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● Yhteiset ihmisoikeu-
temme on tiivis ja selkeä joh-

datus ihmisoikeuksiin.
● Kirjanen selvittää ytimekkäästi ih-

misoikeusajattelun taustaa ja ihmisoi-
keuksien yleismaailmallisen julistuksen

syntyä. Siinä on helppotajuisesti esitelty ih-
misoikeuksien tunnusmerkit ja julistuksen kes-

keinen sisältö.
● Kirjassa kerrotaan keskeisistä ihmisoikeuksista
mm. mitä oikeus elämään, henkilökohtaiseen va-
pauteen ja turvapaikkaan tarkoittavat. Naisten ja
lasten sekä vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oi-
keudet tuodaan havainnollisesti esille. Myös sosiaaliset
ja poliittiset oikeudet saavat huomiota osakseen. Ih-
misoikeuksien ymmärtäminen helpottuu lukuisten käy-
tännön esimerkkien ja tapausten avulla.
● Yhteiset ihmisoikeutemme kertoo myös siitä, kuinka
ihmisoikeuksia kansainvälisesti suojellaan. Yhdistyneiden
kansakuntien ja Euroopan alueen ihmisoikeustoiminta
tulee tutuksi. Samoin selviää ihmisoikeuksien asema
Suomessa ja osana maamme oikeutta.
● Erikseen kerrotaan myös ihmisoikeuksista sodassa.
Samoin arvioidaan lyhyesti ihmisoikeuksien tulevai-
suutta.
● Kirjanen esittelee kattavasti sen, mistä ihmisoi-
keuksista saa lisätietoa. Lyhyen kirjallisuusluette-
lon ja kansalaisjärjestölistan ohella mukana on run-
saasti Internet-osoitteita, joiden avulla halukkaat
voivat täydentää ihmisoikeustietämystään. Tätä
helpottaa keskeisistä ihmisoikeuksista laadittu
termiluettelo.
● Kirjaa voi lämpimästi suositella niin kou-
lujen ja oppilaitosten kuin aikuisopiske-
lunkin tarpeisiin. Myös kuka tahansa

asiasta selkeää perustietoa kaipaava
kohtaa siinä ihmisoikeuksien

rautaisannoksen.
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■ Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hyväksymisestä tulee kuluneeksi
50 vuotta joulukuussa 1998. Julistus muodostaa yhä edelleen kansainvälisten ih-
misoikeuksien perustan.  Se hyväksyttiin 10.12.1948 Yhdistyneiden kansa-
kuntien yleiskokouksessa. Se pyrki kattamaan ihmisoikeuksien koko
kentän. Näin se muodosti määritelmän sille, mitä ihmisoikeuksilla
tarkoitettiin. Myöhemmin hyväksytyt ihmisoikeussopimuk-
set nojaavat pitkälti julistuksen periaatteille.

Ihmisoikeuksien keskeisiä tunnusmerkkejä ovat
yleisyys, luovuttamattomuus ja perustavanlaa-
tuisuus. Ihmisoikeudet ovat universaaleja,
yhteisiä maailman kaikille ihmisille ja ne
kieltävät syrjinnän. Samalla ihmisoi-
keudet ovat yleismaailmallisia eli
voimassa kaikkialla maailmassa
samanlaisina. Ihmisoikeuksien
luovuttamattomuus tarkoittaa,
että ne kuuluvat ihmiselle
hänen ihmisyytensä perus-
teella, eikä niitä voida ot-
taa häneltä pois. Perus-

tavanlaatuisuus puolestaan tarkoit-
taa, että vain tärkeitä oikeuksia pi-
detään ihmisoikeuksina.

Suomessa ja länsimaisissa yhteis-
kunnissa ihmisoikeudet ovat
kiinteä osa poliittista demokra-
tiaa. Ne saattavat usein tuntua
sellaisilta arkipäivän itsestään-
selvyyksiltä, joihin ei tarvitse
kiinnittää huomiota. Ihmisoike-
uksia loukataan kuitenkin jatku-
vasti, näin erityisesti maailman-
laajuisesti, mutta myös meillä Suo-
messa. Mitä enemmän ihmisoikeuk-
sista tietää sitä herkemmin voi huo-
mata niiden laiminlyönnin tai suoranai-
sen rikkomisen. Tällöin on myös helpom-
pi puolustaa omia ja läheisten oikeuksia
sekä toimia kaikkien ihmisoikeuksien toteut-
tamisen puolesta kaikkialla maailmassa.

Käsissäsi oleva Yhteiset ihmisoikeutemme -kirja pyrkii
valottamaan ihmisoikeuksien syntyä ja taustaa, kertomaan
ihmisoikeuksien julistuksen sisällöstä sekä keskeisistä ihmis-
oikeuksista. Kirjassa esitellään myös ihmisoikeuksia valmistelevat,
solmivat ja valvovat niin kansainväliset kuin Euroopan alueenkin raken-
teet. Pyrkimyksenä on selvittää, miten ihmisoikeudet ovat osa Suomen oikeutta.
Ihmisoikeuksiin liittyvät valitusmekanismit tulevat myös tutuiksi. Mikäli kirja poikii – kuten
toivomme – lisäkiinnostusta ihmisoikeuksia kohtaan, niin tätä voi tyydyttää kirjassa esitelty-
jen ihmisoikeuksista tiedottavien kansalaisjärjestöjen tai Internet-osoitteiden avulla.
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Kirjassa on pait-
si tietopainottei-

sia osia, myös lu-
kuisia käytännön

esimerkkejä. Niiden
avulla lukijan  on toi-

von mukaan helpompaa
ymmärtää kunkin ihmis-

oikeuden sisältöä ja sovelta-
misalaa. Kirjassa esitetyt tehtä-

vät helpottavat myös sen käyttöä
opetuksessa. Vastaavanlaisia tehtä-

viä on mahdollista kehitellä itsekin li-
sää nyt esitettyjen mallin mukaisesti.

Käsissäsi oleva kirjanen on syntynyt Suo-
men YK-liiton aloitteesta ja se on osa Suomessa

tapahtuvaa ihmisoikeuksien julistuksen 50-vuotis-
päivään tähtäävää projektia. Teosta ideoitiin Suomen

YK-liiton ja Ihmisoikeusliiton yhteisessä työryhmässä. Kä-
sikirjoituksen laati oikeustieteen tohtori Martin Scheinin ja

toimitustyön teki YK-liiton tiedottaja Jaana Syrjälä. Materiaalin te-
keminen sai tukea ulkoasiainministeriöltä ja ihmisoikeusasiain neuvot-

telukunnalta, josta haluamme lausua heille parhaat kiitokset.

Toivotamme antoisia luku- ja opintohetkiä ihmisoikeuksien parissa!

Helsingissä joulukuussa 1997

Suomen YK-liitto
PS. Olisimme kiinnostuneita saamaan kirjasta ja sen käyttökelpoi-
suudesta palautetta. Mikäli Sinulla on kommentoitavaa, ota yhteys:
Suomen YK-liitto, Unioninkatu 45 B, 00170 Helsinki
puh. 09 - 135 1402, faksi  09 - 135 2173
sähköposti: toimisto@ykliitto.fi 5
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Ihmisoikeuksien käsite

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmis-
kunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia.
Nykyisin ihmisoikeuksilla ymmärretään lähin-
nä niitä oikeuksia, jotka on turvattu yleismaail-
mallisissa tai alueellisissa ihmisoikeussopimuk-
sissa. Ihmisoikeussopimukset ovat oikeudellisesti
velvoittavia sopimuksia valtioiden välillä. Niissä
sopimusvaltiot sitoutuvat turvaamaan tietyt oi-
keudet omille kansalaisilleen ja myös muille alu-
eellaan oleville ihmisille.

Taustalla moraaliset oikeudet

Historialliselta taustaltaan ihmisoikeudet ovat
enemmän moraalin tai filosofian kuin oikeus-
tieteen käsite. Nykyisen ihmisoikeusajattelun
juuret ovat 1600-luvun liberalismissa. Muun
muassa John Locke (1632–1704) kehitti ajatusta
sellaisista yksilön oikeuksista, jotka edeltävät
valtiota ja joiden turvaamiseen valtion oikeutus
perustuu. Myös varhaisempi ihmiskunnan aa-
tehistoria sisältää perustavanlaatuisiin oikeuk-
siin liittyviä oppeja ja teorioita. Kaikkien maa-
ilmanuskontojen opeista on löydettävissä ih-
misoikeusajattelun aineksia.

Vasta varsin myöhään ryhdyttiin puhumaan
siinä mielessä ihmisoikeuksista, että oikeuksien
haltijoiksi tunnustettiin kaikki ihmiset. Aiemmin
yksilön oikeudet määräytyivät hänen syntype-
ränsä tai yhteiskunnallisen asemansa mukaan
kuten säätyjakoisessa yhteiskunnassa. Mitään
jyrkkää katkosta oikeuksien haltijoiden suhteen
ei kuitenkaan ole osoitettavissa, sillä esimerkiksi
Yhdysvaltojen itsenäistyessä oikeuksien
yhtäläisyys ulotettiin vain vapaisiin mie-
hiin – orjat ja naiset jätettiin yhä ulko-
puolelle. Itse ihmisoikeuksien käsite-
kin vakiintui aluksi muodossa ”miehen
oikeudet” (rights of man, droits de
l’homme). Vaikka Ranskan vallanku-
mous perustui tasavaltalaisiin ihan-
teisiin ja hävitti yhteiskunnan sää-
tyjaon, myös vuoden 1789 ihmisoi-
keuksien julistuksena tunnettu
asiakirja käytti ilmaisua ”miehen ja
kansalaisen oikeudet”. Sukupuoli-
neutraali englanninkielinen ilmaisu
”human rights” vakiintui vasta toisen
maailmansodan jälkeen.

Ihmisoikeuksien kansainvälisen suojelun käänne-
kohtana voidaan pitää 10.12.1948 Yhdistyneiden
kansakuntien yleiskokouksessa hyväksyttyä ihmis-
oikeuksien yleismaailmallista julistusta. Jo aiemmin
eräitä nykyisin ihmisoikeuksina pidettyjä oikeuk-
sia oli suojeltu kansainvälisin sopimuksin Kansain-
välisen työjärjestön (ILO) piirissä sekä ensimmäisen
maailmansodan jälkeen tehtyyn Versaillesin rauhan-
sopimukseen perustuvissa vähemmistösuojajärjes-
telyissä. Ihmisoikeuksien julistus oli kuitenkin ai-
dosti yleismaailmallinen asiakirja, joka pyrki katta-
maan ihmisoikeuksien koko kentän. Siten se tuli
myös muodostamaan eräänlaisen määritelmän
siitä, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan.

Ihmisoikeuksien julistuksen laadinnan taustalla
oli natsismin ja toisen maailmansodan kokemus.
Ihmiskunta oli käynyt läpi historiansa tuhoisimman
sodan, jossa oli menetetty kymmeniä miljoonia
ihmishenkiä. Natsi-Saksan hallinto oli osoittanut,
että tarvittiin kansainvälisiä takeita sitä vastaan, ettei
jokin valtio julista sisäistä sotaa jotakin etnistä, kan-
sallista tai uskonnollista kansanryhmää vastaan ja
omien lakiensa mukaan täysin laillisesti ja järjestel-
mällisesti ryhdy tuhoamaan ryhmän jäseniä. ”Ei
koskaan enää” oli kantavana ajatuksena uuden maa-
ilmanjärjestön, Yhdistyneiden kansakuntien perus-
tamisessa vuonna 1945. Ihmisoikeuksien kunnioit-
taminen mainitaan eräänä järjestön päämääränä
heti YK:n peruskirjan 1. artiklassa.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
laadittiin vuosina 1947–1948 YK:n talous- ja sosi-
aalineuvoston asettamassa ihmisoikeuksien toimi-
kunnassa ja sittemmin YK:n yleiskokouksessa. Ih-
misoikeuksien toimikuntaa johti Yhdysvaltain pre-

sidentin puoliso Eleanor Roosevelt (1884–1962).
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Ihmisoikeuksien julistuksen synty
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Vaikka länsimaiden panos oli muutoinkin varsin vah-
va, olisi väärin sanoa että ihmisoikeuksien julistus
edustaa vain länsimaista ihmisoikeuskäsitystä. Muun
muassa eräät Latinalaisen Amerikan maat osallistui-
vat aktiivisesti julistuksen muotoiluun ja olivat jo
YK:ta perustettaessa esittäneet oman luonnoksensa
julistuksen tekstiksi.

Ihmisoikeuksien tunnusmerkkejä

Ihmisoikeuksien tunnusmerkkeinä mainitaan
usein yleisyys, luovuttamattomuus ja perustavan-
laatuisuus.

Ihmisoikeuksien yleisyydellä eli universaali-
suudella tarkoitetaan kahta asiaa. Yhtäältä ihmis-
oikeuksien universaalisuus torjuu erottelut suku-
puolen, ihonvärin, yhteiskunnallisen aseman tai
muun vastaavan seikan perusteella. Siksi syrjinnän
kielto esiintyy ihmisoikeuksien julistuksessa (2.
artikla) ja lähes kaikissa kansainvälisissä ihmisoi-
keussopimuksissa. Toisaalta ihmisoikeuksien ylei-
syyden tunnusmerkki viittaa ihmisoikeuksien
yleismaailmalliseen luonteeseen. Kulttuuri- ja va-
rallisuuseroista huolimatta ihmisoikeudet ovat
yhteisiä kaikkien maanosien ihmisille.

Ihmisoikeuksien luovuttamattomuudessa puo-
lestaan heijastuu ajatus ihmisyksilön luonnollisista
oikeuksista, jotka edeltävät valtiovaltaa. Ihmisoi-
keudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle jo hänen ihmi-
syytensä perusteella, eikä niitä siksi voida ottaa
häneltä pois sen paremmin esivallan päätöksellä
kuin edes henkilön omalla suostumuksellakaan.
Ihmisoikeuksien luovuttamattomuudesta seuraa,
ettei ihminen voi pätevästi luopua ihmisoikeuksis-
taan myymällä itsensä orjaksi. Usein puhutaan
myös ihmisoikeuksista jokaisen ihmisen synnyn-
näisinä oikeuksina.

Kolmannella tunnusmerkillä eli ihmisoikeuksien
perustavanlaatuisuudella tarkoitetaan, että vain tär-
keät oikeudet ansaitsevat tulla kutsutuiksi ihmisoike-
uksiksi. Ihmisoikeuksien julistuksen 1.–28. artiklat
sisältävät luettelon niistä oikeuksista, joita vuonna
1948 pidettiin tässä mielessä kyllin perustavanlaatui-
sina. Myöhempi ihmisoikeusasiakirjojen kehitys on
jossain määrin laajentanut ihmisoikeuksien piiriä,
mutta ei olennaisesti. Muutamissa kohdissa julistus
turvaa sellaisiakin ihmisoikeuksia, joiden suojaami-
sesta sitovin valtiosopimuksin on sittemmin ollut
vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Pakolaisen oikeus
turvapaikkaan, yksilön oikeus kansalaisuuteen ja
omaisuuden suoja ovat tällaisia oikeuksia.

Ihmisoikeuksien julistuksen
sisältö: yhdenvertaisuus, ...

Ihmisoikeuksien julistus alkaa johdannolla, jota
seuraava 1. artikla ilmaisee liki runollisesti ihmis-
oikeuksien yleisyyden ja luovuttamattomuuden:
”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisi-
na arvoltaan ja oikeuksiltaan.” Seuraava artikla
sisältää syrjinnän kiellon mainiten kiellettyinä
erotteluperusteina rodun, (ihon)värin, sukupuo-
len, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mieli-
piteen, kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän,
omaisuuden, syntyperän ja muun tekijän. Myös 7.
artikla turvaa oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun.
Tällä yhdenvertaisuuden painotuksella on suora
yhteys Ranskan vuoden 1789 ihmisoikeusjulistuk-
seen, jonka 1. artikla korosti ihmisten syntyvän
vapaina ja oikeuksiltaan tasavertaisina.

...kansalaisoikeudet tai
vapausoikeudet, ...

Vuoden 1948 ihmisoikeusjulistuksen 3.–16. artik-
lat koskevat niin sanottuja kansalaisoikeuksia (civil
rights) eli jokaiselle ihmiselle yhteiskunnan jäse-
nenä kuuluvia yksilöllisiä vapauksia ja oikeuksia.
Lähtökohtana näiden oikeuksien suojelussa on
tietyn vapauspiirin turvaaminen yksilölle suhtees-
sa julkisen vallan taholta tuleviin puuttumisiin.
Kansalaisoikeuksien käsitteen käyttö ei tässä yh-
teydessä tarkoita, että nämä oikeudet koskisivat
vain asianomaisen valtion omia kansalaisia. Kan-
salaisoikeudet on perinteisesti nähty yhteiskunnan
jäsenenä olevan yksilön henkilökohtaisina vapauk-
sina. Tähän ihmisoikeuksien ryhmään kuulu-
vat ihmisoikeuksien julistuksessa muun mu-
assa oikeus elämään (3. artikla), orjuuden
kielto (4. artikla), kidutuksen ja eräiden
siihen rinnastettavien kohtelujen kielto (5.
artikla), oikeus tulla tunnustetuksi henki-
lönä (6. artikla), mielivaltaisten vapauden-
riistojen ja maanpakoon ajamisen kielto (9.
artikla), oikeus oikeudenmukaiseen oikeu-
denkäyntiin (10. artikla) ja rikoksesta syy-
tetyn vähimmäisoikeudet (11. artikla), yksi-
tyis- ja perhe-elämän suoja (12. artikla), liikku-
misvapaus (13. artikla), oikeus turvapaikkaan
(14. artikla), oikeus kansalaisuuteen (15. artikla),
oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe (16.
artikla), omaisuuden suoja (17. artikla) sekä aja-
tuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus (18.

8
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artikla). Lisäksi 8. artiklassa turvataan oikeus te-
hokkaaseen hyvitykseen kansallisessa tuomiois-
tuimessa, kun ihmisoikeuksia on loukattu.

... poliittiset oikeudet, ...

Ihmisoikeuksien julistuksen 21. artikla koskee
poliittisia osallistumisoikeuksia, muun muassa
äänioikeutta vapaissa vaaleissa ja yhtäläistä oike-
utta päästä maansa julkisiin virkoihin. Tätä ar-
tiklaa edeltävissä 19. ja 20. artiklassa suojataan
niin sanotut poliittiset oikeudet laajassa mielessä
eli sananvapaus, yhdistymisvapaus ja kokoontu-
misvapaus. Kansalaisoikeuksista nämä poliittiset
oikeudet eroavat siinä, että ne suojaavat yksilön
osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

... taloudelliset, sosiaaliset ja
sivistykselliset oikeudet, ...

Julistuksen 22.–27. artiklat koskevat niin sanot-
tuja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä
(TSS) oikeuksia. Joskus niitä kutsutaan ihmisoi-
keuksien toiseksi sukupolveksi erotukseksi 1700-
luvun lopulta lähtien kansallisissa perustuslaeis-
sa säännellyistä vapausoikeuksista eli ihmisoike-
uksien ”ensimmäisestä sukupolvesta”. TSS-oi-
keuksille tunnusomaista on, etteivät nämä oikeu-
det toteudu yksin sillä että julkinen valta pidät-
täytyy puuttumasta yksilön vapauspiiriin. Kysy-
mys on ihmisten tosiasiallisen hyvinvoinnin edel-
lytyksistä, jotka vaativat myös yhteiskunnan voi-
mavaroja.
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Ihmisoikeuksien julistuksen mainituissa
artikloissa luetellaan TSS-oikeuksista muun
muassa oikeus sosiaaliseen turvallisuuteen (22.
artikla), oikeus työhön ja tietyt vähimmäisoikeu-
det työssä (23. ja 24. artikla), oikeus riittävään
elintasoon ja sen osana muun muassa terveyspal-
veluihin, ravintoon ja asuntoon (25. artikla), oi-
keus opetukseen (26. artikla) sekä oikeus osallis-
tua yhteiskunnan sivistyselämään (27. artikla).

... ihmisoikeuksien
kolmas sukupolvi, ...

Ihmisoikeuksien julistuksen 28. artikla viittaa
yksilön osuuteen niin sanottujen kolmannen su-
kupolven ihmisoikeuksien eli kansoille kuuluvien
oikeuksien toteutuksessa: ”Jokaisella on oikeus
sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen
järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa
esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin
toteutua.” Muotoilu viittaa sittemmin ihmisoike-
ussopimuksiin kirjattuun kansojen itsemäärää-
misoikeuteen sekä viimeaikaisessa kansainvälises-
sä ihmisoikeuskeskustelussa vahvasti esillä ollee-
seen kysymykseen oikeudesta kehitykseen.

Oikeus kehitykseen ei sisälly erillisenä ihmis-
oikeutena nykyisiin ihmisoikeussopimuksiin,
mutta erityisesti kehitysmaat ovat korostaneet
muiden ihmisoikeuksien voivan toteutua vain
sellaisessa maailmassa, jossa myös kansainväli-
set taloudelliset suhteet ovat oikeudenmukaisia
ja jokaisella kansalla on kehityksen edellytykset.

... ihmisoikeuksien
julistuksen tulkinta

Ihmisoikeuksien julistus päättyy kahteen artiklaan,
joilla on lähinnä merkitystä muiden kohtien tulkin-
nassa. Julistuksen 29. artiklassa korostetaan yksilön
vastuuta yhteiskuntaa kohtaan ja asetetaan ehtoja ih-
misoikeuksiin kohdistettaville rajoituksille. Asiakir-
jan päättävä 30. artikla puolestaan sisältää ihmisoi-
keuksien väärinkäytön kiellon.

Ihmisoikeuksien julistus ei ole valtioiden välinen
kansainvälinen sopimus, vaan nimensä mukaisesti
kansainvälisen yhteisön antama julistus. Siten julistus
jatkaa perinnettä ihmisoikeuksien moraalisesta luon-
teesta. Silti asiakirjalla on kolmesta syystä myös oi-
keudellista merkitystä.
(1) Ensinnäkin vuonna 1945 laaditussa Yhdistynei-
den kansakuntien peruskirjassa asetetaan sekä maa-
ilmanjärjestön että sen jäsenvaltioiden tehtäväksi
suojella ihmisoikeuksia, tätä käsitettä kuitenkaan
määrittelemättä. Ihmisoikeuksien julistus voidaan
ymmärtää tulkinnaksi tai selitykseksi siitä, mitä
peruskirjan ihmisoikeuskäsitteellä ymmärretään.
(2) Toiseksi vuoden 1948 ihmisoikeuksien julistus on
toiminut lähtökohtana myöhemmälle kehitykselle,
jossa kansainväliset järjestöt ja valtiot ovat laatineet
joukon kansainvälisesti velvoittavia valtiosopimuksia
ihmisoikeuksien suojaksi. Ihmisoikeuksien julistus
oli alkupiste oikeudellisille ihmisoikeussitoumuksille,
ja tämän kehityksen haaroja ovat muun muassa Eu-
roopan ihmisoikeussopimus (1950) ja YK:n vuoden
1966 laaja-alaiset yleissopimukset yhtäältä taloudel-
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lisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksis-
ta, toisaalta kansalais- ja poliittisista oikeuksis-
ta (KP-oikeudet).
(3) Ja kolmanneksi ihmisoikeuksien julistus miel-
letään yhä enemmän luonteeltaan velvoittavaksi
sen takia, että myös ihmisoikeussopimuksista on
tullut lähes yleismaailmallisia. Lähes kaikki maa-
ilman valtiot ovat liittyneet lapsen oikeuksien yleis-
sopimukseen ja vähintään kaksi kolmannesta val-
tioista myös moniin muihin yleismaailmallisiin
ihmisoikeussopimuksiin. Tässä tilanteessa ihmis-
oikeuksien ydinsisältöä, sellaisena kuin se on kir-
jattu vuoden 1948 ihmisoikeuksien julistukseen,
usein luonnehditaan osaksi tavanomaista kansain-
välistä oikeutta. Tavanomainen kansainvälinen
oikeus katsotaan kansainvälisen yhteisön toimin-
nan kautta siinä määrin vakiintuneeksi, että se
sitoo myös niitä valtioita, jotka syystä tai toisesta
eivät ole liittyneet ihmisoikeussopimuksiin.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus ei voi
poistaa kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja eri
kansojen väliltä. Ihmisoikeuksien julistus laadit-
tiin toisen maailmansodan jälkitilanteessa, jol-
loin maailman maat olivat jakautumassa ainakin
kolmeen leiriin: kehittyneet läntiset markkina-
talousmaat, Neuvostoliiton johtama sosialistinen
leiri ja kehitysmaat. Sosialistisen järjestelmän
romahdus ja yleismaailmallinen integraatioke-
hitys ovat osittain poistaneet ja muuttaneet näitä
jakoja, mutta silti yhteiskunnallista kehitystä eri
maissa ohjaavat varsin erilaiset arvot ja poliittiset

tavoitteet. Miten tämä on sovitettavissa yhteen
ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kanssa?
Vastaus kysymykseen sisältää ainakin kolme osaa.
(1) Ensinnä voidaan korostaa ihmisoikeuksien
asemaa ihmiskunnan yhteisenä kulttuuriperin-
tönä, jonka historiallinen tausta ei ole vain län-
simaisessa liberalismissa vaan eri aikakausien ja
eri maanosien kulttuurien yhteisissä aineksissa.
Siten ihmisoikeudet voidaan määritellä eri kult-
tuuripiirien yhteisenä omaisuutena. Juuri näis-
tä yhteisistä aineksista on johdettavissa ihmisoi-
keuksien yleismaailmallinen vähimmäissisältö,
kuten jokaisen ihmisyksilön yhtäläinen ihmisar-
vo ja oikeus elämään.
(2) Toiseksi erilaisuus on myös rikkaus. Ihmisoi-
keuksien julistuksen laatimisen jälkeinen kehitys
on nostanut kansainvälisessä ihmisoikeuskeskus-
telussa esiin kysymyksen vähemmistöjen ja alku-
peräiskansojen oikeuksista ihmisoikeuksien osa-
alueena. Erilaisten kulttuurimuotojen ja elämän-
tapojen säilyttäminen on rikkaus eikä ristiriidassa
ihmisoikeuksien universaalisuuden kanssa.
(3) Kolmanneksi ihmisoikeuksiin liittyy myös
suvaitsevaisuus. Esimerkiksi sananvapaus, us-
konnonvapaus ja yksityisyys ovat kaikki ihmis-
oikeuksia jotka edellyttävät suojaa myös erilai-
suudelle. Erityisesti enemmistöltä ja siihen kuu-

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen ju-
listus kokonaisuudessaan on tämän teok-
sen liitteenä sivulla 69.

YK
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Tehtäviä
1. ● Pyri tunnistamaan eri uskontokuntien
opista aineksia, jotka vastaavat ihmisoike-
uksien yleismaailmallisessa julistuksessa
turvattuja ihmisoikeuksia.
2. ● Hanki tietoa jostakin ihmisoikeuksien
esitaistelijana pidetystä henkilöstä (esim.
Eleanor Roosevelt, René Cassin, Vaclav
Havel, Andrei Saharov, Rigoberta Menchu,
Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi). Liit-
tyykö hänen henkilöhistoriaansa jotain
sellaista, joka selittäisi kiinnostuksen ih-
misoikeuksiin?
3. ● Keskustelkaa ryhmässä, millaiset uskon-
nosta tai kulttuuriperinteestä johdetut käyt-
täytymisvaatimukset ovat sopusoinnussa ih-
misoikeuksien yleismaailmallisuuden kanssa.
Esimerkkeinä voitte pohtia naisille asetet-
tuja erityisiä pukeutumisvaatimuksia (kas-

luvilta tulee edellyttää suvaitsevaisuutta vähem-
mistöjä ja näiden tapoja kohtaan.

* * *
Kun kuvatut kolme näkökohtaa yhdistetään, saa-
daan seuraava vastaus erilaisten kulttuurien ja
yhteisten ihmisoikeuksien ongelmaan. Ihmisoi-
keudet suojaavat erilaisuutta ja kulttuurin erityis-
piirteitä edellyttäen, ettei noiden erityispiirteiden
varjolla harjoiteta yksilön ihmisoikeuksia louk-
kaavaa toimintaa tai pyritä kieltämään joiltakin
ihmisiltä ihmisoikeudet.

