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1 Johdanto 
Suomi liittyi Euroopan neuvostoon vuonna 1989. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja pe-
rusvapauksien suojaamisesta eli Euroopan ihmisoikeussopimus on ollut voimassa nyt 
yli 30 vuotta. Alueellisen ihmisoikeusjärjestelmän merkitys on merkittävästi lisäänty-
nyt. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset ovat muodostaneet tärkeän osan 
suomalaisen oikeuskulttuurin muutoksessa. Lainsäätäjä on joutunut ottamaan huomi-
oon vaatimuksen siitä, että kansallinen lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa kansain-
välisten sopimusvelvoitteiden kanssa. Tämä pacta sunt servanda -periaate edellyttää, 
että kansallinen lainsäädäntö on sopusoinnussa paitsi sopimusvelvoitteiden, myös nii-
den valvontajärjestelmien antamien tulkintalinjauksien kanssa.  

EVOLUTIVE-hankkeessa tarkastellaan ihmisoikeussopimusten evolutiivisen luonteen 
vaikutuksia kansallisella tasolla. Evolutiivisuus tarkoittaa sopimuksen tulkitsemista tä-
män päivän olosuhteiden valossa. Käsitteeseen liittyy myös ihmisoikeussuojan tason 
kehittyminen entistä korkeammaksi. Ihmisoikeussopimusten tulkinta päivittyy valvon-
taelinten ratkaisukäytännön myötä. Valvontaelinten tekemien ratkaisujen rooli edellyt-
tää sellaisia kansallisia ihmisoikeusrakenteita, jotka ovat toimivia ja seuraavat aktiivi-
sesti valvontakäytäntöä. Kansallisten rakenteiden avulla sopimusvelvoitteiden evolutii-
visuus välittyy tehokkaasti kansalliselle tasolle. Vaatimus kohdistuu niin ennakolliseen 
toimintaan, kuten ministeriöissä tapahtuvaan lainvalmisteluun ja perustuslakivaliokun-
nan suorittamaan valvontaan, mutta myös siihen miten tieto sopimuksen asettamista 
velvoitteista huomioidaan tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Erityisasemassa 
ovat keskeiset ihmisoikeusrakenteen toimijat, ylimmät laillisuusvalvojat, Ihmisoikeus-
keskus sekä erityisvaltuutetut, mutta myös kansalaisjärjestöjen rooli on vaikutusten 
kannalta keskeinen.  

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksia on tutkittu kansainvälisesti. 
Erityisesti kokonaiskuvausta Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten ja niiden 
valvontajärjestelmien keskeisistä piirteistä voi hahmottaa Greer,  Gerards ja Slowen 
(2019) teoksesta Human Rights in the Council of Europe and the European Union1. 
Sen keskeisenä havaintona on järjestelmän kaksijakoisuus. Yhtäältä ovat pakolliset 
sopimukset Euroopan ihmisoikeussopimus (1950, SopS 18 ja 19/1990) ja eurooppa-
lainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun estä-
miseksi eli kidutuksen vastainen yleissopimus (1987, SopS 16 ja 17/1991). Toisaalta 
Euroopan neuvostolla on lukuisa joukko sopimuksia, joihin jäsenvaltiot voivat halutes-
saan liittyä. Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996, SopS 78 ja 80/2002), 
alueellisia tai kansallisia vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992, 
SopS 23/1998), kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus 

                                                      
1 Ks. tarkemmin Greer – Gerards – Slowe 2019. 
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(1995, SopS 1 ja 2/1998) keskittyvät enemmän valvontaan kuin varsinaiseen sopi-
muksen velvoitteiden täytäntöönpanoon. Myös näillä sopimuksilla on ollut merkittävää 
vaikutusta. Sopimukset ovat vaikuttaneet sellaisissa ihmisoikeuskysymyksissä, joissa 
ilman sopimusmääräyksiä ei olisi tapahtunut kehitystä tai muutokset olisivat toteutu-
neet viiveellä. Lisäksi uudet ihmiskaupan vastainen yleissopimus (2005, Sops 43 ja 
44/2012) ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torju-
misesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (SopS 52 ja 53/2015; Istanbulin sopi-
mus) ovat olleet merkittävässä asemassa uudistettaessa kansallista lainsäädäntöä 
vastaamaan sopimusvelvoitteita. Lisäksi Euroopan neuvosto on hyväksynyt Lanzaro-
ten sopimuksen, joka on yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (2007, SopS 87 ja 88/2011).  

Euroopan neuvoston sopimusten myönteiset vaikutukset kansallisella tasolla liittyvät 
tehokkaaseen valvontaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (European Court of Hu-
man Rights, EIT) on kansainvälisesti tunnustusta saanut ihmisoikeusvalvoja. Tuomioi-
den vaikutukset kansallisella tasolla ovat useiden tutkijoiden mukaan kuitenkin toteu-
tuneet epätasaisesti eri maissa.2  Suomi kuuluu maihin, joiden kohdalla puhutaan hy-
vin korkeasta ihmisoikeussuojan tasosta. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
tunnustanut tulkintakäytäntönsä soveltamisessa tapahtuneen kehityksen. Suomen 
kohdalla EIT on soveltanut Axel Springer -tapauksen3 jälkeen vakiintunutta oppia, 
jonka mukaan EIT asettaa korkean kynnyksen poiketa kansallisen tuomioistuimen 
suorittamasta huolellisesta arvioinnista, jos kansallinen tuomioistuin on perustanut rat-
kaisunsa EIT:n tulkintakäytäntöön (strong reasons -oppi). EIT on soveltanut oppia 
useissa Suomea koskevissa sananvapausratkaisuissa aina Ruusunen v. Suomi -ta-
pauksesta4 alkaen. Toisaalta tuomioiden edellyttämien välttämättömien muutosten to-
teuttaminen ei ole aina ollut riittävän nopeaa, kuten useat ministerikomitean valvon-
nassa olevat tapaukset kertovat. Suomi on ensimmäistä kertaa joutunut tehostettuun 
valvontaan X. v. Suomi -tapauksen5 osalta, kun tarvittavia uudistuksia ei ole kaikilta 
osin onnistuttu toteuttamaan kymmenessä vuodessa. Jäsenvaltioiden rooli sopimuk-
sen valvontajärjestelmän kannalta on vahvistunut. EIT on kehittänyt Opuz-opin6, joka 
korostaa jäsenvaltioiden laajaa velvoitetta olla perillä sopimuksen ajantasaisesta tul-

                                                      
2 Ks. Greer – Gerards – Slowe 2019, s. 126. 
3 Axel Springer AG v. Saksa (7.2.2012, 39954/08), kohta 88.  
4 Ruusunen v. Suomi (14.1.2014, 73579/10), kohta 54. 
5 X. v. Suomi (3.7.2012, 34806/04). 
6 Tapauksessa Opuz v.Turkki (9.6.2009, 33401/02) EIT korosti jäsenvaltion velvoitetta 
seurata laajasti kaikkea ihmisoikeustuomioistuimen sopimustulkintaa. Kohta 163. “In 
carrying out this scrutiny, and bearing in mind that the Court provides final authoritative 
interpretation of the rights and freedoms defined in Section I of the Convention, the 
Court will consider whether the national authorities have sufficiently taken into account 
the principles flowing from its judgments on similar issues, even when they concern 
other States.” 
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kintakäytännöstä. Tämä asettaa vaatimuksia kansallisten ihmisoikeusrakenteiden toi-
mivuudelle. Myös jäsenvaltiolle kuuluva harkintamarginaali ja sopimuksen johdantoon 
kirjattu toissijaisuus edellyttävät tiivistä vuoropuhelua kansainvälisten valvontaelinten 
ja kansallisen tason toimijoiden välillä.  

Tutkimuksen tavoitteet 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset ja niiden valvontaelimet ovat aktiivisesti 
vuoropuhelussa kansallisen järjestelmän kanssa. Tampereen yliopiston tutkimusryh-
män tutkimuksessa arvioidaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuk-
sia pacta sunt servanda -periaatteen kautta. Nykyisen järjestelmän vaikutuksien tutki-
misessa on keskeistä löytää sellaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan kehittää toimiva 
kansallinen järjestelmä, jossa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten velvoitteet 
päivittyvät nopeasti kansallisen tason toimintaan ja käytänteisiin ja valvontajärjestel-
mien tekemien ratkaisuiden kansallinen täytäntöönpano on tehokasta.  

Tavoitteena on saada kansalliset rakenteet ja toimintamallit vastaamaan ihmisoikeus-
sopimusten asettamien velvoitteiden evolutiiviseen luonteeseen entistä paremmin. Ih-
misoikeuksien valvontajärjestelmässä painopiste on siirtynyt entistä enemmän kansal-
listen toimijoiden vastuulle.7 Tutkimuksen lähtökohtana on kehittää nykyisten rakentei-
den toimintaedellytyksiä ja tunnistaa toimivia käytäntöjä. Tavoitteena on esittää sellai-
sia toimintatapoja, jotka edistävät vuoropuhelua ihmisoikeusvalvonnan kansallisten ja 
kansainvälisten toimijoiden välillä. Toimivan vuoropuhelun aikaansaamisessa merki-
tystä on ajantasaisen tiedon jakamisella ja sen välittämisellä läpi kansallisten ihmisoi-
keusrakenteiden ja viime kädessä sopimusten turvaamien velvoitteiden entistä parem-
malla ymmärtämisellä eri tasoilla. 

Tutkimuksessa arviointi kohdistuu erityisesti tarkasteltavien ihmisoikeussopimusten ja 
niiden valvontajärjestelmien vaikutuksiin Suomessa. Vaikutuksia arvioidaan suh-
teessa lainsäädäntöön, politiikkaan, ihmisoikeusrakenteisiin, resursointiin, oikeuskäy-
täntöön, julkiseen ihmisoikeuskeskusteluun sekä tietoisuuteen ihmisoikeuksista ja ih-
misoikeussopimusten asettamista velvoitteista. Hankkeessa kerätyn aineiston avulla 
tunnistetaan ja ymmärretään puutteita nykytilanteessa ja etsitään niiden pohjalta toi-

                                                      
7 SopS 45 ja 46/2021. Euroopan ihmisoikeussopimukseen lisättiin 15 pöytäkirjassa 
(2013, CETS 213) uusi kappale johdantoon. Siinä korostettiin jäsenvaltioiden ensisi-
jaista vastuuta. Kappaleen epävirallinen käännös: ”vahvistavat, että korkeilla sopimus-
puolilla on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ensisijainen vastuu tässä yleissopimuk-
sessa ja sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien ja vapauksien turvaamisesta ja 
että niillä on tässä tehtävässä käytettävissään harkintavaltaa, jonka suhteen tällä yleis-
sopimuksella perustettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuin käyttää valvontavaltaa”. 
Sopimuksen viralliset kielet ovat englanti ja ranska. 
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mivia ratkaisuja, joilla vahvistetaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten kan-
sallista merkitystä ja turvataan sopimusvelvoitteiden toteutuminen kansainvälisten so-
pimusten ja Suomen perustuslain vaatimalla tavalla. Hankkeen suositukset ovat käyt-
tökelpoisia myös Suomen kansainvälisessä ihmisoikeustyössä. Hankkeen tuloksia 
voidaan hyödyntää tulevissa ihmisoikeusselonteoissa, kansallisissa perus- ja ihmisoi-
keustoimintaohjelmissa, määräaikaisraportoinneissa sekä UPR-prosesseissa8. Rapor-
tin tarkoituksena on myös nostaa esille tähän asti vähemmän tunnettuja sopimuksia ja 
lisätä keskustelua niiden merkityksestä. Hankkeessa nostetaan esille konkreettisia 
esimerkkejä sopimusjärjestelmän vaikutuksista ja tehdään suosituksia vaikuttavuuden 
kehittämiseksi.  

Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykset voidaan jakaa kolmeen keskeiseen teemaan: 1) ihmisoikeusso-
pimusten hyväksyminen ja voimaansaattaminen, 2) ihmisoikeussopimusten merkitys 
lainvalmistelussa ja lainkäytössä ja 3) ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon val-
vonta ja kansallisen tason toteuttaminen sekä vuoropuhelu valvontajärjestelmien 
kanssa.  

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

• Miten tarkasteltavat Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset ovat voi-
maantullessaan vaikuttaneet Suomen lainsäädäntöön ja ihmisoikeusrakentei-
siin?  

• Miten Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset ovat vaikuttaneet Suo-
messa niiden kansallisen voimaantulon jälkeen lainsäädäntöön, politiikkaohjel-
miin, hankkeisiin sekä ihmisoikeusrakenteisiin ja niiden resursointiin?  

• Miten Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksiin viitataan suomalaisessa 
oikeuskäytännössä?  

• Millaisia ovat Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon 
valvonnan vaikutukset Suomessa? Miten tuomiot, päätökset, suositukset, maa-
vierailut ja jatkuva vuoropuhelu valvontaelinten kanssa ovat vaikuttaneet lain-

                                                      
8 YK:n päätöslauselma 60/251, 15.3.2006. UPR (Universal Periodic Review) on YK:n 
yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu. Se perustuu interaktiiviseen vuoropuheluun. 
Tarkastelu pohjautuu valtion omaan kansalliseen raporttiin, YK:n ihmisoikeusmekanis-
meilta saatuihin tietoihin sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution, kansalaisjärjestöjen 
ja muiden toimijoiden raportteihin. Parhaillaan on menossa kolmas tarkastuskierros 
(2017-2022), jossa Suomen raportti käsiteltiin vuonna 2017. 
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säädäntöön, politiikkaan, oikeuskäytäntöön, ihmisoikeusrakenteisiin, resurssei-
hin, julkiseen ihmisoikeuskeskusteluun ja tietoisuuteen ihmisoikeuksista? Millai-
sia puutteita kansallisen ihmisoikeusrakenteen toiminnassa on havaittavissa ja 
millaisiin kysymyksiin nykytilanteessa ei löydy riittävän tehokkaita keinoja Eu-
roopan neuvoston asettamien ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen turvaa-
miseksi? 

• Miten Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa voidaan 
vahvistaa Suomessa? 

Tutkimusryhmä on laatinut näiden kysymysten pohjalta kokonaisvaltaisen arvion kan-
sallisten ihmisoikeusrakenteiden toiminnasta Euroopan neuvoston ihmisoikeusvelvoit-
teiden täytäntöönpanon nakökulmasta. Samalla tutkimusryhmä esittää yksityiskohtai-
set suositukset siitä, miten kansallista täytäntöönpanoa ja ihmisoikeusvalvontaelinten 
ja kansallisten toimijoiden välistä vuoropuhelua tulee jatkossa kehittää. Tarkastelta-
vien sopimusten laajuudesta johtuen yksittäisten sopimusten osalta ei ole mahdollista 
esittää tyhjentävää tarkastelua. Tutkimus auttaa tunnistamaan niitä toimivia raken-
teita, joita ihmisoikeussopimusten osalta on kehitetty tai joita esimerkiksi nykyisessä 
perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmassa tai ihmisoikeusselonteossa9 esitetään. Ra-
portissa arvioidaan ja tunnistetaan sopimusten keskeisimmät positiiviset vaikutukset 
suomalaiseen järjestelmään ja ne ongelma-alueet, joihin kansallinen järjestelmä ei ole 
onnistunut riittävällä tavalla puuttumaan. Raportissa tarkastellaan hyviä käytäntöjä 
osoittavia lainsäädäntökokonaisuuksia. Näitä ovat muun muassa tiedustelulainsää-
däntö ja ihmiskauppaa koskeva lainsäädäntö. Hankkeessa nostetaan esille valtioneu-
voston ihmisoikeusselonteoissa vahvasti esillä olevat vähemmistökysymykset ja erityi-
sesti haavoittuvat ryhmät sekä naisten asemaan kohdistuvat ihmisoikeuskysymykset.  

Aineisto 

Tutkimus jakautui neljään vaiheeseen.  

1) Laaja tiedonkeruu. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli kerätä kaikki sopimus-
ten hyväksymiseen liittyvä aineisto, erilaiset sopimusten kansalliseen soveltamiseen 
ja täytäntöönpanoon liittyvät kotimaiset aineistot (lainvalmistelu, lainkäyttö ja laillisuus-
valvonta), Suomea koskeva ihmisoikeusvalvontamateriaali ja muodostaa johdonmu-
kainen kokonaisuus kaikista tarkasteltavista sopimuksista ja niiden kansallisesta täy-
töönpanosta ja seurannasta. 

                                                      
9 Valtioneuvoston ihmisoikeusselontekojen nimet ovat vaihdelleet eri aikoina. Esimer-
kiksi Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 (VNS 6/2014 vp) ja uusin Valtioneu-
voston ihmisoikeuspoliittinen selonteko (VNS 10/2021 vp).  
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2) Alkuseminaari ja kohdennetut haastattelut. Toinen vaihe alkoi laajalla asiantunti-
joille suunnatulla seminaarilla. Siinä esiteltiin ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon 
ja kansallisen valvonnan kehityskohteita ensin kolmessa puheenvuorossa. Tuomiois-
tuimia edusti korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi, ylimpiä lailli-
suusvalvojia apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen sekä ministeriötasoa yksikönpääl-
likkö Krista Oinonen ulkoministeriöstä. Seminaarissa paneelikeskustelussa teemana 
oli ihmisoikeussopimusten kansallisen seurannan kriittiset kohdat. Paneelikeskuste-
luun osallistuivat OTT Matti Pellonpää, professori Tuomas Ojanen, Ihmisoikeuskes-
kuksen johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila, apulaisoikeus-
kansleri Mikko Puumalainen sekä oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosas-
ton osastopäällikkö Johanna Suurpää.  

3) Seminaarin jälkeen haastateltiin 29 kohdennettuun haastatteluun valittua. Haastat-
teluissa selvitettiin kansallisen ihmisoikeusarkkitehtuurin toimintaa Euroopan neuvos-
ton sopimusten osalta. Haastattelut toteutettiin toukokuun 2021 ja lokakuun 2021 väli-
senä aikana. Haastattelijoina toimivat Jukka Viljanen, Tarja Seppä sekä Petra Järvi-
nen. Kohdennettuun haastatteluun valitut toimivat erilaisissa ihmisoikeusrakenteiden 
kannalta keskeisissä tehtävissä, kuten ministeriöissä, eduskunnassa, laillisuusvalvon-
nassa, tuomioistuimissa, Ihmisoikeuskeskuksessa ja perus- ja ihmisoikeusvaltuutettu-
jen toimistoissa. Kohdennettuun haastatteluun valittiin myös kansainvälisissä ihmisoi-
keusvalvontaelimissä toimineita tai toimivia henkilöitä sekä kansalaisjärjestöjen edus-
tajia. 

4) Analyysi ja raportti. Neljännessä vaiheessa tutkimusryhmä teki varsinaisen arvioin-
nin oikeudellisen ja muun materiaalin sekä kerätyn haastatteluaineiston perusteella. 
Tutkimusraportti sisältää analyysin Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vai-
kutuksista ja tutkimuksen perusteella esitettävät suositukset nykyisten rakenteiden ja 
kansallisten täytäntöönpanon ja seurantajärjestelmien toiminnan kehittämiseksi.  

Hankkeen toteuttajat ja työnjako 

Raportin on kirjoittanut Tampereen yliopiston julkisoikeuden ja politiikan tutkimuksen 
tutkijoista koostunut EVOLUTIVE-tutkimusryhmä: julkisoikeuden professori Jukka Vil-
janen, yliopistotutkija, YTT Tarja Seppä, tutkija, HM Petra Järvinen ja HK, ON Nelli 
Keskilammi, joka toimi myös hankkeen tutkimusapulaisena. Professori Jukka Viljanen 
toimi EVOLUTIVE-hankkeen vastuullisena johtajana. Julkisoikeuden tenure track -pro-
fessori, OTT Anu Mutanen oli mukana hankkeen suunnittelussa ja toteuttamassa 
hankkeen aloitusseminaaria. 



VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:17 

18 

EVOLUTIVE-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi yksikönpäällikkö Krista 
Oinonen (UM), muut ohjausryhmän jäsenet olivat kulttuuriasiainneuvos Satu Heikki-
nen (OKM), hallitusneuvos Liisa Heinonen (TEM), lähetystöneuvos Mari Mäkinen 
(UM), lainsäädäntöneuvos Mia Spolander (UM), lakimies Jenna Uusitalo (STM), lain-
säädäntöneuvos Tapio Puurunen (SM) ja lainsäädäntöneuvos Anna-Stiina Tarkka 
(OM). 
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2 Tarkasteltavat ihmisoikeussopimukset 
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2.1 Yleissopimus ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamisesta 

2.1.1 Sopimuksen ratifiointi ja tavoitteet 

Euroopan neuvoston tunnetuin ihmisoikeussopimus on vuonna 1950 hyväksytty yleis-
sopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta eli Euroopan ihmisoi-
keussopimus (SopS 18 ja 19/1990, 85 ja 86/1998, European Convention on the Pro-
tection of Rights and Fundamental Freedoms).10 Sopimuksen pohjana oli vuonna 
1948 hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (10.12.1948). Suomi rati-
fioi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10.5.1990. Kaikki Euroopan neuvoston 47 jä-
senvaltiota ovat ratifioineet sopimuksen. Sopimuksen ratifiointi on ehto Euroopan neu-
vostoon liittymiselle, sillä EIS:n sopimusvelvoitteiden noudattamisen katsotaan olevan 
edellytyksenä sille, että Euroopan neuvoston perussäännössä (SopS 21/1989) esiin-
tyvät jäsenvaltioille esitetyt vaatimukset demokraattisuudesta ja ihmisoikeuksien kun-
nioituksesta toteutuvat.11 Myös Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeusso-
pimukseen kirjattiin osana Lissabonin sopimusta, joka tuli voimaan 1.12.2009. Sopi-
mus sisältää velvoitteen liittymiselle. EU:n liittyminen ei ole kuitenkaan vielä toteutu-
nut, sillä sopimusneuvottelut ovat edenneet hitaasti. EU-tuomioistuin katsoi lausun-
nossaan 2/2013, ettei liittymissopimus ollut sopusoinnussa SEU 6.2 artiklan eikä 
6.2 artiklasta tehdyn pöytäkirjan (n:o 8) kanssa.12 Velvoite liittymiselle on edelleen ole-
massa, mutta sen toteutumisen aikataulu on epäselvä. 

Sopimuksella pyrittiin vastaamaan toisen maailmansodan jälkeiseen tarpeeseen tur-
vata yksilön vapauksia turvaava demokraattinen järjestelmä ja estää vastaavien vaka-
vien ihmisoikeusloukkausten toistuminen Euroopassa. Sopimuksen tarkoituksena oli 
osaltaan toteuttaa Euroopan alueella Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusju-
listuksen periaatteita.13 Sopimus sisältää pääosin määräyksiä kansalais- ja poliittisista 
oikeuksista, mutta myös sivistyksellisiä oikeuksia ja muita taloudellisten ja sosiaalisten 
oikeuksien alaan ulottuvia sopimusmääräyksiä: oikeus elämään (2 art.), kidutuksen ja 
epäinhimillisen kohtelun kielto (3 art.), orjuuden ja pakkotyön kielto (4 art.), oikeus va-
pauteen (5 art.), oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (6 art.), ei rangaistusta 
ilman lakia (7 art.), oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän suojasta (8 art.), uskon-

                                                      
10 Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tarkemmin esimerkiksi Pellonpää ym 2018; Hir-
velä – Heikkilä 2017; Harris ym. 2018; van Dijk ym. 2018.   
11 HE 184/1998 vp, s. 1.  
12 ECLI:EU:C:2014:2454. 
13 HE 17/1989 vp, s. 5.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_184+1998.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C17F6E94B413D0C2230D2CBF5DC63C40?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=fi&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1433882
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_17+1989.pdf


VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:17 

21 

non ja omantunnon vapaus (9 art.), sananvapaus (10 art.), kokoontumis- ja yhdisty-
misvapaus (11 art.), oikeus avioliittoon (12 art.), oikeus tehokkaisiin oikeussuojakei-
noihin (13 art.) ja syrjinnän kielto (14 art.).  

T IETOLAATIKKO 

Uusia oikeuksia sisältävät lisäpöytäkirjat ja sopimusta muuttavat pöytäkirjat 

Euroopan ihmisoikeussopimusta täydentävät pöytäkirjat on laadittu joko lisäämään uusia 
oikeuksia tai muuttamaan sopimuksen valvontajärjestelmää. Tällä hetkellä 
ihmisoikeussopimukseen on tehty kaikkiaan 16 pöytäkirjaa, joista tuorein, eli 15. pöytäkirja 
tuli Suomessa voimaan 1.8.2021 (SopS 45 ja 46/2021).14 Suurin osa pöytäkirjoista on 
koskenut valvontajärjestelmän uudistamista. Suomen ratifioimissa lisäpöytäkirjoissa 
turvattuja oikeuksia ovat: omaisuuden suoja (1 pk 1 art.), oikeus koulutukseen (1 pk 2 art.), 
oikeus vapaisiin vaaleihin (1 pk 3 art.), velkavankeuden kielto (4 pk 1 art.), liikkumisvapaus 
(4 pk 2 art.), kielto karkottaa omia kansalaisia ( 4 pk 3 art.), ulkomaalaisten 
joukkokarkotuksen kielto (4 pk 4 art.), kuolemanrangaistuksen poistaminen (6 pk), 
ulkomaalaisten karkottamisen menettelytakeet (7 pk 1 art.), muutoksenhaku rikosasioissa 
(7 pk 2 art.), vahingonkorvaus väärästä tuomiosta (7 pk 3 art.), kielto syyttää tai rangaista 
kahdesti (7 pk 4 art.), aviopuolisoiden yhdenvertaisuus ( 7 pk 5 art.), yleinen syrjintäkielto 
(12 pk) ja kuolemanrangaistuksen poistaminen kaikissa tilanteissa (13 pk).  

Siinä, missä ensimmäisillä pöytäkirjoilla pyrittiin täyttämään sopimuksessa ilmenneitä 
puutteita, vuonna 1998 voimaan tulleella 11:llä pöytäkirjalla uudistettiin EIS:n valvon-
tajärjestelmä.15 Sopimuksen valvonta keskitettiin Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
melle (EIT) aiemman kokonaisuuden sijasta, mikä oli koostunut Euroopan ihmisoi-
keustoimikunnasta, osa-aikaisesta tuomioistuimesta sekä ministerikomiteasta.16 EIS:n 
14:llä pöytäkirjalla uudistettiin valvontajärjestelmää vastaamaan kasvaneeseen vali-
tusmäärään.17 Uudistuksen myötä yksilövalitus voidaan jättää tutkimatta myös yhden 
tuomarin kokoonpanolla tehdyllä päätöksellä. Lisäksi valitusten tutkittavaksi ottamisen 
edellytyksiä tiukennettiin ja kolmen tuomarin kokoonpanolla olevien komiteoiden toimi-
valtaa laajennettiin.18  

Euroopan ihmisoikeussopimukseen on ehdotettu myös uusia lisäpöytäkirjoja. Esimer-
kiksi Euroopan parlamentaarinen yleiskokous käsitteli ja hyväksyi syyskuussa 2021 

                                                      
14 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. pöytäkirja (SopS 52 ja 53/2018) tuli voimaan 
1.8.2018. 
15 Pellonpää ym. 2018, s. 11–12.  
16 Pellonpää ym. 2018, s. 11. 
17 HE 232/2005 vp, s. 1. 
18 HE 232/2005 vp, s. 5.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_232+2005.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_232+2005.pdf
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alustavan ehdotuksen pöytäkirjaksi, jossa turvattaisiin oikeus turvalliseen, puhtaa-
seen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön.19  

2.1.2 Sopimuksen valvontajärjestelmä 
2.1.2.1 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

Sopimuksen soveltamisalaa on laajentanut merkittävästi myös Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Sen laajuutta kuvastaa hyvin tuomioistuimen sihtee-
ristön laatimat temaattiset tiivistelmät (fact sheet) oikeuskäytännöstä ja meneillään 
olevista kiinnostavista tapauksista. Tiivistelmiä on useita kymmeniä jaettuna kuuteen-
toista alaotsikkoon. Mukana on mm. terveyteen sekä työhön ja liiketoimintaan liittyviä 
temaattisia tiivistelmiä.  

Euroopan ihmisoikeussopimuksen asemaa ei ole rakennettu vain valtioiden välisen 
yhteistyön varaan kuten kansainvälisissä järjestelmissä on tapana, vaan sopimuksella 
perustettiin myös ensimmäistä kertaa valvontajärjestelmä, jossa Strasbourgissa toi-
miva kansainvälinen tuomioistuin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (European Court 
of Human Rights, EIT) pystyy vastaanottamaan yksilöiden tekemiä valituksia ja anta-
maan valtioita sitovia ratkaisuja. Lisäksi sopimuksen 16. pöytäkirja (tuli voimaan 
1.8.2018) laajensi tätä toimivaltaa siten, että nyt ylimmät kansalliset tuomioistuimet 
voivat pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa.20  

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsee kutakin sopimusvaltiota 
kohden yhden itsenäisen ja jäsenvaltiosta riippumattoman tuomarin. Ensimmäinen 
suomalainen tuomari oli Raimo Pekkanen (1989–1998). Hänen jälkeensä ihmisoi-
keustuomioistuimessa ovat toimineet Matti Pellonpää (1998–2006), Päivi Hirvelä 
(2007–2015) ja Pauliine Koskelo (vuodesta 2016 alkaen). Tuomarit valitaan yhdeksän 
vuoden toimikaudeksi. Ihmisoikeustuomioistuimen presidenttinä toimii tällä hetkellä is-
lantilainen Robert Spano.  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tekee päätöksiä erilaisissa kokoonpanoissa. Jaos-
tossa on seitsemän tuomaria, suuressa jaostossa 17 tuomaria ja komiteassa kolme 
tuomaria. Lisäksi on olemassa yhden tuomarin kokoonpano. Toimiessaan yhden tuo-
marin kokoonpanossa, tuomari ei saa ratkaista sitä korkeaa sopimuspuolta vastaan 

                                                      
19 Ks. tarkemmin parlamentaarisen yleiskokouksen suositus 2211(2021).  
20 Suomi antoi ratifioinnin yhteydessä selityksen, jonka mukaan pöytäkirjan 1 artiklan 
1 kohdan mukaisiin tarkoituksiin nimettäviä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, korkein 
hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Valtioneuvoston asetus ihmisoi-
keuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn sopimuksen kuudennestatoista 
pöytäkirjasta (535/2018) 2 §. 

https://pace.coe.int/en/files/29501/html?fbclid=IwAR2l8eESf8oNc4vZ2ysT5Z6GVm7pVLHjJ3Qbg9NhmHH26ehd-KVX5Z37XbA
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tehtyjä valituksia, josta sopimusvaltiosta kyseinen tuomari on valittu. Sen sijaan jaos-
ton ja suuren jaoston käsittelyssä olevassa tapauksessa on aina viran puolesta mu-
kana tuomari, joka on valittu osapuolena olevan korkean sopimuspuolen suhteen. Ja-
oston tuomion jälkeen valittaja tai vastaajana oleva valtio voi pyytää käsittelyä suu-
ressa jaostossa (referral). Suuren jaoston paneeli ratkaisee asian siirtämisen suureen 
jaostoon. Jos paneeli hylkää siirron, jaoston tuomio jää lopulliseksi. Jaosto voi myös 
tulkinnallisesti merkittävissä tapauksissa siirtää asian käsittelyn suurelle jaostolle (re-
linquishment). Suuren jaoston käsittelyyn otetaan vain muutamia tapauksia vuodessa.  

Yhden tuomarin kokoonpanon ja komiteoiden toimivaltuuksia on rajattu koskemaan 
erityisesti tapauksia, joista on olemassa jo vakiintunutta tulkintakäytäntöä ja niiden toi-
mivaltuudet koskevat erityisesti tilanteita, joissa tapaus poistetaan listalta tai jätetään 
ottamatta tutkittavaksi. Komitea voi kuitenkin ottaa asian tutkittavaksi ja antaa tuo-
mion, jos asian peruskysymyksestä on vakiintunutta tulkintakäytäntöä. Suuren jaoston 
rooli painottuu vain kaikkein merkittävimpiin tapauksiin. Näissä on kyse tärkeästä so-
pimuksen tulkintaan liittyvästä asiasta tai sellaisesta tapauksesta, joka saattaa johtaa 
ristiriitaan tuomioistuimen aikaisemman tulkintakäytännön kanssa. Esimerkiksi vuonna 
2021 suuri jaosto antoi vain 12 tuomiota.  

Sopimus mahdollistaa sekä yksilövalituksen (34 art.) että valtiovalituksen (33 art.) te-
kemisen. Yksilövalituksen voi tehdä yksityishenkilö, kansalaisjärjestö tai ryhmä. Tuo-
mioistuin voi ottaa asian käsiteltäväkseen vasta, kun valittaja on turvautunut kaikkiin 
kansallisiin oikeussuojakeinoihin yleisesti tunnustettujen kansainvälisen oikeuden 
sääntöjen mukaisesti ja neljän kuukauden kuluessa lopullisen kansallisen päätöksen 
antamispäivästä.21 

Suomea koskevia tuomioita on annettu 191. Tuomioista 142 on todettu vähintään yh-
den artiklan loukkaus. Tuomioistuin ei todennut loukkausta 36 tapauksessa. Suomea 
koskevissa tapauksissa yhdeksän kertaa on päädytty sovintoon tai tapaus on pois-
tettu listalta. Lisäksi muita tuomioita on kaikkiaan neljä. Tähän kategoriaan kuuluu eril-
linen tuomio hyvityksestä, korjaus (revisio) sekä alustavat väitteet ja toimivallan puut-
tuminen (preliminary objections and lack of jurisdictions).  

Ensimmäiset Suomea koskevat ratkaisut annettiin vuonna 1994 tapauksissa Hokka-
nen22 ja Stjerna23. Suomalaistapauksista kuusi on ratkaistu suuressa jaostossa, 182 

                                                      
21 Aikaisemmin aikaraja oli kuusi kuukautta. 1.8.2021 voimaantullut 15. pöytäkirja 
muutti säännöstä ja 4 kuukauden aikarajaa on sovellettu 1.2.2022 alkaen. 
22 Hokkanen v. Suomi (23.9.1994, 19823/92). 
23 Stjerna v. Suomi (27.11.1994,18131/91). 
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jaostossa ja kolme komiteassa. Suuren jaoston ratkaisuista Pentikäinen24 ja Satakun-
nan Markkinapörssi25 koskivat sananvapautta. Tapaus K. ja T.26 liittyi lasten huos-
taanottoon ja Hämäläinen27 sukupuoltaan korjanneen oikeudesta avioliittoon. Tapauk-
sessa Vilho Eskelinen ja muut v. Suomi28 arvioitiin virkamiesoikeudellisia kysymyksiä, 
kun taas tapauksessa Jussila29 oli kyse veronkorotuksista ja niiden arvioinnista EIS 6 
artiklan perusteella. 

Edellä kuvattujen ihmisoikeustuomioistuimen antamien ratkaisujen lisäksi Euroopan 
ihmisoikeustoimikunta, jonka toiminta päättyi uuden tuomioistuimen perustamiseen, 
antoi muutaman ratkaisun, joiden osalta ministerikomitean tehtävänä oli antaa sitova 
kanta. Ollila-tapaus30 oli ensimmäinen, jossa Euroopan ihmisoikeussopimuksen val-
vontaelin totesi Suomen loukanneen sopimusta. Tapauksessa oli kyse sopimuksen 8 
artiklan takaamasta kirjeenvaihdon suojasta. Holhoojan oikeuksia puuttua holhottavan 
kirjeenvaihtoon ei ollut määritelty laissa, eikä myöskään ajallisesti rajoitettu.  

Suomen koskevista ratkaisuista suurimman ryhmän muodostaa EIS 6 artiklaan ja eri-
tyisesti oikeudenkäynnin kestoon liittyvät tapaukset (ks. laatikko alla). Suomen saa-
mat lukuisat tuomiot olivat perusteena lakimuutoksille, joilla luotiin kansallinen hyvitys-
järjestelmä. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä (362/2009) tuli voi-
maan vuoden 2010 alusta. Kesäkuun alussa 2013 myös hallintotuomioistuimet ja eri-
koistuomioistuimet tulivat lain piiriin (81/2013). Tämän jälkeen Suomi ei ole saanut 
tuomioita oikeudenkäynin viivästymisestä.31 Myös sananvapauteen (10 artikla) liittyvät 
tapaukset ovat muodostaneet merkittävän ryhmän, joskin oikeustilassa tapahtunut ke-
hitys on johtanut siihen, että tuoreimmissa sananvapaustapauksissa on päädytty sii-
hen, ettei Suomi ole loukannut valittajan oikeuksia.32   

                                                      
24 Pentikäinen v. Suomi (20.10.2015, 11882/10). 
25 Satakunnan Markkinapörssi & Satamedia Oy v. Suomi (27.6.2017, 931/13).  
26 K. & T. v. Suomi (12.7.2001, 25702/94). 
27 Hämäläinen v. Suomi (16.7.2014, 37359/09). 
28 Vilho Eskelinen & muut v. Suomi (19.4.2007, 63235/00). 
29 Jussila v. Suomi (23.11.2006, 73053/01). 
30 Ollila v. Suomi (30.6.1993, 18969/91). 
31 Tuoreimmat tapaukset koskivat WinCapitaa. EIT katsoi, ettei oikeudenkäynnin kesto 
ollut kohtuuton tapauksissa, tutkittavaksiottamista koskevat päätökset Rautiainen v. 
Suomi (11.1.2022, 56825/15) ja Kauppinen v. Suomi (11.1.2022, 59481/15).  
32 Ruusunen v. Suomi (14.1.2014, 73579/10), Ojala ja Etukeno Oy v. Suomi 
(14.1.2014, 69939/10), Satakunnan Markkinapörssi ja Satamedia Oy v. Suomi 
(27.6.2017, 931/13), Pentikäinen v. Suomi (20.10.2015, 11882/10). Ks. huolellisimmat 
perustelut näkyivät esimerkiksi KKO 2010:39. Lisäksi HE 19/2013 vp sisälsi sananva-
pausrikoksia koskeviin säännöksiin tehtyjä muutoksia, joilla niitä muutettiin sananva-
pautta painottavaan suuntaan. Laki rikoslain muuttamisesta 879/2013 tuli voimaan 
1.1.2014.  
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T IETOLAATIKKO 

Suomea koskevat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut, joissa sopimusta 
on loukattu 

Oikeus      Artikla              Tapauksia 

Oikeus elämään     2 artikla   1 

Epäinhimillisen kohtelun kielto    3 artikla   133 

Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen 5 artikla   2 

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti   6 artikla   37 

Oikeudenkäynnin kesto     6 artikla   62 

Yksityis- ja perhe-elämän suoja    8 artikla   24 

Sananvapaus      10 artikla  20 

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin   13 artikla  10 

Omaisuuden suoja     1. lisäpöytäkirja 1 artikla 2 

Kaksoisrangaistavuuden kielto    7. lisäpöytäkirja 4 artikla 6 

2.1.2.2 Ministerikomitea ratkaisujen täytäntöönpanon valvojana 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan mukaan ihmisoikeustuomioistuimen lo-
pulliset tuomiot sitovat osapuolia. Lopullinen tuomio toimitetaan ministerikomitealle, 
joka valvoo sen täytäntöönpanoa. Ministerikomitean valvonnassa on vuodesta 2011 
ollut kaksi vaihtoehtoa: perusvalvonta (standard procedure) ja tehostettu valvonta (en-
hanced procedure). Suurin osa tapauksista etenee perusvalvontakaistaa. Jos valtio ei 
noudata sopimusvelvoitteitaan, valtioon voidaan kohdistaa tehostettua valvontaa. Te-
hostettu valvonta kohdistetaan niihin tapauksiin, joissa edellytetään nopeita yksilöllisiä 

                                                      
33 Tapauksessa N.A. v. Suomi (14.11.2019, 25244/18) EIT kumosi 13.7.2021 kokonai-
suudessaan asiassa aikaisemmin antamansa tuomion valitusoikeuden väärinkäyttönä, 
koska valittaja oli esittämillään virheellisillä tosiseikoilla tietoisesti johtanut tuomioistuinta 
harhaan. Tilastosta on poistettu N.A.-tapaus sekä 2 että 3 artiklan kohdalta. 
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toimia tai ne paljastavat monimutkaisia rakenteellisia ongelmia (erityisesti pilottituo-
miot34).35 Tehostettua valvontaa käytetään myös valtiovalituksissa. Ensimmäinen 
Suomen osalta tehostettuun valvontaan joutunut tapaus on X. v. Suomi.36 

Kesäkuusta 2010 lähtien on ollut käytössä myös erityinen rikkomusmenettely  
(infringement proceedings). Tämä muutos perustui 14. pöytäkirjan voimaantuloon 
(SopS 50 ja 51/2010). Ministerikomitea voi viedä asian ihmisoikeustuomioistuimelle, 
jos se katsoo, ettei osapuoli noudata lopullista tuomiota. Tällöin ihmisoikeustuomiois-
tuin arvioi, onko osapuoli epäonnistunut sopimusvelvoitteiden noudattamisessa. Kyn-
nys rikkomusmenettelylle on erittäin korkea. Ensimmäisen kerran EIT joutui arvioi-
maan täytäntöönpanon laiminlyöntiä tapauksessa Ilgar Mammadov v. Azerbaijan37. 
EIT katsoi, ettei Azerbaijan ollut noudattanut sopimusvelvoitteitaan tuomion täytän-
töönpanossa.38 Toisen kerran rikkomusmenettelyä on käytetty Turkkia vastaan ta-
pauksessa Osman Kavala v. Turkki.39 Tuomiossaan EIT edellytti Kavalan välitöntä va-
pauttamista, mutta Turkki ei ole suostunut panemaan tuomiota täytäntöön, eikä ole 
vapauttanut Kavalaa. 

