansetter i form av vårdtillbehör. JO slog fast att
staden förfor lagstridigt då den inte hade skött
sitt uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen,
nämligen utdelningen av vårdtillbehör på det sätt
som lagen föreskriver. När kommunerna fattar
budgetrelaterade beslut och tillämpar lagar ska
de beakta skyldigheten att säkerställa sådan hälso- och sjukvårdsservice som grundlagen föreskriver. Om anslagen visar sig vara otillräckliga
ska kommunen genom en tillläggsbudget eller
på annat sätt se till att den kan uppfylla sina
lagstadgade förpliktelser (3737/4/11*).

Hemsjukvården glömde bort
en hjälplös åldring i flera dagar

En äldre patients rätt till tillräckliga social- och
hälsovårdstjänster förverkligades inte då den
hjälplösa patienten glömdes bort i flera dagar. JO
gav anmärkningar till Jyväskylä stads social- och
hälsovårdsväsende och till företaget Harmonia
Oy som producerar hemvård och hemsjukvård
åt staden. JO ansåg att åldringens liv och hälsa
äventyrades på grund av brister i vården, informationen och dokumentationen.
JO anser att Harmonia Oy:s service inte uppfyllde kraven samt att kvaliteten på tjänsterna
var dålig och inte motsvarade patientens behov.
Jyväskylä stad hade inte gett åldringen tillräckliga anvisningar om den service som servicesedeln
berättigade till och staden hade inte heller tydliga
rutiner för kvalitetskontroll av servicen.
Åldringen hade efter en operation fått rehabilitering på Kyllö sjukhus och därefter överförts
till hemvård. Redan följande dag hade Harmonias
närvårdare konstaterat att åldringen inte klarar
sig hemma och man kom överens om att åldringen skulle återvända till sjukhuset.
Därefter hände det bl.a. att närvårdarna byttes
ut och att informationen inte fungerade, vilket
slutligen på fjärde dagen efter att åldringen kommit hem ledde till att den femte närvårdaren och
en sjukskötare hittade honom liggande på golvet.
Åldringen hade ett par dagar tidigare larmat på
sin trygghetstelefon men ingen hade reagerat.
Ambulans tillkallades men åldringen fördes ändå
till hälsocentralens jourmottagning med invataxi,
utan följeslagare.
Hälsocentralens jourhavande läkare gjorde
bedömningen att åldringen av misstag hade hämtats till hälsocentralen och sände honom till sjukhuset. Från sjukhuset sändes han tillbaka till jouren och därifrån vidare till centralsjukhuset för
ytterligare undersökningar och vård.
På centralsjukhuset konstaterades det att åldringen led av uttorkning och fått muskelskador
av att ligga på golvet. Han fick vätskebehandling
i tre dagar och fördes därefter till Kyllö sjukhus
för fortsatt vård.
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JO ansåg att dålig organisering av verksamheten
var orsaken till hemvårdens misslyckande.
JO ansåg att Harmonia Oy:s förfarande inte
uppfyllde kraven, eftersom åldringen inte hade
fått nödvändig vård utan lämnats ensam hemma
och eftersom han inte hade fått någon reaktion
på sitt trygghetslarm och ingen kontrollerat hur
han mådde. Åldringen fördes slutligen till vård
utan följeslagare och vårdaren förmedlade inga
förhandsuppgifter om honom till vårdenheten.
JO ansåg att Harmonia Oy bör bedöma de risker
som är förenade med verksamheten och upprätta
anvisningar om förebyggande av risksituationer
och förbättring av patientsäkerheten.
JO kritiserade Jyväskylä stad för att åldringen
inte hade fått tillräckliga anvisningar om den service som Harmonia Oy var skyldig att ge mot
servicesedeln. Staden måste beakta kundens valfrihet och individuella behov när den bedömer
hur de social- och hälsovårdstjänster som kunden behöver ska ordnas.
JO ansåg det vara en brist att Jyväskylä stad
inte har tydliga rutiner för kvalitetskontroll av
sina serviceproducenter. Deras service måste hålla minst samma standard som motsvarande verksamhet i kommunal regi. Kommunens uppföljningsansvar är särskilt stort eftersom en privat
serviceproducent sköter ett offentligt uppdrag
och då social- och hälsovårdstjänster ges mot
en servicesedel.
JO kritiserade Kyllö sjukhus för den bristfälliga informationen mellan hälsocentralen och
sjukhuset, vilket ledde till att undersökningen
och vården av åldringen fördröjdes med ytterligare ett dygn (1218/4/11*).

Rätten till god vård
I patientlagen finns föreskrifter om patientens
rätt till god hälso- och sjukvård samt gott bemötande. I klagomålen aktualiserades ofta frågan
om huruvida vården motsvarat lagens krav.
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Under en oanmäld inspektion av Moisio sjukhus
2011 konstaterades det att en ung flicka på ungdomspsykiatriska kliniken i ett tvåvånings radhus hade placerats under trappan som ledde till
nedre våningen. Utrymmet hade med en skärm
avgränsats från korridoren till patientrummen.
För inspektörerna berättade man att det var fråga
om ett tillfälligt arrangemang, eftersom det just
då inte fanns lediga rum på den ungdomspsykiatriska avdelningen. JO beslöt pröva ärendet på eget
initiativ.
JO konstaterade att patientens rätt till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster av god kvalitet äventyrades på grund av att den ungdomspsykiatriska avdelningen var överbelagd. Överbeläggning försämrar i allmänhet vårdens kvalitet och kränker patienternas personliga integritet. Detta utgör dessutom en klar säkerhetsrisk
i olika störningssituationer, t.ex. vid eldsvåda.
Hälso- och sjukvård av god kvalitet innebär att
också en patient som är i behov av jourbaserad
ungdomspsykiatrisk avdelningsvård måste få
tillgång till sådan (2146/2/11).
JO ansåg att sjukskötare vid Lojo hälsovårdscentrals bäddavdelning hade handlat i strid med
patientlagen och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården då de i strid med
en läkares ordination enligt de anhörigas önskemål två gånger hade försökt sätta en kanyl på en
terminalvårdspatient. JO konstaterade att all vård
som ges en patient ska vara medicinskt motiverad. Den förväntade nyttan av en vårdåtgärd ska
vara större än de eventuella negativa konsekvenserna. En patient får inte på patientens egen eller
de anhörigas begäran eller yrkande ges behandling som inte är medicinskt motiverad (3974/4/11).
Patientens rätt till hälso- och sjukvård av god
kvalitet förverkligades inte då läkare vid hälsovårdscentralen i Huittinen och vid kretssjukhuset
i Vammala i sin diagnos inte hade beaktat möjligheten att en patients symtom, dvs. andningssvårigheter, kunde bero på blodpropp i lungan, trots
att patienten hade förhöjd blodproppsrisk. Felet
ledde till att diagnosen och vården försenades
(3116/4/11).

En patient vid Åbo universitetscentralsjukhus
hade fått bristfällig smärtlindring efter en tonsilloperation. Patienten fick effektivare smärtmedicinering först nästan 17 timmar efter operationen. Patientens smärtupplevelse hade inte
heller följts upp som sig bör. JO konstaterade
att god smärtvård hör till hälso- och sjukvård
av god kvalitet (4375/4/11).
Av patientjournalanteckningar om vårdarbetet vid Åbo stadssjukhus avdelning för fortsatt
rehabilitering framgick det att en patient i nästan
en veckas tid hade getts fel typ av snabbverkande
insulin som ska tas vid behov. Av anteckningarna
framgick inte doseringen. Valvira konstaterade
att det av patientjournalanteckningarna dock inte
framgick att det skett avvikelser från det normala
i patients hälsotillstånd och att patientens hälsotillstånd hade varit föremål för effektiverad uppföljning. JO konstaterade att det faktum att patienten hade getts fel typ av insulin ändå innebar
ett felaktigt förfarande som äventyrade patientsäkerheten och hade kunnat vara ödesdigert för
patienten. Enligt JO:s åsikt bör Valvira grundligt
utreda orsaken till det felaktiga förfarandet och
vilken yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården som var ansvarig för felet. JO bad
Valvira meddela vilka åtgärder verket vidtagit
(2576/4/11).
Skolläkaren i Raseborgs stad förfor felaktigt
då hon skrev ett läkarintyg och en remiss till en
barnpsykiatrisk klinik utan att personligen undersöka barnet. Skolläkaren baserade sitt vårdbeslut
på det som barnets lärare berättat och inte på
egna iakttagelser om barnets hälsotillstånd. Skolläkaren borde ha undersökt barnet personligen
och då också beaktat skyldigheten att enligt patientlagen ta reda på det minderåriga barnets egen
åsikt och skyldigheten att vårda barnet i samråd
med dess vårdnadshavare, i det fall att barnet inte
själv kunde besluta om vården (3101/4/11).
JO konstaterade i ett beslut om psykiatrisk
sjukhusvård att utförandet av s.k. observationsintervjuer inte får delegeras till vårdpersonalen.
Det är viktigt att patienten dagligen intervjuas av
en läkare som kan fatta beslut om avslutande av

observationen. JO konstaterade också att läkarnas jourarrangemang inte får vara avgörande för
observationstidens längd. Beslutet om avslutande
av observationen ska baseras på en bedömning av
patientens medicinska hälsotillstånd och inte på
tillgången på läkare. Dessutom underströk JO att
en läkare ska besluta också om en patients permissioner (4653/4/11*).

Rätten till information och
självbestämmanderätten
Liksom åren innan aktualiserades också under
verksamhetsåret frågor som hör samman med
patientens rätt att få information om omständigheter som gäller hans eller hennes vård. Dessutom uppmärksammades det faktum att man
i enlighet med patientlagen ska fatta vårdbeslut
i samförstånd med patienten.
I ett fall underrättades patienten och klaganden om att patienten skulle flytta till ett nytt
vårdställe först efter att beslutet redan hade fattats. Enligt patientlagen ska vårdbeslut i princip
fattas i samförstånd med antingen patienten eller
med en företrädare för patienten, en anhörig eller
med någon annan närstående person. Detta innebär enligt JO att de ska höras innan beslutet fattas.
Om en patient på grund av sitt hälsotillstånd
inte förmår delta i beslutsfattandet om sin vård
ska en företrädare för patienten, en anhörig eller
någon annan närstående person höras före viktiga vårdbeslut. Enligt JO ska ett beslut om att flytta patienten till en annan ort anses vara ett sådant
beslut. En patient som anses ha beslutsförmåga
bör höras innan beslutet fattas. De uppgifter som
kom fram vid utredningen stödde inte åsikten att
uppgifterna skulle ha inneburit så allvarliga olägenheter för patientens hälsa att patienten inte
hade kunnat informeras om den nya vårdplatsen.
Om patienten inte ansågs ha beslutsförmåga borde klaganden i egenskap av nära anhörig ha hörts
i enlighet med patientlagen. Då ingen av dem hördes i ärendet var förfarandet enligt JO:s åsikt felaktigt (1979/4/10*).
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Tammerfors stads hälsovårdsväsen sände meddelande om exponering för tuberkulos endast
till den exponerade personen om denne fyllt
16 år. Om den exponerade personen var yngre
än 16 år sändes meddelandet till vårdnadshavaren. JO konstaterade att sådana schematiska, enbart på åldern baserade förfaranden är problematiska av den anledningen att de inte möjliggör i
patientlagen avsedd individuell bedömning av
den minderåriges förmåga att förstå vilken betydelse det har för hans eller hennes hälsotillstånd
att få vård eller vägra ta emot vård.
Det är å andra sidan förståeligt att en individuell bedömning i praktiken är möjlig i alla situationer, exempelvis när ett stort antal personer
eventuellt har exponerats för en sjukdom eller
då det annars krävs snabba åtgärder. I sådana situationer kan alla parters rättigheter inte tillgodoses fullt ut. I situationer där det är nödvändigt
att tillämpa en viss åldersgräns anser JO det vara
viktigt att minderåriga ges så tydlig och begriplig information om saken som möjligt, ges anvisningar om var de kan få ytterligare information samt uppmuntras att diskutera saken med
sina vårdnadshavare.
JO förenade sig om Valviras uppfattning, dvs.
att Tammerfors stads hälsoväsen inte kunde anses ha handlat lagstridigt eller försummat sina
skyldigheter då det informerade en minderårig
person som fyllt 16 år om smittorisken. JO underströk emellertid det ovan konstaterade behovet av information och handledning samt vikten
av att i sådana situationer vända sig till vårdnadshavaren (3626/4/10).

Patientjournaler
I klagomålen uppmärksammas ständigt också
i en stor utsträckning brister i patientjournaler.
Genom iakttagandet av bestämmelserna om upprättande av patientjournaler tryggas det rättsskydd
och den rätt till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster som garanteras var och en i grundlagen.
Under verksamhetsåret aktualiserades också för-
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farandet för rättelse av patientjournalanteckningar och frågan om nära anhörigas rätt att få tillgång till en avliden persons patientjournal.
Vid Joensuu hälsovårdscentral hade man
inte vederbörlig beredskap för driftstörningar i
det nya elektroniska patientdatasystemet. Den i
grundlagen tryggade rätten till hälsovårds- och
sjukvårdstjänster (samt till akut och icke-akut
vård) och rätten att enligt patientlagen få hälsooch sjukvård av god kvalitet måste tryggas också
i problematiska situationer. Hälsovårdscentralen
borde enligt JO:s åsikt ha organiserat sin verksamhet så att också patienter som var i behov av
icke-akut vård, oberoende av att det nya systemet
hade tagits i bruk, skulle ha fått tider till läkarmottagningen. Joensuus hälsovårdscentral kunde
sålunda i det skedet inte trygga dessa invånares
rätt till hälso- och sjukvårdstjänster (206/4/11*).
Av patientjournalanteckningar som gjorts av
en läkare vid Åbo hälsovårdscentral framgick inte om en eller två preventivkapslar skulle avlägsnas eller sättas in. Av anteckningarna framgick
inte heller vilka yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården som hade deltagit i åtgärden. Ifall hälsocentralläkaren hade konsulterat
en specialistläkare om åtgärden, borde också
detta ha antecknats i patientjournalerna.
JO ansåg det vara en allvarlig brist att patientjournalanteckningarna i ett fall var så ofullständiga att Valvira inte utifrån dem kunde bedöma innebörden av en åtgärd som utförts på en patient
och hur den utförts. På grund av de bristfälliga
patientjournalanteckningarna kunde Valvira inte
på begäran ge JO ett medicinskt expertutlåtande
om åtgärdens innebörd och utförande. Följaktligen kunde inte heller JO själv bedöma om patienten hade fått sådan vård av god kvalitet som
avses i patientlagen. JO kunde inte heller ta ställning till frågan om de yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården som deltagit i patientens vård hade utfört åtgärden på rätt sätt. De
bristfälliga anteckningarna hade försvårat prövningen av klagomålet (4046/4/11*).

Enligt JO:s åsikt hade man vid Södra Karelens
centralsjukhus försummat den lagstadgade skyldigheten att göra anteckningar i patientjournalerna. Om det i undantagsfall är nödvändigt att
inom den somatiska vården begränsa en patients
självbestämmanderätt, ska läkaren i patientjournalen göra anteckningar om ett sådant beslut
och grunderna för det (186/4/11).
Sådana begränsningar av självbestämmanderätten som görs med samtycke av en patient som
är intagen för psykiatrisk sjukhusvård, är förenade med betydande rättssäkerhetsproblem. Patienten kan uppleva att förhållandena är av den arten
att han eller hon inte har någon faktisk möjlighet
att vägra en åtgärd. Av denna anledning anser JO
att omhändertagande av egendom alltid måste
dokumenteras i journalhandlingarna, för att det
ska vara möjligt att i efterskott konstatera om en
åtgärd varit laglig. Om ett omhändertagande skett
i samförstånd med patienten ska det framgå av
anteckningen på vilket sätt samförståndet har
uppnåtts och på vilket sätt patienten har underrättats om möjligheten att få ett överklagbart beslut i ärendet (872/4/10).
En patient krävde att Helsingfors hälsovårdscentral stryker en psykiatrisk diagnos som en läkare gjort under ett hembesök. Hälsovårdscentralen meddelade att den läkare som gjort diagnosen ansåg att den var korrekt och att det inte fanns
något skäl att ändra den. Av svaret framgick inte
varför läkaren inte ansåg sig kunna korrigera
diagnosen. Enligt JO hade i svaret sålunda inte
nämnts orsaken till vägran, på det sätt som avses
i personuppgiftslagen. JO uppmanade hälsovårdscentralen att utan dröjsmål se till att patienten
fick ett sakligt svar på sin rättelsebegäran
(872/4/10).
Då en nära anhörig till en avliden person ber
att få dennes patientjournal, räcker utredning av
eventuellt vårdfel som motivering. Myndighetens prövningsrätt när det gäller vilka handlingar som är nödvändiga i detta syfte kan enligt
JO:s åsikt inte tolkas extensivt, eftersom myndigheten annars kan vägra lämna ut handlingar
som är ofördelaktiga från myndighetens synpunkt (4048/4/10).

Sekretessplikten och privatlivsskyddet
Under året anfördes också klagomål som gällde påståenden om att sekretessbelag information röjts.
På en kommuns och en samkommuns webbsidor hade publicerats sekretessbelagda uppgifter om en patient, vilket innebar brott mot tystnadsplikten och kränkning av patientens personliga integritet (se ovan avsnitt 4.11.2).
JO ansåg att en patient bör kunna ge sitt på
vetskap baserade samtycke till studerandes närvaro också då studerandes deltagande i patientronder inte enligt Uleåborgs universitetscentralsjukhus anvisningar kräver att patienten ska ge
sitt uttryckliga samtycke. Patienten ska också på
förhand informeras om studerandes närvaro i en
mottagningssituation när detta sker i undervisningssyfte och ombes ge sitt samtycke till närvaron. På detta sätt tryggas enligt JO också patientens rätt till skydd av sekretessbelagda uppgifter.
När det gäller begäran om samtycke som är baserat på vetskap är det också skäl att beakta att patientens samtycke enligt patientlagen ska vara
skriftligt (3426/4/11* och 3534/4/12*).
En sjukhusanställd kritiserade sjukhuset för
att hans tjänstetelefon utan att han tillfrågats
hade getts till en annan person. I telefonens minne fanns meddelanden som hade samband med
hans förtroendeuppdrag (arbetarskyddsfullmäktig) samt hans egna personliga meddelanden.
JO konstaterade att arbetsgivaren i princip
har rätt att besluta om öppnande, stängning och
överföring av sina egna anslutningar. Sjukhusets
anställda hade dock möjlighet att använda s.k.
dublettkort, vilket innebär att telefonens minne
kunde innehålla också personliga meddelanden
och telefonnummer. Vid sjukhuset kände man
inte till om klagandens telefon hade ett dublettkort eller om telefonen annars innehöll personlig
information. Av denna anledning borde telefonen
enligt JO inte ha fått öppnas och ges till en annan
person utan att saken utreddes och utan att ge
klaganden tillfälle att avlägsna eventuella personliga uppgifter ur telefonminnet (3723/4/10).
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Kraven på god förvaltning
Korrekt förfarande

Jyväskylä stads förfarande i samband med nedläggningen av ett sjukhus gav anledning till kritik. Vid sjukhuset vårdades cirka 60 patienter
som led av minnessjukdom. JO konstaterade att
ändringar i organiseringen av vården har en stor
betydelse för patienterna och deras anhöriga och
att de sålunda bör ha faktiska och inte endast
formella möjligheter att påverka beslutsfattandet. Då sjukhusets verksamhet avslutades och det
blev aktuellt att omorganisera vården enligt en
snabb tidtabell skulle det enligt JO:s åsikt ha varit
skäl att informera de boende och deras anhöriga
samt personalen i så god tid att de skulle ha haft
en faktisk möjlighet att påverka beslutsfattandet.
Att det ordnades ett informationsmöte två dagar
före nämndens beslut uppfyllde inte detta krav.
Stadens förfarande var felaktigt (3577/4/10*).
Åbo stads hälsovårdsväsen tillämpade en felaktig praxis då de som arbetade inom tidsbeställningen hade instruerats att de inte behövde svara
i telefon med sitt namn. Att inte uppge namn kan
komma i fråga endast i undantagsfall (2631/4/11*).
Södra Karelens centralsjukhus hade inte delgett en patient ett beslut om intagning för vård.
Felet upptäcktes inte förrän efter drygt två månader, då beslutet sändes till patienten för kännedom. Enligt mentalvårdslagen ska sådana beslut
delges patienten utan dröjsmål. JO konstaterade
att dröjsmål med att delge beslut kan äventyra
patientens rätt att få frihetsberövandet prövat av
domstol. Att försumma delgivningen är sålunda
ett allvarligt fel. De läkare som deltar i beslutsfattandet bör förvissa sig om att beslutet vederbörligen delges patienten och att patienten är medveten om sin rätt att söka ändring (2675/4/10*).
En patient vid Aurora sjukhus överklagade
ett vårdbeslut till Helsingfors förvaltningsdomstol. Biträdande överläkaren hade emellertid fått
den uppfattningen att patienten skulle återta sitt
yrkande och inte besvära sig hos förvaltningsdomstolen. JO konstaterade att det är domstolen
som ska konstatera om ett yrkande har återtagits
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och att man sålunda inte kan låta bli att sända
besvärsskrivelsen till förvaltningsdomstolen. Om
patienten återtar sina besvär ska detta ske skriftligen och skrivelsen ska fogas till de övriga handlingarna i ärendet (4102/4/11*).
När en person förs till en hälsovårdscentral
för sinnesundersökning ska man enligt JO:s åsikt
i första hand använda andra metoder än ambulanstransport eller polisens handräckning. Detta
är en följd av att proportionalitetsprincipen ska
iakttas i all myndighetsverksamhet (3365/4/10*).
Eftersom ett bettfel inte uppfyllde de kriterier för tandreglering som tillämpades vid Tammerfors hälsovårdscentral i fråga om färdigt utvecklad sammanbitning, vägrades patienten fortsatt tandreglering. Hälsovårdscentralen fattade
beslutet utan att beakta patientens vårdbehov
och individuella situation. Tandreglering som inletts i en annan kommun var redan i slutskedet.
Tammerfors hälsovårdscentrals schematiska beslutsförfarande var inte förenligt med proportionalitetsprincipen (2507/4/11*).
Ett privat företag kunde inte ges i uppdrag
att be om handräckning för transport av en patient och upprätta en observationsremiss till psykiatrisk vård, eftersom sådana åtgärder innebär
utövning av offentlig makt (3663/4/11).
Klaganden kritiserade i februari 2010 HNS
för att hans begäran om handlingar fortfarande
inte hade behandlats, trots att förvaltningsdomstolen redan i januari 2007 hade återförvisat ärendet till HNS för ny behandling. JO förutsatte att
myndigheten rättar sig efter förvaltningsdomstolens beslut och utan dröjsmål behandlar det återförvisade ärendet (707/4/10*).
JO konstaterade att patientlagen inte uppställer formella krav för påminnelser. I lagens motivering konstateras endast att anmärkning i regel
ska framställas skriftligt. Avsikten med förfarandet är att erbjuda patienten ett ”enkelt, snabbt
och smidigt sätt att framföra sin åsikt”. Som villkor för att behandla en anmärkning får enligt
JO:s åsikt sålunda inte uppställas att en särskild
blankett ska användas. Det är en annan sak att rekommendera användning av blankett (2170/4/10*
och 2079/4/11).

Långa behandlingstider

Enligt ställföreträdaren för BJO fördröjdes utan
godtagbart skäl behandlingen i PFC av ett ärende
som gällde ersättning för klagandens inkomstbortfall. PFC gav ett temporärt ersättningsbeslut
med anledning av bestående arbetsoförmåga ca
17 månader efter att klaganden meddelat patientskadenämnden att han beviljats permanent invalidpension. Behandlingstiden översteg avsevärt
den genomsnittliga tiden för behandling av invalidpensions- och familjepensionsärenden, som i
september 2010 var 80 dagar (3069/4/10).
I två klagomål till JO kritiserades Valviras långa handläggningstider för klagomål. Ställföreträdaren för BJO konstaterade att handläggningstiderna för klagomålsärenden vid Valvira var
oskäligt långa då handläggningen av ett klagomål tagit 2 år och 4 månader och handläggningen av ett annat klagomål nästan 4 år (468/4/12
och 4218/4/11).
Klagandens rätt att få sin sak behandlad
utan dröjsmål förverkligades inte då handläggningen av ett klagomål vid länsstyrelsen i Södra
Finlands län och vid Södra Finlands regionförvaltningsverk tagit sammanlagt över 3 år och
8 månader. Utövandet av riksdagens budgetmakt
har en central betydelse för hur det allmänna klarar av sina grundlagsfästa förpliktelser när det
gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Ställföreträdaren för BJO ansåg att finansministeriet (FM) ansvarar för att Södra Finlands
regionförvaltningsverk, i likhet med övriga regionförvaltningsmyndigheter, har tillräckliga resurser för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

Ställföreträdaren för BJO gav Södra Finlands
regionförvaltningsverk en anmärkning för framtiden på grund av den oskäligt långa handläggningstiden. Han bad FM meddela vilka åtgärder
hans beslut gett anledning till. Ställföreträdaden
för BJO sände sitt beslut också till SHM för kännedom (4019/4/11*).
FM meddelade att ministeriet aktivt kommer
att utveckla klagomåls- och tillsynsprocesserna vid
regionförvaltningsverken och lagstiftningen om
dem samt fästa avseende vid handläggningstiderna
för regionsförvaltningsverkens klagomålsärenden
som en del av resultatstyrningen. Också utvecklingen av antalet ärenden kommer att följas upp och
vid behov föreslås ökade resurser i ram- och budgetförslagen.
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4.12
Barnets rättigheter
Ärenden som gäller barnets rättigheter utgör ett
av tyngdpunktsområdena inom arbetet vid JO:s
kansli. Under verksamhetsåret avgjordes ärendena inom denna sektor i första hand av BJO Maija
Sakslin. Huvudföredragande var äldre JO-sekreterare Kirsti Kurki-Suonio.

4.12.1
Verksamhetsmiljön
Riksdagen har önskat att barnets rättigheter ska
få en stark ställning i JO:s verksamhet. Därför
har ärenden som gäller barn samlats i ett särskilt
avsnitt i denna berättelse. Laglighetskontollen
inom denna sektor ansluter sig till uppgiften att
främja barnets rättigheter. Därför har BJO och
huvudföredraganden även under år 2012 hållit
regelbunden kontakt med barnombudsmannen,
Maria Kaisa Aula. Avsnittet om barnets rättigheter skiljer sig från de flesta andra avsnitt i denna
berättelse genom att dessa ärenden samtidigt kan
hänföras till andra avsnitt, som i berättelsen är
sorterade enligt förvaltningsgren.
Våren 2012 inleddes ett samarbete med den
estniska barnombudsmannen. Estlands justitiekansler Indrek Teder har sedan november 2011
även skött uppdraget som landets barnombudsman. En av JO:s föredragande deltog 4.5.2012 i
en av barnombudsmannens inspektioner av ett
barnhem i Maarjamäe (Lastenkodu Maarjamäe
keskus), och fyra föredragande med barns rättigheter som specialområde från Estlands justitiekanslersämbete deltog in sin tur 6.9.2012 i en
av BJO förordnad inspektion av Outamo elevhem
och skola, som tillhör Helsingfors stad. De estniska föredragandena fick också tillfälle att studera förfarandena för övervakning av barnskyddet inom JO:s kansli.
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År 2012 trädde en ny adoptionslag i kraft. Genom denna lag har riksdagen stärkt barnens och
föräldrarnas rättigheter i adoptionsförfarandet.
Högsta domstolen (HD) gav i januari 2012 ett
prejudikat om fastställande av faderskap (HD
2012:11). Där omprövade HD sin tidigare inställning om begränsning av talerätten för fastställande av faderskap enligt lagen angående införande av lagen om faderskap, efter att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
(Europadomstolen) 6.7.2010 avgjort fallen Backlund och Grönmark v. Finland. HD ansåg att de
tidsfrister för att väcka talan som ingår i lagen
står i strid med grundlagen och lät därför bli att
tillämpa dem. I stället fastställdes faderskapet.
Europadomstolen gav år 2012 flera domar
som gäller barnets rättigheter. I ärendena Kautzor v. Tyskland och Ahrens v. Tyskland (22.3.2012)
var det enligt Europadomstolen inte fråga om
skyddet för familjelivet, eftersom det hade visats
att klagandena, som ansåg sig vara far till barnen,
inte ens hade för avsikt att upprätta familjeliv
med något av barnen eller med deras mödrar.
Europadomstolen hade inte heller konstaterat kränkning av familjelivet i ärendena Kopf och
Liberda v. Österrike (17.1.2012) eller Levin v. Sverige
(15.3.2012), som båda gällde umgänge med barn.
Enligt Europadomstolen hade de nationella domstolarna i sina avgöranden nått en rättvis balans
mellan motstridiga intressen.
Europadomstolen ansåg att den nationella
myndigheten hade kränkt det i konventionen
om de mänskliga rättigheterna bestämda skyddet för familjelivet i ärendena Strömblad v. Sverige
(5.4.2012), Santos Nunes v. Portugal (22.5.2012) och
X. v. Slovenien (28.6.2012); i dessa fall hade rättegångarna om vårdnad eller verkställighet av vårdnadsbeslut inte skett tillräckligt snabbt. Ärendena hade pågått i flera år och i alla dessa fall hade

dröjsmålet försvårat relationerna mellan barnet
och den förälder som inte bodde med barnet.
Enligt statistik som publicerades år 2012 har
fallen av omhändertagande av barn ökat ytterli
gare. Antalet brådskande placeringar hade ökat
med ca 15 %. Antalet barn i vård utom hemmet
uppgick år 2011 till över 17 000, av vilka drygt
10 000 var omhändertagna (Institutet för hälsa
och välfärd, officiell statistik för Finland, Barnskydd 2011, www.julkari.fi).
De händelser som ledde till en åttaårig flickas
död i maj 2012 fick stor uppmärksamhet i offentligheten och gav anledning till flera utredningar.
En utredning om huruvida barnskyddet i Helsingfors handlat i enlighet med lag pågår vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, i samarbete med Regionförvaltningsverket för Södra Finland. Statsrådet tillsatte
en fristående undersökningsgrupp för att utreda
händelserna.
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
tillsatte också en arbetsgrupp under ledning av
översocialrådet Aulikki Kananoja med uppgift
att utreda hur barnskyddslagen fungerar och
vilka särskilda problem som finns inom barnskyddet. Denna arbetsgrupp gav i november
2012 en mellanrapport av vilken bl.a. framgår
att det finns brister i bestämmelserna om inhämtning, lagring och överlåtelse av uppgifter,
vilket hindrar samarbetet mellan myndigheterna
(SHM:s rapporter och promemorior 2012:28).
Barnombudsmannen fäste år 2012 uppmärksamhet vid barns och ungdomars egna erfarenheter av vård utom hemmet. De ungas förslag
för att förbättra barnskyddet och vården utom
hemmet publicerades under namnet ”Skydda
drömmarna, värna om hoppet” (Skrifter utgivna
av barnombudsmannens byrå 2012:6). Erfarenhe
terna bygger på material som insamlats under
möten som ordnats på olika orter för barn och
unga i vård utom hemmet, i arrangemang av
gruppen Selviytyjät. De som ingår i gruppen har
alla själva vårdats utom hemmet. I förslagen betonas betydelsen av nära mänskliga relationer,
öppenhet och rättvisa i maktutövningen, ansva-

riga socialarbetaren och t.ex. tillgången till information om de tillsynsmyndigheter som barnet
vid behov kan vända sig till.

4.12.2
Laglighetskontrollen
År 2012 avgjordes inom laglighetskontrollen 276
ärenden som gällde barnets rättigheter, omkring
en tredjedel fler än året innan (202). Ärendena
bildar inte en egen grupp i den totala statistiken,
eftersom denna är uppdelad enligt de granskade
myndigheterna. De flesta avgörandena om barnets rättigheter (inalles 211) gäller socialvårdssektorn. Avgörandena gäller barnskydd, barnatillsyningsmännens verksamhet, vårdnadsutredningar
och en stor del av dagvårdsfallen. Barnskyddet är
det vanligaste föremålet för klagomål till JO. Av
alla avgöranden om barnets rättigheter gällde omkring hälften på ett eller annat sätt barnskyddet.
Nedan redogörs för ett antal avgöranden som
gäller barnets rättigheter. Några avgöranden år
2012 som gäller dagvård beskrivs dock i den allmänna översikten av socialvården, avsnitt 4.10.1.

4.12.3
Avgöranden

En myndighets skyldighet att göra
en barnskyddsanmälan, andra anmälningar
samt att vidta åtgärder
En barnskyddsmyndighet är skyldig att meddela
polisen om det finns befogad anledning att misstänka att ett barn utsätts för behandling som enligt 20 eller 21 kap. i strafflagen straffas med minst
två års fängelse. Också i sådana fall där gärningen
inte uppfyller dessa krav har en socialmyndighet
rätt att på eget initiativ informera polisen, om
myndigheten anser detta vara nödvändigt på
grund av ett barns intresse eller ett synnerligen
viktigt allmänt intresse (18 § 3 mom. i lagen om
klientens ställning och rättigheter inom socialvården, nedan klientlagen).
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En socialmyndighet hade ansett att en polisanmälan skulle ha inneburit en risk för ett barns
säkerhet. En anmälan gjordes dock nio månader
senare, bl.a. eftersom saken tyngde barnet. BJO
ansåg att socialmyndigheten inte hade förfarit
lagstridigt, men att barnets rättigheter hade blivit bättre tillgodosedda ifall saken redan betydligt
tidigare hade behandlats ingående med barnet
och dennes närstående (1949/4/11).
Socialjouren hade gjort ett hembesök med
anledning av en barnskyddsanmälan, i syfte att
utreda om barnets vårdnadshavare kunde ta hand
om barnet. BJO ansåg att hembesöket var motiverat, men att socialarbetarna hade överskridit
sina befogenheter bl.a. genom att öppna skåp
för att se efter om där fanns alkohol. BJO konstaterade att en förutsättning för att göra ett rusmedelstest med samtycke av den testade är att
myndigheten försäkrar sig om att samtycket är
genuint. Klienten måste också informeras om
följden av att samtycke inte ges och hur testresultaten kommer att användas (3046/4/11).
Ett barn hade skrivit en skoluppsats med oroväckande innehåll. Efter en anmälan från skolan
bokade socialjouren tid för barnet på en läkarmottagning för att få en observationsremiss. Barnets
föräldrar fick genom polisen kännedom om tidsbeställningen. Förfarandet var inte korrekt, eftersom situationen inte var så brådskande att det inte hade varit möjligt att i förväg kontakta föräldrarna och barnet. Barnet och föräldrarna hade
också varit berättigade att få information, framföra sina synpunkter på saken och få dem beaktade (5 § och 4 § 2 mom. i klientlagen samt 5 § i
barnskyddslagen, 4401/4/10*).
Enligt barnskyddslagen ska ett barns behov
av barnskydd utredas inom tre månader från det
att barnskyddsärendet blivit anhängigt, t.ex. i
form av en barnskyddsanmälan. En kommuns
socialväsen hade handlat i strid med lagen, när
en utredning om behovet av barnskydd hade pågått i sex och en halv månad. En kommun är
skyldig att se till att dess socialväsen har tillräckligt med resurser för att kommunens lagstadgade uppgifter ska kunna fullgöras på ett ändamålsenligt sätt (2278/4/10). Dröjsmål med utredningar
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om behovet av barnskydd förekom också i ärendena 1467/4/11* och 1950/4/10. En pågående vårdnadstvist mellan föräldrarna, eller någon annan
konfliktsituation ger inte myndigheten rätt att
låta bli att undersöka en barnskyddsanmälan
(2954/4/11).

Barnskydd i form av öppen vård
och eftervård
Uppgörandet av en klientplan i ett barnskyddsärende hade tagit flera månader i anspråk, vilket
hade lett till att barnet inte fått barnskyddstjänster. Orsaken till dröjsmålet var att vårdnadshavaren var ovillig att samarbeta. BJO ansåg förfarandet felaktigt (975/4/11*).
En socialarbetare hade träffat ett barn utan att
meddela föräldrarna om saken. Enligt 29 § i barnskyddslagen ska samarbete med barnets vårdnadshavare eftersträvas, om det inte med tanke på barnets bästa är nödvändigt att mötet sker utan samtycke av vårdnadshavaren (2158/4/11).
Ett omhändertagande av ett barn hade avslutats när den förälder som hade vårdnaden gick
med på att barnet skulle få bo hos den andra föräldern. Underhållsavtalet som uppgjordes med
tanke på de ändrade förhållandena fastställdes
dock först ett par år senare, men avtalet om vårdnad ändrades inte ens då. BJO ansåg att även om
initiativet till beslut om barnets vårdnad och underhåll i första hand är en sak mellan föräldrarna,
borde socialväsendet ha följt med händelserna
efter att omhändertagandet hade upphört och
ingripit ifall föräldrarna inte inom en rimlig tid
tagit initiativ till att ordna vårdnaden och underhållet så att förhållandena motsvarade de krav
som myndigheterna ställt som villkor för att avsluta omhändertagandet (522/4/10 m.fl.).
Klaganden hade på begäran av en socialmyndighet förordnats till vårdnadshavare för barnen
i en vänfamilj, eftersom barnen efter moderns
död saknade vårdnadshavare. Barnen var klienter
hos barnskyddet. Medan vännen ännu levde hade
klaganden samtyckt till att vid behov bli barnens
vårdnadshavare. Efter vännens död inlämnade so-

cialväsendet en ansökan till tingsrätten, som förordnade föräldrarna i vänfamiljen till vårdnadshavare. Med stöd av det tidigare givna samtycket
ansåg dock socialväsendet att barnen hade placerats privat hos klaganden. Ett beslut om att betala
utkomststöd för omsorgen om barnen hade dock
ändrats efter besvär hos förvaltningsdomstolen.
I stället ålade domstolen socialväsendet att betala bidrag enligt bestämmelserna i förordningen
om arvoden och ersättning till familjevårdare.
Socialväsendet erlade bidragen enligt beslutet,
men först flera månader senare.
BJO ansåg att socialväsendet hade dröjt med
att betala bidrag till klaganden och att uppfattningen om att barnen hade placerats privat var
uppenbart lagstridig. Socialväsendet hade även
underlåtit att ge klaganden en redogörelse för
dennes rättigheter och skyldigheter samt olika
tillgängliga alternativ innan ansökan om överföring av vårdnaden inlämnades till tingsrätten.
BJO föreslog för socialväsendet att klaganden
ges gottgörelse för olägenheterna och besväret
i samband med dröjsmålet, och bad att få en rapport om hur ärendet avgjorts (801/4/10).
Socialväsendet meddelade inom utsatt tid att
klaganden beviljats en gottgörelse som motsvarade
dröjsmålsränta, sammanlagt ca 3 500 €.

Begränsning av kontakterna när
ett barn vårdas utom hemmet
Rätten för ett omhändertaget barn, som placerats
i vård utom hemmet, att hålla kontakt med sina
föräldrar och syskon samt med andra närstående
kan begränsas på grunder som anges i lag, om någon överenskommelse om kontakterna inte ingår
i klientplanen. BJO tog i sitt avgörande ställning
till vilka personer som kan betraktas som barnets
närstående, utöver föräldrarna och syskonen. Frågan måste avgöras individuellt för varje barn med
beaktande av släkt- och familjeband samt bestående kontakter. En far- eller morförälder kan med
tanke på familjebanden anses vara en närstående,
även om kontakterna inte varit särskilt intensiva.
Socialväsendet hade till barnets far överlåtit upp-

draget att meddela barnets farmor att mötet hon
hade önskat med barnet hade förvägrats. Socialväsendet hade förfarit i strid med lagen genom
att inte ge farmodern ett överklagbart beslut om
saken (540/4/10).
Socialväsendet hade fattat beslut om begränsning av kontakterna mellan en minderårig flicka,
som vårdades utom hemmet, och hennes pojkvän. Beslutet hade delgivits endast flickan och
hennes föräldrar. Beslutet med besvärsanvisning
borde också ha skickats till den myndiga pojkvännen. Förhållandet mellan de unga och myndighetens avsikt att begränsa deras umgänge framgick
av klientplanen. Ärendet togs upp av BJO på eget
initiativ (4596/2/11).
Ett omhändertaget barns gudmor hade skriftligen begärt att få träffa sitt gudbarn, men begäran hade avslagits. Socialväsendet borde ha fattat
beslut om med besvärsanvisning, så att frågan vid
behov kunde ha överklagats hos förvaltningsdomstolen. Om så hade skett, kunde också vid behov
frågan om en gudmor borde anses vara en närstående till barnet ha avgjorts (1558/4/12*).
Skyldigheten enligt förvaltningslagen om
att ett ärendes behandling måste ske utan dröjsmål har särskild betydelse i situationer som gäller
barnets grundläggande fri- och rättigheter. Socialväsendet hade förfarit felaktigt, när dess beslut
om begränsning av kontakter bl.a. i augusti hade
getts så sent som den första augusti (2592/4/12).
I ett annat ärende ansåg socialvårdsmyndigheten
att något beslut inte behövdes, eftersom frågan
gällde iakttagande av normala besökstider och
en praxis som innebar att besök bör avtalas på
förhand. BJO ansåg att kontakterna i praktiken
hade begränsats, varför ett beslut om detta borde ha fattats i enlighet med klagandens begäran
(4371/4/11).
Klaganden hade för umgänget med sina omhändertagna barn beviljats fem euro per dag i
matpengar, vilket klaganden ansåg vara för litet.
Klaganden hade fått pengarna först i efterskott,
efter besöken och exempelvis efter sommarlovet. Matpengar är viktiga för att umgänget mellan barn och föräldrar ska kunna äga rum. Kommunen hade försummat sin skyldighet att beta-
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la matpengarna utan dröjsmål. Själva beloppet
motsvarade dock anvisningarna. BJO ansåg dock
att det med tanke på de grundläggande fri- och
rättigheterna vore bättre att föräldrar till barn
som vårdas utom hemmet beviljas matpengar
enligt individuell prövning. Hon påpekade också
att de av SHM uppgjorda anvisningarna för utkomststödet baserades på beräkningar som var
cirka 10 år gamla. BJO bad ministeriet meddela
senast 30.6.2013 vilka åtgärder som kommer att
vidtas för att justera beloppen (2678/4/11).

Övriga förhållanden för barn i vård
utom hemmet
BJO gav en privat barnskyddsanstalt en anmärkning för att ett barn behandlats kränkande och i
strid med lag och grundläggande fri- och rättigheter. En ingående redogörelse för detta fall finns
nedan (4547/4/10*). Det var nu för andra gången
som BJO utfärdade en anmärkning mot ett privat
barnhem med anledning av allvarliga kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna.
En beskrivning av den föregående anmärkningen
ingår i berättelsen för år 2010 (4138/2/09).
BJO undersökte ett förfarande vid en barnskyddsanstalt med anledning av frågan om vilken ersättningsskyldighet som kunde påföras ett
barn. Barnet hade kastat en sko mot en bostadsbyggnad och därigenom krossat ett ytterfönster.
Anstaltspersonalen beslutade att barnet skulle
ersätta skadan och att pengarna skulle tas från de
despositionsmedel anstalten betalade ut. Ersättningen var mindre än 100 euro. Förfarandet var
felaktigt. Barnets rätt till rättsskydd, som är en
grundläggande fri- och rättigheter, hade förutsatt
att skadeståndsskyldigheten och ersättningsbeloppet hade avgjorts av en opartisk instans.
En minderårig är inte behörig att ingå rättsligt
giltiga avtal eller andra rättshandlingar. Avtal och
rättshandlingar som ingås av en omyndig person
är inte bindande för denne. En omyndig kan dock
göra rättshandlingar som med hänsyn till omständigheterna är sedvanliga och av ringa värde.
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Trots detta kan en barnskyddsanstalt i allmänhet
inte på ett giltigt sätt avtala om skadestånd med
ett omhändertaget barn. Det beror på följande.
Enligt huvudregeln är ett avtal om skadestånd som ingås utan medverkan av vårdnadshavare utan verkan. Avtalet är m.a.o. inte bindande
för den minderåriga.
För att ett barn ska kunna avtala om ersättning, måste parterna på jämlika villkor kunna bedöma vem som ansvarar för skadan, och ersättningen ska enligt gällande skadeståndsbestämmelser fastställas utgående från det vållande som
ingår i barnets gärning.
Om ett barn konstateras vara skadeståndsskyldigt, måste ersättningens storlek i varje enskilt fall bedömas individuellt, utgående från barnets ålder, utvecklingsnivå och andra relevanta
omständigheter. Skadeståndsbeloppet påverkas
också av den skadelidande partens förhållanden.
Även om parterna vore i stånd att opartiskt
bedöma ett barns ansvar och det belopp barnet
ska betala, är situationen annorlunda då det gäller ett omhändertaget barn, i och med att motparten i avtalet är den anstalt där barnet är placerat. I en sådan situation är det mycket sannolikt
att barnet får den uppfattningen att dess enda
möjlighet är att gå med på avtalet.
Av dessa orsaker ansåg BJO att barnets dispositionsmedel inte fick användas för skadeståndet
enbart på basis av att barnet gett sitt samtycke.
Barnskyddsanstalten hade förfarit lagstridigt
när beslutet om ersättande av skadan hade fattats ensidigt av personalen. Överenskommelsen
om skadeståndsansvaret och ersättningsbeloppet
borde ha ingåtts med barnets vårdnadshavare och
andra lagliga företrädare. Socialarbetarna i den
kommun som placerat barnet borde inte ha godkänt förfarandet. BJO ansåg det vara befogat att
barnskyddsanstalterna ges anvisningar om handläggningen av skadeståndsfrågor och om användningen av barnens privata medel (3572/4/11*).
Barnskyddsenheten inom Institutet för hälsa
och välfärd, som bl.a. har hand om styrningen och
övervakningen av statliga skolhem och fängelsernas
familjeavdelningar, har utfärdat en anvisning för

de statliga skolhemmen om principerna för hanteringen av skador som barnen orsakar. Enheten har
också meddelat att anvisningen till tillämpliga delar
tas in i handboken om barnskydd. Denna handbok
utges på adressen www.sosiaaliportti.fi.

Hörande av en part i ett barnskyddsärende
och behandlingen vid domstol
Kontakterna mellan klaganden och dennes omhändertagna barn hade begränsats, utan att något
beslut fattats. Den kommunala socialmyndigheten förklarade detta med att klaganden inte hade
kunnat höras. Han hade sänts kallelser med mottagningsbevis för att bli hörd, men på grund av
sin livssituation hade han inte tagit emot kallelserna. Detta kände socialmyndigheten till. Vid
ett tillfälle, då klaganden inkallats för ett annat
ändamål, hade hon kunnat höras. Detta innebar
dock att klaganden inte haft tillfälle att tillkalla
ett biträde eller möjlighet att studera handlingarna före själva hörandet.
BJO ansåg att kallelse och delgivning för hörande av en part måste ske på ett sätt som beaktar
dennes livssituation och som tryggar hans eller
hennes rättigheter. Efter händelserna hade kommunen ändrar sitt förfaringssätt, lyssnat på klagandens önskemål och kommunicerat t.ex. med
sms eller genom att göra hembesök (2710/4/10).
Hörande per telefon är godtagbart endast i
undantagsfall t.ex. på grund av brådska. Också i
sådana fall bör klaganden beredas möjlighet att i
förväg ta del av alla relevanta handlingar och uppgifter (1128/4/12). Även om parterna inte hörs inför ett brådskande placeringsbeslut, måste myndigheten utreda parternas åsikter i ärendet (39 a §
i barnskyddslagen). Åsikterna är av betydelse bl.a.
för bedömningen av om det är möjligt att placera
barnet i öppen vård med stödåtgärder. Av denna
anledning måste åsikterna också antecknas (246
och 2808/4/11). Eftersom det för placering i öppen
vård med stödåtgärder krävs samtycke av ett barn
som fyllt 12 år, borde även barnets åsikt ha utretts
före placeringen i öppen vård. Om barnet motsät-

ter sig placeringen måste myndigheten avgöra om
det t.ex. finns förutsättningar för en brådskande
placering (2394/4/10).
I ett barnskyddsärende är det möjligt att för
förordna en intressebevakare för barnet, som i
vårdnadshavarens ställe för dennes talan, ifall det
finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intresse i
ärendet, och ifall det behövs en intressebevakare
för att barnets intressen ska tryggas (22 § i barnskyddslagen).
Eftersom intressebevakarens uppgifter inte
hade preciseras och det även annars var oklart
om uppdraget skulle fortgå, borde intressebevakaren regelbundet ha rådgjort om sitt uppdrag
med vårdnadshavarna och vid behov vidtagit åtgärder för att avsluta uppdraget. Eftersom intressebevakaren och en vårdnadshavare var oense
om nödvändigheten av att mandatet som intressebevakare skulle fortsätta, hade en domstol kunnat avgöra frågan med stöd av 17 § 2 mom. i lagen
om förmyndarverksamhet (2171/4/10).
BJO undersökte också högsta förvaltningsdomstolens (HFD) förfarande i ett barnskydds
ärende (2307/4/11*). För detta avgörande ingår en
närmare redogörelse längre fram, sida 280.

Möjligheten att få information
om barnskyddet
Klagomål som gäller barnskyddsmyndigheternas förfarande i fråga om att lämna ut eller vägra
lämna ut information har oftare än vanligt lett
till åtgärder från BJO:s sida.
Då det gällde klienternas rätt att få ut uppgifter om sig själva eller i stöd av sin partsställning
eller att få korrekta svar på en begäran om uppgifter, konstaterade BJO att myndigheterna hade
förfarit lagstridigt i ärendena 2531/4/10, 1600/4/11,
2881/4/12, 627/4/12 och 2158/4/11. Orsakerna var
bl.a. att en begäran om uppgifter inte överförts
till den behöriga myndigheten, att sökanden inte
hade upplysts om det korrekta förfarandet, eller
att handläggningen av ärendet på annat sätt hade
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skett fördröjts eller inte skett inom den tid som
anges i offentlighetslagen.
I ett fall berodde det lagstridiga förfarandet
på att myndigheten inte hade godkänt klientens
fullmakt. BJO konstaterade att myndigheterna
inte har rätt att begränsa en parts rätt att få uppgifter av andra orsaker än sådana som uttryckligen anges i lag (2710/4/10).
En klagande bad JO undersöka huruvida sekretessbelagda uppgifter i ett barnskyddsärende,
som gällde klaganden och dennes barn, hade
getts till utomstående i strid med bestämmelserna om tystnadsplikten. Det framgick att uppgifter om klaganden, som bodde i en s.k. nyfamilj,
och dennes barn hade getts till vårdnadshavaren
för ett barn, som umgicks med den andra föräldern i nyfamiljen. De yppade uppgifterna ingick
i klientjournalerna om klaganden och dennes
barn, och de handlade om upprepade våldshandlingar i nyfamiljen.
BJO kritiserade inte socialarbetaren ifråga.
Om den socialarbetare som lämnat ut uppgifterna eller någon annan kommunal socialarbetare
hade gjort en barnskyddsanmälan om barnet utgående från de uppgifter som hade uppdagats om
nyfamiljen, så hade barnets vårdnadshavare varit
berättigad att ta del av uppgifterna om sitt eget
barn (2902/4/10).
Förfarandet i ärendet 2271/4/10 gav anledning till
kritik. Klaganden hade samtyckt till att information om ett barnskyddsärende fick ges till klagandens mor, som utgående från de planer som uppgjorts i ärendet också hade fått rätt att ta del av
uppgifterna på annan grund. En socialarbetare
hade dock till modern också gett andra, sekretessbelagda uppgifter som lämnats av klaganden och
som gällde en tredje person. Socialarbetaren hade
alltså handlat i strid med lagen. Klaganden hade
inte för den tredje personens del kunna samtycka
till att t.ex. uppgifter om dennes hälsotillstånd
fick överlämnas till klagandens mor.
I flera av sina avgöranden betonade BJO (t.ex.
i ärende 4432/4/11) att en myndighet inte får använda sig av okrypterade e-postkontakter för
meddelanden till klienter, eftersom uppgifterna
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som gäller socialvården är sekretessbelagda. Däremot står det en klient fritt att till myndigheten
med e-post insända uppgifter om sig själv, eftersom översändningen i så fall sker på klientens
ansvar.