Voidaan puhua myös erityisestä pohjoismai-
sesta ihmisoikeuskäsityksestä. Sille on ominaista
ihmisoikeuksien jakamattomuuden korostami-
nen. Eräiden läntisten markkinatalousmaiden
puheenvuoroissa korostetaan usein poliittisen
demokratian ja perinteisten vapausoikeuksien
ensisijaisuutta ja saatetaan vähätellä TSS-oikeuk-
sien asemaa ihmisoikeuksina. Varsinkin autori-
taarisesti hallittujen kehitysmaiden johtajilta
saattaa puolestaan kuulla puheenvuoroja, joiden
mukaan maa on kypsä demokratiaan ja sanan-
vapauteen vasta sitten, kun koko väestölle on
voitu turvata kunnollinen elintaso. Näitä näke-
myksiä vasten pohjoismainen ihmisoikeuskäsitys
näyttäytyy pyrkimyksenä toteuttaa rinnakkain
vapausoikeuksia ja TSS-oikeuksia ja korostukse-

vojen peittäminen), ns. tyttöjen ympärileik-
kausta (sukupuolielinten leikkaaminen ja
kiinniompelu), tainnuttamattoman eläimen
teurastamista kaulasuonet katkaisemalla sekä
vaatimusta myös vähemmistöihin kuuluvi-
en työaikojen sopeuttamisesta maan valta-
uskonnon lepopäivien mukaisiksi.
4. ● Perehdy jonkin maan tai kansan kult-
tuurin tiettyyn osa-alueeseen (musiikki, ku-
vataide, kirjallisuus, käsityöesineistö, pe-
rinteiset elinkeinot) ja laadi siitä esitys luo-
kalle. Esitys voi olla opettajan ohjeen
mukaan esimerkiksi esitelmä, musiikkiesitys
tai kuvallinen esitys.
5. ● Etsi päivän lehdestä uutinen ihmisoi-
keusloukkauksista jossakin maailman maassa.
Syvennä tietojasi joko kirjallisuuden tai
internetin avulla ja laadi asiasta esitelmä.

na eri ryhmiin kuuluvien oikeuksien toisiaan
tukevasta luonteesta.

Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden solmi-
mia kansainvälisiä sopimuksia, jotka luovat oikeuk-
sia suoraan yksilöille. Sopimusvaltiot sitoutuvat
suhteessa kansainväliseen yhteisöön ottamaan vas-
tuulleen näitä oikeuksia vastaavat velvoitteet. Esi-
merkiksi YK:n yleissopimuksessa kansalaisoikeuk-
sista ja poliittisista oikeuksista käytetään ilmaisua,
jonka mukaan sopimusvaltio ”sitoutuu kunnioitta-
maan ja takaamaan jokaiselle alueellaan olevalle ja
oikeuspiiriinsä kuuluvalle yksilölle tässä yleissopi-
muksessa tunnustetut oikeudet” (2. artikla). Ilma-
uksen alkuosa (”kunnioittamaan”) viittaa liberalis-
min perinteiseen ajatukseen yksilön vapauspiiris-
tä ja vapausoikeuksien toteutumiseen julkisen vallan
passiivisuudella. Jatko (”takaamaan”) puolestaan
edellyttää jo aktiivista tekemistä ja osoittaa sopimus-
valtioiden olevan velvollisia myös edistämään po-
sitiivisin toimenpitein ihmisoikeuksien toteutumis-
ta. Saman asian voi ilmaista myös siten, että ihmis-
oikeuksissa on kysymys sekä vapaudesta jostakin
että oikeudesta johonkin. Eri oikeuksien yhteydessä
voi esiintyä eroja näiden puolten painottumisessa,
mutta ihmisoikeuksien käsitteeseen ja valtioiden
velvoitteisiin ihmisoikeussopimusten nojalla kuu-
luvat molemmat ulottuvuudet.
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■ Oikeus elämään on ihmisoikeuksista perustavin.
Ellei sitä ole suojattu, ei muilla ihmisoikeuksilla ole

mieltä. Ihmisoikeutena oikeus elämään merkit-
see ensi sijassa valtioon ja yleisemmin julkiseen

valtaan kohdistuvaa kieltoa laittomasti tai mie-
livaltaisesti surmata ihmisiä. Toissijaisesti oi-
keus elämään edellyttää myös lainsäädäntö- ja
muita toimenpiteitä, joilla muun muassa luo-

daan suojajärjestelmät yksilöiden välistä vä-
kivaltaa vastaan ja rakennetaan toimiva ter-
veydenhuoltojärjestelmä.

Kuolemanrangaistus

Kuolemanrangaistus on useimpien ih-
misoikeusasiantuntijoiden mielestä
aina moraalisesti väärin. Paatuneim-
mankin sarjamurhaajan tapauksessa
tapahtuu vain uusi moraalinen loukka-
us, kun tuomioistuin, vankilaviran-
omainen ja usein myös lääkäri osallis-
tuvat ihmisyksilön tahalliseen surmaa-
miseen. Kuolemanrangaistusta perus-
tellaan yleensä sen erityisestävällä vai-
kutuksella: kun törkeisiin rikoksiin
syylliseksi todettu henkilö teloitetaan,
on varmaa ettei ainakaan hän uusi ri-
koksiaan. Tähän kuolemanrangaistuk-
sen vastustajat vastaavat, että yleisestä-
vältä kannalta kuolemanrangaistus ei ole
tehokas: yhteiskunnissa joissa kuoleman-

rangaistus on käytössä, se ei suinkaan
poista törkeitä rikoksia vaan saattaa päin-

vastoin ylläpitää raaistavaa ilmapiiriä. Li-
säksi väite kuolemanrangaistuksen erityis-

estävästä vaikutuksesta on kyseenalainen.
Eräissä tapauksissa kuolemanrangaistuksen

uhka saattaa ajaa rikollisen äärimmäisiin tekoi-
hin, jotta hän välttyisi kiinnijäämiseltä.

Edellä sanotusta huolimatta yleiset ihmisoi-
keussopimukset eivät yleisesti ja ehdottomasti kiellä

kuolemanrangaistuksen käyttöä. Sen sijaan ne aset-
tavat sille tuntuvia rajoituksia, joiden mukaan esimer-
kiksi kuolemanrangaistus voi olla käytössä vain kaik-
kein vakavimmista rikoksista, eikä silloinkaan alle 18-
vuotiaana tehdystä rikoksesta. Lisäksi sekä YK:n että
Euroopan neuvoston laaja-alaisiin ihmisoikeussopi-
muksiin on myöhemmin laadittu kuolemanrangais-

Oikeus elämään
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tuksen kokonaan kieltävä lisäpöytäkirja.
Läheskään kaikki maat eivät kuitenkaan ole
sitoutuneet näihin lisäpöytäkirjoihin.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on
Soering-tapauksessa (1989) katsonut ih-
misoikeuksien vastaiseksi niin sanotun
kuolemanjonon, käytännön jossa kuole-
maan tuomitut henkilöt joutuvat ehkä vuo-
sien ajan odottamaan lopullista ratkaisua
armahdus- tai muutoksenhakemukseen
sekä mahdollista teloitustaan. YK:n ihmis-
oikeuskomitea puolestaan on ottanut kan-
nan, jonka mukaan eräät kuolemanrangais-
tuksen täytäntöönpanotavat (esimerkiksi
myrkkykaasu) loukkaavat ihmisoikeuksia.
Lisäksi ihmisoikeuskomitea on lukuisissa
Jamaikaa koskevissa tapauksissa vakiin-
nuttanut tulkintalinjan, että oikeutta elä-
mään loukataan jos henkilö tuomitaan kuo-
lemaan sellaisessa oikeudenkäynnissä, joka
ei vastaa oikeudenmukaiselle oikeuden-
käynnille asetettavia vaatimuksia.

* * *
Suomen lainsäädännöstä kuolemanran-
gaistus on poistettu niin rauhan kuin so-
dankin aikana. Lisäksi Suomi on liittynyt
kuolemanrangaistuksen kieltäviin kansa-
laisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
van yleissopimuksen ja Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen lisäpöytäkirjoihin ja kir-
jannut kuolemanrangaistuksen kiellon
vuonna 1995 myös perustuslakiinsa.

Muita tilanteita

Kuolemanrangaistuksen sallittavuuden ohella oikeus
elämään tulee arvioitavaksi eräissä muissakin tilanteis-
sa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2. artikla on kir-
joitettu tavalla, joka osoittaa että rikosten torjuntaan
saattaa liittyä oikeutettuja aseenkäyttötilanteita. Oikeu-
tuksen rajat tulivat arvioitavaksi niin sanotussa Gibral-
tar-tapauksessa (1995).

Ison-Britannian erikoisjoukkojen väijyksissä ollut
yksikkö ampui maaliskuussa 1988 Gibraltarilla kuoliaik-
si kolme henkilöä, joita epäiltiin Irlannin tasavaltalais-
armeijan terroristeiksi. Terroristien uskottiin asentaneen
autopommin ja saattavan milloin tahansa räjäyttää sen.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että oikeutta
elämään oli loukattu, koska viranomaisten käytettävissä
olisi ollut lievempiä keinoja, kuten esimerkiksi terroris-
tien pidättäminen jo näiden saapuessa Gibraltarille.

Amerikan valtioiden ihmisoikeussopimus määrit-
telee elämän alkavaksi hedelmöityshetkellä. Muut ih-
misoikeussopimukset ja useimmat perustuslait vai-
kenevat asiassa. Varsinkin katolisissa maissa raskau-
den keskeytyksen (abortin) oikeutuksesta on muodos-
tunut kiistelty tulkintakysymys. Erään varsin laajasti
kannatetun tulkinnan mukaan valtiot ovat oikeutettuja
suojaamaan äidin itsemääräämisoikeutta ja oikeutta
yksityisyyteen sallimalla äidin tahtoon perustuvan
abortin raskauden tiettyyn vaiheeseen saakka, esimer-
kiksi siihen saakka kunnes sikiö voisi selvitä hengis-
sä kohdun ulkopuolellakin. Monet roomalaiskatolisesta
uskonnosta virikkeitä saavat tutkijat tai tuomarit edus-
tavat kuitenkin tiukempaa abortin vastaista tulkintaa.

1. ● Keskustelkaa ryhmässä kuoleman-
rangaistuksen mahdollisesta oikeutuk-
sesta ja kuolemanrangaistusta vastaan
puhuvista seikoista. Monissa maissa kuo-
lemanrangaistuksen säilyttämiselle esi-
tetty viimekätinen perustelu on, ettei
yleinen mielipide kannata kuolemanran-
gaistuksen poistamista. Tulisiko näissä
maissa asiasta järjestää kansanäänestys?

2. ● Abortin ohella ihmiselämän määritelmä
ajankohtaistuu eutanasian eli armokuoleman
yhteydessä. Liittyykö sellaisen hoidon lopettami-
seen, jota annetaan parantumattomasti sairaan
henkilön elämän ylläpitämiseksi, samanlaisia
moraalisia ongelmia kuin kuolemanrangaistuksen
täytäntöönpanoon? Onko asiassa merkitystä sillä,
että potilas itse on ilmaissut tahtonsa lopettaa
hoito, kun paranemisen mahdollisuutta ei ole?

Tehtäviä
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Kidutuksen kielto
■ Ihmisoikeuksien julistus ja sitä seuranneet kan-
sainväliset ihmisoikeussopimukset kieltävät joh-
donmukaisesti kidutuksen sekä epäinhimilliset,
julmat tai halventavat rangaistukset ja kohtelut.
Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimukses-
sa asiaa koskeva 3. artikla on saanut selvästi laa-
jemman tulkinnan kuin vain suoranaisen kidutuk-
sen kieltäminen. Esimerkiksi poliisin liian pitkälle
meneviä voimakeinoja, tahdonvastaisen mielisai-
raanhoidon menetelmiä, ruumiillista kuritusta

kouluissa tai yksilön halventavaa kahlitsemista
käsirautoihin yleisön nähden voidaan kaikkia ar-
vioida tuon sopimusmääräyksen kannalta.

Oma tärkeä merkityksensä on sillä, että ky-
seisen artiklan kieltämäksi on katsottu paitsi
valtion omat toimet myös mahdollisen karkotuk-
sen seurauksena yksilön toisessa valtiossa saa-
ma kohtelu. Siten kidutuksen ja epäinhimillisen
kohtelun kiellosta on tullut pakolaisuuden ja per-
hesuhteiden ohella eräs tärkeä ihmisoikeusperus-
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te arvioida karkotusten sallittavuutta. Myös Suo-
messa korkein hallinto-oikeus on kumonnut
useita karkotuspäätöksiä sen vuoksi, että henki-
löä olisi kotimaahan palauttamisen vuoksi uhan-
nut kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.

Euroopan ihmisoikeussopimusta voidaan hy-
vin pitää vaatimustasoltaan pitkälle menevänä oi-
keuksien suojajärjestelmänä, jota voidaan soveltaa
sellaisissa maissa joiden ihmisoikeuskulttuuri on
varsin kehittynyt. Silti myös tämän sopimuksen
soveltamisessa nousee aika ajoin esiin erittäin va-
kavia ihmisoikeusloukkauksia. Ne osoittavat, että
myös Euroopan neuvoston jäsenmaissa saattaa
esiintyä kaikkein perustavimpienkin ihmisoikeuk-
sien ja siten myös ihmisarvon vastaisia käytäntöjä.

Viime vuosina Euroopan ihmisoikeustoimi-
kuntaa ja osin myös ihmisoikeustuomioistuinta
on työllistänyt Turkin tilanne. Erityisesti maan
kaakkoisosissa elävät kurdit ovat tehneet run-
saasti valituksia kidutuksesta, ihmisten katoami-
sesta, raiskauksista ja kylien polttamisesta. Myös
Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komi-
tea on todennut Turkin poliisin harjoittavan jär-
jestelmällisesti pidätettynä olevien kidutusta.

Esimerkki:
tapaus Aksoy v. Turkki

Eräs ihmisoikeustuomioistuimen lopulliseen pää-
tökseen johtanut tapaus on ihmisoikeustoimikun-
nalle vuonna 1993 valittaneen ja 20-vuotiaana vuon-
na 1994 kuolleen Zeki Aksoyn tapaus. Turkin polii-
si pidätti Aksoyn marraskuussa 1992. Hänen oman
ihmisoikeusvalituksensa mukaan hänet riisuttiin
alastomaksi, hänen kätensä sidottiin selän taakse ja

Oikeus turvapaikkaan
■ Eräässä asiassa vuoden 1948 ihmisoikeuksien
julistus menee pitemmälle kuin mistä valtiot ovat
sittemmin kyenneet sopimaan oikeudellisesti vel-
voittavin kansainvälisin sopimuksin. Julistuksen
14. artiklan mukaan jokaisella vainotulla on ”oike-
us hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa”.
Pakolaisuus on eräs aikakautemme vakavimmista
ihmisoikeusongelmista, ja pakolaisten määrä nou-
see jo kahteenkymmeneen miljoonaan ihmiseen.

Vuodelta 1951 oleva YK:n pakolaissopimus
on tarkoitettu antamaan suojaa vainotuille. Ensi

häntä roikotettiin katosta köyden varassa tässä asen-
nossa. Samalla hänen sukuelimiinsä annettiin säh-
köiskuja ja hänen päälleen heitettiin vettä. Kidutusta
jatkettiin toistuvasti neljän päivän ajan. Kun Aksoy
kahden viikon pidätyksen jälkeen vapautettiin, hä-
nen molemmat käteensä olivat halvaantuneet ”pa-
lestiinalaisena hirttämisenä” tunnetun kidutusme-
netelmän aiheuttaman hermovamman takia. Lää-
kärin lausunnon mukaan kädet selän taakse sidot-
tuna roikottaminen selittäisi vamman synnyn.

Toukokuussa 1993 Aksoy valitti Euroopan
ihmisoikeustoimikunnalle kidutuksestaan. Hän
alkoi saada uhkaussoittoja, ja 14.4.1994 hänelle
ilmoitettiin, että hänet surmataan ellei hän pe-
ruuta ihmisoikeusvalitustaan. Kaksi päivää myö-
hemmin Zeki Aksoy ammuttiin kuoliaaksi.

Ihmisoikeustuomioistuin totesi, ettei Turkin
hallitus ollut kyennyt esittämään päteviä selityk-
siä Aksoyn pidätysaikana saamalle vakavalle
vammalle hänen esittämiensä kidutusväitteiden
kumoamiseksi. Siten ne olivat uskottavia ja voi-
tiin käyttää päätöksen perustana, vaikka Turkki
kiisti mitään kidutusta koskaan tapahtuneen.
Turkki oli syyllistynyt Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen 3. artiklassa kiellettyyn kidutukseen.
Sen sijaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei
katsonut voivansa todisteiden puuttuessa pitää
Turkin valtiota vastuullisena Zeki Aksoyn sur-
maamisesta, joten erillisiä johtopäätöksiä ei tehty.
Ihmisoikeustuomioistuin ilmoitti kuitenkin suh-
tautuvansa äärimmäisellä vakavuudella kaikkiin
väitteisiin siitä, että ihmisoikeusvalituksen teh-
neisiin yksilöihin kohdistetaan uhkauksia tai
väkivaltaa. Turkin valtio määrättiin maksamaan
vahingonkorvauksia Zeki Aksoyn sukulaisille.

sijassa se edellyttää pakolaisten saavan oleske-
lumaassaan saman kohtelun kuin maan omat
kansalaiset. Ihmisoikeuksien julistuksen 14. ar-
tiklaa vastaavaa määräystä varsinaisesta oikeu-
desta turvapaikkaan pakolaissopimus ei sisällä.
Sen sijaan siihen sisältyy tärkeä palauttamisen
kielto, joka asiallisesti antaa suojaa vainotuille
samaan tapaan kuin ihmisoikeussopimusten ki-
dutuskielto estää karkottamasta henkilöä maa-
han jossa tämä joutuisi epäinhimillisesti koh-
delluksi.
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Henkilökohtainen vapaus
■ Eräs ihmisoikeusajattelun historiallisista juu-
rista on brittiläinen habeas corpus -instituutio. Jos
valtio riistää yksilön vapauden ja sulkee hänet
selliin esimerkiksi rikoksesta epäiltynä, vapau-
tensa menettäneellä täytyy olla oikeus lyhyen ajan
kuluessa päästä riippumattoman tuomarin eteen.
Instituutio on tärkeä tae laittomia vapaudenriis-
toja ja pidätettyjen pahoinpitelyjä vastaan.

Vanha habeas corpus -instituutio heijastuu
sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5. artik-
lan että YK:n KP-sopimuksen 9. artiklan tekstissä.
Molemmat edellyttävät pääsyä riippumattomaan
tuomioistuimeen vapaudenriiston laillisuuden
tutkimiseksi, perustuipa vapaudenmenetys ri-
kosepäilyyn, henkilön sairauteen tai johonkin
muuhun seikkaan.

Kun Suomi aikoinaan liittyi YK:n KP-sopi-
mukseen, tehtiin 9. artiklan kääntämisessä sel-

lainen virhe, että vaatimus vapaudenriistojen
tuomioistuinkontrollista koski kotimaisten kään-
nösten mukaan vain epäiltyyn rikokseen perus-
tuvia vapaudenriistoja. Sen sijaan esimerkiksi
mielenterveyslain, ulkomaalaislain tai sotilasku-
rinpitolain mukaiset vapaudenriistot olisivat ol-
leet tämän vaatimuksen ulottumattomissa. Niin-
pä suomalaista lainsäädäntöä ei kaikilta osin
korjattu sopimuksen mukaiseksi.

Tapauksessa Vuolanne v. Suomi (1989) YK:n
ihmisoikeuskomitea vahvisti, että vaatimus tuo-
mioistuimen valvonnasta koskee myös niin sa-
nottuja hallinnollisia vapaudenriistoja eikä vain
rikoksesta epäiltyjä. Kun valittajalle oli armeijassa
langetettu 10 vuorokauden arestirangaistus, josta
silloisen lain mukaan ei ollut mahdollisuutta
valittaa tuomioistuimelle, kyseessä oli KP-sopi-
muksen loukkaus.

Pakolaisille annettavan suojan muoto eli tur-
vapaikka on silti jäänyt kansallisessa lainsäädän-
nössä säänneltäväksi instituutioksi. Suomen ulko-
maalaislaissa turvapaikan saamisen edellytykset
on määritelty YK:n pakolaissopimuksen pakolais-
määritelmää läheisesti seuraten.

YK
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Ihmisoikeuskomitean näkökannat
(35. istuntokausi)
koskien ilmoitusta 265/1987

Valittaja:...................... Antti Vuolanne
(asiamiehen edustamana)

Uhri: .................................... Valittaja
Sopimusvaltio: ...........................Suomi
Valituksen päiväys: ............. 31.10.1987
Päätös tutkittavaksi
ottamisesta: .......................... 8.7.1988

* * *
1. ● Valittajana on (alkuperäinen kirjelmä
31.10.1987, täydentävä kirjelmä 25.2.1989) Antti
Vuolanne, 21-vuotias Suomen kansalainen Porin
kaupungista. Hän väittää Suomen loukanneen
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
van yleissopimuksen 2. artiklan 1.–3. kappalei-
ta, 7. artiklaa ja 9. artiklan 4. kappaletta sekä ole-
vansa kyseisten sopimusloukkausten uhri. Valit-
tajaa edustaa asiamies.

* * *
9.3 ● Komitea on havainnut sopimusvaltion kat-
sovan, ettei Vuolanteen tapaus kuulu yleissopi-
muksen 9. artiklan 4. kappaleen piiriin. Komitean
mielestä tämä kysymys on ratkaistava yleissopi-
muksen sanamuodon ja päämäärän perusteella.
Komitea toteaa, että yleissopimus ei sisällä mi-
tään määräystä, joka yleisesti sulkisi sen sovelta-
misalan ulkopuolelle jotkin henkilöryhmät. Yleis-
sopimuksen 2. artiklan 1. kappaleen mukaan ”jo-
kainen sopimusvaltio sitoutuu kunnioittamaan
ja takaamaan jokaiselle alueellaan olevalle ja oi-
keuspiiriinsä kuuluvalle yksilölle tässä yleissopi-
muksessa tunnustetut oikeudet ilman minkään-
laista rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen,
uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipitee-
seen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkupe-
rään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun ase-
maan perustuvaa syrjintää”. Artiklan kaikenkat-
tava luonne ei jätä sijaa sellaisille erotteluille eri
henkilöryhmien välillä, kuten esimerkiksi sivii-
lien ja asevoimien jäsenten välillä, että yleissopi-
muksen voitaisiin katsoa soveltuvan toisessa ta-
pauksessa, mutta ei toisessa. Myös yleissopimuk-
sen valmisteluasiakirjat ja ihmisoikeuskomitean
hyväksymät yleiset kannanotot (general com-
ments) osoittavat, että yleissopimuksen tarkoi-

tuksena on peräänkuuluttaa ja määritellä tietyt ihmis-
oikeudet kaikille ja turvata niiden toteutuminen. Sen
vuoksi on selvää, ettei yleissopimusta ole tarkoitet-
tu sääntelemään eikä yleissopimuksen voi tulkita
sääntelevän sitä, kenen oikeudet turvataan, vaan
sitä, mitkä oikeudet turvataan ja missä määrin.
Tästä seuraa, että käsillä olevassa tapauksessa
9. artiklan 4. kappaleen soveltamista ei voida
sulkea pois.
9.4 ● Komitea toteaa, että on tavallista, että
asepalvelua suorittavat joutuvat liikkumis-
vapauttaan koskevien rajoitusten alaisiksi.
On selvää, ettei tässä olla 9. artiklan 4. kap-
paleen soveltamisalueella. Komitea on
myös sitä mieltä, ettei kurinpitorangais-
tus tai -toimi, joka siviilihenkilöön koh-
distettuna olisi katsottava vapaudenriis-
toksi, ehkä ole luettava sellaiseksi, kun se
kohdistuu sotilaaseen. Rangaistus tai
toimi voi kuitenkin tulla 9. artiklan 4.
kappaleen piiriin, jos se merkitsee pi-
temmälle meneviä ja ylimääräisiä rajoi-
tuksia normaalin asepalvelun olosuhtei-
siin ja poikkeamista normaaleista elin-
olosuhteista kyseessä olevan sopimus-
valtion asevoimissa. Sen arvioimiseksi
milloin tästä on kysymys, huomioon on
otettava koko joukko tekijöitä, kuten ran-
gaistuksen tai toimen luonne, kesto, vai-
kutukset ja täytäntöönpanotapa.
9.5 ● Kurinpitoseuraamusta täytäntöön
pantaessa Vuolanne suljettiin pois tavalli-
sista palvelusvelvollisuuksistaan ja hänen
oli vietettävä 10 vuorokauden ajan päivänsä
ja yönsä kooltaan 2 x 3 metrin sellissä. Hä-
net päästettiin sellin ulkopuolelle vain ruo-
kailua, WC:ssä käyntiä ja päivittäistä puolen
tunnin ulkoilua varten. Häntä kiellettiin puhu-
masta muiden rangaistujen kanssa ja pitämästä
ääntä sellissään. Hänen kirjeenvaihtoonsa ja hen-
kilökohtaisiin muistiinpanoihinsa puututtiin. Laa-
tijan kärsimä rangaistus on kestoltaan huomattava
ja lähellä lyhintä mahdollista Suomen rikoslain nojalla
tuomittavaa vankeusrangaistusta. Näiden olosuhteiden
valossa komitea katsoo, että kyseisen kaltainen sellissä
suoritettava 10 vuorokauden arestirangaistus ei kuulu ta-
vanomaiseen asepalveluun ja ylittää sotilaselämän aiheutta-
mat normaalit rajoitukset. Kyseinen kurinpitorangaistus mer-

YK:n ihmisoikeuskomitean näkökannat valituksessa
Antti Vuolanne v. Suomi (valitus no. 265/1987). (otteita)
Ratkaisu annettu 7.4.1989  YK-asiakirja: CCPR/C/35/D/265/1987/Rev.1
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kitsi sosiaalisen eristämisen astetta, joka yleensä liittyy 9. artiklan 4. kap-
paleen tarkoittamaan vapaudenriistoon. Sen vuoksi sitä on pidettävä va-

paudenriistona 9. artiklan 4. kappaleen mielessä. Tässä yhteydessä ko-
mitea viittaa yleiseen kannanottoonsa 8 (16), jonka mukaan useimmat

9. artiklan määräykset soveltuvat kaikkiin vapaudenriistoihin, olivat
ne sitten rikosoikeudellisia tai mielisairauteen, irtolaisuuteen, huu-

meiden väärinkäyttöön, kasvatuksellisiin päämääriin taikka maa-
hanmuuttokontrolliin perustuvia. Komitea ei voi hyväksyä so-
pimusvaltion kantaa, jonka mukaan sotilaskurinpitomenette-
lyssä määrättävä vapaudenriisto ei edellyttäisi 9. artiklan 4.
kappaleen menettelyllisiä takeita sen vuoksi, että se on asian-
mukaisesti säännelty lailla.
9.6 ● Komitea toteaa edelleen, että aina milloin hallinnol-
linen elin tai viranomainen päättää henkilön vapauden riis-
tämisestä, 9. artiklan 4. kappale epäilyksittä velvoittaa sopi-
musvaltion antamaan vapautensa menettäneelle henkilölle
oikeuden vedota tuomioistuimeen. Käsillä olevan tapauksen
kannalta ei ole merkitystä sillä, olisiko kyseessä yleinen tuo-
mioistuin vai sotilashenkilöitä koskeva erityistuomioistuin.
Komitea ei hyväksy sopimusvaltion kantaa, jonka mukaan
ylemmälle upseerille Suomessa nykyisin voimassa olevan
sotilaskurinpitolain nojalla tehtävä tarkastuspyyntö olisi
verrattavissa valituksen oikeudelliseen tutkimiseen ja ares-
tista päättävät upseerit toimisivat oikeudenkäyttötehtäväs-
sä tai lähes oikeudenkäyttötehtävässä. Vuolanteen tapauk-
sessa noudatettu menettelytapa ei ollut luonteeltaan lain-
käyttöä, ja rangaistuksen 17.7.1987 tekemällään päätöksellä
pysyttänyttä ylempää upseeria ei voida pitää ”tuomioistui-
mena” 9. artiklan 4. kappaleen mielessä; sen vuoksi sopi-
musvaltion viranomaiset eivät ole noudattaneet tuon sopi-
musmääräyksen asettamia velvoitteita.
9.7 ● Komitea toteaa, että 2. artiklan 1. kappale merkitsee

sopimusvaltioiden yleistä velvoittautumista asiassa, jossa
komitea on todennut 9. artiklan 4. kappaleen sisältämää yk-

sityiskohtaisempaa määräystä loukatun valituksen laatijan ta-
pauksessa. Tämän vuoksi 2. artiklan 1. kappale ei edellytä ko-

mitean erillistä kannanottoa.
10. ● Ihmisoikeuskomitea, toimien kansalais- ja poliittisia oi-

keuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen
pöytäkirjan 5. artiklan 4. kappaleen nojalla, toteaa näkökantanaan

valituksen osoittavan yleissopimuksen 9. artikla 4. kappaletta lou-
katun, kun Vuolanteella ei ollut mahdollisuutta saattaa vapaudenriis-

toaan tuomioistuimen tutkittavaksi.
11. ● Tämän vuoksi komitean näkökanta on, että sopimusvaltio on

velvollinen ryhtymään tehokkaisiin toimiin hyvittääkseen 2. artiklan 3. (a)
kappaleen mukaisesti Vuolanteen kärsimän loukkauksen ja varmistamaan,

ettei vastaavia loukkauksia enää tulevaisuudessa tapahdu.
(Suomennos Martin Scheinin)
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Syrjinnän kielto
Mitä on syrjintä?