  

                                                      
34 Pilottituomiolla tarkoitetaan tuomiota, jossa otetaan kantaa rakenteellisiin, laajoihin ja 
useita valittajia koskeviin ihmisoikeuskysymyksiin. Ks. tarkemmin EIT:n säännöt. Rules 
of Court 2022, Rule 61, s. 32–33. 
35 H3. 
36 X. v. Suomi (3.7.2012, 34806/04). Ks. ministerikomitean päätös 
CM/Del/Dec(2021)1419/H46-12. 
37 Ilgar Mammadov v. Azarbaijan (22.5.2014, 15172/13). 
38 Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (29.5.2019, 15172/13). 
39 CM/ResDH(2022)21.  

https://www.echr.coe.int/documents/rules_court_eng.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/rules_court_eng.pdf
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Kuvio 1. Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontajärjestelmä 

 

2.2 Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen estämiseksi 

2.2.1 Sopimuksen ratifiointi ja tavoitteet 

Euroopan kidutuksen vastainen yleissopimus eli eurooppalainen yleissopimus kidu-
tuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi 
(SopS 16 ja 17/1991) on laadittu vuonna 1987 (CETS 126) ja tuli kansainvälisesti voi-
maan 1.2.1989. Kaikki Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiota ovat liittyneet sopimuk-
seen. Yleissopimuksen voimaansaattaminen tapahtui lailla (463/1991). Sopimus tuli 
voimaan 1.4.1991.40  

                                                      
40 YK:n puolella on oma kidutuksen vastainen sopimus eli kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (SopS 
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Sopimus turvaa kidutuksen, epäinhimimillisen ja halventavan kohtelun kieltoa, joka on 
turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa. Sopimuksen tärkein lisäarvo 
on ennakollisen valvonnan tuominen kidutuksen vastaiseen toimintaan ja erityisesti 
vapaudenriiston kohteeksi joutuneiden suojeluun. Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
valittaminen edellyttää kansallisten oikeussuojakeinojen käyttöä ja ihmisoikeustuomio-
istuimen valvonta on jälkikäteistä. Sopimuksen tarkoitus on ennaltaehkäistä vapau-
denriiston kohteeksi joutuneita epäinhimilliseltä ja halventavalta kohtelulta. Voimaan-
saattamislain esitöissä todetaan, että vaikka Suomessa ei esiinnykään kidutusta, on 
silti syytä kiinnittää erityistä huomiota epäinhimillisen tai halventavan kohtelun estämi-
seen.41 Kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kiellon sisältöä on kehitetty määrittele-
mällä yksityiskohtaisia vaatimuksia, kriteereitä ja työkaluja. Suojan tasoa täsmentä-
vään osioon (standards and tools) komitean sihteeristö on koonnut temaattisia tiivis-
telmia ja tarkistuslistoja. 

2.2.2 Sopimuksen valvontajärjestelmä 

Sopimuksen 1 artiklan mukaan eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen 
tai halventavan kohtelun taikka rangaistuksen estämiseksi eli kidutuksen vastainen 
komitea (CPT) tutkii vapaudenriiston kohteeksi joutuneiden henkilöiden kohtelua tar-
koituksenaan vahvistaa tällaisten henkilöiden suojelemista tarvittaessa kidutukselta ja 
epäinhimilliseltä tai halventavalta kohtelulta tai rangaistukselta.  

Valvontakomitea koostuu itsenäisistä asiantuntijajäsenistä. Komitea ei ole tutkintaa 
suorittava elin, vaan oikeuslaitoksen ulkopuolinen ennaltaehkäisevä mekanismi, jolla 
suojellaan vapautensa menettäneitä kidutukselta ja muilta kaltoin kohtelun muodoilta. 
Näin ollen se täydentää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeudellista työtä. Ko-
mitean jäsenten tulee toimia henkilökohtaisessa ominaisuudessaan, olla riippumatto-
mia ja puolueettomia ja olla tehokkaasti komitean käytettävissä. Ministerikomitea valit-
see jäsenet neljän vuoden kaudeksi. Jäsen voidaan valita korkeintaan kahdelle peräk-
käiselle kaudelle. Riippumattomuus taataan myös siten, että jäsenet eivät vieraile 
niissä valtioissa, joista heidät on tehtävään valittu. 

Komitean maavierailut ovat joko määräaikaisvierailuja (neljän vuoden välein) tai erityi-
sistä syistä tehtyjä vierailuja. Osapuolten tulee taata komitean valtuuskunnalle vapaa 

                                                      
60/1989, voimaan 29.9.1989, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, 1984). Myös YK:n sopimukseen on laadittu valin-
nainen lisäpöytäkirja (OPCAT), jonka Suomi ratifioi ja se tuli voimaan 7.11.2014 (SopS 
93/2014).  
41 HE 71/1990 vp, s. 2.  

https://www.edilex.fi/he/fi19900071.pdf
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pääsy kaikkiin paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä.42 Sopimuksessa 
ei ole tarkemmin yksilöity paikkoja. Vankiloiden lisäksi tällaisia paikkoja ovat esimer-
kiksi poliisin tilat, ulkomaalaislain perusteella toimivat säilöönottoyksiköt, sairaalan 
psykiatriset yksiköt ja valtion koulukodit. Komitean vierailut perustuvat luottamukselli-
suuteen. Komitean laatima selonteko ja valtion siihen antamat vastaukset tulevat jul-
kiseksi valtion suostumuksella. Jos valtio kieltäytyisi yhteistyöstä ja panemasta täytän-
töön komitean ehdottamia toimenpitetiä, komitea voi päättää julkisen lausunnon anta-
misesta.  

Komitea vieraili edellisen kerran Suomessa vuonna 2020. Komitea julkaisi vierailusta 
72-sivuisen ja 136 kohtaa sisältävän raportin.43 Komitea toi raportissaan esille kansal-
lisella tasolla tehtyjä konkreettisia uudistuksia, mutta piti ongelmallisena, ettei komi-
tean pitkäaikaisia suosituksia ollut pantu täytäntöön. Tässä yhteydessä komitea viit-
tasi aikaisempiin maavierailuihin ja niiden yhteydessä annettuihin suosituksiin. Komi-
tea havaitsi puutteita erityisesti maahanmuuttoyksiköiden terveystarkastuksissa, tut-
kintavankeudessa olevien yhteydenpitorajoituksissa, eristyksessä olevien vankien 
asemaan, vankien terveydenhuollossa, mielenterveyspotilaiden oikeussuojassa sekä 
poliisin tiloissa pidätettyinä olevien mahdollisuuksista päästä terveydenhuoltoon. Esi-
merkiksi poliisin säilytystiloissa olevien terveydenhoidon osalta tilanne ei ollut muuttu-
nut vuoden 2014 tilanteesta. Lähes kaikista poliisin säilytystiloista puuttuu riittävä ter-
veydenhuolto ja erityisesti järjestelmällinen ja rutiininomainen terveystarkastus poliisin 
säilytystiloihin saavuttaessa. Toteutuneita lainsäädäntöuudistuksia komitea piti positii-
visina (esimerkiksi kurinpidollisen eristysajan lyhentäminen). Raportissa CPT esitti 
kuitenkin edelleen lukuisia konkreettisia toimenpiteitä, joihin Suomen olisi ryhdyttävä 
asioiden korjaamiseksi.  

Komitean toimintaa on kuvattu yhdeksi tehokkaimmaksi Euroopan neuvoston ihmisoi-
keussopimuksien valvontamekanismeista44, ja komitean vierailut Suomeen ovat nos-
taneet esille merkittäviä epäkohtia vankeuslainsäädännössä ja itse vankeinhoidon 
olosuhteissa. Kyse on sekä lainsäädännön kehittämisestä että konkreettisista paran-
nuksista ohjeistukseen, koulutukseen, resursseihin ja olosuhteisiin. Valvontajärjestel-
män tehokkuus paljastaa selkeästi suomalaisen täytäntöönpanon keskeiset ongelmat. 

                                                      
42 Yleissopimuksen voimaansaattamiseksi annetun lain 4 §:ssä säädetään tyhjentävällä 
listauksella niistä seikoista, joiden perusteella komitean pääsy tiettyyn kohteeseen voi-
daan evätä. Tällaisia syitä ovat ainoastaan vierailun aiheuttama vaara maanpuolustuk-
selle, yleiselle turvallisuudelle, henkilön terveydelle, laitoksessa tai paikassa vallitsevan 
vakavan järjestyshäiriön poistaminen tai vakavan rikoksen selvittämisen liittyvä kiireelli-
nen kuulustelu. Tilanteissa, joissa komitean vierailun epääminen tulee harkittavaksi, 
päätöksen tekee viime kädessä valtioneuvosto (4.2 §).  
43 ks. CPT/Inf (2021) 7.  
44 Greer – Gerards – Slowe 2019, s. 81. H12. CPT:n toimintaa kuvataan tarkemmin esim. 
Pellonpää ym. 2018, s. 453–455.  

https://rm.coe.int/1680a25b54


VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:17 

30 

Lainsäädäntöuudistukset kestävät liian pitkään ja puutteiden korjaamiseen ei ole tar-
vittavia resursseja. Kuuden vuoden aikana ei ole saatu keskeisiä puutteita korjattua. 
Kun otetaan huomioon, että puutteet on havaittu jo kymmenen vuotta aikaisemmin, 
seurantajärjestelmä ja suositusten täytäntöönpano ei ole riittävän tasokasta. Nämä 
keskeiset epäkohdat tunnistettiin myös tutkimushaastatteluissa, joiden perusteella 
keskeiset ongelmat liittyivät osittain lainvalmistelun viivästymiseen, mutta myös käy-
tettävissä oleviin riittämättömiin resursseihin.45  

Kuvio 2. Kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valvontajärjestelmä 

 

                                                      
45 H12, H13.  
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2.3 Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä 
koskeva eurooppalainen peruskirja 

2.3.1 Sopimuksen ratifiointi ja tavoitteet 

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992, kieli-
peruskirja) tuli Suomessa voimaan maaliskuussa 1998 asetuksella (SopS 23/1998). 
Kieliperuskirjan 7 a artikla tunnustaa alueelliset kielet tai vähemmistökielet ”kulttuuri-
rikkaudeksi”, joita on 7 c artiklan mukaan ”tarpeen edistää määrätietoisesti niiden ase-
man turvaamiseksi”. Kieliperuskirjan tarkoituksena on suojella alueellisten ja vähem-
mistökielten asemaa jokapäiväisessä elämässä luomalla sopimusvaltioille velvolli-
suuksia edistää kielten käyttömahdollisuuksia niin hallinnon eri aloilla, mediassa, kult-
tuurissa kuin talouselämässäkin.46 

Sopimukseen liittyessään kukin sopimusvaltio voi valita ne kielet, jotka se ottaa sopi-
muksen piiriin.47 Peruskirjan hyväksymisen yhteydessä Suomi valitsi peruskirjan III 
osasta (Vähemmistökielten käytön edistämiseen julkisessa elämässä tähtäävät, 2. ar-
tiklan 2. kappaleessa annettujen sitoumusten mukaiset toimenpiteet) 59 peruskirjan 
määräystä, joita se sitoutuu soveltamaan alueellaan saamen kieleen alueellisena vä-
hemmistökielenä, ja 69 määräystä ruotsin kieleen vähemmän puhuttuna virallisena 
kielenä.48 Lisäksi Suomi on tasavallan presidentin asetuksella numero 68 (956/2009) 
laajentanut suojan kattamaan romanin kielen, karjalan kielen ja muita ei-alueellisia 
kieliä.49 

Saatettaessa sopimusta voimaan Suomi katsoi lainsäädännön vastaavan peruskirjan 
vaatimuksia eikä lainsäädäntöä ollut tarve muuttaa. Suomi päätti soveltaa niitä mää-
räyksiä, jotka jo vastasivat kansallista lainsäädäntöä. Nämä kansainväliset velvoitteet 

                                                      
46 Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – European Charter for Regional and 
Minority Languages – About the Charter.  
47 Kieliperuskirjan selitysmuistio 1992, kohta 22–23.  
48 HE 107/1997 vp; HE 92/2002 vp; Suomen ensimmäinen raportti alueellisia kieliä tai 
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta 1999. 
49 Tasavallan presidentin asetus nro 68, 956/2009. ks. myös taulukko sopimuksen kat-
tavista kielistä Euroopan neuvoston sivuilta. Peruskirjassa vähemmistökielet jaotellaan 
kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat alueelliset kielet tai vähemmistö-
kielet, Suomessa saamen kieli. Toiseen ryhmään kuuluvat valtion alueella vähemmän 
puhutut viralliset kielet, Suomessa ruotsin kieli. Kolmanteen ryhmään kuuluvat ei-alueel-
liset kielet – kielet, joita perinteisesti puhutaan tietyssä valtiossa, mutta joita käyttävät 
kansalaiset eivät asu tietyllä alueella, Suomessa romanin kieli. Ei-alueellisiin kieliin lu-
keutuvat Suomessa myös venäjän, tataarin, jiddišin ja karjalan kielet, myös viron kieli 
(ks. esim. Suomen viides määräaikaisraportti alueellisia kielia tai vähemmistökieliä kos-
kevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta 2017, johdanto). 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/about-the-charter
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/about-the-charter
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cb5e5
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_107+1997.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_92+2002.pdf
https://um.fi/documents/35732/0/Suomen+ensimm%C3%A4inen+raportti%2C+1999.pdf/762112c6-7dd0-7751-9d2f-3100c16f7aca?t=1582113041884
https://um.fi/documents/35732/0/Suomen+ensimm%C3%A4inen+raportti%2C+1999.pdf/762112c6-7dd0-7751-9d2f-3100c16f7aca?t=1582113041884
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090956
https://rm.coe.int/languages-covered-en-rev2804/16809e4301
https://um.fi/documents/35732/0/MinLang_V%20raportti_Suomi_2017.pdf/dbe78dd7-510d-2013-98ac-e76803105135?t=1533727067486
https://um.fi/documents/35732/0/MinLang_V%20raportti_Suomi_2017.pdf/dbe78dd7-510d-2013-98ac-e76803105135?t=1533727067486
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ovat vähimmäisstandardeja. Kielellisten oikeuksien kehittämisessä Suomen tavoitteen 
tulisi kuitenkin olla pyrkimys korkeammalle suojan tasolle.50   

Sopimuksessa korostetaan perinteisten kansallisten vähemmistöjen käyttämiä kieliä 
ja jätetään esimerkiksi maahanmuuttajien kielet sopimuksen ulkopuolelle.51 Lisäänty-
nyt ja lisääntyvä maahanmuutto on kuitenkin muuttanut eurooppalaisten valtioiden 
kielellistä kirjoa huomattavasti, ja maahanmuutto ja maastamuutto Euroopan sisällä 
on merkinnyt suurta haastetta ajatukselle yhtenäiskulttuurisesta ja kielellisesti yhtenäi-
sestä eurooppalaisesta maasta. Tämä asettaa suuria haasteita kielellisten oikeuksien 
toteuttamiselle. Kieliperuskirja ei sinällään kykene tähän vastaamaan.52 Suomen vä-
estöstä vajaa kahdeksan prosenttia vuoden 2020 lopussa oli henkilöitä, joiden äidin-
kieli oli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.53 Suomessa puhutaan lähes 160 eri 
kieltä54, jonka lisäksi on arvioitu, että vuonna 2035 neljännes helsinkiläisistä on vie-
raskielisiä55.  

Vaikka kieliperuskirjassa ei mainita maahanmuuttajien kieliä, on sen valvontameka-
nismien kautta olemassa potentiaalia niiden huomioimiseen. Kieliperuskirjan ansiosta 
myös ylipäätään kielestä omana oikeutenaan on voitu keskustella ihmisoikeuksien yh-
teydessä. Kieliperuskirja on tarjonnut myös kansallisille vähemmistöille mahdollisuu-
den keskustella ja vaikuttaa oman ryhmänsä oikeuksien edistämiseen.56 Kansallisia 
vähemmistöjä ja maahanmuuttajayhteisöjä ei ole myöskään tarpeen asettaa vastak-
kain suhteessa oikeuksien toteutumiseen. Voidaan pyrkiä löytämään ratkaisuja, joiden 
avulla uudenlaisia tilanteita on mahdollista lähestyä esimerkiksi olemassa olevien val-
vontamekanismien tarjoamien mahdollisuuksien kautta.57 

2.3.2 Sopimuksen valvontajärjestelmä 

Sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea 
yhdessä asiantuntijakomitean (Committee of Experts of the Charter) kanssa. Kielipe-
ruskirjan valvontamekanismia uudistettiin marraskuussa 2018 ja se on tuli voimaan 
heinäkuun alussa 2019. Uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa valvontamekanismia ja 
saattaa raportointikierto yhteneväiseksi vähemmistöpuiteyleissopimuksen kanssa. 

                                                      
50 HE 92/2002 vp; Suomen ensimmäinen raportti alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä 
koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta 1999; ks. myös Pentikäinen 
2014, s. 237. 
51 Artikla 1; HE 107/1997 vp; ks. myös Jutila 2011, 96–97. 
52 McDermott 2017. 
53 Tilastokeskus 2021.  
54 Ibid. 
55 Helsingin kaupunki 2021. 
56 McDermott 2017, s. 612; myös H21, H29. 
57 McDermott 2017. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_92+2002.pdf
https://um.fi/documents/35732/0/Suomen+ensimm%C3%A4inen+raportti%2C+1999.pdf/762112c6-7dd0-7751-9d2f-3100c16f7aca?t=1582113041884
https://um.fi/documents/35732/0/Suomen+ensimm%C3%A4inen+raportti%2C+1999.pdf/762112c6-7dd0-7751-9d2f-3100c16f7aca?t=1582113041884
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_107+1997.pdf
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Kieliperuskirjan osapuolet ovat myös vähemmistöpuiteyleissopimuksen osapuolia lu-
kuunottamatta Luxemburgia. Tämän vuoksi raportointikierrosten yhtenäistäminen näh-
tiin tarkoituksenmukaisena.58  

Määräaikaisraportointi kieliperuskirjan täytäntöönpanosta tehdään viiden vuoden vä-
lein Euroopan neuvoston pääsihteerille, joka osoittaa raportit asiantuntijakomitean tut-
kittaviksi. Kierroksen puolivälissä annetaan välikausiraportti niiden suositusten täytän-
töönpanosta, jotka ovat edellyttäneet välittömiä toimia.59 Asiantuntijakomitea tekee 
maavierailuja, jotka antavat komitealle mahdollisuuden keskustella kansalaisjärjestö-
jen ja kansallisten viranomaisten kanssa sekä saada käsitys maan tilanteesta kielipe-
ruskirjan täytäntöönpanon ja kehittämiskohteiden suhteen. Osapuolet voivat kommen-
toida asiantuntijakomitean raporttia, jonka jälkeen raportti julkaistaan.60 Asiantuntija-
komitean raportit sisältävät perustelut annetuille suosituksille. Ministerikomitealla on 
merkittävä rooli vähemmistösopimusten täytäntöönpanon valvonnassa.61 Lisäksi Eu-
roopan neuvoston pääsihteeri antaa kahden vuoden välein raportin kieliperuskirjan to-
teuttamisesta Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle.62 Suomi an-
taa seuraavan määräaikaisraportin vuonna 2023. 