Vårdnad av barn och umgängesrätt
Den ena av två vårdnadshavare hade skriftligt
meddelat en barnatillsyningsman om en misstanke om att deras barn hade utsatts för misshandel.
Barnatillsyningsmannen hade undersökt saken
som en fråga om behovet att ändra avtalet om
vårdnaden och barnets boende. Samma barnatillsyningsman hade tidigare bistått föräldrarna i
ärenden om umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen borde dock ha behandlat meddelandet om den misstänkta misshandeln som en
barnskyddsanmälan. Om så hade skett, hade det
sannolikt varit möjligt att vidta barnskyddsåtgärder i ett tidigare skede (1950/4/10).
En socialdirektör hade beslutat om begränsning av umgänget mellan ett barn och dess förälder, så att umgängesrätten var mer begränsad
än vad som bestämts av domstol. I bakgrunden
för beslutet fanns orsaker som hade föranlett den
andra föräldern att begära polisundersökning.
Socialdirektörens beslut var lagstridigt. Beslut
om umgängesrätt får bara fattas av tingsrätten,
såvida inte föräldrarna gemensamt överenskommer om saken och detta avtal fastställs av en socialmyndighet. Barnet hade inte omhändertagits
(4068/4/11).
Socialväsendet hade utan giltig orsak dröjt
med att göra en vårdnadsutredning som begärts
av tingsrätten; arbetet tog ca 12 månader. Vårdnadsutredningen gjordes i samarbete mellan två
kommuner, men samarbetet inleddes först efter
att ca 10 månader förflutit från tingsrättens begäran. Enligt utredningen fanns det inga tecken på
att enskilda tjänsteinnehavare skulle ha försummat sina skyldigheter.

BJO ansåg att staden inte kunde åberopa bristande resurser, utan den borde ha tillgodosett sin förmåga att sköta sina lagstadgade uppgifter genom
att fördela resurserna bättre. JO Paunio hade i ett
avgörande år 2009 kritiserat staden för försenade
vårdnadsutredningar (4040/4/08). Också den gången hade staden hänvisat till bristande resurser.
BJO sände sitt avgörande för kännedom till regionförvaltningsverket, med en begäran om att
verket övervakar stadens förfarande vid vårdnadsutredningar (2000/4/10).
En stad hade på vissa villkor förbjudit bildoch ljudupptagningar i de lokaler som inrättats
för övervakat umgänge mellan föräldrar och barn.
Detta förbud hade intagits i mötesplatsens förhållningsregler, regler som de som ville utnyttja
lokalerna ålades att godkänna och underteckna.
BJO ansåg att rätten att ta bilder var en grundläggande rättighet, och att en stad inte med egna
beslut hade rätt att begränsa bildupptagningar
i lokalerna (2678/4/10*).
JO ansåg att en tingsrätt hade förfarit i strid
med lag, när handläggningen av ett ärende som
gällde verkställigheten av rätten till umgänge
med ett barn hade tagit nästan åtta månader,
trots att ärendet enligt lagen skulle handläggas
i brådskande ordning. JO betonade särskilt att
handläggningen under sex månader inte alls hade framskridit efter att medlarens rapport hade
inlämnats till tingsrätten. JO beaktade dock att
dröjsmålet också delvis berodde på orsaker som
hade med parterna att göra, och att parternas rätt
inte blivit lidande (301/4/12). I en annan tingsrätt
hade en tingsdomare förfarit felaktigt genom att
försumma att till befolkningsregistersystemet
meddela om ett domslut i ett vårdnadsärende
(2239/4/11).
BJO uppmärksammade en tvåspråkig kommun på att en klient har rätt att få barnatillsyningsmannatjänster på sitt eget modersmål, i
detta fall på finska. Detta avgörande har också
tagits med i avsnittet om språkliga rättigheter
(2888/4/12).

Skolor, skolskjutsar och polisens verksamhet
Klagomålen som gällde skolan handlade bl.a. om
elevvård, specialundervisning, disciplin och bestraffningar i skolorna, elevintagning samt skolskjutsar. Vissa avgöranden om barnets rättigheter
har också beskrivits i avsnittet om undervisningsoch kulturväsendet (3544/4/11*, valet av elever till
idrottsgymnasier och 2822/4/10*, mögelproblem
i en skola). I sina avgöranden som gällde specialundervisning och skolskjutsar har BJO betonat
rättsskyddet för föräldrar och barn, rätten att få
avgöranden i en form som kan överklagas och
rätten att bli hörd på ett korrekt sätt (4294 och
4204/4/10 samt 997/4/11).
Polisen hade tillsammans med några socialarbetare hämtat ett sjuårigt barn, som var ensamt
hemma, till polisstationen, där barnet hördes i
ett ärende som gällde en misstanke om att barnet
utsatts för våld av sin mor. Situationen hade varit påfrestande för barnet. BJO ansåg att polisen
hade förfarit felaktigt genom att barnet hördes
utan att en vårdnadshavare var närvarande. Det
gavs inte något skäl till varför någon intressebevakare inte hade förordnats som ställföreträdare
för vårdnadshavaren i enlighet med förundersökningslagen (§ 33). Att en socialarbetare var närvarande eliminerar inte den nämnda skyldigheten.
Också i övrigt hade barnets rätt enligt BJO tillgodosetts bättre om man hade beaktat barnets
eventuella behov av ett biträde och en stödperson, och om myndigheten hade övervägt möjligheten att höra barnet på ett ställe som bättre än
polisstationen hade lämpat sig för detta ändamål
(4570/4/11).
Polisen hade gripit en 17-årig pojke i samband
med en demonstration. Polisen hade underrättat
socialmyndigheterna om gripandet, och det hade
då överenskommits att denna myndighet skulle
underrätta pojkens föräldrar om saken. Enligt klagaden hade detta dock inte skett. Eftersom det
visade sig att ett mycket stort antal demonstranter hade gripits, var polisen medveten om att även
gripandet av 17-åringen kunde dröja längre än van-
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ligt. Därför hade det enligt BJO varit motiverat att
polisen direkt skulle ha meddelat pojkens vårdnadshavare om saken. Socialmyndigheterna hade
t.ex. inga möjligheter att bedöma hur länge pojken skulle hållas gripen (3037/4/11).

Boende samt underhållsstöd
och bostadsbidrag
År 2012 avgjordes flera klagomål om barns boendeförhållanden som anslöt sig till barnets rättigheter. I avgörandet 2931/4/11* kritiserade BJO myndigheterna för att det hade dröjt oskäligt länge
att få till stånd ett beslut om ombyggnad av en
bostad. Det var fråga om att bygga en rullstolsramp som en rörelsehandikappad gymnasieelev
oundgängligen behövde.
I två avgöranden gällde det bl.a. en förälders
bostadsbehov och dennes möjligheter att umgås
med barnet och ha det på besök i bostaden, möjligtvis även att få bo med barnet. BJO påpekade
att en myndighet bör göra en helhetsbedömning
av alla de omständigheter som gäller bostadsbehovet, kontakterna mellan föräldrar och barn
eller en återförening mellan dem samt annat
skydd för familjelivet och behovet av olika slags
stöd för barn och föräldrar (1188* och 387/4/12*).
Ett avgörande som gäller underlåten indrivning av obetalda underhållsstöd har refererats i
socialvårdsavsnittet, 4.10 (380/4/11). Redogörelsen för ett avgörande enligt vilket ett meddelande om studiestöd till en minderårig också ska
skickas till vårdnadshavaren finns i avsnitten om
socialförsäkring, 4.14 (4529/4/10*).

Övriga avgöranden
Klaganden hade för sitt barn inte fått tid vid en
läkarmottagning för att få ett av hälsointyg för
ungdom. På hälsostationen, driven av centralen
för primärvård Oiva, hade först meddelats att
tidsbeställning till en husläkare bara kan ske om
måndagarna. Följande måndag fick klaganden
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kontakt med hälsostationen först efter att ha
ringt i en halvtimme, och när samtalet kom fram,
var alla läkartider upptagna. Det var inte fråga om
ett fall som omfattades av vårdgarantin. Förfarandet var lagstridigt (126/4/11). Övriga avgöranden
med anknytning till barns rätt till hälsovård har
behandlats i den allmänna översikten av hälsooch sjukvårdsfrågor i kapitel 4.11.
Flera klagomål som gällde företrädare för ensamkommande barn gällde utbetalningen av företrädarnas arvoden, som i början av år 2010 hade övertagits av Immigrationsverket. BJO avgjorde också ett ärende som gällde oklarheter mellan
en företrädare och en mottagningscentral om
den inbördes fördelningen av uppgifter mellan
dessa, enligt den dåvarande lagen om främjande
av invandrares integration. Bestämmelserna om
arbetsfördelningen lämnade många omständigheter öppna för tolkning. De dåvarande bestämmelserna har sedermera överförts, till stora delar
utan ändringar, till den numera gällande lagen
om mottagande av personer som söker internationellt skydd. Därför har BJO för avsikt att uppmärksamma dessa frågor i sin framtida verksamhet (1961/4/10).

4.12.4
Enskilda avgöranden

Dröjsmål vid handläggningen av
ett barnskyddsärende vid HFD
Med anledning av ett klagomål utredde BJO hur
länge det hade tagit för HFD att handlägga ett
besvärsärende om upphörande av omhändertagandet av ett barn. Besvären med kravet på att
omhändertagandet skulle upphöra hade inkommit till HFD 31.5.2010. HFD förkastade besluten
av förvaltningsdomstolen och av avdelningschefen för socialarbete i Forssa stad med ett beslut
givet 27.12.2011. HFD hade behandlat ärendet
under en session 25.8.2011 och då förordnat om
muntlig förhandling. Den muntliga förhandlin-

gen hölls 8.11.2011 och avgörandet gavs som sagt
27.12.2011. Handläggningen vid HFD hade såldes
pågått i ca 19 månader. Barnskyddsärenden ska
handläggas i brådskande ordning.
Enligt utredningen från HFD avgörs barnskyddsärendena vid sektion III inom domstolen,
där även andra ärenden förekommer. En stor del
av de ärenden som sektionen ska behandla är sådana som kräver brådskande handläggning. Den
genomsnittliga handläggningstiden för alla avgjorda ärenden var enligt en 3.10.2011 daterad statistik 12 månader. För ärenden som gällde omhändertagande av barn och placering av barn i vård
utom hemmet var tiden i genomsnitt 13,4 månader och för ärenden som gällde upphörande av
omhändertagande 12,9 månader. Hela HFD-sektionen var enig om att handläggningstiderna var
alltför långa. Även det ärende som klagomålet
gällde hade dröjt beklagligt länge. Dröjsmålet var
stort trots att utredningen visade att kanslipersonalen och föredragandena var kunniga och ansvarskännande samt hade god arbetsmotivation.
Enligt utredningen hade införandet av barnskyddslagen år 2008 hade lett till en ökad mängd
barnskyddsärenden. Detta var väntat, men trots
detta hade inga nya resurser anvisats. De genomsnittliga handläggningstiderna för barnskyddsärenden hade helt följdriktigt ökat i jämn takt
(11,1 månader år 2010, 12,2 månader år 2011 och
12,7 månader i slutet av år 2012). När muntlig förhandling förekom, förlängdes handläggningstiden, men exempelvis just i den fråga som klagomålet gällde var muntlig förhandling en nödvändighet. En bidragande orsak till den långa handläggningen var att HFD vid samma tidpunkt hade
fått in ett rekordantal barnskyddsärenden, medan
föredraganderesurserna inte hade kunnat ökas i
motsvarande mån. Avgörandet i den aktuella saken blev ett s.k. årsboksavgörande, och detta bidrog också till förseningen.
Handläggningstiden för klagadens besvär,
nästan exakt 19 månader, hade helt uppenbart
varit för lång, särskilt med beaktande av ärendets
art. På ett allmänt plan påpekade BJO vikten av

att ärenden som anges vara brådskande också bör
handläggas snabbt inom HFD. Tiden får inte vara
längre än den genomsnittliga tiden för alla ärenden sammanräknat.
Kravet på handläggning utan dröjsmål grundar sig på 21 § i grundlagen och i barnskyddsärenden särskilt på 88 § i barnskyddslagen. Även
HFD:s arbetsordning och Europadomstolens praxis talade för en rask handläggning av barnskyddsärenden.
Enligt vedertagen praxis inom laglighetsövervakningen är det inte acceptabelt att hänvisa till
resursbrist eller stor arbetsmängd när det är fråga
om det rättsskydd som garanteras i grundlagen
och de krav som detta rättsskydd ställer på behandlingen av ärenden. Med andra ord hade HFD
inte framfört godtagbara skäl för att handläggningen dröjde så länge.
Det allmänna ska organisera rättsskipningen
så att den kan ske utan obefogat dröjsmål. Trots
att sektionen var helt enig om handläggningens
långsamhet, innehöll utredningen inga förslag
till åtgärder som kunde leda till snabbare genomgångstider. Sektionen hade redan i det här skedet
gått in för att försöka påskynda handläggningen
särskilt av ärenden som gäller upphörandet av
omhändertaganden och frågor som gäller brådskande placering, likaså andra ärenden som ur barnens synpunkt hör till de mest brådskande, där
det beslut som är föremål för besvär innebär ändringar i barnets tillfälliga placeringsplats utom
hemmet. I det aktuella fallet hade denna princip
alltså inte förverkligats. Därför misstänkte BJO
att kravet på snabb handläggning av barnskyddsärenden inte hade beaktats i tillräcklig utsträckning vid fördelningen av resurserna inom HFD.
Med tanke på framtiden framförde BJO sin uppfattning om att handläggningstiderna är för långa
i besvärsärenden om omhändertagande av barn,
som enligt lagen ska handläggas brådskande.
BJO Sakslins beslut 31.12.2012,
dnr 2307/4/11*, föredragande Minna Verronen
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Bemötandet vid en privat barnskyddsanstalt kränkte barnets grundläggande
fri- och rättigheter
Ett barn som tidigare varit omhändertaget hade
tillsammans med sin vårdnadshavare bemyndigat sin f.d. socialarbetare att lämna in klagomål
om behandlingen vid en privat barnskyddsanstalt, där barnet efter omhändertagandet hade
varit placerat. Enligt klagomålet hade barnet utsatts för olagliga begränsningsåtgärder. Begränsningarna hade genomförts på ett förödmjukande
sätt och där hade enligt klagomålet ingått drag
som var jämförbara med bestraffningar.
Eftersom den privata barnskyddsanstalten
ger omhändertagna barn vård utom hemmet,
sköter den ett offentligt uppdrag och omfattas
alltså av justitieombudsmannens tillsyn. När de
anställda verkställer begräsningsåtgärder gäller
för dem samma straffrättsliga ansvar som för
tjänstemän.
Enligt utredningen hade barnet efter ankomsten till anstalten först hållits i ett mottagningsrum och sedan placerats i ett enskilt rum för s.k.
kontinuerlig observation, vilket innebar att barnet hölls under konstant övervakning. I rummet
fanns alltid en övervakare närvarande, och barnet
fick inte fritt lämna rummet. För att få tala måste
barnet först be om tillstånd genom att räcka upp
handen, och tillstånd måste också begäras t.ex.
för att få gå på toaletten. Utomhusvistelserna på
gården skedde alltid i närvaro av en vuxen. Anstalten ansåg att detta slags specialobservation var en
begränsning av rörelsefriheten som överensstämde med barnskyddslagen.
BJO ansåg att det hade varit fråga om ett förfarande som påminde om isolering, men att det
hade genomförts i strängare form och under
längre tid än vad lagen tillåter. Ett barn som med
stöd av barnskyddslagen hålls i isolering måste
ges särskild uppmärksamhet, och barnet ska bl.a.
ha rätt att samtala med vårdaren. Enligt lagen får
isolering pågå i maximalt 24 timmar. Om det är
nödvändigt, kan ett särskilt beslut fattas om att
fortsätta isoleringen i ytterligare 24 timmar. I så
fall måste barnet genomgå läkarundersökning,
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om detta inte är uppenbart onödigt. Efter detta
får isoleringen under inga omständigheter förlängas med nytt beslut.
Barnet hade under observationen varit tvungen att sitta stilla under flera dagar i bara underbyxorna, utom nattetid. Under en vecka fick barnet ingen annan mat än leverlåda, en rätt som
barnet inte alls tyckte om. Detta var påföljden för
ett skämt, som personalen ansett olämpligt. Ett
resultat av det olämpliga beteendet var också att
barnet hade varit tvunget att tvätta avlopp och
vattenlås med en tandborste.
Enligt anstaltens utredning var orsaken till
att barnet tvingats sitta i bara underbyxorna att
man ville hindra rymning. Rengöringen med
tandborste uppgavs vara allmän praxis, som gällde alla barn i anstalten. Serveringen av leverlåda
motiverades med att det är fråga om god husmanskost, vars värde man på detta sätt ville framålla. Av anteckningarna i anstaltens journal
framgick dock entydigt att åtminstone avloppsrengöringen med tandborste och serveringen
av enbart leverlåda var åtgärder som var avsedda
som bestraffning.
BJO konstaterade att andra begränsningar än
sådana som anges i barnskyddslagen inte är tilllåtna i barnskyddsanstalter. Hon ansåg att anstalten hade behandlat barnet på ett förödmjukande
sätt som under inga omständigheter kan tillåtas.
FN-konventionen om barns rättigheter förbjuder
godtyckliga och olagliga ingripanden i barns privat- och familjeliv, hem eller korrespondens samt
olagliga angrepp på barnens heder och anseende
(art 16).
Det var inte aktuellt att låta utföra en polisundersökning eller förundersökning av fallet,
eftersom bemötandet av barnet redan hade varit
föremål för en polisundersökning. BJO gav anstalten en anmärkning med tanke på framtiden
för olagligt förfarande. BJO ansåg också att anstalten på något sätt borde ge barnet gottgörelse för lidandet.
Medan klagomålet var under behandling,
företogs utan förvarning en inspektion av anstalten på order av BJO. Under inspektionen uppstod
misstankar om ytterligare olagliga begränsnings-

metoder. BJO tog på eget initiativ upp till undersökning förfarandena för övervakningen av vård
utom hemmet i de kommuner, som hade anlitat
anstaltens tjänster. Undersökningen kommer särskilt att inriktas på övervakningen av begränsningsåtgärderna och på barnens rätt att få information och rätt att samtala med den socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden.
BJO Sakslins beslut 27.12.2012,
dnr 4547/4/10*, föredragande Tapio Räty

Små handikappade barns grundläggande
rätt till omsorger hade inte uppfyllts
Klaganden hade enligt egen uppfattning inte fått
tillräckligt med hjälp i hemmet. Familjen, som
från tidigare hade två barn under skolåldern, hade
utökats med två svårt handikappade barn. Det ena
barnet måste stanna kvar på sjukhus under det
första levnadsåret, medan den andra bodde hemma; föräldrarna förväntades dagligen besöka sjukhuset. När sedan det barn som varit på sjukhuset
skickades hem, blev föräldrarnas arbetsbörda än
värre än förut. Efter hand uppvisade båda föräldrarna svåra depressionssymptom, och även barnen påverkades av depression. Enligt klagomålet
hade den hjälp som familjen fick i hemmet varit
oregelbunden och delvis till ingen nytta på grund
av personalens okunnighet. Föräldrarna kunde ta
hand om sina barn, men problemet var att de inte
orkade.
BJO beslöt undersöka om familjen hade fått
sådan hjälp och sådant stöd som den hade rätt
till, utgående från barnens grundläggande fri- och
rättigheter och annan lag. Enligt grundlagen har
alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som
behövs för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Denna rätt tryggas som s.k. subjektiv rätt, oberoende av vad som
sägs om detta i den vanliga lagstiftningen. Sådana grupper som för att få ett människovärdigt liv
är beroende av omsorger är framför allt barn och
handikappade m.fl.

Grundlagen ålägger det allmänna att stödja familjens möjligheter att tillgodose barnens välmåga
och individuella utveckling. Handikappade barns
särskilda rätt till ett gott liv, specialiserad vård och
för dem anpassad hjälp, hälsovård och rehabilitering har också tryggats i konventionen om
barns rättigheter, där det bl.a. sägs att det allmänna åläggs att tillse att hjälpen når de barn som
är berättigade till denna (art. 23 och 24). BJO bedömde i sitt avgörande särskilt samarbetet mellan
olika myndigheter samt de uppgjorda service-,
vård- och klientplanerna.
Av utredningen framgick att myndigheterna
inom hälso- och sjukvården, rådgivningen, handikappservicen och barnskyddet hade arbetat med
familjen. Inalles fem gånger hade barnskyddsanmälan gjorts om familjen, och dessa anmälningar
föreföll utgöra den viktigaste formen av myndighetssamarbete.
Förenklat hade myndighetsinsatserna haft
följande förlopp: Inom hälsovården eller rådgivningen gjordes en barnskyddsanmälan, med
anledning av föräldrarnas trötthet eller utmattning. Barnskyddet tog emot och behandlade
barnskyddsanmälan, men ansåg att hjälpen till
familjen var en sak för handikappservicen. Handikappservicen beviljade assistenttjänster och
dessa utökades efter hand, men den hjälp som
kom familjen till del var ändå otillräcklig; följden
var igen trötthets- och depressionssymptom
inom familjen, vilket ledde till en ny barnskyddsanmälan.
Barnskyddsanmälningarna ledde till en utredning av barnskyddsbehovet efter att nästan två år
hade gått från den första barnskyddsanmälan; vid
det laget gjordes anmälan för sjätte gången om
familjens situation. Utredningen av behovet om
barnskydd pågick fortfarande när en utredning
i ärendet gavs till BJO, och någon klientplan för
barnskyddet hade inte gjorts. BJO ansåg att utredningen av barnskyddsbehovet borde ha inletts tidigare, och att förfarandet till denna del inte hade
varit korrekt.
Familjens behov av service hade inte heller
utretts enligt lagen om service och stöd på grund
av handikapp (handikappservicelagen), inte heller
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hade en serviceplan gjorts förrän i samband med
utredningen av barnskyddsbehovet. Detta hade
skett mer än ett halvår efter det att skyldigheten
att utreda servicebehovet enligt BJO senast hade
uppstått. Också till dessa delar var förfarandet
felaktigt.
BJO ansåg att stadens socialväsen hade försummat sina skyldigheter enligt 19 § 1 mom. och
22 § i grundlagen, att trygga de grundläggande
rättigheterna i form av nödvändiga omsorger särskilt för familjens minsta, från födelsen handikappade barn. De nödvändiga omsorgerna riskerades av den anledningen att föräldrarna inte hade fått tillräckligt med hjälp med att sköta de
barn som behövde speciell vård och särskilda
omsorger. De särskilda rättigheter som handikappade barn har rätt till enligt art. 23 i konventionen om barns rättigheter hade inte heller uppfyllts till alla delar. Vidare hade föräldrarna inte
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fått tillräckligt stöd för att trygga välfärden och
den individuella uppväxten för de övriga barnen
i familjen på det sätt som avses i 19 § 3 mom. i
grundlagen.
Efter de händelser som nämns i klagomålet
har ändringar skett i lagstiftningen 1.1.2011, så att
kommunen enligt 36 § i nuvarande barnskyddslagen är skyldig att ordna bl.a. hemservice enligt
socialvårdslagen i enlighet med den bedömning
av behovet som den socialarbetare som ansvarar
för barnets angelägenheter har gjort i barnets
eller förälderns klientplan. Även för ordnandet
av hemservice ska en klientplan uppgörs.
BJO Sakslins beslut 28.12.2012, dnr 1523/4/10,
föredragande Kirsti Kurki-Suonio

4.12.5
Inspektioner
Inom denna sektor gjordes inalles åtta inspektioner vid barnhem som upprätthålls av staten,
av kommunen eller privata aktörer, samt två inspektioner av specialskolor i anslutning till barnhem. Tre av dessa inspektioner gjordes utan
förvarning.
Hollolaenheten vid det privata barnhemmet
Konstan Koti ja Koulu Oy inspekterades utan förvarning. Orsaken var ett klagomål som inkommit
till JO. Likaså granskades det privata barnhemmet
Kumpuniitty Oy i Ylöjärvi utan förvarning.
Efter vardera av dessa inspektioner beslutade BJO be regionförvaltningsverken utreda och
övervaka de regler och den praxis som tillämpades vid dessa barnhem, beträffande olika omständigheter som observerats och antecknats under
inspektionerna.
BJO beslutade också på eget initiativ granska
de tillsynsåtgärder som vidtagits av de kommuner som anlitat barnhemmens tjänster, särskilt
med tanke på övervakningen av begränsningsåtgärder som de placerade barnen utsattes för, och
beträffande barnens rätt att få information. Likaså granskades på vilket sätt barnens rätt att personligen diskutera med sina ansvariga socialarbetare hade förverkligats. Utgående från vad som
kom fram under inspektionerna togs också behandlingen av två barn till närmare granskning.

På uppdrag av BJO granskades också det av Helsingfors stad drivna vård- och fosterhemmet Naulakallio samt elevhemmen Outamo och Toivola.
BJO beslutade på eget initiativ att särskilt ta upp
till granskning barns tillgång till mentalvårds- och
terapitjänster samt att granska lagligheten för vissa lokaler som användes för isolering.
Andra inspektionsobjekt var skolhemmet
Pohjolakoti, som hålls av Nuorten Ystävät ry, och
servicecentren Toivola-koti i Muhos, ett statligt
skolhem i Limingo samt ett i förväg oanmält besök vid Tammerfors stads familjestödscentral
Metsola. Ingen av dessa inspektioner gav BJO
anledning till vidare åtgärder.
I anslutning till inspektionerna av barnskyddsinrättningar inspekterades också två specialskolor i Helsingfors. Outamo skola och Toivola skola. Under dessa inspektioner granskades också
samarbetet mellan skolorna och elevhemmen i
barnfrågor. Utgående från inspektionen av Outamo skola beslutade BJO på eget initiativ att närmare undersöka möjligheterna att i tillräckligt
god tid diagnosticera inlärningssvårigheter bland
barn i vård utom hemmet, samt att granska hur
barnens rätt tillgodoses när det gäller undervisning på det egna språket och i den egna religionen.

År 2012 gjordes två oanmälda inspektioner av privata barnhem. Efter dem beslöt BJO Maija Sakslin
utreda och följa upp vissa regler och förfaranden
som noterats under inspektionerna. Under 2012
inspekterades sammanlagt åtta barnhem och två
specialskolor som verkade i samband med barnhem.
Löpning fram och tillbaka i en 150 m lång trappa
var följden för olämpligt uppförande, t.ex. svordomar och rökning, i en barnskyddsanstalt.

284

285

laglighetsövervakningen enligt sakområden
intressebevakning

laglighetsövervakningen enligt sakområden
intressebevakning

4.13
Intressebevakning
I intressebevakningsärenden är det fråga om allmänna intressebevakares, som förmyndarmyndigheter verksamma magistraters samt allmänna
domstolars och förvaltningsdomstolars förfarande när de sköter sina uppgifter i anslutning till förmyndarverksamheten och intressebevakningen.
Ärenden som gäller intressebevakning hörde
under året till JO Petri Jääskeläinen. Huvudföredragande var äldre JO-sekreterare Mikko Sarja.
Om inte något annat nämns avgjordes samtliga
fall som refereras i avsnitt 4.13.4 av JO och föredrogs av huvudföredraganden.

4.13.1
Allmänt
På intressebevakning tillämpas utöver lagen och
förordningen om förmyndarverksamhet flera författningar, såsom lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten
och lagen om intressebevakningsfullmakt. Också
lagstiftningen om barn, patientlagstiftningen och
författningarna om företrädande av personer i olika typer av myndighetsförfaranden har en central
betydelse när det gäller intressebevakning.
En intressebevakare förvaltar huvudmannens egendom och ekonomiska angelägenheter
samt företräder huvudmannen vid rättshandlingar som gäller dessa angelägenheter. Enligt särskilt förordnande företräder intressebevakaren
sin huvudman också i ärenden som gäller dennes
person. Intressebevakaren ska i alla situationer
samvetsgrant bevaka huvudmannens rättigheter
och främja dennes bästa. Den centrala principen
i lagstiftningen om intressebevakning är respekten för huvudmannens grundläggande och
mänskliga rättigheter, även om rätten att förfoga
över huvudmannens egendom delvis överförs
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4.13.2
Lagstiftningsreformer

på någon annan. Vid intressebevakningen betonas å andra sidan också huvudmannens behov
av skydd då huvudmannen inte själv kan bevaka
sina intressen.
Intressebevakningen berör ett stort antal
personer. Över 60 000 personer har intressebevakare. Intressebevakaren kan antingen vara en
allmän intressebevakare eller en privatperson,
exempelvis en anhörig till huvudmannen. JO
kan inte övervaka privata intressebevakare. De
allmänna intressebevakarna sköter ungefär hälften av all intressebevakning. När det gäller vuxna
personer sköter de allmänna intressebevakarna
två tredjedelar av alla uppdrag. Rättshjälpsbyråerna sköter i regel intressebevakningen själva. Med
stöd av avtal mellan rättshjälpsbyråer och serviceproducenter sköts drygt 3 000 huvudmäns
ärenden. Serviceproducenten kan vara exempelvis en kommun, en organisation eller en juristeller advokatbyrå. Antalet köpta intressebevakningstjänster har ökat under år 2012.
Intressebevakning är en relativt liten ärendegrupp vid JO:s kansli. Eftersom de här ärendena
har många kopplingar till de grundläggande frioch rättigheterna är de dock viktiga. Det är fråga
om sådana människors grundläggande rättigheter
som inte själva förmår sköta dem (t.ex. personer
med minnesstörningar, personer som är oförmögna att fatta beslut och personer som har mentala problem eller missbruksproblem). Genom att
sköta sin huvudmans ärenden och rättigheter
främjar intressebevakaren samtidigt huvudmannens jämlikhet i förhållande till dem som själva
kan sköta sina angelägenheter.

Justitieministeriets (JM) förordning om ändring
av justitieministeriets förordning om statliga
rättshjälpsbyråer (545/2012) trädde delvis i kraft
under verksamhetsåret. Ändringen gäller behandling av sådana enkla, klara och mindre skadeståndsärenden vid rättshjälpsbyråerna vilka gäller
ekonomisk skada som en allmän intressevakare
orsakat sin huvudman. Samtidigt ändrades bestämmelserna om behörighetsvillkor för allmänna intressebevakare från 1.1.2013. Beredningen av
en förordning om intressebevakares arvoden slutfördes och statsrådets förordning om storleken
på intressebevakarens arvode (696/2012) trädde i
kraft 1.1.2013.
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4.13.3
Laglighetskontroll
Till JO inkom under året 99 intressebevakningsärenden vilket var fler än någonsin tidigare. Av
ärendena var 93 klagomål, tre egna initiativ, ett
yttrande och två inspektioner. Under året avgjordes 100 ärenden (97 klagomål, ett yttrande och
två inspektioner). I 13 fall ledde klagomålen till
åtgärder.
Den procentuella andelen ärenden som leder
till åtgärder är relativt låg jämfört med genomsnittsprocenten i andra ärendekategorier. Detta
kan dels förklaras med att huvudmännen och
deras anhöriga inte nödvändigtvis är helt på det
klara med innebörden av den förmyndarrättsliga
lagstiftningen och framför allt bestämmelserna
om intressebevakarens representationsrätt. Det
anförs därför ofta klagomål som dock inte alltid
innehåller någon grund för åtgärder. Ett ärende
kan också vara av en sådan karaktär att JO inte
kan göra något åt saken. JO har t.ex. inte behörighet att bedöma behovet av intressebevakning i
ett konkret fall och inte heller kan JO bestämma att intressebevakningen ska upphöra eller ta
ställning till frågan om hur mycket som ska ges
en huvudman i form av dispositionsmedel.
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De flesta klagomålen riktas mot intressebevakare medan ungefär en tredjedel av klagomålen gäller magistraterna. Många klagomål gäller såväl
intressebevakare som magistrater men dessutom
påtalas i klagomålen ofta många andra felaktiga
förfaranden. Också i avgöranden som hänför sig
till andra förvaltningsområden kan intressebevakningsfrågor beröras.
Såväl huvudmännen själva som deras anhöriga lämnar in klagomål. Huvudmännens egna klagomål handlar ofta om medel som huvudmännen
får disponera över, huruvida det finns behov av
intressebevakning eller inte, intressebevakarens
sätt att hålla kontakt med huvudmannen och i
allmänhet sköta dennes ärenden. I klagomål från
anhöriga är det ofta fråga om rätten till information, försäljning av huvudmannens egendom och
hantering av lösegendom, skötsel av huvudmannens praktiska angelägenheter och behandling av
tillståndsärenden samt om god förvaltningssed
(bl.a. rådgivning, hörande, behandlingstider och
tjänstemäns uppträdande). Också 2012 avgjordes
sådana ärenden.
JO gjorde under året två framställningar och
meddelade sin uppfattning i nio avgöranden (se
4.13.4).
JO gav ett utlåtande (2428/5/12*) om en arbetsgrupps utkast till en förordning om intressebevakares arvoden (betänkanden och utlåtanden
38/2012).
JO inspekterade Helsingfors rättshjälpsbyrå
med avseende på upphandling av allmänna intressebevakningstjänster (1260/3/12*) och tog på eget
initiativ upp därmed sammanhängande rättsliga
frågor till närmare prövning (3108/2/12*). Ärendet
behandlas fortfarande. JO inspekterade också en
advokatbyrå som i Helsingfors producerar allmänna intressebevakningstjänster (4157/3/12). JO uppmärksammade en tjänsteproducent på vikten av
effektivare kartläggning av huvudmännens förhållanden, för att de ska få sina lagenliga förmåner. JO beslöt att närmare bedöma frågan om
ordnande av ställföreträdare för allmänna intressebevakare som är verksamma hos tjänsteproducenter. Frågan gäller om en intressebevakare, som
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förordnats av tingsrätten eller magistraten, själv
kan befullmäktiga en annan person att ens tillfälligt sköta uppdraget i sin helhet.
Huvudföredraganden för sakområdet höll
på en konferens om förmyndarskap som ordnades i Norra Finland ett föredrag som ur intressebevakningsklagomålens synvinkel handlade om
magistraterna som behandlare av och föremål
för klagomål (”Maistraatit kantelun käsittelijänä
ja kohteena”).

4.13.4
Avgöranden

Intressebevakningskostnader och
klientavgifter för långvarig anstaltsvård
JO framställde att social- och hälsovårdsministeriet (SHM) överväger om det är möjligt att effektivare än för närvarande trygga jämlikheten då
klientavgifter för anstaltsvård fastställs för personer som har en intressebevakare samtidigt som
de får långvarig anstaltsvård.
I klagomålet nämndes det att en kommuns
social- och hälsovårdsväsende inte i enskilda fall
godkände kostnader för intressebevakning som
avdrag från en klients inkomster innan klientavgiften fastställdes. En patient som hade intressebevakare måste sålunda betala intressebevakningskostnaderna från sina dispositionsmedel
enligt klientavgiftslagen.
Kommunens förfarande var inte lagstridigt,
eftersom det i klientavgiftslagstiftningen för social- och hälsovården inte föreskrivs om avdrag
av intressebevakningskostnader från klientens
inkomster innan avgiften fastställs. Kommunerna kan å andra sidan besluta också om andra avdrag än de som uttryckligen föreskrivs i lagen.
I varje fall ska också intressebevakningskostnader beaktas, antingen så att avgiften sänks eller
så att den helt faller bort, om klientens utkomst
annars skulle äventyras.

JO anser att det är motiverat att intressebevakningskostnader som betalas med en klients dispositionsmedel ska beaktas när klientavgiften fastställs, åtminstone så att klienten verkligen får
behålla det minimibelopp av dispositionsmedlen som avses i klientavgiftslagen. Intressebevakningskostnader är av samma karaktär som andra
enligt lagen uttryckligen avdragbara kostnader
och en klient som har intressebevakare kan inte
själv påverka uppkomsten av dem.
Från jämlikhetssynpunkt utreddes frågan närmare i 20 sjukvårdsdistrikt och i de 10 största städerna. Det visade sig att praxis varierar, vilken JO
ansåg vara problematiskt med tanke på jämlikheten. I de flesta fallen drogs intressebevakningskostnaderna automatiskt av från inkomsterna,
åtminstone till ett visst belopp. Det förekom å
andra sidan skillnader också i fråga om till vilket
belopp dessa kostnader drogs av. Somliga myndigheter drog av endast en del av kostnaderna
medan klienten fick stå för resten. Andra myndigheter drog av kostnaderna i sin helhet. Hos en
minoritet av myndigheterna gjordes över huvud
taget inget avdrag för intressebevakningskostnader. Av den anledningen gjorde JO den framställning som nämns ovan (4707/4/11*).

Skada till följd av försummad försäkring
Med anledning av ett klagomål som gällde trafikförsäkring framställde JO att JM ska bedöma en
intressebevakares förfarande från skadeståndsrättslig synpunkt. Intressebevakaren hade inte
i tid skaffat försäkring för en moped som huvudmannen köpt, med påföljd att inga försäkringsersättningar betalades ut efter att huvudmannen
råkat ut för en olycka.
Frågan om huvudmannens intressen blivit
vederbörligen tillgodosedda konkretiserades i
frågan om intressebevakaren vederbörligen hade fullgjort sina lagstadgade förpliktelser när det
gällde registrering och försäkring av mopeden,
efter att han åtagit sig att registrera mopeden
och skaffa en trafikförsäkring för den.

Intressebevakaren hade inte varit närvarande då
köpet gjordes upp. Man hade kommit överens
om att registreringsbeviset för mopeden skulle
sändas till intressebevakningsbyrån per post. Av
någon outredd anledning anlände emellertid dokumentet aldrig till intressebevakningsbyrån. I
stället sände säljaren en betalningspåminnelse.
Intressebevakaren reagerade genom att meddela
att han fortfarande inte hade fått registreringsbeviset och inte heller den ursprungliga fakturan.
JO konstaterade att för registrering och försäkring av motorfordon enligt lagen gäller en
kort tidsfrist på sju dagar. Med beaktande av detta borde intressebevakaren aktivare ha gett akt
på äganderättens övergång och sett till att han
fick det relevanta dokumentet. Redan innan tidsfristen gick ut borde intressebevakaren självmant
ha vidtagit åtgärder i förhållande till säljaren. Då
kunde registreringen och trafikförsäkringen ha
skötts inom utsatt tid.
Mycket tyder på att intressebevakaren genom
sitt handlande eventuellt bidrog till uppkomsten
av de för huvudmannen oförmånliga ekonomiska följderna. JO ansåg det vara skäl att göra en
framställning till JM om att ministeriet bedömer
fallet utifrån det allmännas skadeståndsansvar
(2748/4/10*).
Efter att ha utrett ärendet gjorde JM bedömningen att huvudmannen på grund av intressebevakarens försummelse hade gått miste om sammanlagt
5 240 euro i ersättningar enligt trafikförsäkringslagen. JM meddelade att ministeriet betalar summan
till huvudmannen som ersättning för skadan.

Sekretessbelagt läkarutlåtande
i ett intressebevakningsärende
En anställd inom öppenvården hade till magistraten gjort en anmälan om en person som var i
uppenbart behov av intressebevakning och till
anmälan fogat ett läkarutlåtande. Det var fråga
om huruvida läkaren hade rätt att ge handledaren
ett utlåtande som innehöll sekretessbelagda uppgifter om en persons hälsotillstånd.
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JO ansåg att läkaren enligt lagen om förmyndarverksamhet borde ha gett utlåtandet på magistratens begäran eller att läkaren själv kunde ha
gjort anmälan till magistraten och bifogat sitt
utlåtande.
JO beaktade dock att socialvårdsmyndigheterna enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården har en omfattande
rätt att få information. Vid tidpunkten för händelsen omorganiserades boendet för den person
som anmälan avsåg. Att ordna intressebevakning
för personen i fråga kunde i det aktuella fallet anses vara en uppgift som enligt den nämnda lagen
i väsentlig grad inverkade på klientrelationen och
som var nödvändig för att ordna socialvård och
genomföra därtill anknutna åtgärder. Läkarens
förfarande stred inte mot lagen. När det gäller utbyte av information är det emellertid i regel skäl
att iaktta det förfarande som föreskrivs i lagen
om förmyndarverksamhet.
Läkarens förfarande var emellertid såtillvida
felaktigt att läkarutlåtandet inte stämde överens
med SHM:s föreskrifter om läkarutlåtanden i
förmyndarärenden. JO underströk vikten av att
noggrant iaktta de formella kraven, eftersom läkarutlåtanden har en central betydelse i intressebevakningsärenden.
JO Jääskeläinens beslut 19.1.2012,
dnr 836/4/10, föredragande Håkan Stoor
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des detta med det läkarutlåtande som inhämtats
när intressebevakaren förordnades samt med
vårdpersonalens åsikter.
Inte heller den andra gången hade intressebevakaren, som förordnats också för personliga angelägenheter, hört sin huvudman innan han fattade beslut i ett ärende, utan han hade diskuterat
saken först efteråt. Det var sålunda fråga om att
informera om ett redan fattat beslut och inte om
att höra huvudmannen innan ärendet avgjordes.
Också i detta fall baserades bedömningen på vårdpersonalens åsikter. Möjligheten att under en permission få resa hem för att träffa sina föräldrar är
en sådan i lagen av sedd, från huvudmannens synpunkt betydelsefull sak som aktualiserar vikten av
att huvudmannen hörs. JO underströk betydelsen
av samråd också i situationer där ett medicinskt
utlåtande som intressebevakaren eventuellt redan
har, i något avseende ifrågasätter huvudmannens
fattningsförmåga (58/4/11*).
I det tredje fallet hade intressebevakaren avslutat och öppnat bankkonton för huvudmannen
utan att fråga efter dennes åsikt. Huvudmannen
hade ett separat konto för sin egen begravning,
eftersom han ansåg det vara en hederssak att ha
vidtagit en sådan förberedelse. JO ansåg att en
persons bankkonto enligt allmän livserfarenhet
kan vara viktigt för denne och att ett visst bankkonto i ett enskilt fall kan ha en särskild betydelse (3943/4/11*).

Bristande samarbete med huvudmannen

Försummelser gällande dispositionsmedel

JO ansåg i tre fall att en intressebevakare hade
försummat att i enlighet med lagen om förmyndarverksamhet samarbeta med sin huvudman.
I det första fallet hade intressebevakaren inte
ens försökt samtala med sin huvudman personligen innan dennes eget hem såldes (2709/4/10*).
I det andra fallet var det fråga om huvudmannens rätt att under sina permissioner lämna vårdinrättningen för att besöka sitt hem. Den första
gången då huvudmannen inte hördes motivera-

I tre avgöranden kritiserade JO antingen en intressebevakare eller en intressebevakningsbyrå för
brister vid utbetalning av dispositionsmedel. JO
har upprepade gånger understrukit att eftersom
dispositionsmedel har en stor betydelse för huvudmannens livskvalitet och planering av vardagslivet måste huvudmannen kunna lita på att
dispositionsmedlen regelbundet betalas ut så
som på förhand har avtalats.
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I det första fallet hade till förmannen inte på sex
månader regelbundet betalats ut dispositionsmedel. Intressebevakaren hade inte självmant skött
utbetalningen av dispositionsmedel utan endast
då huvudmannen uttryckligen bett om pengar.
Intressebevakaren borde dock ha skött saken på
eget initiativ. Det måste understrykas att utgångspunkten är den att en person som har intressebevakare – t.ex. på grund av en utvecklingsstörning
– ofta har sämre förutsättningar än andra att hävda sina rättigheter. Intressebevakaren angav i detta enskilda fall inga motiveringar, utifrån huvudmannens personliga behov eller förhållanden,
som förklaring till att dispositionsmedel inte hade betalats ut på flera månader efter att intressebevakningen började. Intressebevakaren handlade sålunda i strid med det som i lagen om förmyndarverksamhet uttryckligen föreskrivs om
dispositionsmedel och huvudmannens intressen
(1422/4/11*).
I det andra fallet hade det på grund av frånvaro bland personalen och problem med ett nytt
ärendehanteringssystem uppkommit svårigheter
med utbetalningen av dispositionsmedel. Eftersom huvudmannens dispositionsmedel redan
under en längre tid, trots hans svåra ekonomiska situation hade betalats ut till ungefär samma
belopp och i regel veckovis, kunde han med fog
förvänta sig att få dessa summor också under
sommaren. Orsaken till svårigheterna med utbetalningen av dispositionsmedel var inte huvudmannens ekonomiska situation. Det var å andra
sidan inte fråga om en enskild intressebevakares
försummelse. Huvudmannens intressen hade
emellertid inte tillgodosetts som sig bör. JO delgav för kännedom intressebevakningsbyrån sin
uppfattning, också vad beträffar skyldigheten att
så detaljerat som möjligt upplysa huvudmannen
om orsakerna till att dispositionsmedlen minskas
(4386/4/11*).
I det tredje fallet hade utbetalningen under
en månad försenats två gånger på grund av huvudmannens svåra ekonomiska situation. Också
i detta fall ansåg JO att huvudmannen med fog
kunde utgå ifrån att han veckovis fick sina dispo-

sitionsmedel också under den senare hälften av
månaden. Huvudmannens intresse att regelbundet få dispositionsmedel hade inte tillgodosetts
fullt ut. JO beaktade emellertid de faktorer som
var orsaken till förseningen (2052/4/12*).

Övriga avgöranden
I ett fall som gällde en fullmakt meddelade JO
en intressebevakare att om denne ifrågasätter giltigheten av sin huvudmans fullmakt måste kan
kontakta huvudmannen för att reda ut saken.
JO underströk också att det är förenligt med god
förvaltning och god intressebevakningssed att ge
ett skriftligt svar till en person som med stöd av
en fullmakt skriftligen ber att få vissa uppgifter,
om intressebevakaren trots fullmakten inte anser
sig kunna lämna ut handlingarna. Svaret ska på
begäran också motiveras (3434/4/11*).
Delgivningen av en ansökan om intressebevakning ansågs ha fördröjts då det tagit över tre
månader att delge magistratens intressebevakningsansökan till den person som ansökan avsåg. Stämningsmannen beklagade det inträffade.
Samarbetet mellan magistraten och tingsrätten
har senare utvecklats så att delgivningen i intressebevakningsärenden blivit effektivare. Trots den
långa handläggningstiden förutsatte ärendet inga
andra åtgärder än att JO delgav tingsrätten sina i
beslutet framförda synpunkter på den betydelse
som intressebevakningsärendenas karaktär har
vid delgivning (2799/4/12*).
Handläggningstiden för en intressebevakningsanmälan var inte oskäligt lång trots att
ärendet varit anhängigt hos magistraten i över
ett och ett halvt år. Knappt två månader innan
anmälan kommit in hade magistraten redan fastställt intressebevakningsfullmakten. Enligt JO:s
åsikt hade magistraten uttryckligen kontrollerat
att fullmakten var en fungerande lösning innan
den avgjorde intressebevakningsärendet. Det var
inte fråga om klandervärd passivitet vid behandlingen av ärendet, med beaktande av att avsikten
är att förordnande av intressebevakare ska vara
en åtgärd som tillgrips i sista hand (657/4/12*).
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I ett fall som gällde rådgivning ansåg JO att magistraten lämpligen redan på förhand, dvs. i början av ett intressebevakningsuppdrag, bör upplysa intressebevakaren om sådana eventuellt vedertagna förfaranden för granskning av årsredovisningar som kan ha betydelse för intressebevakarens verksamhet (141/4/11*).
Huvudmannens intresse tillgodosågs inte då
en för huvudmannen obehövlig telefonanslutning inte sades upp i samband med en flyttning,
vilket också ledde till att telefonräkningar betalades i onödan. Eftersom JM och staden redan
hade ersatt den ekonomiska skadan föranledde
ärendet inga andra åtgärder än att JO meddelade intressebevakningsbyrån sin uppfattning för
kännedom (2337/4/11*).
JO ansåg det vara förenligt med god intressebevakningssed att underrätta huvudmannen om
att intressebevakaren bytts (4386/4/11*).
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4.14
Socialförsäkring
Socialförsäkringen utgör en del av utkomstskyddssystemet och omfattar det lagstadgade
skyddet i samband med arbetslöshet, sjukdom
och arbetsoförmåga, under ålderdomen samt vid
barnafödsel och förlust av en försörjare. En del
av socialförsäkringsförmånerna grundar sig på
arbete medan andra förmåner beviljas alla personer som bor i Finland. De ärenden som gäller
socialförsäkring avgjordes under verksamhetsåret av BJO Jussi Pajuoja. Huvudföredragande var
referendarierådet Lea Haapkylä och från 1.8.2012
JO-sekreterare Juha Niemelä.