Useimmissa ihmisoikeussopimuksissa on syrjin-
nän kieltävä artikla. Tämän taustalla on ihmis-
oikeuksien perustava universaalisuus: jos kerran
ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ihmisoikeuksia
loukataan aina, jos yhtä ihmistä tai ihmisryhmää
kohdellaan ilman hyväksyttävää perustetta eri
tavoin kuin toisia samassa asemassa olevia. Äs-
ken sanottu sisältää syrjinnän määritelmän: syr-
jintää ei ole kaikki erilainen kohtelu, vaan sellai-
nen erottelu joka kohdistuu jollakin merkityksel-
lisellä tavalla samassa asemassa oleviin ja jolle ei
ole esitettävissä hyväksyttävää tarkoitusperää.

Samassa asemassa olevia ovat esimerkiksi
työnhakijat, julkisten palvelujen käyttäjät tai
asevelvolliset. Jos jonkin tällaisen henkilöryhmän
sisällä tehdään erotteluja, niille on esitettävä ih-
misoikeuksien kannalta hyväksyttävä perustelu.
Muutoin on kyse syrjinnästä. Sen sijaan syrjin-
nästä ei välttämättä ole kysymys, jos selvästi eri
asemassa olevat ihmiset kokevat tulevansa koh-
delluiksi eri tavoin – esimerkiksi jos yliopistos-
sa opiskelevan opintotuki on pienempi kuin vas-
taavan ikäisen työttömän henkilön saama työt-
tömyysturva.

Erityisen herkästi erottelua pidetään syrjivä-
nä, jos sen taustalla on syrjivä tarkoitusperä. Esi-
merkiksi ravintolan asiakkaiden erottelu ihonvä-
rin perusteella tai työnhakijoiden karsinta suku-
puolen perusteella ovat ilmeisiä syrjintätilanteita.
Mutta myös erottelun syrjivä vaikutus, ilman
syrjivää tarkoitusperääkin, voi muuttaa sen syr-
jinnäksi. Joskus käytetään termejä välitön ja vä-
lillinen syrjintä näiden tilanteiden erottamiseksi.

Suomen Hallitusmuoto
II. Perusoikeudet, 5 §

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän,

alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa ke-
hitystään vastaavasti itseään koskeviin asioihin.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelä-
mässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen
mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Suomen Hallitusmuodon 5. §:n 2. mo-
menttiin kirjattu syrjinnän kielto vastaa
kirjoittamistavaltaan tekstissä esitettyä
syrjinnän määritelmää.
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Syrjinnän kielto ihmisoikeussopimuksissa

Eräät ihmisoikeussopimukset on laadittu nimenomaan syrjinnän torjumiseksi.
Tällaisia ovat esimerkiksi YK:n rotusyrjinnän vastainen yleissopimus sekä YK:n nais-
ten oikeuksien sopimus, joiden laadinnan keskeinen lähtökohta on ollut tiettyihin
heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvan syrjinnän kieltäminen.

Yleensä myös niin sanottuihin yleisiin ihmisoikeussopimuksiin sisältyy
syrjinnän kieltävä artikla. Sellainen on esimerkiksi Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksessa (14. artikla), YK:n yleissopimuksessa taloudellisista, sosiaalisis-
ta ja sivistyksellisistä oikeuksista (2. artikla) sekä YK:n yleissopimuksessa
kansalais- ja poliittisista oikeuksista (2. ja 26. artikla). Näistä viimeksi mainittu
sopimusmääräys menee kaikkein pisimmälle, koska se on luonteeltaan itse-
näinen. Kun ihmisoikeussopimukset yleensä kieltävät syrjinnän kyseisessä
sopimuksessa turvattujen oikeuksien nauttimisessa, KP -sopimuksessa syr-
jintäkielto kattaa kaikki elämänalueet ja on siten itsenäinen ihmisoikeus. KP-
sopimusta tulkittaessa syrjinnäksi on katsottu muun muassa naisten miehiä
huonompi kohtelu työttömyysturvan myöntämisessä Alankomaissa sekä
Ranskan valtion maksamat erilaiset eläkkeet maan omille kansalaisille ja
Ranskan asevoimissa palvelleille Senegalin kansalaisille.

Esimerkki: siirtotyöläisten sosiaaliturva

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa syrjinnän kielto on siinä mielessä epä-
itsenäinen, että sen loukkauksen toteamiseksi vaaditaan, että syrjintä on ta-
pahtunut jonkin sopimuksessa muutoin turvatun oikeuden alueella. Silti myös
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkinta on lähentynyt laaja-alaista
syrjinnän kieltoa. Eräät sosiaaliturvaan liittyvät erottelut on katsottu syrjiviksi
niiden liittyessä joko omaisuuteen tai oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

* * *
Turkin kansalainen Cevat Gaygusuz eli vuodesta 1973 niin sanottuna siirtotyöläisenä
Itävallassa. Vuodesta 1984 lähtien hän oli työttömänä ja nautti maaliskuuhun 1987
saakka ansioihin perustuvaa työttömyysturvaa, jonka rahoittamiseen hän oli osal-
listunut maksamalla työssä ollessaan työttömyysvakuutusmaksua. Kun työttö-
myysturvan säädetty enimmäiskesto täyttyi, Gaygusuz haki toimeentulotukea.

Hänelle kerrottiin, että oikeus toimeentulotukeen mää-
räytyi aiemman työhistorian ja työttömyysvakuutus-
maksun maksamisen perusteella, mutta lisäksi hakijan
tuli olla Itävallan kansalainen. Gaygusuz jäi siis ilman toi-
meentulotukea. Hän poistui taloudellisten olosuhteiden
pakottamana maasta, mutta valitti kuitenkin Euroopan
ihmisoikeustoimikunnalle.

Monien vaiheiden jälkeen Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin päätti, että Itävallan toimeentulotu-
kietuudella oli kyllin kiinteä yhteys henkilön omaisuu-
den suojaan, jotta väite syrjinnästä voitiin tutkia Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen nojalla. Kun Gaygu-
suzilta oli evätty toimeentulotuki yksinomaan hänen
kansalaisuutensa vuoksi eikä Itävalta ollut esittänyt hy-
väksyttävää perustelua kansalaisuuteen perustuvalle
erottelulle, kyseessä oli kielletty syrjintä ja Itävalta tuo-
mittiin maksamaan Gaygusuzille vahingonkorvausta.
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Syrjinnän käsite on varsin tulkinnanvarai-
nen, eikä sen tarkastelussa voida välttää
moraalista arviointia siitä, onko jokin
menettely oikein vai väärin. Keskustelkaa
ryhmässä, onko syrjinnälle – erotuksena
hyväksyttävästä erottelusta – esitettävissä
tunnusmerkkejä, jotka voisitte kaikki hyväk-
syä. Voitte käsitellä esimerkiksi seuraavia
kysymyksiä:

1. ● Ovatko jotkin erotteluperusteet erityi-
sen herkästi syrjiviä, esimerkiksi sellaiset
jotka perustuvat ihonväriin tai sukupuoleen?

2. ● Onko ajatus herkästi syrjivistä erot-
teluista yleistettävissä siten, että syrjin-
tänä on pidettävä yleensä erottelua, joka
perustuu ihmisen synnynnäisiin ominai-
suuksiin tai muutoin sellaisiin tekijöihin,
joihin henkilö ei ole omilla tietoisilla va-
linnoillaan voinut vaikuttaa?

3. ● Mikä osuus erottelun muodostumisessa
syrjiväksi on erottelun vaikutuksilla? Jos kah-
delle ryhmälle kuitenkin tarjotaan periaatteessa
samanlaiset palvelut (segregaatio), milloin on
kyse syrjinnästä? Esimerkiksi kouluvessojen ra-
kentaminen erikseen pojille ja tytöille tuntuu
hyväksyttävältä, mutta koulujen rakentaminen
erikseen mustille ja valkoisille ei. Miksi?

4. ● Pidättekö hyväksyttävänä heikossa yhteis-
kunnallisessa asemassa olevan ryhmän jäsenten
positiivista erityiskohtelua? (Termistä ks. tar-
vittaessa seuraavaa tekstijaksoa.) Onko hyväk-
syttävyyden edellytyksenä, että kyseinen suo-
sinta on luonteeltaan tilapäistä ja tarkoitet-
tu toteutettavaksi vain niin kauan kunnes to-
siasiallinen yhdenvertaisuus on saavutettu?
Entä miten positiivinen erityiskohtelu on ero-
tettavissa edellisessä kysymyksessä tarkoite-
tusta segregaatiosta?

Tehtävä

Toinen esimerkki:
ravintolasyrjintä

Ihmisoikeussopimukset tai Suomen perustuslaki
asettavat yleensä velvoitteita Suomen valtiolle tai
yleisemmin julkisen vallan käytölle – siis muun
muassa lainsäätäjälle, tuomioistuimille, viran-
omaisille ja kunnille. Yksityisille yrityksille tai yk-
sityishenkilöille niistä ei yleensä seuraa välittö-
miä velvoitteita. Ihmisoikeuksien toteutuminen
yksityisten välisissä suhteissa onkin ensi sijassa
valtion lainsäädännön varassa. Suomi toteuttaa
ihmisoikeussopimuksia muun muassa säätämäl-
lä lakeja, joilla kielletään myös yksityisten harjoit-
tama syrjintä työhönotossa tai yleisölle suunnat-
tujen palvelujen tarjonnassa.

Kun Suomi aikoinaan liittyi YK:n rotusyrjinnän
vastaiseen yleissopimukseen, rikoslakiin lisättiin
säännökset syrjintään kiihottamisesta sekä syrjin-
nästä muun muassa palveluja tarjottaessa. Rikoslain
mukaan on rangaistavaa evätä yleisölle tarjolla olevat
palvelut yksilöltä tai ryhmältä muun muassa ihon-
värin, etnisen alkuperän, sukupuolen, iän, sukupuo-
lisen suuntautumisen, uskonnon tai terveydentilan
perusteella. Silti esimerkiksi ravintoloiden ovella

saattaa edelleen kuulla, että sisäänpääsy on evätty esi-
merkiksi ihonvärin tai vammaisuuden perusteella ja että
”ravintolalla on oikeus valita asiakkaansa”. On totta, että
ravintolalla on oikeus evätä asiakkaan sisäänpääsy tä-
män aikaisemman käytöksen perusteella, mutta rikos-
laki tekee rangaistavaksi muunlaisen kuin aidosti yksilön
omaan toimintaan perustuvan erottelun. Ihonväriään ei
kukaan ole voinut valita, ja monet maassamme asuvat
tummaihoiset ihmiset kokevat syvästi loukkaavana
heihin kohdistuvan ravintolasyrjinnän.

Romanit ovat jo pitkään nostaneet oikeusjuttu-
ja ravintolasyrjinnän vuoksi, yleensä hyvällä menes-
tyksellä, kunhan poliisi on saatu ensin tutkimaan
tapaus. Viime vuosina myös maamme ulkomaalais-
peräiset asukkaat ovat nostaneet vastaavia oikeusjut-
tuja esimerkiksi mustaihoisiin kohdistuvan ravinto-
lasyrjinnän vuoksi. Yleensä vain ravintolan ovimies
on tuomittu sakkorangaistukseen, mutta lisääntyväs-
sä määrin työnantaja eli yritys on tuomittu maksa-
maan vahingonkorvausta. Jos ravintolan tai ravinto-
laketjun johdon osallisuus syrjintään kyetään osoit-
tamaan, myös syrjivien ohjeiden antaja voidaan tuo-
mita rangaistukseen. Jyväskylän Arctia-hotellin tapa-
uksessa johdon vastuu onnistuttiin todistamaan ja
myös johtoporras sai maksaa sakkoja.
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Vähemmistöt ja alkuperäiskansat
■ Vaikka ihmisoikeudet ovat perimmältään yksilön
oikeuksia, ei tämä ole muodostunut kansainvälisessä
ihmisoikeuskeskustelussa esteeksi tunnistaa ihmis-
ryhmiä, joiden jäsenten ihmisoikeudet tulevat erityi-
sen herkästi loukatuiksi, ja joiden suojaamiseksi siksi
ehkä vaaditaan erityisiä toimenpiteitä. Perimmältään
myös ryhmäkohtaisten tarkastelujen lähtökohtana on
ajatus samojen ihmisoikeuksien turvaamisesta kai-
kille. Tämän ajatuksen toteuttaminen saattaa kuiten-
kin vaatia niin sanottua positiivista erityiskohtelua,
jotta yhtäläisiksi oletetut ihmisoikeudet saadaan
myös käytännössä turvatuiksi esimerkiksi naisille,
pakolaisille tai etnisten vähemmistöjen jäsenille.

Monissa ihmisoikeussopimuksissa kysymys vä-
hemmistöjen oikeuksista esitetään syrjintäkiellon yhtey-
dessä. Onko erityisten palvelujen tai etujen suominen
vähemmistölle oikeutettua sellaisena positiivisena eri-

tyiskohteluna, joka tähtää oikeuksien yhtäläisyyteen?
Missä vaiheessa tuollainen erityiskohtelu muuttuu
etuoikeuksien antamiseksi ja siten syrjinnäksi muita
kohtaan? Jos erityiskohteluun ei ryhdytä, onko yh-
teiskunnassa esiintyvä tosiasiallinen eriarvoisuus
luonnehdittavissa syrjinnäksi, vaikka muodollisesti
vähemmistön jäseniä kohdeltaisiin samalla tavoin
kuin muitakin? Viimeksi esitetty kysymys nousee
esimerkiksi tilanteessa, jossa valtio ei tarjoa tai tue
mitään muuta kuin valtion virallisella kielellä tapah-
tuvaa koulutusta. Vaikka muodollisesti kaikkia koh-
dellaan samalla tavoin, käytännössä osa väestöstä
saatetaan sulkea koulutusmahdollisuuksien ulko-
puolelle.

Viime vuosikymmeninä on esiintynyt pyrki-
myksiä turvata vähemmistöihin kuuluville yksi-
löille täydet ihmisoikeudet uusin ihmisoikeusso-
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pimuksin tai sisällyttämällä yleisiin ihmisoike-
ussopimuksiin vähemmistösuojaa koskevia mää-
räyksiä. Euroopan neuvostossa on laadittu vä-
hemmistökieliä ja alueellisia kieliä koskeva yleis-
sopimus sekä kansallisia vähemmistöjä koskeva
puitesopimus. YK on hyväksynyt erityisen vä-
hemmistöjen oikeuksien julistuksen ja vastaavaa
julistusta alkuperäiskansojen oikeuksista valmis-
tellaan. Kansainvälinen työjärjestö on vuonna
1989 hyväksynyt uuden yleissopimuksen (nro
169) alkuperäiskansojen oikeuksista. Suomi ei ole
toistaiseksi liittynyt tähän sopimukseen, mutta
eduskunta on puoltanut sopimuksen ratifiointia.

Vähemmistön käsite ei ole yksiselitteinen. Eräät
Euroopan maat kieltävät vähemmistöjen olemas-
saolon alueellaan, koska katsovat oikeuksien anta-
misen erikseen vähemmistöille olevan ristiriidas-
sa yhdenvertaisuuden kanssa. Euroopassa käytetään
usein käsitettä ”kansallinen vähemmistö”, millä
tarkoitetaan tietyssä maassa jo pitkään asunutta
omaleimaista väestöryhmää, jonka jäsenet ovat
maan kansalaisia. YK:ssa puolestaan on omaksut-
tu laajempi vähemmistökäsite, joka kattaa myös
siirtotyöläiset ja jopa maassa tilapäisesti oleskelevat
ryhmät. Erityisesti mitä tulee valtioiden velvollisuu-
teen positiivisin toimenpitein turvata vähemmistöi-
hin kuuluvien yksilöiden oikeudet, velvoitteiden aste
saattaa kuitenkin riippua ryhmän pysyvyydestä.

Jos Suomeen saapuu esimerkiksi linja-autol-
linen portugalilaisia turisteja, ihmisoikeuksia louk-
kaavaa olisi heidän sakottamisensa portugalin
kielen käytöstä tai oman uskontonsa harjoittami-
sesta. Sen sijaan vasta ryhmän koon kasvaessa ja
oleskelun muuttuessa pysyväksi voidaan sanoa,
että valtiolla ja kunnilla on velvollisuus järjestää
tietylle maahanmuuttajaryhmälle kouluopetusta
tämän omalla kielellä, ainakin siihen määrään, että
maamme kouluissa muutoin annettavan opetuk-
sen seuraaminen tulee mahdolliseksi.

Alkuperäiskansalla tarkoitetaan väestöä, joka
polveutuu maassa tai tietyllä alueella ennen nykyi-
sen valtaväestön saapumista eläneestä kansasta ja
joka on ainakin jossain määrin säilyttänyt yhtey-
den tuohon aikaan – esimerkiksi luonnolliseen
ympäristöön perustuvien elinkeinojen tai kielen
muodossa. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venä-
jällä elävät saamelaiset ovat eräs Euroopan har-
voista alkuperäiskansoista. Alkuperäiskansa on
usein samalla vähemmistö. Esimerkiksi Suomen
saamelaiset ovat vähemmistö paitsi koko maan
tasolla myös kaikissa saamelaisalueen kunnissa
(Enontekiö, Inari ja Sodankylän kunnan koillisosa)
saamelaisenemmistöistä Utsjoen kuntaa lukuun
ottamatta. Maailman mitassa kaikki alkuperäis-
kansat eivät kuitenkaan halua tulla luonnehdituksi
vähemmistöksi, koska ne ovat enemmistönä omal-
la perinteisellä asuinalueellaan ja kiistävät nykyis-
ten valtiollisten rajojen oikeutuksen.

Aiemmin monet valtiot harjoittivat sulauttavaa
(assimiloivaa) toimintatapaa suhteessa alkuperäis-
kansoihin ja myös vähemmistöihin. Myös Suomen
valtion toimissa saamelaisväestön suhteen on aiem-
min ollut vahva sulauttava painotus, kun paimen-

Suomen Hallitusmuoto II. Perusoikeudet, 14 §

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.
Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa

kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan
lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön si-
vistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää
ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä
viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi
tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Vuoden 1995 perusoikeusuudistukses-
sa hallitusmuodon 14. §:n 3. moment-
ti laadittiin osin KP-sopimuksen 27.
artiklan pohjalta.
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tolaisporonhoito korvattiin paliskuntalaitoksella
itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä ja kun saame-
laiset erityisesti toisen maailmansodan jälkeen
pyrittiin asuttamaan kyläkeskuksiin. Nykyisin sekä
kansainvälisesti että Suomessa painotetaan aiem-
paa enemmän ajatusta erilaisten elämäntapojen ja
kulttuurien itseisarvosta. Painopiste on siirtynyt
sulauttamisesta erilaisuuden suojeluun. Myös edellä
mainittu Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1989
alkuperäiskansasopimus kuvastaa tätä siirtymää.
Sopimus korvasi vuodelta 1957 olleen aiemman,
vahvasti assimilaatioon tähtäävän sopimuksen.

Suomen kannalta ehkä tärkein vähemmistöjen
oikeuksia koskeva sopimusmääräys sisältyy YK:n
yleissopimukseen kansalaisoikeuksista ja poliittisis-
ta oikeuksista. Yleissopimuksen 27. artiklan mukaan
vähemmistöihin kuuluvilta yksilöiltä ei saa kieltää
oikeutta käyttää omaa kieltään, harjoittaa omaa
uskontoaan tai nauttia omasta kulttuuristaan.

Esimerkki: Angelin
saamelaisten valitukset
YK:n ihmisoikeuskomitealle

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
van yleissopimuksen 27. artiklassa käytetty kult-
tuurin käsite ymmärretään laajasti. Vähemmis-
töjen ja erityisesti alkuperäiskansojen ollessa
kyseessä sen ymmärretään kattavan myös ryh-
mälle ominaisen elämäntavan perustana olevat
perinteiset tai muutoin tyypilliset elinkeinot.
Sama lähtökohta on omaksuttu myös KP-sopi-
muksen 27. artiklaa läheisesti vastaavan Suomen
hallitusmuodon 14. §:n 3. momentin laadinnassa.

Eräissä Ruotsia ja Suomea koskevissa yksilöva-
litustapauksissa YK:n ihmisoikeuskomitea on to-
dennut, että saamelaisten poronhoito kuuluu sopi-
muskohdassa tarkoitetun kulttuurin piiriin. Tälle
onkin vahvoja perusteita. Vaikka poronhoitoa Suo-
messa saavat harjoittaa muutkin kuin saamelaiset,
poronhoito on kuitenkin maamme saamelaisen
väestönosan toimeentulon perusta sekä saamen
kielen, yhteisöllisen elämän, käsityö- ja käyttöesi-
neistön ja taiteellisen ilmaisun tärkeä tukipylväs.
Siten kaikki sellaiset maankäytölliset toimet, jotka
koskevat saamelaisten käyttämiä porolaitumia,
voivat periaatteessa muodostua mainitun sopimus-
kohdan ja siis ihmisoikeuksien loukkaukseksi.

* * *
Tapauksessa Ilmari Länsman ym. v. Suomi (1994)
joukko saamelaisia Angelin alueelta valitti YK:n

ihmisoikeuskomitealle siitä, että poroerotuspai-
kan lähelle hyväksytty kivilouhos ja siihen liittyvä
raskas liikenne haittasivat porojen laiduntamista
ja poronhoitotöitä siinä määrin, että loukattiin
alueen saamelaisten oikeutta nauttia omasta
kulttuuristaan. Louhos oli perustettu Inarin kun-
nan myöntämän maa-ainesten ottamisluvan ja
Metsähallituksen kiviyhtiön kanssa tekemän
maanvuokrasopimuksen perusteella. Vaaran lael-
ta oli tarkoitus louhia anortosiittia, varsin vaaleaa
rakennuskiveä joka oli ehdolla Helsingissä sijait-
sevan Finlandia-talon seinämateriaaliksi.

Marraskuussa 1994 ihmisoikeuskomitea an-
toi päätöksen, jonka mukaan alueella suoritetun
koelouhinnan vähäinen määrä huomioon ottaen
jo tapahtunut louhinta ei loukannut valittajien oi-
keutta nauttia omasta kulttuuristaan. Poronhoito
kyllä kuului saamelaisten tapauksessa sopimuk-
sessa tarkoitetun kulttuurin alaan. Jotta Suomi
toimisi sopusoinnussa 27. artiklan kanssa, poron-
hoidon kanssa kilpailevat taloudelliset toiminnot
tulee toteuttaa siten, että saamelaisten poronhoi-
don kannattavuus säilyy. Komitea jatkoi: ”Edel-
leen, jos laajamittainen kaivostoiminta Angelin
alueella sallittaisiin tai louhintalupia jo saaneiden
yhtiöiden toimintaa merkittävästi laajennettai-
siin, tilanne saattaa muodostua valittajien yleis-
sopimuksen 27. artiklan nojalla nauttimien oike-
uksien loukkaukseksi, erityisesti mitä tulee hei-
dän oikeuteen nauttia omasta kulttuuristaan.
Sopimusvaltio on velvollinen pitämään tämän
mielessä pidentäessään olemassaolevia sopimuk-
sia tai myöntäessään uusia.”

Päätöksen jälkeen Metsähallitus ei ole aina-
kaan toistaiseksi uudistanut kiviyhtiön kanssa
tehtyä maanvuokrasopimusta. Korkein hallinto-
oikeus puolestaan on kumonnut koko joukon
saamelaisten poronhoitoon käyttämille alueille
sijoittuvia kaivoslain nojalla annettuja valtaus-
päätöksiä, koska kauppa- ja teollisuusministeriö
ei niitä tehdessään ollut asianmukaisesti ottanut
huomioon KP-sopimuksen 27. artiklaa ja kuullut
saamelaisia. Lopullisia päätöksiä näihin kiistoi-
hin ei kuitenkaan ole vielä saatu. Lisäksi Metsä-
hallitus on jatkanut hakkuita saamelaisalueella,
huolimatta paikallisten paliskuntien vastustuk-
sesta. Saamelaisen kulttuurimuodon suojaami-
sesta seuraavat rajoitukset kilpaileville maan-
käyttötavoille ovat ilmeisesti tulevaisuudessakin
oikeusprosessien kohteena suomalaisissa tuo-
mioistuimissa ja YK:n ihmisoikeuskomiteassa.
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Ihmisoikeuskomitean näkökannat
(52. istuntokausi)
koskien ilmoitusta no. 511/1992
Valittaja:.......... Ilmari Länsman ja muut

(asiamiehen edustamina)
Uhrit: .................................. Valittajat
Sopimusvaltio: ...........................Suomi
Valituspäivä:........................ 11.6.1992

(ensimmäinen valituskirjelmä)
Päätös tutkittavaksi
ottamisesta: ...................... 14.10.1993

* * *
1. ● Valittajat ovat Ilmari Länsman ja 47 muuta
Muotkatunturin paliskunnan ja Angelin kyläyhtei-
sön jäsentä. He väittävät Suomen loukanneen kan-
salaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
yleissopimuksen 27. artiklaa ja olevansa tämän
loukkauksen uhreja. Valittajia edustaa asiamies.

* * *
3.1 ● Valittajat katsovat, että kivenlouhinta Ete-
lä-Riutusvaarassa ja kivenkuljetus heidän poron-
hoitoalueidensa halki loukkaavat heidän yleisso-

pimuksen 27. artiklassa turvattuja oikeuksiaan, eri-
tyisesti heidän oikeuttaan nauttia omasta kulttuuris-
taan, joka on perinteisesti perustunut ja edelleen olen-
naisesti perustuu poronhoitoon.
3.2 ● Tukeakseen väitettään 27. artiklan loukkaami-
sesta, valittajat viittaavat ihmisoikeuskomitean ilmai-
semiin näkökantoihin sen käsittelemissä tapauksissa
Ivan Kitok (no. 197/1985) ja B. Ominayak, Chief of the
Lubicon Lake Band v. Canada (no. 167/1984), sekä
ILO:n sopimukseen no. 169, joka koskee itsenäisten
maiden alkuperäis- ja heimokansoja.

* * *
9.1 ● Ihmisoikeuskomitea on tutkinut valituksen
kaikkien osapuolten sille toimittamien tietojen valos-
sa. Komitean ratkaistavana on kysymys siitä, loukkaa-
ko Etelä-Riutusvaaran alueella harjoitettava louhinta
siinä mitassa kuin sitä on tehty tähän saakka tai sii-
nä mitassa, joka olisi sallittua louhintaa haluavalle
yhtiölle annetun luvan perusteella (eli aina 5.000
kuutiometriin saakka), valittajien yleissopimuksen
27. artiklaan perustuvia oikeuksia.
9.2 ● Kiistanalaista ei ole se, etteivätkö valittajat olisi

YK:n ihmisoikeuskomitean näkökannat valituksessa
Ilmari Länsman ym. v. Suomi (valitus no. 511/1992). (otteita)
Ratkaisu annettu 26.10.1994.  YK:n asiakirja: CCPR/C/52/D/511/1992
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27. artiklan tarkoittamaan vähemmistöön kuuluvia
henkilöitä ja sen vuoksi oikeutettuja nauttimaan omasta
kulttuuristaan. Kiistanalaista ei ole sekään, etteikö po-
ronhoito olisi olennainen osa heidän kulttuuriaan. Tässä
yhteydessä ihmisoikeuskomitea muistuttaa siitä, että ta-
loudellinen toiminta voi kuulua 27. artiklan piiriin, jos
se on olennainen osa tietyn etnisen yhteisön kulttuuria.
9.3 ● Oikeutta nauttia omasta kulttuurista ei voida
ratkaista abstraktisti, vaan se on asetettava asiayhtey-
teen. Tässä yhteydessä komitea muistuttaa, että, toisin
kuin sopimusvaltio on esittänyt, 27. artikla ei suojele
yksinomaan kansallisten vähemmistöjen perinteisiä
elinkeinoja. Siten se, että valittajat ovat vuosien var-
rella muokanneet poronhoitomenetelmiään ja har-
joittavat sitä modernin teknologian avulla, ei estä
heitä vetoamasta yleissopimuksen 27. artiklaan.
Lisäksi Riutusvaaralla on edelleen uskonnollista mer-
kitystä heidän kulttuurilleen. Komitea myös huomioi
valittajien huolen siitä, että muuttunut ympäristö voi
vaikuttaa haitallisesti teurasporojen laatuun.
9.4 ● On ymmärrettävää, että valtio haluaa tukea ke-
hitystä tai edistää yritysten taloudellista toimintaa.
Valtion toimimisvapauden laajuutta ei pidä arvioida
viittaamalla valtion harkintavaltaan, vaan viittaamal-
la 27. artiklan valtiolle asettamiin velvoitteisiin. 27. ar-
tiklan nojalla vähemmistöön kuuluvilta henkilöiltä
ei saa riistää heidän oikeuttaan nauttia kulttuuris-
taan. Siten toimenpiteet, joiden vaikutukset merkit-
sevät tämän oikeuden kieltämistä, eivät ole sopusoin-
nussa 27. artiklan asettamien velvoitteiden kanssa.
Kuitenkaan sellaiset toimenpiteet, joilla on vain rajoi-
tettu vaikutus vähemmistöön kuuluvien henkilöiden
elämäntapaan, eivät välttämättä merkitse 27. artik-
lassa tunnustetun oikeuden kieltämistä.
9.5 ● Tapauksessa kysymys on siten siitä, onko Riu-
tusvaarassa suoritettavan louhinnan vaikutus niin
huomattava, että se tosiasiallisesti kieltää valittajien
oikeuden nauttia omasta kulttuuristaan kyseisellä
alueella. Komitea muistuttaa 27. artiklasta antamien
yleiskommenttiensa kappaleesta 7, jonka mukaan vä-
hemmistö- ja alkuperäisryhmillä on oikeus saada
suojelua perinteisille toiminnoilleen, kuten metsäs-
tykselle, kalastukselle, tai – kuten tässä tapauksessa
– poronhoidolle, ja että toimenpiteet täytyy toteuttaa
niin, että ”varmistetaan vähemmistöyhteisöihin kuu-
luvien henkilöiden tehokas osallistuminen heihin
vaikuttavien päätösten tekemiseen”.
9.6 ● Tätä taustaa vasten komitea päätyy siihen, että
louhinta Riutusvaaran rinteillä, siinä mitassa kuin
sitä on jo tehty, ei merkitse valittajien 27. artiklassa
turvatun oikeuden, oikeuden nauttia omasta kulttuu-
ristaan, kieltämistä. Komitea huomioi erityisesti, että

Muotkatunturin paliskunnan ja valittajien edut
otettiin huomioon louhintaluvan myöntämiskä-
sittelyn aikana, että valittajia kuultiin käsittelyssä,
ja että suoritettu louhinta ei näytä vaikuttaneen
haitallisesti alueen poronhoitoon.
9.7 ● Niiden toimien osalta, joita viranomaiset
saattavat hyväksyä tehtäviksi tulevaisuudessa, ko-
mitea huomioi, että sillä käytettävissä olevat tie-
dot osoittavat, että sopimusvaltion viranomaiset
ovat pyrkineet sallimaan vain sellaisen louhinnan,
joka minimoi Etelä-Riutusvaaran poronhoitotoi-
mintaan ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset;
pyrkimys poronhoitoalueella tapahtuvan kivenlou-
hinnan vaikutusten minimointiin näkyy louhin-
taluvan ehdoista. Tämän lisäksi on sovittu, että
toiminnan pitää tapahtua ensisijaisesti sen ajan-
jakson ulkopuolella, jolloin aluetta käytetään po-
rojen laiduntamiseen. Mikään ei myöskään osoi-
ta, etteivätkö paikalliset metsäviranomaiset ja/tai
yhtiö voisi mukautua Muotkatunturin paliskun-
nan muuttuneisiin poronhoitomenetelmiin...
9.8 ● Valittajien tulevia toimintoja koskevasta
huolesta ihmisoikeuskomitea toteaa, että ollak-
seen sopusoinnussa yleissopimuksen 27. artik-
lan kanssa, taloudelliset toiminnot täytyy toteut-
taa siten, että valittajien poronhoidon kannatta-
vuus säilyy. Edelleen, jos laajamittainen kaivos-
toiminta Angelin alueella sallittaisiin tai louhin-
talupia jo saaneiden yhtiöiden toimintaa merkit-
tävästi laajennettaisiin, tilanne saattaa muodos-
tua valittajien yleissopimuksen 27. artiklan no-
jalla nauttimien oikeuksien loukkaukseksi, erityi-
sesti mitä tulee heidän oikeuteen nauttia omas-
ta kulttuuristaan. Sopimusvaltio on velvollinen
pitämään tämän mielessä pidentäessään olemas-
saolevia sopimuksia tai myöntäessään uusia.