  

                                                      
58 CM/Del/Dec(2018)1330/10.4e.  
59 Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy -- European Charter for Regional and 
Minority Languages -- Monitoring. Asiantuntijakomitea koostuu itsenäisistä asiantunti-
joista, jokaisesta sopimusosapuolesta valitaan yksi edustaja. Euroopan neuvoston mi-
nisterikomitea nimittää asiantuntijakomitean ehdokaslistan perusteella, joka koostuu 
henkilöistä, joilla ”-- on korkea moraali ja tunnustettu pätevyys peruskirjan käsittelemissä 
asioissa”. (art.17 (1)). Mandaatti kestää kuusi vuotta, joka voidaan uudistaa vain kerran. 
60 CM/Del/Dec(2018)1330/10.4e. Suositukset ja raportit ovat saatavilla Euroopan neu-
voston sivuilla. 
61 H15. 
62 Raportit ovat saatavilla Euroopan neuvoston sivuilla. 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/committee-of-experts
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/committee-of-experts
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/secretary-general-reports
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Kuvio 3. Kieliperuskirjan valvontajärjestelmä 

 

Ministerikomitea on Suomelle antamissaan suosituksissa63 kiinnittänyt huomiota erityi-
sesti saamen kielen asemaan sekä koulutuksessa että tiedotusvälineissä, ruotsin ja 
saamen kielen edistämiseen oikeus- ja hallintoviranomaisissa sekä sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden saatavuuteen kaikilla näillä kielillä.64 Toisella ja kolmannella valvonta-
kierroksella kiinnitettiin edellisten teemojen lisäksi huomiota romanikieleen ja toimen-
piteisiin sen suojelemiseksi ja käytön edistämiseksi.65 Suomen neljäs määräaikaisra-
portti (2010) oli 18 kuukautta myöhässä määräajasta.66 Asiantuntijakomitea velvoitti 

                                                      
63 Kaikki Suomen antamat määräaikaisraportit, asiantuntijakomitean raportit sekä minis-
terikomitean suositukset ovat löydettävissä ulkoministeriön internet-sivulta. Jokaisessa 
määräaikaisraportissa on selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin Suomi on ryhtynyt ministe-
rikomitean suositusten pohjalta, asiantuntijaraporteissa keskustelu ja perustelut ministe-
rikomitean suosituksille. 
64 CM/RecChL(2001)3.  
65 CM/RecChL(2004)6;CM/RecChl(2007)7.  
66 Suomen neljäs raportti alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen 
peruskirjan täytäntöönpanosta (2010). Suomen viranomaiset selittivät asiaa siten, että 
olivat pyytäneet näkemyksiä eri kansalaisyhteiskunnan edustajilta, joka oli ottanut ai-
kansa. Asiantuntijakomitea piti tätä sinänsä hyvänä asiana, mutta pahoitteli selonteon 
viivästymistä ja katsoo sen olevan varsin haitallista sopimuksen valvontaprosessille (EC-
RML (2012)1, 5–6). 

https://um.fi/euroopan-neuvoston-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset/-/asset_publisher/mnr92wS4p1l3/content/alueellisia-kielia-tai-vahemmistokielia-koskeva-eurooppalainen-peruskirja-1992-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_mnr92wS4p1l3_assetEntryId=59104
https://um.fi/documents/35732/0/SUOMEN%20NELJ%C3%84S%20RAPORTTI%20KIELIPERUSKIRJAN%20T%C3%84YT%C3%84NT%C3%96%C3%96NPANOSTA%20SYYSKUU%202010.pdf/0c5d9516-241d-01e1-8727-024b7ccbf21c?t=1534499571820
https://um.fi/documents/35732/0/SUOMEN%20NELJ%C3%84S%20RAPORTTI%20KIELIPERUSKIRJAN%20T%C3%84YT%C3%84NT%C3%96%C3%96NPANOSTA%20SYYSKUU%202010.pdf/0c5d9516-241d-01e1-8727-024b7ccbf21c?t=1534499571820
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d87eb
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d87eb
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neljännellä raportointikierroksella uutena erityiskysymyksenä Suomen ryhtyvän toimiin 
lisätäkseen tietoisuutta Suomen alueellisista ja vähemmistökielistä ja suvaitsevai-
suutta niitä kohtaan kaikkien koulutusasteiden opetussuunnitelmien sekä joukkoviesti-
mien avulla.67 Myös viides määräaikaisraportti (2017) oli useita vuosia myöhässä re-
surssipulan vuoksi. Ministerikomitean antamat suositukset pysyivät kuitenkin saman-
suuntaisina, ja ministerikomitea suosittelee edelleen samojen asioiden edistämistä ja 
toteuttamista kuin aiemminkin.68  

Ministerikomitean Suomea koskevissa päätelmissä ja annetuissa suosituksissa on 
nostettu esiin varsin pitkäkestoisia ja toistuvia kysymyksiä saamen-, ruotsin- ja roma-
ninkielisten ryhmien kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien edistämisestä, opetuksen 
järjestämisestä omalla kielellä sekä tietoisuuden lisäämisestä. Pitkäkestoisena tee-
mana suosituksissa on ollut myös sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus erityisesti 
saamen ja ruotsin kielellä.69 

2.4 Kansallisten vähemmistöjen suojelua 
koskeva puiteyleissopimus 

2.4.1 Sopimuksen ratifiointi ja tavoitteet 

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (SopS 23/1998, vä-
hemmistöpuiteyleissopimus) tuli voimaan Suomessa maaliskuussa 1998. Sopimusvel-
voitteet tulivat voimaan lailla (11/1998) ja asetuksella (12/1998). Suomen lainsää-
däntö ja myös käytännöt olivat selkeästi paremmalla tasolla sopimuksen ratifioinnin 
aikana kuin muualla Euroopassa, eikä Suomella ollut tarvetta muuttaa lainsäädäntö-
ään.70 Vähemmistöpuiteyleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansallis-
ten vähemmistöjen suojelua koskeva asiakirja.71 Sopimusta voidaan pitää myös eu-
rooppalaisen vähemmistöjen suojelua koskevan järjestelmän keskeisenä osana. 

Sopimuksen tavoitteena on suojella vähemmistöjä, kunnioittaa heidän identiteettiään 
sekä luoda tarkoituksenmukaiset olosuhteet sen ilmaisemiselle, säilyttämiselle ja ke-

                                                      
67 CM/RecChL(2012)2. 
68 Suomen viides määräaikaisraportti alueellisia kielia tai vähemmistökieliä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta 2017; CM/RecChL(2018)5.  
69 CM/RecChl(2001)3;  CM/RecChl(2018)5.  
70 HE 107/1997 vp; Jutila 2011, s. 157. 
71 Sopimuksen valmistelusta ks. HE 107/1997 vp, luku 2. 

https://um.fi/documents/35732/0/MinLang_V%20raportti_Suomi_2017.pdf/dbe78dd7-510d-2013-98ac-e76803105135?t=1533727067486
https://um.fi/documents/35732/0/MinLang_V%20raportti_Suomi_2017.pdf/dbe78dd7-510d-2013-98ac-e76803105135?t=1533727067486
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_107+1997.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_107+1997.pdf
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hittämiselle, edesauttaa suvaitsevuutta ja kannustaa vuoropuheluun sekä luoda pe-
rusta niin kansallisen tason pysyville ja kuin maan rajat ylittävillekin rakenteille.72 Vä-
hemmistöpuiteyleissopimuksessa ei ole määritelty, mitä kansallisella vähemmistöllä 
tarkoitetaan. Se oli kuitenkin tarkoitettu sovellettavaksi niin sanottuihin perinteisiin vä-
hemmistöihin. Sopimuksen voimaansaattamista koskevassa hallituksen esityksessä 
sopimuksen katsottiin koskevan ”-- ainakin saamelaisia, romaneja, juutalaisia, tataa-
reja ja niin sanottuja vanhavenäläisiä sekä de facto myös suomenruotsalaisia” uusien 
ryhmien, kuten maahanmuuttajien suojelun jäädessä sopimuksen ulkopuolelle.73 So-
pimuksen soveltamisalaan kuuluvien vähemmistöjen joukkoa ei ole kuitenkaan pois-
sulkevasti rajattu.74 Tämä mahdollistaa niin haluttaessa maahanmuuttajien asemasta 
keskustelun.75 Maahanmuuttajien asemaa tarkasteltaessa se tarkoittaa, että heitä ei 
ole automaattisesti suljettu pois. Koska määritelmää ei ole, valtiot ovat voineet itse 
määritellä oman tilanteensa perusteella toimintatapansa. Tämän vuoksi sopimus saat-
taa olla mekanismi, jonka avulla maahanmuuttajien asemaa voidaan käsitellä euroop-
palaisessa ihmisoikeusjärjestelmässä.76 Suomen 1. määräaikaisraportissa (1999) esi-
tetään ” -- ettei vähemmistöjen olemassaolo riipu hallituksen julistuksesta, vaan tosi-
asiallisesta tilanteesta maassa.”77  Maahanmuuttopolitiikkaa ja maahanmuuttajien 
asemaa on käsitelty eri hallitusohjelmissa. Marinin hallituksen maahanmuuttopoliitti-
sen ohjelman78 taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös  Maahanmuuton tulevai-
suus 2020 -strategiasta79. Suomessa onkin jo  keskusteltu maahanmuuttajavähem-
mistöistä, mutta joissakin Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa asia on herättänyt vas-
tustusta.80 

2.4.2 Sopimuksen valvontajärjestelmä 

Sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea sopimuk-
sen neuvoa-antavan komitean (The Advisory Committee on the Framework Conven-
tion) kanssa. Vähemmistöpuiteyleissopimus muodostuu ohjelmaluontoisista periaat-

                                                      
72  Ks. sopimuksen johdanto, kappaleet 5-9;  myös HE 107/1997 vp. 
73 HE 107/1997 vp.  Suomi ja ruotsi ovat molemmat perustuslain mukaan kansalliskieliä 
ja oikeudellisesti tasavertaisia.  Kielilaissa (423/2003, voimaan 1.1. 2004) ruotsia ei kä-
sitellä kuitenkaan vähemmistökielenä, jota se de facto on. 
74 HE 107/1997 vp. 
75 Jutila 2011, s. 115-127. 
76 McDermott 2017, s. 614. 
77 ACFC/SR(1999)003, s. 8. Vähemmistöpuiteyleissopimuksenn täytäntöönpanoa kos-
kevat hallituksen raportit on kaikki julkaistu ulkoministeriön internet-sivuilla. Samoin tältä 
sivulta on löydettävissä neuvoa-antavan komitean raportit, hallituksen kommentit näihin 
raportteihin sekä ministerikomitean Suomelle antamat suositukset.  
78 Sisäministeriön julkaisu 1/2018. 
79 Valtioneuvoston periaatepäätös. 
80 H15, H27. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_107+1997.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_107+1997.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_107+1997.pdf
https://um.fi/documents/35732/0/V%C3%A4hemmist%C3%B6jen+suojelu+1.+raportti.pdf/60c6b34b-89b4-7718-dcd3-543c6afcb4d2?t=1569593935769
https://um.fi/euroopan-neuvoston-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset/-/asset_publisher/mnr92wS4p1l3/content/kansallisten-vahemmistojen-suojelua-koskeva-puiteyleissopimus-1995-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_mnr92wS4p1l3_assetEntryId=59115
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160444/1%202018%20SM%20T%c3%b6ihin%20Suomeen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201706147188
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teista, jotka eivät sisällä vähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi selkeitä toimenpi-
teitä. Sen merkitys nouseekin esiin valvonta- ja täytäntöönpanoprosesseista. Sopi-
muksen valvontakäytännöt ovat kehittyneet laajemmiksi kuin sopimuksessa suhteelli-
sen väljästi esitetään (24–26 artiklat).81 

Valvontamekanismia on uudistettu vuonna 2019 neuvoa-antavan komitean työn te-
hokkuuden parantamiseksi. Sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa valvotaan viiden 
vuoden välein laadittavien määräaikaisraporttien avulla. Määräaikaisraportit toimite-
taan Euroopan neuvoston pääsihteerille, joka toimittaa tiedot edelleen ministerineu-
vostolle. Ministerineuvostoa avustaa neuvoa-antava komitea.82 Määräaikaisraportoin-
nin tukena on ministerikomitean hyväksymät suuntaviivat eri raportointikierroksille 
sekä neuvoa-antavan komitean temaattiset kysymykset.83 Määräaikaisraportin toimit-
tamisen jälkeen neuvoa-antava komitea tekee maavierailun jäsenvaltioon, jonka ai-
kana se käy vuoropuhelua vähemmistöryhmien ja hallinnon eri tasojen edustajien, 
esimerkiksi vähemmistövaltuutettujen, kanssa sekä kuulee tarvittaessa muita kansa-
laisyhteiskunnan edustajia.84 Valvontajärjestelmän seuraavassa vaiheessa neuvoa-
antava komitea antaa ensimmäiset suosituksensa jäsenvaltiolle, jolle tarjotaan myös 
tilaisuus luottamukselliseen vuoropuheluun komitean kanssa. Vuoropuhelun ja jäsen-
valtion mahdollisten korjausehdotusten jälkeen neuvoa-antava komitea antaa konk-
reettiset suosituksensa valtiolle, jonka jälkeen jäsenvaltiolla on neljä kuukautta aikaa 
kommentoida suosituksia. Tämän jälkeen sekä suositukset että jäsenvaltion kommen-
tit tulevat julkisiksi, jonka jälkeen neuvoa-antava komitea välittää omat suosituksensa 
ministerikomitealle, joka päätöslauselmassaan vahvistaa ne.  

Luottamuksellinen vuorovaikutus valvontaprosessin eri vaiheissa lisää osaltaan neu-
voa-antavan komitean näkemysten tarkkarajaisuutta ja oikea-aikaisuutta, sillä komite-
alla on näin parempi mahdollisuus muodostaa käsityksensä vähemmistöjen kokemista 
esteistä ja ongelmista. Maavierailujen aikana neuvoa-antava komitea voi edistää vuo-
rovaikutusta kansallisten vähemmistöjen, kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja viran-
omaisten välillä varsin konkreettisella ja luontevalla tavalla. Valvonta ymmärretään jat-

                                                      
81 Valvontamekanismia on muutettu vuonna 2019, mutta aiemman valvontamekanismin 
evolutiivisuudesta, ks. Jutila 2011, s. 145–156. 
82 Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – Advisory 
Committee.  
83 Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – Monitoring 
– Country-specific monitoring.  
84 Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – About.  

https://www.coe.int/en/web/minorities/advisory-committee
https://www.coe.int/en/web/minorities/advisory-committee
https://www.coe.int/en/web/minorities/country-specific-monitoring
https://www.coe.int/en/web/minorities/country-specific-monitoring
https://www.coe.int/en/web/minorities/at-a-glance
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kuvaksi prosessiksi, jossa jokainen kierros seurantakokouksineen rakentaa jo seuraa-
vaa valvontakierrosta.85 Kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli prosessissa ja neu-
voa-antava komitea haluaa erityisesti kuulla kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjes-
töjä.86  

Suomi antoi ensimmäisen määräaikaisraporttinsa87 vuonna 1999 neuvoa-antavalle 
komitealle toimenpiteistään vähemmistöpuitesopimuksen periaatteiden täytäntöönpa-
nemiseksi. Ministerikomitea totesi, kuinka Suomi on kiitettävästi pyrkinyt parantamaan 
suomenruotsalaisten ja saamelaisten oikeudellista suojaa. Saamelaisten maanomis-
tusolojen ei ole kuitenkaan saatu ratkaistua, eikä myöskään saamelaisten määritelmä 
ole saanut ratkaisua. Pyrkimyksistä huolimatta romanien koulutus- tai tiedonvälityk-
seen liittyvä toiminta ei ole edistynyt ja romanit kokevat tosiasiallista syrjintää, myös 
heidän sosio-taloudellinen statuksensa eroaa pääväestöstä huomattavasti. Edelleen 
ministerikomitea pyysi harkitsemaan venäjänkielisen väestön osalta sopimuksen täy-
täntöönpanoa koulutuksen ja tiedotusvälineiden osalta.88  

Myös toisen, vuonna 2004 annetun, määräaikaisraportin jälkeen ministerikomitea an-
toi myönteistä palautetta Suomen toimista uuden kielilain (423/2003) ja saamen kieli-
lain (1086/2003) hyväksymisestä ja yhdenvertaisuuslain (21/2004) hyväksymisestä.89 
Kaikkien kohdalla täytäntöönpanossa on kuitenkin ollut merkittäviä haasteita, sillä vä-
hemmistöihin kuuluvat kokevat syrjintää ja suvaitsemattomuutta eri aloilla. Vähemmis-
töjen osallistumiseen on pyritty kiinnittämään huomiota ja valtioneuvosto on perusta-
nut alueellisia romaniasian neuvottelukuntia90, mutta vähemmistöihin suhtaudutaan 
kuitenkin kielteisesti ja suvaitsemattomuutta ilmenee laajasti.91 Myönteinen kehitys 
edellä mainituilla alueilla on jatkunut, ilmenee vuonna 2012 tehdyistä päätelmistä kol-
mannen määräaikaisraportoinnin 2010 92 jälkeen. Kiista saamelaisten maaoikeuksista 
olisi kuitenkin ratkaistava, ja vaikka yhdenvertaisuusasioiden lainsäädäntö- ja instituu-
tiokehitystä on edistetty, tässä työssä olisi enemmän kuultava vähemmistöjen edusta-
jia. Ministerikomitea toteaa, kuinka suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistuminen 

                                                      
85 Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – Monitoring 
– Follow-up dialogue.  
86 CM/Res(2019)49 ja Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities 
FCNM – Monitoring – Role of NGOs. 
87 ACFC/SR(1999)003. 
88 CM/ResCMN(2001)3.  
89 Suomen toinen raportti kansallisten vähemmistöjen  suojelua koskevan puiteyleisopi-
muksen täytäntöönpanosta 2004. 
90 Neuvottelukuntien toiminta ja asema perustuu valtioneuvoston asetuksiin VNA 
1019/2003 ja VNA 1350/2009. 
91 CM/ResCMN(2007)1.  
92 Suomen kolmas raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleis-
sopmuksen täytäntöönpanosta 2010.  

https://www.coe.int/en/web/minorities/follow-up-dialogue
https://www.coe.int/en/web/minorities/follow-up-dialogue
https://www.coe.int/en/web/minorities/role-of-ngos
https://www.coe.int/en/web/minorities/role-of-ngos
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2c33
https://um.fi/documents/35732/0/IIraportti_kansalliset_v%C3%A4hemmist%C3%B6t_fin.pdf/35a2eea6-b40b-46ef-ec5b-516fc486102c?t=1534502863853
https://um.fi/documents/35732/0/IIraportti_kansalliset_v%C3%A4hemmist%C3%B6t_fin.pdf/35a2eea6-b40b-46ef-ec5b-516fc486102c?t=1534502863853
https://um.fi/documents/35732/0/THIRD%20PERIODIC%20REPORT%20ON%20IMPLEMENTATION%20OF%20THE%20FRAMEWORK%20CONVENTION%20FI%20FINLAND.pdf/324ed464-8b41-95da-aa94-037e5a4b53b7?t=1534502487204
https://um.fi/documents/35732/0/THIRD%20PERIODIC%20REPORT%20ON%20IMPLEMENTATION%20OF%20THE%20FRAMEWORK%20CONVENTION%20FI%20FINLAND.pdf/324ed464-8b41-95da-aa94-037e5a4b53b7?t=1534502487204
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aiheuttaa ongelmia, mikä ilmenee syrjintänä ja suvaitsemattomuutena. Kielilain ja 
saamen kielilain täytäntöönpano on vakavasti puutteellista.93 