4.14.1
Verksamhetsmiljön och
lagstiftningsreformer
Förlängning av arbetskarriärerna och åtgärder i
samband med detta var under året mycket aktuella. Till målen i regeringsprogrammet hör att få
fram en långsiktig lösning för att skapa längre
karriärer. I helheten ingår också tryggande av
arbetspensionssystemets finansiering och säkerställande av tillräckligt pensionsskydd. Arbetspensionssystemet är uppbyggt på antagandet om
40 år långa arbetskarriärer. Karriärernas genomsnittslängd är i nuläget 32 år.
Den äldre befolkningens andel i Finland stiger
snabbt under de kommande åren, samtidigt som
mängden invånare i arbetsför ålder minskar. Aktivt åldrande och solidaritet var ett tema inom EU
år 2012. Målsättningen var påvisa att meningsfullt
arbete och möjligheterna att lära sig nya saker
kan förekomma i alla åldrar. Parallellt med höjning av pensionsåldern behövs åtgärder som gör
det meningsfullt att förlänga arbetskarriärerna i
deras slutände.
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Effektiv rehabilitering och förebyggande av arbetsoförmåga är av stor betydelse för förlängningen av karriärerna. En arbetsgrupp inom socialoch hälsovårdsministeriet (SHM) har dryftat
möjligheterna att förtydliga rehabiliteringshelheten, dess olika aktörer och dess finansiering.
En annan grupp har koncentrerat sig på framtagning av modeller för förebyggande av nedsatt
arbetsförmåga. Gruppen har bl.a. analyserat hur
invalidpensionering kan undvikas i olika situationer. Inom SHM arbetar man också med framtagning av en ny modell för att låta delvis arbetsföra
fortsätta i arbetslivet samt för främjande av sysselsättningen.
Inom lagstiftningen genomfördes en höjning
av åldersgränsen för deltidspension med ett år.
Förändringen ska gälla personer födda 1954 och
därefter. Möjligheten till förtida ålderspension
slopas helt i arbetspensionssystemet. I folkpensionssystemet ska åldersgränsen för förtida ålderspension höjas till 63 år. Dessa förändringarna ska gälla personer födda 1952 och därefter.
Ansökningstiden för sjukpenning förkortades
från fyra månader till två. Målet med detta är att
FPA i tid ska få kännedom om sjukfrånvaro som
drar ut på tiden. En arbetsgivare måste meddela
företagshälsovården om frånvaro senast efter en
månad. Arbetstagarens arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta med arbetet måste utredas,
och ett utlåtande om saken ska inges till FPA senast när sjukpenning har betalats för 90 vardagar.
Faderskapsledigheten har förlängts och är
nu 54 vardagar. Samtidigt har pappamånaden avskaffats. Att föräldrapenningsdagar hålls inverkar inte längre på pappans ledighet och pappadagpenningsdagarna påverkar inte föräldrapenningsdagarna.
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Mängden krigsinvalider som är berättigade till
institutionell vård ökar i och med en ändring
som gör att invaliditetsgraden för erhållande
av gratis långvård sänktes från 25 % till 20 %.
En fråga som ofta tas upp i klagomål, nämligen bristen på förtroende för försäkringsläkarsystemet, var under året föremål för stark debatt,
även i offentligheten. SHM färdigställde ett åtgärdsprogram om saken. Målet är att informationsutbytet mellan den sökande, den behandlande läkaren och försäkringsläkaren ska öka,
särskilt genom bättre motiverade beslut. Med
förbättrade blanketter för läkarutlåtandena är
det tänkt att göra utlåtandena mer relevanta i
beskrivningarna av patienternas arbetsförmåga.

4.14.2
Antalet klagomål
och åtgärdsprocent
Under år 2012 inkom 293 klagomål inom den berörda sakgruppen, vilket i stort sett överensstämmer med antalet under de föregående åren. Antalet avgjorda ärenden var 335, en ökning jämfört
med året innan (296). Därtill tog BJO under året
upp två ärenden på eget initiativ, och tre sådana
ärenden avgjordes.
Liksom under de tidigare åren gällde de behandlade ärendena oftast FPA:s beslut eller förfaranden (ca 200 klagomål). De FPA-förmåner
som pådrog sig de flesta klagomålen gällde sjukdagpennings- och invalidpensionsfrågor (30–40
klagomål). Av klagomålen om bostads- och studiestöd avgjordes ett tjugotal av vardera. De flesta av de övriga avgjorda ärendena gällde handikappbidrag, rehabilitering, underhållsstöd och
sjukvård.
Antalet avgöranden som berörde arbetspensionsanstalter var ca 40, olycksfallsförsäkringar
20 och trafikförsäkringar 10. Besvärsinstanserna
var föremål för drygt 20 avgöranden.
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4.14.3
Inspektioner
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Inspektionsarbetet under året inriktades i huvudsak på verksamheten inom Folkpensionsanstalten (FPA) och dess olika administrativa nivåer.
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Typiskt för ärenden av detta slag är att kritiken
riktas mot en myndighets slutliga beslut. I sådana situationer gäller det att först utreda om den
som inlämnat klagomålet redan besvärat sig över
beslutet eller fortfarande har besvärsrätt, och vid
behov ges anvisning om ändringssökande. JO
kan inte ändra besluten och inte heller annars
ingripa i avgöranden som en myndighet har fattat inom ramen för sin prövningsrätt.
I avgörandena bedömdes också hur länge ärendets behandling tagit. Handläggningstiderna hos
FPA för ansökningarna om utkomstskydd för arbetslösa behandlas nedan i avsnitt 4.15.4 s. 302.
Frågor om saklighet och omsorg i handläggningen, om motivering av beslut och om myndigheternas rådgivning var också ofta föremål för
bedömning i avgörandena.
67 av avgörandena, 19,9 %, ledde till åtgärder
som innefattade kritik av en myndighets verksamhet. En anmärkning gavs. Andelen avgöranden som föranledde åtgärder var större än under
de föregående åren. Antalet ökades av 30 avgöranden som innebar kritik mot den information
som FPA hade gett om utsökning av skatteåterbäringar för studiestöd. Ett referat av detta avgörande ges nedan.
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Besök på FPA-byråer
Under början av året företogs inspektioner hos
fyra FPA-byråer i huvudstadsregionen, i Hagnäs
och Nordsjö i Helsingfors samt i Esbo Centrum
och i Korso, Vanda.
Huvudintresset gäller de olika formerna för
byråernas klientservice. FPA presenterade en modell som är tänkt att göra det möjligt att under

ett klientbesök från första början ta fram klientens fullständiga livssituation. Ett särskilt ämnesområde var specifika drag inom tjänsterna för invandrare. Likaså behandlades organiseringen av
byråernas avgöranden samt samarbetet mellan
kontaktcentret och byråerna, exempelvis vid behandlingen av önskemål från klienthåll om snabbare handläggning.
Byråerna redogjorde för sina erfarenheter
bl.a. om svårigheterna i samband med sammanjämkningen av olika förmåner inbördes, och om
besvären med de svårtydda bestämmelserna i förmånslagstiftningen. Det att ändringar som ska
träda i kraft i början av ett år inte presenteras förrän i december, t.ex. fastslagningen av maximalbeloppen för boendekostnaderna, leder till stora
anhopningar av ärenden. Under besöken inspekterades också klientservicelokalerna och diskuterades klienternas integritetsskyddskydd, bl.a.
risken att utomstående kan höra diskussionerna
med klienterna.

Inspektioner av försäkringskretsar
Under året företogs inspektioner av Östra Finlands och Västra Finlands försäkringskretsar. Under inspektionen av Östra Finlands försäkringskrets granskades också försäkringsdistriktet i
Norra Karelen samt byråerna i Kuopio och i Kuopiostadsdelen Petonen. Likaså behandlades FPAkontaktcentrets telefontjänst.
I anslutning till inspektionen av Västra Finlands försäkringskrets i Seinäjoki besöktes också
försäkringsdistriktet för Sydösterbotten och FPAbyrån i Seinäjoki. En inspektion av den i Åbo belägna tolkningscentralen för handikappade företogs via en videolänk.
Ett gemensamt tema var FPA:s organisatoriska reform, alltså övergången till tvåstegs förvaltning, i och med att försäkringskretsarna avskaffas. I detta sammanhang diskuterades bl.a. hur
försäkringskretsarnas speciella kompetens beträffande förmåner ska tas till vara, i samband med
att personal flyttas från regionerna till centralförvaltningens avdelningar.

295

laglighetsövervakningen enligt sakområden
socialförsäkring

För klientservicens del gjordes genomgångar
av alla sex servicekanaler som FPA tillhandahåller: webbtjänst, telefon-, byrå- och samservicebetjäning samt skötsel av ärenden per post och
direktersättning. För avgörandenas del inriktades inspektionerna mest på anhopningar av ärenden, erfarenheterna av det elektroniska systemet
OIWA som infördes hösten 2011 samt de utmaningar som hör ihop med sakkunnigläkarnas
verksamhet.
Kontaktcentret som sköter FPA:s telefonservice ansåg situationen vara problematisk eftersom 25 % av alla som ringer förfrågar sig för om
hur ett ärende fortskrider eller vill påskynda ett
ärende som är under behandling. Det gör att förseningar i handläggningen inom ett enda försäkringsdistrikt påverkar hela kontaktcentret. Också
det att byråerna får kortare öppettider leder till att
samtalen ökar. Kötiderna för samtal till kontaktcentret har redan förlängts till över sju minuter.
För förbättrad klientservice har kontaktcentret
infört ett system som gör att man ringer tillbaka
till klienterna, och för övervakningen av tjänstens
kvalitet bandas samtalen numera.
På tolkningscentret för handikappade sades
det att tolkningstjänster i huvudsak begärs för
studier efter grundutbildningen och för arbete.
Handläggningen av ansökningarna sker snabbt.
Enligt centret är det många med talhandikapp
som blir utanför eftersom de inte vet hur man
söker tjänsten. Å andra sidan är det stor brist på
tolkar för svårt talhandikappade, och särskilt svår
är situationen i östra Finland. Ett av problemen
för invandrare är också att de måste lära sig finskt
eller finlandssvenskt teckenspråk, innan de kan
dra nytta av tjänsten.

Inspektion av FPA:s centrala administration
Med FPA:s generaldirektör Liisa Hyssälä och administrativa avdelningens juristgrupp gick man
igen om observationerna under inspektionerna.
Generaldirektören informerade om olika projekt
som är på gång inom FPA, bl.a. om ett klartextprojekt för breven till klienterna. BJO Pajuoja
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uttryckte för sin del bekymmer över ärendenas
anhopning och de stora skillnaderna mellan olika
försäkringskretsar beträffande handläggningstider. Han tog också ur jämlikhetssynpunkt upp
klienternas krav på påskyndad behandling. Det
vore önskvärt att FPA inför enhetliga kriterier
om i vilka situationer en klients önskemål om
en snabbare behandling av ärendet ger rätt till
förtur gentemot tidigare inkomna ärenden.
Önskemål om snabbare handläggning behandlade BJO Pajuoja också i sitt avgörande som gavs
20.9.2012. BJO avsåg att utgångspunkten för jämlikhet klienter emellan bör vara att de sökande
kan förlita sig på att handläggningen av ansökningar enligt huvudregeln sker i den ordning de
inkommit, så att särskilda önskemål om försnabbad behandling inte ens blir aktuella (939/4/11).

4.14.4
Avgöranden

Utsökning av FPA:s fordringar
i samband med skatteåterbäring
I ett trettiotal klagomål kritiserades FPA:s handlingssätt att begära utsökningsmyndigheterna att
ur skatteåterbäringar indriva medel som tillkommer FPA. I de flesta av dessa fall var det fråga om
indrivning av studiestöd. De klagande hade överenskommit med FPA om avbetalningsplaner,
och dessa planer hade de följt. De ansåg att FPA
inte hade rätt att ensidigt och utan förhandsanmälan ändra på de avtalade villkoren. De klagande meddelade också att FPA inte heller hade gett
dem möjlighet att betala in det begärda beloppet
innan kravet gick till utsökning, och därmed hade de inte kunnat undgå utsökningsavgifterna.
I de avbetalningsplaner som uppgjorts mellan
FPA och dess klienter hade det sedan april 2012
ingått ett omnämnande om att avbetalningsplanen inte utgör ett hinder för utsökning av eventuella skatteåterbäringar. BJO ansåg dock att detta
omnämnande inte hade nått fram till FPA-klienterna med önskvärd tydlighet. Omnämnandet

var dessutom inte tillräckligt entydigt och klart
avgränsat. BJO betonade att utmätning av skatteåterbäringar var en ny metod som infördes år
2011, så det hade varit motiverat av FPA att bättre
informera om detta och försäkra sig om att meddelandena hade gått fram.
BJO Pajuojas beslut 27.2.2012,
dnr 4435/2/11*, föredragande Lea Haapkylä

FPA meddelade i en 25.5.2012 given utredning att en
överläggning om saken hade hållits med riksfogdeämbetet och att man haft interna möten med indrivningsenheterna. FPA meddelade likaså att det otydliga omnämnandet i avbetalningsplanen temporärt
hade slopats i väntan på att ärendehelheten skulle
utredas i samråd med riksfogdeämbetet. Följden var
att FPA meddelade att kraven på indrivning av skatteåterbäringarna år 2012 inte skickas till utsökning,
förutsatt att de betalande dittills sköter sina avbetalningar enligt plan. FPA gick 11.9.2012 ut med ett
meddelande där det informerades om utsökningens
kostnader och verkningar.
Vidare meddelade FPA i januari 2013 om ändrad praxis, så att nya avbetalningsplaner som ingås 28.1.2013 eller därefter är förnyade så att FPA
kan be utsökningsmyndigheterna mäta ut klientens
skatteåterbäring även när klienten har följt den avtalade återbetalningsplanen. I samband med att
avtalet ingås informeras klienten om saken mycket
tydligt. Syftet med denna ändring är att göra återbetalningen av utbetalda, alltför höga förmånsbelopp effektivare.
Utsökningsmyndighetens förfaranden i ärenden
av detta slag behandlas i avdelningen om utsökning och andra förfaranden i samband med insolvens (jfr s. 220).

Beslut om studiestöd delges även
en minderårigs vårdnadshavare
FPA hade beviljat studiestöd till en minderårig,
men hade inte skickat meddelande om saken till
stödtagarens föräldrar för information.

BJO betonade att studiestöd till minderåriga påverkas av föräldrarnas inkomster. I det fall som
var föremål för klagomålet hade FPA i sitt beslut
om studiestöd till en minderårig beaktat mottagarens föräldrars intäkter enligt beskattningen, men
bara sänt beslutet till den minderåriga sökanden.
Enligt BJO borde föräldrarna ha haft bättre förutsättningar än barnet att kontrollera att beslutet
till dessa delar varit innehållsmässigt riktigt.
Enligt förvaltningslagen har vårdnadshavaren
och en omyndig som fyllt 15 år parallell rätt att
föra talan i ärenden som gäller den minderårigas
person eller personliga fördel eller rätt. Avsikten
med denna regel är att den minderårigas rättigheter ska tillgodoses på ändamålsenligt sätt.
BJO anser att brister i datasystemen och
det extra arbete som sändandet av beslut i flera
exemplar innebär inte räcker till som förevändning för åsidosättandet av bestämmelserna i förvaltningslagen. BJO ansåg att FPA:s förfarande
inte var korrekt, och detta förfarande stod därtill
i strid med FPA:s interna instruktioner. BJO bad
FPA före 31.12.2013 inkomma med en rapport om
de åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.
BJO Pajuojas beslut 29.10.2012,
dnr 4529/4/10*, föredragande Juha Niemelä

Fördröjd indrivning av
underhåll från utlandet
Indrivningen från Estland av underhållsbidrag
till den klagandes barn hade inom indrivningsenheten vid FPA i Helsingfors försenats, bl.a. av
den anledningen att enheten hade förordnat att
ärenden som gäller indrivning från utlandet bara
skulle skötas av en tjänsteinnehavare. När denna
person hade semester kunde övriga tjänstemän
visserligen sköta brådskande korrespondens om
ärenden vilkas indrivning redan hade satts igång;
däremot kunde nya ansökningar om indrivning
inte skickas.
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BJO ansåg att det ärende som klagomålet gällde
hade fördröjts otillbörligt, och bad FPA meddela
vilka åtgärder som vidtagits för att utöka antalet
tjänsteinnehavare med ansvar för utländska indrivningsfrågor. BJO bad också om en rapport
över hur instruktionen om indrivning från utlandet hade utvecklats.
BJO Pajuojas beslut 18.6.2012, dnr 47/4/11*,
föredragande Eeva-Maria Tuominen

FPA meddelade 26.9.2012 att personalen vid indrivningsenheten i Helsingfors har utökats så att ärenden som gäller indrivning utomlands numera sköts
som huvudsyssla av fyra personer. Instruktionen om
indrivning har enligt FPA utarbetats i samråd med
indrivningsenheten i Helsingfors. Vidare har FPA
fört regelbundna diskussioner om utlandsindrivning
med justitieministeriet.

Motiveringarna till beslut
om handikappbidrag
De Synskadades Centralförbund rf har kritiserat
FPA:s beslut om handikappbidrag. Personer som
ansökt om handikappbidrag till det förhöjda beloppet hade av FPA fått avslag på ansökan om bidrag enligt grundbelopp. I motiveringarna hade
det inte över huvud taget tagits ställning till det
förhöjda handikappbidraget.
Att handikappbidrag till grundbelopp beviljas
förutsätter att handikappet vållar dels olägenhet,
dels fortlöpande särskilda kostnader. Däremot bedöms olägenheterna och de särskilda kostnaderna som separata faktorer i prövningen för förhöjt
belopp. I motiveringarna till beslutet hänvisas enligt FPA till kriterierna för det lägsta stödet, alltså
sådana kriterier som ligger närmast till hands för
uppfyllande.
BJO ansåg att en sökande måste få ett motiverat beslut som anger om sökanden har förutsättningar att få den förmån som ansökan gäller. FPA
måste samtidigt i tillräcklig omfattning utreda utgångspunkterna för lagtolkningen. Om en person
är berättigad till handikappbidrag på flera grunder, betalas bidraget enligt lagen om handikapp-

298

laglighetsövervakningen enligt sakområden
socialförsäkring

förmåner till det belopp som de olika faktorerna
tillsammans berättigar till. Det betyder att de
sammanlagda verkningarna av de olika faktorerna bör specificeras i motiveringarna till beslutet.
BJO Pajuojas beslut 9.1.2011,
dnr 4206/4/10*, föredragande Lea Haapkylä

Fotografering på en FPA-byrå
En klagande hade i en FPA-byrå tagit fotografier
av en annan persons klientservicesituation, publicerat bilden på internet och därefter meddelat
FPA att FPA inte i sina lokaler kan skydda sina
klienters integritet. På begäran av FPA tog den
klagande bort bilden, men ansåg i sitt klagomål
att FPA hade begränsat personens yttrandefrihet.
BJO konstaterade att FPA:s klientservicebyråer är offentliga lokaler, varför det inte går att
totalt förbjuda fotografering. Det kan inte heller
krävas att förhandstillstånd ges för fotografering.
Med tanke på FPA-klienternas privatsfärer är det
dock motiverat att FPA instruerar personer, som
har för avsikt att fotografera, att kontakta byråpersonalen innan fotograferingen börjar.
De av FPA utfärdade anvisningarna beträffande fotografering gällde i första hand klientens
fotografering av en situation som har att göra
med hans eller hennes egen ställning som klient.
BJO anser att instruktioner behövs med tanke på
all slags fotografering i klientservicelokalerna.
Bara på det sättet kan FPA säkerställa enhetligt
skydd för alla klienters privatliv.

ge sitt beslut i ärendet i en form som kan överklagas. Statskontoret hade inte gett klagande det
beslut han krävde, eftersom det ansågs att den
klagande inte var part i ärendet. Statskontoret
gav dock inte sitt överklagbart beslut om att
inte ge ut handlingarna.
BJO konstaterade att Statskontoret borde ha
gett den klagande sitt beslut, i skriftlig form och
med besvärsanvisning, omedelbart efter beslutet
om att de begärda handlingarna inte skulle utlämnas. BJO bad Statskontoret meddela om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det
skedda.
BJO Pajuojas beslut 22.8.2012,
dnr 3942/4/11, föredragande Juha Niemelä

I en 26.9.2012 daterad utredning meddelade Statskontoret att det 7.9.2012 hade försett den klagande
med ett beslut i en form som kunde överklagas, i
frågan om utlämnande av dokument. Statskontoret
meddelade också att den interna utbildningen om
handlingars offentlighet hade utökats och att de
interna procedurerna hade reviderats, för att frågor
som gäller utlämnande av dokument framdeles ska
kunna besvaras inom de frister som anges i lagen.

BJO Pajuojas beslut 20.9.2012,
dnr 1140/4/11*, föredragande Juha Niemelä

Beslut som kan överklagas i ett ärende
om utlämnande av dokument
En klagande hade av Statskontoret beställt för
påseende ett beslut om skada till följd av brott,
och hade samtidigt meddelat att om utgivningen
av dokumentet förvägras, så skulle Statskontoret
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4.15
Arbetskraften och utkomstskyddet för arbetslösa
Till detta sakområde hör arbetsförvaltningen, utkomstskyddet för arbetslösa och arbetarskyddet
samt frågor som gäller civiltjänst. Utkomstskyddet för arbetslösa hänför sig till den grundläggande försörjningen som avses i 19 § 2 mom. i grundlagen. Det är således fråga om tillgodoseende av
en lagstadgad grundläggande rättighet. Utkomstskyddet för arbetslösa utgör också en del av socialförsäkringssystemet som behandlas på s. 293.
Inom detta sakområde avgjordes ärendena
under verksamhetsåret av BJO Jussi Pajuoja. JOsekreterare Juha Niemelä fungerade som huvudföredragande. Om inte något annan nämns avgjordes samtliga fall som refereras i avsnitt 4.15.4
av BJO och föredrogs av huvudföredraganden.

4.15.1
Verksamhetsmiljön
Sysselsättningsläget försämrades under år 2012.
Antalet arbetslösa arbetssökande och permitterade som anmälde sig till arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) ökade. Antalet arbetslösa som inte fyllt 25 år ökade med 4 000.
Ungdomsarbetslösheten och förebyggandet
av utslagning bland unga stod högt på regeringens agenda. Avsikten med samhällsgarantin för
unga, dvs. ungdomsgarantin, är att inom tre månader från det att en person under 25 år eller en
nyutexaminerad under 30 år har blivit arbetslös
säkerställa en utbildnings-, praktik-, verkstads-,
rehabiliterings- eller arbetsplats för honom eller
henne.
Också Europeiska kommissionen rekommenderar för sina medlemsländer att de ska erbjuda
ungdomar som inte fyllt 25 kvalitativt arbete
eller en fortbildnings-, läroavtals- eller praktikplats inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat sin utbildning.
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Arbets- och näringstjänsterna läggs i allt större
utsträckning ut på webben. Arbetsförmedlingen
är fortsättningsvis den viktigaste serviceformen
för arbetssökande och arbetsgivare. Från början
av 2013 kan många anmälningsärenden i samband
med TE-byråerna skötas via webben eller per telefon i stället för på traditionellt sätt per brev. Personlig kundbetjäning förutsätter tidsbeställning.
Avsikten är att helt frångå kösystemet.
Från och med början av 2013 har de tidigare
arbetsmarknadsåtgärderna (arbetspraktik, arbetslivsträning och arbetsprövning) sammanslagits
till arbetsprövning.
Målet är också att eliminera grundlösa skillnader i den sociala tryggheten för företagare och
löntagare samt att förtydliga bestämmelserna om
avbrytande av företagsverksamhet. Till företagare kan betalas arbetslöshetsförmåner när företagsverksamheten avslutas eller när en person
som varit sysselsatt i företagsverksamhet inte
längre arbetar i företaget. Definitionen av företagare som jämställs med löntagare ändras och arbetslöshetsförmåner kommer i fortsättningen att
kunna betalas under permittering till familjemedlemmar till egentliga företagare i familjeföretag.
Arbetslösa arbetssökande har i fortsättningen
bättre rätt att välja boningsort och besluta om sitt
familjeliv utan hot om förlust av arbetslöshetsförmåner. Lättnader införs också när det gäller arbetslösa arbetssökandes rätt att resa utomlands.
Sökandens makes inkomster har inte längre betydelse för behovsprövningen av arbetsmarknadsstöd, vilket för sin del minskar de incitamentsproblem som sammanhänger med
utkomstskydd för arbetslösa. Systemet förenklas också på så sätt att semesterersättning som
betalas ut i samband med att ett anställningsförhållande upphör i fortsättningen inte utgör hinder för utkomstskydd.
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Civiltjänstgöringstiden förkortades med 15 dygn.
Efter en lagändring som träder i kraft i februari
2013 kommer civiltjänstgöringstiden att vara lika
lång som den längsta beväringstjänsttiden (347
dygn).
I fråga om arbetarskyddstillsynen aktualiserades frågor kring s.k. grå ekonomi. Målet är att
övervaka att för arbete anlitas endast arbetstagare som har rätt att arbeta i Finland, att anställningsvillkoren stämmer överens med lagstiftningen och att som underleverantörer och uthyrare
av arbetskraft anlitas endast företag som har fullgjort sina förpliktelser mot samhället.
Under året diskuterades också arbetarskyddstillsynens resurser och hur de inriktas effektivt.
Enligt utredningspersoner vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) är det skäl att flexibelt
utnyttja resurserna över regionförvaltningsverkens branschgränser. Utredningspersonerna föreslog att det inrättas ett rikstäckande verksamhetsområde för arbetarskyddsförvaltningen.
Också Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter framhöll i sina rekommendationer för Finland betydelsen av en fungerande arbetarskyddsorganisation. Kommissionären ställde
sig tveksam till en modell där flera olika myndigheter svarar för att främja jämlikheten och ingripa vid diskriminering. Kommissionären ifrågasatte också arbetarskyddsmyndigheternas oberoende då de ju utgör en del av den statliga regionförvaltningen. Ärendet behandlades under Människorättscentrets seminarium 30.11.2012 (se Människorättscentrets årsberättelse).
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4.15.2
Antalet klagomål och andelen
åtgärdsavgöranden
Under år 2012 inleddes 186 klagomål som berörde
denna kategori av ärenden. Under verksamhetsåret avgjordes 187 klagomål. Antalet är på samma
nivå som föregående år. Dessutom tog BJO under
året på eget initiativ upp tre ärenden till prövning
och avgjorde två ärenden på eget initiativ.
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Den vanligaste orsaken till missnöje var TEbyråernas avgöranden eller förfaranden i övrigt
(ca 80 klagomål). Arbetarskyddsmyndigheterna
och FPA kritiserades vardera i ca 30 klagomål.
Myndigheternas rådgivnings- och serviceskyldighet samt deras omsorgsfullhet vid skötseln av
ärenden aktualiserades i flera fall än vanligt. Däremot var antalet klagomål över långa handläggningstider färre än året innan. Anhopning av ärenden och längre handläggningstider hos FPA kom
visserligen till synes i antalet åtgärdsavgöranden.
Av avgörandena ledde 42 stycken, dvs. 22,4 % till
åtgärder som innebar kritik av myndigheters verksamhet. Antalet var högre än året innan.

4.15.3
Inspektioner
Inspektionen av arbetarskyddet fortsattes inom
ansvarsområdet för Östra Finlands regionförvaltningsverks arbetarskydd. Under inspektionen
behandlades arbetarskyddsfrågor i samband med
trakasserier och osakligt bemötande samt hur
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor kommer till
synes inom ansvarsområdets verksamhet. Vidare
diskuterades myndighetssamarbetet i anslutning
till behandlingen av arbetsbrott. Samarbetet refereras i avsnittet om åklagarväsendet, s. 137.
Dessutom inspekterade BJO Juristernas och
Metallarbetarnas arbetslöshetskassor. Under
inspektionen diskuterades kassornas organisation och förvaltning, handläggningen av ansökningar samt över huvud taget deras kundbetjäning. En fråga som togs upp med anledning av
ett aktuellt klagomål var informationen om
alternativa medlemskap. Klagomålsavgörandet
refereras nedan.
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4.15.4
Avgöranden

Arbetslöshetskassorna bör informera
öppet om alternativa medlemskap
BJO anser att arbetslöshetskassorna öppet och
tydligt bör informera om alternativa sätt att ansluta sig till dem. Man kan antingen enbart ansluta sig till en kassa eller också ansluta sig till
en kassa samtidigt som till ett fackförbund.
I klagomålet nämndes Metallarbetarnas
Förbund av vars information man fick den uppfattningen att kassan utgjorde en del av fackförbundets verksamhet. Inte heller förbundets anslutningsblankett innehöll något omnämnande
om att man kunde ansluta sig till kassan utan
medlemskap i förbundet.
BJO underströk att arbetslöshetskassorna
självständigt sköter ett offentligt uppdrag, vilket
innebär att de i enlighet med förvaltningslagen
måste bemöta sina kunder jämlikt. Kassorna måste öppet ge opartisk information om olika anslutningsalternativ.
Kassorna måste också erbjuda ett samma anslutningsförfarande oberoende av vilken typ av
medlemskap en person väljer. Därför måste kassorna på sina webbsidor ge grundläggande information om individuellt medlemskap och en länk
till anslutningsblanketten (2256/4/11*).
Efter inspektionen lade Metallarbetarnas Arbetslöshetskassa på sina webbsidor till information
om individuellt medlemskap och en länk till motsvarande blankett.
Dessutom bad BJO Finansinspektionen (FI)
utreda frågan om arbetslöshetskassornas information. Han bad FI senast 1.3.2013 meddela vilka åtgärder den eventuellt vidtagit.
FI meddelade 30.1.2013 att den övervakar 2013
alla arbetslöshetskassors medlemsärenden samt
kassornas kommunikation. Uppmärksamhet fästs
på kommunikationen vad gäller innehållet för enskilda medlemmar på kassans egen webbsida och å
andra sidan kassans sätt att följa med fackförbunds
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och andra samarbetspartners information på webben. Därutöver granskar FI hur arbetslöshetskassornas medlemsärenden sköts samt den interna
övervakningen.

FPA informerade om lagstridiga
handläggningstider
FPA meddelade i augusti om att det under semesterperioden hade uppkommit en anhopning av
ansökningar om utkomstskydd för arbetslösa och
att handläggningstiden skulle vara 4–8 veckor.
BJO ansåg att meddelandet var problematiskt
från lagens synpunkt. Lagen förutsätter att beslut
om utkomstskydd ges inom 30 dagar, om ärendet
inte kräver tilläggsutredning. Semesterperioden
är enligt BJO inte en sådan i lagen avsedd exceptionell omständighet som tillåter avvikelse från
den lagstadgade handläggningstiden.
BJO bad FPA senast våren 2012 inkomma med
en utredning om handläggningstiderna. Enligt
det yttrande som FPA då gav var den genomsnittliga handläggningstiden för nya ansökningar i januari–april 20 dagar. Handläggningstiderna gällde
hela landet. Kortast, dvs. 11,5 dagar, var handläggningstiden i Södra Karelens försäkringsdistrikt.
Längst var handläggningstiden i Helsingfors där
man fick vänta i genomsnitt 34,5 dagar på beslut.
BJO ansåg att det med avseende på en jämlik
behandling av kunderna är ett missförhållande
att handläggningstiderna för ansökningar om
utkomstskydd uppvisar stora variationer i FPA:s
olika försäkringsdistrikt. Han bad FPA inkomma
med en utredning av de genomsnittliga handläggningstiderna för utkomstskyddsärenden i maj–
oktober 2012. Samtidigt skulle FPA redogöra för
vilka åtgärder den vidtagit för att ansökningarna om utkomstskydd också i de försäkringsdistrikt som har de största anhopningarna av ärenden ska kunna handläggas inom den tidsfrist
som anges i lagen.
FPA meddelade att de genomsnittliga handläggningstiderna på hösten för alla ansökningars
vidkommande hade förkortats till 7,6 dagar och

för nya ansökningar till 16,1 dagar. Också skillnaderna mellan försäkringsdistrikten i fråga om
handläggningstiderna hade blivit mindre. Vidare meddelade FPA att man effektivare hade jämnat ut antalen ansökningar mellan distrikten
och sänkt ärendehanteringssystemets larmgränser, för att i fortsättningen undvika överskridning av den lagstadgade handläggningstiden. Det
pågick också ett projekt med ett elektroniskt remissystem mellan FPA och arbetsförvaltningen
(3145/4/11).

Stadens rekryteringsförfarande
uppfyllde inte de kriterier som god
förvaltning förutsätter
En klagande bad JO undersöka Tammerfors stads
rekryteringsförfarande som förutsatte att personer som sökte arbete hos staden måste registrera
sig i stadens elektroniska rekryteringssystem.
Väsentligt i sammanhanget var om det elektroniska rekryteringssystemet var det enda sättet
att söka arbete eller om ansökningar kunde lämnas in också på annat sätt och, i så fall, om det hade informerats om saken på ett vederbörligt sätt.
BJO ansåg att man av stadens förfarande fick
den uppfattningen att det inte var möjligt att lämna in ansökningar på annat sätt än via det elektroniska rekryteringssystemet, trots att staden å andra sidan framhöll att ansökningar kunde lämnas
in på många olika sätt, också i traditionell pappersform och som vanlig e-post.
BJO konstaterade att förvaltningslagens serviceprincip innebär att det måste finnas alternativa
sätt att lämna in arbetsansökningar. Av rådgivningsskyldigheten och kravet på opartiskhet följer att det måste ges adekvat information om de
alternativa sätten.
BJO Pajuojas beslut 17.2.2012,
dnr 1468/4/11*, föredragande Mikko Sarja

Tammerfors stad meddelade 26.4.2012 att staden
i annonseringen om lediga platser i fortsättningen
tydligt kommer att nämna att ansökningar kan
sändas in antingen elektroniskt eller per post.
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Bristfällig information om
antagning till utbildning

Ökat antal ansökningar om undanröjande
av beslut om utkomstskydd

Tammerfors TE-byrå hade i en annons om antagning till utbildning inte nämnt att det i urvalsprocessen ingick en kartläggningsperiod, efter vilken
studerande som antagits till utbildningen kunde
gallras ut. Byrån borde också ha fattat ett skriftligt beslut om att en klagandes studier hade avslutats efter kartläggningsperioden.
BJO ansåg dessutom att de anvisningar som
närings- och arbetsministeriet (ANM) utfärdat
var bristfälliga och bad ministeriet meddela vilka åtgärder det skulle vidta för att rätta till saken
(957/4/11*).
ANM meddelade 11.6.2012 att lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice ses över. I det sammanhanget förnyas också anvisningarna. I de nya
anvisningarna tas in ett omnämnande om annonseringens tydlighet i synnerhet då utbildningen inleds
med en kartläggningsperiod. Dessutom ska i anvisningarna betonas arbets- och näringsmyndigheternas skyldighet att efter kartläggningsperioden besluta om elevantagningen.

BJO inspekterade i februari 2011 besvärsnämnden
för utkomstskyddsärenden (se JO:s berättelse
för 2011, s. 293). Under inspektionen meddelade
nämnden att den hade som mål att före utgången
av året klart förkorta den genomsnittliga handläggningstiden som var sex månader.
I januari 2012 framgick det att nämnden inte
hade nått sitt mål. Som en orsak uppgav den en
kraftig ökning av FPA:s ansökningar om undanröjande av beslut. Enligt nämnden hade det under år 2011 kommit in över 1 000 flera sådana ansökningar än år 2010. Ansökningarna gällde framför allt situationer där en person utan godtagbart
skäl hade uteblivit från sysselsättningsfrämjande arbete.
En utredning visade att FPA i skrivelser till
ministerierna (ANM och SHM) hade föreslagit
ändringar i lagstiftningen. ANM meddelade att
ministeriet först försöker utreda orsakerna till
att så många uteblir och därefter ringa in de situationer som leder till ansökningar om undanröjande av beslut. BJO bad ANM rapportera resultaten
av utredningsarbetet och eventuella ändringar i
lagstiftningen (289/2/12*).
ANM meddelade 8.1.2013 att frånvaroorsakerna utretts. Utredningen visar att närmare 70 % beror på att sökanden är arbetsoförmögen eller har
ett under 10-årigt barn som insjuknat. Ministeriet
meddelade också att en lagändring som trädde i
kraft 1.1.2013 innebär att inget arbetskraftspolitiskt
utlåtande längre ska ges i dessa fall. TE-byråerna
underrättar förmånsbetalaren som därefter fattar
beslut om frånvarons betydelse för utbetalningen
av förmånen. Avsikten med ändringen är att försnabba utredningen av frånvarofall och utbetalningen av förmåner samt att minska antalet arbetskraftspolitiska utlåtanden.

Försummelse att göra upp jobbsökarplan
Åbo TE-byrå hade inte tillsammans med en klagande gjort upp en jobbsökarplan i det skedet då
klaganden hade varit arbetslös i fem månader.
Byrån meddelade i sin utredning att klaganden
hade fått ett uppsägningspaket på över ett år, och
att det därför inte ansågs nödvändigt att göra upp
en plan.
Eftersom det inte fanns någon plan fick klaganden inte heller rätt till frivilliga studier som
stöds med arbetslöshetsförmån. En förutsättning
för sådant stöd är att det avtalats om saken i en
jobbsökarplan.
BJO uppmanade Åbo TE-byrå att meddela
vilka åtgärder den vidtagit i ärendet (1797/4/11*).
Åbo TE-byrå meddelade 13.8.2012 att den ändrat sin praxis så att också för alla som fått uppsägningspaket om möjligt ska uppgöras en sysselsättningsplan inom två veckor efter att anställningsförhållandet upphört.

304

laglighetsövervakningen enligt sakområden
allmänna kommunärenden

4.16
Allmänna kommunärenden
Inom detta sakområde statistikförs närmast
ärenden som gäller kommunernas och samkommunernas allmänna förvaltning samt kommunalt beslutsfattande och förvaltningsförfarande.
Till detta sakområde hänförs också ärenden som
gäller valet av hyresgäster till sådana hyresbostäder för vilka stöd beviljats enligt arava- eller räntestödslagen, samt ärenden som gäller den kommunala parkeringsövervakningen. De ärenden
som gäller kommunala arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden statistikförs ofta som ett allmänt
kommunärende. Därtill hör klagomål som gäller
valförrättningar och de kommunala valmyndigheternas förfaranden till det här området.
Däremot hänförs klagomål som gäller kommunala social-, hälsovårds-, undervisnings- och
miljömyndigheters verksamhet till det sakområde som berör sektorn i fråga. Gränsdragningen
är emellertid flexibel. Om ett klagomål t.ex. uttryckligen berör en fråga som gäller den kommunala självstyrelsen eller kommunens allmänna
kompetensområde, kan klagomålet statistikföras
som ett allmänt kommunärende trots att det har
riktats mot en myndighet inom en viss sektor.
Ärendena inom detta sakområde avgjordes av
BJO Maija Sakslin. Huvudföredragande var äldre
JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström. De ärenden
som refereras mer utförligt i avsnittet 4.16.3 har
avgjorts av BJO och föredragits av huvudföredraganden.

4.16.1
Kommunalförvaltningens grunder
Den kommunala självstyrelse som garanteras i
grundlagen innebär att kommuninvånarna själva
har rätt att besluta om förvaltningen och ekonomin i sin kommun. Principen om självstyrelse
för kommunens invånare innebär att kommunen

själv ska kunna fatta beslut om vilka uppgifter
den med stöd av sin självstyrelse åtar sig att sköta och att uppgifter annars kan anförtros kommunen endast med stöd av lag. Kommunalförvaltningen utgör en del av den offentliga maktutövningen, som är bunden av grundlagens bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna.
I kommunallagen finns grundläggande bestämmelser om kommunalförvaltningens allmänna organisation, och i lagen om kommunala
tjänsteinnehavare (tjänsteinnehavarlagen) finns
heltäckande bestämmelser om tjänsteinnehavarnas rättsliga ställning. Inom kommunalförvaltningen iakttas också förvaltningslagen, som innehåller bestämmelser om grunderna för god förvaltning och om förfarandet i förvaltningsärenden. Inom kommunalförvaltningen gäller dessutom de krav som ställs i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen), i språklagen och i lagen om likabehandling.
I Finland har kommunerna ett mycket omfattande verksamhetsområde. Största delen av
kommunernas uppgifter är lagstadgade. Kommunerna bedriver inbördes samarbete när det gäller
organiseringen av sådan verksamhet som överskrider kommungränserna. Samarbetet mellan
kommunerna regleras i huvudsak i kommunallagen, men bestämmelser om samarbetet finns
också i speciallagar. Lagen om en kommun- och
servicestrukturreform (den s.k. Paras-lagen) gällde till slutet av år 2012. Också i denna lag stadgades om samarbetet mellan kommunerna. Kommunerna kan även bedriva samarbete med stöd
av privaträttsliga avtal, samt inom ramen för föreningar, stiftelser, andelslag och aktiebolag som
kommunerna grundat, ibland tillsammans med
andra sammanslutningar. Samarbete kan även
bedrivas på grund av avtal om köptjänster och
servicesedlar.
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Frågor som berör kommunerna sköts vid flera
olika ministerier. Finansministeriet (FM) följer
allmänt kommunernas verksamhet och ekonomi
samt ser till att den kommunala självstyrelsen
beaktas vid beredningen av lagstiftning som
gäller kommunerna. FM svarar även för utvecklandet av den allmänna lagstiftning som berör
kommunerna och kommunalförvaltningen, för
de uppgifter som hör samman med redovisning
och analys av kommunernas ekonomi samt för
samarbetet mellan staten och kommunerna.
Ministeriet svarar också för de skattefrågor som
berör kommunerna.
När den nya fullmäktigeperioden efter kommunalvalet inleddes i början av år 2013, verkställdes sammanslagningar som berörde tio kommuner. Efter sammanslagningarna är antalet kommuner 320. Dessa samgångar är de sista som ger
kommunerna samgångsbidrag med stöd av Parasprojektet. Den av regeringen pådrivna kommunreformen på riksplanet är tänkt att avancera så att
år 2013 är en tid för kommunernas kommundelningsutredningar och för de kommunala samgångsbesluten, år 2014 är tänkt att vara ett år när
de nya kommunerna bereds, medan åren 2015–
2017 är åren för etablering av de nya kommunerna. Också dessa kommunsamgångar kommer att
få samgångsbidrag. En förutsättning för att ett
sådant bidrag ges är att beslutet om samgång
ska ha tagits före 1.4.2014.
Fullmäktige för Kuopio och Maaninka beslutade 12.11.2012 om att till regeringen inlämna förslag om att Maaninka ansluts till Kuopio 1.1.2015.
En kommundelningsutredning som gäller Seinäjoki, Jalasjärvi och Kurikka inleddes i januari 2013.
Vid utgången av år 2012 hade förundersökningar
kommit igång eller höll på att komma igång om
kommunindelningen i den s.k. metropolregionen, i Tammerfors stadsregion, i Pielavesi, Keitele, Tervo samt i Imatra, Rautjärvi och Ruokolahti
kommuner.
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4.16.2
Laglighetskontroll
En part som är missnöjd med en kommunal
myndighets beslut har, liksom varje kommun
invånare, möjlighet att anföra kommunalbesvär
över beslutet hos förvaltningsdomstolen. Besvären föregås i allmänhet av ett rättelseförfarande.
Kommunalbesvär kan anföras över laglighetsfrågor. Principen om kommunal självstyrelse, tillgodoseendet av kommuninvånarnas övervakningsmöjligheter och inskränkningen av de statliga
myndigheternas tillsyn ger det kommunala besvärssystemet drag som i vissa avseenden avviker
från förvaltningsbesvär. Till dessa särdrag hör den
omfattande besvärsrätten, de inskränkta besvärsgrunderna samt besvärsmyndighetens begränsade prövnings- och beslutanderätt. Med stöd av
speciallagar kan kommunala myndigheters beslut också överklagas genom förvaltningsbesvär.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen övervaka lagligheten av kommunfullmäktiges
beslut. Enligt kommunallagen kan regionförvaltningsverket med anledning av klagomål undersöka om kommunen har iakttagit gällande lagar.
JO:s laglighetskontroll utgör ett komplement till
det rättsskydds- och tillsynssystem som tillämpas inom kommunalförvaltningen. Detta system
grundar sig på kommunallagen och bärs upp av
kommuninvånarna och de kommunala organen.
År 2012 avgjordes 170 ärenden och egna initiativ som gällde kommunala frågor. Antalet avgöranden var en aning högre än året innan. Åtgärder vidtogs i ca 29 fall.
Under verksamhetsåret riktades i flera av de
klagomål som gällde det kommunala beslutsfattandet kritik mot beslut som fattats av kommunala organ, närmast med åberopande av ändamålsenlighetsskäl. JO kan emellertid inte inom
ramen för laglighetskontrollen befatta sig med
det sätt på vilket kommunen med stöd av sin
självstyrelse ordnar sin förvaltning och sköter
sina uppgifter. Den kommunala representativa
demokratin innebär att de förtroendevalda vid
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val svarar för ändamålsenligheten av de kommunala organens beslut inför kommuninvånarna.
Många av klagomålen gällde en önskan om att
JO skulle ändra beslut som fattats av kommunala myndigheter. JO har dock inga möjligheter att
träda in som en instans för ändringssökande i
stället för den på lag baserade proceduren för sökande av ändring, och kan inte vara ett kompletterande alternativ till detta. De klagande som
önskade ändring av de kommunala myndigheternas beslut anvisades att använda sig av de lagstadgade metoderna för överklagande av beslut.
En klagande sade sig inte ha fått svar på ett
inlämnat krav på skadestånd. Handläggningen
av ärendet hörde samman med en utredning av
oklarheter inom det kommunala idrottsväsendet. Enligt BJO borde meddelande om detta ha
tillsänts den klagande, särskilt eftersom utredningen ifråga hade pågått länge, flera år. När det dessutom, efter slutförandet av utredningsarbetet,
förflöt ytterligare mer än ett år innan den klagandes ärende togs upp till behandling, ansåg BJO att
handläggningen hade försenats oskäligt, särskilt
som kommunen inte kunde anföra någon godtagbar orsak till förseningen (4097/4/11).
I ett annat ärende hade den klagande bett stadens byggnadsinspektion utreda lagligheten av
ett staket som byggts vid en fastighet. Byggnadsövervakningsmyndigheten hade underrättat den
klagande om att kommunen kommer för att mäta fastighetsgränserna. Mätningen företogs, men
den klagande hade inte fått något meddelande
om saken. Ett svar på sin förfrågan fick den klagande först efter att ha tagit upp ärendet på nytt,
och då hade det förflutit två år.
BJO konstaterade att förfarandet stred mot
principerna för kommunens skyldighet att ge råd,
vilket hör till grunderna för god förvaltning; till
principerna hör skyldigheten att besvara förfrågningar. I anslutning till detta ärende uppmärksammade BJO kommunen på en JO-rekommendation, där det sägs att principen med givandet
av god service främjas om tjänsteinnehavaren förser sin e-postbrevlåda med frånvaromeddelande.
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Om tjänstemannen ifråga inför sin semesterperiod hade försett sin e-postlåda med frånvarobesked, hade den klagande inte svävat i okunnighet om varför meddelandet vid detta tillfälle inte
hade besvarats (3020/4/11).
Flera av klagomålen gällde att meddelanden
om personval i kommunens tjänst bara delgavs
inofficiellt. I ett klagomål mot Outokumpu stad
sades det att meddelandet om besättandet av en
tjänst bara skedde med ett e-postmeddelande, där
det sades att beslutet bara delges på begäran. BJO
ansåg att förfarandet vid besättande av tjänsten
stred mot lagen, eftersom personerna som ansökt
om tjänsten inte för kännedom hade tillsänts beslutet om valet, på det sätt som anges i kommunallagen. En följd av det lagstridiga förfarandet
var att de som ansökt om tjänsten inte hade haft
möjlighet att bedöma motiveringarna valet av
tjänsteinnehavare, och alltså inte hade kunnat
kontrollera huruvida den utsedda personen hade
stadgad eller fastställd kompetens; inte heller hade de kunnat kontrollera om den offentliga anställningsproceduren i övrigt hade uppfyllt de
krav som ställs på rättvisa och likaberättigande.
Eftersom besluten om besättandet av tjänsterna inte vederbörligen hade delgivits alla som
ansökt om tjänsterna, hade besluten inte heller
vunnit laga kraft gentemot de sökande som inte
separat begärt delgivning. Förfarandet var sådant
att det ledde till rättslig osäkerhet och oklarheter
beträffande stadens beslutsfattningsprocesser.
Eftersom dock staden meddelade sig ha tillrättalagt sina förfaranden, nöjde sig BJO med att föra
fram sina åsikter till stadsstyrelsen med tanke på
framtiden (3048/4/11).
Under det år som omfattas av berättelsen förrättades både presidentval och kommunalval. I
de klagomål som gällde valen kritiserades framför att förhandsröstningsförfarandet. I flera av
klagomålen hade de klagandes misstänksamhet
väckts eftersom valsedeln, i ett kuvert, inneslöts
i ett följebrevskuvert. I svaren till de klagande redogjordes i detalj för bestämmelserna i vallagen,
som ju bildar grunden för det nämnda förfarandet. Det förekom också klagomål som gällde defekta förhandsröstningskuvert. I svaren gavs en
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redogörelse över ändringarna i vallagen, som innebär att valkuvertets öppenhet inte längre är en
grund för att förhandsröstningen inte beaktas.
Enligt vallagen får justitieministeriet ge anvisningar om att centralvalnämnden ska försluta de
öppna valkuverten på ett sätt som gör att valhemligheten bevaras. Efter detta läggs valkuverten
med bland de övriga godtagbara valkuverten.
Det kom flera klagomål med kritik mot valet av hyresgäster till bostäder som stötts med
offentlig finansiering, till följd av de långa väntetiderna. I normsamlingen som styr valet av boende ingår dock inga bestämmelser om ansökningstidens längd, utan det anges att urvalet beaktar
dem som har det största behovet av bostad. Kriterierna är behovet av bostad, personens förmögenhet och intäkter. Företräde ges åt bostadslösa
och andra vilkas behov av bostad är mest akut, de
minst bemedlade och sökandena med de minsta
inkomsterna. Ofta har också diverse villkor som
en sökande ställt, t.ex. beträffande specifika bostadsområden och bostadens storlek, inverkat på
dennes möjligheter att få hyresbostad. I svaren
på klagomålen gavs en beskrivning av de lagstadgade grunderna för val av hyresgäster och hyresbostadssituationen i de aktuella kommunerna.
I vissa av klagomålen gällde kritiken villkoren
i hyresavtalen. Dock har JO inte inom ramen för
sin laglighetsövervakning möjlighet att ingripa
i hyresvillkor, som ju regleras i lagen om hyra av
bostadslägenhet. Ett hyresavtal av detta slag är
ett privaträttsligt avtal, och tvister om sådana avtal ska biläggas i tingsrätt.
Ett tjugotal klagomål som gällde parkeringsövervakning och felparkeringsavgifter avgjordes.
Många av de klagande kritiserade de kontrollavgifter som utskrivits av privata parkeringsbolag.
Det faller dock inte under JO:s laglighetstillsynsuppgifter att undersöka privata bolags verksamhet. I de svar som gavs ingick referat av ett utslag
av högsta domstolen (HD 2010:43), ett utlåtande
av grundlagsutskottet (GrUU 57/2010 rd) och en
proposition som är under behandling i riksdagen
(RP 79/2012 rd) om ändring av lagen om parkeringsövervakning. Enligt lagförslaget ska en kommunal parkeringsövervakare eller polisen få anlita

fysiska eller juridiska personer som har tillstånd
av regionförvaltningsverket för parkeringsövervakning som hjälp vid parkeringsövervakningen
på privata områden och i terrängen. Den största
delen av klagomålen gällde dock de kommunala
parkeringsövervakarna och förfarandena vid förordnandet av felparkeringsavgifter.
I svaren till de klagande gavs ett referat av
bestämmelserna i den lag om parkeringsövervakning som infördes 1.1.2012, och de klagande uppmanades använda sig av de förfaranden för ändringssökande som nämns i lagen. I några av klagomålen kritiserades det att parkeringsövervakarna inte hade företett tjänstetecken. Med stöd
av lagen om parkeringsövervakning har inrikesministeriet med en förordning som gäller sedan
1.1.2012 fastslagit ett tjänstetecken för parkeringsövervakare och parkeringskontrollanter. Vid tiden för de händelser som klagomålen gällde hade tjänstetecknet ännu inte slagits fast, och detta
förklarades i svaren.