(Suomennos Merja Pentikäinen)

Tehtävä
Keskustelkaa ryhmässä, mitä merkitystä on
saamelaisen alkuperäiskansan, sen kulttuu-
rin ja perinteisten elinkeinojen säilymisellä.
Tulisiko saamelaisen poronhoidon väistyä,
jos esimerkiksi nikkelikaivoksesta tai met-
sänhakkuista lasketaan saatavaksi suurempi
kansantaloudellinen hyöty? Entä miten olisi
ratkaistava tilanne, jossa pieneneviin po-
rolaitumiin kohdistuva paine uhkaa alueen
ekologista tasapainoa?
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Naisten oikeudet
■ Ihmisoikeuksien historia on ollut oikeuksien haltijoiksi tunnus-
tettujen piirin laajenemisen historiaa. Nykyisin kaikki ihmisyksilöt
tiedostetaan ihmisoikeuksien haltijoiksi. Alkuperäinen 1600- ja 1700-
luvun liberalismi keskittyi ”miesten oikeuksiin” (rights of man), millä
toisinaan tarkoitettiin vain vapaita ja maata omistavia miehiä. Vii-
meistään vuoden 1948 yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julis-
tuksen myötä ihmisoikeudet on mielletty kaikkien ihmisten oi-
keuksiksi, muun muassa sukupuoleen, ikään, yhteiskunnalliseen
asemaan, ihonväriin ja terveydentilaan katsomatta. Silti ihmis-
oikeuksien sisällön tulkinnassa on edelleen eroja.

Perinteinen tarkastelutapa, joka painottaa yksilön julki-
selta vallalta suojattua vapauspiiriä, saattaa olla sokea mo-
nille ihmisoikeuksien ulottuvuuksille.

Ihmisoikeudet kuuluvat myös naisille. Vaikka kyse on
kaikille ihmisille sukupuoleen katsomatta kuuluvista oi-
keuksista, niiden tarkastelu naisten näkökulmasta saattaa
avata uusia ulottuvuuksia perinteisiinkin ihmisoikeuksiin.
Ajatellaanpa esimerkiksi naisiin perhepiirissä kohdistu-
vaa sukupuolista ja muuta väkivaltaa, joka on edelleen va-
kava ongelma suuressa osassa maailman maita. Aviomie-
het saattavat pahoinpidellä puolisoaan ja pakottaa tämän
sukupuoliyhteyteen väkivallalla tai sillä uhkaamalla.

Olettakaamme, että rouva A. joutuu usein miehen-
sä seksuaalisen ja muun väkivallan uhriksi. Hänen koti-
maassaan avioliitossa tapahtuva raiskaus ei ole virallisen
syytteen alainen rikos, ja A. pelkää tehdä omissa nimissään
rikosilmoitusta. Lisäksi hän epäilee, ettei hänen miehensä
tuomitsemiseen kuitenkaan saada tarpeeksi todisteita, kun
lääkärin toteamat vammat ovat ainakin toistaiseksi olleet
vain mustelmia.

Kysymme asiassa neuvoa kahdelta kuvitteelliselta ihmis-
oikeusasiantuntijalta. Heistä ensimmäinen on 1700-luvulla syn-
tynyt nyt 200-vuotias valkopartainen vanhus, alkuperäisen libe-
ralismin aateperinnön edustaja. Hänen mukaansa rouva A:n ongelma
liittyy yksilöiden välisiin suhteisiin eikä merkitse julkisen vallan puut-
tumista vapaiden yksilöiden oikeuksiin. Hän saattaisi jatkaa, että vä-
kivalta perhepiirissä on ehkä moraalinen ongelma, mutta jos julkinen
valta tahtoo puuttua siihen lainsäädäntötoimin, olisi varottava kajoa-
mista ihmisoikeuksien suojaamaan yksityiselämään. Siksi esimerkiksi
avioliitossa tapahtuvan raiskauksen tekeminen virallisen syytteen alai-
seksi olisi vaarin mielestä huono ratkaisu.

Seuraavaksi menemme nykypolven ihmisoikeusasiantuntijan pu-
heille. Hän ottaa huomioon myös naisnäkökulman ja tunnistaa naisiin
kohdistuvassa perheväkivallassa aidon ihmisoikeusongelman. Kyseessä
on ainakin oikeus turvallisuuteen, jonka sekä Euroopan ihmisoikeus-
sopimus että YK:n KP-sopimus takaavat yhdessä henkilökohtaisen va-
pauden kanssa. Törkeissä tapauksissa kyse saattaisi olla myös julmasta,
epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta, jonka äsken mainitut ih-
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saattamista virallisen syytteen alaisiksi, ihmisoi-
keudet edellyttävät tuollaista lainmuutosta. Asian-
tuntijamme mielestä kyseessä olevan valtion lain-
säädäntö ei vastaa ihmisoikeussopimusten aset-
tamia velvoitteita.

Yleisemminkin voidaan sanoa, että naisnä-
kökulma ihmisoikeuksiin johtaa perinteisistä va-
pausoikeuksista johdettujen positiivisten toimin-
tavelvoitteiden painottamiseen. Se auttaa myös
tiedostamaan vapausoikeuksien ja TSS-oikeuk-
sien väliset yhteydet. Juuri samat painotukset
ovat ominaisia esimerkiksi pohjoismaiden edus-
tamalle ihmisoikeuspolitiikalle, joka pyrkii vält-
tämään eri ryhmiin kuuluvien ihmisoikeuksien
vastakkainasetteluja ja eräiden ihmisoikeuksien
(vapausoikeuksien) asettamista toisten edelle.

Vuonna 1979 YK:n yleiskokous hyväksyi
yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän

poistamisesta. Suomi liittyi vuonna 1986 tähän
sopimukseen, josta yleensä käytetään nimeä

naisten oikeuksien sopimus. Sopimus sisäl-
tää rinnakkain vapausoikeuksia ja TSS-

oikeuksia, ja se avaa selvän naisnäkö-
kulman moniin ennestään kansain-

välisesti tunnustettuihin ihmisoi-
keuksiin. Erityinen huomio koh-

distetaan muun muassa nais-
ten osuuteen valtiollisessa

misoikeussopimukset kieltävät kidutuksen yhtey-
dessä. Kummastakin ihmisoikeudesta seuraa pait-
si valtion velvollisuus olla itse loukkaamatta ihmis-
ten fyysistä turvallisuutta ja koskemattomuutta,
myös velvollisuus suojata positiivisin toimenpitein
kyseiset ihmisoikeudet yhteiskunnan jäsenille.
Tarvitaan siis lainsäädäntöä, joka tehokkaasti suo-
jaa naisten oikeuden turvallisuuteen ja ruumiilli-
seen koskemattomuuteen, myös silloin kun siihen
kohdistuva uhka tulee aviomiehen taholta. Jos te-
hokas suoja ei ole aikaansaatavissa ilman tekojen
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päätöksenteossa, naisen oikeuteen säilyttää kan-
salaisuutensa avioliittoon mennessä, naisten ja
miesten tasa-arvoon koulutuksessa ja työelämäs-
sä sekä perhesuhteisiin liittyvissä asioissa.

Naisten oikeuksien yleissopimukseen sisältyy
nimenomainen määräys – 4. artiklan 1. kappale –
jossa pyritään määrittelemään sellainen positiivi-
nen erityiskohtelu, joka tosiasiallisen tasa-arvon
saavuttamiseksi merkitsee tietynasteista heikom-
massa asemassa olevan ryhmän suosintaa:
”Sopimusvaltioiden hyväksymiä väliaikaisia eri-
tyistoimia tosiasiallisen tasa-arvon toteutumisen
jouduttamiseksi ei katsota syrjinnäksi tämän
yleissopimuksen tarkoittamassa mielessä, mutta
ne eivät missään tapauksessa saa johtaa eriar-
voisten tai erillisten normien ylläpitämiseen;
näistä toimenpiteistä tulee luopua, kun yhtäläis-
ten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun
päämäärät on saavutettu.”

Suomen tasa-arvolaki (1985) perustuu osit-
tain naisten oikeuksien yleissopimukseen, osit-
tain pohjoismaiseen lainvalmisteluyhteistyöhön.

* * *
Naisten oikeuksien yleissopimuksen heikkona
kohtana voidaan pitää sen valvontajärjestelmää.
Muiden YK:n ihmisoikeussopimusten tapaan
sopimus sisältää määräyksen valtioiden määrä-
ajoin tapahtuvasta raportoinnista, mutta sopi-
mukseen ei sisälly yksilövalitusmekanismia. Si-
ten naisiin kohdistuvia ja ihmisoikeuksien nais-
näkökulman esiin nostavia ihmisoikeusloukka-
uksia ei ole mahdollista saada naisten oikeuksiin
erikoistuneen asiantuntijaelimen tutkittaviksi.
Valitukset on tehtävä esimerkiksi Euroopan ih-
misoikeustoimikunnalle tai YK:n ihmisoikeusko-
mitealle. Kansainvälisellä tasolla keskustellaan
parhaillaan myös naisten oikeuksien yleissopi-
muksen täydentämisestä yksilövalitusoikeudella.

Vaikka naisten oikeuksien sopimuksen täy-
dentäminen yksilövalitusoikeudella saattaisi joh-
taa uuden ja kansallisia tuomioistuimia tärkeällä
tavalla ohjaavan oikeuskäytännön syntyyn, on
syytä korostaa että myös Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin ja YK:n ihmisoikeuskomitea ovat
antaneet useita ratkaisuja, joilla on vastaava
merkitys. On huomionarvoista, että juuri naisten
tekemien valitusten kautta yleisten ihmisoikeus-
sopimusten valvontaelimet ovat usein tehneet
ratkaisuja, joissa on korostettu valtioiden positii-
visia toimintavelvoitteita sekä vapausoikeuksien
ja TSS-oikeuksien välisiä yhteyksiä.

Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin

Abdulazis, Cabales ja Balkandali (1985): Ison-
Britannian silloisen lainsäädännön mukaan
maassa asuvia mies- ja naispuolisia siirtolaisia
koskivat erilaiset säännöt sen suhteen, saiko hen-
kilö kutsua maahan ulkomailla asuvan perheen-
sä. Naisten oli paljon vaikeampi saada oleskelu-
lupa muualta tulevalle miehelleen kuin vastaa-
vassa asemassa olevilla miehillä. Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimen mukaan kyse oli syr-
jinnästä perhe-elämän alueella.

Airey (1979): Katolisessa Irlannissa avioeroa vastaa-
van ”laillisen asumuseron” saaminen oli huomatta-
van monimutkaista ja edellytti asianajajaa. Rouva
Aireylla ei ollut varaa maksaa asianajajan palveluista.
Vaikka Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artik-
lassa oikeus maksuttomaan oikeusapuun on nimen-
omaisesti mainittu vain rikoksesta syytetyn oikeu-
tena, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi,
ettei oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
toteudu, jos varattomalla yksilöllä ei ole mahdolli-
suutta saada maksutonta oikeusapua itselleen tär-
keässä ja oikeudellisesti monimutkaisessa perheoi-
keudellisessa asiassa. Sopimuksen 6. artiklaa oli lou-
kattu. Ratkaisun perusteluissa ihmisoikeustuomio-
istuin totesi, ettei Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sessa turvattujen oikeuksien ja TSS-oikeuksien vä-
lillä ole mitään ”vedenpitävää seinämää”.

Marckx (1979): Belgian lainsäädäntö sisälsi erot-
teluja avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syn-
tyneiden lasten perheoikeudellisen aseman ja
perintöoikeuden suhteen. Osittain erottelut pe-
rustuivat myös sukupuoleen. Ihmisoikeustuo-
mioistuin katsoi, että kyseessä oli sopimuksen
kieltämä syrjintä perhe- ja yksityiselämän sekä
omaisuuden suojan alueella.

Schuler – Zgraggen (1993): Sveitsiläinen tuomiois-
tuin katsoi, että koska valittaja oli pienen lapsen äiti,
hän ei ”yleisen elämänkokemuksen mukaan” kä-
visi työssä vaikka olisi terve. Siksi hänen hakemuk-
sensa saada työkyvyttömyyseläkettä aiemmin
sairastetun keuhkotuberkuloosin takia evättiin.

Eräitä naisnäkökulmasta
tärkeitä Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen
ja YK:n ihmisoikeus-
komitean ratkaisuja
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että
tällaisen sukupuoleen perustuvan olettaman käyt-
tö tuomioistuinratkaisun perusteluna merkitsi,
että valittajaa oli syrjitty hänen sukupuolensa pe-
rusteella asiassa, joka koski oikeutta oikeudenmu-
kaiseen oikeudenkäyntiin.

X. ja Y. v. Alankomaat (1985): Tuolloin voimassa
olleen lainsäädännön mukaan sen paremmin 16-
vuotias kehitysvammainen ja siksi holhouksen-

YK:n ihmisoikeuskomitea

Ato del Avellanal v. Peru (1988): Perun lainsäädän-
nön mukaan avioliitossa oleva nainen saattoi kyllä
omistaa kiinteistön, mutta vain hänen miehensä
saattoi esiintyä tuomioistuimessa kiinteistöä kos-
kevassa asiassa. Ihmisoikeuskomitea totesi oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin, sukupuolten tasa-
arvon ja syrjintäkiellon loukkauksen.

Lovelace v. Kanada (1981): Kanadan lainsäädännön
mukaan intiaanivähemmistöön kuuluva nainen
menetti eräitä hänelle vähemmistön jäsenenä kuu-
luvia oikeuksia solmiessaan avioliiton ulkopuolisen
kanssa, muun muassa oikeuden asua heimonsa
reservaatissa. Vastaavassa asemassa olevia miehiä
ei kohdannut samanlainen oikeuksien menetys.
Ihmisoikeuskomitea katsoi, että valittajan oikeutta
nauttia omasta kulttuuristaan yhdessä ryhmänsä
muiden jäsenten kanssa oli loukattu.

alainen tyttö kuin hänen vanhempansakaan eivät
voineet nostaa syytettä tyttöön kohdistuneesta sek-
suaalirikoksesta. Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen mukaan Alankomaat oli loukannut oikeutta
yksityiselämän suojaan, kun se oli laiminlyönyt sel-
laisen lainsäädännön aikaansaamisen, joka tehok-
kaalla tavalla suojasi ihmisen yksityisyyden. Ratkai-
sun perusteluissa ihmisoikeustuomioistuin korosti
sopimuksesta valtioille seuraavien positiivisten toi-
mintavelvoitteiden merkitystä.

Mauritiuksen naisten tapaus (1981): Mauritiuk-
sen lainsäädännön mukaan mauritiuslainen
mies saattoi vapaasti kutsua ulkomaalaisen puo-
lisonsa asumaan maahan, kun taas vastaavassa
asemassa olevan naisen puoliso tarvitsi maahan-
tuloluvan. Ihmisoikeuskomitea totesi, että ky-
seessä oli KP-sopimuksessa kielletty sukupuoleen
perustuva syrjintä.

Zwaan – de Vries v. Alankomaat (1987): Alankomai-
den lainsäädännön mukaan miehillä oli tulotasoon
ja siviilisäätyyn katsomatta oikeus työttömyystur-
vaan. Sen sijaan naisella vastaava oikeus oli vain,
jos hän oli joko naimaton tai osoitti olevansa per-
heen pääasiallinen huoltaja. Ihmisoikeuskomitea
totesi, että kyseessä oli KP-sopimuksessa kiellet-
ty syrjintä sukupuolen perusteella. Tämän ratkai-
sun kautta vakiintui tulkinta, jonka mukaan myös
sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien alalla esiintyvä
syrjintä on KP-sopimuksen vastaista.
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Sosiaaliset oikeudet
■ Vuoden 1948 yleismaailmallisen ihmisoikeuk-
sien julistuksen 22.–27. artikloissa on lueteltu tär-
keimmät taloudelliset, sosiaaliset ja sivistyksel-
liset ihmisoikeudet eli TSS-oikeudet. Näitä ovat
oikeus sosiaaliturvaan, oikeus työhön, oikeus
samaan palkkaan yhtäläisestä työstä, ammatti-
yhdistystoiminnan vapaus, oikeus lomiin ja va-
paa-aikaan, oikeus elintasoon ja erityisesti ravin-
toon, vaatetukseen, asuntoon ja terveydenhuol-
toon sekä oikeus opetukseen ja oikeus osallistua
yhteisön sivistyselämään. Myöhemmin laaditut
ihmisoikeussopimukset ovat täydentäneet ja täs-
mentäneet tätä luetteloa. Erityisesti YK:n TSS-so-
pimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja suojaa-
vat kattavasti TSS-oikeuksia, mutta myös tietyn
ihmisryhmän suojaksi laaditut ihmisoikeusso-
pimukset sisältävät sopimusmääräyksiä TSS-
oikeuksista.

Vaikka myös TSS-oikeuksilla on vapausoi-
keusulottuvuus – esimerkiksi oikeus valita
työnsä tai ammattinsa tai oikeus valita jul-
kisen vallan tarjoaman ja yksityisesti jär-
jestetyn koulutuksen välillä – niiden pai-
nopiste on julkiseen valtaan kohdistu-
vissa positiivisissa toimintavelvoit-
teissa. Toimivan sosiaaliturvan, kou-
lulaitoksen, terveydenhuollon tai
työsuojelun aikaansaaminen edel-
lyttää sekä lainsäädäntöä että jul-
kisen vallan aineellisten voimava-
rojen ohjaamista näihin tarkoi-
tuksiin.

Esimerkki: oikeus
asuntoon Suomessa
ja Brasiliassa

YK:n TSS-sopimuksessa oikeus
”sopivaan asuntoon” mainitaan 11.
artiklassa, joka koskee oikeutta tyy-
dyttävään elintasoon. Sopimuksen
noudattamista valvova YK:n TSS-ko-
mitea on pyrkinyt täsmentämään sopi-
muskohdan tulkintaa laatimalla niin sa-
notun yleisen tulkintakannanoton oikeudes-
ta asuntoon. Siinä korostetaan, että vaikka oi-
keus asuntoon, sellaisena kuin se on turvattu
TSS-sopimuksessa, ei ehkä ole kaikissa osin to-

teutettavissa tuomioistuinteitse, silti myös tällä
oikeudella on sellaisia ulottuvuuksia joiden to-
teuttamista on mahdollista vaatia tuomiois-
tuimessa. Näitä ovat esimerkiksi vuokralaisen
irtisanomissuoja ja suoja oikeudettomia häätö-
jä vastaan.

Vaikka oikeus asuntoon on yleismaailmalli-
nen ihmisoikeus, sen toteuttamiseksi edellytet-
tävät toimenpiteet vaihtelevat sen toimintaym-
päristön mukaan missä kulloinkin liikutaan.
Esimerkiksi Suomessa oikeus asuntoon voidaan
täsmentää kuntiin kohdistuvaksi velvoitteeksi
huolehtia siitä, että kunnassa on tarjolla kohtuu-
hintaisia vuokra-asuntoja. Jos markkinameka-
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nismit eivät johda tähän tilanteeseen, tarvitaan
niiden täydennykseksi kunnallisia vuokra-asun-
toja. Lisäksi oikeus asuntoon merkitsee valtioval-
taan kohdistuvia velvoitteita sellaisesta asumis-
tukijärjestelmästä, joka reagoi vuokra-asunto-
markkinoihin turvaten riittävän väljän asumisen
kohtuullisin asumiskustannuksin. Samoin valtio-
valtaan kohdistuu velvollisuus ylläpitää sellaista
huoneenvuokralainsäädäntöä, joka tasapainoisella
tavalla turvaa sekä asunnon omistajan oikeuden
nauttia omaisuudestaan että vuokralaisen asumis-
turvallisuuden. Jos valtion asuntopolitiikka suo-
sii omistusasumista ensisijaisena vaihtoehtona –
kuten Suomessa – valtiolta voidaan edellyttää sel-
laista verovähennys- tai muuta tukijärjestelmää
joka turvaa omistusasuntojen saatavuuden koh-
tuullisin kustannuksin. Valtiossa, jossa on olemas-
sa toimivat asuntomarkkinat ja asumiseen liitty-
viä riitoja käsittelevä tuomioistuinlaitos, oikeus
asuntoon merkitsee pitkälti julkiseen valtaan koh-
distuvia velvoitteita huolehtia niistä tilanteista,
joissa markkinamekanismit johtaisivat kohtuut-
tomaan lopputulokseen.

Toisenlaisessa yhteiskunnassa samasta ih-
misoikeudesta voidaan johtaa aivan toisenlaisia
konkreettisia velvoitteita, jotka taas perustuvat
maassa vallitsevaan tosiasialliseen tilanteeseen.

Esimerkiksi Rio de Janeiron slummien asumis-
turvallisuudesta puhuttaessa ei ole mielekästä
keskittyä maanomistajan ja vuokralaisen välisen
sopimussuhteen oikeaan tasapainoon. Suuri osa
kehitysmaiden väestöstä elää itse kyhätyissä
aaltopelti-, pahvi- tai savimajoissa suurkaupun-
kien laitamilla. Slummit on rakennettu ilman
mitään vuokrasopimusta joutomaalle, jolla peri-
aatteessa on omistaja mutta joka aiemmin ei ole
ollut missään maanomistajan kannalta tuotta-
vassa käytössä. Tällaisissa yhteiskunnallisissa
oloissa oikeus asuntoon merkitsee ensi sijassa
tosiasiallisen asumismuodon suojaa joukkomittai-
sia häätöjä vastaan. Maanomistajan ei voida sallia
mielensä mukaan ajaa puskutraktorilla slummi-
alueita matalaksi, esimerkiksi kun jollekin maa-
alueelle ilmenee taloudellisesti tuottoisa käyttötar-
koitus. Mahdollisten häätöjen on perustuttava
kunkin tapauksen yksilölliseen tutkintaan ja en-
nen häädön toimeenpanoa on selvitettävä uudel-
leenasuttamisen mahdollisuus. Kehitysmaiden
tapauksessa julkiseen valtaan kohdistuukin velvol-
lisuus laatia sellainen asuttamisohjelma, jolla
slummien asutus joko laillistetaan ja samalla
muutetaan asumistasoltaan vaatimuksia vastaa-
vaksi taikka jolla rakennetaan uusia asuinalueita
slummeissa asuvan väestön käyttöön.

Martti Lintunen/Kuvaliiteri/Brasilia
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Oikeus opetukseen
■ Oikeus opetukseen luokitellaan sivistykselli-
seksi ihmisoikeudeksi ja siten osaksi TSS-oike-
uksien kokonaisuutta. Siitä huolimatta oikeus
opetukseen esiintyy myös vapausoikeuksiin kes-
kittyvässä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa,
jonka ensimmäisen lisäpöytäkirjan 2. artikla
turvaa oikeuden opetukseen ja vanhempien oi-
keuden varmistaa lapsilleen uskonnollisen ja aat-
teellisen vakaumuksensa mukainen kasvatus. So-
pimusmääräys painottaa vapautta valita tai jär-
jestää haluttu opetus. YK:n TSS-sopimuksen 13.
artiklassa painopiste on enemmän valtion velvol-
lisuuksissa positiivisin toimin järjestää mm.
maksuton ja pakollinen alkeisopetus ja kehittää
koulujärjestelmää kaikkien saatavilla olevaksi.

Ihmisoikeussopimuksista voidaan johtaa oike-
us perustaa yksityiskouluja, mutta suoranaista jul-
kisen vallan velvollisuutta osallistua yksityisten
oppilaitosten rahoitukseen tästä ei seuraa. Jos kui-
tenkin valtio tunnustaa yksityiskoulut osaksi viral-
lista koulujärjestelmää esimerkiksi muodostamalla
niitä varten omat alueelliset koulupiirit, taloudellisen
tuen epääminen saattaa muodostua syrjinnäksi
vakaumuksen tai asuinpaikan perusteella.

Oikeutta saada opetusta omalla äidinkielellään
ei ole turvattu ihmisoikeussopimuksissa. Euroo-
pan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön eräissä ih-

misoikeusasiakirjoissa tosin osallistujavaltiot ovat
sitoutuneet turvaamaan uskonnollisen opetuksen
oppilaiden omalla äidinkielellä. Kun alkeisopetuk-
sen on TSS-sopimuksen mukaan oltava pakollis-
ta ja maksutta kaikkien saatavissa sekä kaiken
muunkin opetuksen yleisesti saavutettavissa, val-
tioilla on kuitenkin velvollisuus järjestää esimer-
kiksi maahanmuuttajalapsille vähintään sellainen
integroiva omakielinen opetus, joka mahdollistaa
muun opetuksen seuraamisen.

Paitsi Euroopan ihmisoikeussopimuksen en-
simmäisessä lisäpöytäkirjassa myös YK:n TSS- ja
KP-sopimuksissa sekä lapsen oikeuksien yleissopi-
muksessa on opetuksen yhteydessä kiinnitetty erik-
seen huomiota uskonnollisen tai maailmankatso-
muksellisen opetuksen sisältöön. Mainituissa sopi-
muksissa on havaittavissa myös selvä siirtymä lap-
sen vanhempien vakaumuksen kunnioittamisesta
lapsen oman vakaumuksen korostamiseen opetuk-
sen sisällön lähtökohtana. Kun vuonna 1952 laadittu
Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirja
painotti vain vanhempien vakaumusta, vuodelta
1989 oleva lapsen oikeuksien yleissopimus näkee jo
lapsen itsenäisenä ihmisoikeuksien subjektina.