Neuvoa-antavan komitean neljännessä Suomea koskevassa raportissa annettiin pää-
telmiä saamelaisten oikeuksien toteutumisesta (ILO yleissopimus 169), kansalliskieli-
strategian täytäntöönpanosta ja etnisten ryhmien välisten jännitteiden liennyttämistä ja 
yhdenvertaisuuden vahvistamista.94  Siinä esitetään, kuinka  

”[m]aahanmuuttovirtojen myötä etnisten ryhmien välinen suvaitsemattomuus on 
lisääntynyt, rotusyrjintätapauksia on enemmän ja polarisoituminen näkyy sel-
vimmn suomalaisessa yhteiskunnassa. Tällaisella asenneilmapiirillä on vaiku-
tuksensa myös kansallisiin vähemmistöihin, joihin kohdistuu nyt yhä enemmän 
vihapuhetta sosiaalisessa mediassa ja politiikassa. Lisäksi koetaan, että kan-
sallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelua koskevan 
säädöskehityksen ja politiikan sekä niiden täytäntöönpanon välillä on kuilu.”95 

Vähemmistöryhmien osallistamista päätöksentekoon olisi lisättävä ”jotta viestitettäisiin 
selvästi suomalaisen yhteiskunnan arvostavan moninaisuutta”.96 

Näistä suosituksista järjestettiin keskustelutilaisuus ulkoministeriössä 11.12.2018, jo-
hon osallistui myös neuvoa-antavan komitean edustaja. Apulaisoikeuskansleri ja yh-
denvertaisuusvaltuutettu toivat esiin kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumi-
seen liittyviä haasteita, ministeriöt kertoivat hankkeistaan ja puheenvuoroja esittivät 
eri vähemmistöryhmien edustajat.97 Suositukset lähetettiin varsin laajasti tiedoksi eri 
tahoille, ja vastuu suositusten toimeenpanosta jakaantuu erikseen kullekin hallinnon-
alalle.98 

                                                      
93 CM/ResCMN(2012)3.  
94 ACFC/OP/IV(2016)002. 
95 ibid., s. 1. Myös ECRI – Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen ko-
missio – on antanut Suomelle suosituksia, jotka koskevat yhdenvertaisuutta ja suku-
puolten tasa-arvoa (yhdenvertaisuuslainsäädäntö, rikoslaki), perus- ja ihmisoikeusra-
kenteita (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelimet) sekä henkilökohtaista vapautta ja koske-
mattomuutta  (viharikokset, vihapuhe). ECRI:n Suomelle antamat suositukset löytyvät 
ECRI:n sivuilta kohdasta Euroopan neuvosto 2021 – Democracy – European Commis-
sion against Racism and Intolerance (ECRI) – Country Monitoring. 
96 CM/ ResCMN(2017)1. 
97 Suomen viides raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopi-
muksen täytäntöönpanosta 2019, s. 7. 
98 Ibid. 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/finland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/finland
https://um.fi/documents/35732/0/FCNM-5_SUOMI.pdf/acb5bb00-4c70-ca1b-b0dd-f4c75a3a6002?t=1550238532660
https://um.fi/documents/35732/0/FCNM-5_SUOMI.pdf/acb5bb00-4c70-ca1b-b0dd-f4c75a3a6002?t=1550238532660
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Neuvoa-antava komitea totesi viidennessä raportissaan, kuinka Suomen vähemmistö-
jen suojelujärjestelmässä (system of minority protection) pyritään kaventamaan vähi-
tellen syntynyttä kuilua de jure -velvoitteiden ja de facto -täytäntöönpanon välillä.99 
Suositukset välittömiksi toimiksi liittyivät saamelaisten asemaan ja viharikosten ehkäi-
semisen lisäksi siihen, että varmistetaan ”yhteiskunnallinen yhteisymmärrys Suomen 
kaksikielisyydestä (suomen kieli ja ruotsin kieli) lisäämällä korkeimman poliittisen ta-
son tukemaa tietoista ja selkeää sitoutumista siihen.”100 Muut suositukset koskivat 
muun muassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelinten järjestelmän selkeyttä, saamelais-
ten maaoikeuksia, sekä ruotsin ja saamenkielisten oikeutta sosiaali- ja terveyspalve-
luihin.101  

On havaittavissa, kuinka Suomea koskevat päätelmät vähemmistösopimusten osalta 
ovat ilmentäneet varsin pitkäkestoisia kysymyksiä. Vähemmistösopimusten määräai-
kaisraporteissa on esitetty, kuinka suosituksia on otettu huomioon ja täten toteutettu 
vähemmistösopimusten tavoitteita. Aina seuraavalla valvontakierroksella ministeriko-
mitea onkin voinut todeta edistystä tapahtuneen. Tästä voidaan päätellä, että ministe-
rikomitean suositukset on otettu vakavasti ja niitä on täytäntöönpantu. Ministerikomi-
tea on kuitenkin tehnyt usein samansuuntaisia päätelmiä. Vastuuministeriöissä suosi-
tuksia on mahdollisesti priorisoitu eikä kaikkia suosituksia ole voitu täytäntöönpanna 
yhtäläisesti, vaikka saatuja suosituksia tulisikin jatkuvasti ja aktiivisesti panna täytän-
töön.102  Myös kysymystä siitä, miksi jotkut suositukset ovat lähes ”ikuisuuskysymyk-
siä”, olisi hyvä pohtia ja analysoida.103 Jotkut suositukset on kuitenkin esitetty suhteel-
lisen yleisellä tasolla ja ilmentävät asioita, joita Suomessa on jo pohdittu pitkään.104 
Valvontaelimillä olisi siis myös aihetta itsekritiikkiin: havainnot voisivat olla tarkem-
pia.105  

  

                                                      
99 ACFC/OP/V(2019)001 ja myös H21. 
100 CM/ResCMN(2020)1. 
101 Ibid. 
102 H6, H14, H15, H23. 
103 H1, H24,H27. 
104 H5, H15, H21. 
105 H5, H6, H15, H18, H21. 
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Kuvio 4. Vähemmistöpuiteyleissopimuksen valvontajärjestelmä 

 

 

2.5 Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 
2.5.1 Sopimuksen ratifiointi ja tavoitteet 

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996, ESP) turvaa ja edistää sosiaalisia 
oikeuksia Euroopassa täydentäen osaltaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevaa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Alkuperäinen Euroopan sosiaalinen pe-
ruskirja avattiin allekirjoituksille vuonna 1961 ja Suomessa se tuli asetuksella voimaan 
29.5.1991.106 Vuonna 1996 sosiaalista peruskirjaa uudistettiin. Uudistuksen tarkoituk-

                                                      
106 Asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan voimaansaattamisesta sekä peruskirjan ja 
siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta 44/1991.  
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sena oli saattaa sääntely ajan tasalle Euroopassa tapahtuneiden sosiaalisten muutos-
ten osalta pyrkien samalla vahvistamaan sopimuksen asemaa sosiaalisten oikeuksien 
ja oikeudenmukaisuuden takaajana Euroopassa.107  

Uudistetussa sosiaalisessa peruskirjassa keskitytään erityisesti suojelemaan haavoit-
tuvassa asemassa olevien ihmisryhmien oikeuksia.108 Sosiaalinen peruskirja on luon-
teeltaan ns. a la carte -sopimus eli sopimusvaltio voi valita mihin sopimusmääräyksiin 
se sitoutuu. Ratifioidessaan sopimuksen sopimusvaltion tulee sitoutua vähintään kuu-
teen yhdeksästä keskeisestä artiklasta (1, 5–7, 12–13, 16, 19–20 artiklat), jonka li-
säksi artiklojen ja numeroitujen kohtien lukumäärän tulee olla vähintään 16 artiklaa tai 
63 numeroitua kohtaa.  

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja tuli Suomessa voimaan 1.8.2002 (SopS 
78/2002 ja 80/2002). Hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi ilmoitti sitou-
tuvansa oikeutta työhön koskevaan 1 artiklaan, oikeutta oikeudenmukaisiin työoloihin 
koskevaan 2 artiklaan, oikeutta turvallisiin työoloihin koskevan 3 artiklan kohtiin 1 ja 4, 
oikeutta kohtuulliseen palkkaan koskevan 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohtiin, järjestäytymisoi-
keutta koskevaan 5 artiklaan, kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevaan 6 artiklaan, 
lasten ja nuorten oikeutta suojeluun koskevan 7 artiklan kohtiin 1–5, 7–8 ja 10, nais-
työntekijöiden oikeutta suojeluun raskauden ja synnytyksen yhteydessä koskevan 8 
artiklan kohtiin 2 ja 4, 9–18 artikloihin, siirtotyöntekijöiden ja heidän perheenjäsen-
tensä oikeutta suojeluun ja tukeen koskevan 19 artiklan kohtiin 1–9 sekä 11 ja 12 
sekä 20–31 artikloihin (639/2002). Näiden velvoitteiden katsottiin olevan sellaisia, 
jotka Suomessa voimassa ollut lainsäädäntö kattoi jo valmiiksi.109  

Kuvio 5. Suomen ratifioimat artiklat kuviossa harmaalla110 

 

                                                      
107 HE 229/2001 vp, s. 3.  
108 Euroopan neuvosto 2021, kohta Human rights – European Social Charter.  
109 HE 229/2001 vp, s. 7.  
110 Department of the European Social Charter 2021, Country factsheets: Finland 
2021, s. 1. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/home
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492888&format=pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492888&format=pdf
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Seuraavan kerran Suomi tarkastelee muiden sopimuksen artiklojen tai kohtien ratifi-
ointia keväällä 2022. Komitea katsoo, että 8.1 ja 19.10 artiklat voitaisiin hyväksyä vä-
littömästi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komitea katsoo myös, että lainsäädännön 
ja käytännön tasolla ei ole merkittäviä esteitä hyväksyä 4.1, 7.6, 7.9 ja 8.3 artikloita. 
Valtion on myös todettu työskentelevän aktiivisesti artikloiden hyväksymiseksi.111 

2.5.2 Sopimuksen valvontajärjestelmä 

Sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa valvoo Euroopan sosiaalisten oikeuksien ko-
mitea sopimusvaltioiden vuosittaisten määräaikaisraporttien ja järjestökantelujen (col-
lective complaints) perusteella. Sosiaalisten oikeuksien komitealle ei voi tehdä yksilö-
valitusta kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sosiaalisten oikeuksien komi-
tea on puolueeton tutkintaelin, joka koostuu 15 riippumattomasta asiantuntijasta.112 
Uudistetun sosiaalisen peruskirjan määräaikaisraportointia uudistettiin ministerikomi-
tean päätöksellä vuonna 2006.113 Aiemmasta, keskeisiin artikloihin ja muihin artikloi-
hin perustuneesta jaosta114 luovuttiin ja tilalle otettiin neljä temaattista ryhmää: 1) työl-
lisyys, koulutus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet, 2) terveys, sosiaaliturva ja sosiaali-
nen suojelu, 3) työoikeudet sekä 4) lapset, perheet ja maahanmuuttajat. Näistä te-
maattisista ryhmistä raportoidaan yhdestä ryhmästä per vuosi.115  

Vuonna 2014 uutta raportointimenettelyä uudistettiin jälleen järjestökantelumenettelyn 
hyväksyneiden valtioiden raportointitaakan helpottamiseksi. Järjestökantelumenette-
lyn hyväksyneet sopimusosapuolet jaettiin kahteen ryhmään, A ja B, sosiaalisten oi-
keuksien komitean työtaakan keventämiseksi.116 Nämä sopimusosapuolet antavat 
ryhmittäin porrastettuna joka toinen vuosi raportin, jossa selostetaan järjestökantelu-
menettelyssä annettujen ratkaisujen täytäntöönpanosta ja joka toinen vuosi raportin 
sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanosta temaattisten ryhmien mukaisesti. 

  

                                                      
111 Department of the European Social Charter 2021, Country factsheets: Finland 2021, 
s. 1.  
112 STM 2021, kohta Kansainväliset asiat – Euroopan neuvosto EN – Euroopan sosiaa-
listen oikeuksien komitea.  
113 CM/Del/Dec(2006)963/4.2.  
114 HE 229/2001 vp, s. 6. 
115 CM/Del/Dec(2006)963/4.2. 
116 CM(2014)26, CM/Del/Dec(2014)1196/4.7. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492888&format=pdf
https://stm.fi/ministerio/kansainvaliset-asiat/en/euroopan-sosiaalisten-oikeuksien-komitea
https://stm.fi/ministerio/kansainvaliset-asiat/en/euroopan-sosiaalisten-oikeuksien-komitea
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016805d7f05
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016805d7f05
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6489
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016805c76e3
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T IETOLAATIKKO 

Määräaikaisraportoinnin temaattiset ryhmät ja niihin sisältyvät artiklat117 

Ryhmä 1  Ryhmä 2  Ryhmä 3 Ryhmä 4  
Työllisys, koulutus Terveys, sosiaaliturva Työoikeudet Lapset, 
ja yhdenvertaiset ja sosiaalinen suojelu   perheet ja 
mahdollisuudet      maahanmuuttajat 

Artikla 1  Artikla 3   Artikla 2  Artikla 7 
Artikla 9  Artikla 11  Artikla 4  Artikla 8 
Artikla 10  Artikla 12  Artikla 5  Artikla 16 
Artikla 15  Artikla 13  Artikla 6  Artikla 17 
Artikla 18  Artikla 14  Artikla 21 Artikla 19 
Artikla 20  Artikla 23  Artikla 22 Artikla 27 
Artikla 24  Artikla 30  Artikla 26 Artikla 31 
Artikla 25     Artikla 28  
      Artikla 29 

Sosiaalisten oikeuksien komitea tutkii sopimusvaltioiden antamat määräaikaisraportit 
ja arvioi oikeudelliselta kannalta, ovatko sopimuspuolten kansallisen tason lainsää-
däntö ja käytäntö sopusoinnussa sopimusvelvoitteiden kanssa.118 Komitea julkaisee 
määräaikaisraportin johdosta johtopäätökset, jotka jäsenvaltioiden tulee ottaa huomi-
oon niiden olematta kuitenkaan suoraan sovellettavaa oikeutta.119 

Sosiaalisten oikeuksien komitean johtopäätösten perusteella määräaikaisraportteja 
käsitellään hallitustenvälisessä komiteassa. Työmarkkinajärjestöjen on mahdollista 
osallistua määräaikaisraporttien ja sosiaalisten oikeuksien komitean johtopäätösten 
käsittelyyn hallitustenvälisen komitean käsittelyn yhteydessä.120 Hallitustenvälinen ko-
mitea valmistelee ministerikomitean kannat ja nostaa esiin ne tilanteet, joiden joh-
dosta ministerikomitean tulisi antaa suosituksensa.121 Määräaikaisraportointikierrok-
sen sulkee ministerikomitean antama päätöslauselma, joka saattaa sisältää sopimus-
valtiokohtaisia suosituksia.122 Suositukset eivät sido sopimusvaltiota oikeudellisesti, 

                                                      
117 CM/Del/Dec(2006)963/4.2. 
118 HE 229/2001 vp, s. 5.  
119 Euroopan neuvosto 2021, kohta European Social Charter – Monitoring – Reporting 
System.  
120 HE 229/2001 vp, s. 6.  
121 HE 229/2001 vp, s. 6.  
122 Euroopan neuvosto 2021, kohta European Social Charter – Monitoring – Reporting 
System.  

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016805d7f05
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports
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mutta niiden painoarvo on suuri.123 Mikäli sopimusvaltio ei ole ryhtynyt tarvittaviin toi-
mii päätöslauselman suositusten suhteen, voi ministerikomitea kahden kolmasosan 
enemmistöllä osoittaa sopimusvaltiolle virallisen suosituksen oikeustilan korjaa-
miseksi.124  

Järjestökantelut mahdollistava Euroopan sosiaalisen peruskirjan lisäpöytäkirja tuli 
Suomessa voimaan 1.9.1998 (Sops 75 ja 76/1998). Lisäpöytäkirjaa sovelletaan myös 
uudistetun sosiaalisen peruskirjan korvattua aiemman sosiaalisen peruskirjan niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat lisäpöytäkirjan ratifioineet.125 Lisäpöytäkirja antaa 
järjestöille on mahdollisuuden kannella ”-- sopimuspuolen lainsäädännön tai noudate-
tun käytännön ja peruskirjan määräysten väitetystä ristiriitaisuudesta.”126 Kansalliset 
järjestöt voivat tehdä kanteluja ainoastaan siitä valtiosta, jonka lainkäyttöpiirissä ne 
ovat.127 Järjestökanteluita koskevan lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaan järjestökantelun 
voivat tehdä kansainväliset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, muut kansainväliset kan-
salaisjärjestöt sekä kyseisessä asiassa aktiivisesti edustavat kansalliset työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt.128 Suomi on lisäksi ainoana sopimusosapuolena tunnustanut lisä-
pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti kansallisen tason kansalaisjärjestöille yleisen kante-
luoikeuden.129 Kansalaisjärjestön tulee olla edustava ja sillä tulee olla erityistä asian-
tuntemusta sosiaalisen peruskirjan sääntelemissä asioissa. Valtio ei voi kuitenkaan 
rajata yleistä kansalaisjärjestöjen valitusoikeutta koskemaan vain tiettyjä kansallisia 
järjestöjä tai tiettyjä sopimuksen artikloja.130 Viime kädessä itsenäisistä asiantunti-
joista koostuva komitea tekee päätöksen kansallisen järjestön soveltuvuudesta vali-
tuksen tekijäksi samanaikaisesti, kun se tarkastelee tutkittavaksi ottamisen edellytyk-
siä.131 

Järjestökanteluiden seurauksena ministerikomitea voi antaa sopimusvaltiolle suosituk-
sia, joihin tulee niiden oikeudellisesta sitomattomuudesta huolimatta viitata seuraa-
vassa määräaikaisraportissa. Lisäksi raportissa tulee eritellä niitä toimenpiteitä, joihin 
suositusten perusteella on ryhdytty.132 

                                                      
123 HE 229/2001 vp, s. 6.  
124 Euroopan neuvosto 2021, kohta European Social Charter – Monitoring – Reporting 
System.  
125 HE 229/2001 vp, s. 6.  
126 HE 67/1998 vp, s. 2.  
127 HE 67/1998 vp, s. 3.  
128 HE 67/1998 vp, s. 3. 
129 UM 2021, kohta Oikeudelliset asiat – Ihmisoikeusvalitukset – Valittaminen Sosiaalis-
ten oikeuksien komiteaan. 
130 Järjestökantelulisäpöytäkirjan selitysmuistio 1995, kohta 28.  
131 Järjestökantelulisäpöytäkirjan selitysmuistio 1995, kohta 26.  
132 HE 67/1998 vp, s. 2.   

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_67+1998.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_67+1998.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_67+1998.pdf
https://um.fi/valittaminen-sosiaalisten-oikeuksien-komitealle
https://um.fi/valittaminen-sosiaalisten-oikeuksien-komitealle
https://rm.coe.int/16800cb5ec
https://rm.coe.int/16800cb5ec
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_67+1998.pdf
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Suomi ja järjestökantelut sosiaalisten oikeuksien komiteassa 

Suomea vastaan on tehty 13 järjestökantelua, joista yksi on alkuperäisen vuonna 1961 
laaditun sosiaalisen peruskirjan ajalta.133 Kanteluista 11 on ratkaistu, ja kaksi tapausta on 
edelleen vireillä. Ratkaistuista kanteluista kymmenen on täyttänyt tutkittavaksi ottamisen 
edellytykset. Sosiaalisten oikeuksien komitea on tarkastellut järjestökanteluissa yhteensä 
14 eri artiklaa. Loukkauksia on todettu yhteensä kymmenen eri artiklan kohdalla 
seitsemässä tapauksessa. 