Inspektioner
Vid ett besök 25.4.2012 hos Helsingfors stads förvaltningscentral, rättstjänsten behandlades stödet
för kommuninvånarnas medbestämmanderätt,
organisationen av stadens allmänna förvaltning,
koncernstyrningen och affärsverkens verksamhet
i konkurrenssituationer samt de förseningar som
uppstått i faktureringen till följd av introduktionen av stadens nya datasystem och informationen
om dessa förseningar.
BJO betonade att meddelandena om förseningar måste ges med samma effektivitet även när de
ska tillställas personer som inte har möjlighet eller förmåga att använda elektroniska medier. I anslutning till det tema som valts för inspektionen,
nämligen jämlikhet och likaberättigande, förhörde sig inspektörerna bl.a. om tidtabellen för uppgörandet av en jämställdhetsplan. Enligt uppgift
skulle uppgörandet inledas på hösten 2012. Det
är tänkt att det i planen ska ingå en checklista för
jämställdhet, och för denna lista ska en serie mätvärden för bedömningarna utarbetas. BJO beto-

nade att det när checklistan uppgörs också borde
dryftas hur rättigheterna som tillkommer barns
vårdnadshavare görs gällande, särskilt inom social, hälsovårds- och undervisningsväsendet.
I anslutning till ett möte med kommundirektören samt social och hälsovårdsdirektören i Enare kommun 11.6.2012 berättade kommundirektör
Reijo Timperi att kommunen deltar i ett samarbete inom ett råd för de kommuner som gränsar till
riksgränserna i norr; i rådet ingår 15 kommuner:
4 finländska, 6 norska, 4 svenska och 1 rysk. Syftet med detta råd är att tjäna som ett samarbetsoch intressebevakningsorgan samt att utveckla
och stärka samhörigheten mellan gränskommunerna. Enare kommun upprätthåller också samarbete med Ryssland, Kolahalvön och Petsamo.
Resande från grannområdet är av stor betydelse
för kommunens näringsliv.
Under ett möte i Sevettijärvi med den skoltlapska bygemenskapens råd och med skolternas
förtroendeman 13.6.2012 redogjorde förtroendeman Veikko Feodoroff för skolternas förvaltning
och aktuella frågor. Förtroendemannen utses
bland uppställda kandidater med val, som baseras
på majoriteten av de röstande. Skolternas gamla
självbestämmandesystem fungerar fortfarande.
Det högsta beslutande organet är byamötet
för skolter. Enligt skolternas lag ska byamötet
bl.a. behandla förslag och utlåtanden om skolternas näringar och livsförhållanden i ärenden med
vidsträckt effekt eller principärenden. Förtroendeman Feodoroff berättade att det numera förekommer en hel del återflyttning till Sevettijärvitrakten. Takten är nu fem återflyttare på ett år,
jämfört med tidigare en återflyttare på fem år.
Till de bidragande orsakerna hör de byggunderstöd som staten beviljar skolterna, samt förmånliga lån.
Under besöket 29.11.2012 hos Helsingfors
stads byggnadskontor redogjorde byråchef Ville
Alatyppö för stadens förberedelser inför den
kommande vintern. Staden har gjort upp en beredskapsplan inför ovanligt snörika vintrar, för
att stadens funktioner inte ska förlamas helt.
De specialåtgärder som ingår i beredskapsplanen
vidtas i förväg, ifall särskilda, färdigt bestämda
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kriterier uppfylls. I samråd med meteorologiska
institutet har ett larmsystem byggts upp, och när
bestämda förhållanden föreligger sätts planerna
i verket. Beredskapen är särskilt viktig i förhållanden där det inom en kort tidsrymd faller stora
mängder snö.
Den kommunala parkeringskontrollanten
Kaija Kossila gav en utredning av hur parkerings
övervakningen har placerats i stadens organisation. Parkeringsövervakningen är en del av byggnadskontorets serviceavdelning, och där ingår
också flyttning av fordon. Kossila informerade
också om mängden personal och hur denna fördelas mellan de olika uppgifterna.
Inom parkeringsövervakningen har det utvecklats ett IT-projekt och i anslutning till detta
har palmtop-datorer varit i användning sedan
15.1.2013. Det gör att det för varje felparkerings
avgift eller anmärkning kan ges exakt lägesinformation, med bild av det felparkerade fordonet.
Reformen gör att besluten om felparkeringsavgift blir entydigare och namnet på parkerings
övervakaren skrivs ut i klartext. Detta beräknas
minska antalet ändringssökanden. I diskussionen
behandlades också hur bruket av parkeringstillstånden för handikappade övervakas.

4.16.3
Avgöranden

Kommundirektören i Keminmaa har
överskridit sina befogenheter
Ett antal klagande hade kritiserat förfaranden av
kommundirektören i Keminmaa i anslutning till
beviljande av lån och grundande av en koncernbank. Kommunstyrelsen hade fattat beslut om
förslag till fullmäktige om beviljande av lån till ett
kommunalt dotterbolag, på villkor som nämndes
i beslutet. Ärendet fördes dock inte till fullmäktige för beslut, utan kommunen hade beviljat lånet
mot ett skuldebrev, som var undertecknat av en
tjänsteförrättande kommundirektör och av kommundirektören, i dennes ställning som styrelse-
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ordförande för det berörda bolaget. En koncernbank hade grundats med ett tjänstebeslut av kommundirektören, och kommunstyrelsen meddelades bara detta beslut för kännedom, i anslutning
till en rad andra meddelanden.
Enligt kommunallagen utövas kommunens
beslutanderätt av fullmäktige som valts av invånarna. Fullmäktige kan i en instruktion delegera
beslutanderätt till kommunens övriga organ samt
till förtroendevalda och tjänsteinnehavare. För
organiseringen av förvaltningen godkänner fullmäktige behövliga instruktioner där det bl.a. bestäms om hur befogenheterna skall fördelas mellan kommunens olika myndigheter.
BJO konstaterade att det i Keminmaa inte hade utfärdats instruktioner som till någon annan
myndighet eller tjänsteinnehavare delegerar de
befogenheter som tillkommer fullmäktige om
beviljande av lån. Därför ska lånen alltid beviljas
av fullmäktige, som har den högsta beslutsmakten. När kommundirektören, i sin egenskap av
styrelseordförande i dotterbolaget, undertecknade skuldebrevet, så kringgick han kommunfullmäktiges beslutsrätt, åsidosatte kommunstyrelsens beslut och försummade sin skyldighet som
kommundirektör att verkställa ett vederbörligen
fattat kommunstyrelsebeslut.
Enligt de för Keminmaa kommun gällande
rättsreglerna ska beslutet om grundande av en
koncernbank eller en del av en sådan fattas av
kommunkoncernens högsta beslutande organ,
kommunfullmäktige. En eventuell delegering
av befogenheterna måste baseras på en exakt definierad instruktion eller annan bestämmelse av
kommunfullmäktige. Eftersom en sådan instruktion inte finns, kan befogenheten inte härledas
ur tidigare koncerninstruktioner eller ändringar
eller av eventuella grunder för dessa ändringar. I
och med att befogenheten att grunda en koncernbank inte i koncerninstruktionen hade delegerats
från fullmäktige till vare sig kommunstyrelsen
eller kommundirektören, hade kommundirektören enligt BJO inte på lag eller kommunala bestämmelser grundat tillstånd att grunda en bank.

Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska all utövning
av offentlig makt bygga på lag. I all offentlig
verksamhet ska lag noggrant iakttas. I det här
fallet gällde frågan iakttagandet och följandet
av denna i grundlagen bestämda lagenlighetsprincip, i förvaltningen av Keminmaa kommun.
En majoritet av Keminmaas kommunstyrelse
hade i sina utredningar godkänt kommundirektörens lagstridiga förfaranden. Kommunstyrelsen leder kommunförvaltningen och ansvarar
också för dess laglighet.
BJO gav kommundirektören anmärkning om
dennes lagstridiga handlande och uppmärksammade kommunstyrelsen på dess – enligt BJO:s
uppfattning lagstridiga – underlåtenhet att övervaka att laglighetsprincipen följs i kommunförvaltningen (3473/4/11).

Multia kommun har förfarit mot
upphandlingslagen
BJO konstaterade sig inte ha möjlighet att, inom
ramen för sitt laglighetsövervakningsuppdrag,
kunna ta ställning till en fråga om Multia kommuns anskaffning av ett regionalkök i form av en
byggentreprenad som uppfyllde upphandlingsenhetens krav, skulle omfattas av upphandlingslagstiftningen, eller om det var en fråga om hyrande
av konventionella kökslokaliteter. I det senare
fallet hade det varit fråga om ett hyresavtal, som
inte täcks av upphandlingslagstiftningen. Inte
heller kunde BJO ta ställning till frågan om huruvida anskaffningen uppfyllde de i lagen givna
förutsättningarna för direktupphandling. Lösningen av juridiska problem av det här slaget hör
till marknadsdomstolens uppgifter och i avgörs
i sista hand av högsta förvaltningsdomstolen.
Däremot kunde BJO i sin funktion som laglighetsövervakare bedöma om kommunens organ
och tjänsteinnehavare i sina beslut i frågan hade
följt lagen och uppfyllt sina skyldigheter. Värdet
av Multia kommuns anskaffning av regionalköket översteg de nationella tröskelvärdena. BJO
anser att en utredning som gäller huruvida upp-

handlingslagen är tillämplig på anskaffningen
hade försummats, trots att en sådan utredning
borde ha varit av central betydelse för upphandlingen. Följden är att ärendets beredning inom
Multia kommun hade brister som var lagstridiga.
Enligt kommunallagen ansvarar kommunstyrelsen för kommunens förvaltning och ekonomi.
BJO uppmärksammade kommunstyrelsen på att
underlåtandet att verkställa konkurrensutsatt
upphandling av en anskaffning som omfattas
av upphandlingslagen är ett betydande brott
mot upphandlingslagen (2073/4/11).

Åbo stads lagstridigt förfarande i samband
med utfärdandet av skriftlig anmärkning
Stadsdirektören i Åbo hade till separat muntlig
förhandling för hörande kallat endast två huvudförtroendemän och därtill separat hört en förtroendeman med förtroendemannauppdraget
som huvudsyssla. Eftersom stadsdirektören och
stadens ledande jurist hade år 2010 avgjort ärendet som gällde arbetsledningsanmärkning till
24 förtroendemän utan att alla dessa beretts tillfälle att bli hörda, var proceduren lagstridig.
Proceduren innebar risker för åsidosättande
av dessa tjänsteinnehavares rättsskydd, personerna utsattes för en behandling som inte gav dem
likaberättigande, och stadsdirektören och den
ledande juristen hade inte uppfyllt sin i förvaltningslagen stadgade skyldighet att utreda ärendet.
Först efter att alla behöriga utredningar av fallet
var slutförda, skulle stadsdirektören och juristen
ha varit berättigade att utvärdera anmärkningarnas nödvändighet, skälighet och proportionalitet.
Vidare var den juridiska motiveringen till beslutet om arbetsledningsanmärkning bristfällig.
Trots att beslutet hade rubricerats som arbetsledningsanmärkning, ingick i beslutet hotelser om
uppsägning av tjänsteförhållandena om förfarandet upprepas. Av beslutet om anmärkning framgick alltså inte tydligt att det var fråga en skriftlig
arbetsledningsanmärkning, som är en lindrigare
påföljd än den skriftliga varning som nämns i la-
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gen om kommunala tjänsteinnehavare. Inte heller kunde de i beslutet ingående beskrivningarna
i hårda ordalag om de klandervärda handlingarna
sägas vara konstruktiva, utan de kunde rentav anses vara ackusatoriska. Uttryckssätt var särskilt
otillbörligt eftersom det grundade sig på stadsdirektörens och stadsjuristens ensidiga uppfattningar och på att ärendet utretts bristfälligt eftersom parterna inte hörts (1401/4/11*).

Val av hyresgäster har varit bristfälligt och
Åbo stad har underlåtit att övervaka valet
Utgående från de med anledning av klagomålet
begärda utlåtandena av Åbo stad och TVT Asunnot var det inte möjligt att bedöma om valet av
hyresgäst i det specifika fall som klagomålet gällde hade företagits på de grunder som anges i aravabegränsningslagen, i statsrådets förordning och
i den handbok som utarbetats av finansieringsoch Utvecklingscentralen för boendet (ARA).
Därför begärde BJO förklaring av TVT Asunnot
och ett nytt utlåtande av Åbo stad.
Trots uttrycklig begäran från BJO:s sida om
bedömning av den klagandes bostadsansökan på
det sätt som förutsätts i aravabestämmelserna har
fortfarande ingen bedömning skett. BJO har därför ingen information om huruvida det hade funnits flera sökande till det objekt som den klagande ansökte om, hur dessa sökande har jämförts
sinsemellan, samt om det eventuellt fanns något
annat sökande matlag som hade bättre företrädesrätt till objektet, beträffande bostadsbehov, intäkter och förmögenhetsförhållanden. Till följd av
den bristfälliga utredningen har BJO alltså fortfarande inte möjlighet att bedöma huruvida proceduren med valet av hyresgäst hade skötts på
det sätt som förutsätts i lagen.
BJO har till TVT Asunnot Oy sänt en anmärkning för bolagets ur laglig synpunkt bristfälliga
sätt att motivera valet av hyresgäst. Likaså har
BJO tillsänt Åbo stad en anmärkning om stadens
underlåtelse att sköta sitt uppdrag för övervakning av att urvalsprocessen skett på lagstadgat
sätt (1813/4/12).
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Helsingfors stad har förfarit felaktigt
i sitt val av hyresgäster till av socialvården
administrerade bostäder
Enligt en utredning av Helsingfors stads bostadsavdelning har avdelningen hållit sig till de i aravalagstiftningen stadgade grunderna för valet av hyresgäster och därtill följt de riktlinjer som stadsstyrelsen fastställt för bostadsförmedling. Till
reglerna hör bl.a. att socialväsendet en enda gång
erbjuder en bostad till en bostadslös sökande.
Motiveringen till detta är att fördelningen av de
ledigblivna bostäderna ska ske så snabbt som
möjligt. Bostadsavdelningens utredning visar att
många av de sökande som inkvarteras på socialväsendets försorg har sociala problem och rädsla
för institutionalisering, och detta kan ha varit
orsaken till återkommande vägran att ta emot
erbjudna bostäder. Även andra bostadssökande
får inte förnyade erbjudanden om bostäder, om
de utan giltigt skäl har vägrat ta emot en erbjuden bostad.
Trots att det i normerna för val av boende inte
stadgas om proceduren för val av hyresgäst, så att
det t.ex. inte är bestämt hur många erbjudanden
om bostad en sökande ska få, så konstaterade BJO
att myndighetens verksamhet måste uppfylla de i
21 § i grundlagen stadgade rättsskyddsbestämmelserna om god förvaltning. I 2 kap. i förvaltningslagen ges grunderna för god förvaltning. I dessa
grunder ingår procedurmässiga rättsskyddsgarantier och kvalitetsmässiga krav på god förvaltning.
Grundlagens 6 § förpliktar myndigheter att behandla alla lika. En myndighet får inte utan godtagbara skäl placera bostadssökande i sinsemellan
ojämlik ställning av orsaker som har att göra med
personernas individuella egenskaper.
BJO anser att bostadssökande som inkvarteras på försorg av socialväsendet måste betjänas
och bemötas på samma sätt som övriga sökande
vid valet av boende. Valet av boende måste alltså
ske jämlikt och enligt de grunder och den företrädesordning som anges i lagen. Alla sökande
ska beredas likadana möjligheter att, av motiverade hälsomässiga eller sociala skäl, avstå från att
ta emot en erbjuden bostad utan att detta leder

till att följande bostadserbjudande går förlorat.
I kravet på saklighet i serviceprincipen ingår att
allvarliga problem, som vidlåder klienter som
inkvarteras på försorg av socialvården, avhjälps
i första hand genom att dessa klienter erbjuds
särskilt stöd.
BJO ansåg det vara oacceptabelt att problem
av det nämnda slaget leder till att de berörda klienterna bemöts sämre än övriga bostadssökande.
Enligt BJO:s åsikt medför en myndighets skyldighet att lämna information, att bostadsavdel
ningen ska ge sina klienter råd och upplysningar
om de förfaranden som avdelningen tillämpar i
valet av hyresgäster. Klienterna måste i förväg
få veta att de, om de utan godtagbar orsak avstår
från en erbjuden bostad, riskerar att inte få något
nytt bostadsanbud, åtminstone inte genast. Den
som söker bostad måste alltså ges en reell möjlighet att bedöma bostadserbjudandet och att inse
konsekvenserna av att inte acceptera anbudet,
innan beslutet fattas.
BJO bringade sin uppfattning om likvärdighet
i behandlingen och om betydelsen av garantierna
för god förvaltning i de förfaranden som tillämpas, till Helsingfors stads bostadsavdelning och
till ARA (1242/4/11*).

Avgöranden om kommunala
simhallstjänster
Kommunen har med stöd av självstyrelsen frivilligt åtagit sig att tillhandahålla simhallstjänster.
I det sammanhanget måste kommunen värna
om de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna.
BJO konstaterade att ordningsreglerna för
simhallarna och utebassängerna uteslutande är
baserade på kommunens egna beslut. I egenskap
av innehavare eller ägare av inrättningarna kan
kommunen ge kunderna anvisningar och rekommendationer om hur de ska uppträda. Sådana anvisningar och rekommendationer är dock inte
rättsligt bindande, om de inte är baserade på ett
bemyndigande i lag.

BJO bedömde i tre olika beslut lagligheten av den
praxis som tillämpas i kommunala badinrättningar. I Kauhajoki hade en klagande fått portförbud,
i Björneborg måste de som fick köpa inträdesbiljetter till nedsatt pris bära ett rött armband och
i Helsingfors badinrättningar var fotografering
förbjuden.

Lagstridigt portförbud

I februari 2011 beslöt personalen vid Kauhajoki
stads simhall att inte sälja inträdesbiljetter till en
person vars religiösa prat enligt personalens åsikt
var störande.
BJO anser i sitt beslut att man hade begränsat
användningen av simhallen i strid med religionsoch samvetsfriheten samt yttrandefriheten. Användning av kommunal idrottsservice får begränsas endast i undantagsfall. Eftersom portförbudet
gällde utnyttjandet av en grundläggande rättighet
måste staden uttryckligen visa att förbudet baserade sig på en godtagbar grund.
Förfarandet uppfyllde inte de grundlagsfästa
principerna om rättssäkerhet och god förvaltning,
bl.a. av den anledningen att klaganden i fråga inte
hade fått yttra sig i ärendet. Inte heller i övrigt hade man gjort en ordentlig utredning i ärendet eller
fattat ett överklagbart beslut om förbudet. Staden
hade inte visat att förbudet att använda simhallen
baserade sig på en saklig och godtagbar grund.
Eftersom förfarandet var uppenbart felaktigt
föreslådde BJO att stadsstyrelsen överväger möjligheten att på något sätt gottgöra klaganden för
den olägenhet och upplevelse av orättvisa som
har uppkommit till följd av det lagstridiga förfarandet (2720/4/11*).

Armband kränkte integritetsskyddet

Kunderna i Björneborgs stads simhall måste bära
ett rött armband om de var berättigade till nedsatt inträdesavgift. Detta gällde barn, beväringar,
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pensionärer, funktionshindrade och sådana arbetslösa som inte var mottagare av inkomstrelaterad dagpenning.
Som motivering anförde staden att praxisen
med armband förenklade övervakningen och
sänkte kostnaderna för biljettförsäljningen. Enligt BJO:s åsikt var denna motivering inte ett lagligt skäl för särbehandling av simhallskunder
som var berättigade till nedsatt biljettpris av sociala, hälsorelaterade eller andra personliga orsaker. Björneborgs stads förfarande var inte heller förenligt med personuppgiftslagens krav på
hantering av personuppgifter eller med offentlighetslagens sekretessbestämmelser. Exempelvis uppgifter om arbetslöshet och hälsorelaterade omständigheter är enligt offentlighetslagen
sekretessbelagda. Det röda armbandet röjde sålunda sekretessbelagda uppgifter under hela den
tid som bäraren vistades i simhallen.
Förfarandet uppfyllde inte heller kravet på
jämlikt bemötande, proportionalitetsprincipen
och kravet på adekvat service, som enligt förvaltningslagen hör till grunderna för god förvaltning
(3514/4/11*).

Fotograferingsförbud kan endast vara riktgivande

Det tredje beslutet gäller klagomål över Helsingfors stads förfarande att begränsa fotografering
i stadens badinrättningar.
BJO ansåg att fotografering av privatpersoner i badinrättningar inte är en rättighet som
hör till yttrandefrihetens kärnområde. Däremot
har badinrättningarnas kunder rätt till integritetsskydd. Enligt strafflagens bestämmelse om
olovlig observation är fotografering förbjuden i
badinrättningars omklädningsrum, duschar och
bastur. I vissa situationer kan störande fotografering också anses störa offentlig frid.
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Enligt Helsingfors stads utredning är fotograferingsförbudet som gäller simhallar och utebassänger inte ovillkorligt – föräldrar får fotografera
sina barn och vänner får fotografera varandra.
Fotograferingen är i sådana fall baserad på samtycke, vilket gör integritetsskyddet överflödigt.
BJO anser att Helsingfors stad på lagliga grunder hade orsak att utfärda anvisningar om fotografering i badinrättningar. Avsikten är dels att
värna om integritetsskyddet och dels att förebygga brott mot offentlig frid och olovlig observation. Förbudet kan också motiveras med att sårbara grupper som t.ex. barn måste skyddas. Det
är emellertid tillåtet att fotografera en privatperson som ger sitt uttryckliga samtycke.
BJO underströk att hon i detta ärende har bedömt frågan om fotograferingsförbud i kommunala badinrättningar dels utifrån privatpersoners
integritetsskydd och dels utifrån rätten att fotografera, som hör till vars och ens yttrandefrihet.
I sitt avgörande tar hon sålunda inte ställning till
frågan om offentliga personers integritetsskydd
och inte heller till frågan om yttrandefrihet i
samband med massmediernas informationsförmedling (2504* och 2525/4/10*).

4.17
Utbildnings- oh kultursektorn
Till utbildningssektorn hör ärenden som gäller
utbildning och kultur. För laglighetskontrollen
inom detta sakområde svarade under året BJO
Jussi Pajuoja. Huvudföredragande var referendarierådet Jorma Kuopus. Om inte något annat
nämns avgjordes samtliga fall som refereras i
avsnitt 4.17.4 av BJO och föredrogs av huvudföredraganden.

4.17.1
Verksamhetsmiljön och
lagstiftningsreformer
Undervisnings- och kulturministeriet har gjort
upp en strategi som sträcker sig fram till 2020.
Avsikten är att ta tag i frågor som tangerar ungdomsarbetslöshet, kompetens, konkurrenskraft
och den globala ekonomin. Inom utbildningsoch vetenskapspolitiken anses det att en högkvalitativ och avgiftsfri utbildning och en hög bildningsnivå utgör grunden för vårt välfärdssamhälle. Marginaliserings- och segregeringsfenomen
bland barn och unga måste motverkas bl.a. med
hänsyn till att årsklasserna blir allt mindre och
den demografiska försörjningskvoten därmed
allt ofördelaktigare.
Vid sidan av ekonomiska frågor debatterades
under 2012 kommunreformen och kommunsammanslagningar och de förändringar i servicenätet
som de medför. Kommunerna har som mål att
förbättra sin produktivitet genom att glesa ut
servicenäten och stänga serviceställen som har
låg produktivitet eller få användare. I stället ska
tjänsterna koncentreras till större enheter med
bättre funktioner.
Också skolnäten ses över. En faktor som kan
påskynda centraliseringen är föräldrarnas tendens
att följa hur olika skolor klarar sig i konkurrensen

och välja den läroanstalt för sina barn som känns
bäst och tryggast. Denna utveckling kan orsaka
problem inom utbildningssektorn eftersom man
samtidigt går in för att minska undervisningsgrupperna i den grundläggande utbildningen och
korta ner de dagliga skolresorna, för att på så sätt
säkerställa en hög nivå på utbildningen och en
rimlig disciplin.
De skolskjutningar som inträffat såväl i hemlandet som utomlands väckte debatt om säkerheten i våra skolor. Tack vare en rådig lärares insats i samband med en incident i Oriveden yhteiskoulu i slutet av november klarade man sig
utan personskador. Efter incidenten krävde gymnasisterna bättre säkerhet i skolorna, vilket de
också med stöd av lag har rätt att göra.
Lärarpermitteringar fördes än en gång fram
som ett sätt att rädda den kommunala ekonomin.
Undervisningssektorns Fackorganisation motsatte sig permitteringsplaner i Salo, Kauhajoki och
Kaskö. Även om Kommunförbundets utredning
visar att permitteringar av undervisningspersonalen inte strider mot lagen om grundläggande
utbildning eller mot någon annan lag som reglerar kommunernas utbildningsverksamhet, har
undervisnings- och kulturministeriet (UKM)
och Utbildningsstyrelsen (UBS) förhållit sig
negativt till lärarpermitteringar.
Under året reviderades bl.a. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet,
lagen om studiestöd och gymnasielagen. Revideringen av lagen om barndagvård var betydelsefull. Genom lagändringen överfördes uppgifterna i anslutning till barndagvård från social- och
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till
undervisnings- och kulturministeriet från början av 2013.
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4.17.2
Laglighetskontroll
Största delen av klagomålen berörde i likhet med
åren innan den grundläggande utbildningen. Klagomålen till JO gällde bl.a. inomhusluften i skolbyggnader, innehållet i religionsundervisningen,
genomförandet av undervisningen i musik, anordnandet av hemundervisning samt yttrandefrihet för lärarna i samband med omorganisering av
den grundläggande utbildningen i en stad.
Under året utreddes också varför det upprepade gånger förekommit felaktigheter i de svenskspråkiga studentexamensuppgifterna. När det
gällde yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning aktualiserades bland annat disciplinen
i en läroanstalt på landsbygden och säkerheten i
ett studentboende.
Trots att universitetsreformen redan för ett
par år sedan kommit in i en fas där den genomförs i praktiken, förekom det fortfarande klagomål som gällde antagning av studerande, ett jämlikt bemötande av andra läroanstalter i förhållande till Aalto-universitetet, personalförvaltningen vid universiteten och tentamensfrågors
offentlighet.
År 2012 inkom 163 klagomål som berörde
utbildningssektorn. Antalet avgjorda klagomål
uppgick till 195 och var klart större än året innan,
då 164 klagomål avgjordes.
Under verksamhetsåret föranledde 36 klagomål åtgärder. I 25 av dessa fall framförde JO sin
uppfattning och i 11 fall hade saken rättats till
medan ärendet var under behandling hos JO. Tre
ärenden upptogs till behandling på eget initiativ.
Med anledning av de klagomål som berörde utbildningssektorn vidtogs åtgärder i 18,5 % av fallen. Andelen åtgärdsavgöranden inom utbildningssektorn är i genomsnitt densamma som
för klagomålen över lag.
Regionalförvaltningsverkens möjligheter att
erbjuda service på utbildningsområdet är fortfarande rätt knappa. Det pågående projektet för att
utveckla klagomålsprocessen inom regionförvaltningsverken kan underlätta laglighetskontrollen.
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Inom utbildningssektorn utfördes 12 inspektioner. BJO Pajuoja inspekterade Esbo stads och
Raseborg stads bildningsverksamhet, Finlands
filmstiftelse, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverket i Södra Finland. BJO Sakslin
undersökte hur utbildnings- och kulturtjänsterna på samiska fungerar under sin inspektion av
Sameområdets utbildningscentral i Enare samt
dess verksamheter i Utsjoki, de nordsamiska,
enaresamiska och skoltsamiska språkbona samt
skolan i Sevettijärvi. I samband med inspektioner
av barnskyddsinrättningar besöktes Outamon oppilaskoti i Lojo och Toivolan koulu i Helsingfors.
I samband med inspektionen av regionsförvaltningsverket i Södra Finland kunde det konstateras att projektet för gemensam ärendehantering
i staten (VALDA) hade avstannat och att de olika
aktörerna i stället gått in för att utveckla egna datatekniska lösningar.
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utbildningsmyndigheter

Åtgärdsprocent under åren 2003–2012
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Enligt BJO ska studentexamensnämnden i överensstämmelse med offentlighetslagen främja
öppenhet i sin verksamhet bl.a. genom att redovisa för sin bedömningspraxis. Lagen förutsätter
också att dokument som är väsentliga för bedömningen ska vara lätt tillgängliga, exempelvis på
webben.
Enligt en lärare som anfört ett klagomål, upprättar studentexamensnämnden proven i matematik, kemi och fysik i god tid och gör egna mo-

dellösningar för att kontrollera uppgifternas rimlighet. De här modellösningarna publiceras emellertid inte, trots att de kan vara av bättre kvalitet
än de i stor hast uppgjorda lösningar av Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto (MAOL).
MAOL gör genast på provdagens kväll preliminära modellsvar och poänganvisningar för proven i matematik, fysik och kemi. De distribueras
till skolorna och finns tillgängliga mot betalning
närmast för föreningens medlemmar.
BJO anser att ämneslärarnas bedömningsgrunder borde förtydligas och offentligheten
kring provet förbättras till denna del. En väsentlig del av examen kan inte utkontrakteras eller
beslutsfattande delegeras till en förening som
grundats av ämneslärare, trots att de deltar i
den preliminära korrigeringen av proven.
I samband med studentexamen är detta särskilt viktigt eftersom bedömningen har betydelse för den enskildes rättigheter och skyldigheter.
När det gäller offentliggörandet av bedömningsgrunderna i matematiska ämnen avviker studentexamensnämndens mångåriga praxis bl.a. från
många universitets nuvarande arrangemang i
samband med urvalsprov.
BJO bad UKM inkomma med en rapport om
vilka åtgärder som vidtagits (301/4/11*).
UKM meddelade 28.8.2012, att de ändringar
som görs i studentexamen kommer att förtydliga
studentexamensnämndens myndighetsuppgifter
vid bedömningen av provuppgifter och öka verksamhetens offentlighet.

För ansökan till utbildning krävs inte
uppehållstillstånd
Yrkesinstitutet Omnia, som upprätthålls av Esboregionens utbildningssamkommun, tillät inte en
utlänning att delta i urvalsprovet för social- och
hälsoområdet. Beslutet motiverades med att utlänningen saknade uppehållstillstånd. Den studerande hade ändå genomfört ett klanderfritt språkprov.
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Enligt BJO ska en invandrare kunna ansöka om
en studieplats trots att han eller hon inte har uppehållstillstånd. Däremot kan Migrationsverket
bevilja uppehållstillstånd för studier först efter
att den studerande har fått studierätt vid en läroanstalt.
Utbildningssamkommunen Omnia motiverade sitt förfarande med att skolorna under de
senaste åren fått ta emot många studerande som
inte i första hand är inriktade på att studera. De
studerande har i stället förvärvsarbetat, vilket
har inverkat menligt på studierna och även lett
till att de avbrutits.
UKM ansåg i sitt yttrande att Omnias praxis
och anvisningar inte grundade sig på någon bestämmelse i utlänningslagen. Också inrikesministeriets migrationsavdelning konstaterade att
utlänningslagstiftningen inte begränsar en utlännings rätt att exempelvis genom studier skapa
grunder för sin vistelse i landet, trots att han eller
hon kommit till landet utan uppehållstillstånd.
Enligt BJO hade Omnias rektor inte handlat
olämpligt eftersom anvisningarna för bemötande
av invandrarstuderande var bristfälliga. BJO ansåg emellertid att yrkesinstitutet måste ändra sin
praxis och se över anvisningarna i detta avseende
(2947/4/11*).

Dröjsmål med certifikat för
flygplansmekaniker
Sju flygplansmontörer som under olika perioder
2001–2007 studerat vid Tammerfors yrkesinstitut
kritiserade både yrkesinstitutet och Trafiksäkerhetsverket Trafi om för att deras yrkesexamen
fördröjts. Trafi hade inte inom en skälig tid beviljat dem som studerat flygplansmekanik B2-certifikat, utan krävde med hänvisning till EU-rätten
att de skulle uppvisa rapporter om tillgodoräknande av styrkta kunskaper. De fick vänta länge på
rapporterna från yrkesinstitutet, och enligt lagstiftningen om utbildningsområdet hörde det inte ens till institutet att upprätta sådana rapporter.
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BJO ansåg att yrkesinstitutet inte hade någon
lagstadgad skyldighet att för tidigare studerande upprätta rapporter om tillgodoränkande av
provprestationer. Rapporterna förutsätter individuell bedömning i efterskott av provprestationers motsvarighet, vilket kräver en betydande
arbetsinsats. Yrkesinstitutet borde så snabbt som
möjligt ha meddelat de sökande att det inte hade
möjlighet att upprätta rapporter om tillgodoräknande av styrkta kunskaper.
Med hänsyn till sökandenas rättssäkerhet
tog det även för Trafi en oskäligt lång tid att avgöra certifikatärendet, även om man beaktade att
de gemenskapsnormer som skulle tillämpas var
komplicerade. Under den tid klagomålet behandlades beviljades emellertid de studerande de B2certifikat de hade ansökt om (548/4/11*).
Motsvarande ställningstaganden i ärendena 552,
554, 556, 567, 586 och 619/4/11.

Elevantagningen till gymnasiet
ska ske på lika grunder
En klagande kritiserade på sin dotters vägnar
elevantagningen till ett idrottsgymnasium i Uleåborg. Enligt klaganden hade dottern, som hade
ishockey som hobby, på felaktiga grunder blivit
utan studieplats i gymnasiet.
Dottern hade avlagt sitt första gymnasieår
vid en allmän linje men sedan sökt till idrottsgymnasiet för följande år. Antagningskriteriet till
idrottgymnasiet var de poäng som grenförbundet
gav de sökande. Skolans rektor fattade beslutet i
samråd med en person som också var chefscoach
för den lokala ishockeyföreningen.
BJO ansåg att det saknas stöd i lagen för att
basera antagningen av elever till ett idrottsgymnasiums andra årskurs uteslutande på poäng som
ett grenförbund har gett de sökande. Däremot
kan grenförbundet ge ett sakkunnigyttrande som
kan läggas till grund för gymnasiets prövning.
Trots att det saknas uttryckliga bestämmelser om
saken i förordningen om grunderna för antagning

av studerande i gymnasieutbildningen ansåg BJO
att man vi byte av linje i gymnasiet ska tillämpa
samma grundläggande principer som vid själva
antagningen. Utbildningsanordnaren ansvarar för
att urvalet sker utifrån enhetliga grunder och
arrangemang. De studerande ska få information
om förfarandet och om möjligheterna att söka
ändring i beslut (3544/4/11*).

Ekonomiska skäl minskar inte
kommunens ansvar
Enligt BJO borde Vichtis kommun snabbare ha
åtgärdat Nummelanharju skolas inomhusluftproblem. Fukt- och mögelskadorna i skolan hade
i flera år varit kända och föremål för utredning.
Kommunen hade dock av ekonomiska skäl skjutit upp en sanering av skolbyggnaden.
Enligt en privatpersons klagomål äventyrade
Vichtis kommun medvetet elevernas och personalens hälsa då den sköt upp saneringen av skolbyggnaden. Enligt klaganden hade man försökt
avhjälpa problemet med otillräckliga och felaktiga åtgärder. Man hade inte heller systematiskt
gett akt på elevernas och personalens symptomer.
Problemen med skolans inomhusluft kunde
konstateras redan 2005 i samband med en bedömning av fastighetens skick. Vichtis kommun hade i flera år försökt lösa problemen på olika sätt.
År 2009 hade man avhjälpt en del av problemen,
men reparationerna visade sig vara otillräckliga.
Både personalen och eleverna hade fortfarande
symptomer.

BJO har inte konstaterat sådana försummelser
i kommunens förfarande att den kan anses ha
förfarit lagstridigt, men enligt hans åsikt har
kommunens åtgärder varit otillräckliga.
Efter att mögelproblemet konstaterats borde
kommunen enligt BJO:s åsikt mera målmedvetet
ha sett till att personalen och eleverna inte utsattes för hälsovådlig inomhusluft. Då saneringsarbetet sköts upp och reparationerna drog ut på tiden borde kommunen ha vidtagit konkreta åtgärder för att avhjälpa problemen, t.ex. genom att
flytta undervisningen till tillfälliga lokaler.
Saneringsprojektets första skede blev klart i
december 2010, då hälften av undervisningen kunde flyttas till en ny skolbyggnad. När klagomålsärendet avgjordes skedde undervisningen huvudsakligen i den nya byggnaden och annars i tillfälliga utrymmen.
BJO bad Vichtis kommunstyrelse att senast
31.3.2013 lägga fram en utredning om vilka åtgärder kommunen vidtagit för att avhjälpa fukt- och
mögelproblematiken i skolan och för att säkerställa ändamålsenliga undervisningsutrymmen.
BJO Pajuojas beslut 16.8.2012, dnr 2822/4/10*,
föredragande Piatta Skottman-Kivelä
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4.18
Språkärenden
Språkärendena hörde under verksamhetsåret till
JO Petri Jääskeläinens ansvarsområde. Som huvudföredragande för dessa ärenden fungerade äldre
JO-sekreterare Mikko Sarja. Om inte något annat
nämns avgjordes samtliga fall som refereras i avsnitt 4.18.3 av JO och föredrogs av huvudföredraganden.

4.18.1
Allmänt
Till detta sakområde hör de ärenden som avses
i grundlagens 17 §. Oftast är det fråga om rätten
att enligt paragrafens 1 och 2 mom. använda sitt
eget språk, antingen finska eller svenska, samt
det allmännas skyldighet att tillgodose landets
finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings
kulturella och samhälleliga behov enligt lika
grunder. Dessa rättigheter preciseras framför
allt i språklagen, som tillämpas som en allmän
lag, och i lagen om de språkkunskaper som krävs
av offentligt anställda, men även i den speciallagstiftning som gäller olika förvaltningssektorer.
Till sakområdet hör också ärenden som gäller
de i grundlagens 17 § 3 mom. nämnda övriga språkens ställning och användning. Dessa ärenden
har dock varit få till antalet. Samerna och romerna samt övriga grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Det samiska språkets ställning regleras särskilt i samiska språklagen. Rättigheterna för personer som använder
teckenspråk samt för personer som på grund av
handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp tryggas genom lag. Till kategorin språkärenden hör också ärenden som gäller rätten att använda främmande språk hos myndigheterna.
Justitieministeriet (JM) följer i samråd med
delegationen för språkärenden verkställigheten
av språklagen. JM kan ge rekommendationer i
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frågor som gäller lagstiftningen om nationalspråken samt vid behov ta initiativ och vidta andra åtgärder för att rätta till missförhållanden. JM utarbetar också den berättelse om språklagstiftningen
som statsrådet varje valperiod överlämnar till riksdagen. Berättelsen har getts 2006 och 2009. Följande berättelse ges 2013.
Statsrådet godkände under året ett principbeslut om finska och svenska språkets ställning,
dvs. en nationalspråksstrategi (statsrådets kanslis
publikationsserie 4/2012). Nationalspråksstrategin
är indelad i ett långsiktigt strategidokument och
statsrådets åtgärder för regeringsperioden 2011–
2015. Nationalspråksstrategin är ett utvecklingsprojekt genom vilken man strävar efter att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga
nationalspråk i Finland. Nationalspråksstrategin
bottnar i insikten om att nuläget när det gäller
nationalspråken inte är tillfredsställande på lång
sikt. Strategin innehåller inga lagändringsförslag
men i en bilaga till strategin finns praktiska verktyg för olika förvaltningsprocesser. Genom att använda verktygen kan man förbättra tillämpningen av språklagstiftningen.
Europarådets ministerkommitté antog rekommendationerna CM/RecChL(2012)2 om tilllämpningen i Finland av den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk. Rekommendationerna utgår från de uppgifter expertkommittén har gett i sin fjärde periodiska rapport gällande Finland.

4.18.2
Laglighetskontroll
och övrig verksamhet
År 2012 avgjordes 41 språkärenden (32 klagomål
och 9 egna initiativ). Av dem ledde 19 (46 %) till
åtgärder. I ett ärende gavs en anmärkning och två

ärenden ledde till framställning. I 13 ärenden meddelade JO sin uppfattning. Fyra ärenden ledde till
andra åtgärder.
De flesta avgörandena gällde liksom tidigare
år rätten att använda svenska. I några ärenden var
det fråga om det finska språkets ställning. Ett avgörande gällde samiskans ställning samt användningen av främmande språk.
Under inspektionerna av olika förvaltningsområden fästes liksom tidigare år också avseende
vid förverkligandet av de språkliga rättigheterna.
Dessa frågor aktualiserades framför allt under
BJO Pajuojas inspektioner av Nylands brigad och
Raseborgs bildningsväsende (3379 och 3695/3/12).
JO gav statsrådets kansli ett utlåtande om
checklistan för projektet Nationalspråksstrategin
”Hur visar du utåt att du använder nationalspråken och hur främjar du användningen av dem?”
(3524/5/12*). Projektets generalsekreterare besökte kansliet för att presentera projektet för JO och
berätta hur det framskred.
Huvudföredraganden för sakområdet berättade om behandlingen av språkklagomål för en
utredningsperson som tillsatts av Folktinget och
besökte kansliet.
Sakområdets huvudföredragande höll under
ett seminarium som JM ordnat om språkliga rättigheter ett föredrag om de språkliga rättigheterna i JO:s verksamhet.

4.18.3
Avgöranden

Språket på trafikmärken
JO tog på eget initiativ upp frågan om behovet
att förnya bestämmelserna om tvåspråkiga texter
på trafikmärken.
Enligt vägtrafiklagen ska bestämmelser om
användning av olika språk på vägmärken och andra trafikanordningar utfärdas genom förordning
av statsrådet, men i praktiken regleras användningen av olika språk genom trafikministeriets beslut om trafikanordningar. I vägtrafiklagen finns

inte heller någon sådan bestämmelse om delegering av lagstiftningsmakt enligt vilken ministeriet i en förordning kan befullmäktigas att utfärda föreskrifter om tvåspråkiga texter på trafikmärken. JO beslöt ta ställning till frågan om regleringen av vilka språk som används på trafikmärken är liktydig med att i enlighet med grundlagen
utfärda förordningar, och förenlig med bestämmelsen om delegering av lagstiftningsmakt, med
beaktande av att vägtrafiklagens bemyndigande
redan varit i kraft närmare tio år.
Det kan inte i sig påstås att trafikministeriets
beslut, inklusive dess språkbestämmelser, som
utfärdats enligt den föregående grundlagen är
lagstridigt, trots att det inte nödvändigtvis är förenligt med den gällande grundlagens delegeringsbestämmelse. JO anser dock att goda skäl talar för
att man uppgraderar regleringen av bestämmelserna om användningen av olika språk på trafikmärken till den nivå som den gällande lagstiftningen förutsätter, med beaktande av att det bemyndigande som fogats till vägtrafiklagen redan har
varit i kraft nästan tio år, medan den centrala
språkbestämmelsen fortfarande är beroende av
endast ett ministeriebeslut.
Språkbestämmelsen i ministeriets beslut
konkretiserar dessutom på ett betydelsefullt sätt
den på grundlagen baserade och i språklagen närmare utvecklade regleringen gällande trafikmärken, inklusive de undantagsbestämmelser som
förskriver att trafikmärken ska vara tvåspråkiga
också i enspråkiga kommuner.
Kommunikationsministeriet meddelade hösten 2012 att det inlett ett projekt för revidering av
vägtrafiklagen. Avsikten är att den egentliga totalrevideringen ska börja beredas 2013. Då kommer
man bl.a. att ta ställning till de förpliktelser som
grundlagen innebär när det gäller vägtrafiklagstiftningen samt bedöma och precisera de förpliktelser gällande styrningen av trafiken som
kan härledas från grundlagen och språklagen.
Trafikministeriets beslut om trafikanordningar
upphävs och beslutets bestämmelser uppgraderas vid behov till den författningsnivå där de
hör hemma.
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JO framställde att ministeriet under den fortsatta beredningen beaktar de synpunkter som framförs ovan (2903/4/12 och 3109/2/12*).

Underlåtenhet att avhjälpa brister
i trafikövervakningssystem
JO gav inrikesministeriet (IM) och Polisstyrelsen
en anmärkning för att det automatiska trafikövervakningssystemet trots JO:s tidigare anmärkning
till ministeriet (beslut 8.11.2010, dnr 2523/4/08)
inte hade satts i ett sådant skick att det tryggade
vägtrafikanternas grundläggande språkliga rättigheter.
Parterna i ärendet, dvs. IM:s polisavdelning,
Polisstyrelsen och förvaltningens IT-central,
skyllde dels turvis på varandra och dels ansåg de
att de själva handlat klanderfritt och gjort vad
de kunnat. Att myndigheter på detta sätt skjuter
över ansvaret på varandra ger enligt JO:s åsikt en
ofördelaktig bild av hur ärendet skötts och väcker
med fog misstanken att man inte förhållit sig tillräckligt seriöst till språkfrågan, trots att man i de
utredningar som inkommit i ärendet försöker ge
en annan bild.
Problemet är framför allt att systemet ursprungligen togs i bruk medan det fortfarande
var bristfälligt, såtillvida att det inte tryggade de
grundläggande språkliga rättigheterna. Det var
konkret fråga om att man via den automatiska
kameraövervakningen hade sänt ut ordningsbotsförelägganden. Dessa var i och för sig avfattade
både på finska och svenska, men vissa centrala
uppgifter (hur och var hastighetens mätts samt
adressen för att överklaga föreläggandet) gavs
emellertid endast på finska – också till mottagare med svenska som modersmål.
Det visade sig vara svårt och kräva ett mångårigt projekt att i efterhand sätta systemet i
skick. Om man ser på saken utifrån laglighetsövervakningen av de grundläggande rättigheterna har slutresultatet en avgörande betydelse. De
olika parternas försäkran om hur aktivt de försökt sköta ärendet ställer enligt JO saken i en rätt
märklig dager. Bortförklaringarna faller i själva
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verket platt till marken då man beaktar att det
sist och slutligen tog över fyra år att sätta systemet i ett skick som tryggade de språkliga rättigheterna, från det att systemet ursprungligen togs
i bruk, och nästan ett och ett halvt år efter JO:s
föregående anmärkning.
Enligt JO:s åsikt hade Polisstyrelsen inte tryggat de grundläggande språkliga rättigheterna på
ett tillbörligt sätt, då det system som användes för
automatisk kameraövervakning av trafiken möjliggjorde kränkningar av de grundläggande språkliga rättigheterna eller åtminstone äventyrade
dem. Förfarandet var särskilt klandervärt eftersom JO redan en gång tidigare i samma ärende
hade gett en anmärkning för lagstridigt förfarande. Dessutom ansåg JO att IM i egenskap av ansvarigt ministerium för förvaltningsområdet borde ha sett till att ärendet sköttes snabbare än vad
som nu varit fallet. JO såg detta fall som ett beklagligt – dock inte unikt – exempel på att man
vid planeringen av nya datasystem inte ägnar de
grundläggande språkliga rättigheterna tillbörlig
uppmärksamhet (3243/2/11*).

De språkliga rättigheterna måste
förverkligas på förhandsröstningsställen
Enligt JO:s åsikt är förhandsröstningstillfället
ur kundbetjäningens synvinkel en mångsidig
händelse, eftersom den röstberättigade har både
lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Den
röstberättigade måste dels anmäla sig hos en
valfunktionär och legitimera sig samt dels iaktta
de ordningsföreskrifter som valförrättaren meddelar. Den röstberättigade har också rätt att på
begäran få hjälp med röstningen. På tvåspråkiga förhandsröstningsställen är det därför skäl
att fästa särskild uppmärksamhet vid att de röstberättigade har tillgång till behövlig information
och handledning på båda nationalspråken, trots
att de röstberättigade på förhand per post och
genom medierna har fått information om röstningen och röstningsförfarandet.

En klagande hade haft rätt att förhandsrösta på
sitt modersmål, dvs. svenska, och att få betjäning
på detta språk. Trots att JO inte i detalj kunde ta
ställning till händelseförloppet var det dock sannolikt att klagandens språkliga rättigheter inte
hade tillgodosetts. I fråga om de anslag som satts
upp på förhandsröstningsstället delgav JO centralvalnämnden som sin uppfattning att sådana
anslag på ett tvåspråkigt område ska sättas upp
på båda språken. Då separata enspråkiga skyltar
eventuellt används ska dessa kunna ses samtidigt
så att tvåspråkigheten förverkligas på det sätt
som språklagen förutsätter. I det aktuella fallet
uppfyllde informationen inte språklagens krav
(218/4/12*).