* * *
Tapauksessa Kjeldsen, Busk Madsen ja Pedersen
v. Tanska Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
(1976) joutui ottamaan kantaa väitteeseen, jon-
ka mukaan Tanskan kouluissa annettu sukupuo-
livalistus loukkasi eräiden vanhempien uskon-
nollista tai aatteellista vakaumusta. Ihmisoikeus-

tuomioistuimen mukaan neutraalilla ja asialli-
sella tavalla annettu sukupuolivalistus ei

loukannut lisäpöytäkirjan 2. artiklaa, ot-
taen huomioon myös sen että Tanskassa

julkisen vallan ylläpitämille kouluille
oli tarjolla vaihtoehtoja, kuten koti-

opetus ja yksityiskoulut.
Sen sijaan ihmisoikeustuo-

mioistuin katsoi lisäpöytäkirjan 2.
artiklaa loukatun tapauksessa
Campbell ja Cosans v. Yhdistynyt
kuningaskunta (1982), jossa
skotlantilaisissa valtionkouluissa
vanhempien vakaumuksen vas-
taisesti käytetyt ruumiilliset ran-

gaistukset (piiskaaminen) katsot-
tiin sopimuksen vastaisiksi.
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■ Vuoden 1989 lapsen oikeuksien yleissopimus on
muissakin asioissa kuin kysymyksessä opetuksen
uskonnollisesta tai maailmankatsomuksellisesta
sisällöstä siirtänyt painopistettä vanhempien oi-
keuksista lapsen omiin ihmisoikeuksiin. Periaat-
teessa on selvää, että lapsella ihmisyksilönä on
samat ihmisoikeudet kuin täysi-ikäisillä henki-
löillä. Käytännössä asiaa mutkistaa vanhempien
asema lapsen holhoojina tai huoltajina, sillä tämä
merkitsee että vanhemmat voivat pätevästi päät-
tää lapsen ihmisoikeuksien käyttämisestä. Ihmis-
oikeudet siis kuuluvat lapselle, mutta niiden käy-
töstä päättävät hänen vanhempansa.

Lapsen oikeuksien henkilökohtaista luonnet-
ta korostaa kuitenkin muun muassa Suomen
lainsäädäntöön sisältyvä periaate, jonka mukaan
huoltaja ei voi edustaa lasta asiassa, jossa vallit-
see etujen ristiriita lapsen ja huoltajan välillä.
Ristiriidan ratkaisemiseksi on haettava tuomio-
istuimessa lasta edustavan ulkopuolisen, usko-
tun miehen määräämistä. Jos lapsi esimerkiksi on
perinyt maatilan, hänen isällään ei ole oikeutta
myydä tilaa ja ”sijoittaa” rahoja uhkapeliin.

Vastaava merkitys on myös lapsen edun käsit-
teellä ja vaatimuksella lapsen henkilökohtaisesta
kuulemisesta hänen asioistaan päätettäessä. Esi-
merkiksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta avio-
eron yhteydessä ratkaistaessa on lasta kuultava
tämän iän ja kehitystason sen salliessa sekä ratkai-
su perustettava ensi sijassa lapsen etuun. Myös

lapsen oikeuksien yleissopimus rakentuu pitkäl-
ti lapsen edun käsitteelle. Tuomioistuimilla ja
muilla viranomaisilla on siten velvollisuus kuul-
la lasta ja hakea lapsen etua vastaavia ratkaisuja
silloinkin kun lapsen huoltajat ovat keskenään yhtä
mieltä heille sopivasta ratkaisusta. Lapsen edun
käsite antaa tuomioistuimelle tai viranomaiselle
mahdollisuuden irtautua vanhempien huoltajina
edustamasta kannasta, varsinkin milloin lapsella
itsellään on asiassa selvä mielipide.

Suomalaiset tuomioistuimet ovat eräissä
ratkaisuissaan painottaneet lapsen ihmisoikeuk-
sien merkitystä. Seuraavassa esitetään kolme
esimerkkiä. Eräässä tapauksessa (1993) korkein
oikeus katsoi, että lainsäätäjän tarkoitus ja Suo-
mea velvoittavat ihmisoikeussopimukset huomi-
oon ottaen lapsella oli oikeus nostaa tuomiois-
tuimessa kanne kuolleen henkilön isyyden vah-
vistamisesta, vaikka suomalaisen lain sanamuo-
don mukaan tällaista mahdollisuutta ei ollut.
Toisessa tapauksessa (1993) korkein hallinto-
oikeus kumosi romanialaisen perheen karkotus-
päätöksen, kun perheeseen oli syntynyt uusi lapsi,
johon nähden ei ollut olemassa laillista karkotus-
päätöstä. Kun tällä lapsella oli siten oikeus jäädä
Suomeen, ei perheen muitakaan jäseniä saanut
karkottaa maasta. Kolmannessa tapauksessa
(1995) korkein hallinto-oikeus katsoi nimismie-
hen menetelleen virheellisesti, kun tämä oli pe-
ruuttanut lapsen passin Suomen kansalaisuuden

Lapsen oikeudet
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menettämisen johdosta. Sisäministeriö oli katso-
nut lapsen menettäneen Suomen kansalaisuuden
sen perusteella, että lapsen äiti oli rekisteröitynyt
Venäjän kansalaiseksi voidakseen hakea Suomen
kansalaisuutta. Korkeimman hallinto-oikeuden
mukaan lapsi ei ollut menettänyt hänellä synty-
mästään saakka ollutta Suomen kansalaisuutta.

Myös oikeus kansalaisuuteen on ihmisoikeus.
Sen yhteydessä korostuvat lapsen oikeudet, koska
lapsen oikeuksien sopimus ja YK:n KP-sopimus
lähtevät siitä, että sopimusvaltion tulee varmistaa
että jokainen lapsi saa jonkin valtion kansalaisuu-
den. Jos esimerkiksi Suomessa syntyvä tai oleske-
leva lapsi uhkaa muutoin jäädä kansalaisuudetto-
maksi (valtiottomaksi), lapselle tulee myöntää
Suomen kansalaisuus. Nykyinen kansalaisuuslaki
(1968) vastaa huonosti ajatusta lapsen omista ih-
misoikeuksista. Sen mukaan lapsi todella saattaa
menettää Suomen kansalaisuuden kun hänen
vanhempansa aktiivisin toimin hakeutuu toisen
valtion kansalaiseksi. Edellä mainitussa tapaukses-
sa lapsen isä oli Suomen kansalainen ja lapsen äiti
entisen Neuvostoliiton kansalainen. Äiti rekisteröi-
tyi Venäjän kansalaiseksi vain sen takia, että voi-
si hakea Suomen kansalaisuutta. Lapsi oli puoles-

taan syntymästään saakka ollut Suomen kansalai-
nen. Sisäministeriö tulkitsi kansalaisuuslakia si-
ten, että lapsi menetti Suomen kansalaisuuden.
Päätös oli paitsi ihmisoikeuksien myös terveen
järjen vastainen. Myös eduskunnan oikeusasia-
mies on hiljattain (1997) arvostellut sisäministe-
riön omaksumaa laintulkintaa.

Maailman mitassa lapsen ihmisoikeuksia ri-
kotaan silti paljon räikeämmin. Lapsikuolleisuus
on suuressa osassa maapalloa edelleen korkea,
vaikka rokotus- ja ravitsemusohjelmat edellyt-
täisivät vain kohtuullisia taloudellisia voimava-
roja. Lapsen oikeus elämään saattaa olla uhattuna
myös tämän sukupuolen perusteella: esimerkiksi
Intiassa tyttölapset joutuvat usein surmatuiksi
joko synnytyksen jälkeen tai jo ennen synnytystä
tehdyn sukupuolenmäärityksen perusteella.
Muun muassa Latinalaisen Amerikan monissa
suurkaupungeissa kotoaan lähteneet ns. katulap-
set ovat käytännössä lainsuojattomia. Lapsia
saatetaan myös pakottaa orjuuteen rinnastetta-
vaan pakkotyöhön vanhempiensa ottaman velan
maksamiseksi tai myydä eniten tarjoavalle joko
pakkotyöhön tai sukupuolisen hyväksikäytön
kohteeksi.
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■ Ihmisoikeuksien julistus ja kansainväliset ihmisoike-
ussopimukset suojaavat ajatuksen, omantunnon ja us-
konnon vapauden. Uskonnolliset ja ei-uskonnolliset
vakaumukset ovat yhtä lailla suojattuja. Kyseinen ihmis-
oikeus tarkoittaa yksilön vapautta omaksua vakaumuk-
sensa mukainen uskonto tai maailmankatsomus,
oikeutta perustaa uskonnollinen tai muu maa-
ilmankatsomuksellinen yhdyskunta tai ha-
keutua sellaisen jäseneksi, oikeutta erota
tällaisesta yhdyskunnasta sekä oikeutta
harjoittaa uskontoa tai vakaumusta.

Hoffmann- tapaus (1993) koski
lasten huollon siirtämistä avioeron
jälkeen isälle sen vuoksi, että äiti
oli liittynyt Jehovan todistajien
uskontokuntaan ja kasvatti myös
lapsia tämän opin mukaan. Itä-
vallan korkein oikeus oli siirtänyt
lasten huollon isälle, koska roo-
malaiskatoliseen kirkkoon kuu-
luvien lasten kasvattaminen toi-
sen uskonnon oppien mukaan oli
vastoin lakia. Lisäksi lasten terveys
oli vaarassa, koska äiti tulisi uskon-
tokunnan oppien mukaisesti kieltä-
mään lapsille annettavat verensiirrot
esimerkiksi onnettomuuden sattuessa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
mukaan lasten huollon siirto isälle Itävallan kor-
keimman oikeuden päätöksessä esitetyin perustein
loukkasi puolisoiden yhdenvertaisuutta ja merkitsi äi-
tiin kohdistuvaa syrjintää tämän uskonnon perusteella.

Myös Kokkinakis-tapaus (1993) koski Jehovan to-
distajaa. Valittaja oli tuomittu Kreikassa rangaistukseen
uskonnollisesta käännytystyöstä, kun hän oli kiertä-
nyt ovelta ovelle julistamassa uskontokuntansa sano-
maa. Ihmisoikeustuomioistuin totesi uskonnonvapa-
utta loukatun, kun valittaja ei ollut tunkeutunut kenen-
kään kotiin vastoin tämän omaa tahtoa vaan oli harjoit-
tanut käännytystyötään vain kulloisenkin keskustelu-
kumppanin antaman suostumuksen rajoissa. Sinän-
sä ihmisoikeustuomioistuin ei kiistänyt valtioiden
oikeutta puuttua epäasianmukaista painostusta sisäl-
täviin uskonnollisen käännyttämisen muotoihin,
mutta katsoi Kokkinakisin saaman rangaistuksen ol-
leen uskonnonvapautta loukkaava.

Uskonnon- tai omantunnonvapaudesta ei voida
johtaa yleistä oikeutta kieltäytyä lainsäädännön aset-

Uskonnon- ja omantunnonvapaus
tamista velvoitteista. Monikulttuurisessa ja suvaitse-
vassa yhteiskunnassa julkiselta vallalta voidaan kuiten-
kin edellyttää joustavuutta siinä, ettei ketään pakote-
ta omantuntonsa vastaisiin tekoihin. Tämä merkitsee

muun muassa työaikojen sopeutta-
mista eri uskontokuntien juhla-

ja lepopäiviä vastaaviksi.
. . . . . . .

. . . . . .
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Saattaa olla, että jois-
sain tapauksissa tällai-

nen sopeutus tulkittai-
siin uskonnon- ja oman-

tunnonvapaudesta seuraavaksi
sopimusvelvoitteeksi ja tiukan yh-

denmukaisuuden vaatiminen sopimusloukkaukseksi.
Tämänsuuntainen kehitys on nähtävissä omantun-

nonsyistä aseista kieltäytymisessä. Sen paremmin Eu-
roopan ihmisoikeussopimus kuin KP-sopimuskaan ei
suoranaisesti sisällä tällaista oikeutta. KP-sopimusta val-
vova YK:n ihmisoikeuskomitea on kuitenkin uskonnon-
ja omantunnonvapautta koskevassa yleisessä tulkinta-
kannanotossaan (1993) katsonut, että kyseinen oikeus
on johdettavissa sopimuksesta, sikäli kuin velvollisuus
käyttää asetta on vakavasti ristiriidassa henkilön va-
kaumuksen tai uskonnon kanssa. Lisäksi aseistakieltäy-
tyjiin kohdistuva syrjintä on kielletty, koska se asiallisesti
merkitsisi uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa
syrjintää. Siten kohtuuttoman ankarat rangaistukset tai
asepalvelua korvaavan palvelun rangaistuksenluontei-
nen kesto saattavat olla vastoin ihmisoikeussopimuksia.
Suomessa oikeus kieltäytyä aseista omantunnonsyistä
on kirjattu perustuslakiin vuonna 1995.
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Oikeus demokratiaan
■ Sananvapaus eli ilmaisuvapaus sekä kokoontu-
mis- ja yhdistymisvapaus ovat klassisten vapaus-
oikeuksien ydinaluetta. Niitä kutsutaan myös po-
liittisiksi oikeuksiksi, koska ne ovat perustana ih-
misten yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja jär-
jestäytymiselle. Kyseiset oikeudet on turvattu ih-
misoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa
ja monissa yleisissä tai ryhmäkohtaisissa ihmis-
oikeussopimuksissa. Lisäksi ne on mainittu
useimpien maiden perustuslaeissa.

Kokoontumisvapaus tarkoittaa oikeutta jär-
jestää sisällä tai ulkona kokouksia ja mielenosoi-
tuksia viranomaisten estämättä. Tämä oikeus
koskee vain rauhanomaisia ja ilman aseita tapah-
tuvia kokoontumisia. Monissa maissa – myös
Suomessa – ulkosalla järjestettävästä yleisestä
kokouksesta on tehtävä ennakkoilmoitus poliisi-
viranomaiselle. Eräät kokoontumisvapauteen
liittyvät oikeudet, kuten oikeus käyttää äänenvah-
vistinlaitteita tai järjestää mielenosoitus yleiseen
liikenteeseen tarkoitetulla kadulla saattavat edel-
lyttää jopa viranomaisen lupaa ilman että kysy-
mys olisi ihmisoikeuden loukkauksesta.

Suomessa yleisiä kokouksia säätelee edelleen
Venäjän vallan ajalta periytyvä vuoden 1907 ko-
kouslaki, joskin lain korvaaminen uudella on ollut
pitkään vireillä. Aikanaan laki oli merkittävä
edistysaskel perusoikeuksien toteuttamisessa
autonomian ajan Suomessa. Sittemmin laki on
jäänyt selvästi jälkeen esimerkiksi nykyisten ih-
misoikeussopimusten vaatimuksista. Laki ei ole
esimerkiksi kyllin täsmällinen sen suhteen, mil-
laisista ulkosalla järjestettävistä kokoontumisista
tulee tehdä ennakkoilmoitus poliisille.

Juuri tätä ulottuvuutta koski tapaus Kivenmaa
v. Suomi, jossa YK:n ihmisoikeuskomitea (1994)
totesi Suomen loukanneen sananvapautta ja ko-
koontumisvapautta, kun poliisi oli estänyt valitta-
jaa ja hänen ystäviään kohottamasta Kenian ihmis-
oikeustilannetta koskevaa banderollia maan presi-
dentin vieraillessa Suomessa vuonna 1987. Valittaja
oli myös tuomittu sakkorangaistukseen kokouslain
mukaisen ennakkoilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyönnistä, huolimatta siitä ettei valittaja ystävineen
heidän omasta mielestään muodostanut yleistä
kokousta vaan pyrki banderollin ja lentolehtisten
avulla kiinnittämään valtiovierailua seuraavan vä-
kijoukon huomion Kenian ihmisoikeustilanteeseen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Ärzte
für das Leben -tapauksessa (1988) todennut, että ko-
koontumisvapaudesta seuraa myös positiivisia toi-
mintavelvoitteita. Valtion on poliisin toimenpitein
suojattava rauhanomaisen mielenosoituksen estee-
tön toteuttaminen esimerkiksi vastamielenosoit-
tajien taholta tulevia hyökkäyksiä vastaan.

Yhdistymisvapaus on eräs yhdistävä silta va-
pausoikeuksien ja TSS-oikeuksien välillä. Vapaus-
oikeutena se suojaa oikeuden vapaasti muodostaa
yhdistyksiä, liittyä niihin ja erota niistä. Tähän yh-
teyteen kuuluu myös niin sanottu negatiivinen yh-
distymisvapaus eli yksilön oikeus olla kuulumatta
esimerkiksi ammattiyhdistykseen tai muuhun
luonteeltaan yksityiseen järjestöön. Negatiivinen
yhdistymisvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
ihminen voisi olla kuulumatta luonteeltaan julki-
siin yhteisöihin, kuten esimerkiksi kuntaan tai val-
tioon ja olla maksamatta niille meneviä veroja.

Yhdistymisvapauden TSS-ulottuvuus seuraa
siitä, että myös vapausoikeuksia koskevissa sopi-
muksissa oikeus muodostaa ammattiyhdistyksiä
ja toimia niissä mainitaan eräänä yhdistymisvapau-
den osa-alueena. Lisäksi TSS-oikeuksia koskevat so-
pimukset sisältävät asiasta erillisen sopimusmää-
räyksen. Työelämä on taloudellisten ja sosiaalisten
oikeuksien tärkeä osa-alue, ja ammattiyhdistystoi-
minnalla on tärkeä merkitys kyseisten oikeuksien
ja niihin liittyvän edunvalvonnan suojana.

Sananvapaus ei tarkoita ainoastaan puhutun
sanan vapautta vaan oikeutta lähettää ja vastaan-
ottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kaikkia
teknologisen kehityksen
mahdollistamia viestintä-
välineitä hyödyntäen. Näin
sananvapaus on määritel-
ty esimerkiksi vuonna
1995 uudistetussa Suo-
men Hallitusmuodon 10.
§:ssä. Tämä ei tarkoita, et-
tei sananvapauteen voisi
lainkaan kohdistua rajoi-
tuksia. Ollakseen hyväk-
syttäviä rajoitukset tulee
asettaa laillisesti (yleensä
parlamentin säätämällä
lailla), niiden on palvelta-
va hyväksyttävää tarkoi-
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tusperää ja niiden on oltava demokraattisessa yhteis-
kunnassa välttämättömiä. Esimerkiksi jälkikäteen vai-
kuttava rikosoikeudellinen vastuu toisen kunniaa tai
yksityisyyttä loukkaavasta tai syrjintään kiihottavas-
ta sananvapauden käytöstä on ihmisoikeuksien kan-
nalta hyväksyttävä.

Ennakollisen viranomaistarkastuksen eli sensuu-
rin kielto on Suomessa vanhastaan mielletty sananva-
pauden ydinsisällöksi. Esimerkiksi lehden sisältöön
perustuva rikosoikeudellinen vastuu on sananvapau-
den kannalta periaatteessa hyväksyttävä, kunhan se ei
merkitse ennakollista estettä julkaisutoiminnalle.
Ennakkosensuurin kielto on hiljattain ollut esillä erääs-
sä suomalaisessa oikeudenkäynnissä, jossa joukkoa
niin sanottuja eläinaktivisteja syytettiin muun muassa
turkisliikkeitä vastaan tehdyistä rikoksista ja eduskun-
nan lehterillä järjestetystä mielenosoituksesta. Tätä kir-
joitettaessa varsinaisen rikosasian käsittely on kesken
Helsingin hovioikeudessa, joten se puoli on nyt sivuu-
tettava. Sananvapauden kannalta mielenkiintoinen
sivujuonne liittyy kuitenkin siihen, että jutun tutkin-
nassa poliisi takavarikoi eläinaktivisteilta muun aineis-
ton ohella myös jakamatta jääneitä turkiskaupan vas-
taisia lentolehtisiä. Takavarikkopäätöksestä valitettiin
erikseen, ja Helsingin hovioikeus päätti (1996), että
lentolehtisnipun takavarikointi rikostutkinnan vuoksi
merkitsi sananvapauden vastaista ennakollista puut-
tumista viestin levittämiseen.

Sananvapauteen saattaa liittyä vaikeasti ratkais-
tavia jännitteitä muiden ihmisoikeuksien kanssa. Itä-
vallan liittokansleri Bruno Kreiskya (1911–1990) kos-
keneessa Lingens-tapauksessa lehtimies oli tuomit-
tu rangaistukseen liittokanslerin kunnian loukkaa-
misesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi
(1986), että sananvapauden suojan varmistamisek-

si poliitikkoja tuli voida arvostella paljon anka-
rammin sanankääntein kuin sellaisia ihmisiä,
jotka eivät uravalinnallaan olleet asettuneet sa-
malla tavoin julkisen huomion ja arvioinnin koh-
teeksi. Lehtimiehen tuomitseminen rangaistuk-
seen oli siksi sananvapauden vastaista.

Tanskalaisessa Jersild-tapauksessa olivat vas-
takkain suoja syrjintää vastaan ja sananvapaus.
Televisiotoimittaja oli ohjelmassaan haastatellut
niin sanottuja skinheadeja, jotka olivat esittäneet
jyrkkiä rasistisia ja ulkomaalaisvastaisia lausu-
mia. Osa lausumista saatettiin ymmärtää syrjin-
tään kiihottamisena. Toimittaja tuomittiin asias-
sa rangaistukseen. Erimielisessä tuomiossaan
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (1994) piti
toimittajan saamaa rangaistusta sananvapautta
loukkaavana, erityisesti koska ohjelman kokonai-
suus oli ollut kriittinen suhteessa skinheadeihin
ja heidän edustamaansa ideologiaan eikä siten
merkinnyt syrjintään kehottamista.

Sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapau-
teen liittyy luontevasti kysymys oikeudesta osal-
listua poliittiseen päätöksentekoon. Myös yhtä-
läinen oikeus osallistua maansa julkiseen elä-
mään, muun muassa vapaiden vaalien ja julkisiin
virkoihin hakeutumisen kautta on ihmisoikeus.
Oikeus demokratiaan voidaan nähdä myös kan-
san itsemääräämisoikeuden yhtenä tärkeänä
ulottuvuutena, kun saman oikeuden toinen ulot-
tuvuus koskee kansakunnan täysivaltaisuutta
suhteessa toisiin valtioihin.

Tehtävä
Valmistelkaa yksin tai pareina perusteluja
sille, miksi yhdessä sopimanne kahden ih-
misoikeuden välillä näyttäytyvä jännite
tulisi ratkaista. Voitte valita lähtökohdaksi
esimerkiksi vastamielenosoittajien pyrki-
myksen iskulausein häiritä toista rau-
hanomaista mielenosoitusta tai Jersild-
tapausta vastaavan sananvapauden rajan-
vetotilanteen. Yksi tai kaksi ryhmän jäse-
nistä valmistelee tietyn ihmisoikeuden etu-
sijaa koskevan puheenvuoron, yksi tai kaksi
muuta perustelut vastakkaiselle kannalle.
Ryhmän muiden jäsenten tehtävänä on kes-
kenään neuvotellen päättää, kumpi perus-
telulinja oli vakuuttavampi.
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■ Oikeus perhe- ja yksityiselämään on laaja-alai-
nen ihmisoikeus, joka käsittää muun muassa
kirje- ja puhelinsalaisuuden, kunnian suojan, tie-
tosuojan ja oikeuden seksuaaliseen identiteettiin.
Se sisältyy ihmisoikeuksien julistukseen ja mo-
niin YK:n ihmisoikeussopimuksiin. Euroopan ih-
misoikeussopimuksen järjestelmässä perhe- ja
yksityiselämää koskevasta 8. artiklasta on tullut
eräs useimmin sovelletuista sopimusmääräyk-
sistä. Sen nojalla ihmisoikeustuomioistuin on to-
dennut sopimusloukkauksiksi muun muassa ai-
kuisten välisen homoseksuaalisen kanssakäymi-
sen kriminalisoinnin (tapaus Dudgeon, 1981),
valtion kieltäytymisen antamasta uuden suku-
puoli-identiteetin mukaista henkilöllisyyttä su-
kupuolenvaihdoksen jälkeen (B. v. Ranska, 1992),
henkilön karkottamisen maasta siten että seu-
rauksena olisi perheen hajoaminen (Berrehab,
1988), asianajajan ja tämän asiakkaan välisen kir-
jeenvaihdon luottamuksellisuuden murtamisen
(Niemietz, 1992) ja ilman täsmällistä sääntelyä to-
teutetun rikoksesta epäiltyjen puhelimeen koh-
distetun salakuuntelun (Malone, 1984).

Eräs uusi kehityssuunta on ympäristö-
tekijöiden sisällyttäminen perhe- ja yk-
sityiselämän suojan piiriin. Tapauk-
sessa López Ostra Euroopan ih-
misoikeustuomioistuin katsoi
(1994) 8. artiklaa loukatun,
kun espanjalaiset viran-
omaiset olivat sallineet
haju- ja terveyshaittoja
aiheuttavan nahanpar-
kitsemon perustami-
sen asuinalueelle.

Myös Suomea
koskevista ensim-
mäisistä tapauksis-
ta Euroopan ihmis-
oikeustuomioistui-
messa huomattavan
suuri osa on koskenut
juuri perhe- ja yksityis-
elämän suojaa.

Ensimmäinen Suomea koskeva ihmisoikeus-
tuomioistuimen ratkaisu eli tapaus Hokkanen
(1994) koski lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta.
Muun muassa Ruotsista ja Iso-Britanniasta oli jo
aiemmin tehty runsaasti lasten huostaanottoa tai
huoltoa koskevia valituksia, joten osin kysymys
oli niissä vahvistettujen periaatteiden soveltami-
sesta uuteen tapaukseen. Pienen tytön äiti kuo-
li vuonna 1985 traagisissa olosuhteissa, minkä
jälkeen isä sopi lapsen tilapäisestä sijoittamisesta
edesmenneen äidin vanhempien kotiin. Kun isä
myöhemmin yritti saada lapsen luokseen, isovan-
hemmat kieltäytyivät tästä. Euroopan ihmisoike-
ustuomioistuin katsoi Suomen loukanneen ih-
misoikeussopimuksen 8. artiklaa, kun kotimais-
ten tuomioistuinten asiassa antamia päätöksiä
isän ja lapsen välisestä yhteydenpi-
dosta ei oltu pantu täy-
täntöön.

Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan
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Stjerna-tapauksessa (1994) suomalainen va-
littaja oli hakenut sukunimensä muuttamista ni-
meksi Tavastjerna, mutta hakemus oli hylätty.
Vaikka ihmisen nimi on osa hänen identiteetti-
ään ja viranomaisten päätös estää ihmistä vaih-
tamasta nimeään voisi jossain tapauksessa olla
yksityis- ja perhe-elämän suojan loukkaus, Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuin ei katsonut
sopimusta loukatun tässä tapauksessa. Jos kui-
tenkin aviopuolisot eivät saa yhdenvertaisesti
sopia kummankin avioliitossa käyttämästä su-
kunimestä, kyseessä saattaa olla loukkaus, kuten
sveitsiläinen Burghartz-tapaus (1994) osoittaa.

Tapaus Z. v. Suomi (1997) koski HIV-positiivi-
sen henkilön (X.) tekemiä rikoksia, joiden tutkinnas-

sa hänen puolisonsa (Z.) potilastiedot oli vastoin
henkilön tahtoa otettu osaksi esitutkinta- ja oikeu-
denkäyntiaineistoa. Z:n potilasasiakirjat muun
muassa takavarikoitiin sairaalasta ja häntä hoitaneet
lääkärit velvoitettiin todistamaan Z:n terveydenti-
lasta yleisöltä suljetussa oikeuden istunnossa. Lo-
pulta Helsingin hovioikeus paljasti Z:n täydellisen
nimen ja HIV-positiivisuuden X:n rikoksia koske-
vassa julkisessa tuomiossaan. Euroopan ihmisoike-
ustuomioistuin totesi hovioikeuden menettelyn rik-
koneen ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa, minkä
lisäksi Suomi syyllistyy uuteen sopimusloukkauk-
seen, jos Z:n potilasasiakirjat tulevat oikeudenkäyn-
tiaineiston osana julkisiksi vuoteen 2003 määrätyn
salassapitoajan päättyessä.

Sekä Hokkasen että Z:n tapauksessa Suomen
valtio määrättiin maksamaan sopimusloukkauk-
sen uhrille 100.000 markan vahingonkorvaus sekä
korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut. Valitta-

jien kannalta tietysti arvovaltainen päätös
ihmisoikeusloukkauksen toteamisesta

saattaa olla monesti tärkeämpi
asia kuin tuntuvakin vahin-

gonkorvaus.
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■ Omistusoikeus sisältyy liberalistisen aateperin-
nön alkuperäiseen ihmisoikeusajatteluun. Se on
kirjattu myös vuoden 1948 yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien julistukseen, mutta jäi poliittis-
ten erimielisyyksien vuoksi pois YK:n vuoden 1966
yleisistä ihmisoikeussopimuksista. Euroopan ih-
misoikeussuojajärjestelmässä omistusoikeus otet-
tiin ihmisoikeussopimuksen ensimmäiseen lisä-
pöytäkirjaan. Siinä suojataan jokaisen oikeus naut-
tia rauhassa omaisuudestaan ja kielletään mieli-
valtainen omaisuuden riistäminen. ”Julkinen etu”

Omaisuuden suoja
oikeuttaa kuitenkin omaisuuden pakkolunastuk-
sen, ja ”yleisen edun nimissä” myös omaisuuden
käyttöä voidaan pätevästi rajoittaa. Omaisuuden
suoja on alue, jolla yleismaailmallinen tai euroop-
palainen ihmisoikeusajattelu ei sisällä pitemmälle
meneviä vaatimuksia kuin Suomessa perinteisesti
seurattu linja. Ennen vuoden 1995 perusoikeusuu-
distusta Suomen perustuslain perusoikeusjärjes-
telmää päin vastoin arvosteltiin siitä, että yhdellä
sinänsä tärkeällä perusoikeudella, omistusoikeu-
della, oli liian hallitseva asema.

