
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen Utgiven i Helsingfors den 24 november 2021

988/2021

Lag
om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om diskrimineringsombudsmannen (1326/2014) 3 § 1 mom. och 8 §

samt
fogas till 4 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Uppgifter

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen
(1325/2014) enligt vad som föreskrivs i den lagen samt allmänt främja likabehandling och
förebygga diskriminering. Dessutom ska ombudsmannen vara nationell rapportör om
människohandel och rapportör om våld mot kvinnor. För skötseln av uppgifterna ska om-
budsmannen

1) sammanställa och låta genomföra utredningar, offentliggöra rapporter och ta initia-
tiv,

2) ge råd och utlåtanden,
3) främja informationsverksamhet, fostran och utbildning,
4) delta i europeiskt och internationellt samarbete,
5) inom sitt ansvarsområde bevaka hur Finland uppfyller sina internationella

människorättsförpliktelser och ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är,
6) bevaka fenomen som har samband med människohandel,
7) bevaka våld mot kvinnor och våld i hemmet samt, vid sidan av kommissionen för

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, på det sätt som avses i artikel 10
i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av
våld i hemmet (FördrS 53/2015) bevaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att fö-
rebygga och bekämpa alla de former av våld som omfattas av konventionen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 §

Rätt att få information

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Trots sekretessbestämmelserna har diskrimineringsombudsmannen dessutom rätt att av

myndigheter och andra organ som sköter offentliga förvaltningsuppgifter och av produ-
center av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till
producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) avgiftsfritt få den information som är
nödvändig för bevakningen av våld mot kvinnor och våld i hemmet, för bevakningen av
hur de människorättsförpliktelser som gäller våld mot kvinnor och våld i hemmet uppfylls
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och av hur verkningsfull lagstiftningen är samt för bevakningen och utvärderingen av po-
litiken och åtgärderna mot våld mot kvinnor och våld i hemmet.

8 §

Berättelser

Diskrimineringsombudsmannen ska årligen ge statsrådet en berättelse om sin verksam-
het. I berättelsen behandlas även människohandel och fenomen som har samband med
människohandel. I berättelsen behandlas dessutom våld mot kvinnor och våld i hemmet
samt åtgärder och politik för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hem-
met.

Diskrimineringsombudsmannen ska dessutom en gång vart fjärde år ge riksdagen en
berättelse om hur principen om likabehandling har realiserats. Berättelsen ska även be-
handla människohandel och fenomen som har samband med människohandel. Berättelsen
ska dessutom behandla våld mot kvinnor och våld i hemmet samt åtgärder och politik för
att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Diskrimineringsombuds-
mannen kan ge berättelsen tillsammans med jämställdhetsombudsmannen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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