Fångars språkliga rättigheter måste tryggas
JO bedömde med anledning av ett klagomål förfarandet i Helsingfors och Riihimäki fängelser. Det
var fråga om de språkliga rättigheterna i fängelserna, eftersom fångarna inte kunde få den information och de blanketter på svenska som de behövde för att sköta sina angelägenheter.
Alla fängelser är enligt språklagen enspråkigt
finska, men vid fem fängelser har genom en förordning inrättats en tvåspråkig avdelning. Det
uppkommer i praktiken problem på grund av att
fångarna inte placeras i anstalterna enbart på
språkliga grunder, liksom också på grund av att
det finns så få svenskspråkiga fångar. Enligt JO:s
åsikt bestäms de språkliga förpliktelserna i fängelser där det inte finns tvåspråkiga avdelningar
på samma grunder som förpliktelserna för statliga myndigheter på enspråkigt finska områden.
Om ett fängelse har en tvåspråkig avdelning är
det motiverat att i fängelset i tillämpliga avseenden tillämpa språklagens bestämmelser om tvåspråkiga myndigheter.
JO anförde som motivering att i fängelser där
det har inrättats en tvåspråkig avdelning fungerar
den avdelningen inte nödvändigtvis som en separat helhet. Också om det finns en sådan avdelning är det möjligt att en svenskspråkig fånge,
av andra skäl som sammanhänger med placerin-

gen av fångar, inte kan placeras på den svenskspråkiga avdelningen utan måste placeras på
någon annan avdelning i samma fängelse. Då
avsikten med att inrätta tvåspråkiga avdelningar
har varit att trygga fångarnas språkliga rättigheter, får andra orsaker som sammanhänger med
placeringen av fångar inte leda till att de språkliga rättigheterna inte tillgodoses. Om det varit
nödvändigt att placera en fånge vars modersmål
är svenska på en annan avdelning än en svenskspråkig, måste fången ha samma rättigheter som
om han eller hon placerats på en svenskspråkig
avdelning.
Under inspektionerna av fängelser som har
en tvåspråkig avdelning har det visat sig vara svårt
att få tag på viktiga handlingar och blanketter på
svenska. JO har också på eget initiativ gjort en
mera omfattande undersökning av hur de språkliga rättigheterna tillgodoses inom fångvården
(3459/2/10*). Det framgick att situationen i många
avseenden var lagstridig, eftersom man inte ens
i alla de fängelser som hade en tvåspråkig avdelning kunde tillhandahålla t.ex. ordningsreglerna,
ankomstbroschyren eller olika blanketter på
svenska. Sedermera har situationen rättats till i
dess avseenden. I de nämnda fängelserna har en
fånge rätt att också i förvaltningsärenden använda valfritt nationalspråk, vilket innebär att det
nationalspråk som fången använder också bestämmer handläggningsspråket och språket i avgörandet. Vidare ska fängelsets egna till fångarna
riktade meddelanden och anslag på fängelsets anslagstavlor vara avfattade på båda nationalspråken.
I fråga om Riihimäki fängelse konstaterade
JO att det är enspråkigt finskt, vilket innebär att
det inte har samma språkliga förpliktelser som
fängelser med en tvåspråkig avdelning. Av språklagen kan inte dras den slutsatsen att det i enspråkiga fängelser måste finnas blanketter och andra
handlingar på båda nationalspråken. Eftersom
en fånge också i ett enspråkigt finskt fängelse
har rätt att sköta sina ärenden på svenska, är det
redan av praktiska skäl önskvärt att blanketterna
finns på båda nationalspråken. Detta är också ägnat att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Även i fråga om informationen anser
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JO att enspråkiga fängelser inter har någon skyldighet att tillhandahålla tvåspråkig information
på fängelsets anslagstavla. Å andra sidan ska en
fånge enligt fängelselagen informeras bl.a. om förhållandena i fängelset på de mest använda språken i fängelset. Därför anser JO det vara önskvärt
att den information som sätts upp på anslagstavlorna också i enspråkiga fängelser är avfattad på
båda nationalspråken, eftersom detta är ägnat att
främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Fängelsets förfarande var inte lagstridigt men
JO meddelade fängelset sin uppfattning om saken.
I fråga om Helsingfors fängelse gällde klagomålet för det första tillgången på olika blanketter.
Eftersom situationen rättats till har klagomålet
inte föranlett åtgärder. Angående information på
anslagstavlor konstaterar JO på ett allmänt plan
att i fängelser som har en tvåspråkig avdelning
bör till fångarna riktade meddelanden och annan
information på anslagstavlorna finnas på båda
nationalspråken. Brottspåföljdsverket har redan
uppmärksammat de tvåspråkiga fängelseavdelningarna på saken. JO har meddelat fängelset
sin uppfattning (3656/4/11* och 3459/2/10*).

laglighetsövervakningen enligt sakområden
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Bättre sändningstid för
tv-nyheter på samiska
BJO kritiserade Rundradion för att sändningstiden för nyheterna på samiska söder om gamla
Lapplands län är omänsklig. Nyheterna sänds i
TV-1 med finsk text efter det övriga programutbudet, i regel vid midnatt. Den sena sändningstiden
är besvärlig såväl för samerna som för den övriga
befolkningen utanför sameområdet. BJO jämförde situationen med Sverige och Norge, där televisionsbolagen sänder nyheter på samiska i hela
landet på en fast sändningstid tidigt på kvällen.
BJO underströk den omständigheten att samerna är EU:s enda urfolk och därmed har en särskild ställning bland minoriteterna i Finland. Det
samiska språket och den samiska kulturen skyddas särskilt av både grundlag och internationella
konventioner som Finland anslutit sig till. BJO
ansåg att förutom samerna betjänas även majoritetsbefolkningen av nyheterna, eftersom de
förmedlar kunskap om samekulturen och om
samerna som urfolk. Detta ökar och främjar
tolerans i samhället.

Yle Saames chef Juhani Nousuniemi redogjorde för BJO Maija
Sakslin om Saamen Radios verksamhet i Enare kyrkoby. Saamen
Radio når ut till 63 % av samerna
och är för närvarande det viktigaste samiska mediet. Sakslin ansåg att den sena sändningstiden
för tv-nyheterna på samiska var
problematisk och beslöt pröva
ärendet på eget initiativ.
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I Finland bor det ca 9 000 samer, av vilka 60 %
bor utanför sameområdet. Enbart i huvudstadsregionen bor det ca tusen samer. I Norra Finland
kan den samiska nyhetssändningen Oddasat ses
vardagar klockan 19.10 på kanalen Yle Fem. Sändningen kommer från centralredaktionen i Karasjok i Norge.
BJO har tagit upp ärendet till prövning på eget
initiativ och ber Rundradion Ab senast 31.10.2013
meddela henne vilka åtgärder bolaget vidtagit.
BJO Sakslins beslut 11.12.2012,
dnr 3709/4/10*, föredragande Eero Kallio

Rundradion Ab meddelade att nyhetsprogrammet
Oddasat från och med hösten 2013 söder om Lapplands län kommer att sändas på Yle Fem -kanalen
klockan 22.30–23.00. Dessutom börjar Rundradion
Ab hösten 2013 sända ett nytt nyhetsprogram. Programmet görs av Yles samiska redaktion på TV1
och sänds klockan 15.10.

Övriga avgöranden
I de svenskspråkiga uppgifterna i studentexamensproven hade det upprepade gånger förekommit fel. I fråga om en uppgift medgav nämnden
ett fel som den beaktade i sin bedömning. Examinanderna fick därför en extra poäng. Nämnden
medgav ett fel också i ett annat fall. Det felet påverkade emellertid inte slutresultatet. I ett tredje
fall kunde nämnden inte ge en övertygande förklaring till varför den svenskspråkiga frågan hade
utformats så att den kunde tolkas på flera sätt än
den finskspråkiga. Nämnden beaktade sedermera
detta i sin bedömning. Nämnden hade också efter
JO:s tidigare beslut (3753/4/09*) vidtagit åtgärder
för att ge de svenskspråkiga frågorna en korrekt
utformning och ministeriet hade behandlat ärendet i samband med resultatavtalet (3506/4/11* och
1302/2/12*).
JO framförde följande ställningstaganden i
fråga om Forststyrelsens förfarande:
1) en tävling om logotypen för en nationalpart
borde ha varit tvåspråkig,

2) den omständigheten att Forststyrelsen publicerade en svenskspråkig annons eller motsvarande information om tävlingen endast i
en finskspråkig tidning eller på dess webbsidor var inte i alla avseenden förenlig med
förverkligandet av de språkliga rättigheterna,
3) logotexten för en nationalpark på ett tvåspråkigt område måste enligt samma principer
finnas tillgänglig på båda nationalspråken,
4) ett e-postmeddelandes underskriftsuppgifter
måste finnas åtminstone på samma språk
som det egentliga svaret, dvs. på det språk
som kunden använt (finska eller svenska)
och
5) vid sådana tillställningar för allmänheten
som ordnas av en tvåspråkig myndighet på
ett tvåspråkigt område måste språklig jämlikhet iakttas (3010/4/11*).
I ett fall som gällde en förvaltningsdomstols förfarande hade förvaltningsdomstolen först tillsänt
klaganden, som skrivit sitt besvär på engelska,
handlingarna på finska trots att klaganden meddelat att han inte förstår finska. I ett senare skede föreslog klaganden att man skulle använda
svenska, varefter handlingarna hade översatts till
svenska.
Enligt JO:s åsikt kan man enligt en grundrättighetspositiv lagtolkning utgå ifrån att som
handläggningsspråk ska användas det nationalspråk som en utländsk part som sköter sina ärenden på ett främmande språk – då parten i förekommande fall tillfrågas om saken – meddelar
att han eller hon förstår eller ber myndigheten
använda. En tvåspråkig myndighet är nämligen
i varje fall skyldig att verka på båda nationalspråken. Det hade varit skäl att i ett tidigare skede än
vad som var fallet upplysa klaganden om hans
rätt att använda svenska (4155/4/11*).
I ett fall som gällde Folkpensionsanstalten
och som JO tagit upp till prövning på eget initiativ underströk han att det vid en tvåspråkig myndighets finskspråkiga enheter, där svenska sällan
förekommer i det dagliga arbetet, är viktigt att
arbetstagarna känner till språklagens krav och
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hur de ska förfara då en svenskspråkig kund besöker myndigheten eller kontaktar den på något
annat sätt. Det språkliga bakgrundsstödet ska i
sådana fall förverkligas så att det från kundens
synpunkt inte förefaller som om ordnandet av
betjäning på svenska kräver exceptionella åtgärder eller rentav orsakar förvirring bland personalen (2216/2/10*).
En rättshjälpsbyrå handlade i strid med språklagen då en klient ombads använda finska. Detta
ledde till att klienten måste kräva att bli betjänad
på svenska, vilket gav det intrycket att man ville
att klienten i första hand skulle använda finska
hos en tvåspråkig myndighet. JO ansåg det vara
bekymmersamt också om man fick den uppfattningen att ärenden behandlas snabbare på finska
än på svenska (2789/4/10*).
Ett sjukhus handlade i strid med lagen då den
i ett finskspråkigt förfarande fattade beslut om
vård av en svenskspråkig patient (429/2/11*).
En tvåspråkig stads socialcentral uppmärksammades på klientens rätt att få god service på
sitt modersmål. Det var fråga om brister i den
finskspråkiga kundservicen i samband med förhandlingar om ett barns boende (2888/4/12).
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En svenskspråkig bilists språkliga rättigheter tillgodosågs inte då bilisten i samband med trafikövervakning fick ett strafföreläggande som var
avfattat endast på finska och på grund av polisernas bristfälliga språkkunskaper själv måste skriva
ner sin personbeteckning på en blankett och eftersom handläggningen av ärendet hade fördröjts
delvis på grund av språksvårigheter (2667/4/10*).
I ett fall som gällde information konstaterade
JO att uppgifter som publiceras på webbsidor inte behöver vara exakt överensstämmande på båda
nationalspråken. Den information som publicerades på finska på Finavia Abp:s webbsidor hade
varit både aktuellare och mera omfattande än den
svenskspråkiga informationen. Skillnaderna var
så stora att de inte rymdes inom språklagens gränser (1515/4/10*).
Vid en flygplats säkerhetskontroll ska språklagen iakttas, eftersom det är fråga om en offentlig förvaltningsuppgift. Klagandens språkliga
rättigheter hade inte vederbörligen tillgodosetts
(1925/4/11*).
En tvåspråkig polisinrättning informerades
att dess telefonsvararmeddelande endast var
finskspråkigt. Då polisinrättningen rättat till
saken föranledde ärendet inga fortsatta åtgärder
(3851/2/12).
Det förutsattes inte heller fortsatta åtgärder
från JO:s sida i ett ärende som gällde nödmeddelanden. De språkliga rättigheterna i samband
med nödmeddelanden hade behandlats tidigare
(361/2/09), varefter IM hade utrett saken och till
riksdagen hade överlämnats en proposition om
informationsspråket (3141/2/10*).

4.19
Beskattning
Till sakområdet beskattning hänförs både den
direkta och den indirekta beskattningen. Den beskattning som Tullen verkställer hör inte till detta
sakområde utan den behandlas under punkt 4.5.
De klagomål som gällde beskattningen avgjordes
under året av BJO Maija Sakslin. Som huvudföredragande för dessa ärenden fungerade äldre JOsekreterare Ulla-Maija Lindström.

4.19.1
Verksamhetsmiljön
Skatteförvaltningen är en riksomfattande myndighet vars funktioner har organiserats i riksomfattande huvudenheter som sköter om beskattningen och i gemensamma enheter som sköter
koncernstyrning och stödtjänster. Enheter som
sköter beskattningen är Personbeskattningsenheten, Företagsbeskattningsenheten, Skatteuppbördsenheten och Skatterevisionsenheten. Varje
enhet har en styrnings- och utvecklingsenhet
som ansvarar för planeringen, styrningen och
uppföljningen av verksamheten. De egentliga beskattningsåtgärderna sköts i kontor som befinner
sig på olika håll i Finland. Utöver av Skatteförvaltningen uppbärs skatter också av bl.a. Trafiksäkerhetsverket, som verkställer fordonsbeskattningen.
Finansministeriet (FM) fungerar som sakkunnigministerium när det gäller att ställa upp mål
för Finlands skattepolitik. FM svarar också för beredningen av skattelagstiftningen och deltar i utvecklandet av Skatteförvaltningen. FM styr Skatteförvaltningen med hjälp av årliga resultatavtal.
Regeringen avlät under verksamhetsåret en
proposition med förslag till lag om rundradioskatt (s.k. Yle-skatt) och till lagar om ändring av
vissa lagar som har samband med den (RP 28/2012
rd). Riksdagen godkände lagarna 28.6.2012 och de

stadfästes 31.8.2012. Televisionsavgiften slopades
och i stället infördes rundradioskatten. För fysiska personer uppgår rundradioskatten till högst
140 euro per år. Den påförs inte personer som inte
fyllt 18 år och inte heller i de lägsta inkomstklasserna. Skatten är personlig och ska betalas oberoende av om man innehar en televisionsapparat
eller använder den. För idkare av affärs- eller yrkesverksamhet eller jordbruk bestäms skatten på
basis av sammanslutningens beskattningsbara inkomst. De allra minsta företagen slipper dock betala rundradioskatt. Skatten tas ut i samband med
förskottsinnehållningen eller förskottsuppbörden
och den fördelas sålunda jämnt över hela året.
Regeringen avlät under verksamhetsåret en
proposition med förslag till bestämmelser om
prejudikatbesvär, beskattningsförfarandet och sökande av ändring i beskattningen (RP 76/2012 rd).
I samband med inkomstbeskattning, fastighetsbeskattning samt arvs- och gåvobeskattning kan
prejudikatbesvär över beslut som skatterättelsenämnden meddelat vid ett omprövningsförfarande anföras direkt till högsta förvaltningsdomstolen. Det preventiva rättsskyddssystemet inom
beskattningen förenhetligas så att förfarandet
med förhandsbesked inom inkomstbeskattningen ersätts med ett förfarande med förhandsavgöranden.
Skatteförvaltningens förhandsavgöranden
som gäller inkomstbeskattning blir överklagbara
på samma sätt som Skatteförvaltningens övriga
förhandsavgöranden. För mervärdesbeskattningen, överlåtelsebeskattningen och lotteribeskattningen införs ett förfarande som innebär att processledningen tydligare överförs på förvaltningsdomstolen. Bestämmelserna om uppskov med
skatter och avgifter som bärs upp av Skatteförvaltningen och bestämmelserna om betalningsarrangemang sammanförs. I stället för uppskovs-
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förfarande tillämpas betalningsarrangemang, vilket nämns som en specialindrivningsåtgärd i lagen om skatteuppbörd. Riksdagen godkände lagarna 4.12.2012 och de trädde i kraft 1.1.2013.
I april 2012 kom regeringen överens om ramarna för statsfinanserna 2013–2016. Som mål för
rambeslutet uppställdes att uppnå balans inom
statsfinanserna i en så snabb tidtabell som möjligt. I syfte att nå dessa mål avtalades i regeringsprogrammet om anpassningsåtgärder för statens
inkomster och utgifter. Enligt rambeslutet ska
skattegrunderna 2013 och 2014 inte inflationsjusteras eller justeras i förhållande till den höjda inkomstnivån, till inkomstskatteskalan ska fogas
en temporär ny högsta skatteklass som är i kraft
2013–2015 och en tilläggsskatt på pensionsinkomster ska införas. Dessutom lindras beskattningen
av småinkomsttagare genom att arbetsinkomstavdraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs.
En del av dessa anpassningsåtgärder ingick regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen (RP 87/2012 rd). Till
skatteskalan fogades en ny högsta inkomstklass
för inkomster som överskrider 100 000 euro.
Också statsbeskattningen av pensionsinkomster
skärptes med en tilläggsskatt på 6 procent på pensionsinkomster som överstiger 45 000 euro. Til�läggskatten ska betalas utöver inkomstskatten
som fastställts enligt den progressiva skatteskalan.
Propositionen gällde dessutom om likvärdig
behandling av arbetstagare enligt EU-rätten och
en sådan justering av hushållsavdraget som den
fria rörligheten för arbetstagare förutsätter. I fortsättningen kan man få avdrag också för arbete
som utförts i en annan medlemsstat, om de allmänna förutsättningarna för avdragsrätten är
uppfyllda. Riksdagen godkände lagarna 20.11.2012
och de trädde i kraft 1.1.2013. I synnerhet skärpningen av pensionsbeskattningen har kritiserats
i offentligheten. JO har också fått några klagomål om saken.
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4.19.2
Laglighetskontroll
Under verksamhetsåret avgjordes färre än sjuttio
klagomål som gällde beskattningen. Antalet klagomål minskade en aning jämfört med året innan. Åtgärder vidtogs med anledning av sex klagomål och ett ärende som JO undersökte på eget
initiativ. Antalet klagomål och åtgärdsavgöranden
har av tradition varit relativt litet, trots att skattelagstiftningen är komplicerad och beskattningen
är ett massförfarande, vilket innebär att ett stort
antal ärenden behandlas inom en kort tid. En orsak till detta kan vara att kunderna på grund av de
omfattande rättsmedel som finns att tillgå inom
beskattningen och den detaljerade regleringen av
beskattningsförfarandet inte har upplevt att de
haft behov av att vända sig till den högsta laglighetsövervakaren.
Under verksamhetsåret gällde flertalet klagomål beskattningen av privatpersoner. I en del klagomål riktades det kritik mot de skattegranskningar som utförts vid olika företag och mot den efterbeskattning som utförts på basis av granskningarna. JO kan emellertid inte ta ställning i ärenden som fortfarande behandlas hos myndigheterna. Ändring i verkställda beskattningar ska i första hand sökas med de rättsmedel som föreskrivs
i lagen. I många klagomål kritiserades också besvärsmyndigheternas beslut.
JO kan inte heller fungera som ett ersättande
alternativ eller komplement till det lagstadgade
systemet för ändringssökande. I de svar som utarbetades med anledning av klagomålen redogjorde
man för JO:s behörighet och för gällande beskattnings- och rättspraxis. I vissa fall riktades klagomål också mot skattelagarnas bestämmelser. Då
förklarade man för klagandena syftet med lagarna
utifrån förarbetena och i synnerhet finansutskottets ställningstaganden.
I ett klagomål kritiserades Skatteförvaltningens förfarande vid betalning av skatteåterbäringar till utlandet. Klaganden önskade få sin skatteåterbäring som en betalningsanvisning till utlandet eller kontant i Finland. Med anledning av ären-
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det kontaktades Päijänne-Tavastlands skattebyrå
samt Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet per telefon. Svaret till klaganden
innehöll en redogörelse för Skatteförvaltningens
förfarande som är baserat på en uttrycklig bestämmelse i lagen om skatteuppbörd. Dessutom gavs
klaganden kontaktuppgifter till en tjänsteman
vid Centrala Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet, för utredning av förfarandet för utbetalning av skatteåterbäring.
I ett annat klagomål kritiserades Centrala Finlands skattebyrås huvudkontor i Tammerfors för
dess förfarande vid handläggningen av ett rättelseyrkande. Enligt klagomålet hade handläggningen av rättelseyrkanden som gällde skatteåren
2008 och 2009 dragit ut på tiden och klaganden
misstänkte att avsikten var att gynna staten. Ärendet utreddes per telefon med vederbörande enhet
vid Skatteförvaltningen. Handläggningstiden för
klagandens rättelseyrkande var närmare 11 månader, medan Österbottens skattebyrå på några månader hade utrett ett motsvarande ärende som
gällde rättelseyrkande för skatteåret 2008.
BJO ansåg att handläggningstiden i Tammerfors var lång. Med beaktande av de dröjsmål med
handläggningen av skatterärenden som berodde
på Skatteförvaltningens organisationsreform,
ärendenas karaktär och ett telefonmeddelande
om att rättelseyrkandena tagits upp till handläggning och skulle avgöras redan samma vecka, ansåg BJO att det inte fanns någon anledning att
misstänka lagstridigt förfarande i ärendet.
En klagande kritiserade Nylands skattebyrås
kontor i Borgå för dess förfarande vid handläggningen av hans rättelseyrkande. Klaganden berättade att han 10.5.2010 hade lämnat i ett rättelseyrkande som gällde beskattningen för 2009. Han
hade emellertid inte fått något svar på sitt yrkande. Enligt Skatteförvaltningens utredning hade
klaganden våren 2010 fått en förhandsifylld deklarationsblankett. Klaganden hade returnerat
blanketten med ett rättelseyrkande som enligt
utredningen dock inte innehöll någonting som
skulle ha påverkat slutresultatet av beskattningen.
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Av den anledningen fick klaganden inget nytt
beskattningsbeslut och inte heller besvarades
hans skrivelse. Skatteförvaltningen beklagade
det inträffade och meddelade att kundens skrivelse borde ha besvarats antingen skriftligen eller per telefon. Ärendet hade diskuterats i samband med den interna personalutbildningen.
BJO hänvisade i sitt beslut till förvaltningslagens bestämmelser om myndigheternas skyldighet att ge sina kunder råd och till lagen om beskattningsförfarande där det föreskrivs att ändring i beskattning som slutförts senast i oktober
får sökas genom ett skriftligt rättelseyrkande.
BJO konstaterade att det inte framgår av Skatteförvaltningens utredning om och i så fall på vilket sätt klaganden hade fått svar och inte heller
om man försökt rätta till klagandens missuppfattning om beskattningsförfarandet.
BJO ansåg att klaganden borde ha fått ett
svar och att det inte räckte att ärendet hade diskuterats på skattebyråns möte. Enligt BJO:s åsikt
hade skattebyrån sålunda brutit mot sin rådgivningsskyldighet som hör till principerna för god
förvaltning. Med anledning av förfarandet hade
klaganden inte fått klarhet om grunderna för
verkställande av beskattningen och inte heller
om sina procedurmässiga rättigheter. Under dessa förhållanden minskades klandervärdheten i
skattebyråns förfarande inte av att den i sin utredning till BJO beklagade det inträffade. I beslutet redogjordes också för de rättsmedel som stod
till klagandens förfogande om han ville söka ändring i beskattningen.
En klagande kritiserade Skatteförvaltningens
förfarande då den hade vägrat sända skatteförslag
och beskattningsbeslut till hans spärrmarkerade
adress. Skatteförvaltningen åberopade att den inte kände till klagandens adress. Klaganden meddelade att han inte skulle lämna ut sina adressuppgifter för registrering i Skatteförvaltningens
register. Han hade personligen försökt hämta
skatteförslaget och beskattningsbeslutet men
man hade vägrat lämna ut dem.
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BJO konstaterade i sitt beslut att en spärrmarkeringskund inte grundlöst får särbehandlas i förhållande till övriga skattskyldiga. Då en spärrmarkeringskund personligen uppsöker skattebyrån och uppger sin nya adress måste adressen
omedelbart kontrolleras, antingen genom befolkningsdatasystemet eller med vederbörande själv.
Handlingar som gäller en person måste i enlighet
med offentlighetslagen överlämnas till honom
eller henne eller också måste de sändas till den
uppgivna adressen efter att den kontrollerats.
BJO anser att klaganden inte fått tillfredsställande betjäning – skattebyrån borde ha vidtagit
åtgärder för att per post sända klaganden de beskattningshandlingar som han bett om. Eftersom Skatteförvaltningen senare postat handlingarna som klaganden bett om föranledde ärendet
inga ytterligare åtgärder. BJO uppmärksammade
emellertid Skatteförvaltningen på att förfarandet
inte var förenligt med serviceprincipen som hör
till grunderna för god förvaltning.
I några klagomål kritiserades Trafiksäkerhetsverket för att fordon belagts med användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt. I klagomålssvaren refererades de aktuella bestämmelserna i fordonsskattelagen samt förre BJO Petri Jääskeläinens beslut 23.11.2006 (1515/4/04) där han
framställde att FM överväger att ändra fordonsskattelagens bestämmelser om användningsförbud. FM meddelade emellertid JO att ministeriet
inte ansåg det vara ändamålsenligt att göra sådana
lagändringar som avsågs i framställningen. Ministeriet uppgav att det följer verkningarna av de
ändringsåtgärder som vidtas i praktiken och på
den grunden bereder behövliga ändringar i lagstiftningen.

4.19.3
Avgöranden

Gottgörelse för dröjsmål med
behandling av rättelseyrkande
BJO konstaterade i sitt beslut från föregående
verksamhetsår (1330/4/10*) att behandlingen av
klagandens rättelseyrkanden på ett lagstridigt
sätt hade fördröjts vid en företagsskattebyrå. På
sina rättelseyrkanden som var daterade 27.1.2005
fick klaganden skatterättelsenämndens beslut
först 1.7.2010, dvs. efter fem år och fem månader.
Klagandens grundläggande rätt att få sin sak behandlad på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål hade sålunda kränkts. På grund av Skatteförvaltningens försummelser hade delar av klagandens egendom också utmätts. BJO framställde
att Skatteförvaltningen på något sätt bör gottgöra klaganden för den skada samt för de olägenheter och besvär som åsamkats klaganden genom
de lagstridiga försummelserna.
Skatteförvaltningen och klaganden kom
21.2.2012 överens om att Skatteförvaltningen betalar 11 000 euro till klaganden för den ekonomiska
skada som denne åsamkats till följd av det grundlösa
dröjsmålet med behandlingen av rättelseyrkandet. I
överenskommelsen konstateras att ersättningen har
samband med BJO:s beslut och framställning.

Lagstiftning om biträdande uppgifter
vid beskattningen
Enligt BJO:s åsikt bör FM inleda beredning av lagstiftning om rätten att delegera den optiska inläsningen av Skatteförvaltningens blanketter till ett
privat bolag. Då uppgiften inte sköts med stöd
av lag behöver man vid inläsningen inte iaktta de
allmänna lagar som gäller förvaltningen, och bolagets anställda som behandlar beskattningsuppgifter handlar inte under tjänsteansvar.
BJO beslöt på eget initiativ pröva frågan om
Skatteförvaltningens förfarande var lagligt, då det
i samband med prövningen av ett klagomål hade

framgått att Skatteförvaltningen hade delegerat
den optiska inläsningen av skattedeklarationer
till Itella Abp. Verksamheten baseras på ett avtal
mellan Skatteförvaltningen och Itella och på de
regler som gäller för datainläsning. Vid den optiska inläsningen överförs uppgifterna på de skattskyldigas deklarationsblanketter till elektronisk
form och till Skatteförvaltningens system, där de
läggs till grund för beskattningen. I det skede då
skattedeklarationerna tas emot hanterar inläsningstjänsten dagligen över 20 000 deklarationer.
Enligt BJO:s åsikt är den optiska inläsningen
en hjälpfunktion i förhållande till skötseln av
myndighetens lagstadgade uppgifter. En sådan
offentlig förvaltningsuppgift kan delegeras till
ett privat bolag endast genom eller med stöd av
lag. I det aktuella fallet hade delegeringen emellertid skett utan stöd i lag. Frågan om en hjälpfunktion i anslutning till beskattningen kan
delegeras till ett privat bolag kräver tolkning av
grundlagen. Det är lagstiftaren och i sista hand
riksdagens grundlagsutskott som ska bedöma
om det föreligger sådana förutsättningar som
avses i grundlagen.
I sitt yttrande till BJO konstaterar Skatteförvaltningen att verkställandet av beskattning innebär betydande utövning av offentlig makt och
anser det vara viktigt att det finns tillräckligt stöd
i lag också för delegering av biträdande uppgifter.
I ett antal klagomål som inkommit till BJO
kritiseras Skatteförvaltningen för att det förekommit fel i beskattningsuppgifterna. En klagandes
anmälningar om fel i ett skattekonto hade både
lästs in optiskt hos Itella och behandlats manuellt
av Skatteförvaltningen, vilket ledde till att kumulerade fel. Skattekontots saldo var felaktigt trots
att klaganden hade uppfyllt sina förpliktelser och
försökt rätta felen. I ett annat fall hade uppgifter
om utdelningar från klagandens företag synts på
ett annat, av klaganden oberoende företags förhandsifyllda blankett. Skatteförvaltningen hade
rättat felet men inte undersökt orsaken till detta
och inte heller beklagat det inträffade.
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BJO ansåg att det inom Skatteförvaltningen föreföll råda ovisshet om vilken aktör som i förhållande till de skattskyldiga ansvarade för fel vid
den optiska inläsningen. Skatteförvaltningens
enheter att de inte kunde påverka fel som skett
vid den optiska inläsningen och att de sålunda
inte ansvarade för felen.
BJO bad Skatteförvaltningen och FM senast
31.10.2012 meddela vilka åtgärder hennes uppfattning hade föranlett.
BJO Sakslins beslut 21.5.2012, dnr 848/2/11*,
föredragande Ulla-Maija Lindström

FM meddelade 31.10.2012 att regeringen avlåtit en
proposition (RP 76/2012 rd) där det föreslogs att till
lagen om Skatteförvaltningen fogas en ny 2 b §. I paragrafen föreskrivs om Skatteförvaltningens rätt att
till privata aktörer delegera offentliga förvaltningsuppgifter som hänför sig till Skatteförvaltningen.
Lagen gäller alla sådana biträdande uppgifter som
Skatteförvaltningen delegerar till privata aktörer
och som kan ha relevans för de skattskyldigas intressen, rättigheter eller skyldigheter.
Riksdagen godkände lagen om ändring av lagen
om Skatteförvaltningen 4.12.2012. Lagen trädde i
kraft 1.1.2013.
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Det ovan nämnda egna initiativet baserades på
ett klagomål där det kritiserades att uppgifter
om klagandens företag syntes på ett utomstående bolags skatteblankett. BJO konstaterade i sitt
beslut 21.5.2012 med anledning av klagomålet att
det inte framgick av Skatteförvaltningens utredningar att den tog på sig ansvar för den felaktiga
optiska inläsningen av uppgifterna om klagandens företag. Trots att felet rättades till efter att
klaganden kontaktat Skatteförvaltningen, fick
klaganden och dennes företag ingen förklaring
till felet och inte heller något beklagande av det
inträffade. Skatteförvaltningen hade sålunda inte
försökt återställa klagandens förtroende för sin
verksamhet. BJO framställde att Skatteförvaltningen gottgör klaganden för de olägenheter och
besvär som det felaktiga förfarandet åsamkat
klaganden (3314/4/10).
Skatteförvaltningen meddelade 30.10.2012
att den med ett brev som undertecknats av generaldirektören framfört sin ursäkt och sitt beklagande.

4.20
Miljöärenden
Som miljöärenden statistikförs främst ärenden
som gäller planläggning och byggande samt naturskydd, miljövård, miljötillstånd, miljö- och hälsoskydd och avfallshantering. Till miljöärendena
hänförs också vattenärenden som hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Dessa ärenden
behandlas emellertid av flera olika myndigheter.
Gränsdragningen är flytande, särskilt när det gäller allmänna kommunala ärenden och delvis också jord- och skogsbruksärenden. Miljöärendena
avgjordes av BJO Maija Sakslin. Huvudföredragande var äldre JO-sekreterare Erkki Hännikäinen.
Om inte något annat nämns avgjordes samtliga
fall som refereras i avsnitt 4.20.3 av BJO och föredrogs av huvudföredraganden.

4.20.1
Verksamhetsmiljö och
lagstiftningsreformer
Skötseln och omorganiseringen av de regionala
miljöuppgifterna var föremål för två olika utredningar nu när bara tre år hade gått sedan regionförvaltningsreformen. Den av miljöministeriet
(MM) tillsatta utredaren Riitta Rainio överlämnade 11.12.2012 till miljöminister Niinistö en utredning om organiseringen av de regionala miljöuppgifterna. Rainio föreslog ändringar närmast
i styrningen av de ämbetsverk som sköter regionala miljöuppgifter och i resursfördelningen. För
att miljöfrågorna ska kunna skötas högklassigt
måste MM enligt Rainios uppfattning kunna
påverka resursernas art och omfattning vid de
ämbetsverk som sköter de regionala miljöuppgifterna. För närvarande kan MM inte styra
NTM-centralernas resurser.
Rainio föreslog tre alternativa sätt att organisera miljöuppgifterna. Ett av dem är den nuvarande organisationsstrukturen, men då bör MM ha
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rätt att påverka personalresurserna vid regionförvaltningsverken och NTM-centralerna. Dessutom
bör den allmänna styrningen av NTM-centralerna skötas av ett ministerium som inte har ett eget
ansvarsområde när det gäller regionförvaltningsmyndigheterna, t.ex. finansministeriet. Alternativ
nummer två är att det inom miljöförvaltningen
inrättas en styrenhet som lyder under MM. Det
alternativet befäster en effektiv och sakkunnig
skötsel av utvecklingsuppgifterna i anslutning
till krävande riksomfattande miljöfrågor.
Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna skulle fortsätta i sina nuvarande uppgifter
på så sätt att styrningen av dem ändras på de sätt
som beskrivs ovan. Det tredje alternativet är att
det inrättas ett riksomfattande ämbetsverk som
sköter de miljöuppgifter som i dag sköts inom
regionförvaltningen. Detta alternativ tryggar en
sakkunnig och effektiv skötsel av miljöfrågor, en
snabbare och mer helhetsbetonad behandling av
ärenden samt enhetlighet i beslutsfattandet.
Utredare Rauno Saari omprövade för sin del i
en utredning som utfördes på uppdrag av arbetsoch näringsministeriet NTM-centralernas uppgifter och roll, hur de allt snävare omkostnadsramarna ska fås att räcka till för NTM-centralernas verksamhet och hur skötseln av myndigheternas uppgifter ska kunna säkerställas. Enligt
utredningen bör tillstånden och tillsynen inom
miljöförvaltningen samlas i en och samma organisation. Överföring av tillsynsuppgifterna till
regionförvaltningsverken löser inte problemet,
eftersom ett stort antal andra uppgifter inom
miljöförvaltningens område skulle kvarstå hos
NTM-centralerna. Därför bör den regionala miljöförvaltningens resurser överföras till NTMcentralerna för att funktionerna ska likriktas
och informationsutbytet ska underlättas.
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När det gäller miljölagstiftningen kan det konstateras att den nya avfallslagen och de andra lagändringar som hänför sig till den trädde i kraft
1.5.2012. Reformen av miljöskyddslagen framskred. MM:s förslag till ny miljöskyddslag sändes
på remiss. Förslaget förbättrar bl.a. beaktandet av
miljövärden vid prövningen av ansökningar om
miljötillstånd och breddar införandet av tillsynsavgifter i miljöärenden.
Av de inhemska miljöfrågorna väckte kanske läckan i gipsfällningsbassängen i Talvivaaragruvan i början av november 2012 den största uppmärksamheten. Gruvdriften i Talvivaara hade redan tidigare gett upphov till diskussion på grund
av sina utsläpp till luft och vatten. NTM-centralen i Kajanaland hade bl.a. tagit emot två ansökningar om förvaltningstvång där det hade krävts
att NTM-centralen skulle avbryta eller begränsa
gruvdriften, men NTM-centralen hade avslagit
ansökningarna. Efter läckan i gipsfällningsbassängen anklagades NTM-centralen för att ha
försummat tillsynen. MM tillsatte två utredare
som fick i uppdrag att utreda den helhet som
miljöproblemen i Talvivaara utgör och miljötillsynsmyndigheternas agerande i sammanhanget.
Också Olycksutredningscentralen började undersöka fallet.
Likaså väckte utsläppen av avloppsvatten från
guldgruvan i Brahestad diskussion, trots att det
var fråga om betydligt mindre utsläpp än i Talvivaara.
Regeringen fattade 30.8.2012 ett principbeslut
om ett hållbart och ansvarsfullt nyttjande och
skydd av myr- och torvmarker. Enligt principbeslutet styrs sådan verksamhet som på ett betydande sätt ändrar myrnaturen till sådana myr- och
torvmarker som redan är dikade eller vars naturliga tillstånd annars har förändrats betydligt. Genom de riktlinjer som dragits upp i principbeslutet främjas ett hållbart och ansvarsfullt nyttjande
av myr- och torvmarkerna i jord- och skogsbruket samt torvproduktionen.
Projekten för utbyggnad av vindkraft och deras miljöeffekter var också på tapeten. Vid landskapsplanläggningen och i kommunernas generalplanering har det utretts vilka områden som
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lämpar sig för vindkraftverk. EU:s direktiv om
förnybar energi (2009/28/EG) förutsätter att Finland ökar andelen förnybar energi till 38 % av slutanvändningen av energi fram till år 2020. Enligt
det åtagandepaket för förnybar energi som regeringen godkänt är avsikten bl.a. att mängden energi som produceras med vindkraft ska ökas betydligt. Som stöd för detta mål togs ett inmatningspris i bruk i mars 2011 för vindkraftens del, och
det har lett till att betydligt fler vindkraftsprojekt har börjat planeras.
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4.20.2
Laglighetskontroll
Liksom tidigare år gällde klagomålen i allmänhet kommunala miljömyndigheter men också
de regionala miljöcentralerna, miljöministeriet
och vissa andra miljömyndigheter. JO ombads
i flera klagomål göra ändringar i myndighetsbeslut. JO är emellertid inte behörig att ändra myndighetsbeslut. I flera fall vände man sig till JO
efter att redan ha anlitat alla ordinära rättsmedel.
I flera fall än tidigare bad man JO också ingripa
i ärenden som fortfarande behandlades eller där
parterna fortfarande hade de möjligheter att inkomma med anmärkningar och besvär som lagen erbjuder.
JO befattar sig emellertid i allmänhet inte
med ärenden som är anhängiga hos en behörig
myndighet, om det inte är fråga om att behandlingen av ett ärende har fördröjts utan anledning.
Det är typiskt för miljöärendena att de har behandlats av flera olika myndigheter som ofta
samtidigt har tillämpat flera olika lagar. I många
fall har en lång tid gått sedan de händelser som
klagomålet gäller. Detta inverkar också på undersökningen av ärendet.
I miljöklagomålen påtalas det också allt oftare
att medborgarnas påverkningsmöjligheter är otillräckliga och att informationen om beslut som har
konsekvenser för livsmiljön är bristfällig.
I miljöärenden konstateras endast sällan
kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna och allvarliga lagstridiga förfaranden.
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År 2012 föranledde cirka vart sjätte avgjort klagomål åtgärder från JO:s sida. Myndigheterna uppmärksammades på principerna om god förvaltning eller på allmänna synpunkter som gällde tillgodoseende av grundläggande rättigheter. I många enskilda klagomålsärenden upptäcktes inte
något lagstridigt förfarande även om ärendena
kanske i viss omfattning väckte ett mer allmänt
intresse.
Antalet avgjorda klagomål var under verksamhetsåret något högre än antalet nya ärenden. Antalet miljöklagomål har länge ökat. Med undantag av de två senaste åren har antalet åtgärdsavgöranden varit högre än i genomsnitt i andra ärendegrupper.
Nästan två tredjedelar av klagomålen gällde
bygglov, miljötillstånd, byggnadstillsyn, miljöövervakning och planläggning samt ärenden i
anslutning till vattenförsörjning och avfallshantering.
I ärenden som gällde byggnadstillsyn, miljöövervakning och miljö- och hälsoskydd handlade
klagomålen om tillsynsåtgärdernas nödvändighet
eller tillräcklighet. I dessa ärenden gavs klaganden
instruktioner om att denne har möjlighet att anhängiggöra ärendet som tillsynsärende hos myndighet. Tillsynsmyndigheten uppmärksammades
på att överklagbara beslut ska meddelas parterna
i tillsynsärenden.
Efter läckan i Talvivaara-gruvans gipsfällningsbassäng anfördes klagomål hos JO, bl.a. några klagomål över NTM-centralen i Kajanalands förfarande. De överfördes till justitiekanslersämbetet
för att behandlas tillsammans med de mer omfattande klagomål beträffande samma grupp av
ärenden som var anhängiga där.
Det anfördes också ett stort antal klagomål
i fråga om miljö- och hälsoskydd. Vanligen gällde de eventuella sanitära olägenheter i bostaden.
Klagomål om hälsoskyddsmyndigheterna lämnades också i ärenden som inte ingår i hälsoskyddsmyndighetens uppgifter. Bland dessa kan nämnas
bl.a. tvister i samband med fastighets- eller bostadsköp.
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Under verksamhetsåret avgjordes tre klagomål
över bullerolägenheter i samband med bygget av
Västmetron och över NTM-centralen i Nylands
och Helsingfors stads miljöcentrals förfarande i
samma ärende (500 och 1711/4/11 samt 3047/4/12).
Vidare avgjordes två klagomål som hänförde
sig till vinterunderhållet av gatorna i Helsingfors
stad (497 och 579/4/10).

4.20.3
Avgöranden

Avgångstillstånd för skrotfartyget Onyx
bröt inte mot Finlands internationella
förpliktelser
Enligt BJO handlade de finländska myndigheterna inte lagstridigt då de år 2009 gav fartyget Onyx
tillstånd att avgå från Vasa med destination Turkiet. Hon konstaterade att fallet visar hur lätt det
är att kringgå kontrollmekanismerna i de internationella konventionerna och i EU:s förordning
om transport av avfall. Hon ansåg att det är viktigt att statsrådet vidtar effektiva åtgärder för att
inom EU och internationellt garantera en hög
standard för skrotning av fartyg och därmed
sammanhängande avfallshantering.
En USA-medborgare kritiserade förra miljöministern, Sjöfartsverket och Finlands miljöcentral för att förbudet att flytta fartyget upphävdes
och avgångstillstånd beviljades för fartyget som
låg i Vasa hamn. Fartyget hade belagts med flyttningsförbud eftersom man misstänkte att det
skulle föras till Pakistan eller den indiska kusten
för att skrotas där under okontrollerade förhållanden. Fartyget ansågs i sin helhet utgöra farligt
avfall på grund av den asbest som det innehöll
och de PCB-fynd som hade gjorts.
År 2009 upphävde Finlands miljöcentral fartygets flyttningsförbud, efter att ägaren förklarat att det skulle användas i frakttrafik. Fartyget
avgick mot Turkiet, där det var meningen att huvudmaskinerna först skulle repareras på ett varv.
Fartyget anlände emellertid aldrig till Turkiet.
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Fartyget påträffades slutligen i Arabemiraten
under namnet Kaptain Boris. Det hade också bytt
ägare och var nu registrerat i Sierra Leone. I maj
2010 antogs det att fartyget hade tagit i land i Gadani Beach i Pakistan, vid en stor skrotanläggning.
Klaganden ansåg att Finland hade brutit mot
EU:s förordning om transport av avfall och Baselkonventionen om gränsöverskridande transport
av farligt avfall. Export av farligt avfall till länder
utanför EU och OECD var helt och hållet förbjuden.
Enligt BJO var det på basis av utredningen i
ärendet ostridigt att det, när Finlands miljöcentral beslöt att upphäva flyttningsförbudet och
tillät fartyget att avgå från hamnen, förekom
kraftiga misstankar om att fartyget skulle komma att skrotas utanför EU och OECD-länderna.
Eftersom fartygets ägare emellertid hade lagt
fram sådan utredning om fartygets framtida
bruk som ansågs vara tillräcklig och adekvat hade Finlands miljöcentral inga juridiska grunder
för att betrakta fartyget som avfall och därmed
inte heller några befogenheter att förbjuda förflyttningen.
Utredningen gav inte heller anledning att
misstänka att miljöcentralen skulle ha försummat att på det sätt som förutsätts i 31 § i förvaltningslagen se till att ärendet utreds tillräckligt
och på behörigt sätt. Inte heller visade den omständigheten att det senare har framkommit att
fartygets ägare hade kunnat vilseleda Finlands
miljöcentral och att fartyget sedermera sålts till
en ny ägare, som dirigerat fartyget till Pakistan
för att skrotas, att Finlands miljöcentrals förfarande skulle ha varit lagstridigt.

Skrotning av fartyg kränker de mänskliga
rättigheterna och förorenar miljön

Klagomålet gällde skrotning av fartyg, dvs. en
verksamhet som allvarligt kan kränka de mänskliga rättigheterna och orsaka stora skador på miljön. Fallet visar också hur lätt det är att kringgå
kontrollmekanismerna i Baselkonventionen och
EU:s förordning om avfallstransport.

Förra ministern har inte gjort sig skyldig till
lagstridigt förfarande eller försummelser, eftersom det var Finlands miljöcentral som var den
behöriga myndigheten och den självständigt
hade beslutat om saken.
BJO underströk emellertid att enligt grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. En minister bör aktivt utnyttja sina politiska handlingsmöjligheter för att förhindra eventuella människorättskränkningar och
skador på miljön, i sådana fall då det visar sig att
det behöriga förvaltningsorganet har otillräckliga
befogenheter inom vederbörande ministeriums
ansvarsområde.

Ny konvention täcker fartygets hela livscykel

BJO välkomnade att statsrådet och riksdagen
understöder EU-kommissionens förordningsförslag från 2012 om återvinning av fartyg. Förslaget syftar till att snabbt uppfylla Hong Kongkonventionens förpliktelser inom EU.
Hong Kong -konventionen som antogs 2009
syftar till säker och miljöriktig fartygsåtervinning. Konventionen täcker i princip ett fartygs
hela livscykel, från byggnadsskedet till skrotningen. Avsikten med konventionen är att farliga
ämnen inte ska användas i fartygens konstruktioner eller att de åtminstone ska avlägsnas före
skrotningen samt att skrotanläggningarna och
arbetsförhållandena inte får vara skadliga för
hälsan och miljön (4543/4/10*).

Underlåtenhet att höra granne
i bygglovsärende
Miljönämnden i Rovaniemi beviljade 14.9.2005
bygglov för uppförande av två parhus. När tillståndsärendet bereddes hade stadens byggnadstillsyn inte gett det bostadsaktiebolag som ägde
granntomten tillfälle att bli hörd. Inte heller hade
sökanden till sin ansökan fogat någon utredning
om att sökanden skulle ha genomfört hörandet.

När hänsyn togs till de i handlingarna ingående
fotografierna och en kopia av detaljplanekartan
som angav terrängförhållandena för den i bygglovet avsedda tomten och den angränsande, av
grannbolaget ägda tomten och avståndet mellan
byggnaderna samt till byggprojektets art och omfattning, kunde det inte anses att det i tillståndsärendet hade varit fråga om en situation där det
med beaktande av projektets ringa betydelse eller
läge eller planens innehåll skulle ha varit uppenbart onödigt med tanke på grannens intresse att
höra grannen.
I bygglovsärendet hade grannbolaget således
inte getts tillfälle att bli hört, fastän bolaget borde ha hörts med beaktande av 133 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL). Förfarandet vid beredning av tillståndsärendet har
därmed varit lagstridigt till denna del.
BJO delgav Rovaniemi stads miljönämnd och
byggnadsinspektör samt stadens miljöövervakning (byggnadstillsyn) sin uppfattning att underlåtenheten att höra grannen hade varit ett lagstridigt förfarande.
BJO Sakslins beslut 28.2.2012,
dnr 550/4/10, föredragande Jouni Toivola

Publicering på kommunens webbplats
av information om att beslut meddelats
För en lägenhet i klagandens grannskap hade
det ansökts om tillstånd för undantag som gällde
byggande av ett egnahemshus. Klaganden hade
hörts med anledning av ansökan och motsatt sig
beviljandet av tillstånd. Efter det hade sökanden
återtagit sin ansökan, varvid klaganden hade förmodat att hela byggprojektet hade förfallit. Sökanden hade emellertid lämnat in en ny ansökan
som hade ändrats en aning så att klaganden inte
längre var en rågranne som skulle höras. Tillstånd
hade beviljats och klaganden hade fått kännedom
om det först efter besvärstidens utgång. Klaganden kritiserade det faktum att information om att
tillståndsbeslut meddelats inte hade publicerats
på sedvanligt sätt på kommunens webbplats, som
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klaganden för säkerhets skull hade besökt regelbundet för att ge akt på tillståndsbesluten.
BJO framförde följande ställningstagande med
anledning av ärendet: ”Det finns särskilda motiveringar till att myndigheter tillämpar delgivningssättet att på sina anslagstavlor informera om beslut som har meddelats. Om information om beslut som har meddelats sätts upp på kommunens
anslagstavla utan att något annat delgivningssätt
används, nås dock endast ett fåtal parter och andra som eventuellt har rätt att överklaga besluten.
Det är inte många som läser anslagstavlorna och
ger akt på anslagen på så sätt.
Vichtis kommun har i likhet med många andra kommuner frivilligt infört en praxis där information om beslut som meddelats publiceras också på kommunens internetsidor utan att kommunen på något sätt är förpliktad därtill enligt lag.
Det är fråga om vedertagen praxis. På kommunens internetsidor nämns därför att det inte är
fråga om kommunens officiella anslagstavla och
att inte alla kungörelser syns på internetsidorna.
Kommuninvånarna har ändå kunnat vänja sig
vid att lita på att information om beslut som har
meddelats publiceras också på internet. I dessa
fall skulle avvikelser från vedertagen praxis kunna kritiseras bl.a. med avseende på förtroendeskyddet. Avvikelser från vedertagen praxis kan
härvid äventyra också rättssäkerheten för parter
och andra som eventuellt har rätt att överklaga
besluten, eftersom besvärstiden börjar löpa när
beslutet anslås.
I det aktuella fallet har avsikten ändå inte varit
att avvika från vedertagen praxis, i stället har det
enligt den erhållna utredningen varit fråga om ett
mänskligt misstag som ledde till att sådan information om att beslut meddelats som var avsedd
att publiceras på internet inte kom att publiceras
där. I ärendet gäller det dock att uppmärksamma
kommunen och de berörda kommunala tjänsteinnehavarna på vikten av att vara omsorgsfull så
att alla anslag publiceras också på kommunens
webbplats, om kommunen har fattat beslut om
detta och det har kommit att bli vedertagen praxis att information om beslut som har meddelats
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publiceras på webben. Detta kräver också något
slag av uppföljning av att all information om sådana beslut som meddelats har publicerats på
webben på behörigt sätt” (1150/4/12*).