42



43

mäisvaatimuksena tämän velvoitteen täyttämi-
seksi on, että asia on mahdollista saada käsitel-
täväksi alkuperäisen päätöksen tekijästä tai
muusta ihmisoikeuksien loukkaajaksi väitetys-
tä tahosta riippumattomassa toimielimessä. Esi-
merkiksi ulkomaalaisen oleskelulupaa tai maasta
karkottamista koskevissa asioissa on oikeussuo-
jan vähimmäisvaatimuksena tapauksen yksilöl-
linen käsittely alkuperäisestä ratkaisijasta riip-
pumattomassa toimielimessä.

Monissa asioissa ihmisoikeussopimukset
esittävät pitemmälle meneviä oikeussuojavaati-
muksia. Vapaudenriisto on aina voitava saattaa
tuomioistuimen tutkittavaksi. Sekä rikosasioissa
että päätettäessä yksilön oikeuksista ja velvolli-
suuksista edellytetään oikeutta oikeudenmukai-
seen oikeudenkäyntiin. Tämä tarkoittaa oikeutta
saada asia riippumattoman ja puolueettoman
tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä sellaista oi-
keudenkäyntimenettelyä, joka toteuttaa oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin (fair trial). Tähän
kuuluvat muun muassa käsittelyn joutuisuus,
oikeudenkäynnin osapuolten tasavertaisuus
muun muassa todisteiden esittämisen suhteen,
suullinen käsittely, oikeus tarvittaessa maksut-
tomaan oikeudenkäyntiin ja useissa tapauksis-
sa myös oikeus hakea muutosta ylemmässä tuo-
mioistuimessa.

”Yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia” koske-
vaksi asiaksi katsotaan yksityisten väliset riita-
asiat sekä myös sellaiset yksilön ja julkisen vallan
väliset oikeusprosessit, joissa kyseiset tahot selvästi
ovat toistensa vastapuolina. Sen sijaan puhtaasti
harkinnanvaraisten etuuksien tai avustusten
myöntämistä koskeva viranomaisen päätöksente-
ko ei koske yksilön ”oikeuksia ja velvollisuuksia”
sillä tavoin, että ihmisoikeussopimukset edellyt-
täisivät valitusoikeutta tuomioistuimeen.

Erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen kansainvälisessä valvonnassa oikeus oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin on muodostu-
nut ehkä kaikkein useimmin esiin nousevaksi
sopimusvelvoitteeksi. Voidaankin sanoa, että
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta on
muodostunut eräänlainen yleiseurooppalainen
valtiosääntötuomioistuin. Yksilön ihmisoikeuk-
sien ohella se valvoo myös oikeusvaltion toteutu-
mista Euroopan neuvoston jäsenmaissa.

■ Ihmisoikeudet voivat toteutua vain oikeusval-
tiossa. Ilman tehokkaita oikeussuojakeinoja kan-
sainvälisiin sopimuksiin tai valtioiden perustus-
lakeihin kirjatut ylevät ihmisoikeusperiaatteet
uhkaavat jäädä hurskaiksi toivomuksiksi. Niin-
pä moniin ihmisoikeussopimuksiin onkin sisäl-
lytetty nimenomainen määräys, jonka mukaan
sopimukseen liittyvän valtion on turvattava te-
hokkaat kansalliset oikeussuojakeinot kaikissa
tapauksissa, joissa esitetään väite sopimukseen
perustuvan oikeuden loukkauksesta. Vähim-

Oikeus oikeudenkäyntiin
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Tehtävä
Luetteloon sisältyy sekä vilkkaita että hil-
jaisia kausia niin kansainvälisten järjestöjen
toiminnassa uusien ihmisoikeussopimusten
laatimiseksi kuin Suomen päätöksissä liittyä
osapuoleksi sopimuksiin. Osaatko esittää
syitä näille vaihteluille? Entä löydätkö
perusteita sille, miksi Suomi on joissain
tapauksissa ratifioinut tietyn sopimuksen
nopeasti, toisissa taas vasta pitkähkön ajan
kuluttua?

Tärkeimmät
Suomea
velvoittavat
ihmisoikeus-
sopimukset

Aiemmin on käsitelty YK:n yleiskokouksen
joulukuussa 1948 hyväksymää ihmisoike-
uksien yleismaailmallista julistusta ihmis-
oikeuksien kansainvälisen suojelun lähtö-
kohtana. Seuraavassa luetellaan joukko
Suomen kannalta tärkeimpiä kansainväli-
siä ihmisoikeussopimuksia. Suomi on liit-
tynyt osapuoleksi kaikkiin luettelossa mai-
nittuihin sopimuksiin ja ne ovat meillä voi-
massa myös valtionsisäisenä oikeutena.

YK
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Kansainvälinen Sopimuksen nimi (ja laatija) Suomen
hyväksymisvuosi liittymisvuosi

1926 Orjuutta koskeva yleissopimus .............................................. (KL) ....... 1927

1930 Pakollista työtä koskeva sopimus ........................................... (ILO) ...... 1935

1948 Sopimus, joka koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja
ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua ......................... (ILO) ...... 1949

1950 Ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen
tukahduttamista koskeva yleissopimus ................................... (YK) ....... 1972

1950 Euroopan ihmisoikeussopimus ............................................... (EN) ....... 1990
(Useita lisäpöytäkirjoja on laadittu myöhemmin)

1951 Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa
samaa palkkaa koskeva sopimus ............................................ (ILO) ...... 1963

1951 Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus....................... (YK) ....... 1968

1953 Naisten valtiollisia oikeuksia koskeva yleissopimus ................... (YK) ....... 1958

1954 Valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskeva yleissopimus .... (YK) ....... 1968

1958 Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä
tapahtuvaa syrjintää koskeva yleissopimus.............................. (ILO) ...... 1970

1960 Syrjinnän vastustamista opetuksen alalla koskeva yleissopimus.... (UNESCO) 1971

1961 Euroopan sosiaalinen peruskirja ............................................ (EN) ....... 1991

1965 Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva
kansainvälinen yleissopimus ................................................. (YK) ....... 1970

1966 Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä
oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ........................ (YK) ....... 1976

1966 Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva
kansainvälinen yleissopimus ................................................. (YK) ....... 1976

1967 Pakolaisten oikeusasemaa koskeva pöytäkirja .......................... (YK) ....... 1968

1979 Naisten oikeuksien yleissopimus ............................................ (YK) ....... 1986

1984 Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan
kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus .................. (YK) ....... 1989

1987 Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen
tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi ............ (EN) ....... 1991

1989 Yleissopimus lapsen oikeuksista ............................................ (YK) ....... 1991

1) ● Luetteloon on otettu kaksikymmentä tärkeää ihmisoikeussopimusta jossain määrin vaih-
televin perustein. Yleispätevää määritelmää ihmisoikeussopimuksen käsitteestä ei ole ja yhtä
hyvin voisi luetella 40 tai jopa 100 kansainvälistä sopimusta.

2) ● Mukana on joitakin sopimuksia myös ajalta ennen toista maailmansotaa sen havainnol-
listamiseksi, että myös ennen ihmisoikeuksien julistusta oli voimassa eräitä asiallisesti ih-
misoikeuksiin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia.

3) ● Kaikki luettelossa mainitut sopimukset ovat syntyneet jonkin kansainvälisen järjestön piirissä.
(KL = Kansainliitto, ILO = Kansainvälinen työjärjestö, YK = Yhdistyneet kansakunnat,
EN = Euroopan neuvosto, UNESCO = YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö.)
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■ Maailmanjärjestö Yhdistyneet kansakunnat
toimii monilla eri elämänalueilla. Vuonna 1945
laaditun YK:n peruskirjan 1. artiklan mukaan jär-
jestön päämääriin kuuluvat kansainvälisen rau-
han ja turvallisuuden ylläpitäminen, kansakun-
tien välisten ystävällisten suhteiden kehittäminen
ja kansainvälisen yhteistyön aikaansaaminen
muun muassa ihmisoikeuksien edistämisessä.

YK:n työ ihmisoikeuksien edistämiseksi ta-
pahtuu eri muodoissa. Edellä on jo lueteltu jouk-
ko YK:ssa valmisteltuja ihmisoikeussopimuksia.
Jäljempänä palataan siihen, kuinka näiden sopi-
musten noudattamista valvotaan. Tämän luonteel-
taan oikeudellisen valvonnan ohella YK:n ihmis-
oikeustoiminnalla on monia muitakin puolia.

Talous- ja sosiaalineuvosto (ECOSOC) on eräs
YK:n peruskirjassa mainituista maailmanjärjes-
tön pääelimistä. Se on jo 50 vuoden ajan valinnut
erityisen ihmisoikeuksien toimikunnan (YK:n
ihmisoikeustoimikunta), joka koostuu jäsenval-
tioiden hallitusten edustajista ja on siten perus-
luonteeltaan poliittinen elin. Ihmisoikeustoimi-
kunta toimii eräänlaisena ”lainvalmistelijana”
YK:ssa. Se nimittäin laatii ehdotuksia uusiksi
ihmisoikeussopimuksiksi, jotka sitten valmistut-
tuaan alistetaan YK:n yleiskokouksen hyväksyt-
täviksi ja valtioiden ratifioitaviksi.

Uusien ihmisoikeussopimusten valmistelu
perustuu tutkimuksiin, joita ihmisoikeustoimi-
kunta teettää valitsemillaan asiantuntijoilla.
Usein välivaiheena on oikeudellista sitovuutta
vailla olevan julistuksen laatiminen. Ihmisoike-
ustoimikunnan apuna on erilaisia työryhmiä,
joista tärkein on syrjinnän estämistä ja vähem-
mistöjen suojelua käsittelevä alatoimikunta.

Ihmisoikeustoimikunta laatii myös päätöslau-
selmia. Ne voivat koskea tietyn maan tilannetta tai
jotakin asiakysymystä, vaikkapa kuolemanrangais-
tuksen käyttöä maailmassa. Myös päätöslauselmien
perustana voivat olla toimikunnan tai alatoimikun-
nan toimeksiannosta laaditut tutkimukset.

Maatilanteiden tarkastelun perustana on lisäk-
si YK:n talous- ja sosiaalineuvoston päätöslausel-
malla vuonna 1970 perustettu valitusmenettely.
Menettelyä kutsutaan päätöslauselman numeron
mukaan usein nimellä 1503-menettely. Poiketen
ihmisoikeussopimuksilla perustetuista valitusme-
kanismeista kyseessä ei ole ainakaan ensi sijassa
yksilöllisten ihmisoikeusloukkausten arviointi.

Menettelyn tarkoituksena on paneutua ja
puuttua tilanteisiin, jotka ilmentävät rakenteelli-
seksi vakiintunutta räikeiden ihmisoikeusloukka-
usten esiintymistä tietyssä maassa. Siten tietystä
maasta tulevien valitusten määrällä ja sisällöllä on

YK:n ihmisoikeustoiminta
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merkitystä sen suhteen, käyn-
nistyykö 1503-menettely. Jos se
käynnistyy, asiaa käsitellään
ensin ihmisoikeustoimikun-
nassa ja sen alatoimikunnassa
luottamuksellisena, ja vasta ih-
misoikeustoimikunnan erilli-
sellä päätöksellä julkistetaan
tietyn maan oleminen 1503-
menettelyn kohteena. Tämän
menettelyn eräs erityispiirre
on, ettei maatilanteen arviointi
perustu asianomaisen valtion muodollisesti rati-
fioimiin kansainvälisiin sopimuksiin vaan YK:n ih-
misoikeuksien julistukseen. Siten menettelyn koh-
teena voi olla sellainenkin valtio, joka on pysyttäy-
tynyt ihmisoikeussopimusten ja niiden valvonta-
mekanismien ulkopuolella.

* * *
YK:n ihmisoikeustoiminnan keulakuvana on
vuonna 1993 Wienissä pidetyn ihmisoikeuksien
maailmankonferenssin päätösasiakirjan perus-
teella luotu uusi toimi, ihmisoikeusvaltuutettu
(High Commissioner for Human Rights). Uuden,
tiettyyn henkilöön kytkeytyvän tehtävän perus-
tamisella tavoiteltiin muun muassa lisää nopeut-
ta ja tehokkuutta YK:n kankeaan organisaatioon
esimerkiksi reagoitaessa ihmisoikeusloukkauk-
siin. Eräänlaisena esikuvana toimi YK:n työ pa-
kolaisten aseman parantamiseksi, missä toimin-

nassa pakolaisasiain pääval-
tuutettu (High Commissioner
for Refugees) on jo pitkään
johtanut maailmanjärjestön
työtä. Nykyinen ihmisoikeus-
valtuutettu on Irlannin enti-
nen presidentti Mary Robin-
son (1944–).

Ihmisoikeusvaltuutetun
apuna ja alaisuudessa toimii
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun
toimisto, joka muodostaa

huomattavan osan Sveitsin Genevessä olevasta
YK:n toimistosta. Ihmisoikeustoiminta on siis
suurelta osin keskitetty muualle kuin Yhdysval-
tain New Yorkissa olevaan YK:n päämajaan. Ih-
misoikeusvaltuutetun toimen perustamisella
pyritään myös parantamaan YK:n pääsihteerin
johtaman päämajan ja maailmanjärjestön ihmis-
oikeustoiminnan välistä yhteistyötä.

Genevessä toimiva ihmisoikeusvaltuutetun
toimisto toimii ihmisoikeuksien toimikunnan ja
useimpien ihmisoikeussopimusten valvontaelin-
ten sihteeristönä. Lisäksi toimisto antaa jäsenval-
tioille neuvontapalveluja ja teknistä apua esimer-
kiksi ihmisoikeuksia puolustavien kansallisten
organisaatioiden luomisessa, ihmisoikeussopi-
musten raportointivelvoitteiden täyttämisessä ja
ihmisoikeuksien kannalta merkityksellisen vir-
kakunnan kouluttamisessa.
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■ Eräät varhaiset ihmisoikeussopimukset eivät
sisällä varsinaisia valvontajärjestelmiä vaan perin-
teisten kansainvälisten sopimusten tapaan sopi-
muksen osapuolina olevat valtiot valvovat toisiaan.
Ihmisoikeussopimukset ovat kuitenkin sillä tavoin
erikoislaatuisia kansainvälisiä sopimuksia, että ne
luovat oikeuksia yksilöille eivätkä niinkään sopi-
muksen muille osapuolille (valtioille). Siksi YK:n
ihmisoikeussopimuksiin on 1960-luvun puolivälistä
lähtien säännönmukaisesti liitetty nimenomaiset
valvontajärjestelmät, joiden kautta sopimuksella
perustettu toimielin voi arvioida, kuinka sopimuk-
sessa yksilöille turvatut oikeudet toteutuvat.

Valvontamenettelyjä on kaksi päämuotoa,
valitukset ja valtioiden kertomukset. Kertomus-
menettely liittyy kaikkiin keskeisiin YK:n ihmis-
oikeussopimuksiin, joilla tässä tarkoitetaan vuo-
den 1966 yleissopimuksia yhtäältä kansalaisoike-
uksista ja poliittisista oikeuksista (KP-sopimus),
toisaalta taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyk-
sellisistä oikeuksista (TSS-sopimus) sekä vuoden
1965 rotusyrjinnän vastaista yleissopimusta,
naisten oikeuksien sopimusta vuodelta 1979,
vuoden 1984 kidutuksen vastaista sopimusta
sekä vuoden 1989 lapsen oikeuksien sopimusta.

Kukin sopimusvaltio laatii määräajoin (kah-
desta viiteen vuotta sopimuksesta riippuen) ker-
tomuksen siitä, miten sopimusta on toteutettu ja
mitä ongelmia mahdollisesti on ilmennyt. Kerto-
mus käsitellään asianomaisen sopimuksen nou-
dattamista valvomaan perustetussa riippumat-
tomassa asiantuntijaelimessä. Esimerkiksi KP-
sopimusta valvoo YK:n ihmisoikeuskomitea (Hu-
man Rights Committee), lapsen oikeuksien sopi-
musta taas lapsen oikeuksien komitea.

Sopimusvaltio lähettää komitean kokoukseen
valtuuskunnan, joka suullisesti vastaa komitean
jäsenten valtion kertomuksen ja muun käytettävissä
olevan informaation pohjalta laatimiin kysymyksiin.
Käsittelyn lopuksi komitea hyväksyy maakohtaiset
johtopäätökset, joissa mm. annetaan tarvittaessa
suosituksia lainsäädännön muuttamiseksi.

Kolmeen edellä mainituista sopimuksista
liittyy myös valitusmenettely. KP-sopimus, rotu-
syrjinnän vastainen sopimus ja kidutuksen vas-
tainen sopimus sisältävät mahdollisuuden yksi-
lövalituksiin. Valituksen johdosta annettava pää-

tös ei muodollisesti ole itsessään velvoittava vaan
edustaa sopimuksella perustetun kansainvälisen
asiantuntijaelimen arviota siitä, mihin valtio on itse
sopimuksen nojalla velvollinen.

YK:n ihmisoikeuskomitea on neljässä tapauksessa
todennut Suomen loukanneen sopimusvelvoitteitaan
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopi-
muksen nojalla. Tapaukset Vuolanne v. Suomi (265/
1987) ja Torres v. Suomi (291/1988) koskivat molemmat
hallinnollista vapaudenriistoa ilman tuomioistuimen
kontrollia. Molemmat johtivat lainmuutoksiin ja lopulta
myös valittajalle maksettuihin vahingonkorvauksiin.

Yksilövalitusmenettelyillä on tärkeä merkitys so-
pimusmääräysten sisällön täsmentämisessä tulkinnan
kautta. YK:n piirissä keskustellaankin myös muiden
ihmisoikeussopimusten täydentämisestä erillisillä li-
säpöytäkirjoilla, jotka mahdollistaisivat yksilövalituk-
set myös esimerkiksi naisten oikeuksien komitealle.

KP-sopimukseen, rotusyrjinnän vastaiseen sopi-
mukseen ja kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen
liittyy myös valtioiden mahdollisuus valittaa toisen
sopimusvaltion menettelystä. Mikään valtio ei ole
kertaakaan turvautunut tähän menettelyyn.

Miten YK:n ihmisoikeussopimuksia valvotaan

48 YK
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■ Yleismaailmallisten ihmisoikeussopimusten ohella
on laadittu myös alueellisia ihmisoikeussopimuksia
ja luotu niille valvontajärjestelmät. Tällaisia alueellisia
sopimuksia ovat esimerkiksi Amerikan valtioiden
ihmisoikeussopimus sekä Afrikkalainen peruskirja
ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista. Myös aa-
sialaisen ihmisoikeussopimuksen laadinta on vireillä,
mutta toistaiseksi lähinnä kansalaisjärjestötasolla.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen luonteen
kanssa olisi ristiriidassa, jos alueellisissa ihmisoikeus-
sopimuksissa pyrittäisiin laatimaan oma erillinen lu-
ettelo tietyn maanosan piirissä tunnustetuista ihmis-
oikeuksista. Sen sijaan yleismaailmallisten ihmisoike-
uksien suojaa vahvistaa, jos esimerkiksi maanosan
piirissä voidaan saavuttaa yhteisymmärrys tiettyjen
tai kaikkien ihmisoikeuksien pitemmälle menevästä
vaatimustasosta tai yleismaailmallisia ihmisoikeusso-
pimuksia tehokkaammista valvontajärjestelmistä.

Euroopan neuvostossa laadittu kidutuksen ja
muun huonon kohtelun vastainen eurooppalainen
yleissopimus on hyvä esimerkki mahdollisuuksista
sopia tehokkaista valvontajärjestelmistä alueellisella
tasolla. Sopimus ei luo uusia ihmisoikeuksia, vaan

sillä perustetaan erityinen valvon-
taelin, jolla on toimivalta tehdä
ennalta ilmoitettuja ja yllätystar-
kastuksia kaikissa vankiloissa ja
muissa laitoksissa, joissa ihmisiä
pidetään oman tahtonsa vastaises-
ti. Kidutuksen vastainen eurooppa-
lainen komitea on vieraillut myös
Suomessa ja tehnyt tarkastuskäyn-
tejä vankiloihin, poliisin pidätysti-
loihin ja mielisairaaloihin. Komite-
an kriittisten kommenttien pohjal-
ta myös meillä on ryhdytty paran-
nuksiin esimerkiksi vankiloissa.

Euroopan ihmisoikeussopimus
on epäilemättä suomalaisten parhai-
ten tuntema ihmisoikeussopimus.
Tämä johtuu ensi sijassa siitä, että so-
pimuksella perustetulla Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimella on toimi-
valta antaa valtioita muodollisestikin
sitovia tuomioita ihmisoikeuksien
loukkauksista. Suomi allekirjoitti Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen vasta

vuonna 1989 Euroopan tilanteen muututtua siinä
määrin, ettei Euroopan neuvoston jäsenyyden
katsottu enää olevan ristiriidassa Suomen har-
joittaman puolueettomuuspolitiikan kanssa.

Euroopan ihmisoikeussopimus koskee lähin-
nä niin sanottuja vapausoikeuksia, mutta myös esi-
merkiksi oikeus opetukseen, ammattiyhdistystoi-
minnan vapaus ja oikeus oikeudenkäyntiin sosi-
aaliturva-asioissa nauttivat tämän sopimuksen
suojaa. Viime vuosina sopimuksen valvontakäy-
tännössä ovat korostuneet tapaukset, jotka liitty-
vät oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tai yk-
sityis- ja perhe-elämän suojaan. Myös Suomea
koskevat tapaukset, joissa Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin on todennut sopimusloukkauksen,
ovat liittyneet juuri näihin sopimuskohtiin.

Euroopan ihmisoikeussopimusta pidetään
yleisesti maailman tehokkaimpana ihmisoikeus-
sopimuksena. Tekstiltään sopimus ei ole laaja-
alaisin eikä kaikilta osin edes nykyaikaisin ihmis-
oikeussopimus, joskin sopimusta on myöhem-
min täydennetty useilla lisäpöytäkirjoilla. Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen erityisluonne selit-
tyy sen valvontajärjestelmällä.

Marraskuussa 1998 tulee voimaan Euroopan
ihmisoikeussopimuksen yhdestoista lisäpöytä-
kirja, jolla aiemmat ihmisoikeustoimikunta ja
ihmisoikeustuomioistuin yhdistetään yhdeksi
jatkuvasti koolla olevaksi Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimeksi. Ihmisoikeustuomioistuin
ottaa vastaan yksilöiden valituksia sopimuksen
loukkauksista. Valitus käsitellään ensin tuomio-
istuimen suppeassa kokoonpanossa, joka päättää
otetaanko valitus tutkittavaksi. Jos valitus pääte-
tään tutkia, tuomioistuin järjestää suullisen kä-
sittelyn ja antaa lopullisen tuomion. Jos tuomiois-
tuin toteaa sopimusta loukatun, se määrää val-
tion maksamaan valittajalle vahingonkorvauk-
sen ja oikeudenkäyntikulut. Lisäksi Euroopan
neuvoston ministerikomitea valvoo, että tuomio-
istuimen päätöksen perusteluista luettavissa ole-
vat lainsäädännön muutostarpeet johtavat asian-
mukaisiin toimenpiteisiin.

Suomesta tehdään nykyisin vajaat sata valitusta
vuodessa Euroopan ihmisoikeustoimikunnalle.
Suurin osa valituksista jätetään kuitenkin tutkimat-
ta esimerkiksi sen vuoksi, että valittaja ei ole käyt-

Euroopan ihmisoikeussopimus ja
Euroopan sosiaalinen peruskirja
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tänyt kaikkia tarjolla olevia kotimaisia oikeussuo-
jakeinoja tai valitus on tehty yli kuuden kuukau-
den kuluttua viimeisen kotimaisen oikeusasteen
päätöksestä. Vuoden 1998 alkuun mennessä kuusi
suomalaista tapausta oli ratkaistu ihmisoikeustuo-
mioistuimessa, ja neljässä näistä ihmisoikeustuo-
mioistuin totesi sopimusta loukatun.

Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyy myös
mahdollisuus sopimusvaltioiden valituksiin toi-
siaan vastaan. Etenkin vakavien yhteiskunnallis-
ten kriisien yhteydessä tähän mahdollisuuteen on
joskus turvauduttu. Aiempina vuosikymmeninä
Irlannin tasavalta on valittanut Britannian kovista
otteista Pohjois-Irlannissa, kolme pohjoismaata
yhdessä Hollannin kanssa Kreikan sotilasjuntan
toimista ja Kypros useaan otteeseen Turkin toimis-
ta saaren miehitetyssä pohjoisosassa. Viisi sopi-
musvaltiota teki vuonna 1982 Turkkia vastaan
valtiovalituksen, ja parhaillaan on käsiteltävänä
Tanskan Turkkia vastaan tekemä uusi valitus.

Euroopan sosiaalinen peruskirja on Euroo-
pan neuvostossa laadittu yleissopimus sosiaalis-
ten ja taloudellisten oikeuksien suojaksi. Se kos-
kee muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja
sosiaaliturvaa. Sopimuksen valvonta perustuu
sopimusvaltioiden kahden vuoden välein laatimiin
kertomuksiin, jotka käsitellään ensin oikeudellisen
arvion tekevässä riippumattomien asiantuntijoi-
den komiteassa ja sitten poliittiset suositukset laa-
tivassa hallitusten edustajien komiteassa. Sosiaa-
lisen peruskirjan sisällöllinen uudistaminen on
vireillä, ja pian tulee voimaan myös lisäpöytäkir-

Suomea koskevat tapaukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa

Valittaja Asia Tuomion päiväys lopputulos

Hokkanen v. Suomi perhe-elämän suoja (8. artikla) 23.9.1994 loukkaus
(isän ja lapsen tapaamisoikeus)

Stjerna v. Suomi yksityiselämän suoja (8. artikla) 25.11.1994 ei loukkausta
(oikeus vaihtaa sukunimeä)

Kerojärvi v. Suomi oikeus oikeudenkäyntiin (6. artikla) 19.7.1995 loukkaus
(valittajan oikeus saada nähtäväkseen
kansallisen tuomioistuimen koko aineisto)

Z. v. Suomi yksityiselämän suoja (8. artikla) 25.2.1997 loukkaus
(HIV-positiivisen ihmisen henkilöllisyyden
ja potilasasiakirjojen salassapito)

Raninen v. Suomi laiton vapaudenriisto (5. artikla) 16.12.1997 loukkaus
(totaalikieltäytyjän kuljetus käsi-
raudoissa vankilan portilta kasarmille)

Helle v. Suomi oikeus oikeudenkäyntiin (6. artikla) 19.12.1997 ei loukkausta
(oikeus suulliseen käsittelyyn ja muihin
oikeudenkäynnin takeisiin luterilaisen
kirkon palvelussuhdekiistassa)

jalla luotu eräänlainen valitusmenettely. Kyse ei
ole yksilövalituksista vaan työmarkkinajärjestö-
jen ja asianomaisen valtion siihen suostuessa
myös muiden kansalaisjärjestöjen oikeudesta
käynnistää riippumattomien asiantuntijoiden
komitean arviointi siitä, noudattaako asianomai-
nen valtio sopimusvelvoitteitaan.
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■ Suomella on ollut näkyvä panos Euroopan tur-
vallisuus- ja yhteistyöprosessissa. Helsingin
ETYK kesällä 1975 on edelleen tärkeä käännekoh-
ta maanosamme historiassa. Se lujitti Euroopan
ja koko pohjoisen pallonpuoliskon turvallisuutta,
ja avasi samalla ovia kansojen ja kansalaisten tii-
viimmälle yhteistyölle yli rajojen. Vaikka Helsin-
gin ETY-kokouksen voidaan sanoa vahvistaneen
toisen maailmansodan seurauksena Eurooppaan
syntyneen jaon Neuvostoliiton johtamaan sosi-
alistiseen leiriin ja läntisiin markkinatalousmai-
hin, ETYK:ssä annetuilla sitoumuksilla oli kuiten-
kin tärkeä merkitys ihmisten ja tiedon vapaam-
malle liikkumiselle Euroopassa ja siten sen pro-
sessin käynnistymiselle, joka viitisentoista vuotta
myöhemmin johti sosialistisen järjestelmän lu-
histumiseen. Ihmisoikeudet olivat jo Helsingin
ETY-kokouksen päätösasiakirjassa tärkeä osa
ETYK:n niin sanottua inhimillistä ulottuvuutta,
joka täydensi valtiotason turvallisuus- ja muu-
ta yhteistyötä.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonfe-
renssina alkanut yhteistyö on sittemmin vakiin-
nutettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestöksi (ETYJ). ETYJ:llä on edelleen oma merki-
tyksensä rauhan ja turvallisuuden takaamises-
sa maantieteellisellä alueella, joka ulottuu Alas-
kasta Vladivostokiin. ETYK:ssä ovat alusta läh-
tien olleet mukana Euroopan valtioiden ohella
Yhdysvallat ja Kanada, ja Neuvostoliiton hajoami-
sen jälkeenkin ETYJ kattaa koko aiemman maan-
tieteellisen alueen, siis myös muodostuneet uu-
det aasialaiset valtiot. ETYK:n inhimillinen ulot-
tuvuus on vähitellen täsmentynyt eri ETYK- ja
ETYJ-kokousten päätösasiakirjoissa periaatteik-
si, jotka ovat hyvin lähellä Euroopan ihmisoike-
ussopimuksen ja muiden ihmisoikeussopimus-
ten muotoiluja.