Oikeus      Artikla              Tapauksia 

Oikeus kohtuulliseen palkkaan    4 artikla      1134 

Oikeus sosiaaliturvaan                     12 artikla      1135 

Oikeus sosiaaliavustukseen ja lääkinnälliseen apuun 13 artikla     2136 

Perheen oikeus sosiaaliseen, oikeudelliseen ja  
taloudelliseen suojeluun     16 artikla     1137 

Lasten ja nuorten oikeus sosiaaliseen, oikeudelliseen ja  
taloudelliseen suojeluun     17 artikla     1138 

Oikeus suojeluun työsuhteen päättämisen yhteydessä 24 artikla     1139 

Oikeus tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja tasa-arvoiseen  
kohteluun työhön ja ammattiin liittyvissä kysymyksissä          20 artikla     1140 
ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää      

Ikääntyneiden henkilöiden oikeus sosiaaliseen suojeluun 23 artikla     2141 

                                                      
133 STTK ry ja TEHY ry v. Suomi (n:o 10/2000). 
134 Tapaus University Women of Europe (UWE) v. Suomi (n:o 129/2016).  
135 Tapaus Suomen sosiaalioikeudellinen seura v. Suomi (n:o 88/2012).  
136 Tapaukset Suomen sosiaalioikeudellinen seura v. Suomi (n:o 88/2012) ja Suomen 
sosiaalioikeudellinen seura (n:o 108/2014). 
137 Tapauksessa Lastensuojelun keskusliitto v. Suomi (n:o 139/2016) 16 artiklan louk-
kaus todettiin, kun sitä tarkasteltiin yhdessä E artiklan kanssa. 
138 Tapauksessa Lastensuojelun keskusliitto v. Suomi (n:o 139/2016) 17.1a artiklan 
loukkaus todettiin, kun sitä tarkasteltiin yhdessä E artiklan kanssa.  
139 Tapaus Suomen sosiaalioikeudellinen seura v. Suomi (n:o 106/2014).  
140 Tapauksessa University Women of Europe (UWE) v. Suomi (n:o 129/2016). todet-
tiin loukkaus 20 artiklan kohdassa c.  
141 Tapaukset Omaishoitajaliitto v. Suomi (n:o 70/2011) ja Omaishoitajaliitto v. Suomi 
(n:o 71/2011).  
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Perheellisten työntekijöiden oikeus tasa- arvoisiin  
mahdollisuuksiin ja tasa- arvoiseen kohteluun  27 artikla     1142 

Syrjinnän kielto     E artikla      1143 

Kuvio 6. Uudistetun eurooppalaisen sosiaalisen peruskirjan valvontajärjestelmä 

 

  

                                                      
142 Tapaus Lastensuojelun keskusliitto v. Suomi (n:o 139/2016).  
143 Tapauksessa Lastensuojelun keskusliitto v. Suomi (n:o 139/2016) E artiklan louk-
kaukset todettiin, kun niitä tarkasteltiin yhdessä artikloiden 17.1a ja 16 kanssa.  
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2.6 Euroopan neuvoston yleissopimus 
ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta 

2.6.1 Sopimuksen ratifiointi ja tavoitteet 

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta avattiin alle-
kirjoitettavaksi 3.5.2005 ja se tuli kansainvälisesti voimaan 1.2.2008 kymmenen jäsen-
valtion ratifioitua sopimuksen. Jo olemassa olevasta sääntelystä huolimatta Euroopan 
neuvostossa katsottiin, että oikeudellisesti sitovalle sopimukselle on olemassa 
tarve.144 Sopimus täydentää muita ihmiskaupan vastaisia ihmisoikeussopimuksia nos-
tamalla suojelun minimitasoa.145 Lisäarvona muuhun ihmiskaupanvastaiseen säänte-
lyyn verrattuna voidaan nähdä ihmiskaupan määritteleminen ihmisoikeusloukkauk-
sesksi. Ihmisoikeusloukkauksena ihmiskauppa rikkoo ihmisarvoa, henkilökohtista kos-
kemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Tämän lisäksi yleissopimus kattaa kaikki ih-
miskaupan muodot niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, liittyi se sitten or-
ganisoituun rikollisuuteen tai ei. Yleissopimukseen sisältyvässä sääntelyssä keskity-
tään erityisesti uhrin suojelun näkökulmaan sekä kansainvälisen yhteistyön tärkey-
teen.146 Sopimuksella pyritään ehkäisemään ja torjumaan ihmiskauppaa nostamalla 
ihmiskaupan uhrien ihmisoikeudet sekä uhrien suojelu aiempaa keskeisempään roo-
liin.147 Ihmiskaupan vastainen toiminta tulee nähdä pelkkiä rikosoikeudellisia toimia 
laajempana kokonaisuutena, johon sisältyy myös ihmiskaupan estäminen ja uhrien 
auttaminen.148  

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005) tuli Suomessa voimaan 
1.9.2012 (SopS 43 ja 44/2012). Sopimusvelvoitteet on saatettu voimaan lain 
(227/2012) ja asetuksen (427/2012) tasoisina. Sopimuksen ratifioinnin yhteydessä 
lainsäädännöllisiin muutoksiin ei pääsääntöisesti katsottu olevan tarvetta, ainoastaan 
lakia liiketoimintakiellosta (1059/1985) päivitettiin 3 §:n osalta. Pykälän 3 momenttiin 
lisättiin lakimuutoksella (228/2012) 4 kohta, joka mahdollistaa liiketoimintakiellon mää-
räämisen henkilölle, joka on liiketoiminnassaan syyllistynyt, yrittänyt tai ollut osallisena 
ihmiskaupassa tai törkeässä ihmiskaupassa (rikoslain 25 luvun 3 § ja 3 a §). Ihmis-
kauppasopimuksen voimaansaattamisessa pystyttiin hyödyntämään voimassa olleita 
kansallisia ihmisoikeusrakenteita, kuten ihmiskaupparaportoijana toimivaa vähemmis-
tövaltuutettua (nyk. yhdenvertaisuusvaltuutettu).  

                                                      
144 Ihmiskauppasopimuksen selitysmuistio 2005, kohta 29. 
145 Ihmiskauppasopimuksen selitysmuistio 2005, s. 2.  
146 Ihmiskauppasopimuksen selitysmuistio 2005, kohta 36. 
147 Ihmiskauppasopimuksen selitysmuistio 2005, kohta 46; HE 122/2011 vp, s.1.  
148 HE 122/2011 vp, s. 17.  

https://rm.coe.int/16800d3812
https://rm.coe.int/16800d3812
https://rm.coe.int/16800d3812
https://rm.coe.int/16800d3812
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_122+2011.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_122+2011.pdf
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Ihmiskauppaa koskeva lainsäädäntö uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2014 
yleissopimuksen ratifioinnin ja ensimmäisen määräaikaisraportin välisenä aikana. 
Aiempi ihmiskauppaa koskeva sääntely oli painottunut lakiin maahanmuuttajien ko-
touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999), jota päivitettiin 
vuonna 2007 voimaan tulleilla 25 a–27 f §:illä. Vuonna 2011 ihmiskauppasääntelyä 
uudistettiin säätämällä asiasta kahdessa erillisessä laissa. Lainsäädäntöuudistuksen 
yhteydessä sisäministeriön hallinnon alaisuuteen asettui laki kansainvälistä suojelua 
hakevan vastaanotosta (746/2011). Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen puoles-
taan asettui laki kotouttamisen edistämisestä (1386/2010). Ihmiskauppaa koskevan 
lainsäädännön liittyminen maahanmuuttoa ja turvapaikanhakua koskevaan oikeudelli-
seen sääntelyyn heijastelee tuona aikana vallinnutta käsitystä siitä, että suurimman 
osan ihmiskaupan uhreista ajateltiin oleskelevan laittomasti Suomessa. Ihmiskauppaa 
ei nähty kotoperäisenä ongelmana, vaan ulkomailta maahanmuuton ja pakolaisuuden 
mukana Suomeen kulkeutuvana ilmiönä.149  

Kokonaisuudistuksen tavoitteena oli saada ihmiskaupan uhrien auttamisesta läpinäky-
vämpää ja ennustettavampaa selkiyttäen samalla viranomaisten rooleja. Uudistuk-
sessa keskeisessä asemassa olivat myös uhrien suojelun parantaminen sekä heidän 
ihmisoikeuksiensa ja yhdenvertaisen kohtelun takaaminen.150 Keskeiseksi uudis-
tukseksi nousikin ihmiskaupan auttamisjärjestelmän ulottaminen kaikille ihmiskaupan 
uhreille riippumatta siitä, onko heillä Suomessa kotikuntaa vai ei sekä heidän kansa-
laisuudestaan ja ulkomaalaisoikeudellisesta asemastaan huolimatta.151 Lisäksi uudis-
tetussa lainsäädännössä vakiinnutettiin auttamisjärjestelmän käsite ja rakenne (vas-
taanottolaki 4 luku) sekä säädettiin toipumisajasta auttamisjärjestelmän piirissä ole-
valle, laillisesti maassa oleskelevalle henkilölle (vastaanottolaki 36 §). Toipumisaikaa 
koskeva sääntely toteuttaa osaltaan ihmiskaupan vastaista toimintaa koskevan yleis-
sopimuksen 13 artiklan sopimusvaltiolle luomia velvoitteita.  

2.6.2 Sopimuksen valvontajärjestelmä 

Kansallisella tasolla ihmiskaupan vastaisen sopimuksen velvoitteiden täytäntöönpa-
noa valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka toimii kansallisena ihmiskaupparaportoi-
jana (laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta 1326/2014, 3 §). Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
työ on luonteeltaan pääasiassa ohjaavaa ja neuvovaa.152  

                                                      
149 Tämä on tunnustettu myös HE 266/2014 vp, s. 3.  
150 HE 266/2014 vp, s. 23.  
151 HE 266/2014 vp, s. 23.  
152 HE 19/2014 vp, s. 95.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_266+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_266+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_266+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_19+2014.pdf
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun lisäksi ihmiskaupan vastaista työtä koordinoi ihmiskau-
pan vastaisen työn koordinaattori. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu valtioneuvostota-
son koordinointi ja yhteydenpito eri toimijoiden välillä.153 Yksi keskeisistä koordinaatto-
rin tehtävistä on kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman laatiminen, ja 
uusin toimintaohjelma julkaistiin vuonna 2021.154 Toimintaohjelman tarkoituksena on 
sekä vastata kansallisella tasolla tunnistettuihin haasteisiin, että edistää valvontaelin-
ten antamia suosituksia ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta.155 Toimintaohjelmaa 
laadittaessa tuli ottaa huomioon myös eduskunnan antamat ponnet ihmiskauppara-
portoijan kertomuksiin liittyen. Ponnet ovat koskeneet muun muassa ihmiskaupan uh-
rien aseman parantamista, lainsäädännön muutostarpeiden selvittämistä sekä uhriläh-
töisyyden vahvistamista.156 

Kansainvälisellä tasolla ihmiskaupan vastaisen sopimuksen velvoitteiden täytäntöön-
panoa valvoo 10–15 jäseninen157 ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä 
(the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, GRETA158) yh-
teistyössä osapuolten komitean (Committee of the Parties) kanssa. Valvonta suorite-
taan lähtökohtaisesti neljän vuoden välein toimitettavien määräaikaisraporttien avulla, 
jotka keskittyvät tiettyihin, GRETAn esille nostamiin, yleissopimuksen artikloihin.159 
Määräaikaisraportointi koostuu GRETAn sopimusvaltioille ja niissä toimiville keskei-
sille ihmisoikeusjärjestöille esittämistä temaattisista kysymyksistä sekä valtioiden ja 
kansalaisjärjestöjen vastauksista.160 Määräaikaisraportin jälkeen GRETA tekee maa-
vierailun sopimusvaltioon, jonka aikana se osallistuu vuoropuheluun niin hallinnon eri 
tasojen kuin kansalaisjärjestöjenkin edustajien kanssa. Maavierailut mahdollistavat 
kansallisen tason käytäntöjen tarkastelun sekä määräaikaisraporttia täydentävän tie-
don keräämisen GRETAn raportin tueksi.161  

Maavierailujen jälkeen GRETA laatii arviointiraportin havaintojensa sekä sopimusvalti-
oiden määräaikaisraportin perusteella. Saatuaan sopimusvaltion kommentit laati-
maansa raporttiin GRETA julkistaa virallisen raporttinsa, jossa se esittää huomionsa 

                                                      
153 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 2021, kohta Ihmiskauppa – Ihmiskaupan 
vastainen työ Suomessa – Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori. 
154 OM 2021:15.   
155 Ibid., s. 16.  
156 Ibid., s. 13.  
157 Kirjoitushetkellä (06/2021) 15-jäseninen.  
158 Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) 
159 THB-GRETA(2014)52, Rule 4.  
160  THB-GRETA(2014)52, Rule 5. Siinä, missä sopimusvaltioiden tulee vastata kaikkiin 
kysymysrungon kysymyksiin, kansalaisjärjestöt saavat valita kysymykset, joihin haluavat 
vastata sekä laajuuden, joilla he vastaavat (Euroopan neuvosto 2021, kohta Action 
against Trafficing in Human Beings – Monitoring Mechanism – Role of NGOs).  
161 Euroopan neuvosto 2021, kohta Action against Trafficking in Human Beings – Moni-
toring Mechanism.  

https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/ihmiskaupan_vastainen_tyo_suomessa/ihmiskaupan_vastaisen_tyon_koordinaattori
https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/ihmiskaupan_vastainen_tyo_suomessa/ihmiskaupan_vastaisen_tyon_koordinaattori
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163078
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a983c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a983c
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/role-of-ngos
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/role-of-ngos
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/monitoring-mechanism
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/monitoring-mechanism
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täytäntöönpanon tasosta sekä antaa suosituksensa. Raportti osoitetaan edelleen osa-
puolten komitealle, joka osoittaa suositukset sopimusvaltiolle.162 

Suomi on osallistunut kahdelle arviointikierrokselle. Suomi on saanut arviointikierrok-
silla sekä GRETAlta että osapuolten komitealta kiitosta ihmiskaupan vastaisen lain-
säädännön kehittymisestä163, yleissopimuksen vaatimaa toipumisaikaa pidemmän 
ajanjakson mahdollistamisesta164 sekä osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön 
ihmiskaupan vastaisissa toimissa. Molemmilla arviointikierroksilla Suomi on kuitenkin 
saanut suosituksia, jotka ovat koskeneet muun muassa tarkempaa tiedonkeräämistä 
ihmiskaupasta ja sen uhreista sekä kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintasuun-
nitelman kehittämistä. Lisäksi suosituksia on annettua ammattilaisten kouluttamisesta 
ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi sekä heidän ohjaamiseksi avun piiriin.165 Seu-
raava, eli kolmas, GRETAn arviointikierros käynnistyy alustavien suunnitelmien mu-
kaan keväällä 2022 lähetettävällä kyselyllä, johon valtion on vastattava lokakuuhun 
2022 mennessä. Maavierailu on suunniteltu tapahtuvan alkuvuodesta 2023.  

  

                                                      
162 Euroopan neuvosto 2021, kohta Action against Trafficking in Human Beings – Moni-
toring Mechanism. 
163 GRETA(2015)9, s. 7; GRETA(2019)6, s. 45; CP(2015)1; CP/Rec(2019)05.   
164 GRETA(2015)9, s. 7.  
165 GRETA(2015)9, s. 51–53; GRETA(2019)6, s. 46–48; CP(2015)1; CP/Rec(2019)05.  

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/monitoring-mechanism
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/monitoring-mechanism
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Kuvio 7. Ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen valvontajärjestelmä 

 

 

2.7 Euroopan neuvoston yleissopimus lasten 
suojelemisesta seksuaalista hyväksikäyttöä 
ja seksuaalista väkivaltaa vastaan 

2.7.1 Sopimuksen ratifiointi ja tavoitteet 

Yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyt-
töä vastaan (jäljempänä Lanzaroten sopimus) avattiin allekirjoitettavaksi Euroopan 
neuvoston oikeusministerien kokouksessa 25.10.2007 Lanzarotella ja se tuli kansain-
välisesti voimaan 1.7.2010 viiden valtion ratifioitua sen. Niin kutsutun Lanzaroten so-
pimuksen tarkoituksena oli saattaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja riistoon 
liittyvä, aiemmin hajanainen ja monitahoinen, sääntely yhden ihmisoikeussopimuksen 
alle ja ajantasaistaa sopimusvelvoitteita vastaamaan nykyajan tarpeita. Lanzaroten 
sopimuksen tarkoituksena oli saattaa sääntely vastaamaan erityisesti kehittyneen 
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viestintä- ja informaatioteknologian aiheuttamiin haasteisiin.166 Kaikki Euroopan neu-
voston maat, ja tämän lisäksi neuvoston ulkopuolinen Tunisia, ovat allekirjoittaneet ja 
ratifioineet yleissopimuksen.  

Yleissopimuksen 1 artiklan mukaan sopimuksen tarkoituksena on suojella lapsia sek-
suaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä sekä suojella lapsiuhrien oikeuksia. Lisäksi sopi-
muksen yhtenä tarkoituksena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä ilmiön kitkemiseksi 
ja uhrien suojelemiseksi sekä korostaa kansallisen tason toimijoiden yhteistyön tär-
keyttä. Myös koulutus ja tietoisuuden lisääminen lasten seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä ja riistosta sekä niiden tunnusmerkeistä niin lasten kanssa työskentelevien hen-
kilöiden (5 artikla), suuren yleisön (8 artikla) kuin lastenkin keskuudessa (6 artikla) on 
nostettu tärkeäksi kokonaisuudeksi.  

Rangaistavuuden ehtona yleissopimus sisältää määräyksiä, joissa säädetään tekojen 
tarkoituksenmukaisuudesta. Tarkoituksenmukaisuuden käsite on kuitenkin jätetty jä-
senvaltioiden itsensä määritettäväksi, samoin kuin rikosten tunnusmerkistötkin.167 
Lapsiuhrien suojelemiseksi yleissopimuksen 11 artikla sisältää määräyksen ”lapsiolet-
tamasta”. Tällöin tilanteissa, joissa uhrin iästä ei voida olla varmoja ja hänen voidaan 
olettaa olevan alle 18-vuotias, tulee häntä kohdella lapsena siihen saakka, kunnes hä-
nen todellinen ikänsä voidaan todentaa.  

Lanzaroten sopimuksessa on laajennettu suojelun tasoa uusilla artikloilla. Esimerkiksi 
lapsipornografiaa sisältävillä sivustoilla vieraileminen on määrätty rangaistavaksi 
myös sellaisissa tilanteissa, joissa tekijä ei lataa aineistoa omaan käyttöönsä, vaan 
ainoastaan vierailee sivustolla. Tällöin rangaistavuuden edellytyksenä on tekijän tietoi-
suus siitä, että sivusto sisältää tai sen voi olettaa sisältävän lapsipornografiaa.168 
Yleissopimuksessa määrätään rangaistavaksi myös kokonaan uusi tekomuoto, lasten 
turmeleminen. Sopimuksen 22 artiklan mukaisesti on rangaistavaa saattaa alaikäinen 
seuraamaan seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalisia tekoja, vaikka hänen ei itse 
tarvitse osallistua tekoihin. Tämä koskee niin aikuisten keskinäisen seksuaalisen toi-
minnan näyttämistä lapselle, kuin myös lapsen pakottamista katsomaan muille lapsille 
suoritettuja seksuaalisia tekoja.169 

                                                      
166 HE 282/2010 vp, s. 5.  
167 Lanzaroten sopimuksen selitysmuistio 2007, kohta 117 ja 127.  
168 Lanzaroten sopimuksen selitysmuistio 2007, kohta 140. Kyseisen artiklan kohdalle 
on kuitenkin jätetty jäsenvaltioille mahdollisuus varaumaan (kohta 145.) 
169 Lanzaroten sopimuksen selitysmuistio 2007, kohta 152.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_282+2010.pdf
https://rm.coe.int/16800d3832
https://rm.coe.int/16800d3832
https://rm.coe.int/16800d3832
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Yleissopimuksella on pyritty vastaamaan viestintä- ja informaatioteknologian nopeaan 
kehitykseen.170 Lanzaroten sopimus on ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeussopi-
mus jossa grooming, eli lasten houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, säädetään 
rangaistavaksi (23 artikla). Artikla koskee ainoastaan internetin välityksellä tapahtuvaa 
houkuttelua, ja ollakseen rangaistava, se vaatii olennaisia toimia tapaamisen toteutu-
miseksi.  

Lapsiuhrien oikeuksien suojelemiseksi ja suojelun tason laajentamiseksi yleissopi-
muksessa korostetaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Erityisesti lapsiseksitu-
rismia silmällä pitäen yleissopimuksessa määrätään rangaistusvastuun kansalaisuus-
periaatteesta (25 artikla). Tämän artiklan perusteella valtion lainkäyttövalta ulottuu 
myös sellaisiin tapauksiin, joissa sen kansalainen syyllistyy yleissopimuksessa mää-
rättyyn rangaistavaan tekoon toisessa maassa, ja vaikka tekoa ei olisi kyseisen maan 
lainsäädännössä säädetty rangaistavaksi (25.4 artikla). 