Kringgående av bestämmelser
om strandbyggande
Klagomål

Klaganden kritiserade Karislojo kommuns miljönämnd och den byggnadsinspektör som var föredragande i nämnden för att bygglov för uppförande av en pausstuga hade beviljats på ett stranddetaljplanerat område i Nummijärvi by i Karislojo kommun. Nämnden hade beviljat bygglov
för uppförande av en ca 50 våningskvadratmeter
stor pausstuga på ett som jord- och skogsbruksområde anvisat område som omfattades av en
stranddetaljplan.
Enligt klaganden var det fråga om tricksa
med ord. Klaganden ansåg att den parcell som
utgjorde byggplatsen låg långt från driftscentrumet och att de till gården hörande arbeten som
utfördes där var på sin höjd tillfälliga. Enligt klaganden är en pausstuga avsedd för intag av måltider och en stunds vila, men inte en sådan byggnad som det beviljade tillståndet gäller och som
lämpar sig för semestrande, veckoslutsfirande
och representation.

Bakgrund

Markägaren hade först ansökt om bygglov för
uppförande av en 30 våningskvadratmeter stor
bastubyggnad för gårdsbruksenheten på ett som
allmän badstrand anvisat stranddetaljplanerat
område. Badstrandet hade dock inte realiserats.
Miljönämnden hade avslagit ansökan med motiveringen att det inte var fråga om en bastubyggnad på gårdsbruksenhetens gårdsplan och att
uppförandet av den inte var nödvändigt med avseende på bedrivandet av gårdsbruk. Markägaren

överklagade beslutet, vilket ledde till att Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde nämndens
beslut och återförvisade ärendet till nämnden
för ny behandling, eftersom nämnden hade avgjort ärendet utifrån bristfälliga uppgifter. Nämnden hade behandlat ansökan som om det hade
varit fråga om ett icke planlagt strandområde. I
strandplanen hade byggplatsen betecknats dels
som badstrand (VV-område), dels som jord- och
skogsbruksområde med särskilda naturvärden
(MY-område).
Efter det att ärendet hade återförvisats hade
markägaren ändrat sin ansökan så att bastubyggnaden placerades 15 meter längre bort från stranden, på MY-området bakom badstrandsområdet.
Miljönämnden hade avslagit ansökan eftersom
bastubyggnaden enligt ett utlåtande från Nylands
miljöcentral inte kunde anses vara en byggnad
med anknytning till jord- och skogsbruket och
eftersom gården redan hade utnyttjat sin byggrätt, enligt beskrivningen av stranddetaljplanen.
Markägaren hade överklagat beslutet hos förvaltningsdomstolen, som hade förkastat besvären. Enligt förvaltningsdomstolen var området
avsett för bedrivande av jord- och skogsbruk och
det var tillåtet att där uppföra bara ekonomibyggnader med anknytning till bedrivandet av jordoch skogsbruk. Byggrätten på området hade anvisats för områden med beteckningarna AO, AO-1
och RA. Bastubyggnaden låg avskilt från gårdens
driftscentrum, som fanns på en annan fastighet
som tillhörde markägaren. Det fanns ingen direkt vägförbindelse mellan strandfastigheten
och driftscentrumet.
Av handlingarna framgick inte heller att permanenta funktioner med anknytning till jordbruket skulle förekomma på strandfastigheten. Under dessa omständigheter kunde det inte anses
att bastubyggnaden var en ekonomibyggnad med
anknytning till bedrivandet av jord- och skogsbruk. Byggprojektet stred därmed mot strandplanen. Eftersom nämnden inte heller hade gjort
något undantag från strandplanen med anledning
av ansökan saknades förutsättningar för att bevilja bygglov.

Sedan förvaltningsdomstolen hade förkastat de
besvär som gällde byggande av bastu hade markägaren ansökt om det i klagomålet avsedda bygglovet för uppförande av en 51,5 våningskvadratmeter stor pausstuga på det område som i stranddetaljplanen hade anvisats som MY-område, på
nästan exakt samma plats där bastubyggnaden
skulle ha placerats.

Avgörande

Enligt 58 § 1 mom. i markanvändnings- och
bygglagen får en byggnad inte uppföras i strid
med detaljplanen. Enligt 135 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen förutsätts det för att
bygglov ska beviljas på ett detaljplaneområde att
byggprojektet överensstämmer med den gällande
detaljplanen. Det användningsändamål för byggnaden som uppgetts i ansökan, en pausstuga som
ska användas vid arbete, överensstämmer i princip med planebestämmelsen för MY-området
och med strandplanen.
Enligt de till ansökan fogade ritningarna bestod byggnaden av bastu och tvättrum (totalt ca
13,5 våningskvadratmeter), ca 30 våningskvadratmeter personalrum där det fanns en eldstad
och en kokvrå, samt en ca 8 våningskvadratmeter
stor vilplats och en veranda. Byggnaden uppfyller emellertid också kännetecknen för fritidsbostad, vilket också konstateras i NTM-centralens
utlåtande. Det är möjligt att använda byggnaden
i befintligt skick som fritidsbostad, utan någon
som helst modifiering.
Tillstånd söktes för en pausstuga. Enligt
handlingarna producerade sökandens gård djurblod som användes som råvara för bioreagenser.
Skogsbruk var åtminstone inte någon väsentlig
produktionsgren på gården. På en karta kunde
man se att pausstugan inte hade ritats in ungefär
i ägornas geografiska mittpunkt, trots att detta
hävdades i ansökan. Merparten av ägorna ligger
i driftscentrumets närhet. Arealen på den lägenhet som utgör byggplats för pausstugan var bara
19,8 hektar. Sökanden hade tidigare ansökt om
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bygglov för en bastu på exakt samma ställe där
pausstugan nu hade ritats in, men ansökan hade avslagits med motiveringen att den stred mot
stranddetaljplanen och avslaget hade vunnit
laga kraft.
För att strandplanebestämmelserna och bestämmelserna om strandbyggande inte skulle
kringgås borde miljönämnden under dessa omständigheter innan ansökan om tillstånd avgjordes ha bett sökanden om kompletterande utredning angående de ägor och arbetena på dem som
ansökan om bygglov motiverades med. I det fall
att oklarhet om en byggnads användningsändamål råder redan i bygglovsskedet går det inte att
förlita sig på att frågan klarnar vid en kontroll i
efterhand.
Senare hade sökanden i ett utlåtande som
gavs med anledning av klagomålet anfört att
pausstugan behövs eftersom sökanden har för
avsikt att under de närmaste åren utföra omfattande avverkning av gagnvirke och gallringar på
områdena runtom byggplatsen (ca 25 ha). Det
som ovan konstateras angående gårdens areal
och ägornas läge samt angående sökandens tidigare ansökningar stödde emellertid inte uppfattningen att det med avseende på avverkningarna
skulle finnas behov av att bygga en pausstuga
som uppfyller kännetecknen för fritidsbostad,
och det på samma plats för vilken det resultatlöst
hade ansökts om bygglov för bastu (bastustuga).
BJO konstaterade att hon inte hade någon anledning att beträffande byggnadens ändamål komma fram till en annan slutsats än den som än miljönämnden och NTM-centralen hade dragit i den
utredning som de hade gett in. Trots att benämningen pausstuga använts i ansökan är byggnaden
att betrakta som en fritidsbostad och den strider
därmed mot stranddetaljplanen. Andra tolkningar
skulle möjliggöra att bestämmelserna om strandbyggande kringgås och att en byggnad som de facto motsvarar kännetecknen för extra fritidsbostad
uppförs på en gård som enligt beskrivningen av
strandplanen redan har överskridit sin byggrätt
med 1,92 fritidsbostadsenheter, dvs. byggplatser
(”den återstående byggrätten är -1,92 fbe”).
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Miljönämnden gick felaktigt till väga när den
beviljade bygglov för pausstugan, eftersom byggnaden borde ha betraktats som en fritidsbostad,
alltså som något som strider mot detaljplanen,
och beviljandet av bygglov skulle ha förutsatt ett
av miljöcentralen beviljat tillstånd för undantag.
Byggnadens karaktär lämnar dock i någon mån
rum för tolkning, och JO kan inte på ett bindande sätt avgöra om bygglovet är lagenligt.
Ett bindande avgörande i frågan skulle ha kunnat fås bara av förvaltningsdomstolen, genom att
överklaga tillståndsbeslutet. Tillståndsbeslutet
har dock inte överklagats. Beslutet hade vunnit
laga kraft och byggnadsarbetet hade påbörjats,
enligt uppgift från byggnadstillsynen. Ett lagakraftvunnet förvaltningsbeslut kan återbrytas
bara av högsta förvaltningsdomstolen. BJO konstaterade att hon inte har möjlighet att börja bedöma chansen för att en eventuell ansökan om återbrytande leder till framgång.
På grund av den tolkningsfråga som nämns
ovan nöjer sig BJO med att delge miljönämnden
och den byggnadsinspektör som var föredragande i nämnden sin uppfattning om deras felaktiga
förfarande (942/4/10).

Tillsyn över täkt av marksubstans
för husbehov
Klaganden hade kritiserat täkten av marksubstans på en granngård för att den medförde skada
och olägenhet för honom. När klagomålet behandlades framgick det att tillsynsmyndigheterna huvudsakligen hade betraktat täkten av marksubstans som torvtäkt, vilken inte kräver tillstånd
enligt marktäktslagen. På basis av detta hade
ärendet inte gett tillsynsmyndigheterna anledning till åtgärder.
På området bredvid det område där torv togs
upp togs det också marksubstans av annat slag
(åtminstone fin sand), men inget marktäktstillstånd fanns ändå för området. På området upplagrades, hanterades och förädlades torv till jord
för avsalu. Eftersom annan marksubstans från

området eventuellt blandades in i torven och täkt
av sådan marksubstans för annat än sedvanligt
husbehov kräver tillstånd enligt marktäktslagen
började BJO till denna del undersöka ärendet på
eget initiativ.
Kommunens miljövårds- och tillsynsenhet
hade inspekterat området efter det att BJO begärt
utredning. Enligt den redogörelse som miljöchefen i kommunen gav hade verksamhetsutövaren
meddelat att annan marksubstans som härrör
från gården inte blandas in i torven eller i den förädlade jorden. Verksamhetsutövaren hade vidare
meddelat att sand från gården från första början
hade använts som underlag för torvupplaget och
att sanden i fortsättningen skulle användas för
underhåll av de platser där förbättringsbehov har
förekommit. Av utredningen kunde man sluta
sig till att myndigheterna hade betraktat denna
täkt som täkt för husbehov, vilken inte kräver tillstånd. Sand från gården användes inte för något
annat ändamål.
Under dessa omständigheter hade miljönämnden enligt BJO på basis av täktinnehavarens meddelande och den utförda inspektionen kunnat anse att marktäkten på gården inte hade förutsatt
tillstånd enligt marktäktslagen och att nämnden
inte behövde vidta åtgärder i ärendet. I ärendet
var det i detta skede inte heller möjligt att anse
att miljönämnden skulle ha underlåtit att fullgöra sin övervakningsskyldighet. Därför gav detta
ärende som BJO hade börjat undersöka på eget
initiativ inte anledning för henne att vidta några
åtgärder.
BJO uppmärksammade dock miljönämnden
på att den när den utövar tillsyn över marktäkt
bör beakta att den gräns under vilken substanser
kan tas för eget sedvanligt bruk till husbehov
sänktes genom en ändring av 4 § (463/1997) i
marktäktslagen.
Efter lagändringen ska användningsändamålet vara boende eller jord- och skogsbruk, och användningen ska uttryckligen hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Täkten
ska också förläggas och täktverksamheten ordnas på det sätt som bestäms i 3 § 4 mom. Det in-

nebär bl.a. att täkterna skulle förläggas och täktverksamheten ordnas så att verksamheten inte
för bosättningen eller miljön medför sådan olägenhet som till skäliga kostnader kan undvikas
(4592/4/11).

Grannens yrkande på åtgärder skulle
behandlas skyndsamt och avgöras genom
ett överklagbart beslut
Bygglov för en tomt hade i januari 2008 beviljats
för uppförande av ett bostadshus och en ekonomibyggnad. Vid byggandet hade gårdsarrangemangen på tomten genomförts med avvikelse från
det beviljade bygglovet. Sibbo kommuns miljöövervakare hade i juni 2009 uppmanat tomtägarna att göra upp en ny plan över gårdsplanen och
att lämna in den för godkännande som ändring.
Ägarna hade lämnat in nya ritningar, men ännu
i maj 2012 hade det inte fattats något beslut i
ärendet.
Klaganden, som bodde mittemot, hade å sin
sida i slutet av juli 2009 till kommunens byggnadstillsyn sänt ett brev med krav på att tomtägarna
skulle åläggas att avlägsna jordfyllnad, vallar och
terrasseringar som enligt klagandens uppfattning
stred mot bestämmelserna och att återställa markytans naturliga höjd. I brevet hade ett skriftligt
beslut begärts. Inget beslut hade meddelats. Klaganden ansåg att behandlingen av gårdsplansärendet hade fördröjts.
Lovsektionen vid Sibbo kommuns utskott för
teknik och miljö konstaterade i sitt utlåtande om
klagomålet att byggnadsarbetena på tomten bör
vara färdiga 10.2.2013. Enligt lovsektionen hade
byggaren rätt att till byggandet använda den tid
som angetts i tillståndet, och byggaren hade alltjämt möjlighet att genomföra gårdsarrangemangen i överensstämmelse med det ursprungliga
bygglovet. Lovsektionen ansåg att eftersom kommunen inte kan ålägga en byggare att slutföra
byggnadsarbetet före den utsatta tiden hade inget ogrundat dröjsmål kunnat ske när ärendet
behandlades.
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BJO konstaterade i sitt ställningstagande att
det av 182 § i markanvändnings- och bygglagen
framgår att om någon vidtar åtgärder som strider mot bestämmelser som ingår i den lagen
eller som utfärdats med stöd av den eller försummar en skyldighet som baserar sig på dem, kan
kommunens byggnadstillsynsmyndighet genom
sitt beslut ålägga den som tredskas att inom utsatt tid rätta till vad som gjorts eller försummats.
Ett förbud eller förordnande som myndigheten
utfärdat kan förenas med vite eller hot om att
den åtgärd som inte vidtagits utförs på den försumliges bekostnad.
Byggnadstillsynen hade sommaren 2009 för
behandling fått dels en ändringsplan som byggaren hade gett in och som gällde gårdsplanen, dels
klagandens yrkande på att byggaren skulle åläggas att avlägsna jordfyllnad och terrasseringar
och återställa markytans höjd.
I en situation av det slaget bör det i ärendet
utan ogrundat dröjsmål beredas och fattas ett beslut som också den granne som yrkat på ett åläggande att återställa gårdsplanen har möjlighet att
söka ändring i, om man i ärendet träffar ett avgörande som är negativt för den personen. I det fall
att det i den plan över gårdsplanen som gäller den
genomförda höjningen av gårdsplanen och terrasseringen (ändringsplanen) är fråga om ändring
av bygglovet, har grannen möjlighet att söka ändring i ett beslut genom vilket ändringen av bygglovet kanske godkänns.
Efter beslut om ändring av bygglovet bör
byggnadstillsynsmyndigheten träffa ett överklagbart avgörande också angående det yrkande
på återställande som grannen har riktat till byggnadstillsynen. I fråga om behandlingen av yrkandet är det skäl att lägga märke till att ärendet alltså bör föras till byggnadstillsynsmyndigheten
för avgörande, så att det avgörs av ett organ som
är behörigt att vid behov också tillgripa förvaltningstvångsmedel. När besluten bereds gäller det
att se till att parterna i vartdera fallet ges tillfälle
att bli hörda.
Också i det fall att byggnadstillsynen skulle
anse att den avvikelse från byggplanerna som
grannens yrkande gäller är så ringa att byggnads-
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tillsynen är av den åsikten att ärendet inte behöver behandlas som en ändring av bygglovet
är det viktigt med avseende på grannens rättssäkerhet att byggnadstillsynsmyndigheten meddelar ett överklagbart beslut med anledning av
grannens yrkande. Då har grannen möjlighet
att i sista hand föra till förvaltningsdomstolen
för behandling frågan om huruvida byggnadstillsynen ska ingripa i byggande som avviker från
planerna.
I den händelse att ändringsplanen som gäller
den realiserade gårdsplanen, alltså ansökan om
ändring av bygglovet, avslås och avslaget efter
eventuellt ändringssökande vinner laga kraft,
finns det i det ärende som gäller grannens yrkande (tillsynsärendet) sannolikt förutsättningar att
vidta åtgärder mot byggaren för att gårdsarrangemangen ska bli förenliga med det ursprungliga
lovet.
Om byggaren i det skedet inte med anledning
av en uppmaning eller flera uppmaningar från
byggnadstillsynen ändrar arrangemangen så att
de motsvarar lovet, kan ärendet efter det behandlas som ett förvaltningstvångsärende som gäller
en olovlig byggåtgärd. Det eventuella tvingande
beslut i ärendet som gäller byggaren är enligt BJO
samtidigt också ett beslut som ska ges klaganden
med anledning av klagandens yrkande.
Enligt 143 § i markanvändnings- och bygglagen förfaller ett bygglov, om byggnadsarbetet inte har påbörjats inom tre år eller slutförts inom
fem år. Tiderna börjar löpa när tillståndet vinner
laga kraft. Kommunens lovsektion anser att inget ogrundat dröjsmål i det ärende som gäller
byggande av gårdsplanen har kunnat ske så länge som byggaren enligt bygglovet har tid att slutföra byggnadsarbetet.
BJO ansåg emellertid att tillämpning av den
principen kan leda till en oskäligt lång behandlingstid när det gäller den granne som framställt
yrkandet hos byggnadstillsynen. Det ligger antagligen inte heller i byggarens intresse att behandlingen av ärendet drar ut på tiden. Såtillvida
som gårdsarrangemang, t.ex. fyllning eller terrassering, uppenbart är avsedda att vara en slutlig lösning när ett projekt genomförs är det skäl

för byggnadstillsynsmyndigheten att skyndsamt
behandla och avgöra de ärenden som grannens
yrkande och byggarens ansökan om ändring av
bygglovet utgör, oberoende av hur lång tid byggaren enligt bygglovet har på sig att slutföra byggnadsarbetet.
Den fyllning och terrassering som avses i klagomålet föreföll att vara avsedd som ett element
i den slutliga gårdsplanslösningen. Den ändringsplan som gäller gårdsplansarrangemang som avviker från tillståndet och klagandens yrkande på
att terrängen ska återställas i sitt ursprungliga
skick lämnades in till byggnadstillsynen sommaren 2009. I ärendet som helhet hade inget avgörande getts ännu när klagomålsärendet avgjordes.
BJO ansåg med beaktande av sina ovannämnda synpunkter på behandlingstiden att det ärende som gällde planen för ändring av gårdsplanen
och det ärende som gällde klagandens yrkande
på återställande borde ha behandlats betydligt
skyndsammare än vad som nu varit fallet.
BJO Sakslins beslut 28.5.2012,
dnr 1728/4/10, föredragande Jouni Toivola

Anläggande av officiella snöskoterleder
Klagomål

Ordföranden för Kansalaisten Maastoliikennevalvonta ry (klaganden) kritiserade förutvarande
Norra Savolax miljöcentral och kommunerna i
området för att terrängtrafiklagen hade tillämpats
felaktigt i samband med ett projekt för komplettering av friluftslederna i nordöstra Savolax.
Klaganden riktade kritik mot att man inom
projektet hade beslutat att tillämpa ledförrättningsförfarandet vid anläggningen av snöskoterleder. Enligt terrängtrafiklagen kan snöskoterleder anläggas på basis av en plan för leden som
vunnit laga kraft, antingen vid en ledförrättning
som det ansöks om hos lantmäteribyrån eller
genom ett skriftligt avtal mellan markägaren och
den som ansvarar för leden. Enligt klaganden ha-

de möjligheten att anlägga en officiell snöskoterled genom avtal inte alls presenterats för markägarna. Enligt klaganden är ledförrättningsförfarandet i praktiken ett tvångsmedel, eftersom
ledförrättning kan hållas utan markägarens samtycke. Klagandens uppfattning var att lagstiftaren utan tvekan hade utgått från att en snöskoterled bara i undantagsfall kan anläggas i strid med
markägarens samtycke.

Ställningstagande

När det genom ett lagakraftvunnet beslut om
godkännande av planen för en snöskoterled har
avgjorts att lagliga förutsättningar för att anlägga
leden finns kan man välja mellan två sätt att anlägga leden. Enligt 16 § i terrängtrafiklagen anläggs snöskoterleden på basis av den plan för leden som vunnit laga kraft, antingen vid en ledförrättning eller genom ett skriftligt avtal mellan markägaren och den som ansvarar för leden.
I detta skede av anläggandet är det i princip
fråga bara om att ”verkställa” den lagakraftvunna
planen för leden och om därtill hänförliga omständigheter samt t.ex. besluta om ersättningarna. Visserligen kan markägarna ännu i det skedet
vägra att medverka och därigenom hindra att leden anläggs, om avtalsförfarande har valts som
anläggningssätt.
Terrängtrafiklagen innehåller inte bestämmelser om att ettdera sättet att anlägga snöskoterleder, ledförrättningsförfarandet eller avtalsförfarandet, är primärt. Den som ansvarar för
leden avgör på vilket sätt anläggandet ska ske.
I egenskap av de som kommer att ansvara för
lederna har kommunerna avtalat med miljöcentralen att snöskoterlederna ska anläggas genom
förrättningsförfarande. Kommunerna och miljöcentralen har fattat beslutet med stöd av och
inom gränsen för den prövningsrätt som de enligt lag har. I ärendet fanns det inte fog för att
misstänka att kommunerna och miljöcentralen
när de fattade beslutet skulle ha gått lagstridigt
till väga eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter.
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Den betydelse som planen för leden har

Oberoende av hur en led kommer att anläggas
bör den som ansvarar för leden eller någon annan
som utarbetar planen för leden (miljö/NTM-centralen) sträva efter att vid utarbetandet av planen
komma överens om var leden eventuellt ska förläggas och dras samt möjligen redan också komma överens om ersättningarna med markägaren.
Om planen för en led utarbetas på basis av
avtal bör det anses att markägaren har godkänt
planen redan när den lämnas in för att behandlas
enligt terrängtrafiklagen. Förvisso är det så att
avtal inte alltid nås och att de synpunkter som
markägaren för fram kan bli tvungna att stå tillbaka för andra aspekter som inverkar på planeringen av leden. Likaså kan behandling av planen
i enlighet med terrängtrafiklagen leda till att en
led som det redan överenskommits om blir föremål för ändringar.
Dessutom är det sannolikt att valet att anlägga en led genom förrättningsförfarande inverkar
också på själva planeringen av leden. Som det
konstateras i planen för komplettering av friluftslederna i nordöstra Savolax ”säkerställs det
genom ledförrättningsförfarande enligt terrängtrafiklagen att leden anläggs i överensstämmelse
med det som planerats, även om önskat resultat
inte skulle nås vid förhandlingarna med markägarna”. När man i förväg har fastställt att en led
ska anläggas genom förrättningsförfarande kan
detta inverka på hur pass villig den som planerar
leden är att ingå avtal, när det är känt att markägarens medverkan inte längre behövs i det skede då leden anläggs.
Valet av ledförrättningsförfarandet ger dock
inte den som planerar leden fria händer, eftersom
leden alltid måste uppfylla kraven i 16 § 2 och 3
mom. i terrängtrafiklagen. Till dem hör bl.a. att
användning av leden inte får medföra oskälig olägenhet för markägaren. Dessa omständigheter
ska klarläggas redan när planen för leden godkänns, även om ordalydelsen i lagens 16 § 2 och
3 mom. tyder på att de kan avgöras först i det skede då leden anläggs. Vid behov får beslutet om
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godkännande av planen för leden överklagas hos
förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen (3997/4/10*).

Lagstridigt förfarande i ärende
om avbrytande av byggnadsarbeten
Byggnadstillsynen i Kyrkslätt hade upptäckt att
det på en handelsträdgårdsfastighet hade börjat
byggas förrådsbyggnader som bestod av containrar och skyddstak. Byggnadsinspektören hade
genom ett brev som daterats 22.9.2010 förordnat
att det olovliga byggnadsarbetet skulle avbrytas
omedelbart. Efter det lade ledande byggnadsinspektören vid byggnads- och miljönämndens möte 12.10.2010 fram ett beslutsförslag enligt vilket
förordnandet att avbryta byggnadsarbetet skulle förbli i kraft. Nämnden bordlade ärendet och
gjorde ett besök på fastigheten. Vid den fortsatta
behandlingen fattade nämnden 16.11.2010 ett beslut genom vilket nämnden med avvikelse från
föredragandens förslag beslöt att förordnandet
om att avbryta arbetet fick förfalla. Förordnandet
om avbrytande förblev alltså inte i kraft.
Till den kommunala byggnadstillsynsmyndighetens lagstadgade tillsynsuppgifter hör att
genom lämpliga tillsynsåtgärder ingripa i sådana
byggprojekt och byggnadsarbeten som kommit
till byggnadstillsynens kännedom och som är
olovliga eller annars strider mot MarkByggL.
Den prövning som förutsätts i samband med beslut om tillsynsåtgärder är prövning enligt bindande rättsliga bestämmelser. Principen om jämlikt bemötande som framgår av 6 § i förvaltningslagen förutsätter att man vid tillsynsverksamhet
som avser olovligt byggande och vid utövning
av därtill hörande förvaltningstvång iakttar en
enhetlig och konsekvent förvaltningspraxis i
samtliga fall.
I det skede då ärendet om bibehållande av förordnandet behandlades kunde det anses ha varit
fråga om huruvida byggaren skulle hindras från
att fortsätta att bygga utan tillstånd. Bygglov för
byggprojektet hade inte beviljats. Med beaktande

av lagerbyggnadernas typ och storlek kunde man
utifrån de uppgifter som stod till buds tydligt dra
den slutsatsen att det var fråga om ett tillståndspliktigt byggprojekt som omfattas av tillståndssystemet enligt MarkByggL. I nämndens beslut
av 16.11.2010 som avvek från föredragandens förslag hade det enligt BJO inte ingått sådana från
rättslig synpunkt godtagbara argument som skulle kunna anses motivera att förordnandet om avbrytande av byggnadsarbetet fick förfalla.
I beslutet hade det ansetts att avbrytande av
byggnadsarbetet skulle leda till att hela trädgårdsverksamheten avbryts, och därmed hade frågan
bedömts utifrån de kriterier för avbrytande av
verksamhet som anges i 86 § i miljöskyddslagen
(MSL). Enligt BJO gällde avbrytandet av byggnadsarbetet dock ett i 180 § i MarkByggL avsett
byggnadstillsynsärende som ska avgöras med
stöd av den bestämmelsen, och i det sammanhanget borde man vid beslutsprövningen inte
ha tillämpat de grunder som avses i MSL.
Inte heller var det godtagbart att motivera avgörandet med att behandlingen av bygglovsärendena pågår. I det skedet hade ett till projektet anslutet avgörande om planeringsbehov i fråga om
ett flislager upphävts genom ett beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol, men det beslutet
hade ännu inte vunnit laga kraft. Dessutom hade
byggaren ansökt om tillstånd för tillfälliga lagerbyggnader. Vid prövningen av om förordnandet
om avbrytande av byggnadsarbetet skulle förbli i
kraft förelåg inte ännu en sådan situation att man
redan då hade varit tvungen att överväga förvaltningstvång för rivning av de olovliga byggnaderna och i samband med detta invänta att beslutet
i tillståndsärendet vunnit laga kraft.
Beslutet motiverades också med att avbrytandet av byggnadsarbetena inte stod i sådan rätt
proportion till syftet som eftersträvas i 6 § i förvaltningslagen och att avbrytandet skulle leda
till ett oskäligt slutresultat med tanke på företagsverksamheten. Enligt BJO kan man utgå från
att avbrytande av ett byggnadsarbete som inletts
utan ett i MarkByggL förutsatt tillstånd och bibehållande av ett förordnande om att avbryta

byggnadsarbetet, t.ex. till dess att tillståndsärendet gällande projektet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft, inte strider mot den
proportionalitetsprincip som avses i 6 § i förvaltningslagen. I den mån proportionalitetsprincipen över huvud taget kan tänkas begränsa möjligheterna att vidta åtgärder för att avbryta byggnadsarbeten, framgår det åtminstone inte i det
aktuella klagomålet några omständigheter som
skulle stödja en sådan tolkning.
BJO ansåg att byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt hade handlat lagstridigt när
den 16.11.2010 inte fastställde förordnandet om
avbrytande av byggnadsarbetena utan beslöt att
förordnandet fick förfalla.
BJO Sakslins beslut 31.12.2012,
dnr 4556/4/10, föredragande Jouni Toivola

Dröjsmål vid behandlingen av en begäran
om att få ta del av handlingar
Klagandena hade i ett brev som inkommit till
Virolahti kommun 15.5.2009 och hade riktats
till kommunens byggnadsinspektör, tf. tekniska
chef och miljöinspektör gjort en förfrågan om en
grannes ansökan om tillstånd för undantag och
om det byggprojekt som avsågs i den. De hade
också bett att få ta del av handlingar som avsågs
i brevet. Brevet besvarades genom ett 25.6.2009
daterat brev som tf. tekniska chefen, byggnadsinspektören och miljöinspektören hade undertecknat gemensamt. Till det hade de handlingar
som enligt deras uppfattning avsågs i brevet från
klagandena bifogats.
I tf. tekniska chefens utredning ansågs det att
den tid som åtgått till att sända handlingarna inte hade varit oskälig med beaktande av att begäran om att få ta del av handlingar var omfattande och byggnadstillsynen har det allra brådast vid
den tiden på året. Enligt byggnadsnämnden och
byggnadsinspektören hade klagandena betjänats
”inom de gränser som resurserna medgett” med
hänsyn till det kommunsamarbete som hade in-
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letts (Virolahti sköter byggnadstillsynen också i
Miehikkälä) och förhandlingarna om kommunsammanslagning (byggnadsinspektören var medlem i förhandlingsarbetsgruppen).
Enligt 14 § 4 mom. i offentlighetslagen ska
en begäran om att få ta del av en handling behandlas utan dröjsmål, och uppgifter ur en offentlig
handling ska ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter det att myndigheten
har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många
eller innehåller sekretessbelagda delar eller om
någon annan därmed jämförbar omständighet
gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, ska ärendet avgöras och uppgifter ur
en offentlig handling lämnas ut inom en månad
efter det att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen.
I detta fall hade de handlingar som bifogats
till brevet från tjänsteinnehavarna inte getts inom
de tidsfrister som fastställs i 14 § 4 mom. i offentlighetslagen. Såtillvida som personalen på grund
av begäran om att få ta del av handlingar hade letat fram och kopierat ett stort antal handlingar
som hade upprättats under olika tider, bland dem
också plankartor och till bygglovet anknytande
ritningar, hade det på grund av att begäran lett
till en större arbetsmängd än normalt inte varit
nödvändigt att lämna ut handlingarna inom två
veckor. Handlingarna hade emellertid inte getts
ens inom den längre tidsfristen som är en månad
lång, i stället sändes de omkring tio dagar efter
den tidsfristens utgång.
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BJO ansåg att det, trots de orsaker som nämndes
i utredningen och som de facto hade inverkat på
behandlingen av begäran, borde ha varit möjligt
att ge handlingarna inom en månad. BJO framhöll också att det i regel inte kan anses att knapphet på personalresurser i förhållande till de uppgifter som ska skötas är en godtagbar grund för
dröjsmål vid behandlingen av ärenden. Myndigheten ska vid behov vidta åtgärder för att öka de
knappa resurserna eller för att rikta dem så att
uppgifterna blir skötta på behörigt sätt.
BJO konstaterade att det vid behandlingen av
begäran om att få ta del av handlingar inte hade
gåtts till väga i enlighet med lag, eftersom handlingarna inte hade getts inom den tidsfrist som
anges i 14 § 4 mom. i offentlighetslagen.
BJO Sakslins beslut 14.6.2012,
dnr 2026/4/10, föredragande Jouni Toivola

Besvarande av brev
En miljöcentral hade inte besvarat ett brev där
klaganden hade meddelat att grannens lastbilstrafik medförde olägenhet. I brevet hade klaganden också hört sig för om sina rättigheter och
undrat hos vilken instans skadestånd kan sökas.
BJO ansåg att det i den aktuella situationen
förhöll sig så att kravet på god förvaltning och
den normala omsorgsfullhet som tjänsteinnehavare ska visa hade förutsatt ett tillbörligt svar
på klagandens frågor. Så hade dock inte skett,
enligt utredningen. Klagandens brev hade inte
alls besvarats, alltså har klaganden inte fått korrekt betjäning av myndigheten.
BJO Sakslins beslut 23.4.2012,
dnr 2314/4/11, föredragande Kristian Holman
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4.21
Jord- och skogsbruk
Inom detta sakområde statistikförs ärenden som
hör till jord- och skogsbruksministeriets (JSM)
verksamhetsområde. Utöver jordbruk, utveckling
av landsbygden och skogsbruk omfattar sakområdet bl.a. fiskeri-, vilt- och renhushållningsärenden, lantmäteriärenden, fastighetsinskrivningsärenden och ärenden som gäller livsmedelssäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande.
Ärendena inom detta sakområde avgjordes av
BJO Maija Sakslin. Huvudföredragande var äldre
JO-sekreterare Mirja Tamminen.

4.21.1
Verksamhetsmiljön och
lagstiftningsreformer
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om jord- och skogsbruksministeriet,
som gäller förnyande av jord- och skogsbruksministeriets organisation, utfärdades den 22 november 2012. JSM har från och med början av 2013
i stället för fem avdelningar och fyra fristående
enheter, tre avdelningar: en livsmedelsavdelning,
en naturresursavdelning och en förvaltningsoch planeringsavdelning.

Jordbruk
Riksdagen godkände lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter som trädde i kraft
den 1 januari 2013. Lagen tillämpas på genomförande av EU-bestämmelser om interventionslagring, import och export, stödsystem, produktion
inom sockersektorn, klassificering av slaktkroppar samt prisrapporter. I lagen föreskrivs om en
myndighets möjlighet att anlita en utomstående
revisor vid kontroller, en interventionslagerhållare för spannmålsprodukter vid kontroller av

spannmålsprodukter som inlagras i interventionslager och en privaträttslig sammanslutning
vid kontroll av klassificering av slaktkroppar. Den
privata aktör som bistår vid kontrollen sköter en
offentlig förvaltningsuppgift.
Riksdagen behandlade regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om verkställighet av jordbruksstöd, lag om Europeiska
unionens direktstöd till jordbruket och till lagar
om ändring av vissa lagar som har samband med
dem (RP 156/2012 rd). Syftet med propositionen
är att förtydliga lagstiftningen och få reglerna
att motsvara kraven enligt grundlagen. Grundlagsutskottet hade i flera utlåtanden konstaterat att regleringen av jordbruksnäringarna har
blivit oklar och ansett att statsrådet bör vidta
åtgärder för att göra regleringen tydligare. Enligt
den föreslagna lagen om verkställighet av jordbruksstöd kan vid inspektion anlitas en extern
revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen eller lagen om revisorer inom
den offentliga förvaltningen och ekonomin. Revisorn som utför en inspektion sköter en offentlig förvaltningsuppgift.

Skogar
Finlands skogscentral inledde sin verksamhet
den 1 januari 2012. Skogscentralen är en utvecklings- och verkställande organisation som täcker
hela landet och utgör s.k. indirekt statsförvaltning. Till Finlands skogscentrals uppgifter hör
främjande av skogsbaserade näringar, verkställighet av lagstiftning avseende skogar och skötsel av
uppdrag som hänför sig till skogliga data. Skogscentralen har en enhet för offentliga tjänster, som
sköter de i 8 § i lagen om Finlands skogscentral
avsedda offentliga förvaltningsuppgifterna, och
en åtskild affärsverksamhetsenhet. Enheten för

347

laglighetsövervakningen enligt sakområden
jord- och skogsbruk

offentliga tjänster består av centralenheten i
Lahtis och 13 regionala enheter som är placerade
i de tidigare regionala skogscentralernas verksamhetsställen.
Beredningen av reformen av skogslagstiftningen fortsatte. Arbetsgruppen för diversifiering
av skogsbehandlingsmetoder fick sitt förslag om
reform av skogslagen färdigt i augusti. JSM beställde en bedömning av verkningarna av förslaget till ändring av skogslagen vars viktigaste fokusområde var skogsbrukets lönsamhet och naturens biologiska mångfald.
Ministerarbetsgruppen för förvaltning och
regional utveckling beslutade i maj att arbetet
med Forststyrelsens nya organisation och lagstiftning fortsätter utifrån en modell som bygger
på specialaffärsverk. I reformen av Forststyrelsens
verksamhetsmodell beaktas politiska beslut om
samernas rätt att delta.
Jord- och skogsbruksministern drog i maj upp
riktlinjerna för de principer som tillämpas vid förnyandet av lagen om skogsvårdsföreningar. Enligt dem avlägsnas bland annat den obligatoriska
skogsvårdsavgiften och det blir möjligt att avsäga
sig medlemskapet i föreningen utan kostnader.
Klagomålen reflekterade även missnöjet över den
obligatoriska skogsvårdsavgiften och över avgiften som uppbärs för beslut om befrielse från
skogsvårdsavgiften.

Fiske och viltvård
Arbetsgruppen för en totalreform av lagen om
fiske gav i februari sitt betänkande utifrån vilket
regeringens proposition till ny lag om fiske ska
utarbetas. Lagen om ändring av lagen om fiske
trädde i kraft den 1 april 2012. Lagen förtydligar
fiskeövervakarens ställning som skötare av en offentlig förvaltningsuppgift. Orsaken till det snabbare tidsschemat än för den övriga totalreformen
var de observationer som de högsta laglighetsövervakarna gjort (BJO 9.6.2006, dnr 785/4/04).
Riksdagen godkände lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske. Lagen trädde i kraft
den 1 januari 2013. I lagen föreskrivs om möjlighe-
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ten att av statens medel betala stöd på basis av
skador på en kommersiell fiskares fångstredskap,
vissa andra fiskeredskap och på högst 12 meter
långa fartyg på Finlands territorialvatten eller inom Finlands ekonomiska zon. Stödet utgör en
del av försäkringsersättningen och det förmedlas av aktörer inom försäkringssektorn som godkänts som fiskeriförsäkringsinrättningar. Fiskeriförsäkringsinrättningens uppgifter är offentliga
förvaltningsuppgifter.
En offentlig diskussion fördes om skydd av
vargbeståndet. Detta återspeglades även i klagomål som gällde order om att avliva varg som ges
med stöd av 25 § i polislagen.

Djurens välbefinnande
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till vissa lagar
som har samband med den (RP 130/2012 rd) lämnades till riksdagen för behandling. Enligt förslaget ska utöver myndigheterna även auktoriserade
inspektörer få sköta uppgifter som hänför sig till
övervakning av djursjukdomar. Inspektörerna
skulle sköta en offentlig förvaltningsuppgift.
JSM kartlade olika parters åsikter om behovet
att förnya den gällande djurskyddslagen. Kartläggningen verkställdes genom en enkät som riktades
till djurskyddsmyndigheterna och djurskyddsinspektörerna, djurhållare och övriga intressentgrupper samt medborgarna i allmänhet. JSM tillsatte i
september en styrgrupp och en arbetsgrupp som
ska bereda en totalreform av djurskyddslagen.

4.21.2
Laglighetskontroll
År 2012 statistikfördes 66 ärenden som jord- och
skogsbruksärenden. Under året avgjordes 90 ärenden. De flesta klagomålen gällde lantmäteriärenden, kommunala vägnämnders förrättningar,
jordbruk och utveckling av landsbygden samt
ärenden som gällde fiske eller skogsbruk. Klagomålen över lantmäteriförrättningar gällde olika

typer av lantmäteriförrättningar, i de flesta fallen
dock enskilda vägförrättningar (1/3 av klagomålen gällande förrättningar). Andra klagomål gällde t.ex. fastighetsinskrivningsärenden, fiskebegränsningar, tillståndsärenden enligt jaktlagen
och ärenden som hänför sig till djurens hälsa och
välbefinnande.
Klagomålen gällde bl.a. JSM, Landsbygdsverket, Lantmäteriverket, arbets- och närings- och
närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och vägnämnder, kommunveterinärer och länsveterinärer, Finlands viltcentral samt Forststyrelsen, regionala skogscentraler och skogsvårdsföreningar.
Finlands viltcentral, Forststyrelsen, de regionala
skogscentralerna (nuvarande Finlands skogscentral) och skogsvårdsföreningarna omfattas av JO:s
tillsynsbehörighet när det är fråga om sådana offentliga uppgifter som de sköter. Till JO inlämnades klagomål även över Forststyrelsens, de regionala skogsrådens och skogsvårdsföreningarnas
privata uppgifter som inte omfattas av JO:s behörighet. Till sakgruppen har i regel även räknats
klagomål som gäller jorddomstolarnas förfarande.
En del av klagomålen gällde god förvaltning
och språkliga rättigheter. Myndigheterna och
tjänstemännen uppmärksammades på vikten av
att ärenden behandlas snabbt och sakligt, på rätten att få ärenden till prövning samt på tjänstemännens beteende.
BJO ansåg att behandlingen av ärenden som
med stöd av 70 § i lagen om enskilda vägar hade
förelagts kommunens vägnämnd för avgörande
hade i två fall fördröjts utan orsak. I det ena fallet hade ärendet behandlats i 1 år och 1 månad
(2463/4/10) och i det andra i 1 år och 3 månader
(2425/4/10*).
Klaganden hade begärt att vägsektionen i
kommunens tekniska nämnd vidtar åtgärder för
att fastställa vägenheterna för en enskild väg vars
delägare var klaganden och kommunen. Vägsektionen och byggnadsmästaren ansåg att ärendet
hade behandlats genom tekniska nämndens beslut. BJO konstaterade att tekniska nämndens
beslut omfattade den ena delägarens, dvs. kommunens, ståndpunkt om fastställandet av vägen-
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heterna. Sålunda hade ärendet inte avgjorts genom tekniska nämndens beslut och det var inte
möjligt för vägsektionen att låta bli att behandla
det på den grunden att den ena vägdelägaren inte
ansåg det vara nödvändigt att grunda ett väglag
och fastställa vägenheterna. Eftersom den ena
vägdelägaren hade begärt att vägenheterna ska
fastställas, borde vägsektionen ha avgjort ärendet
genom förrättning och gett en besvärsanvisning
till beslutet (3154/4/11*).
Fiskeriöverinspektören vid JSM hade meddelat klaganden att det inte var möjligt att lämna
uppgifter ur registret över fiskefartyg eftersom registrets databas inte var offentlig enligt lagen om
verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik. När fiskeriöverinspektören hade informerat klaganden om orsaken till
nekandet hade han inte frågat om klaganden vill
att ärendet ska överföras till JSM för avgörande.
BJO ansåg att i ärendet hade förfarits på fel sätt
då klaganden inte gavs anvisningar om första
stadiets rättsmedel som var tillgängligt i ärendet
(1760/4/10).
Förrättningsingenjörens ordval vid landsvägsförrättningen var misslyckade då parterna
diskuterade om förrättningen och informationen om terrängarbeten. BJO konstaterade att
sakligt språkbruk hör till ledningen av förrättningsförfarandet och det innebär att alla närvarande bemöts på ett taktfullt och respektfullt
sätt och att de inte blir föremål för osakliga yttranden. De berörda parternas meddelande om
att de inte hade erhållit ett skriftligt meddelande
om terrängarbeten borde ha bemötts på ett behörigt sätt. BJO fäste förrättningsingenjörens
uppmärksamhet vid att förrättningsingenjörer
förväntas uttrycka sig sakligt vid förrättningsmöten (2284/4/10).
Lantmäteriverket utförde på beställning ordförandetjänster vid ett samrådsmöte som avses
i 9 § 4 mom. i lagen om inlösen av fast egendom
och särskilda rättigheter. Enligt BJO innehåller
den gällande lagstiftningen inga hinder för detta
förfarande. Förfarandet fick stöd därav att det
med tanke på sökandens och de hörda parternas
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rättsskydd var viktigt att mötets ordförande var
sakkunnig i inlösningsfrågor. Det var dock inte
helt problemfritt för Lantmäteriverkets tjänsteman att fungera som ordförande vid samrådsmötet. Ordförandetjänsterna har karaktären av privata tjänster som även andra parter kan erbjuda den
som ansöker om tillstånd. När en tjänsteman sköter uppgiften kan mötesdeltagarna få en felaktig
uppfattning om Lantmäteriverkets ställning i behandlingen av ärendet om inlösningstillstånd.
Av denna orsak ansåg BJO det vara viktigt
att Lantmäteriverket sörjer för att alla som deltar i samrådsmötet har klart för sig vilken roll
Lantmäteriverkets tjänsteman har vid mötet, och
vilka är hans uppgifter, behörighet och ansvar.
Vidare skall Lantmäteriverket sörja för att inga
sådana faktorer hänför sig till genomförandet av
uppgiften som i samband med en eventuell inlösningsförrättning kan riskera opartiskheten hos
förrättningsingenjören som är ordförande för
inlösningskommissionen (2243/4/10).
JO:s beslut om språkliga förpliktelser vid
Forststyrelsens verksamhet (3010/4/10*) redogörs i punkt 4.18.3.

4.21.3
Inspektioner
BJO gjorde en inspektionsresa till Enare och Utsjoki under vilken hon bekantade sig med aktuella
samefrågor. Under diskussionen med representanter för sametinget behandlades bl.a. ärenden
som berör fiske, jakt och renskötsel.

4.21.4
AVGÖRANDEN
De klagomål som har avgjorts pekar på att kommunerna har bristfälliga kunskaper om ärenden
som gäller enskilda vägar.

Intressevakningskostnader vid
en vägnämndsförrättning
Klaganden hade yrkat på att förrättningssektionen (vägnämnden) för kommunens tekniska
nämnd ska häva ett beslut av väglagsstämman
enligt vilket ”om någon inlämnar ett besvär över
stämmans beslut som sedan konstateras vara obefogat, ska ändringssökanden betala kostnaderna
för besväret”. Förrättningssektionen beslöt vid
sin förrättning att ”väglaget fakturerar de utgifter
som besväret orsakat väglaget av den som begärt
förrättning”. Förrättningssektionen specificerar
inte i sitt beslut vilka av väglagets förrättningsutgifter beslutet gäller och inte heller utgifternas belopp.
På förrättningskostnaderna för vägnämndens
förrättning tillämpas vad som stadgas om vägförrättning. Enligt 47 § i lagen om enskilda vägar gäller för kostnaderna för vägförrättningar utöver
vad som föreskrivs i lagen i övrigt vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om förrättningskostnader. Enligt 211 § i fastighetsbildningslagen
betalar sökanden förrättningskostnaderna, om
förrättning har sökts utan anledning. Då ska sökanden helt eller delvis ersätta också sådana nödvändiga kostnader för intressebevakning som
förrättningen orsakat någon annan sakägare,
om detta är skäligt.
Väglagets representant hade vid förrättningssektionens möte konstaterat att väglaget hade avsett kostnader som orsakats väglaget av ett besvär
utan anledning, men han hade inte specificerat
grunderna eller beloppet för kravet. Det verkar
inte som att förrättningssektionen skulle ha begärt väglaget att specificera eller redogöra för kravet eftersom förrättningssektionen enligt egen
utsago vid tidpunkten för beslutet om kostnaderna för intressebevakning inte hade någon exakt
information om väglagets kostnader.
BJO konstaterade att en myndighet ska vara
insatt i de faktorer på vilka den grundar sitt avgörande. När ett ärende utreds ska fakta utredas
och bedömas och de rättsnormer som inverkar
på ärendets avgörande ska utredas. BJO ansåg att

förrättningssektionen hade avgjort ärendet utan
att den i enlighet med förvaltningslagen hade
sörjt för en tillräcklig och behörig utredning av
ärendet genom att skaffa information och utredningar som behövs för att avgöra ärendet. Förrättningssektionens förfarande var lagstridigt
även till den del att beslutet inte hade specificerats tillräckligt eller motiverats enligt förvaltningslagen.
Av förrättningssektionens förrättningsprotokoll och utredning framgår inte att förrättningssektionen skulle ha ansett att klagandens yrkande hade framförts i sådant syfte att göra förtret
som nämns i förarbetena till fastighetsbildningslagen. Av dem framgick inte heller någon annan
grund utifrån vilken förrättningssektionen skulle ha ansett yrkandet vara ogrundat. BJO konstaterade att en förlorad ändringsansökan vid vägnämndens förrättning inte ensam kan anses utgöra en sådan orsak att yrkandet som framförts
med stöd av 70 § i lagen om enskilda vägar kunde
anses vara en ogrundad ansökan. BJO ansåg att
förrättningssektionens beslut, enligt vilket klaganden ålades att ersätta väglagets kostnader för
intressebevakning, var lagstridigt.
BJO gav sin uppfattning om det lagstridiga
förfarandet förrättningssektionen till kännedom.
Vidare bad hon kommunen utreda huruvida klaganden hade betalat till väglaget de kostnader för
intressebevakning som väglaget debiterat av klaganden. Om så hade skett föreslog BJO att kommunen överväger på vilket sätt den kunde gottgöra klaganden den skada som kommunens lagstridiga förfarande hade orsakat.
BJO Sakslins beslut 26.11.2012,
dnr 2463/4/10*, föredragande Mirja Tamminen

Enligt kommunens anmälan hade klaganden inte
betalat den räkning för intressebevakningskostnader som väglaget skickat.
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Ärendet handlade om behandling av ärenden
som med stöd av 70 § i lagen om enskilda vägar
förts till en förrättningssektion (vägnämnd) för
avgörande.

från vilka förrättningssektionen hade ansett
att ärendena som vägdelägarnas yrkanden gällde inte omfattades av dess befogenheter. BJO
ansåg att förrättningssektionens beslut inte uppfyller de krav på innehållet i ett skriftligt beslut
och motivering av beslutet som ställs i förvaltningslagen.

Behandling av ärenden tillsammans

Rätt att få ett ärende behandlat

Två vägdelägare i väglaget hade fört besluten
av vägnämndens möte 2009 till en förrättningssektion för avgörande. Förrättningssektionen
behandlade vägdelägarnas yrkanden vid olika
förrättningar. Yrkandena gällde dock beslut som
gjorts vid samma väglagsstämma och vägdelägarnas påståenden hade samma innehåll till den del
som de gällde sammankallandet av väglagsstämman. Förrättningssektionen hade på yrkan av den
ena vägdelägaren avgjort frågan om sammankallande av stämman innan klagandens yrkande hade behandlats. BJO ansåg att vägdelägarnas yrkanden borde ha behandlats vid samma förrättning
av vägnämnden.