ETYJ:llä on tärkeä rooli kansallisten vähem-
mistöjen oikeuksien suojaamisessa, koska järjes-
töllä on erillinen korkean tason vähemmistöval-
tuutettu (High Commissioner on National Minori-
ties). Vähemmistövaltuutettu muun muassa ar-
vioi eri maiden lainsäädännön asianmukaisuutta
ja uusia lainsäädäntöhankkeita antaen niistä lau-
suntoja.

Euroopan turvallisuus-
ja yhteistyöjärjestö

IL
O
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■ Vaikka ihmisoikeuksista usein puhutaan ”peh-
meänä” kansainvälisenä integraationa, joka erot-
tuu ”kovasta” talousintegraatiosta, ihmisoikeuk-
silla on merkitystä myös Euroopan unionin toi-
minnassa. Unionilla on tärkeä asema jäsenvalti-
oiden ja ulkopuolisten maiden välisen kaupan
sääntelyssä. Ulkopuolisten maiden kanssa tehtä-
viin yhteistyö- ja kauppasopimuksiin liittyy ny-
kyisin säännönmukaisesti jonkinlainen ihmisoi-
keuslauseke. Sen avulla Euroopan unioni pyrkii
varmistamaan, ettei EU-maiden ja ulkopuolisten
maiden välinen kauppa voisi koitua ihmisoikeuk-
sien vahingoksi. EU saattaa tarvittaessa turvau-
tua myös pakotteisiin ulkopuolista maata koh-
taan, esimerkiksi asevientikieltoon tai kauppa-
boikottiin. Pakotteita koskevassa päätöksenteossa
ihmisoikeuksilla on oma merkityksensä.

Euroopan unionin sisällä ihmisoikeuksia
suojataan osittain unionin perustamissopimus-
ten nimenomaisin määräyksin. Ihmisoikeus-
luonnetta on muun muassa Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen määräyksillä syrjinnän
kieltämisestä, työntekijöiden liikkumisvapaudes-
ta ja sukupuolten tasa-arvosta työelämässä. Ni-

menomaisiin sopimusmääräyksiin kirjattu ihmisoi-
keussuoja on kuitenkin mielletty suppeaksi, ja Euroo-
pan yhteisön tuomioistuin on oikeuskäytännössään
kehittänyt opin yhteisön oikeuden yleisinä oikeuspe-
riaatteina toteutuvista perustavanlaatuisista oikeuk-
sista, joiden noudattamista yhteisön oikeuden aset-
tamisessa ja toimeenpanossa tuomioistuin valvoo.
Perustavanlaatuisten oikeuksien lähteiksi EY:n tuo-
mioistuin on nimennyt jäsenvaltioiden yhteiset val-
tiosääntöperinteet ja ne kansainväliset ihmisoikeus-
sopimukset, joissa EU:n jäsenvaltiot ovat osapuolina.
Käytännössä Euroopan ihmisoikeussopimus on ol-
lut erityisasemassa EY:n tuomioistuimen ratkaisu-
käytännössä.

Euroopan unionin piirissä on pitkään käyty kes-
kusteluja ihmisoikeuksien aseman vahvistamisesta
unionin toiminnassa. Eräinä vaihtoehtoina on esitetty
unionin tai Euroopan yhteisön liittyminen jäsenval-
tioiden rinnalle Euroopan ihmisoikeussopimuksen
ja mahdollisesti eräiden muiden ihmisoikeussopi-
musten osapuoleksi sekä EU:n oman perusoikeuslu-
ettelon laatiminen perustamissopimusten osaksi.
Vuoden 1996 hallitusten välinen kokous oli eräs, jos-
kaan ei viimeinen tämän keskustelun vaihe.

Ihmisoikeudet ja Euroopan unioni
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■ Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden väli-
siä kansainvälisiä sopimuksia. Myös Yhdistyneet
kansakunnat, Euroopan neuvosto ja Euroopan
unioni ovat valtioiden välisiä kansainvälisiä jär-
jestöjä. Kuitenkin ihmisoikeudet ovat ihmisten
oikeuksia ja muun muassa ihmisoikeussopimus-
ten valvontaelinten tulee huolehtia yksilöiden
oikeuksien toteutumisesta. On sekä periaatteel-
lisesti että käytännössä tärkeää, että ihmisoike-
uksien kansainvälisessä suojelussa kansalaisjär-
jestöt ovat vahva vaikuttaja. Erityisesti ihmisoi-
keuksien edistämiseksi perustetut kansalaisjär-
jestöt seuraavat aktiivisesti valtioiden välisten
järjestöjen toimintaa ja osallistuvat siihen mah-
dollisuuksien mukaan. Osittain samoin toimivat
myös etujärjestön tyyppiset organisaatiot, kuten
ammattiyhdistysliike.

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvä-
lisiä kansalaisjärjestöjä ovat muun muassa Eng-
lannissa päämajaansa pitävä Amnesty Interna-
tional, yhdysvaltalainen Lawyers Committee for
Human Rights ja Ranskassa päämajaansa pitävä
Fédération Internationale des ligues de droits de
l’homme (FIDH). Genevessä toimii Internatio-
nal Service for Human Rights, jonka ensisijai-
nen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansal-
lisia kansalaisjärjestöjä näiden pyrkiessä omista
lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoike-
ustoimintaan.

Monilla kansalaisjärjestöillä on neuvoa-an-
tava asema Yhdistyneissä kansakunnissa ja Eu-
roopan neuvostossa ja siten mahdollisuus seu-
rata ihmisoikeuksiin liittyviä kokouksia. Esi-
merkiksi YK:n ihmisoikeuksien toimikunnas-
sa kansalaisjärjestöillä on myös puheoikeus. Ih-
misoikeussopimusten valvontaa toteuttavat
toimielimet ovat eri tavoin avanneet toimintan-
sa kansalaisjärjestöille. Lapsen oikeuksien ko-
mitea ja TSS-komitea myöntävät kansalaisjär-
jestöille puheoikeuden tietyissä istunnoissa.
Muut YK:n vastaavat komiteat tapaavat kansa-
laisjärjestöjen edustajia virallisten kokousten
ulkopuolella. Lisäksi kaikki komiteat ottavat
vastaan kansalaisjärjestöjen kirjallista aineis-
toa, esimerkiksi niin sanottuja varjoraportteja,
joissa kommentoidaan hallituksen laatimaa
kertomusta tietyn ihmisoikeussopimuksen to-
teuttamisesta. Etenkin Amnesty International

Kansalaisjärjestöt kansainvälisessä
ihmisoikeustoiminnassa

on valikoivasti laatinut muistioita myös tärkeä-
nä pitämissään yksilövalitustapauksissa, esi-
merkiksi Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimelle.

Ihmisoikeusalan kansalaisjärjestöjen toimin-
ta ei kohdistu vain hallitusten välisiin kansain-
välisiin järjestöihin ja niiden toimielimiin. Ihmis-
oikeusjärjestöt harjoittavat julkaisutoimintaa
yleiseen tietoisuuteen ja mielipiteeseen vaikutta-
miseksi. Ne järjestävät myös kursseja ja muuta
vastaavaa koulutustoimintaa. Usein ihmisoikeus-
järjestöt ovat aloitteentekijöitä uusien ihmisoike-
ussopimusten laatimisessa tai tietyn maan ih-
misoikeustilanteen ottamisessa kansainvälisen
yhteisön arvioinnin kohteeksi.

Tehtäviä
1. ● Pohdi yksin tai ryhmässä demokratian
toteutumista kansainvälisessä ihmisoike-
ustoiminnassa. Onko mielestäsi asianmu-
kaista, että esimerkiksi Yhdistyneiden kan-
sakuntien tai Euroopan neuvoston toiminta
perustuu niin vahvasti jäsenvaltioiden
hallitusten edustajien päätöksentekoon?
Voisiko kansallisten kansanedustuslaitos-
ten osuus kansainvälisessä yhteistyössä olla
nykyistä suurempi? Onko ihmisoikeussopi-
musten valvontaelinten riippumattomuus
uskottava, kun kuitenkin niiden jäsenet
valitaan valtioiden toimesta? Ovatko ihmis-
oikeusalan kansalaisjärjestöt demokratian
edustajia kansainvälisessä ihmisoikeustoi-
minnassa?
2. ● Keskustelkaa ryhmässä, onko hyväk-
syttävää, että ihmisoikeuksien puolesta toi-
miva kansalaisjärjestö laatii ”varjoraportin”
tai muutoin kriittistä aineistoa jotakin YK:n
ihmisoikeussopimusta valvovalle toimieli-
melle tämän käsitellessä asianomaisen
valtion kertomusta sopimuksen toteutta-
misesta. Vaikuttaako asiaan, jos kansalais-
järjestöä on jo kansallisella tasolla kuultu
kertomuksen laadinnassa? Entä jos kysei-
nen valtio tunnetusti pyrkii kunnioittamaan
ihmisoikeuksia?
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Perusoikeudet

Ihmisoikeuksien lähin vastine kansalli-
sessa oikeudessa ovat perusoikeudet. Sa-
nalla tarkoitetaan valtion perustuslais-
sa kaikille ihmisille tai kaikille kyseisen
valtion kansalaisille turvattuja oikeuk-
sia. Useimmiten perustuslaissa suoja-
taan samoja tai samantyyppisiä oikeuk-
sia kuin kansainvälisissä ihmisoikeusso-
pimuksissa.

Suomen tärkein perustuslaki on
vuonna 1919 säädetty Suomen Hallitus-
muoto. Sen toinen luku uudistettiin vuon-
na 1995, jolloin tuli voimaan perusoikeus-
uudistus. Uudistuksen jälkeen perustus-
laki turvaa Suomessa oleville ulkomaalai-
sille samat perusoikeudet kuin maan
omille kansalaisille. Poikkeuksia on teh-
ty vain äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden
sekä valtakunnan rajat ylittävän liikku-
misvapauden suhteen. Suomen kansalai-
nen saa aina saapua Suomeen eikä häntä
saa koskaan karkottaa maasta.

Sen sijaan ulkomaalaisen vastaavat
oikeudet riippuvat tapauksesta. Pakolai-
nen on oikeutettu suojeluun Suomessa ja
saa siksi jäädä maahan ilmoittautues-
saan rajaviranomaisille. Perhe- ja muut
siteet Suomeen voivat johtaa siihen, että
myös muulle ulkomaalaiselle kuin pako-
laiselle on annettava oikeus saapua tai
jäädä Suomeen.

Suomessa ei ole valtiosääntötuomio-
istuinta, eivätkä muutkaan tuomioistui-
met tutki eduskunnan säätämien lakien
perustuslainmukaisuutta. Silti myös pe-
rustuslain perusoikeussäännöksiin voi
vedota tuomioistuimessa tai viranomai-
sen käsittelyssä, ja niitä voidaan soveltaa
muun lainsäädännön tulkinnassa ja rin-
nalla. Eduskunnan oikeusasiamies, val-
tioneuvoston oikeuskansleri ja muut lail-
lisuuden valvojat huolehtivat toiminnas-
saan myös perusoikeuksien toteutumi-
sesta.

Ihmisoikeudet SuomessaIhmisoikeudet Suomessa
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Tehtävä
Työtön kuorma-autonkuljettaja A. oli saanut työtar-
jouksen kuljetusliikkeen ulkomaanliikenteestä. Kym-
menen vuotta aikaisemmin A:lla oli ollut elämässään
vaikeuksia ja hän oli syyllistynyt rikoksiin. A. oli sit-
temmin sovittanut rangaistuksensa, mutta hänellä oli
yhä suorittamatta yli 12.000 markkaa rikosvahinko-
korvauksia. Kun A. nyt haki passia voidakseen ottaa
vastaan tarjotun työn, hänen hakemuksensa hylättiin.
Nimismiehen päätöksessä viitattiin siihen, että pas-
silain mukaan passi voidaan evätä muun muassa hen-
kilöltä, jolla on valtion saamisrekisteriin merkittyjä
velkoja yli 3.000 markkaa.
A valitti lääninoikeuteen ja viittasi perusoikeusuudis-
tuksen yhteydessä uudistettuun hallitusmuodon 7.
§:ään. Mainitun perustuslainkohdan mukaan ”jokaisella
on oikeus lähteä maasta”. Tähän oikeuteen voidaan tosin
lailla säätää rajoituksia muun muassa ”rangaistuksen
täytäntöönpanon varmistamiseksi”, mutta nyt kyse ei
ollut rangaistuksesta vaan rikokseen perustuvasta ve-
lasta. A:n mielestä passilaki ei kieltänyt nimismiestä
antamasta passia, kun siinä käytettiin ilmaisua ”voi-
daan evätä”. Uusi perusoikeussäännös tuli ottaa huo-
mioon passilain jättämää harkintavaltaa käytettäes-
sä, eikä järjenkään käyttö ollut kiellettyä.
Onko oikeus matkustaa ulkomaille mielestäsi niin tär-
keä oikeus, että se tulee turvata perustuslaissa? Jos
oletetaan, että nimismiehellä oli selostetussa tilan-
teessa harkintavaltaa, miten tuota valtaa tulisi mie-
lestäsi käyttää? Tulisiko A:ta passin epäämisellä pai-
nostaa maksamaan rikosvahinkokorvaukset? Vai pitäi-
sikö nimismiehen ennemmin antaa A:lle mahdollisuus
päästä työhön ja sitä kautta toivottavasti maksaa myös
korvaukset? Vaikuttaako asiaan mielestäsi se, että
passi voidaan harkinnan perusteella myöntää myös ly-
hyemmäksi kuin haetuksi ajaksi, esimerkiksi yhdek-
si vuodeksi?
Kuvattu tapaus perustuu Uudenmaan lääninoikeuden
tammikuussa 1996 antamaan ratkaisuun. Lääninoike-
uden päätöksen sisältö ilmenee seuraavasta kappaleesta.
Pohdi tapausta tai keskustelkaa siitä ryhmässä ennen
kuin katsotte, miten lääninoikeus ratkaisi tapauksen.

* * *
Uudenmaan lääninoikeus kumosi nimismiehen päätök-
sen ja palautti A:n passihakemuksen nimismiehelle uu-
delleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan lääninoikeus to-
tesi, ettei passia tule perusoikeusuudistuksen voimaan-
tulon jälkeen evätä sillä perusteella, että hakijalla on
maksamattomia rikosvahinkokorvauksia.Pe
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Ihmisoikeussopimukset
osa Suomen oikeutta

Myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat
osa Suomen sisäistä oikeutta. Kaikissa maissa asi-
anlaita ei ole näin, vaan eräät kansallisen ja kan-
sainvälisen tiukkaa erottelua toteuttavat (dualis-
tiset) maat soveltavat sisäisesti vain omaa perus-
tuslakiaan ja lainsäädäntöään, vaikka ovatkin
kansainvälisesti vastuussa myös kansainvälisten
sopimusten noudattamisesta. Päinvastaista ää-
ripäätä edustaa monismi eli tilanne, jossa valtion
kansainväliset sopimukset ovat automaattisesti
myös valtion oman lainsäädännön osa.

Suomi on omaksunut keskitien: kansainvä-
listä oikeutta ja sisäistä lainsäädäntöä pidetään
periaatteessa toisistaan erillisinä oikeusjärjestyk-
sinä, mutta käytännössä ero katoaa, kun edus-
kunta erillisellä lailla säätää ainakin tärkeimmät
kansainväliset sopimukset olemaan lakina voi-
massa myös Suomessa. Esimerkiksi lapsen oike-
uksien sopimuksella, Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksella ja YK:n yleissopimuksella kansalais-
ja poliittisista oikeuksista on kansallisen lain
asema Suomessa.

Yksilö voi Suomessa vedota kansainvälisiin
ihmisoikeussopimuksiin asioidessaan esimerkiksi
poliisin, kouluviranomaisen tai tuomioistuimen
kanssa. Viranomaisilla on velvollisuus tuntea ih-

misoikeussopimusten sisältö ja tarvittaessa sovel-
taa niitä. Maamme ylimmät tuomioistuimet, kor-
kein oikeus ja korkein hallinto-oikeus, ovat jo useis-
sa kymmenissä ratkaisuissaan viitanneet kansain-
välisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Korkein hallinto-oikeus on viitannut kansain-
välisiin ihmisoikeussopimuksiin monissa ulko-
maalaisen karkottamista koskevissa ratkaisuissa.
Osa tapauksista on ollut sellaisia, joissa henkilön
oikeutta jäädä Suomeen ulkomaalaislaissa sääde-
tyn karkotusperusteen olemassaolosta huolimatta
on arvioitu perhe-elämän suojan kannalta. Tällöin
korkein hallinto-oikeus on punninnut vastakkain
yhtäältä karkotusperustetta – esimerkiksi karko-
tuspäätöksen taustalla olleen rikoksen vakavuutta
– ja toisaalta sitä vahinkoa, mikä ulkomaalaiselle
ja hänen perheelleen aiheutuisi yhden perheenjä-
senen erottamisesta muista. Toinen selkeästi erot-
tuva karkotustapausten ryhmä korkeimmassa
hallinto-oikeudessa on ollut sellaisia, joissa karko-
tettava on vedonnut pakolaisuuteen tai muuhun
suojelun tarpeeseen, esimerkiksi kotimaassaan
odotettavissa olevaan epäinhimilliseen kohteluun.

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu seuraava
korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuussa 1994
ratkaisema tapaus. Zairelainen opiskelija B. oli jää-
nyt Suomeen oleskelulupansa umpeuduttua. Vaik-
ka B. ei ollut syyllistynyt rikoksiin, oleskelu Suo-
messa ilman oleskelulupaa on itsessään ulkomaa-

Ihmisoikeuksien tai perusoikeuksien
oikeudellisia suojajärjestelmiä Suomessa.

Kansainväliset ihmisoikeustoimielimet

Eduskunnan
Korkein hallinto-oikeus Korkein oikeus oikeusasiamies

Hallintotuomioistuimet Hovioikeudet Valtioneuvoston
 oikeuskansleri

Kunnanhallitus Valtion hallinto-
viranomaiset

Kunnalliset
lautakunnat ym. Käräjäoikeudet

Suomessa selvänä pääsääntönä on viranomais- tai tuomioistuinpäätösten valituskelpoisuus.
Valituksen johdosta alkuperäinen päätös voidaan kumota. Säädetyn valitustien ohella
käytettävissä on kantelumahdollisuus. Esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty
kantelu ei itsessään johda sen kohteena olevan päätöksen kumoamiseen, mutta voi käyn-
nistää esimerkiksi virkasyytemenettelyn laittomasti menetellyttä virkamiestä vastaan.
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1. ● Oletetaan, että ulkomaalainen hen-
kilö C. on syyllistynyt Suomessa rikokseen
ja häntä uhkaa karkotus kotimaahansa. Kes-
kustelkaa ryhmässä, vaikuttaako karkotus-
päätökseen ja millä tavoin a) että C:llä on
karkotusta vastustava suomalainen puoli-
so ja tämän kanssa kaksi alaikäistä lasta,
b) C:n tekemän rikoksen laatu ja vakavuus
(varkaus, törkeä pahoinpitely tai raiskaus),
tai c) C:tä kotimaassa odottavat olosuhteet

Tehtäviä
(viranomaiset vainoavat häntä poliittisista
syistä, tai häntä odottaa käden amputointi
rangaistuksena Suomessa tehdystä rikokses-
ta, tai hän joutuisi elämään äärimmäisessä
köyhyydessä mutta sinänsä rauhassa koti-
maansa viranomaisilta).
2. ● Miettikää ryhmässä jokin ihmisoike-
uksiin liittyvä epäkohta suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Keskustelkaa mahdollisista
toimenpiteistä asian korjaamiseksi.

laislain mukainen karkotusperuste. Sisäasiainmi-
nisteriö päätti karkottaa B:n maasta, mikä käytän-
nössä tarkoittaa hänen kuljettamistaan poliisin
saattamana hänen kotimaahan Zaireen. B. valitti
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja
esitti valituksessa muun muassa YK:n pakolaisval-
tuutetun toimiston lausunnon, jossa kehotettiin
pidättyvyyteen zairelaisten palauttamisessa silloi-
sissa oloissa. B. myös kertoi veljensä kuolleen po-
liisin luodeista opiskelijamielenosoituksessa ja
itsekin joutuneensa viranomaisten pahoinpitelyjen

ja uhkausten kohteeksi. Korkein hallinto-oikeus
kumosi karkotuspäätöksen. Ratkaisussa viitattiin
Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n kansa-
lais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen sisältämiin kidutuksen ja muun epäinhimil-
lisen kohtelun kieltoihin. Kyseisiä sopimusmäärä-
yksiä tulkitaan vakiintuneesti siten, että ne kieltä-
vät sopimusvaltiota paitsi itse harjoittamasta ki-
dutusta myös lähettämästä ketään toisen valtion
alueelle, jos siellä uhkaisi kidutus tai muu epäin-
himillinen kohtelu.

Ihmisoikeuksien tai perusoikeuksien
epävirallisia suojajärjestelmiä Suomessa.

Ihmisoikeusjärjestöt Asianajajat ja muut juristit Tiedotusvälineet

Julkinen valta

Hallitus Lainsäätäjä
Yritykset

Hallinto- Yleiset
tuomioistuimet tuomioistuimet

Yksityishenkilöt

Kunnalliset
 viranomaiset Valtionhallinto

Tuomioistuinten ja ylimpien lainvalvojien päätökset toimivat lähtökohtana julkisel-
le keskustelulle, jonka merkitys ihmisoikeuksien takeena on vähintään yhtä tärkeä kuin
oikeudellisten suojajärjestelmien. Myös ihmisoikeusjärjestöjen toiminta kohdistuu
suurelta osin julkisen keskustelun herättämiseen. Yksilö voi myös itse osallistua ih-
misoikeuksien suojaamiseen esimerkiksi kirjoittamalla sanomalehden yleisönosastoon
tai toimimalla jossakin ihmisoikeuksia puolustavassa kansalaisjärjestössä.
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■ Perinteisen käsityksen mukaan ihmisoikeudet
joutuvat väistymään sodan tai muun vakavan
kriisin oloissa. Sodan tai aseellisen konfliktin
aikana tulee sovellettavaksi niin sanottu huma-
nitaarinen oikeus tai sodan oikeussäännöt. Perin-
teisesti humanitaarinen oikeus on kieltänyt epä-
inhimillisten aseiden käytön tai tiettyihin hen-
kilöryhmiin – esimerkiksi siviileihin tai sotavan-
keihin – kohdistetun väkivallan. Vuoden 1949
Geneven sopimukset ja niihin vuonna 1977 laa-
ditut kaksi lisäpöytäkirjaa ovat kuitenkin kehit-
täneet humanitaarista oikeutta siten, että siihen
nykyisin sisältyy runsaasti myös ihmisoikeusso-
pimuksille tyypillistä normistoa. Humanitaari-
nen oikeus ei velvoita ainoastaan valtioita vaan
myös muita aseellisen konfliktin osapuolia – siis
esimerkiksi vapautusliikettä.

58

U
N

H
CR

Ihmisoikeudet ja sotaIhmisoikeudet ja sota



59

Myös nykyiset ihmisoikeussopimukset pyr-
kivät kattamaan sodan ja muut kriisiolot. Sekä
Euroopan ihmisoikeussopimukseen että YK:n
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
vaan yleissopimukseen sisältyy niin sanottu hä-
tätila-artikla. Tuo sopimusmääräys sallii sopi-
musvaltion sodan tai muun kansakunnan elämää
uhkaavan kriisin oloissa poiketa osasta ihmisoi-
keussopimusten mukaisia velvoitteitaan. Hätätila
on kuitenkin virallisesti julistettava ja siitä on
ilmoitettava ihmisoikeuksia valvoville kansain-
välisille järjestöille. Vaikeimmankin hätätilan
oloissa pysyvät voimassa niin sanotut ehdotto-
mat oikeudet, esimerkiksi kidutuksen ja muun
epäinhimillisen kohtelun kielto. Kriisiolot eivät
myöskään oikeuta syrjintää.

Sotien olemassaolo näkyy myös toisaalla ih-
misoikeussopimusten tekstissä. Molemmat äs-
ken mainitut ihmisoikeussopimukset sisältävät
taannehtivan rikoslain kiellon eli kieltävät tuo-
mitsemasta ketään rangaistukseen sellaisen teon
johdosta, jota ei tekohetkellä ollut säädetty rikok-
seksi. Artikloihin liittyy kuitenkin täsmennys,
jonka mukaan tekojen rangaistavuutta arvioi-
daan paitsi kansallisen lain myös kansainvälisen
oikeuden valossa. Tällä ratkaisulla on haluttu
sulkea pois natsi-Saksan kaltaiset tilanteet, jos-
sa tietyt hirveimmätkään rikokset eivät olleet
valtion oman lainsäädännön mukaan rikoksia.
Toisen maailmansodan jälkeen pidetyssä Nürn-
bergin oikeudenkäynnissä jouduttiin siksi sovel-
tamaan jälkikäteen laadittuja ja Nürnbergin so-
tarikostuomioistuimen peruskirjassa määritel-
tyjä rangaistussäännöksiä.

Nykyisin joukko tekoja on kansainvälisin so-
pimuksin määritelty niin sanotuiksi kansainväli-
siksi rikoksiksi, joista tekijä on taannehtivan rikos-
lain kiellosta huolimatta vastuussa, vaikka hänen
oman valtionsa lainsäädäntö sallisi kyseiset teot.
Kansainväliseen rikokseen syyllistynyt henkilö
voidaan tuomita missä tahansa valtiossa, jossa
hänet tavataan. Kansainvälisiä rikoksia ovat muun
muassa sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan,
joukkotuhonta, kidutus ja panttivangin ottaminen.

YK:ssa on pitkään valmisteltu kansainvälisen
sotarikostuomioistuimen perustamista, jotta
myös kansainvälinen yhteisö voisi ottaa vastuun
sodan oloissa esiintyvien räikeiden loukkausten
tuomitsemisesta.

Suunnitelma pysyvän kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen perustamiseksi on saanut uutta

vauhtia entisen Jugoslavian sisällissodan ja Ruan-
dan kansanmurhan seurauksena. YK:n turvalli-
suusneuvoston päätöslauselmalla on perustettu
kansainvälinen sotarikostuomioistuin tutkimaan
näiden kahden kriisin aikana tehtyjä kansainvä-
lisiä rikoksia.

Entisen Jugoslavian alueen sotarikostuomiois-
tuin on antanut joitakin tuomioita, ja kymmeniä
ihmisiä on asetettu syytteeseen. Kansainvälisellä
sotarikosmenettelyllä voi olla suuri merkitys jäl-
leenrakennus- ja sovintoprosessin aikaansaami-
sessa rikkirevityillä kriisialueilla. Siksi pääasiana
ei ole syyllisten rankaiseminen sellaisenaan vaan
sen osoittaminen, että vastuu sotarikoksista on
olemassa. Entisen Jugoslavian tapauksessa suu-
rimmaksi ongelmaksi on toistaiseksi muodostu-
nut, että sotaan ja julmuuksiin syyllistyneet serbi-
johtajat pysyttelevät ja piileskelevät serbien hallit-
semilla alueilla eivätkä kansainväliset joukot aina-
kaan toistaiseksi ole ryhtyneet voimaperäisiin et-
sintöihin. Syytteiden tarkoittamien tekojen kan-
sainvälisen rikoksen luonne kuitenkin merkitsee,
että tavattiinpa Radovan Karadzic (1945–) ja Ratko
Mladic (1943–) mistä päin maailmaa hyvänsä,
heidät voidaan ottaa kiinni ja toimittaa Haagissa
olevan entisen Jugoslavian alueen sotarikostuo-
mioistuimen eteen.

Myös Suomessa on vuoden 1994 alussa sää-
detty erillinen laki entisen Jugoslavian alueen
sotarikostuomioistuimen perustamisen takia.
Laki mahdollistaa muun muassa Suomessa ta-
vattujen sotarikollisten luovuttamisen Haagin
tuomioistuimelle ja, tämän tuomioistuimen niin
pyytäessä, tuomitun vankeusrangaistuksen täy-
täntöönpanon suomalaisessa vankilassa.

Tehtävä
Isoveljesi tuttava K. kerskuu olleensa palk-
kasoturina Bosniassa ja osallistuneensa
siellä aseettomien musliminaisten kidutta-
miseen ja joukkoraiskaukseen. Kyseiset teot
ovat kansainvälisiä rikoksia ja niistä voidaan
tuomita rangaistukseen entisen Jugoslavian
alueen sotarikostuomioistuimessa. Pitäisikö
K. sinun mielestäsi saada syytteeseen te-
oistaan? Miten perustelet kantasi a) Suo-
messa, b) Bosnian muslimeille, c) Bosnian
serbeille.
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■ Ihmisoikeudet yleismaailmallisina arvoina
edustavat globaalia etiikkaa, joka samalla saa
oikeudellisen velvoittavuuden ihmisoikeusso-
pimusten kautta. Ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallisen julistuksen hyväksymisestä kulu-
neet 50 vuotta ovat merkinneet ihmisoikeuk-
sien kasvavaa merkitystä kansainvälisissä
suhteissa ja ainakin useimpien maiden kan-
sallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Epäilemättä ihmisoikeuksilla on tärkeä mer-
kitys myös joulukuun 1998 jälkeen, jolloin
julistus täyttää siis 50 vuotta.