Suomi allekirjoitti yleissopimuksen Lanzarotella 25.10.2007 ja yleissopimuksen hyväk-
symistä koskeva laki (539/2011) saatettiin voimaan 1.10.2011 tasavallan presidentin 
asetuksella 88/2011. Suomi ei tehnyt sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä va-
raumia. Yleissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Suomessa asetettiin sosiaali- ja 
terveysministeriön alainen asiantuntijatyöryhmä selvittämään lasten seksuaalista hy-
väksikäyttöä kokonaisuutena. Työryhmän yhdeksi tehtäväksi annettiin mahdollisten 
lainsäädäntömuutosten ja ohjeistusten laatiminen, ja osana kokonaisuutta huomioitiin 
allekirjoitettu, mutta ei vielä ratifioitu, Lanzaroten sopimus.171 STM:n alaisen työryh-
män lisäksi oikeusministeriö asetti oman työryhmänsä valmistelemaan yleissopimuk-
sen voimaansaattamista ja arvioimaan lainsäädännön tilaa.172 Työryhmämietintö sai 
lausuntokierroksella pääsääntöisesti myönteisen vastaanoton, joskin lausunnoissa ko-
rostettiin myös muiden kuin lainsäädännöllisten toimien tärkeyttä lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja riiston ennaltaehkäisemisessä ja tunnistamisessa.173 Lisäksi hallituk-
sen esityksessä kiinnitettiin huomiota käytännön toimintatapoihin ja niiden kehittämi-
seen jo olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. 

Laajimmin yleissopimuksen ratifioinnista johtuneet lainsäädäntömuutokset koskivat ri-
koslakia. Suurimmaksi osaksi rikoslain pykäliä muutettiin ja täydennettiin vastaamaan 
yleissopimuksen asettamia vaatimuksia, mutta 20 lukuun esitettiin myös kolme uutta 
pykälää: rajoitussäännöstä koskeva 7 a §, lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoi-
tuksiin (grooming) koskeva 8 b § sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koske-

                                                      
170 Jäsenvaltioita kehotetaan myös pysymään ajan tasalla tästä kehityksestä (Lanzaro-
ten sopimuksen selitysmuistio 2007, kohta 144.) 
171 STM 2009:30, s. 9.  
172 HE 282/2010 vp, s. 18.  
173 OM 34/2010, s. 13–21.  

https://rm.coe.int/16800d3832
https://rm.coe.int/16800d3832
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/71828/URN%3aNBN%3afi-fe201504224723.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_282+2010.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76227/omml_34_2010_lasten_suojeleminen_seksuaaliselta_riistolta_ja_hyvaksikaytolta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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van esityksen seuraamista koskeva 8 c §. Lisäksi rikosten vanhenemisaikaa muutet-
tiin vastaamaan uusia rangaistavia tekoja (RL 8:1 ja 8:6) ja seksuaalisen teon määri-
telmästä poistettiin seksuaalisen tyydytyksen ja kiihottumisen vaatimus (10 §). Rikos-
lain lisäksi myös lakiin liiketoimintakiellosta (1059/1985), lastensuojelulakiin 
(417/2007), lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä 
rikosrekisterilakiin (770/1993) tehtiin muutoksia.  

Saatettaessa kansallista lainsäädäntöä vastaamaan yleissopimuksen vaatimaa tasoa 
nähtiin tarpeelliseksi tehdä sellaisiakin lainsäädäntömuutoksia, joihin yleissopimus ei 
nimenomaisesti velvoita.174 Yhtenä mahdollisena syynä voidaan nähdä lasten seksu-
aalista hyväksikäyttöä tarkastelleet työryhmämietinnöt. Työryhmämietinnöt ovat laa-
jentaneet ilmiön tarkastelun lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön kokonaisuutena, 
eivätkä ole rajanneet tarkastelua ainoastaan Lanzaroten sopimuksen ratifioinnin vaati-
maan laajuuteen. Muutostarpeita on kartoitettu siis laajasti, eikä uudistuksessa ole 
keskitytty ainoastaan yleissopimuksen ratifioimiseksi vaadittuihin lainsäädäntömuutok-
siin. 

2.7.2 Sopimuksen valvontajärjestelmä 

Sopimusvelvoitteiden toteutumista ja täytäntöönpanoa valvoo osapuolten välinen ko-
mitea, jota kutsutaan Lanzarote-komiteaksi (Committee of the parties to the Conven-
tion on the Protection fos Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
Lanzarote Committee). Valvontakomitean jäsenet eivät ole itsenäisiä asiantuntijoita 
vaan valtioiden edustajia. Valvonta tapahtuu siis vertaisarviointina, joten valvontajär-
jestelmä eroaa huomattavasti muista sopimuksista ja niiden asiantuntijakomiteoista.  

Lanzaroten sopimuksen ratifioinnin jälkeen jäsenvaltion tulee vastata kuuden kuukau-
den sisällä Lanzarote-komitean yleiskyselyyn, jonka avulla valtio kuvaa sopimusvel-
voitteiden täytäntöönpanon osalta keskeistä lainsäädäntöä, kansallisia rakenteita 
sekä sopimuksen jalkauttamiseen liittyviä keinoja.175 Näissä tapahtuvista muutoksista 
valtion tulisi tiedottaa myös Lanzarote-komiteaa.176 Itse sopimusvelvoitteiden täytän-
töönpanon valvonta perustuu temaattisille valvontakierroksille, joiden johdosta jäsen-
valtiot vastaavat temaattiseen kyselylomakkeeseen kuvaten sopimusvelvoitteiden täy-
täntöönpanoa.177 Sopijapuolen antamien vastausten jälkeen ne julkaistaan komitean 

                                                      
174 HE 282/2010 vp, s. 15.  
175 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean menettelysäännöt 2016, kohta 23.1.  
176 Ibid. 
177 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean menettelysäännöt 2016, kohta 24. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_282+2010.pdf
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verkkosivuilla, jolloin kansalaisyhteiskunnan edustajilla on kaksi kuukautta aikaa esit-
tää niistä kommentteja.178  

Kommenttien jälkeen Lanzarote-komitean raportoija koostaa lopullisen täytäntöönpa-
noraportin. Täytäntöönpanoraportti voidaan antaa maakohtaisesti, jolloin raportoija 
toimittaa täytäntöönpanoraportin luonnoksen sopijapuolen kommentoitavaksi ennen 
sen lähettämistä Lanzarote-komitean käsiteltäväksi.179 Raportti voidaan laatia myös 
kaikkia sopijapuolia koskien, jolloin niiden vastaukset on koottu yhteen kysymyksittäin. 
Vastauksia on mahdollista muuttaa lopullisen täytäntöönpanoraportin julkaisuun 
saakka.180 Tähän mennessä valvontakierrosten perusteella annetut täytäntöönpa-
noraportit ovat koskeneet kaikkia sopijapuolia, eikä maakohtaisia raportteja ole an-
nettu.  

Raportti itsessään sisältää kuvauksen täytäntöönpanon tilasta, täytäntöönpanossa 
esiintyneistä ongelmista sekä suosituksia sisältävistä johtopäätöksistä.181 Raportit an-
netaan tiedoksi ministerikomitealle. Täytäntöönpanoraportti sisältää kolmenlaisia suo-
situksia valtioille. Komitea voi antaa vaatimuksen tasoisia suosituksia (require), jotka 
perustuvat suoraan sopimusvelvoitteisiin. Tämän lisäksi komitea voi antaa sopijapuo-
lille pyyntöjä (request), jotka perustuvat sopimuksen velvoitteisiin, mutta saattavat si-
sältää komitean omaa tulkintaa ja jotka vievät suojan tasoa minimistandardia pidem-
mälle. Komitea voi vaatimusten ja pyyntöjen lisäksi kannustaa (invite) osapuolia toi-
menpiteisiin suojan ulottamiseksi vielä pyyntöjäkin pidemmälle.  

Tavanomaisia valvontakierroksia on ollut kaksi. Ensimmäinen valvontakierros keskittyi 
lapsen kokemaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön niiden ihmisten taholta, joihin lap-
sella on luottamussuhde. Valvontakierroksen perusteella laadittiin kaksi kaikkia val-
vontakierrokselle osallistuneita maita koskevaa yhteenvetoraporttia, joissa annettiin 
sopimuspuolia koskevia suosituksia täytäntöönpanon parantamiseksi.182 Toisen val-
vontakierroksen teemana oli lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja seksuaali-
selta hyväksikäytöltä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettäessä. Valvontakomi-
tean laatimaa yhteenvetoraporttia ei tutkimusraportin kirjoittamisen aikaan (10/2021) 
ollut saatavilla, vaikka itse valvontakierros on päättynyt vuonna 2018.183 

                                                      
178 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean menettelysäännöt 2016, kohta 26.3.  
179 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean menettelysäännöt 2016, kohta 27.3a.  
180 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean menettelysäännöt 2016, kohta 27.3b. 
181 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean menettelysäännöt 2016, kohta 27.  
182 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean antama täytäntöönpanoraportti 2015 
ja Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean antama täytäntöönpanoraportti 2018. 
183 Toisen valvontakierroksen täytäntöönpanoraportti (T-ES(2020)22 rev.1, The protec-
tion of children against sexual exploitation and sexual abuse facilitated by information 
and communication technologies (ICTs)) on tarkoitus hyväksyä helmikuussa 2022. 

https://rm.coe.int/168066cf87
https://rm.coe.int/168066cf87
https://rm.coe.int/168066cf87
https://rm.coe.int/168066cf87
https://rm.coe.int/1st-implementation-report-protection-of-children-against-sexual-abuse-/16808ae53f
https://rm.coe.int/2nd-implementation-report-protection-of-children-against-sexual-abuse-/16808d9c85
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Temaattisten valvontakierrosten lisäksi komitea voi aloittaa erikoisraportointikierrok-
sen, jos se haluaa keskittyä johonkin tärkeään teemaan tai jos käsillä on välittömiä toi-
mia vaativa tilanne. Kiireellisiä valvontakierroksia on ollut kaksi, joista ensimmäinen 
koski pakolaiskriisille altistuneiden lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaa-
lista hyväksikäyttöä vastaan. Suomi vastasi valvontakierroksen kysymyksiin kolmessa 
osassa loppuvuodesta 2016.184 Jäsenvaltioita koskeva täytäntöönpanoraportti annet-
tiin maaliskuussa 2017.185 Suomi raportoi yhteensä 15 suosituksen täytäntöönpanosta 
vuoden 2019 aikana.186 Toinen kiireinen valvontakierros koskee turvapaikkaa hake-
vien lasten suojelemista Serbian ja Unkarin rajalla. Valvontakierros koskee ainoas-
taan yhtä maata, Unkaria.  

  

                                                      
184 T-ES(2016)RFG-FIN-rev2.  
185 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean täytäntöönpanoraportti 2017.  
186 T-ES(2019)18_bil ja T-ES(2020)01_bil.  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c0424
https://rm.coe.int/special-report-protecting-children-affected-by-the-refugee-crisis-from/16807912a5
https://rm.coe.int/compilation-of-information-on-the-follow-up-to-the-5-recommendations-u/16809527cb
https://rm.coe.int/compilation-of-information-on-the-follow-up-to-the-10-recommendations-/16809f6918
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Kuvio 8. Lanzaroten sopimuksen valvontajärjestelmä 

 

2.8 Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta 

2.8.1 Sopimuksen ratifiointi ja tavoitteet 

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta (SopS 52 ja 53/2015, jäljempänä Istanbulin sopimus) 
hyväksyttiin Euroopan neuvostossa vuonna 2011 ja se tuli kansainvälisesti voimaan 
elokuussa 2014.187 Suomi allekirjoitti yleissopimuksen toukokuussa 2011 ja ratifioi sen 
huhtikuussa 2015, jonka jälkeen sopimus tuli kansallisella tasolla voimaan elokuun 
alussa 2015.188 Kyseessä on Euroopan laajuisesti ensimmäinen oikeudellisesti sitova 

                                                      
187 HE 155/2014 vp, s. 1.  
188 Euroopan neuvosto 2021, Explore – Treaty Office – Full list – Chart of signatures and 
ratifications of Treaty 210. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210
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kansainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on suojata naisia väkivallalta.189 Nimes-
tään huolimatta Istanbulin sopimusta sovelletaan Suomessa kaikkiin väkivallan muo-
toihin ja uhreihin, myös miehiin ja poikiin. Istanbulin sopimuksen ratifiointiedellytyksiä 
käsiteltiin vuonna 2011 asetetussa työryhmässä, minkä tuloksena annettiin ratifiointia 
koskeva mietintö vuonna 2013.190 

Istanbulin sopimuksen selitysmuistion mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on yksi va-
kavimmista sukupuoleen perustuvista ihmisoikeusloukkausten muodoista Euroo-
passa.191 Istanbulin sopimuksen 1 artiklan mukaan sopimuksen tavoitteena on eh-
käistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, sekä suojata naisia 
kaikilta väkivallan muodoilta. Lisäksi sopimuksella edistetään kaikkien naisiin kohdis-
tuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista 
tasa-arvoa. 192 Yleissopimus on rakentunut niin sanotun kolmen P:n periaatteille (pre-
vention, protection, punishment), joiden lisäksi tehokkaat, laaja-alaiset ja yhteen sovi-
tetut toimintaperiaatteet muodostavat neljännen P:n (integrated policies).193  

Istanbulin sopimuksessa määritellään valtion vastuun periaatteet, joiden mukaan valti-
olla on velvollisuus ehkäistä, tutkia, rangaista ja hyvittää Istanbulin sopimuksen sovel-
tamisalaan kuuluvat väkivallanteot myös silloin kun tekijä on yksityishenkilö. Istanbulin 
sopimuksen on tarkoitus täydentää Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskeva yleissopimusta (CEDAW; SopS 67 ja 68/1986) sekä 
muita kansainvälisiä sopimuksia.194 

Istanbulin sopimuksen ratifiointia koskevassa lähetekeskustelussa ja eduskunnan 
vastauksessa korostui erityisesti Istanbulin sopimuksen ratifiointiin liittyvien resurssien 
riittämättömyys, matalan kynnysten erityistukipalveluiden lisääminen ja niiden varmis-
tamisen kiireellisyys, sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutukset Istan-
bulin sopimuksen täytäntöönpanoon.195 Kuitenkin eduskunnassa vallinnut yksimieli-
syys osoitti sen, että Istanbulin sopimuksen ratifioinnille oli Suomessa tahtotila, joka 
voi osaltaan selittää sopimuksen vahvaa jalansijaa Suomessa. Huomionarvoista kui-
tenkin on, että lähetekeskustelu käytiin hyvin naispainotteisesti.196 Mietinnön pohjalta 
eduskuntakeskustelun ensimmäisessä käsittelyssä korostuivat erityisesti Suomen tur-
vakotien riittämättömyys, sovittelu ja sovittelukäytännöt sekä kansalaisjärjestöjen tär-

                                                      
189 HE 155/2014 vp, s. 1. 
190  Työryhmän mietintö 2013. 
191 Istanbulin sopimuksen selitysmuistio 2011, s. 1, kohta 1. 
192 HE 155/2014 vp, s. 1. 
193 HE 155/2014 vp, s. 4; ks. Istanbulin sopimuksen selitysmuistio 2011, s.12, kohta 63. 
194 HE 155/2014 vp, s.17. 
195 Ks. EV 307/2014 vp; PTK 89/2014 vp, kohta 4. 
196 Ks. PTK 89/2014 vp, kohta 4. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
https://um.fi/documents/35732/48132/istanbulin_sopimuksen_ratifiointia_k%C3%A4sitelleen_ty%C3%B6ryhm%C3%A4n_mietint%C3%B6.pdf/0e50e737-2e19-eaec-b44a-2fed64278f1f?t=1559941144041
https://rm.coe.int/16800d383a
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
https://rm.coe.int/16800d383a
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/ev_307+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+89/2014+ke+p+3
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+89/2014+ke+p+3
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keä rooli. Tämän vuoksi kanslaisjärjestöjen toimintaa tulisi taata riittävällä resursoin-
nilla.197 Eduskunnan vastaukseen liitettiin ponsilausumat turvakodeista, toimivista pal-
veluketjuista, matalan kynnyksen tukipalveluista sekä kansalaisjärjestön riittävistä re-
sursseista.198  

Suomi on yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut va-
rauman yleissopimuksen 78 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun selityksen, jolla Suomi va-
raa oikeuden olla soveltamatta yleissopimuksen 55 artiklan 1 kohtaa Suomen rikos-
lain 21 luvun 7 §:n mukaiseen lievään pahoinpitelyyn, silloin kun rikos kohdistuu muu-
hun kuin rikoslain 21 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuun henkilöön.199 Istanbulin 
sopimukseen tehty varauma on määräaikainen ja se on uudistettu vuonna 2020. Va-
rauma uudistettiin viideksi vuodeksi ja on voimassa 1. elokuuta 2025 asti.200 

Ratifioinnin yhteydessä Suomi teki tarpeelliset muutokset rikoslain 1 luvun 11 § 2 mo-
menttiin sekä ulkomaalaislain 54 §:ään siten, että ne eivät ole ristiriidassa sopimuksen 
tavoitteiden kanssa. Muutoksien johdosta rikosoikeudellisen kaksoisrangaistavuuden 
vaatimuksesta luovuttiin tiettyjen yleissopimuksen mukaisten tekojen201 osalta mo-
menttia täydentämällä. Ulkomaalaislaissa puolestaan mahdollistettiin perhe- ja lähi-
suhdeväkivallan uhriksi joutuneelle ulkomaalaiselle tiettyjen edellytyksien täyttyessä 
myöntää oleskelulupa perhesiteen päätyttyä, mikäli hänen henkilökohtainen tilan-
teensa on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimas-
saolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi.202  

2.8.2 Sopimuksen valvontajärjestelmä 

Istanbulin sopimuksen IX luku sisältää määräykset yleissopimuksella perustettavasta 
kansainvälisestä seurantaelimestä eli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkival-
lan torjunnan asiantuntijaryhmästä (Group of experts on actions against violence 
against women and domestic violence) eli GREVIOsta, joka seuraa Istanbulin sopi-
muksen täytäntöönpanoa.  

                                                      
197 PTK 157/2014 vp, kohta 7. 
198 EV 307/2014 vp; HE 155/2014 vp.  
199 HE 155/2014 vp, s. 17. 
200 Reservations and Declarations for Treaty No.210 - Council of Europe Convention 
on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS 
No. 210). https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=declarations-by-
treaty&numSte=210&codeNature=2&codePays=AND. 
201 Seksuaalinen väkivalta (artikla 36), naisten sukuelinten silpominen (artikla 38) ja pa-
kotettu raskauden keskeyttäminen sekä pakkosterilisointi (39 artikla) momenttia 
täydentämällä. 
202 HE 155/2014 vp, s. 57–58 ja TyVM 15/2014 vp, s. 7. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+157/2014+ke+p+4
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/ev_307+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=210&codeNature=2&codePays=AND
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=210&codeNature=2&codePays=AND
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
https://tuni-my.sharepoint.com/personal/petra_jarvinen_tuni_fi/Documents/Evolutive/Raportti/TyVM%2015/2014%20vp
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Osapuolet toimittavat 68 artiklan mukaisesti GREVIOlle tämän laatimaan kyselylo-
makkeeseen perustuvan kertomuksen niistä lainsäädäntö- ja muista toimista, jotka ne 
ovat toteuttaneet Istanbulin sopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi. Kerto-
muksen perusteella GREVIO arvioi miten osapuolet ovat panneet sopimuksen velvoit-
teet täytäntöön. GREVIO voi myös esittää tietopyyntöjä osapuolille, sekä kuulla kan-
salaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa sekä ihmisoikeuksien suojelemiseksi toimivia 
kansallisia elimiä. Lisäksi GREVIO voi saada sopimuksen mukaan tietoja Istanbulin 
sopimuksen täytäntöönpanosta Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta, parla-
mentaariselta yleiskokoukselta ja asianomaisilta Euroopan neuvoston erityiselimiltä 
sekä muiden kansainvälisten asiakirjojen mukaisesti perusteltuilta elimiltä. Näille eli-
mille esitetyt valitukset ja niitä koskevat ratkaisut toimitetaan GREVIOlle. 