Klaganden kritiserade den tekniska nämndens
förrättningssektion för att hon och hennes make
inte hade fått ett beslut i ett ärende som gällde
vägområdets bredd och förstärkande. De hade år
2006 med stöd av 70 § i lagen om enskilda vägar
fört vägstämmans beslut i ärendet till vägnämnden för avgörande.
Enligt redogörelsen hade en byråsekreterare
som bereder ärenden om enskilda vägar svarat
klaganden på sommaren 2009 att ärendet enligt
hennes uppfattning hade förblivit i en situation
utan tvist vid den syn som förrättades 2006. Av
den promemoria som uppgjorts över synen framgick dock inte att väglaget och klaganden och
hennes make skulle i samband med synen ha
kommit överens om det ärende som klaganden
och hennes make hade fört till vägnämnden för
behandling. Klaganden och hennes make hade
inte heller tagit tillbaka det yrkande som de
framfört till vägnämnden.
BJO ansåg att det på den anförda grunden inte
hade varit möjligt att låta bli att behandla ärendet
som förts till vägnämnden för behandling utan
klagandens och hennes make medgivande. Vägdelägarnas rättsskydd förutsätter att de i enlighet
med 70 § i lagen om enskilda vägar snabbt får ett
överklagbart beslut i ett ärende som de fört till
vägnämnden för behandling.
I de yrkanden som klaganden hade gjort till
förrättningssektionen om väglagsstämmorna
2009 och 2010, hade han fäst förrättningssektionens uppmärksamhet vid att yrkandet från 2006
inte hade avgjorts och begärt att få ett beslut i
ärendet. Enligt protokollet över förrättningssektionens förrättning hade vid förrättningen kons-

Specificering och motivering av beslut

Förrättningssektionen behandlade vid samma
förrättning klagandens yrkanden om besluten
av väglagsstämmorna 2009 och 2010. I protokollet hade registrerats de yrkanden och utlåtanden
som klaganden och väglagets representant hade
framfört vid förrättningen och en inkallad experts ställningstagande utifrån de berörda parternas anföranden. I protokollet specificerades
inte till vilka delar yrkandena gällde besluten från
stämman 2009 och till vilka delar besluten från
stämman 2010.
Enligt förrättningssektionens beslut hade
”av besvären inte framgått sådana ärenden som
omfattas av förrättningssektionens befogenheter”. I beslutet hade inte specificerats de yrkanden av klaganden som beslutet ansågs ha gällt.
Av beslutet framgick inte heller de grunder uti-
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taterats att vägnämnden saknar befogenheter i
ärenden som gäller vägområdets utsträckning
och att det i den anhängiga förrättningen av en
enskild väg skulle klarna huruvida man i ärendet
handlat utanför vägområdet. Det framgick dock
inte tydligt av protokollet om det yrkande som
klaganden och hennes makes gjort 2006 ansågs
ha blivit behandlat vid förrättningen.
BJO gav sina uppfattningar förrättningssektionen och byråsekreteraren som berett ärenden
om enskilda vägar till kännedom.
BJO konstaterade sammanfattningsvis att
det hör till kommunens uppgifter att sörja för
att den myndighet i kommunen som behandlar
ärenden gällande enskilda vägar, ska vara tillräckligt insatt i lagen i ärenden om enskilda vägar och
deras behandling vid vägnämndens förrättning.
BJO fick i detta ärende och i ärendet 2463/4/10*
den uppfattningen att kommunens myndigheter som hade hand om uppgifter enligt lagen om
enskilda vägar, inte till alla delar var på det klara
med de bestämmelser i lagen om enskilda vägar
och i förvaltningslagen som tillämpades vid förrättningen.

Enligt redogörelsen hade i ärendet, som klagomålet 2425/4/10* gällde, en utomstående expert
inte inkallats för att bistå i behandlingen av en
bestämd fråga utan för att allmänt bistå i behandlingen av de ärenden som vägdelägaren fört till
vägnämnden för avgörande. BJO ansåg att frågorna som behandlades var sådana att beredning och
avgörande av dem ska vara möjlig i kommunen
utan utomstående expertis.
BJO konstaterade att de uppgifter som enligt
52 § i lagen om enskilda vägar hör till vägnämnden, utgör myndighetsuppgifter som kommunen
kan sköta själv eller i samarbete med övriga kommuner. De kan inte ges som köptjänster till utomstående. En utomstående expert kan anlitas som
stöd vid beredningen och höras vid förrättningen, men sakkunskapen i behandlingen av ärendet kan inte grunda sig enbart på anlitandet av
en utomstående expert. Lagenligheten i behandlingen av ärenden som hör till vägnämnden kan
inte heller bygga på övervakning som sker via
ändringssökande på initiativ av de berörda parterna.
BJO Sakslins beslut 26.11.2012, dnr 2425/4/10*
och 1127/4/11*, föredragande Mirja Tamminen
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4.22
Kommunikationer
Kommunikationsärendena hörde under verksamhetsåret till BJO Jussi Pajuoja. Huvudföredragande var referendarierådet Raino Marttunen.

4.22.1
Verksamhetsmiljön och
författningsändringar

Trafik
Körkortslagen och körkortsförordningen har
ändrats, reformen trädde i kraft 19.1.2013. Reformen är ett resultat av EUs körkortsdirektiv. Direktivet gör att alla nuvarande körkort ska förnyas före år 2033. Målet med reformen är förbättrad trafiksäkerhet och enhetlig körkortspraxis i
hela EU.
I början av år 2013 ändrades klassificeringen,
minimikraven och giltighetstiderna för finländarnas körkort. Likaså ändrades förarundervisningen
för bilkörkort klass B, så att den sker i tre etapper.
En arbetsgrupp som utrett ett allmännare
bruk av alkolås har föreslagit att man oftare än
nu tar till metoden med alkolåskontrollerad körning i stället för körförbud. Arbetsgruppen förordar också förlängda perioder för körförbud i
anslutning till rattfylleridomar. Likaså föreslås
att en förare som beläggs med körförbud för ett
år eller längre också måste avlägga förarexamen
på nytt innan körtillstånd beviljas.
Trafikverket undersöker med ett par års intervaller vägtrafikanternas tillfredsställelse med väghållningen. I den enkät som företogs år 2012 var
trafikanterna mindre nöjda än tidigare med vägarnas skick och med väghållningens servicenivå.
De svarande var missnöjdare än förr med de permanent belagda vägarnas och grusvägarnas skick.
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Däremot var omdömena positiva om vägbeläggningen på trafiklederna för gång- och cykeltrafik,
om trafiksäkerheten, vägegenskaperna längs huvudvägarna, skyltningen och givandet av information.
Mängden omkomna och skadade i vägtrafiken minskade under år 2012. Enligt de preliminära uppgifterna var antalet trafikdöda under året
254. Det var 13 % mindre än för år 2011 och den
lägsta siffran sedan andra världskriget. Mängden
moped- och motorcykelförare som skadades i
trafiken minskade signifikant under året. Även
mängden rattfyllerifall som kom till polisens
kännedom minskade med nästan 11 %.
För flygtrafikens del infördes systemet med
utsläppshandel som EU kräver, vars syfte är att
minska koldioxidutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. Utsläppshandeln tillämpas på flygningar
som avgår från eller anländer till flygplatser inom
EU. På Finlands ansvar kommer fördelningen av
utsläppsrätter för 25 flygbolag. Myndighetsuppdragen i samband med utsläppshandeln sköts
i Finland av Trafiksäkerhetsverket och Energimarknadsverket.

Övrig kommunikation
Vid ingången av år 2013 ersattes tv-avgiften med
rundradioskatt. En privatpersons rundradioskatt
utgör 0,68 % av den skattskyldigas sammanräknade förvärvs- och kapitalinkomster. Skatten tas
med vid bestämningen av förskottsinnehållningsprocenten och berör inte personer under 18 år.
Minimibeloppet för en privatpersons rundradioskatt är 50 euro och maximibeloppet 140 euro.
Skatten uppbärs inte alls av personer med inkomst under 7 352 euro.

Rundradioskatten för samfund baseras på den
beskattningsbara inkomsten så att skatten är 140
euro om inkomsten är över 50 000 euro. När inkomsten går över denna gräns debiteras skatt
enligt 0,35 % på den överskjutande delen, dock
så att ett samfunds skatt maximalt är 3 000 euro
årligen.
Enligt en utredning av kommunikationsministeriet (KM) har mobilt bredband blivit tillgängligt för alla. På hösten 2012 fungerar 3G-nätet redan i alla 336 kommuner, och i 200 av kommunerna är täckningen hundraprocentig.
Utredningen visar att det inte föreligger betydande regionala skillnader i tillgången på kommunikationstjänster mellan olika landskap eller
regioner. Utbudet varierar dock kommunvis enligt befolkningstätheten och slaget av kommun.
I stora städer och i tätorter är tillgången på tjänster bättre.
Enligt lagen har varje konsument rätt att få
bredband till sin stadigvarande bostad. Nätets
täckningsgrad är dock fortfarande bristfällig.
Trots att lagen inte förutsätter fullständig täckning, måste användarna erbjudas bredbandsförbindelse om teleföretaget på området har generell skyldighet att tillhandahålla tjänsterna.
En undersökning som gjorts av Kommunikationsverket visar att konsumenterna övervägande är trogna sina operatörer, så att närmare 90 %
av kunderna med fasta telefoner och nästan 50 %
av kunderna som använder mobiltelefon och fasta bredbandsabonnemang har hållit sig till samma operatör i mer än fem år. Den viktigaste orsaken till att abonnenterna byter operatör har varit
att en konkurrerande operatör erbjuder förmånligare prisnivå. Också sådant som att bredbandsförbindelsen ofta bryts, eller att den ger sämre
överföringshastighet än vad som utlovas, hör
till de allmänna orsakerna till operatörsbyte.
Enligt postlagen ska det i varje kommun finnas minst ett verksamhetsställe som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. Huvudregeln
för verksamhetsställenas placering är att posttjänster ska finnas på ställen där även andra tjänster erbjuds och där människorna kommer för att
sköta ärenden.

Med en statsrådsförordning som gavs år 2012, om
placeringen av verksamhetsställen för post, gavs
närmare anvisningar om postens verksamhetsställen och om vad som ska anses vara skäligt
avstånd från klienternas stadigvarande bostad till
närmaste verksamhetsställe. Verksamhetsställena ska i hela landet placeras så att avståndet från
den stadigvarande bostaden till verksamhetsstället är högst tre kilometer för minst 82 procent
av dem som använder posttjänsterna. För högst
tre procent av dem som använder posttjänsterna
får avståndet från den stadigvarande bostaden till
verksamhetsstället vara över tio kilometer.
Reglementerad postverksamhet har tidigare
uteslutande idkats av det statsägda företaget Itella Posten Ab. Postlagen innebar att postverksamhet öppnades för konkurrens. Statsrådet har med
stöd av postlagen beviljat den första koncessionen för tillhandahållande av posttjänster till ett
privatägt bolag i Lahtis, Esan Kirjapaino Oy.

4.22.2
Laglighetskontroll
Med JO:s behörighet som utgångspunkt kan det
vara svårt att dra en gräns mellan offentlig och
privat verksamhet, t.ex. när det gäller post- och
rundradioverksamhet.
Postverksamhet som regleras i lagen om
posttjänster omfattas av laglighetskontrollen.
JO är sålunda behörig att övervaka Itella Abp:s
utdelning av brevpost, men inte transport och
utdelning av dagstidningar, även om samma företag sköter om utdelningen av båda slagen av försändelser och dessa sker samtidigt.
JO är behörig att övervaka Yleisradio Oy
till den del det är fråga om särskilda uppgifter
som hör till den allmännyttiga verksamheten
enligt rundradiolagen. Däremot hör det inte till
JO:s uppgifter att övervaka innehållet i enskilda
program.
Under 2012 avgjordes sammanlagt 103 klagomål som gällde kommunikationer. Det var
bl.a. fråga om taxitillstånd, televisionsavgifter
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och störningar i postutdelningen. Klagomålen
som gällde Trafi hade framför allt samband med
registrering av fordon, fordonsbesiktningar, förarexamina och behandlingen av tillståndsansökningar.
Under året fick JO in mängder av klagomål
om rundradioskatten. De besvarades med konstaterandet att de ändringar i lagstiftningen som gäller Yleisradio Oy:s finansiering och administrativa reformer bestäms av riksdagen, varför JO inte
har befogenheter att vidta åtgärder i frågan.
Det sammanlagda antalet klagomål rörande
trafik- och kommunikationsbranschen har under
det senaste decenniet ökat från 20–30 till över
hundra per år.
Åtgärdsprocenten inom trafik- och kommunikationsbranschen har varierat och ligger på kansliets medelnivå. Eftersom siffrorna är låga och
berör flera olika myndigheter kan några långtgående slutsatser inte dras av dem.

4.22.3
Avgöranden
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Våren 2010 inledde Itella Abp ett frivilligt försök med digital postservice i Andersböleområdet
i Borgå. Försöket innebar att brevposten i glesbygdsområdet skannades och sändes till kunderna med e-post.
Itella Abp avtalade med postmottagarna att
vanliga 1 och 2 klass brev skulle sändas till dotterbolaget Itella Information Ab. Dotterbolaget öppnade och digitaliserade breven, om det var möjligt. Digitaliseringen skedde i lokaler som endast
vissa arbetstagare som undertecknat ett avtal om
tystnadsplikt hade tillträde till. Efter digitaliseringen förslöts breven och sändes till adressaten
med vanlig post.
Breven sändes i elektronisk form till mottagarens personliga brevlåda i tjänsten NetPosti. Försändelser som inte digitaliserats fördes till mot-

tagaren som vanlig post. Till den kategorin hörde
bl.a. massbrev, brev av olämplig storlek och tidningar.
BJO tog på eget initiativ upp ärendet för
granskning, utgående från diskussionerna i offentligheten. BJO konstaterade att grundlagen
tryggar vars och ens rätt till brevhemlighet gentemot utomstående. Rätten till brevhemlighet gäller både avsändaren och mottagaren. Eftersom
slutna brev medan försöket pågick öppnades för
digitalisering under postens transportprocess
innebar detta ett ingrepp i den grundläggande
rätten till brevhemlighet.
Försöket baserades på postservicelagens bestämmelse enligt vilken mottagaren kan ingå
avtal med ett postföretag om avvikande arrangemang. Innan försöket inleddes ingick mottagaren
ett avtal om att brev fick sändas till postens dotterbolag, som samtidigt fick mottagarens samtycke att öppna och digitalisera brev.
BJO anser att försöket inte var direkt lagstridigt. Det baserades på en generell reglering men
å andra sidan på ett samtycke som givits ett annat
företag än postföretaget. Man kan dock fråga sig
om det speciella arrangemanget endast utnyttjades i syfte att kringgå det för postföretaget gällande ovillkorliga förbudet att öppna brev.
Inom ramen för försöket var det inte möjligt
att begränsa digitaliseringen t.ex. på grundval av
avsändaren. Vilka brev som skulle digitaliseras
var inte bestämt på förhand och ovisst också från
kundens synpunkt. Brevens avsändare fick inte
heller i något skede veta att breven eventuellt
öppnades under transportprocessen.
Sålunda kunde exempelvis brev som innehöll
känslig information från hälso-, sjuk- och socialvården eller från politiska organisationer bli öppnade och digitaliserade.
De som deltog i försöket upplystes på förhand om att digitaliseringen gällde all brevpost.
Enligt BJOs åsikt var det emellertid oklart om
försöksdeltagarna faktiskt hade insett att samtycket till att öppna brev också gällde post av
synnerligen känslig natur.

Trots att försöksdeltagarna innan de ingick avtalet upplystes om att också brev från banker skulle digitaliseras, väckte detta faktum under försökets gång bekymmer och följden var att försöket
stoppades. Det största problemet var att försändelser som innehöll bankkort, PIN-koder och/
eller nätbankskoder öppnades.
Postmottagarna hade också nytta av försöket. En kombination av traditionell och elektronisk postutdelning främjar den faktiska jämlikheten mellan postmottagarna. Servicenivån höjs
t.ex. när det är fråga om ett område där begränsad utdelningsskyldighet gäller enligt postlagen.
BJO bad ministeriet och Kommunikationsverket att på nytt överväga de frågor som tagits
fram i beslutet, ifall man bestämmer sig för en
fortsättning av experimentet. Efter att ha tagit
del av ministeriets och verkets synpunkter konstaterade BJO att ärendet inte krävde ytterligare
åtgärder från hans sida.
BJO Pajuojas beslut 12.6.2012,
dnr 1207/2/10*, föredragande Mikko Sarja

Fel i Trafis hantering av licensärenden
En klagande kritiserade ett förfarande av Trafiksäkerhetsverket Trafi och dess föregångare som
myndighet, i anslutning till procedurerna som
gällde ansökningar om licenser för flygunderhållspersonal. En person som hade avlagt samma
kurser som den klagande hade beviljats licens
enbart med grundutbildning, medan den klagande inte hade fått licens. Dokument hade också
försvunnit, och den klagandes ersättningskrav
hade inte besvarats inom skälig tid.
BJO konstaterade att det i grundlagen förutsätts att människor behandlas jämlikt, samt
att ärenden behandlas på behörigt sätt och utan
ogrundat dröjsmål.
I sitt svar meddelade Trafi att en individ i ett
ärende som gäller tillståndsbevis måste, med tillräcklig säkerhet och i förväg, kunna bedöma hur
myndigheten tillämpar sina befogenheter. Utfallet i ett ärende om beviljning får alltså inte vara
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beroende av vilken person som inom myndigheten handlägger ärendet. I det specifika fallet hade
frågorna bedömts på ett nytt sätt i samband med
att dessa överfördes till en annan avdelning. Situationen är dock av det slaget att den kan anses vara föremål för tolkning i någon mån.
Trafi medgav att handläggningen av ersättningsanspråket hade räckt länge. Likaså hade
handlingar i anslutning till ansökningarna om
licenser tappats bort i samband med överföringen till den nya avdelningen. Dock visade en utredning att försvinnandet av dokumenten inte
hade varit avgörande för slutresultatet i handläggningen av licensfrågan. Ett moment i handläggningen hade inte införts i diariet. I utredningen medgav Trafi också att handläggningen av
licensärendet inte hade skötts med iakttagande
av jämlikhet.
BJO meddelade Trafi sin uppfattning om myndigheters på grundlagen baserade skyldighet att
handlägga ärenden jämlikt, utan ogrundat dröjsmål och med behörig omsorg.
BJO Pajuojas beslut 25.10.2012,
dnr 92/4/11, föredragande Raino Marttunen

Likabehandling bör iakttas vid
flygplatsernas säkerhetskontroller
I ett klagomål kritiserades de snabbare köerna
till säkerhetskontrollen på Helsingfors-Vanda
flygplats för att de eventuellt strider mot kravet
på jämlikhet.
Finavia Abp är ett statsägt företag som ansvarar för säkerhetskontroll. Två av 18 säkerhetskontrollstationer på Helsingfors-Vanda flygplats klassas som s.k. Priority Lanes. Dessa linjer är avsedda
för Finnairs och Blue1-bolagets bonuskunder och
för passagerare i businessklass.
JO gör bedömningen att säkerhetskontrollen
är ett offentligt förvaltningsuppdrag, vilket innebär att man i samband med den måste iaktta bl.a.
förvaltningslagen och principerna för god förvaltning. I dessa ingår det allmänna kravet att kunderna ska behandlas jämlikt.
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JO anser att det ur jämlikhetssynpunkt är problematiskt att passagerarna vid säkerhetskontrollen delas in i olika grupper, beroende på deras
kundförhållande till ett flygbolag eller flygbiljettens pris. Ett arrangemang som innebär att vissa
personer antingen genom att betala eller på grund
av att de är bonuskunder får bättre offentlig service än andra, kan anses strida mot det jämlikhetskrav som gäller inom förvaltningen.
Enligt utredningen från Finavia Abp skiljer
sig den snabbare säkerhetskontrollen inte från de
övriga linjerna. För närvarande finns det inga betydande skillnader i kötiderna.
På grundval av dessa uppgifter ansåg JO att
det inte finns någon anledning att ingripa i Finavias förfarande att ingå separatavtal med flygbolag om bonuspassagerares säkerhetskontroller.
JO kommer dock att övervaka att kravet på jämlikhet även i framtiden uppfylls i samband med
säkerhetskontrollerna.
Å andra sidan konstaterade JO att man inom
flygbranschen inte alltid tycks vara medveten om
vilka uppgifter som är offentliga förvaltningsuppdrag. Detta är problematiskt med tanke på både
kundernas och arbetstagarnas rättssäkerhet.
Offentlig maktutövning medför tjänsteansvar enligt 40 kap i strafflagen. Också när det gäller andra offentliga förvaltningsuppdrag är det
viktigt att uppdragstagaren är medveten om att
verksamheten omfattas av de grundlagsbestämda garantierna för god förvaltning.
JO bad därför KM inkomma med ett utlåtande om huruvida Finavia Abp:s och andra motsvarande aktörers offentliga serviceuppdrag är tillräckligt noggrant reglerade i lag.
JO konstaterade att följande av Finavias uppgifter, med stöd av lagen eller lagberedningsdokumenten, måste anses utgöra offentliga förvaltningsuppdrag:
1) upprätthållande och utveckling av det statliga flygplatsnätet, för civil- och militärflygets
behov,
2) tillhandahållandet av flygtrafiktjänster inom
det luftrum för vilket Finland ansvarar enligt
vad som särskilt bestäms eller föreskrivs om
dem, samt

3) territorialövervaknings-, beredskaps- och
räddningsuppdrag samt förberedelse- och
tillförlitlighetsskyldighet.
Vidare framgår uppdragens karaktär av offentligt förvaltningsuppdrag inte särskilt tydligt i luftfartslagens bestämmelser, utom i de regler som
behandlar förvaltningsbeslut och tillståndsförfaranden.
JO konstaterade att även sådana uppgifter
som klart innebär utövande av offentlig makt,
som just anordnandet av säkerhetskontroller och
annan verksamhet för tryggande av säkerheten
inom den civila luftfarten, är offentliga förvaltningsuppdrag, och att hänvisningar för deras del
till de allmänna förvaltningslagarna ingår i luftfartslagen. Dock anser JO att reglementeringen
till dessa delar delvis är oklar.
Utövandet av offentlig makt som innebär direkt intrång i de enskilda människornas grundrättigheter ingår, enligt JO, i bestämmelserna i
luftfartslagen om hindrande av luftfartyg från
att starta och om ingripande i ett luftfartygs färd.
Redan med stöd av dessa stadganden kan sådana
uppdrag karakteriseras som offentliga förvaltningsuppdrag.
Också riksdagens grundlagsutskott har som
offentliga uppdrag definierat verksamheten som
utfärdare av luftvärdighetsbevis, överföringen av
ansvarsuppgifter till en organisation för sportflygverksamhet samt upprätthållandet av ordning
och bruket av tvångsmedel i luftfartyg.
JO konstaterade att det i luftfartslagen och i
den övriga nationella lagstiftningen likaså finns
mängder av bestämmelser om åtgärder vilkas karaktär av offentliga förvaltningsuppdrag kanske
inte är helt klara, vare sig för dem som utför uppdragen eller för andra som eventuellt berörs av
åtgärderna. Också i dessa uppdragshelheter, som
i sig entydigt är offentliga förvaltningsuppdrag,
kan det förekomma delområden som inte faller
inom de offentliga uppdragens ram. Ett exempel
är upprätthållandet av det statliga flygplatsnätet,
som är ett offentligt förvaltningsuppdrag; i skötseln av detta uppdrag kan dock ingå delar, t.ex.
underhållsuppgifter, som inte omfattas av det
offentliga uppdraget.

JO bad ministeriet överväga ett eventuellt förtydligande av lagstiftningen så att det så entydigt
som möjligt framgår av lagen vilka de offentliga
förvaltningsuppdragen är. Anvisningar om saken
borde kunna utfärdas redan på basis av den nuvarande lagstiftningen.
JO bad KM före 31.12.2012 inkomma med
en utredning om de åtgärder som detta ärende
föranlett.
JO Jääskeläinens beslut 30.4.2012, dnr 1171/2/10*
och 1634/2/12*, föredragande Riitta Länsisyrjä

KM meddelade att ministeriet på våren 2012 hade
startat en total reform av luftfartslagen. En av de
centrala helheterna i denna reform är de offentliga förvaltningsuppdragen. En proposition till ny
luftfartslag kommer att skickas ut för utlåtande
våren 2014.

Förfarandet vid dokumentering
av säkerhetskontroller
JO granskade på eget initiativ dokumentföringen
av förfarandena i samband med säkerhetskontrollerna på flygplatser. JO anser att det för säkerhetskontrollernas del är fråga om utövande av offentlig makt, där intrång görs i individernas grundläggande rättigheter, som personlig integritet, rörelsefrihet och i vissa fall egendomsskydd.
JO konstaterade att de fall som dokumentförs
ska preciseras så noga som möjligt i de praktiska
anvisningarna, och att det bör betonas hur viktigt
det är med dokumentföring, med tanke på rättsskyddet. JO bringade till Finavia Abp:s kännedom
sin uppfattning om att det förekommer brister i
dokumentföringen av säkerhetskontroller.
JO bad Finavia Abp före 15.2.2013 meddela
hur bolaget har beaktat de synpunkter, som JO
påpekat.
JO Jääskeläinens beslut 4.12.2012,
dnr 2396/2/11*, föredragande Riitta Länsisyrjä

Finavia Abp meddelade att bolaget under en palaver
med serviceproducenterna understrukit vikten av
rapportering och framhållit JO:s slutsats enligt vil-
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ken registreringar i rapporteringssystemet inte ska
göras enbart med beaktande av rapporteringsskyldigheten. Sådana registreringar ska ses som ett sätt
att garantera passagerarens men också säkerhetskontrollörens rättssäkerhet.

Fotograferingsförbud i flygstationernas
zoner för säkerhetskontroll
Frågan gäller fotografering på ett område som
bara får beträdas av personer som innehar flygbiljett och som utsätts för säkerhetskontroll.
Dessa personers vistelse och rörelser på området
styrs och begränsas på ett sätt som förutsätts av
säkerhetskontrollproceduren.
JO anser att säkerhetskontrollzonen får hållas dold från allmänheten, på det sätt som avses
i strafflagen. Förbudet mot fotografering hänger
därför ihop med frågan om fotograferingen sker
oberättigat och så att personernas privatsfär
kränks. JO anser dock att de s.k. säkerhetsövervakade områdena efter säkerhetskontrollzonen,
alltså områden där det för passagerarna finns
väntsalar, restauranger och liknande, inte får
hållas spärrade för allmänheten.
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JO ansåg att fotografering i anslutning till säkerhetskontrollerna kan innebära kränkning av integritetsskyddet på det sätt som avses i strafflagen. Som oberättigad kan anses vara från det normala avvikande och oväntad fotografering. Fotografering utan tillstånd av en person som genomgår säkerhetskontroll kan anses vara en kränkning av detta slag.
JO anser att fotografering av en person som
genomgår säkerhetskontroll på det för allmänheten spärrade flygplatsområdet för säkerhetskontroll kan anses uppfylla de i strafflagen nämnda
kriterierna för olovlig observation. Det gör att Finavias anvisningar och bestämmelser om fotograferingsförbud i dessa zoner inte strider mot lagen.
JO Jääskeläinens beslut 20.3.2012,
dnr 1224/4/10*, föredragande Riitta Länsisyrjä

JO har också kommit med ett avgörande i ett
ärende, som beskrivs i avsnittet om språkfrågor,
om Finavias information på svenska i samband
med askmoln (1515/4/10*, se. s. 326), samt om en
reform av reglerna om tvåspråkiga texter på trafikskyltar (2903/4/12, se s. 321).

4.23
Kyrkliga ärenden
För laglighetskontrollen av det kyrkliga området svarade BJO Jussi Pajuoja. Referendarierådet
Jorma Kuopus var huvudföredragande inom detta
sakområde.

4.23.1
Laglighetskontrollen av
religionssamfunden
I Finland övervakar JO också religionssamfundens verksamhet. För denna laglighetskontroll
finns det tre grunder i lagstiftningen. Religionsfrihetslagen gäller alla registrerade religionssamfund. Ortodoxa kyrkosamfundets verksamhet
regleras dels i religionsfrihetslagen och dels i lagen om ortodoxa kyrkan. I lagstiftningshänseende intar den evangelisk-lutherska kyrkan en särställning. Bestämmelser om den finns i grundlagen, kyrkolagen och religionsfrihetslagen.
JO:s behörighet har traditionellt avgränsats
så att den inte omfattar religionsutövning och
lärofrågor. JO:s övervakning omfattar i första
hand den evangelisk-lutherska statskyrkan och
i viss utsträckning den ortodoxa kyrkan. Övriga
registrerade religionssamfund omfattas av övervakningen då de sköter offentliga uppdrag. I Finland är omfattningen och intensiteten av övervakningen när det gäller den lutherska kyrkan
exceptionell i en internationell jämförelse. Detta
beror framför allt på att den lutherska kyrkans
centrala personal, exempelvis prästerskapet, har
tjänstemannastatus till åtskillnad från vad som
är fallet i andra religionssamfund.
JO är behörig att pröva om kyrkan, dess förvaltningsorgan eller tjänstemän eventuellt i sin
verksamhet har kränkt grundläggande fri- och
rättigheter, överskridit sina befogenheter eller
annars tillämpat klart lagstridiga förfaranden.
JO övervakar dessutom att förvaltningslagen

och jämställdhetsslagstiftningen efterlevs samt
att de rättsliga principerna för god förvaltning
förverkligas.

4.23.2
Verksamhetsmiljön och
lagstiftningsreformer
För den kyrkliga förvaltningen är Finland indelat i nio stift som i sin tur indelas i prosterier.
Kyrkostyrelsen sköter kyrkans gemensamma
förvaltning, ekonomi och verksamhet. Kyrkans
grundenheter är de självständiga regionala församlingarna.
Enligt kyrkolagen ska församlingsindelningen motsvara kommunindelningen så att varje
kommun i sin helhet befinner sig på området för
samma församling eller samma kyrkliga samfällighet. De församlingar som befinner sig på samma kommuns område ska antingen bilda en enda
församling eller en kyrklig samfällighet, där flera
församlingars ekonomi och förvaltning förenas.
Antalet församlingar har under de senaste
åren minskat genom kommun- och församlingssammanslagningar. I början av 2013 hade den
evangelisk-lutherska kyrkan sammanlagt 430
församlingar och 34 kyrkliga samfälligheter.
Utöver kommunreformen är församlingarnas
försämrade ekonomi en faktor som orsakar ändringsbehov. Ekonomin påverkas bl.a. av kyrkans
minskade medlemsantal samt av församlingarnas stora fastighetsmassa som är dyr i underhåll
och har låg användningsgrad.
Också kyrkans försvagade samhälleliga ställning innebär en stor utmaning.
Kyrkan svarar på dessa utmaningar genom
att utveckla sin förvaltning, sina strukturer och
sin verksamhet. Målet är en lättare serviceorganisation som på ett flexibelt sätt kan sköta det
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praktiska församlingsarbetet. Den Nya modellen
för kyrkliga samfälligheter från 2015 innebär att
alla församlingar skulle komma att höra till kyrkliga samfälligheter. Det finns också planer på en
omstrukturering av den kyrkliga centralförvaltningen. Målsättningarna framgår av betänkandet
”Kyrkans centralförvaltning 2015”.
Enligt kyrkans arbetsmiljöbarometer ligger
arbetsgemenskapernas välbefinnande på en god
nivå, även om siffrorna som anger förekomsten
av mobbning och diskriminering är något högre
än genomsnittet. Inom de olika arbetstagarsektorerna råder det god jämlikhet i lönehänseende.
Församlingarnas sjunkande medlemsantal medför behov att minska antalet anställda, men å
andra sidan pågår det en kraftig generationsväxling som medför rekryteringsbehov.
Enligt grundlagens 76 § föreskrivs det i kyrkolagen om den evangelisk-lutherska kyrkans
organisation och förvaltning. Endast kyrkan själv
kan bereda propositioner som gäller kyrkolagen.
Församlingarnas medlemsregister har ersatts
med kyrkans gemensamma medlemsregistersystem (Kirjuri) som stegvis togs i bruk under
år 2012.
Dessutom inrättades kyrkans servicecentral
för bokföring och löneräkning (Kipa), som producerar riksomfattande bokförings- och löneräkningstjänster för församlingarna, stiften och
kyrkans centralfond.
Vidare gjordes en översyn av kyrkolagens bestämmelser om t.ex. begravningsväsendets avgifter och kyrkans tjänstemannarätt samt om ändringssökande.

4.23.3
Klagomål och inspektioner
Under året inkom och avgjordes 19 klagomål som
gällde kyrkliga ärenden. Ändringarna och utmaningarna i den kyrkliga verksamhetsmiljön kom
till synes också i klagomålen till JO. Bl.a. kritiserades den nya församlingsindelningen, ärenden
som gällde begravningsväsendet, besvarandet av
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begäranden om handlingar och information samt
personalens uppträdande. Två klagomål ledde till
åtgärder.
BJO Pajuoja inspekterade Kyrkostyrelsen i
mars 2012. Under inspektionen diskuterades förändringar i kyrkans verksamhetsmiljö, projekt
för förnyande av kyrkolagen och kyrkans IT-förvaltning samt jämlikhet, jämställdhet och välbefinnande i arbetet.
I oktober inspekterade kansliets föredragande domkapitlet i Tammerfors stift. Under inspektionen diskuterades stiftets roll och uppgifter i
förhållande till församlingarna samt på vilka sätt
stiftet kan stödja församlingarnas verksamhet.

avgjorda

4.23.4
Avgöranden

Inkomna och avgjorda klagomål
under åren 2003–2012

Ärkebiskopens handlande
föranledde inte kritik
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I ett klagomål kritiserades ärkebiskopen för Finlands evangelisk-lutherska kyrka Kari Mäkinen
bl.a. för hans intervjuuttalande i ett nyhetsprogram i mars 2011. Ärkebiskopen krävde att vissa
kristna organisationer skulle upphöra med sin homofoba Stå på dig -kampanj. Klaganden ansåg att
ärkebiskopen missbrukade sin tjänsteställning.
BJO konstaterade att den diskussion om
homosexualitet som förts inom den evangelisklutherska kyrkan och den därmed sammanhängande bibeltolkningen kunde hänföras till kyrkans lärofrågor, som riksdagens justitieombudsman inte är behörig att befatta sig med.
Dessutom var det fråga om en diskussion mellan kyrkan och juridiska personer som var självständiga i förhållande till den, dvs. en diskussion
som inte hade något samband med kyrkans förvaltning eller med offentliga kyrkliga uppgifter
som omfattas av JO:s övervakningsbefogenheter.
Av dessa skäl föranledde klagomålet inte åtgärder
från BJO:s sida.
BJO Pajuojas svar 10.2.2012,
dnr 1210/4/11*, föredragande Jorma Kuopus

Bönehörna i Esbobibliotek
föranledde inte kritik
Religionsfrihetsfrågor aktualiserades också i
klagomål som gällde andra förvaltningsområden
än kyrkan.
I ett klagomål kritiserades Esbo stads bildningsväsende för att i august-september 2010 i
Entressebiblioteket ha reserverat en bönehörna
som var avsedd huvudsakligen för muslimer.
Det var för det första fråga om huruvida det
kunde anses höra till ett kommunalt biblioteks
uppgifter att inrätta en plats för bön. För det andra var det fråga om huruvida det är förenligt med
den i människorättskonventionerna och Finlands
lagstiftning tryggade rätten till jämlikt bemötande att inrätta en bönehörna närmast för muslimer.
BJO ansåg att det fanns särskilda behov att
inrätta den tillfälliga bönehörnan, exempelvis för
att stödja möjligheterna att använda biblioteket
på jämställda grunder och med tanke på integreringen av personer med invandrarbakgrund. Bönehörnans storlek eller användningstid stod inte
i disproportion till bibliotekets övriga funktioner.
Enligt vad som utretts försämrade bönehörnan
inte servicen för övriga biblioteksbesökare och
inte heller påverkade den bibliotekets verksamhet. Dessutom var bönehörnan öppen för alla
bibliotekets kunder.
Biblioteket uppgav att avsikten inte var att
särbehandla olika besökargrupper på grund av
deras religiösa övertygelse utan avsikten var att
ge alla besökare möjlighet till stillhet.
BJO konstaterade att då arrangemanget ursprungligen infördes föreföll det ha varit i någon
mån oklart om bönehörnan skulle vara permanent och om den i så fall skulle få användas endast av muslimska bibliotekskunder. Eftersom
det emellertid var fråga om ett tidsbegränsat arrangemang som uttryckligen hade samband med
Ramadan, kunde det i ärendet inte konstateras
något lagstridigt förfarande som föranledde åtgärder från laglighetsövervakarens sida.
BJO Pajuojas beslut 15.5.2012, dnr 3031* och
3033/4/10*, föredragande Piatta SkottmanKivelä
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4.24
Övriga ärenden
4.24.1
Avgöranden

Butikernas öppethållning på trettondagen – dispenser bör baseras på
tillräcklig utredning
BJO ansåg att butiker inte bör beviljas dispens för
öppethållning utan vederbörlig behovsutredning.
Utgångspunkten för lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (öppethållningslagen) är att förtydliga öppettiderna och ange att
avvikelse från dem får ske endast med dispens i
vissa avgränsade fall, uttryckligen med beaktande
av de lokala förhållandena.
Den legalitetsprincip som gäller för förvaltningen innebär att regionförvaltningsverkens
dispenspraxis bedömd som en helhet inte får
anta sådana former att den äventyrar förverkligandet av lagstiftarens vilja, då lagstiftaren har
uppställt begränsningar för öppettiderna.
I olika delar av landet kan regionförvaltningsverken komma till olika slutresultat, även om besluten gäller samma tidpunkt, t.ex. trettondagen,
och görs på samma grund, t.ex. tillströmningen
av ryska turister, utan att jämlikheten äventyras.
På grund av dispensbestämmelsen har regionförvaltningsverken dock en relativt omfattande prövningsrätt i detta avseende.
BJO konstaterade att det i viss mån är oklart
om andra parter än sådana som avses i förvaltningslagen över huvud taget kan ansöka om dispens utan uttrycklig fullmakt av dem vilkas intressen och rättigheter dispensen direkt berör, t.ex.
näringsidkare och arrangörer.
Regionförvaltningsverken ska sålunda när de
beviljar dispens särskilt överväga om sökanden,
i den bemärkelse som förvaltningslagens partsbegrepp avser, har ett rättsligt intresse i ärendet
eller om sökanden har fullmakt som part.
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grund av att ärendet kunde anses ha en allmän
betydelse sände BJO handlingarna i ärendet för
kännedom till Befolkningsregistercentralen
(BRC) för eventuella åtgärder och bad centralen meddela om sina åtgärder.
Enligt BJO:s åsikt är det sålunda skäl att förtydliga öppethållningslagens partsbegrepp i dispensärenden. Han bad arbets- och näringsministeriet
senast 31.5.2013 inkomma med en utredning om
vilka åtgärder detta beslut har föranlett.
BJO Pajuojas beslut 16.10.2012,
dnr 72/4/11*, föredragande Riitta Länsisyrjä

Dessutom bad han ministeriet senast nämnda
datum inhämta utredning om de dispenser som
beviljats för trettondagen 2013 (4653/2/12).

BJO Sakslins beslut 27.3.2012,
dnr 2444/4/11*, föredragande Mikko Sarja

BRC meddelade att i dess informationsmaterial
som riktar sig till utlänningar inte särskilt betonas
anmälningsskyldigheten i situationer där tillfälligt
boende i Finland pågår en längre tid än sökanden
tidigare meddelat. BRC meddelade att den överväger att till denna del precisera informationen och
eventuellt också sina anvisningar till dem som tar
emot registreringsansökningar.

Rättelse av boendeuppgifter
i befolkningsregistret
En magistrat hade inte gått med på att i efterhand rätta ett fel i klagandens boendeuppgifter.
Felet berodde på klagandens glömska men klaganden kunde lägga fram bevis för att han utan
avbrott bott i Finland.
Myndigheten hade slutligen rättat registeranteckningen uttryckligen med hänvisning till den
utredning som klaganden lagt fram. Ärendet som
gällde rättelse av registeranteckningen hade blivit anhängigt hos magistraten i slutet av sommaren 2010 och avgjorts i oktober 2011. Enligt BJO:s
åsikt var behandlingstiden oskäligt lång.
Ärendet var beroende enbart av samtal mellan
klaganden och häradsskrivaren av att häradsskrivaren eventuellt skulle tänka på saken och återkomma till den, vilket dock av olika orsaker inte
blivit av. Det var sålunda förståeligt att klaganden
upplevde att han lämnats i ovisshet om hur ärendet framskred och att han sålunda uppenbarligen
flera gånger ställt frågor om ärendet.
BJO ansåg att magistratens förfarande inte
var förenligt med god förvaltning och meddelade
för kännedom den häradsskrivare som handlagt
ärendet samt magistraten sin uppfattning. På
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Bestämmelser i Finlands grundlag gällande
justitieombudsmannen (11.6.1999/731)
38 §
Riksdagens justitieombudsman

109 §
Justitieombudsmannens uppgifter

Riksdagen väljer för en mandattid på fyra år en
justitieombudsman samt två biträdande justitieombudsmän, som skall ha utmärkta lagkunskaper. De biträdande justitieombudsmännen kan
ha en ställföreträdare enligt vad som närmare
bestäms i lagen. Angående de biträdande justitieombudsmännen och ställföreträdaren för dem
gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om
justitieombudsmannen. (24.8.2007/802)
Riksdagen kan, efter att ha inhämtat grundlagsutskottets ställningstagande, av synnerligen
vägande skäl befria justitieombudsmannen från
uppdraget före mandattidens utgång. Beslutet
skall fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Justitieombudsmannen skall övervaka att domstolarna och andra myndigheter samt tjänstemännen, offentligt anställda arbetstagare och
också andra, när de sköter offentliga uppdrag,
följer lag och fullgör sina skyldigheter. Vid utövningen av sitt ämbete övervakar justitieombudsmannen att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.
Justitieombudsmannen ger årligen till riksdagen en berättelse om sin verksamhet samt om
rättskipningens tillstånd och om de brister i lagstiftningen som justitieombudsmannen har observerat.

48 §
Ministrarnas samt justitieombudsmannens
och justitiekanslerns rätt att närvara
Ministrarna har rätt att närvara och delta i debatten i plenum även om de inte är riksdagsledamöter. En minister kan inte vara medlem i ett riksdagsutskott. En minister som enligt 59 § sköter
republikens presidents uppgifter får inte samtidigt delta i riksdagsarbetet.
Riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet får vara närvarande och delta i debatten i plenum när deras egna berättelser
eller andra ärenden som väckts på deras initiativ
behandlas.
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110 §
Justitiekanslerns och justitieombudsmannens åtalsrätt och fördelningen av
uppgifter mellan dem
Beslut om väckande av åtal mot en domare för
lagstridigt förfarande i en ämbetsåtgärd fattas
av justitiekanslern eller justitieombudsmannen.
Dessa kan utföra åtal eller förordna att åtal skall
väckas också i andra ärenden som omfattas av
deras laglighetskontroll.
Bestämmelser om fördelningen av uppgifter
mellan justitiekanslern och justitieombudsmannen kan utfärdas genom lag, dock så att ingenderas behörighet i fråga om laglighetskontrollen
får begränsas.

111 §
Justitiekanslerns och justitieombudsmannens rätt att få upplysningar
Justitiekanslern och justitieombudsmannen har
rätt att av myndigheterna och av andra som söker
offentliga uppdrag få de upplysningar som de behöver för sin laglighetskontroll.
Justitiekanslern skall vara närvarande vid
statsrådets sammanträden och vid föredragning
för republikens president i statsrådet. Justitieombudsmannen har rätt att vara närvarande
vid dessa sammanträden och föredragningar.

112 §
Laglighetskontrollen i fråga om statsrådets
och presidentens ämbetsåtgärder
Om justitiekanslern finner att lagligheten av ett
beslut eller en åtgärd av statsrådet eller en minister eller republikens president ger anledning till
anmärkning, skall justitiekanslern framställa en
motiverad anmärkning. Om den lämnas obeaktad, skall justitiekanslern låta anteckna sin ståndpunkt i statsrådets protokoll och vid behov vidta andra åtgärder. Också justitieombudsmannen
har motsvarande rätt att framställa anmärkning
och vidta andra åtgärder.
Om ett beslut av presidenten är lagstridigt,
skall statsrådet efter att ha fått yttrande av justitiekanslern meddela att beslutet inte kan verkställas och föreslå presidenten att beslutet ändras eller återtas.

113 §
Presidentens straffrättsliga ansvar
Om justitiekanslern, justitieombudsmannen
eller statsrådet anser att republikens president
har gjort sig skyldig till landsförräderibrott, högförräderibrott eller brott mot mänskligheten,
skall detta meddelas riksdagen. Om riksdagen

då med tre fjärdedelar av de avgivna rösterna beslutar att åtal skall väckas, skall riksåklagaren utföra åtal vid riksrätten och presidenten under tiden avhålla sig från ämbetsutövning. I andra fall
får åtal inte väckas mot presidenten med anledning av en ämbetsåtgärd.

114 §
Åtal mot minister
Åtal mot en medlem av statsrådet för lagstridigt
förfarande i ämbetet behandlas i riksrätten enligt vad som närmare bestäms genom lag.
Beslut om väckande av åtal fattas av riksdagen
sedan grundlagsutskottet tagit ställning till lagligheten av en ministers ämbetsåtgärd. Före beslutet
skall riksdagen bereda medlemmen av statsrådet
tillfälle att avge förklaring. När utskottet behandlar ärendet skall utskottet vara fulltaligt.
Åtal mot en medlem av statsrådet utförs av
riksåklagaren.

115 §
Inledande av undersökning
som gäller ministeransvarighet
En undersökning av frågan om en ministers
ämbetsåtgärd är laglig kan inledas i riksdagens
grundlagsutskott genom
1) en anmälan till grundlagsutskottet av justitiekanslern eller justitieombudsmannen;
2) en anmärkning som undertecknats av minst
tio riksdagsledamöter, samt genom
3) en begäran om undersökning som framställts
till grundlagsutskottet av något annat riksdagsutskott.
Grundlagsutskottet kan också på eget initiativ
börja undersöka lagligheten av en ministers
ämbetsåtgärder.
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117 §
Justitiekanslerns och justitieombudsmannens juridiska ansvar
Angående undersökning av lagligheten av justitiekanslerns och justitieombudsmannens ämbetsåtgärder, väckande av åtal mot justitiekanslern och justitieombudsmannen för lagstridigt
förfarande i tjänsteutövning samt behandlingen
av sådana åtal gäller vad som i 114 och 115 § sägs
om medlemmarna i statsrådet.

bilagor
bilaga 1

Lag om riksdagens justitieombudsman (14.3.2002/197)
1 kap

Laglighetskontroll
1§
Riksdagens justitieombudsmans övervakning

Med övervakade avses i denna lag i enlighet med
109 § 1 mom. grundlagen domstolar och andra
myndigheter samt tjänstemän, offentligt anställda arbetstagare och andra som sköter offentliga
uppdrag.
Justitieombudsmannen övervakar också lagligheten i fråga om beslut och åtgärder av statsrådet, medlemmarna av statsrådet och republikens president, enligt vad som bestäms i 112 och
113 § grundlagen. Vad som nedan föreskrivs om
de övervakade gäller i tillämpliga delar också
statsrådet, medlemmarna av statsrådet och republikens president.
2§
Klagomål

Klagomål till justitieombudsmannen kan i ett
ärende som omfattas av justitieombudsmannens
laglighetskontroll framställas av var och en som
anser att någon övervakad i skötseln av sin uppgift har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet.
Klagomålet bör framställas skriftligen. Av
klagoskriften skall framgå klagandens namn och
kontaktinformation samt behövliga uppgifter
om det ärende som klagomålet gäller.
3 § (20.5.2011/535)
Behandling av klagomål

Justitieombudsmannen undersöker ett klagomål,
om det ärende som klagomålet gäller omfattas av
justitieombudsmannens laglighetskontroll och
det finns anledning att misstänka att den övervakade har förfarit lagstridigt eller underlåtit att full-
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göra sin skyldighet eller om justitieombudsmannen på någon annan grund anser det motiverat.
Med anledning av ett klagomål som anförts
hos justitieombudsmannen vidtar justitieombudsmannen de åtgärder som han eller hon anser vara befogade med tanke på efterlevnaden
av lagen, rättsskyddet eller tillgodoseendet av
de grundläggande fri- och rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna. I ärendet inhämtas sådana utredningar som justitieombudsmannen
anser behövliga.
Justitieombudsmannen behandlar inte ett
klagomål som gäller ett ärende som är äldre än
två år, om det inte finns särskilda skäl till det.
Justitieombudsmannen ska utan dröjsmål informera klaganden om ärendet inte leder till åtgärder på grund av 3 mom. eller för att det inte
hör till justitieombudsmannen, för att det behandlas vid en behörig myndighet eller kan överklagas
genom ordinära rättsmedel eller om det finns något annat skäl. Justitieombudsmannen kan samtidigt informera klaganden om vilka rättsmedel
som står till buds och ge annan behövlig handledning.
Justitieombudsmannen kan överföra behandlingen av ett klagomål till en behörig myndighet
om det är motiverat med hänsyn till ärendents
art. Klaganden ska informeras om detta. Myndigheten ska inom den tid som justitieombudsmannen bestämmer underrätta justitieombudsmannen om sitt beslut eller sina andra åtgärder i saken. I fråga om överföring av klagomål mellan
riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet föreskrivs särskilt.
4§
Eget initiativ

Justitieombudsmannen kan också på eget initiativ besluta behandla ett ärende som omfattas av
justitieombudsmannens laglighetskontroll.
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5§
Inspektionen

9§
Hörande av övervakade

Justitieombudsmannen inspekterar vid behov inrättningar och ämbetsverk för att göra sig förtrogen med angelägenheter som omfattas av justitieombudsmannens laglighetskontroll. Justitieombudsmannen skall i synnerhet inspektera fängelser och andra slutna inrättningar för att övervaka
hur de intagna behandlas samt försvarsmaktens
olika enheter och de finländska fredsbevarande
styrkorna för att ge akt på hur beväringar och
andra som fullgör militärtjänst samt den fredsbevarande personalen behandlas.
Vid en inspektion har justitieombudsmannen
eller en representant för justitieombudsmannen
rätt att göra sig förtrogen med alla ämbetsverkets
eller inrättningens lokaliteter och datasystem
samt att enskilt få samtala med ämbetsverkets
eller inrättningens personal och de som tjänstgör eller är intagna där.

Om det finns anledning att anta att ett ärende
kan ge anledning till kritik mot den övervakades
förfarande, skall justitieombudsmannen innan
ärendet avgörs ge den övervakade tillfälle att bli
hörd med anledning av ärendet.