Vaikka ihmisoikeudet on pyritty kirjaa-
maan ihmisoikeuksien julistukseen ja mui-
hin ihmisoikeusasiakirjoihin, kyseessä ei ole
suljettu järjestelmä. Uudet ongelmat ja uudet
olosuhteet vaativat uusia ratkaisuja ja tulkin-
toja. Saattaa olla, että joltain osin tarvitaan
myös ihmisoikeussopimusten muodosta-
man verkon täydentämistä uusilla säikeillä.
Ennen kaikkea tarvitaan kuitenkin olemas-
saolevien ihmisoikeussopimusten tehok-
kaampaa valvontaa, mikä tarkoittaa muun
muassa yleisen tietoisuuden lisäämistä ih-
misoikeuksista ja niihin liittyvistä valitus-
mahdollisuuksista sekä valituksia ja
valtioiden kertomuksia tutkivien kan-
sainvälisten toimielinten toiminta-
edellytysten turvaamista.

Eräs ihmisoikeuksien uskotta-
van valvonnan ulottuvuus on ih-
misoikeusloukkauksista vastuus-
sa olevien tahojen tunnistaminen
ja saattaminen oikeudellisten seu-
rausten kohteeksi. Kun ihmisoi-
keussopimusten osapuolina ovat
valtiot, on periaatteessa selvää että
kansainvälisten valvontajärjestel-
mien kannalta sopimusvaltio on
vastuussa myös alueellisten tai
paikallisten itsehallinto-organi-
saatioidensa taikka yksittäisen
virkamiehen tekemistä ihmisoi-
keusloukkauksista. Vastaavasti
valtio vastaa vähintäänkin po-
sitiivisten toimintavelvoittei-
den laiminlyönnistä, jos se siirtää tehtä-
viään yksityisille yrityksille ja ihmisoi-
keuksien suoja tämän vuoksi kärsii.

Kansallisella tasolla vastuunjako
saattaa muodostua toisenlaiseksi. Puhutaan

ihmisoikeuksien vaakasuorasta vaikutuksesta,
millä tarkoitetaan niiden kohdistumista yksityis-
ten välisiin suhteisiin. Valtio voi turvata ihmisoi-
keuksien toteutumisen yksityisten välisessä kans-
sakäymisessä ensi sijassa säätämällä lakeja, joilla
ihmisoikeuksien rikkominen tehdään rangaista-
vaksi. Mutta tätä rikosoikeudellista vastuuta laa-
jemmalla alueella on mielekästä pohtia, eikö yksi-
tyiselle synny vähintäänkin vahingonkorvausvel-
vollisuus jos hän tarkoituksella haittaa toisen yk-
silön ihmisoikeuksien toteutumista.

Myös kansainvälisellä tasolla pohditaan ja
toimitaan yksilöllisen vastuun toteuttamiseksi
kaikkein räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksis-
ta. Entisen Jugoslavian alueella ja Ruandassa teh-
tyjä rikoksia tutkimaan on perustettu kansain-
väliset sotarikostuomioistuimet, ja parhaillaan
valmistellaan myös pysyvän kansainvälisen so-
tarikostuomioistuimen perustamista. Toimivan
vastuujärjestelmän aikaansaaminen räikeiden
ihmisoikeusloukkausten johdosta olisi kansain-
välisen yhteisön puolelta osoitus siitä, että ihmis-
oikeudet otetaan todesta.
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vastaanottavia tahoja

Euroopan ihmisoikeustoimikunta
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PL 267, 00171 Helsinki
puhelin 09-1601 (vaihde), faksi 09-160 4582

Ulkomaalaisvaltuutettu
PL 267, 00171 Helsinki
puhelin 09-160 3790, faksi 09-160 4375

Edellä lueteltujen kantelutahojen ohella ihmis-
oikeusasioissa voi aina tehdä niin sanotun hallin-
tokantelun, jolla tarkoitetaan kääntymistä asian
ratkaisijaa ylemmän viranomaisen puoleen.
Esimerkiksi poliisin toiminnasta voi kannella si-
säasiainministeriölle.
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Ihmisoikeus- ja muita
kansalaisjärjestöjä

Amnesty International (Suomen osasto)
Ruoholahdenkatu 24 D, 00180 Helsinki
puhelin 09-693 1488, faksi 09-693 1975

Ihmisoikeusliitto
PL 245, 00171 Helsinki
puhelin 09-135 1470, faksi 09-135 1101

KEPA/Kehitysyhteistyön palvelukeskus
Eerikinkatu 11 C, 00100 Helsinki
puhelin 09-584 233, faksi 09-584 23 200

Kirkon ulkomaanapu
PL 185, 00161 Helsinki
puhelin 09-18021, faksi 09-1802 207

Pakolaisneuvonta ry
Unioninkatu 45 B 41, 00170 Helsinki
puhelin 09-278 2267-69, faksi 09-278 2299

Seta (Seksuaalinen tasavertaisuus)
Hietalahdenkatu 2 B 16
00180 Helsinki
puhelin 09-612 3233, faksi 09-612 3266
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Suomen Pakolaisapu
Ludviginkatu 5 B 42
00130 Helsinki
puhelin 09-644 100, faksi 09-644 109

Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 a
00140 Helsinki
puhelin 09-12 931, faksi 09-129 3346

Suomen Unicef-yhdistys
Perttulantie 6, 00200 Helsinki
puhelin 09-584 501, faksi 09-6923 932

Suomen Unifem
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki
puhelin 09-694 0944, faksi 09 -694 0990

Suomen YK-liitto
Unioninkatu 45 B, 00170 Helsinki
puhelin 09-135 1402, faksi 09-135 2173
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Internet

Seuraavassa esitetään valikoima ihmisoikeusaineistoa si-
sältäviä internetin WWW-palvelimia, joilta tietoa on haet-
tavissa esimerkiksi Netscape- tai Explorer-selaimella. Lu-
ettelon jälkeen on myös muutamien hakupalvelimien osoit-
teet. Niitä käytettäessä on hyötyä myös kirjan seuraavilla si-
vuilla olevasta termiluettelosta, jossa esitetään ruotsin- ja
englanninkieliset vastineet suomenkielisille sanoille.

Tähän teokseen liittyvä www-sivu, jolta löytyvät linkit alla
lueteltaville sivuille sekä uusia linkkejä ja teoksen tietoja
päivittävää aineistoa, valmistuu vuoden 1998 aikana. Se
löytyy Suomen YK-liiton kotisivujen yhteydestä eli osoit-
teesta: http://www.ykliitto.fi/

Kansainvälisten järjestöjen materiaalia sisältäviä pal-
velimia, joiden aineisto on ainakin englanninkielistä mutta
usein myös ranskan- tai espanjankielistä.

Yhdistyneet kansakunnat
Ihmisoikeusvaltuutetun palvelin (mm. ihmisoikeussopi-
musten tekstit ja ratifiointitiedot): http://www.unhchr.ch/

YK:n ihmisoikeussopimusten valvontaelinten asiakirjo-
ja (mm. eri valtioiden raportteja ihmisoikeussopimusten

toteuttamiseksi sekä niiden käsittelyssä teh-
dyt johtopäätökset):
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Euroopan neuvosto
Yleinen Euroopan neuvoston palvelin (mm.
neuvostossa laadittujen yleissopimusten
tekstit ja ratifiointitiedot): http://www.coe.fr/

● Euroopan neuvoston ihmisoikeuspalvelin:
http://www.dhdirhr.coe.fr/

● Euroopan ihmisoikeustoimikunta:
http://www.dhcommhr.coe.fr/

● Euroopan ihmisoikeustuomioistuin:
http://www.dhcour.coe.fr/

● Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö:
http://www.osceprag.cz/

● Minnesotan yliopiston ihmisoikeuskirjasto
(Human Rights Library):
http://www.umn.edu/humanrts/

Viimeksi mainittu on hyvin laaja ja monipuo-
linen palvelin, joka sisältää runsaasti Yhdis-
tyneiden kansakuntien ja alueellisten kan-
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sainvälisten järjestöjen asiakirjoja. Täältä löytyvät
muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitean (Human
Rights Committee) ratkaisut yksilövalitustapauksis-
sa. Lisäksi kirjasto sisältää muun muassa kirjalli-
suustietokantoja ja laajat linkkilistat esimerkiksi
kansalaisjärjestöjen palvelimiin.
Minnesotan ihmisoikeuskirjaston ohella niin sanot-
tuun Diana-yhteistyöhön kuuluu muitakin yliopistol-
lisia ihmisoikeustietokantoja. Esimerkiksi Toronton
yliopisto ylläpitää naisten ihmisoikeuksien tietokan-
taa: http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana/

Ihmisoikeusalan kansainvälisten kansalaisjär-
jestöjen palvelimia on myös runsaasti. Seuraavas-
sa eräitä esimerkkejä.

● Amnesty International: http://www.amnesty.org/

● Derechos: http://www.derechos.org/

Hyödyllinen alasivu on opas internetin ihmisoi-
keusaineiston käyttöön: http://www.derechos.
org/human-rights/manual.htm

● FIDH eli kansainvälinen ihmisoikeusliitto:
http://www.globalpolicy.org/fidh/

● Human Rights Watch: http://www.hrw.org/

● Lawyers Committee for Human Rights:
http://www.lchr.org/

Kansallisilla ihmisoikeusinstituuteilla on myös
www-palvelimia. Esimerkiksi

● Islannin ihmisoikeuskeskus
http://xanadu.centrum.is/humanrights/english.htm

● Itävallan ihmisoikeusinstituutti
http://www.sbg.at/oim/home.htm

● Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti (Suomi):
http://www.abo.fi/instut/imr

Täältä löytyy myös kolmikielinen (englanti, ruotsi,
suomi) kirjallisuustietokanta
http://trip.abo.fi/aadb/findoc/

● Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Hu-
manitarian Law (Ruotsi) http://www.ldc.lu.se/raoul/

● Norwegian Institute of Human Rights (Norja)
http:/www.uio.no./www-misc/imr/

Suomalaisia palvelimia edellä mainittujen Åbo
Akademin ihmisoikeusinstituutin sivujen ohella on
ihmisoikeuksien alueella niukasti. Seuraaviin kannat-
taa silti tutustua:

● Asianajotoimisto Fredman & Månsson
http://www.fredman-mansson.fi/

● Eduskunta http://www.eduskunta.fi/Welcome.html

● Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
kirjasto http://www.helsinki.fi/otdk_www/

● Korkein hallinto-oikeus http://www.kho.fi/

● Tampereen yliopiston julkisoikeuden laitos
http://www.uta.fi/laitokset/julkis/olinks.htm

Hakupalvelimia löytyy internetistä runsaasti. Nii-
den ominaisuudet ovat erilaisia, joten eri tehtäviin
kannattaa kokeilla useampaa hakua. Ihmisoikeusai-
neiston etsinnässä hyödyllisiksi ovat osoittautuneet
ainakin seuraavat:

● Alta Vista http://www.altavista.digital.com/

● Excite http://www.excite.com/

● HotBot http://www.hotbot.com/

● Kolumbus http://www.kolumbus.fi

● Rankdex Hyperlink Search http://rankdex.gari.comAn
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Afrikan ihmisoikeussopimus afrikanska konventionen African Convention on
för mänskliga rättigheter Human and Peoples’ Rights

alkuperäiskansa ursprungsfolk indigenous people

ammattiyhdistysoikeudet fackföreningsrättigheter trade union rights

aseistakieltäytyminen vapenvägring conscientious objection

asevelvollisuus värnplikt compulsory military service

avioton lapsi utomäktenskapligt barn child born out of wedlock

epäinhimillinen kohtelu omänsklig behandling inhuman treatment
tai rangaistus eller bestraffning or punishment

Euroopan europeiska konventionen European Convention
ihmisoikeussopimus för mänskliga rättigheter on Human Rights

Euroopan europeiska kommissionen European Commission
ihmisoikeustoimikunta för mänskliga rättigheter of Human Rights

Euroopan europeiska European Court
ihmisoikeustuomioistuin människorättsdomstolen of Human Rights

Euroopan sosiaalinen peruskirja europeiska socialstadgan European Social Charter

Euroopan turvallisuus- Organisationen för säkerhet Organisation for Security
ja yhteistyöjärjestö (ETYJ)  och samarbete i Europa and Cooperation in Europe

Euroopan yhteisöjen europeiska The European Court
tuomioistuin  gemenskapernas domstol of Justice

Eurooppalainen kidutuksen europeiska konventionen European Convention
vastainen sopimus mot tortyr for the Prevention of Torture

eutanasia/armokuolema eutanasi euthanasia

hallinnollinen vapaudenriisto administrativt frihetsberövande administrative detention

humanitaarinen oikeus  humanitär rätt humanitarian law
(sodan oikeussäännöt)

hyvinvointivaltio välfärdsstat welfare state

hätätila undantagstillstånd state of emergency

ihmisarvo människovärde human dignity

ihmisoikeudet mänskliga rättigheter human rights

ihmisoikeuskomitea (YK:n) människorättskommittén Human Rights Committee

ihmisoikeustoimikunta (YK:n) människorättskommissionen Commission on Human Rights

ihmisoikeusvaltuutettu (YK:n) högkommissarie för High Commissioner
mänskliga rättigheter for Human Rights

ilmaisuvapaus ks. sananvapaus

inkorporointi inkorporering  incorporation
(ihmisoikeussopimuksen sisällyttäminen valtionsisäiseen oikeuteen)

itsehallinto självstyrelse self-government

itsemääräämisoikeus självbestämmanderätt right to self-determination

kadonneet ihmiset försvunna personer disappeared persons

kansainliitto nationernas förbund League of Nations

kansainvälinen oikeus folkrätt/internationell rätt international law

kansainvälinen rikostuomioistuin internationell brottsdomstol international criminal court

Alla oleva suppea kolmikielinen asiasanasto perustuu Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin
FINDOC-tietokannassa käytettyyn suomen-, ruotsin- ja englanninkieliseen termiluetteloon.
Sanasto on tarkoitettu apuvälineeksi kielivastineiden löytämiseen esimerkiksi hakuteosten
ja internetin käytössä. Se sisältää selityksiä ja rinnakkaistermejä vain poikkeuksellisesti.
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kansainvälinen työjärjestö internanationella International
arbetsorganisationen Labour Organisation (ILO)

kansalaisjärjestö medborgarorganisation  non-governmental organisation (NGO)

kansalaisoikeudet ja medborgerliga och civil and
poliittiset oikeudet (KP-oikeudet) politiska rättigheter political rights

kansalaistottelemattomuus civil olydnad civil disobedience

kansalaisuus medborgarskap citizenship

kansalaisvapaudet medborgerliga friheter civil liberties

kansallisuus nationalitet nationality

kansanmurha folkmord genocide

karkotus utvisning expulsion

kehitysyhteistyö utvecklingssamarbete development cooperation

kidutuksen vastainen yleissopimus konventionen mot tortyr Convention Against Torture

kidutus tortyr torture

kokoontumisvapaus församlingsfrihet freedom of assembly

kollektiiviset oikeudet kollektiva rättigheter collective rights

kollektiivivalitus kollektivklagomål collective complaint

kotimaisten oikeussuoja- uttömning av exhaustion of
keinojen käyttö nationella rättsmedel domestic remedies

kotipaikka hemort domicile

KP-sopimus (yleissopimus konventionen om medborgerliga Covenant on Civil
kansalais- ja poliittisista oikeuksista) och politiska rättigheter and Political Rights

kuolemanrangaistus dödsstraff death penalty/capital punishment

kurinpitorangaistus disciplinärt straff disciplinary punishment

lakko-oikeus rätt till strejk right to strike

lapsen oikeuksien sopimus konventionen för barnets rättigheter Convention on the Rights of the Child

lapsikauppa barnhandel child trafficking

lapsityö barnarbete child labour

liikkumisvapaus rörelsefrihet freedom of movement

lisääntymisoikeudet reproduktiva rättigheter reproductive rights

loukkaus kränkning violation

luovutus (rikoksentekijän) utlämning extradition

maahanmuuttaja invandrare immigrant

maksuton oikeudenkäynti fri rättegång free trial

mielipidevanki samvetsfånge prisoner of conscience

ministerineuvosto (Euroopan neuvoston) ministerkommittén Committee of Ministers

naisten oikeuksien sopimus kvinnokonventionen Convention for the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women (CEDAW)

naisten ympärileikkaus kvinnlig omskärelse female circumcision/female genital mutilation

nuorten oikeudet ungas rättigheter youth rights

oikeus asuntoon rätt till bostad right to housing

oikeus elämään rätt till liv right to life

oikeus henkilökohtaiseen vapauteen rätt till frihet right to liberty

oikeus kehitykseen rätt till utveckling right to development

oikeus kulttuuriin rätt till kultur right to culture

oikeus oikeudenmukaiseen rätt till rättvis rättegång right to fair trial
oikeudenkäyntiin

oikeus opetukseen rätt till undervisning/utbildning right to education

oikeus osallistua rätt att deltaga right to participate
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oikeus ravintoon rätt till föda right to food

oikeus solmia avioliitto rätt att gifta sig right to marry

oikeus terveyteen rätt till hälsa right to health

oikeus turvallisuuteen rätt till säkerhet right to security

oikeus työhön rätt till arbete right to work

oikeusapu rättshjälp legal aid

oikeusasiamies (justitie)ombudsman ombudsman

oikeuskansleri justitiekanslern Chancellor of Justice

omantunnonvapaus samvetsfrihet freedom of conscience

omistusoikeus äganderätt right to property

orjuus slaveri slavery

osallistuminen deltagande participation

pakkolunastus expropriation expropriation

pakkotyö tvångsarbete forced labour

pakolainen flykting refugee

pakolaisvaltuutettu (YK:n) högkommissarie för flyktingar High Commissioner for
Refugees (UNHCR)

perhe-elämän kunnioittaminen respekt för familjeliv respect for family life

perusoikeus grundläggande frihet/rättighet  fundamental/constitutional right

perustuslaki grundlag constitution

pidättäminen arrest arrest/detention

poikkeaminen avvikelse från traktatförpliktelse derogation
(sopimusvelvoitteista hätätilan nojalla)

puhelinkuuntelu telefonavlyssning telephone tapping/bugging

rajoitus inskränkning restriction

rankaisemattomuus straffrihet impunity

riittävä elintaso skälig levnadsstandard adequate standard of living

rikos brott crime

ruumiillinen rangaistus kroppssaga corporal punishment

ryhmän oikeudet grupprättigheter group rights

saamelaiset samer Sami (People)

samapalkkaisuus lika lön equal remuneration

sananvapaus yttrandefrihet freedom of expression

seksuaalinen suuntautuminen sexuell orientering sexual orientation

seksuaaliset vähemmistöt sexuella minoriteter sexual minorities

 siirtotyöläinen gästarbetare migrant worker

sosiaaliavustus socialhjälp social assistance

sosiaaliturva socialskydd social security

sotapropaganda krigspropaganda war propaganda

sotavanki krigsfånge prisoner of conscience

sukupuolenvaihdos könsbyte transsexuality

suvaitsemattomuus intolerans intolerance

suvereniteetti (valtion täysivaltaisuus) suveränitet sovereignty

syrjintä diskriminering discrimination

tasa-arvo ks. yhdenvertaisuus

tehokas oikeussuojakeino effektivt rättsmedel effective remedy

teloitus avrättning execution

tietosuoja dataskydd data protection
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toteuttaminen (ihmisoikeusvelvoitteiden)  implementering implementation

TSS-sopimus konventionen för ekonomiska, Covenant on Economic,
(yleissopimus taloudellisista, sociala och kulturella rättigheter Social and Cultural Rights
sosiaalisista ja sivistyksellisistä
oikeuksista)

tulkinta tolkning interpretation

tuomioistuin domstol court

tuomioistuinkelpoisuus prövningsbarhet justiciability
(mahdollisuus vedota tuomioistuimessa yksilön oikeuteen)

turvapaikka asyl asylum

tutkimatta jättäminen (ihmisoikeusvalituksen) avvisning  inadmisibility

työolosuhteet arbetsförhållanden working conditions

törkeät ihmisoikeusloukkaukset grova brott mot gross violations
mänskliga rättigheter of human rights

uhri offer victim

ulkomaalainen utlänning foreigner/alien

ulkomaalaisviha främlingshat xenophobia

uskonnonvapaus religionsfrihet freedom of religion

vahingonkorvaus skadestånd compensation

valitus klagomål/besvär  complaint/communication/
application/petition/appeal

valtion vastuu statens ansvar state responsibility

valtionsisäinen asema nationell status domestic status

valtioseuraanto statssuccession state succession

valtiosopimus internationellt fördrag treaty

valtiosääntö författning constitution

valtioton henkilö statslös person stateless person

valtiovalitus mellanstatligt klagomål inter-state complaint

vammainen handikappad disabled

vangitseminen fängslande imprisonment/detention

vapaat ja salaiset vaalit fria och hemliga val elections

varauma reservation reservation
(valtion sitoutumisessa kansainväliseen sopimukseen)

varusmies beväring conscript

vähemmistö minoritet minority

vähemmistövaltuutettu (ETYJ:n) högkommissarie för High Commissioner on
nationella minoriteter National Minorities

yhdenvertaisuus jämlikhet equality

yhdistymisvapaus föreningsfrihet freedom of association

Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations

YK:n lastenrahasto UNICEF UNICEF UNICEF

YK:n kasvatus-, tiede- ja UNESCO UNESCO
kulttuurijärjestö UNESCO

yksilövalitus individuellt klagomål individual complaint/
communication/petition

yksityiselämän kunnioittaminen respekt för privatliv respect for privacy/private life

yleissopimus kansalais- ja poliittisista oikeuksista ks. KP-sopimus

yleissopimus konvention convention

yleissopimus taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista ks. TSS-sopimus

äänioikeus rösträtt right to vote
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Johdanto

● Kun ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja
luovuttamattomien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuu-
den ja rauhan perustana maailmassa,
● kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vailla, on tapahtunut
raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa, ja kun kansojen kor-
keimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset
voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta,
● kun on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten
ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan,
● kun on tähdellistä edistää ystävällisten suhteiden kehittymistä kansojen välille,
● kun Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa
ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja nais-
ten yhtäläisiin oikeuksiin ja kun ne ovat ilmaisseet vakaan tahtonsa edistää sosiaalista
kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissa oloissa,
● kun jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään, yhteistoiminnassa Yhdistyneet Kan-
sakunnat -järjestön kanssa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleistä kunnioit-
tamista ja noudattamista, ja,
● kun yhteinen käsitys näiden oikeuksien ja vapauksien sisällöstä on mitä tärkein
tämän sitoutumuksen täydelliselle toteuttamiselle
niin sen vuoksi
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YLEISKOKOUS antaa

TÄMÄN IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLISEN JULISTUKSEN kaikkien
kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin
yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, pitäen alati mielessään tämän julistuksen,
valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioit-
tamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein nii-
den yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioi-
den kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen keskuudessa.
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1. artikla ● Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja
oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toi-
siaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. artikla ● Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oi-
keuksiin ja vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kie-
leen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yh-
teiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään
perustuvaa erotusta.
Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hal-
linnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, oli-
pa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltai-
suudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

3. artikla ● Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökoh-
taiseen turvallisuuteen.

4. artikla ● Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja
orjakaupan muodot on kiellettävä.

5. artikla ● Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epä-
inhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla ● Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä
tunnustetaan lain edessä.

7. artikla ● Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta
yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julis-
tusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtää-
vää yllytystä vastaan.

8. artikla ● Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa
kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat
hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla ● Ketään ei saa mielivaltaisesta pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla ● Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oi-
keudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa
tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai
häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

11. artikla ● (1) ● Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edel-
lytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti
todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen
puolustustaan varten tarpeelliset takeet.
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(2) ● Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jot-
ka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia nii-
den tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin
mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

12. artikla ● Älköön mielivaltaisesta puututtako kenenkään yksityiselämään,
perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa
ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukka-
usta vastaan.

13. artikla ● (1) ● Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaik-
kansa kunkin valtion sisällä.
(2) ● Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata
maahansa.

14. artikla ● (1) ● Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea
ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.
(2) ● Tähän oikeuteen ei voida vedota, kun on kysymys tosi epäpoliittisista ri-
koksista johtuvista syytteistä tai teoista, jotka ovat vastoin Yhdistyneiden
Kansakuntien periaatteita ja päämääriä.

15. artikla ● (1) ● Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen.
(2) ● Keltään ei saa mielivaltaisesta riistää kansalaisuutta eikä evätä oikeut-
ta kansalaisuuden vaihtamiseen.

16. artikla ● (1) ● Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avio-
liitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai us-
konnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avio-
liiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.
(2) ● Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden va-
paasta ja täydestä suostumuksesta.
(3) ● Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus
yhteiskunnan ja valtion suojaan.

17. artikla ● (1) ● Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä
toisten kanssa.
(2) ● Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.

18. artikla ● Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omatunnon ja uskonnon va-
paus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen
sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa,
sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja us-
konnollisia menoja.



72

19. artikla ● Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän si-
sältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta
hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

20. artikla ● (1) ● Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yh-
distymisvapauteen.
(2) ● Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.

21. artikla ● (1) ● Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko
välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä.
(2) ● Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin.
(3) ● Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava mää-
räaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioi-
keus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa menet-
telyä noudattava.

22. artikla ● Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä
oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kun-
kin maan järjestelmä ja voimavarat huomioonottaen, nauttia hänen ihmisar-
volleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämät-
tömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

23. artikla ● (1) ● Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan,
oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoinen sekä suojaan työttömyyttä vastaan.
(2) ● Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan
samasta työstä.
(3) ● Jokaisella työtä tekevänä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan,
joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon
ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.
(4) ● Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etu-
jensa puolustamiseksi.

24. artikla ● Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään
rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.

25. artikla ● (1) ● Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan
hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen,
asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta.
Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, les-
keyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen
toimeentulon menetyksen varalta.
(2) ● Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten,
riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee
nauttia samaa yhteiskunnan suojaa.
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26. artikla ● (1) ● Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on olta-
va ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on
oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja
korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kyky-
jensä mukaan.
(2) ● Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämi-
seen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistami-
seen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaik-
kien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä
edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.
(3) ● Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan
opetuksen laatu.

27. artikla ● (1) ● Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan si-
vistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mu-
kanaan tuomista eduista.
(2) ● Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen,
jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuo-
tannosta.

28. artikla ● Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainvä-
liseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja
velvollisuudet voivat täysin toteutua.

29. artikla ● (1) ● Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan,
koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys
on mahdollinen.
(2) ● Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole
muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomai-
sena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustami-
nen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvin-
voinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa.
(3) ● Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin
Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita.

30. artikla ● Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä
tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellais-
ta, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.

10.12.1948
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● Yhteiset ihmisoikeu-
temme on tiivis ja selkeä joh-

datus ihmisoikeuksiin.
● Kirjanen selvittää ytimekkäästi ih-

misoikeusajattelun taustaa ja ihmisoi-
keuksien yleismaailmallisen julistuksen

syntyä. Siinä on helppotajuisesti esitelty ih-
misoikeuksien tunnusmerkit ja julistuksen kes-

keinen sisältö.
● Kirjassa kerrotaan keskeisistä ihmisoikeuksista
mm. mitä oikeus elämään, henkilökohtaiseen va-
pauteen ja turvapaikkaan tarkoittavat. Naisten ja
lasten sekä vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oi-
keudet tuodaan havainnollisesti esille. Myös sosiaaliset
ja poliittiset oikeudet saavat huomiota osakseen. Ih-
misoikeuksien ymmärtäminen helpottuu lukuisten käy-
tännön esimerkkien ja tapausten avulla.
● Yhteiset ihmisoikeutemme kertoo myös siitä, kuinka
ihmisoikeuksia kansainvälisesti suojellaan. Yhdistyneiden
kansakuntien ja Euroopan alueen ihmisoikeustoiminta
tulee tutuksi. Samoin selviää ihmisoikeuksien asema
Suomessa ja osana maamme oikeutta.
● Erikseen kerrotaan myös ihmisoikeuksista sodassa.
Samoin arvioidaan lyhyesti ihmisoikeuksien tulevai-
suutta.
● Kirjanen esittelee kattavasti sen, mistä ihmisoi-
keuksista saa lisätietoa. Lyhyen kirjallisuusluette-
lon ja kansalaisjärjestölistan ohella mukana on run-
saasti Internet-osoitteita, joiden avulla halukkaat
voivat täydentää ihmisoikeustietämystään. Tätä
helpottaa keskeisistä ihmisoikeuksista laadittu
termiluettelo.
● Kirjaa voi lämpimästi suositella niin kou-
lujen ja oppilaitosten kuin aikuisopiske-
lunkin tarpeisiin. Myös kuka tahansa

asiasta selkeää perustietoa kaipaava
kohtaa siinä ihmisoikeuksien

rautaisannoksen.
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