6§
Handräckning

Justitieombudsmannen har rätt att av myndigheterna avgiftsfritt få den handräckning som han
eller hon anser behövlig samt behövliga kopior
eller utskrifter av handlingar och datafiler hos
myndigheter och andra övervakade.
7§
Justitieombudsmannens rätt att få upplysningar

Bestämmelser om justitieombudsmannens rätt
att få de upplysningar som justitieombudsmannen behöver för sin laglighetskontroll finns i
111 § 1 mom. grundlagen.
8§
Förordnande om polis- eller förundersökning

Justitieombudsmannen kan bestämma att polisundersökning enligt polislagen (493/1995) eller
förundersökning enligt förundersökningslagen
(449/1987) skall verkställas för utredning av ett
ärende som justitieombudsmannen prövar.
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10 §
Anmärkning och uppfattning

Om justitieombudsmannen i ett ärende som omfattas av justitieombudsmannens laglighetskontroll anser att en övervakad har förfarit lagstridigt
eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, men
justitieombudsmannen anser att åtal dock inte
behöver väckas eller disciplinärt förfarande inledas i ärendet, kan justitieombudsmannen ge den
övervakade en anmärkning för framtiden.
Om det finns orsak, kan justitieombudsmannen delge en övervakad sin uppfattning om det
förfarande som lagen kräver eller uppmärksamgöra den övervakade på de krav som god förvaltningssed ställer eller på synpunkter som främjar
tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna.
11 §
Framställning

I ett ärende som omfattas av justitieombudsmannens laglighetskontroll kan justitieombudsmannen rikta en framställning till en behörig myndighet om att ett fel skall rättas eller ett missförhållande avhjälpas.
Justitieombudsmannen kan vid skötseln av
sitt uppdrag göra statsrådet eller något annat organ som svarar för beredning av lagstiftning uppmärksamt på brister som han eller hon observerat
i bestämmelser eller föreskrifter samt göra framställningar om hur dessa skall utvecklas och bristerna avhjälpas.

2 kap
Berättelse till riksdagen och
redogörelse för bindningar
12 §
Berättelse

Justitieombudsmannen ger årligen till riksdagen
en berättelse om sin verksamhet samt tillståndet
inom rättskipningen, den offentliga förvaltningen och skötseln av offentliga uppdrag samt om
de brister i lagstiftningen som justitieombudsmannen har observerat. Justitieombudsmannen
skall härvid fästa särskild uppmärksamhet vid att
de grundläggande fri- och rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna tillgodoses.
I ett ärende som justitieombudsmannen anser
vara viktigt kan han eller hon också ge en särskild
berättelse till riksdagen.
I anslutning till sina berättelser kan justitieombudsmannen lägga fram förslag för riksdagen
om avhjälpande av brister i lagstiftningen som
han eller hon observerat. Om bristen har anknytning till ett ärende som behandlas av riksdagen,
kan justitieombudsmannen också annars delge
ifrågavarande riksdagsorgan sina iakttagelser.
13 § (24.8.2007/804)
Bindningar

Den som valts till justitieombudsman, biträdande justitieombudsman eller ställföreträdare för
de biträdande justitieombudsmännen skall utan
dröjsmål ge en för riksdagen avsedd redogörelse
för sådan näringsverksamhet och förmögenhet
samt för sådana uppdrag och andra bindningar
som kan ha betydelse vid bedömningen av hans
eller hennes verksamhet som justitieombudsman, biträdande justitieombudsman eller ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen.
Justitieombudsmannen, de biträdande justitieombudsmännen och ställföreträdaren för de
biträdande justitieombudsmännen skall under
sin mandattid utan dröjsmål anmäla om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

3 kap
Allmänna bestämmelser om justitieombudsmannen, biträdande justitieombuds
männen och och Människorättscentrets
direktör (20.5.2011/535)
14 §
Justitieombudsmannens och de biträdande
justitieombudsmännens beslutanderätt

Justitieombudsmannen har ensam beslutanderätt i alla ärenden som enligt lag skall skötas av
justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen
beslutar också, sedan han eller hon hört de biträdande justitieombudsmännen, om fördelningen
av uppgifter mellan justitieombudsmannen och
de biträdande justitieombudsmännen.
De biträdande justitieombudsmännen behandlar och avgör med samma befogenheter som justitieombudsmannen de laglighetskontrollärenden
som justitieombudsmannen har bestämt att de
skall avgöra eller som de på eget initiativ har beslutat undersöka.
Om en biträdande justitieombudsman anser
att ett ärende som han eller hon behandlar ger
anledning till anmärkning till följd av ett beslut
eller en åtgärd av statsrådet, en medlem av statsrådet eller republikens president eller orsak att
väcka åtal mot presidenten vid högsta domstolen eller vid högsta förvaltningsdomstolen eller
en ledamot vid någon av dessa domstolar, skall
den biträdande justitieombudsmannen överföra
ärendet till att avgöras av justitieombudsmannen.
15 §
Justitieombudsmannens beslutsfattande

Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen avgör ärendena på föredragning,
om de inte i enskilda fall beslutar något annat.
16 § (24.8.2007/804)
Vikariat

Om justitieombudsmannen avlider eller avgår
från sitt uppdrag under mandattiden och riksdagen inte har valt någon ny justitieombudsman,
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sköts justitieombudsmannens uppgifter av den
biträdande justitieombudsman som är äldst i
tjänsten.
Den biträdande justitieombudsman som är
äldst i tjänsten sköter också justitieombudsmannens uppgifter när denne är jävig eller av någon
annan orsak är förhindrad att sköta sitt uppdrag,
enligt vad som närmare bestäms i arbetsordningen för riksdagens justitieombudsmans kansli.
Efter att ha mottagit grundlagsutskottets
ståndpunkt väljer riksdagen justitieombudsman
en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen för en mandattid på högst fyra år.
När en biträdande justitieombudsman är jävig
eller av någon annan orsak är förhindrad att sköta
sitt uppdrag, sköts hans eller hennes uppgifter av
justitieombudsmannen eller den andra biträdande
justitieombudsmannen, enligt vad som närmare
bestäms i arbetsordningen för kansliet, om inte
justitieombudsmannen med stöd av 19 a § 1 mom.
kallar ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen till uppdraget. När ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen
sköter uppdraget som biträdande justitieombudsman tillämpas på honom eller henne inte vad
som i 1 och 2 mom. föreskrivs om de biträdande
justitieombudsmännen.
17 §
Övriga uppgifter och tjänstledighet

Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen får inte under sin mandattid
sköta någon annan offentlig tjänst. De får inte
heller ha något sådant offentligt eller privat uppdrag som kan äventyra förtroendet för att laglighetskontrollen utövas opartiskt eller annars försvåra skötseln av uppdraget som justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman.
Om den som väljs till justitieombudsman,
biträdande justitieombudsman eller direktör för
Människorättscentret innehar en statlig tjänst,
befrias han eller hon från sin skyldighet att sköta tjänsten under den tid uppdraget som justitieombudsman, biträdande justitieombudsman
eller direktör för Människorättscentret varar.
(20.5.2011/535)
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18 §
Arvoden

3 a kap (20.5.2011/535)
Människorättscentret

Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen får arvode för sitt uppdrag.
Justitieombudsmannens arvode bestäms enligt
samma grunder som avlöningen för justitiekanslern i statsrådet och biträdande justitieombudsmännens arvode enligt samma grunder som
biträdande justitiekanslerns avlöning.
Står den som valts till justitieombudsman
eller biträdande justitieombudsman i ett offentligt eller privat anställningsförhållande, skall han
eller hon för sin mandattid avstå från de med detta anställningsförhållande förknippade löneförmånerna. Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen skall för sin mandattid också avstå från sådana andra med anställningsförhållanden eller förtroendeuppdrag förknippade förmåner som kan äventyra förtroendet för att laglighetskontrollen utövas opartiskt.

19 b§ (20.5.2011/535)
Människorättscentrets syfte

19 §
Semester

Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen har var och en rätt till en och
en halv månads semester.
19 a § (24.8.2007/804)
Ställföreträdaren för de
biträdande justitieombudsmännen

Ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen kan sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter, om denne är förhindrad att
sköta sitt uppdrag eller om uppdraget är obesatt.
Justitieombudsmannen beslutar när ställföreträdaren skall kallas att sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter. (20.5.2011/535)
Vad som i denna eller in någon annan lag föreskrivs om de biträdande justitieombudsmännen
gäller i tillämpliga delar också deras ställföreträdare när han eller hon sköter uppdraget som biträdande justitieombudsman, om inte något annat föreskrivs särskilt.

För främjande av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna finns
Människorättscentret i samband med riksdagens
justitieombudsmans kansli.
19 c§ (20.5.2011/535)
Människorättscentrets direktör

Människorättscentret har en direktör som ska
vara väl förtrogen med de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
Efter att ha fått grundlagsutskottets ställningstagande utnämner riksdagens justitieombudsman
direktören för en mandatperiod om fyra år.
Direktörens uppgift är att leda och representera Människorättscentret och att avgöra de ärenden som ankommer på Människorättscentret och
som inte enligt denna lag ska avgöras av människorättsdelegationen.
19 d§ (20.5.2011/535)
Människorättscentrets uppgifter

Människorättscentret ska
1) främja informationen, fostran, utbildningen
och forskningen samt samarbetet i anslutning
till dem i fråga om de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna,
2) utarbeta rapporter om hur de grundläggande
fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses,
3) ta initiativ och ge utlåtanden för främjande
och tillgodoseende av de grundläggande frioch rättigheterna och de mänskliga rättigheterna,
4) delta i det europeiska och det internationella
samarbetet för främjande och tryggande av de
grundläggande fri- och rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna,

5) sköta andra motsvarande uppgifter som anknyter till främjandet och tillgodoseendet av
de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna.
Människorättscentret behandlar inte klagomål.
Människorättscentret har rätt att av myndigheterna avgiftsfritt få de uppgifter och utredningar som centret behöver för att sköta sina uppgifter.
19 e§ (20.5.2011/535)
Människorättsdelegationen

Människorättscentret har en människorättsdelegation som riksdagens justitieombudsman tillsätter för fyra år i sänder efter att ha hört centrets direktör. Ordförande för delegationen är Människorättscentrets direktör. Delegationen har dessutom
minst 20 och högst 40 medlemmar. Delegationen
består av representanter för det civila samhället,
forskningen kring de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och
andra aktörer som deltar i främjandet och tryggandet av de grundläggande fri- och rättigheterna
och de mänskliga rättigheterna. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande. Om en medlem
av delegationen avgår eller avlider under mandatperioden, utser justitieombudsmannen en ny
medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.
Riksdagens kanslikommission fastställer
arvodet för delegationens medlemmar.
Delegationen ska
1) behandla vittsyftande och principiellt viktiga
frågor som gäller de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna,
2) årligen godkänna Människorättscentrets
verksamhetsplan och centrets verksamhetsberättelse,
3) vara ett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom fältet för de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
Delegationen är beslutför när ordföranden eller
vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Som delegationens beslut
gäller den mening som flertalet har understött.
Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
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För organiseringen av sin verksamhet kan delegationen ha ett arbetsutkott och sektioner. Delegationen får anta en arbetsordning.

4 kap
Riksdagens justitieombudsmans
kansli och närmare bestämmelser
20 § (20.5.2011/535)
Riksdagens justitieombudsmans kansli

För beredning av de ärenden som skall avgöras
av justitieombudsmannen och för skötseln av justitieombudsmannens övriga samt för skötseln av
Människorättscentrets uppgifter finns riksdagens
justitieombudsmans kansli, som leds av justitieombudsmannen.
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5 kap
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser
22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
23 §
Övergångsbestämmelse

De som sköter uppdragen som justitieombudsman och biträdande justitieombudsmän skall
inom en månad från det att lagen har trätt i kraft
ge en i 13 § avsedd redogörelse för sina bindningar.

Ikraftträdelsestadganden
21 § (20.5.2011/535)
Instruktion för riksdagens justitieombudsman
och arbetsordning för riksdagens justitieombudsmans
kansli

Bestämmelser om tjänsterna vid riksdagens justitieombudsmans kansli och om de särskilda behörighetsvillkoren för tjänsterna finns i instruktionen för riksdagens justitieombudsman.
I arbetsordningen för riksdagens justitieombudsmans kansli meddelas närmare bestämmelser om fördelningen av uppgifter mellan justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen. I arbetsordningen meddelas även
bestämmelser om vikariearrangemangen för justitieombudsmannen, de biträdande justitieombudsmännen och Människorättscentrets direktör, uppgifterna för kanslipersonalen samt det
samarbetsförfarande som ska iakttas vid kansliet.
Justitieombudsmannen fastställer arbetsordningen för kansliet efter att ha hört de biträdande justitieombudsmännen och Människorättscentrets direktör.
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Lag om fördelningen av åligganden mellan
justitiekanslern i statsrådet och riksdagens
justitieombudsman (21.12.1990/1224)

24.8.2007/804

Bestämmelser om när denna lag träder i
kraft utfärdas genom förordning av statsrådet. (804/2007 träder i kraft enligt F 836/2007
1.10.2007)
20.5.2011/535

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Lagens 3 § samt 19 § 1 mom. träder dock i
kraft den 1 juni 2011.
Åtgärder som inledandet av Människorättscentrets verksamhet förutsätter får vidtas innan
lagen träder i kraft.

1§
Justitiekanslern i statsrådet befrias från skyldigheten att övervaka att lagen följs i ärenden som
hör till riksdagens justitieombudsman och som
gäller
1) försvarsministeriet, med undantag för laglighetskontrollen i fråga om statsrådets och dess
medlemmars ämbetsåtgärder, eller försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, krishanteringspersonal som avses i lagen om militär
krishantering (211/2006), den i 3 kap. i lagen
om frivilligt försvar (556/2007) avsedda Försvarsutbildningsföreningen samt militära
rättegångar, (11.5.2007/564)
2) gripande, anhållande, häktning och reseförbud enligt tvångsmedelslagen (450/87) samt
tagande i förvar eller annat frihetsberövande,
3) fängelser och andra sådana inrättningar i vilka någon har intagits mot sin vilja.
Justitiekanslern behöver inte heller behandla
ärenden som ankommer på justitieombudsmannen och som har väckts av någon vars frihet har
begränsats genom häktning eller anhållande eller
på något annat sätt.

3§
Justitiekanslern och justitieombudsmannen kan
sinsemellan överföra även något annat ärende
som faller under bådas behörighet, om överföringen kan bedömas påskynda behandlingen av
ärendet eller om det av andra särskilda skäl är
motiverat. I klagomålsärenden skall klaganden
underrättas om överföringen.

4§
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
Genom denna lag upphävs lagen den 10 november 1933 angående grunderna för fördelning
av justitiekanslerns i statsrådet och riksdagens
justitieombudsmans åligganden (276/33) och lagen av samma dag angående justitiekanslerns i
statsrådet befriande från vissa av hans åligganden (275/33).
Denna lag tillämpas även på de ärenden som
vid ikraftträdandet är anhängiga vid justitiekanslersämbetet eller riksdagens justitieombudsmans
kansli.

2§
I de fall som avses i 1 § skall justitiekanslern
överföra ett ärende till justitieombudsmannen,
om han inte avsärskilda skäl finner det ändamålsenligt att själv avgöra saken.
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Instruktion för riksdagens justitieombudsman
(5.3.2002/209)

Riksdagen har med stöd av 52 § 2 mom. grundlagen godkänt följande instruktion för riksdagens justitieombudsman:

1§
Personalen vid riksdagens
justitieombudsmans kansli
Vid riksdagens justitieombudsmans kansli kan
finnas tjänster som kanslichef, referendarieråd,
äldre justitieombudsmannasekreterare, justitieombudsmannasekreterare, rådgivande jurist,
inspektör, informatör, notarie, avdelningssekreterare, registrator, arkivarie, biträdande registrator och byråsekreterare. Vid kansliet kan också
utnämnas andra tjänstemän.
Vid kansliet kan inom ramen för budgeten
anställas tjänstemän i tjänsteförhållanden för
viss tid.

2§
Behörighetsvillkor för personalen
Behörighetsvillkor är
1) för kanslichefen, referendarieråden, äldre justitieombudsmannasekreterarna och justitieombudsmannasekreterarna juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre
högskoleexamen samt sådan erfarenhet av
offentlig förvaltning eller domaruppgifter
som uppdraget förutsätter, samt
2) för dem som sköter andra uppgifter för dessa
lämplig högskoleexamen eller sådan annan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.
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Arbetsfördelningen mellan riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmän

3§
Utnämning av tjänstemännen

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen
avgör ärenden, som gäller

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin
avgör ärenden, som gäller

Justitieombudsmannen utnämner tjänstemännen vid sitt kansli.

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4§
Tjänstledighet
Tjänstledighet för tjänstemän vid justitieombudsmannens kansli beviljas av justitieombudsmannen.

de högsta statsorganen
principiellt betydelsefulla frågor
domstolarna och justitieförvaltningen
fångvård och verkställighet av straff samt
kriminalvård
– hälso- och sjukvård
– intressebevakning
– språklagstiftning

5§
Ikraftträdande

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja
avgör ärenden, som gäller

Denna instruktion träder i kraft den 1 april 2002.
Genom denna instruktion upphävs den instruktion för riksdagens justitieombudsman som
godkändes den 22 februari 2000 (251/2000).

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

socialvård
region- och lokalförvaltning
utsökning, konkurs och skuldsanering
barnets rättigheter.
utlänningsärenden
samefrågor
rättsregister och övrig registerförvaltning
beskattning
miljöförvaltning
jord- och skogsbruk
Tull

polisen
socialförsäkring
åklagarväsendet
utlämning av förbrytare
försvarsväsendet, Gränsbevakningsväsendet
och civiltjänst
trafik och kommunikationer
handel och industri
datasäkerhet, dataförvaltning och telekommunikation
utbildning, vetenskap och kultur
brand- och räddningsväsendet
arbetsförvaltning
utkomstskydd för arbetslösa
kyrkan
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Utlåtanden och sakkunniguppdrag

Utlåtanden

Till riksdagens grundlagsutskott
– om regeringens proposition RP 160/2012 rd
med förslag till lag om stödjande av den äldre
befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag
om upphävande av 20 § i hälso- och sjukvårdslagen (4359/5712)

Till riksdagens lagutskott
– om regeringens proposition RP 85/2012 rd
med förslag till lagar om ändring av lagen om
gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och av
förvaltningsprocesslagen (3941/5/12)

Till riksdagens förvaltningsutskott
– om regeringens proposition RP 142/2012 rd
med förslag till lag om ändring av lagen om
befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (4459/5/12)

Till riksdagens försvarsutskott
– om regeringens proposition RP 142/2011 rd
med förslag till lag om militär disciplin och
vissa lagar som har samband med den samt
RP 143/2011 rd med förslag till lag om brottsbekämpning inom försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den (790/5/12)
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Till justitieministeriet
– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om förebyggande och lösning
av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av
förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (26/5/12)
– om ett utkast till rättssäkerhetsprogram för
åren 2012–2016 (561/5/12*)
– om samhällspåföljdskommissions betänkandet 12/2012 ”Totalreformen av lagstiftningen
som gäller samhällspåföljder” (1337/5/12*)
– om arbetsgruppsbetänkandet 24/2012 ”Yttrandefrihetsbrott, olaglig förföljelse och brott
kommunikationsfrid” (1742/5/12)
– om bedömningspromemorian 25/2012 ” Behoven av att ändra lagstiftningen om våldtäktsbrott. Bedömningspromemoria” (1767/5/12)
– om arbetsgruppsbetänkandet 26/2012 ”Åtalsuppgörelse och åtalseftergift” (1797/5/12*)
– om arbetsgruppsbetänkandet 11/2012 (FM:s
publikationer) ”Klagomålsarbetsgruppens
slutrapport” (1807/5/12)
– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lagstiftning om skyndsam behandling av ärenden inom förvaltningen och rättsmedel mot dröjsmål (2024/5/12*)
– om arbetsgruppsbetänkandet 38/2012 ”Intressebevakarens arvode. Förslag till förordning”
(2428/5/12*)
– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till komplettering av lagstiftningen
om förundersökning och tvångsmedel (utredningar och anvisningar 42/2012 ”Komplettering av lagstiftningen om förundersökning
och tvångsmedel”) (2527/5/12)
– om arbetsgruppsbetänkandet 37/2012 ”Minskning av allvarliga våldsbrott” (3167/5/12)

– om arbetsgruppsbetänkandet 63/2012 ”Betänkande av arbetsgruppen mot människohandel” (4049/5/12)
– om arbetsgruppsbetänkandet 69/2012 ”Bevisning i allmänna domstolar” och om utredningen 65/2012 ”Jämförelse av vissa bevisrättsliga
frågor i Finland, Sverige, Norge och Danmark”
(4300/5/12)

Till inrikesministeriet
– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om ändring av utlänningslagen;
omhändertagande av barn (1267/5/12*)
– om utredningen 17/2012 ”Utredning som ska
tjäna som underlag för översyn av bestämmelserna om familjeåterförening” (1894/5/12)
– om arbetsgruppsbetänkandet ”Nuläget gällande statistiken över förvarstagande av utlänningar och förslag till utveckling av statistiken”
(2250/5/12)
– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till komplettering av polislagstiftningen (2519/5/12)

– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om ändring av värnpliktslagen
(4708/5/11)
– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den (2970/5/12)

Till finansministeriet
– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om Tullens organisation och
till vissa lagar som har samband med den
(154/5/12)
– om utkastet till statsrådets förordning om
ändring av förordningen om öppethållandet
av statens ämbetsverk (1529/5/12)
– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om om ändring och temporär
ändring av tullagen (3339/5/12)

Till utrikesministeriet

– om promemorian 12/2012 ”Promemoria från
styrgruppen. Lagen om stöd till den åldrande befolkningens funktionsförmåga och
om social- och hälsovårdsservice för äldre”
(1845/5/12*)
– om arbetsgruppspromemorian 21/2012 ”Reform av socialvårdslagstiftningen. Slutrapport
av arbetsgruppen för en reform av socialvårdslagstiftningen” (3372/5/12)

– om undertecknande och ratificering av FN:s
fakultativa protokoll till konventionen om
barnets rättigheter, varigenom enskilda och
mellanstatliga klagomål samt ett granskningsförfarande möjliggörs (419/5/12)
– om förberedelserna inför ratificeringen av
den internationella konventionen om skydd
av alla personer mot påtvingat försvinnande
(2070/5/12)
– om det första utkastet till rekommendation
av Europarådets expertkommitté för främjande av äldre personers mänskliga rättigheter
(CDDH-AGE) (2988/5/12)

Till försvarsministeriet

Till kommunikationsministeriet

– om arbetsgruppsbetänkandet ”Förnyandet av
den reglering som gäller beslutsförfarandet i
militära kommandomål. Arbetsgruppsbetänkande” (4107/5/11)

– om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om privata allmänna hamnar
samt om upphävande av lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter (1356/5/12)

Till social- och hälsovårdsministeriet
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Till statsrådets kansli
– om utkastet till kontrollista för nationalspråksstrategin ”Hur visar du utåt att du använder nationalspråken och hur främjar du
användningen av dem?” (3524/5/12)

Till åklagarämbetet i Helsingfors

– om arbetsgruppsutkastet ”Anvisning om förundersökningssamarbete” (4197/5/12)

bilagor
bilaga 4

Övriga sakkunniguppdrag

Justitieministeriet
– Referendarierådet Jorma Kuopus hördes
2.3.2012 om Europeiska kommissionens ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med
avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)” (368/5/12)

Statistiska uppgifter om
justitieombudsmannens verksamhet
behandlade ärenden

Behandlade laglighetsövervakningsärenden
Ärenden som anhängiggjorts år 2012
– klagomål till justitieombudsmannen
– ärenden som överförts från justitiekanslern
– egna initiativ
– begärda utlåtanden och sakkunniguppdrag
– övriga skrivelser
Ärenden som överförts från år 2011
Ärenden som överförts från år 2010
Ärenden som överförts från år 2009

Social- och hälsovårdsministeriet
Sakkunniguppgrag
i riksdagens utskott

Grundlagsutskottet
– JO Jääskeläinen, BJO Pajuoja och BJO Sakslin
hördes 30.3.2012 om berättelse B 4/2011 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse
för år 2010 (1078/5/12)
– JO Jääskeläinen, BJO Pajuoja och BJO Sakslin
hördes 6.9.2012 om berättelse B 5/2012 rd Riksdagens justitieombudsmans berättelse för år
2011

– Referendarierådet Tapio Räty hördes 20.4.2012
som sakkunnig av arbetsgruppen för att för
nya lagstiftningen inom socialskyddet
– Äldre JO-sekreterare Kirsti Kurki-Suonio
hördes 29.10.2012 som sakkunnig av arbetsgruppen för samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna i allvarliga barnskyddsfall eller vid misstanke om sådana,
inklusive förfaranden i samband med barnskyddsanmälningar

6 695
4 723
4 302
33
74
51
263
1 532
433
7

Avgjorda ärenden
Klagomål
Egna initiativ
Begärda utlåtanden och sakkunniguppdrag
Övriga skrivelser

5 002
4 634
61
52
255

Ärenden som överförts till följande år

Lagutskottet

Från år 2012
Från år 2011
Från år 2010
Från år 2009

– JO Jääskeläinen hördes 13.3.2012 om regeringens proposition RP 2/2012 rd med förslag till
lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (898/5/12)

1 693
1 432
245
13
3

Övriga behandlade ärenden
Inspektioner 1
Kansliets förvaltningsärenden
Internationella ärenden
1

382

267
147
98
22

Inspektionsdagar 89
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bilagor
bilaga 4

bilagor
bilaga 4

de avgjorda ärendena myndighetsvis

de avgjorda ärendena myndighetsvis

Klagomål

4 634

Socialtrygg
– socialvård
– socialförsäkring

994
659
335

Polismyndigheter
Hälsovårdsmyndigheter
Fångvårdsmyndigheter
Domstolar
– allmänna domstolar
– specialdomstolar
– förvaltningsdomstolar

Utbildningsmyndigheter
Arbetsförvaltningsmyndigheter
Kommunala myndigheter
Miljömyndigheter
Utsökningsmyndigheter
Kommunikationsmyndigheter
Intressebevakningsmyndigheter
Jord- och skogsbruksmyndigheter
Åklagarmyndigheter
Utlänningsmyndigheter
De högsta statsorganen
Skattemyndigheter
Militära myndigheter
Offentliga rättsbiträden
Tullmyndigheter
Kyrkliga myndigheter
Enskilda som inte övervakas
Övriga övervakande

384

720
525
369
263
237
–
26

195
187
168
164
143
103
97
90
80
80
74
65
56
42
29
19
17
154

Egna initiativ

61

Fångvårdsmyndigheter
Polismyndigheter
Socialtrygg
– socialvård
– socialförsäkring

11
10
7
4
3

Kommunikationsmyndigheter
Hälsovårdsmyndigheter
Militära myndigheter
Utsökningsmyndigheter
Utbildningsmyndigheter
Kommunala myndigheter
Domstolar
– allmänna domstolar
– förvaltningsdomstolar

Miljömyndigheter
Arbetsförvaltningsmyndigheter
Skattemyndigheter
Åklagarmyndigheter
Utlänningsmyndigheter
Tullmyndigheter
De högsta statsorganen
Övriga övervakande

Avgjorda ärenden sammanlagt

6
4
3
3
2
2
2
2
–

2
2
1
1
1
1
1
2

4 695

385

bilagor
bilaga 4

bilagor
bilaga 4

åtgärder föranledda av avgjorda ärenden

åtgärder föranledda av avgjorda ärenden

Ändringar i statistikföringen från och med 1.6.2011.

Ändringar i statistikföringen från och med 1.6.2011.

Klagomål

4 634

Avgöranden som föranlett åtgärder

834

– åtal
– anmärkning
– uppfattning
– kritisk
– vägledande

–
39
669

–
–
–
–

om rättelse av fel eller missförhållanden
om utveckling av bestämmelser eller föreskrifter
om kompensation för kränkning*
om medling

40
59

* gottgörelse ingått också i 3 anmärkningar och 9 uppfattningar

14
15

7
1
5
1

3
7

457
2 003

11

– inget felaktigt förfarande konstateras
– ingen anledning
– att misstänka lagstridigt eller felaktigt förfarande
– för justitieombudsmannen att vidta åtgärder

4
7
7
–

Eget initiativ prövades inte, eftersom

1 420
583

1 340

3

– det var anhängigt hos en behörig myndighet eller
möjligheten att överklaga inte hade utnyttjats
– det föreföll på någon annan grund

1
1

110
620
188
29
8
171
4
133
77

de inkomna klagomålen myndighetsvis

Tio största ärendegrupper
Socialtrygg
– socialvård
– socialförsäkring

961
668
293

Polismyndigheter
Hälsovårdsmyndigheter
Fångvårdsmyndigheter
Domstolar
– allmänna domstolar
– förvaltningsdomstolar

Arbetsförvaltningsmyndigheter
Utbildningsmyndigheter
Miljömyndigheter
Kommunala myndigheter
Utsökningsmyndigheter
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–
2
29

Ärenden föranledde inte åtgärder, eftersom
2 460

Klagomålet prövades inte, eftersom
– det inte hörde till justitieombudsmannens behörighet
– det var anhängigt hos en behörig myndighet eller
möjligheten att överklaga inte hade utnyttjats
– det inte hade individualiserats
– det överfördes till justitiekanslern
– det överfördes till riksåklagaren
– det överfördes till någon annan myndighet
– över 5 år hade förflutit från händelsen
– över 2 år hade förflutit från händelsen
– det föreföll på någon annan grund

– åtal
– anmärkning
– uppfattning

– rättelse under behandlingstiden
– annan åtgärd

Ärenden föranledde inte åtgärder, eftersom

– att misstänka lagstridigt eller felaktigt förfarande
– för justitieombudsmannen att vidta åtgärder

48

– om rättelse av fel eller missförhållanden
– om utveckling av bestämmelser eller föreskrifter
– om kompensation för kränkning

27

– inget felaktigt förfarande konstateras
– ingen anledning

Avgöranden som föranlett åtgärder

– framställning

1
15
10
1

– rättelse under behandlingstiden
– annan åtgärd
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– kritisk
– vägledande

379
290

– framställning

Egna initiativ

731
462
324
259
237
22

186
163
157
152
118
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bilagor
bilaga 5

Inspektioner

– Skärgårdshavets Marinkommando, Åbo
– Staben för gränsbevakningsväsendet, Helsingfors
– Tavastlands Regemente, Lahtis

* = oanmäld inspektion

Domstolar
– Helsingfors tingsrätt, tvångsmedel
– Mellersta Finlands tingsrätt, teletvångsmedel
och husrannsakan, Jyväskylä
– Uleåborgs tingsrätt, teletvångsmedel och husrannsakan

Åklagarväsendet
–
–
–
–

Riksåklagarämbetet
Åklagasämbetet i Helsingfors
Åklagarämbetet i Mellersta Finland, Jyväskylä
Åklagarämbetet i Uleåborg

Polisförvaltningen
– Birkalands polisinrättning, närpolisverksamheten
– Centralkriminalpolisen (2 gånger)
– Centralkriminalpolisen, Stödenheten för
bekämpning av ekonomisk brottslighet
(TARTU)
– Egentliga Tavastlands polisinrättning, närpolisverksamheten
– Helsingfors polisinrättning, polisens förvaringslokal i Tölö*
– Helsingfors polisinrättning, polisfängelset i
Böle*
– Helsingfors polisinrättning, utlänningspolisen
– Helsingfors stads tillnyktringsstation, Tölö
sporthall*
– Kajanalands polisinrättning, polisfängelset vid
Kajanas huvudpolisstation*
– Lapplands polisinrättning, servicestället i Utsjoki
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Tullen
– Mellersta Finlands polisinrättning, Jyväskylä*
– Mellersta Finlands polisinrättning, polisfängelset och förvaringslokalen för berusade vid
huvudpolisstationen i Jyväskylä*
– Norra Savolax polisinrättning, polisfängelset
i Idensalmi*
– Norra Savolax polisinrättning, polisfängelset i
Varkaus*
– Norra Savolax polisinrättning, polisfängelset
och förvaringslokalen för berusade vid huvudpolisstationen i Kuopio*
– Polisstyrelsen
– Rörliga polisens enhet vid Helsingfors-Vanda
flygfält
– Södra Karelens polisinrättning, polisfängelset
i Imatra*
– Södra Savolax polisinrättning, polisfängelset i
Pieksämäki*
– Uleåborgs polisinrättning
– Uleåborgs polisinrättning, polisfängelset och
förvaringslokalen för berusade vid Uleåborgs
huvudpolisstation*
– Webbpolisen

Försvarsmakten
och Gränsbevakningsväsendet
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Centret för Militärmedicin, Lahtis
Finska vikens marinkommando, Obbnäs
Flygvapnets Tekniska Skola, Kuorevesi
Karelens Flygflottilj, Rissala
Karelska Brigaden, Vekaranjärvi
Marinstaben, Åbo
Norra Savolax regionalbyrå, Kuopio
Nylands Brigad, Dragsvik
Pionjärregementet, Keuru

– Torneå tull, Utsjoki tullkontor
– Ålands tulldistrikt, Mariehamn och Mariehamns hamn

Fångvård
– Brottspåföjdsmyndigheten, centralförvaltningen
– Fredrikshamns fängelse*
– Helsingfors fängelse
– Helsingfors fängelse, polikliniken
– Kuopio fängelse*
– Naarajärvi fängelse*
– Riihimäki fängelse*
– Sjukhuset för fångar, Tavastehus
– Sulkava fängelse*
– Tavastehus fängelse
– Uleåborgs fängelse*
– Vånå fängelse

Utsökningsväsendet
– Helsingfors stads affärsverk, ekonomiförvaltningstjänsten Talpa
– Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland,
Mariehamn

Utlänningsförvaltningen
– Helsingfors polisinrättning, utlänningspolisen
– Helsingfors stad, Krämertsskogs förläggning

Socialvård
– Enare kommun, Skoltsamiska språkboet
(gruppfamiljedaghem), Sevettijärvi
– Enare kommuns servicehus Männikkö, Ivalo
– Enaresamiska språkboet (gruppfamiljedaghem
som upprätthålls av en förening), Ivalo
– Enaresamiska språkboet Pierval (gruppfamiljedaghem som upprätthålls av en förening),
Enare
– Esbo stad, Aurorahemmet 3 (vårdhem)*
– Esbo stad, Esbovikens vårdhem 2*
– Esbo stad, Puolarkoti 4 E (vårdhem)*
– Folkhögskolans dagklubb för samiskspråkiga
äldre, Ivalo
– Helsingfors Alzheimerförening rf *
– Helsingfors stad, Gårdsbacka åldringscentral*
– Helsingfors stad, Spikbergets vård- och uppfostringshem (barnskyddsanstalt)*
– Iltala (privat vårdhem), Esbo*
– Koltsamiska språkboet (Enare kommuns
gruppfamiljedaghem), Ivalo
– Konstan Koti ja Koulu Oy, verksamhetsstället
i Hollola (privat barnskyddsanstalt)*
– Kumpuniitty (privat barnhem), Ylöjärvi*
– Kuusikoti (privat vårdhem), Esbo*
– Limingo utbildningscentrum skolhem,
Limingo
– MikevanHelmi (privat vårdhem), Esbo*
– Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Palvelukoti Kotikoivu (servicehem inom vården
av utvecklingsstörda), Uleåborg*
– Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Palvelukoti Lounatuuli (servicehem inom vården av
utvecklingsstörda), Uleåborg*
– Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Palvelukoti Metsäketo (servicehem inom vården av
utvecklingsstörda), Uleåborg*
– Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Palvelukoti Sateenkaari (servicehem inom vården av
utvecklingsstörda), Uleåborg*
– Rovaniemi stad, Pihlajarinne (boendeenhet
inom vården av utvecklingsstörda)*
– Samiskspråkig äldreomsorg i Sevettijärvi
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bilagor
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– Servicecentret Toivola-koti, Muhos (center
för handikappservice som upprätthålls av en
förening), Muhos
– Servicehemmet Kannelkoti (privat vårdhem),
Uleåborg*
– Servicehemmet Mäntyranta (privat vårdhem),
Esbo*
– Skolhemmet Pohjolakoti, Muhos (en enhet
för handikappservice som upprätthålls av en
förening)
– Tammerfors stad, Metsola familjestödcenter*
– Uleåborgs stad, Lassintalon hoiva, avdelningen Helminkoti*
– Uleåborgs stad, Lassintalon palvelukoti*
– Utsjoki kommuns samiskspråkiga daghemsavdelning, Duottaraski
– Villa Lauriina (privat vårdhem), Esbo*
– Vårdhemmet Villa Lyhde (privat vårdhem),
Esbo*
– Vårdhemmet Vuoksela (privat vårdhem),
Esbo*

Hälso- och sjukvård
– Birkalands sjukvårdsdistrikt, TAYS Pitkäniemi
sjukhus
– Gamla Vasa sjukhus, Vasa
– Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,
Kellokoski sjukhus

Socialförsäkring
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FPA-byrån i Esbo centrum, Esbo
FPA-byrån i Hagnäs, Helsingfors
FPA-byrån i Korso, Vanda*
FPA-byrån i Kuopio
FPA-byrån i Nordsjö, Helsingfors
FPA-byrån i Petonen, Kuopio
FPA-byrån i Seinäjoki
FPA huvudkontoret, Helsingfors
FPA Kretscentralen för Västra Finland,
Seinäjoki
– FPA Kretscentralen för Östra Finland
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– FPA Norra Savolax försäkringsdistrikt
– FPA Södra Österbottens försäkringsdistrikt,
Seinäjoki

Arbetskraft och
utkomstskydd för arbetslösa
– Juristernas arbetslöshetskassa, Helsingfors
– Metallarbetarnas arbetslöshetskassa, Helsingfors
– Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, verksamhetsstället i Kuopio
– Regionförvaltningsverket i Östra Finland,
ansvarsområdet för arbetarskydd

Undervisningsväsendet
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Helsingfors stad, förvaltningscentralen och
rättstjänsten
– Inrikesministeriets enhet för juridiska frågor
– Itella Abp
– Kyrkostyrelsen
– Läkemedelsprisnämnden
– Sametinget, huvudsakliga verksamhetsstället,
Enare
– Sametinget, verksamhetsstället i Utsjoki
– Skoltarnas byaställa, Sevettijärvi
– Skoltarnas förtroendeman, Sevettijärvi
– Södra Finlands regionförvaltningsverk, dataförvaltningen, Helsingfors
– Uleåborgs nödcentral
– Utsjoki kommun
– Yle Saame (Yle Sápmi), Enare
– Åbo stad, Ekonomiservicecentralen
– Åbo stad, Ekonomisk och skuldrådgivning

Enare kommun, skolan i Sevettijärvi
Esbo stads bildningsverksamhet
Helsingfors stad, Outamo elevhem, Lojo
Helsingfors stad, Outamo skola (specialskola), Lojo
Helsingfors stad, Toivola elevhem
Helsingfors stad, Toivolaskolan (specialskola)
Raseborg stad, bildningsväsendet
Sameområdets utbildningscentral, Enare
Utbildningsstyrelsen

Övriga inspektionsobjekt
– Advokatbyrå Ari Orvas, allmän intressebevakning
– Barnombudsmannens byrå, Jyväskylä
– Domkapitlet i Tammerfors stift
– Enare kommun och Enare kommuns socialoch hälsovårdsavdelning, Ivalo
– Finlands filmstiftelse, Helsingfors
– Helsingfors rättshjälpsbyrå, allmänna intressebevakningen
– Helsingfors rättshjälpsbyrå, rättshjälp
– Helsingfors stad, Byggnadskontoret
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Personalen vid riksdagens justitieombudsmans kansli
Kanslichef
Romanov Päivi, JuK, VH

Referendarieråd
Kuopus Jorma, JD, VH
Kallio Eero, JuK, VH
		 (deltidsanställd från 1.4)
Marttunen Raino, JuK, VH
Haapkylä Lea, JuK, VH
Länsisyrjä Riitta, JuK, VH
Ojala Harri, JuK, VH
Tanttinen-Laakkonen Kaija, JuK
Haapamäki Juha, JuK, VH
Räty Tapio, JuK
Pölönen Pasi, JD, VH

Justitieombudsmannasekreterare
Muukkonen Kari, JuK, VH
Toivola Jouni, JuK
Verronen Minna, JuK, VH
Rita Anu, JuK, VH
Niemelä Juha, JuK, VH
Eteläpää Mikko, JuK, VH
Suhonen Iisa, JuK, VH
Arjola-Sarja Terhi, JuK, VH
Äijälä-Roudasmaa Pirkko, JuK, VH
		 (tjänstledig till 30.6)
Holman Kristian, JM, AVM
Kumpula Anne, JL, VH (16.1–30.11)
Skottman-Kivelä Piatta, JuK, VH (från 1.3)

Föredragande

Inspektörer
Huttunen Kari
Laakso Reima

Notarier
Kerrman Raili, VN
Rahko Helena, FN
Koskiniemi Taru, FN
Tuominen Eeva-Maria, AVM, VN
Suutarinen Pirkko, VN

Registrator
Pärssinen Marja-Liisa, VN

Registrator
Kataja Helena

Äldre justitieombudsmannasekreterare
Hännikäinen Erkki, JuK
Tamminen Mirja, JuK, VH
Aantaa Tuula, JuK, VH
Kurki-Suonio Kirsti, JD
Stoor Håkan, JL, VH
Lindström Ulla-Maija, JuK
Pirjola Jari, JL, FM
Sarja Mikko, JL, VH

Skottman-Kivelä Piatta, JuK, VH (1.1–29.2)

Biträdande registrator
Karhu Päivi

Avdelningssekreterare
Ahola Päivi
Stern Mervi
Forsell Anu

Byråsekreterare
Raahenmaa Arja (deltidsanställd)
Salminen Virpi
Keinänen Krissu
Salminen Sirpa (tjänstledig från 27.1)
Kaukolinna Mikko
Hellgren Johanna
Hokkanen Pirjo (deltidsanställd)
Einola Eija
Karhunen Sanna
Raatikainen Taina (från 27.1)

Rådgivande jurister
Wirta Pia, JuK, VH
Romakkaniemi Jaana, JuK, VH

Informatör
Tuomisto Kaija, SVM

Personalen vid Människorättscentret
Direktör
Rautio Sirpa, JuK, VH

Sakkunniga
Kouros Kristiina, JuK (från 3.5)
Leikas Leena, JuK, VH (från 14.5)
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D

akutsjukvård 258
anmärkning 244, 270
anstaltsvård 288
anvisningar 298, 304, 317
arbets- och näringsbyrå (TE-byrå)
arbetslöshetskassa 302
avlägsnande ur landet 227

dagvård 240
delgivning 206, 270, 291, 297, 337
dispositionsmedel 291
domslutssystemet 128
dröjsmål 132–133, 152, 166, 170, 206, 230,
242, 244, 266, 270, 274–275, 278, 291, 297, 307,
318, 331, 345, 357
se även handläggningstid
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B
E
barn 264, 279–280, 282
barnskydd 274, 276–278, 280, 282–283
befogenhet 206, 310
befolkningsdata 133, 279, 364
begränsningsåtgärd 234, 282
begäran om handlingar 132, 243, 270, 298, 345
beskattning 331–332
beslutsfattande 236, 341
besvärsrätt 270
besöksrum 205
beväring 163–164
se även försvarsmakten
bibliotekstjänster 215
bilbeskattning 168
bildupptagning 279
boende 230, 280
bouppteckning 133
brevhemlighet 204–205, 356
brådskande vård 255
butikernas öppethållningstid 364
byggande 344
bygglov 337–338, 341
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ekonomi- och skuldrådgivning
elevantagning 318
enskild väg 349, 351–352
e-post 278
EU-rätt 318

219

F
familjelivsskydd 257, 280
familjeåterförening 226
flygtrafik 326, 358–360
Folkpensionsanstalten (FPA) 296–298,
303–304, 325
Forststyrelsen 325
fotografering 298, 314, 360
friheten på prov 206
frihetsberövande 153
frånvarobesked 307
fullmakt 291
fånge 193–201, 203, 206–207, 210–212,
215–216, 323
fångvården 199, 204–205, 213–214
färdtjänst 231–232, 234, 242
företagare 332
förfrågan 132

förhandsmeddelande 168
förhandsröstning 322
förhör 168
försvarsmakten 162
se även beväring
förundersökning 149
förvaltningsdomstolen 325
förväntningsskydd 171, 201, 222, 337

G
god förvaltning 166–167, 170, 232, 242, 244,
291, 303, 307, 312–313, 346, 364
god intressebevakningssed 291–292
god vård 209, 254–255, 266–268
gottgörelse 153, 168, 244, 248–250, 274, 282,
331–332, 351
gripande 279
gäldenär 222–223

I
idrottsgymnasium 318
indrivning 220, 297
information 268, 270, 302–303, 326
integration 280
integritetsskydd 134, 151, 165, 212, 249–250,
298, 313–314
intressebevakning 277, 288–289
isolering 199, 203, 207
Itella Abp 356

J
jobbsökarplan 304
jord- och skogsbruksministeriet (JSM) 350
jämlikhet 164, 219, 230, 251, 264, 288, 318,
357–358
jämlikt bemötande 312–313

H

K

handikappservice 231–233, 283, 298
handling 242–243 se även offentlighet
handläggningsspråk 325
handläggningstid 131, 226, 233, 234, 244,
271, 277, 280, 291, 303, 304, 341, 349, 364
se även dröjsmål
handräckning 255, 270
hemsjukvård 265
hemvård 236
hjälpmedel 253
husrannsakan 149–150
huvudman 289–292
huvudmannens intresse 292
Huvudstaben 163
häkte 196, 202–203, 207, 214
hälso- och sjukvård 207–211, 250, 254
hälsointyg 280
högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 131, 280
hörande 210, 222, 256, 267, 277, 279, 290, 311,
313, 337, 350

klientavgift 231–232, 288
klientplan 274
klientregister 242
klädsel 200–201
kommunikationshemlighet 269
kommunärende 308, 310–311
konkurrens 232
konsumenttvistenämnden 133
kontakter 202–203, 275, 277, 280
korrespondens 194, 204
kroppsbesiktning 197–198
kroppsvisitation 150, 165
kundbetjäning 326
kundplan 283
kvittning 169–170
kyrkan 363
körkort 265
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Landsbygdsverket 350
lantmäteriförrättning 350
läkarutlåtande 289
läkemedel 254
lönebetalning 162

M
magistrat 291–292, 364
marktäkt 340
medicinsk rehabilitering 253
medlemskap 302
Migrationsverket (Migri) 226
miljöcentral 346
miljönämnden 338, 340
minderårig 267–268, 276, 297
motivering 175, 197, 207, 298, 351
mottagningscentral 280

N
nationalpark 325
Nödcentralsverket 156
nödmeddelande 326
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ordningsregler 215
oövervakat besök 195, 198–199, 257

P
part 242, 277
patient 207–208, 210, 212–213, 248–251,
254–256, 258, 264–267, 269–270, 326
patientdatasystem 268
Patientförsäkringscentralen (PFC) 271
patientjournal 209, 212, 267–269
patientskada 256
permission 196, 206–207, 216
personbedömning 134
personlig frihet 248–249
personuppgifter 269, 313
polisen 151–152, 255, 279, 326
postförtullning 167
preskription 133, 138
processledning 132
proportionalitetsprincip 270, 313
protokoll 242, 352
psykiatrisk sjukhusvård 255–257, 264,
266–267, 269–270
punktskatte 169

R
O
observationsoverall 199
offentlig förvaltningsuppgift 326
offentlighet 132, 152, 242–243, 317, 350
se även handling
offentligrättslig avgift 220
offentligt rättsbiträde 133
se även rättshjälp
omhändertagande 166, 274–275
omhändertagande av egendom 269
omsorgsfullhet 133, 153, 243, 337, 346, 357
opartiskhet 303
optisk inläsning 331
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regionförvaltningsverk 244, 271
religionsfrihet 313, 363
reseförbud 154
Riksfogdeämbetet 220
Rundradion Ab 324
rusmedelstest 212
rådgivning 171, 223, 244, 292
se även serviceprincip
rådgivningsskyldighet 303, 307
rätt att få uppgifter 208, 210, 277
rättelseyrkande 331
rättshjälp 133, 326
se även offentligt rättsbiträde
rättsmedel 131

S

T

sakfel 168
samarbete 290
samiska 324
samtycke 269, 274, 277
samvetsfrihet 313
sanitär olägenhet 319
sekretess 210, 212–213, 232, 249, 278, 289, 313
serviceplan 235, 283
serviceprincip 166–167, 169, 219, 270, 303, 312
se även rådgivning
servicesedel 265
sjuktransport 156
självbestämmanderätt 269
självinkriminering 167
självmord 193
skadestånd 276, 307
skattekvarstad 171
skatteåterbäring 169–170, 220, 296
skjutvapen 152–153
skolan 319
skolhälsovård 267
skriftlig anmärkning 311
skrivfel 131
skrotfartyg 336
smittsam sjukdom 268
snöskoterled 343
socialvård 312
socialväsendet 231
språkliga rättigheter 322–323, 326
språkärende 321, 325–326
Statskontoret 130, 298
strafftid 202
studentexamen 317, 325
studiestöd 297
stöd för närståendevård 237–239
säkerhetskontroll 326, 358–360
säkerhetsvisitation 150

tandvård 251, 264, 270
telefonsvararmeddelande 326
teleövervakning 131, 175
tidsfrist 229
tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster 252, 264
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården (Valvira) 271
tillsynsmyndighet 194, 204
tillsättning av tjänst 170
tingsrätt 131–133, 149, 154–155, 279
tjänsteförhållande 308
tjänsteutnämning 303
tjänstgöringsperiod 163
trafik 321
trafikförsäkring 289
Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 318, 357
trafikövervakning 322
tullövervakning 167

U
umgängesrätt 132
se även vårdnad om barn och umgängesrätt
undantagslov 364
underhållstrygghet 244, 297
uppehållstillstånd 226, 317
uppgifter om hälsotillstånd 212–213
upphandlingslag 311
uppträdande 350
utbildning 304
utkomstskydd 304
utkomstskydd för arbetslösa 303
utkomststöd 229–231
utlänning 227, 317
utmätning 220, 223
utomhusvistelse 215, 237
utsökning 220, 222–223, 296
utövning av offentlig makt 270, 331
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val av hyresgäster 312
valhemlighet 214
verkställighet 132, 155, 171, 227, 239, 279
villkorlig frigivning 206
vård- och omsorgsnämnden 234
vård utom hemmet 275
vården av utvecklingsstörda 234–235
vårdgarantin 264–265
vårdnad om barn och umgängesrätt 278–279
se även umgängesrätt
vårdnadshavare 274, 297
vårdnadsutredning 278
vårdtillbehör 252, 265
vägnämnd 349, 351–352

åtalseftergift 129
åtalsprövning 139
åtalsrätt 133, 138
åtalsuppgörelse 129

Y
yrkesläroanstalt 317–318
yttrandefrihet 313
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äldreomsorg 236–237
ändringssökande 169, 298

Ö
övervakad frihet på prov 205
övervakat besök 201, 279
övervakning 312, 340, 344