GREVIO voi toissijaisesti järjestää yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja 
riippumattomien kansallisten asiantuntijoiden avulla maavierailuja, jos sen saamat tie-
dot ovat riittämättömiä. Maavierailu voidaan järjestää sopimuksen 68 artiklan 14 koh-
dassa tarkoitetuissa tapauksissa.203 Vierailujen aikana GREVIOta voivat avustaa eri-
tyisalojen asiantuntijat. GREVIO teki maavierailun Suomeen ensimmäisen valvonta-
kierroksen yhteydessä vuonna 2018.  

GREVIO laatii saamiensa tietojen ja mahdolliseen maavierailuun perustuen luonnok-
sen raportista, joka sisältää analyysin arvioinnin perustana olevien määräysten täy-
täntöönpanosta sekä ehdotukset siitä, miten kyseinen osapuoli voi ratkaista avaitut 
ongelmat. Tämän jälkeen raportti toimitetaan arvioinnin kohteena olevalle osapuolelle, 
joka voi antaa huomautuksia, jotka GREVIO ottaa huomioon lopullisessa raportis-
saan. Raportti toimitetaan sekä osapuolelle, että Istanbulin sopimuksen osapuolten 
komitealle, joka voi GREVIOn raportin ja päätelmien perusteella antaa kyseiselle osa-
puolelle osoitettuja suosituksia, (a) jotka koskevat GREVIOn päätelmien täytäntöön 
panemiseksi toteutettavia toimia, jolloin määrätään tarvittaessa päivä, johon men-
nessä on annettava tiedot päätelmien täytäntöönpanosta, ja (b) joilla pyritään edistä-
mään yhteistyötä kyseisen osapuolen kanssa tämän yleissopimuksen täytäntöön pa-
nemiseksi asianmukaisella tavalla. 

Istanbulin sopimuksen 69 artiklan mukaisesti GREVIO voi tarvittaessa antaa yleisiä 
suosituksia yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Sopimuksen 70 artiklan mukaan 
GREVIOn kertomukset toimitetaan kansallisille kansanedustuslaitoksille ja kansallisia 

                                                      
203 Sopimuksen 68 artiklan 14 kohdan mukaan ottaen huomioon kyseisen osapuolen 
antamat tiedot sekä muut käytettävissään olevat luotettavat tiedot GREVIO voi nimetä 
yhden tai useamman jäsenensä suorittamaan tutkinnan ja antamaan kiireellisesti kerto-
muksen GREVIOlle. Tarvittaessa ja kyseisen osapuolen suostumuksella tutkintaan voi 
sisältyä käynti osapuolen alueella. 
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kansanedustuslaitoksia kehotetaankin osallistumaan Istanbulin sopimuksen täytän-
töön panemiseksi toteutettavien toimien seurantaan. 

Suomi on saanut suosituksia toimista Istanbulin sopimuksen täytäntöön panemiseksi 
osapuolten komitealta. Osapuolten komitea kiinnitti huomioita kansallisella tasolla teh-
tyihin konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi Istanbulin sopimuksen (2018-
2021) toimeenpanosuunnitelman hyväksymiseen. Komitean mukaan tämä osoittaa 
selkeää poliittista tahtoa sopimuksen täysimääräiseksi täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi 
komitea antoi kiitosta tutkimuksen lisäämisestä, SERI-keskusten ja sitä koskevan ra-
hoituksen lainsäädäntömuutoksista, auttavan puhelimen Nollalinjan perustamisesta ja 
FGM-riskien tunnistamista auttavien sisäisten ohjeiden laatimisesta. Konkreettisia 
lainsäädäntömuutoksia käsitellään tarkemmin luvussa 3.1.5. Suomen saamat suosi-
tukset koskivat muun muassa sukupuolinäkökulman soveltamista täytäntöönpanossa 
sekä turvakotien alueellista saatavuutta. Lisäksi suosituksissa peräänkuulutettiin pit-
kän aikavälin koordinoitua suunnitelmaa täytäntöönpanoon sekä tarvittavien resurs-
sien varaamista toimenpiteiden toteuttamiseksi. Suosituksissa keskityttiin myös väki-
valtaa kokeneiden henkilöiden kanssa työskentelevien ammattiryhmien tietoisuuden 
lisäämiseen ja esimerkiksi poliisien perheväkivaltatilanteissa saamaan ohjeistukseen. 
Lisäksi osapuolten komitea sivusi suosituksissaan sovittelukieltoa, ja pyysi sopimus-
osapuolta varmistamaan, että pelko karkottamisesta ei estä maahanmuuttajanaisia ra-
portoimasta perheväkivallasta. Suosituksissa kehotettiin myös kansalaisjärjestöjen 
roolin vahvistamista.204 Suomen tulee raportoida osapuolten komitean suositusten 
täytäntöönpanosta tammikuussa 2023.205 Osapuolten komitea antaa myös tämän ra-
portin johdosta päätelmänsä.  

  

                                                      
204 IC-CP/Inf(2020)3. 
205 IC-CP/Inf(2020)3, s. 4, kohta B. 
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Kuvio 9. Istanbulin sopimuksen valvontajärjestelmä 
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3 Vaikutus kansalliseen 
lainsäädäntöön ja oikeuskulttuurin 
muutos 

3.1 Vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön 
3.1.1 Euroopan ihmisoikeussopimus 

Euroopan ihmisoikeussopimuksella on ollut laaja ja merkittävä vaikutus kansalliseen 
lainsäädäntöön heti ratifiointivaiheesta alkaen. Kuten lakiehdotuksessa EIS:n ratifioi-
miseksi todetaan, Suomen liityttyä Euroopan neuvoston jäseneksi eduskunta hyväksyi 
useita lainmuutoksia, joilla poistettiin ristiriitoja sopimusvelvoitteiden ja kansallisen 
lainsäädännön välillä.206 Tärkeimmät uudistukset koskivat rikosten esitutkintaa, ran-
gaistusten täytäntöönpanoa, sotilaskurinpitolainsäädäntöä sekä ulkomaalaisten oi-
keusasemaa.207 Lain esitöissä on mainintoja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta 
myös ajalta ennen EIS:n voimaantuloa. Sopimusvelvoitteiden vaikutuksia esimerkiksi 
uudistuksiin on punnittu jo ennen voimaantuloa, ja sopimuksen on nähty toimivan 
myös esteenä tietyntyyppisille lakiehdotuksille.208  

Sopimus vaikutti myös perusoikeussäännösten päivittämiseen.209 Perusoikeuksien 
uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä korostettiin silloisen perusoikeus-
luettelon vanhentumista erityisesti suhteessa kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin 
ja eurooppalaiseen valtiosääntökehitykseen.210 Esityksessä nostettiin esiin myös tuo-
mioistuinten vähäinen viittaaminen perusoikeussäännöksiin osana ratkaisukäytäntö-
ään, minkä katsottiin kielivän perusoikeusluvun kehitystarpeista.211 Perusoikeusuudis-
tuksen esitöissä nostettiin esille, että Euroopan ihmisoikeussopimus oli käännekohta 
myös sen vuoksi, että sopimus toi mukanaan kansainvälisen valvontajärjestelmän ja 
suomalaisten tuomioistuinten mahdollisuuden soveltaa sopimusmääräyksiä omien 

                                                      
206 HE 22/1990 vp. 
207 Näiden uudistusten tarkastelusta löytyy tarkemmin Pellonpää 1991. 
208 HE 309/1993 vp mainitaan esimerkkinä. ”että erästä rakennuslain muutosehdotusta 
(HE 135/1989 vp) muutettiin eduskuntakäsittelyssä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
loukkausten välttämiseksi (PeVL 14/1989 vp).” 
209 Ks. esim. HE 309/1993 vp, PeVM 25/1994 vp. 
210 HE 309/1993 vp. s. 5.  
211 HE 309/1993 vp, s. 5.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_22+1990.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_309+1993.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_135+1989.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_14+1986.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_309+1993.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/pevm_25+1994.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_309+1993.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_309+1993.pdf
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päätöstensä perusteina.212 Hallituksen esityksessä viitattiin usean perusoikeuden yk-
sityiskohtaisten perustelujen yhteydessä vastaaviin EIS:n artikloihin213 sekä lainsää-
däntömuutoksiin, joita oli tehty Suomen liittyessä Euroopan ihmisoikeussopimuk-
seen214. Euroopan ihmisoikeussopimuksen käsitteistöä pyrittiin siirtämään kansalli-
seen käsitteistöön, ja esimerkiksi oikeusturvaa koskevan säännöksen perusteluissa 
korostetaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitteen yhteyttä EIS 6 artiklassa 
turvattuun ”fair trial”-käsitteeseen.215  

EIS:n sopimusvelvoitteiden toteutumista valvovan Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men ratkaisukäytännöllä on ollut myös merkitystä suomalaisen lainsäädännön kehi-
tyksen kannalta. Useat laaja-alaiset lainsäädäntöhankkeet ovat saaneet alkunsa Suo-
men saamista tuomioista, joiden perusteella oikeustilaa on tullut muuttaa. Toisaalta 
myös lainsäädännön kehitystyön aikana annetuilla ratkaisuilla on tuoreeltaan ollut vai-
kutusta lainsäädäntöön. Joidenkin ratkaisuiden edellyttämät muutokset kansallisella 
tasolla ovat kuitenkin edelleen toteuttamatta, ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioiden täytäntöönpanon viivästämiseen on kiinnitetty huomiota myös Suo-
messa.216  

Tuomioiden täytäntöönpanoa Suomessa koordinoi valtionasiamies, joka on ulkominis-
teriön oikeuspalvelun ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikön päällikkö. 
Hän myös edustaa kansallisten täytäntöönpanotoimien osalta Suomea ministerikomi-
teassa ja toimii yhteistyössä EN:n ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöön-
pano-osaston kanssa. Valtionasiamies laatii ministeriöiden kanssa toimintasuunnitel-
mat (action plan) ja toimintakertomukset (action report) niistä toimenpiteistä, joita on 
tehty tuomioiden täytäntöönpanemiseksi. 

Toimivaltaisilla ministeriöillä on merkittävä rooli täytäntöönpanon toteuttamisessa ai-
kataulussa. Lisäksi Valtiokonttori huolehtii valtiolle määrättyjen hyvitysten maksami-
sesta. Oikeusministeriön ylläpitämässä Finlex-tietokannassa julkaistaan tuomioiden 
suomenkieliset tiivistelmät. Tiivistelmien sisältämä aineisto on kuitenkin huomattavan 
suppea. Finlexiin ei ole viime vuosina päivitetty kuin yksittäisiä tuomioita suomalaista-
pausten lisäksi. Finlexin sisältö on suomenkielisten tiivistelmien osalta huomattavan 

                                                      
212 HE 309/1993 vp, s. 8.  
213 Esim. yksityiselämän suojan ja sananvapauden kohdalla (HE 309/1993 vp, s. 57). 
214 Esim. kokouslakiin tehdyt muutokset (1332/1989), HE309/1993 vp, s. 59. 
215 HE 309/1993 vp, s. 74. 
216 Ihmisoikeuskeskus pyysi 28. kesäkuuta 2021 ulkoministeriötä selvittämään erityisesti 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
komitean ratkaisujen täytäntöönpanoa. Ulkoministeriö antoi lausunnon asiassa 
24.9.2021.  
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puutteellinen, ja tilanne on heikentynyt viime vuosien aikana merkittävästi.217 Koska 
Finlex ei tarjoa riittävää tietoa tuoreesta EIT:n ratkaisukäytännöstä, kansalliset tuo-
mioistuimet ovat itse lähteneet kehittämään välineitä. Näistä kunnianhimoisin on kor-
keimman oikeuden toimittama Eurooppaoikeuden uutiskirje, joka julkaistaan kuukau-
sittain. Uutiskirjeeseen valikoidaan aineistoa, joka on kiinnostavaa yleisille tuomioistui-
mille. Se sisältää tietoa EU-tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuoreista ratkaisuista.218 Myös korkein hallinto-oikeus lähettää nk. KHO:n viikkotiedot-
teen, jossa käydään läpi kansallista ja eurooppalaista oikeuskäytäntöä, ylimpien lailli-
suusvalvojien ratkaisuja sekä vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita. Kansallisen täy-
täntöönpanon parantamiseksi tulisi tehostaa täsmällisen ja ajantasaisen tiedon jaka-
mista ministeriöihin EIT:n tuomioiden keskeisistä kohdista.219 

Esimerkkinä EIT:n antamien viimeaikaisten ratkaisuiden vaikutuksesta kansalliseen 
lainsäädäntöön voidaan mainita vuonna 2011 toteutettu pakkokeinolain ja esitutkinta-
lain kokonaisuudistus. Esitutkintalainsäädäntö oli saatettu voimaan ennen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittymistä. Perustuslakivaliokunta katsoi, että kokonaisuudis-
tus oli tarpeen.220 Perustuslakivaliokunta korosti vaatimusta selkeästä ja johdonmukai-
sesta sääntelykokonaisuudesta, joka täyttää perusoikeusjärjestelmän vaatimukset.221 
Kesken lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyn Suomi sai kaksi langettavaa tuomiota. 
Nämä olivat kotietsintää koskevat ratkaisut Heino v. Suomi222 ja Harju v. Suomi223. 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta viittaa lausunnossaan tapauksiin todeten, että 
suomalainen lainsäädäntö ei näiden ratkaisujen perusteella sisällä riittäviä oikeustur-
vakeinoja joko ennen kotietsintää tai sen jälkeen.224 Tämä koskee sekä etsinnän edel-
lytysten olemassaoloa että etsintämenettelyä. Ratkaisujen jälkeen ministeriö toimitti 
valiokunnalle uuden pykäläehdotuksen, jolla tilanne korjattiin. 

Isyyslain kokonaisuudistus kytkeytyi EIT:n Suomea koskeviin tuomioihin ja niissä 
esille nousseisiin puutteisiin kansallisessa isyyslaissa, erityisesti sen liian jäykkiin voi-
maantulosäännöksiin.225 Suomen saamilla EIT:n tuomioilla oli vaikutusta useam-
massa vaiheessa uudistusprosessia ja ne kiihdyttivät prosessin etenemistä. Kansalli-

                                                      
217 Ks. esim. Edita Publishing Oy 2021, kohta Finlex – Oikeuskäytäntö – Eurooppa-tuo-
mioistuimet – Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – 2021. 
218 H2. 
219 H3. 
220 PeVL 11/2005 vp, 3/I. 
221 Keskeiset säännökset HE 222/2010 vp.  
222 Heino v. Suomi (15.2.2011, 56720/09). 
223 Harju v. Suomi (15.2.2011, 56716/09). 
224 PeVL 66/2010 vp. 
225 HE 91/2014 vp.  

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/feit/2021/
https://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/feit/2021/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_11+2005.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_222+2010.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_66+2010.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_91+2014.pdf
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set tuomioistuimet seurasivat aktiivisesti ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja, ei-
vätkä odottaneet lain kokonaisuudistusta. Toisaalta lainsäädäntöprosessin etenemi-
seen vaikuttivat sekä EIT:n että kansallisten tuomioistuinten tekemät ratkaisut.  

Isyyslain kokonaisuudistuksen aikana Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli useam-
paan otteeseen todennut Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 ar-
tiklassa turvatun perhe- ja yksityiselämän suojaa. Isyyslain voimaansaattamisen siirty-
mäsäännösten soveltamista koski kaikkiaan neljä langettavaa ratkaisua Euroopan  
ihmisoikeustuomioistuimelta. Nämä ratkaisut ovat Grönmark v. Suomi226, Backlund  
v. Suomi227, Laakso v. Suomi228 ja Röman v. Suomi229. Kahden tuoreemman tapauk-
sen aikana korkein oikeus oli jo muuttanut linjaansa, mikä huomioitiin myös EIT:n rat-
kaisuissa.230 Korkein oikeus joutui isyyteen liittyvissä ratkaisuissaan KKO 2012:11, 
KKO 2014:13 ja KKO 2014:14 punnitsemaan kanneaikasäännöksen ja perustuslain 
etusijasäännöksen välistä suhdetta. Tapauksissa KKO 2012:11 ja KKO 2014:13 kor-
kein oikeus sovelsi perustuslain etusijasäännöstä, kun taas tapauksessa KKO 
2014:14 se katsoi määräaikaissääntelyn olevan sovellettavissa.  

Korkein oikeus katsoi myös ratkaisussaan 2014:14, että isyyden vahvistamista vaati-
valla lapsella saattaa olla mieheltä jäävään perintöön liittyviä odotuksia. Toisaalta kor-
keimman oikeuden mukaan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista ilmenee, ettei ih-
misoikeussopimuksen 8 artiklan takaaman yksityis- tai perhe-elämän suojan ole kat-
sottu turvaavan oikeutta periä tai päästä perillisasemaan, ellei kysymys samalla ole 
ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa tarkoitetun syrjintäkiellon rikkomisesta.231  

Isyyslain kokonaisuudistukseen liittyvä perustuslakivaliokunnan lausunto on monessa 
mielessä ihmisoikeussopimusten valvontaelinten ratkaisujen hyödyntämisessä laadul-
taan ja yksityiskohtaisuudeltaan poikkeuksellinen.232 Erityisen siitä tekee valiokunnan 
huolellinen analyysi vakiintuneesta EIT:n käytännöstä ja tuomioista tehtävien johto-
päätösten keskeinen merkitys valiokunnan kannanottojen pohjana. Perustuslakivalio-
kunta on lausunnossaan tuonut esille kansallisessa lainkäytössä ilmenneen ydinon-
gelman. EIT puuttui nimenomaan siihen, ettei tapauksissa pystytty punnitsemaan eri 
intressejä siten, että niiden välillä olisi saavutettu tasapaino. Kyse oli siitä, että määrä-

                                                      
226 Grönmark v. Suomi (12.7.2010, 17038/04). 
227 Backlund v. Suomi (6.7.2010, 36498/05). 
228 Laakso v. Suomi (15.1.2013, 7361/05). 
229 Röman v. Suomi (29.1.2013, 13072/05). 
230 Laakso v. Suomi (15.1.2013, 7361/05) kohta 54 ja Röman v. Suomi (29.1.2013, 
13072/05) kohta 59. 
231 Marckx v. Belgia (13.6.1979, 6833/74) kohta 52–54 ja Haas v. Alankomaat 
(13.1.2004, 36983/97) kohta 43. 
232 PeVL 46/2014 vp. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_46+2014.pdf
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ajan luonne oli hyvin ehdoton ja soveltaminen lähes poikkeuksetonta. Valiokunta pää-
tyi toteamaan, ettei EIT:n ratkaisukäytännön perusteella ollut enää hyväksyttävää pe-
rustetta kohdella eri tavoin avioliiton ulkopuolella syntyneiden ja aviolasten perintöoi-
keutta.233 Tämä koski sekä siirtymäsäännöksiä että määräaikoja. Samalla kuitenkin 
valiokunta totesi, että lainsäätäjällä on mahdollista rajoittaa oikeutta taannehtivien vai-
kutusten osalta oikeusvarmuuden ja perusteltujen odotusten suojan turvaamiseksi. 
Tällaisten rajoitusten tulee kuitenkin olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia.234 

Keskeisenä esimerkkinä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuiden vaikutuk-
sesta kansalliseen lainsäädäntöön voidaan nostaa oikeudenkäynnin viivästymisen hy-
vittämisestä säädetty laki (laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä 
362/2009). Lain säätäminen perustui useisiin Suomen saamiin langettaviin EIT:n rat-
kaisuihin, sillä Suomi on saanut 62 oikeudenkäynnin kestoon perustuvaa langettavaa 
tuomiota. Tämän lisäksi Suomi on tehnyt useita sovintoratkaisuja koskien oikeuden-
käynnin kestoa.235 Laki tuli voimaan 1.1.2010. Lakia on myöhemmin laajennettu kos-
kemaan myös hallintotuomioistuinten ja erityistuomioistuinten toimintaa (81/2013, HE 
85/2012). Muutos tuli voimaan 1.6.2013. 

Hallituksen esityksessä mainitaan useita Suomea koskevia ratkaisuja, joiden mukaan 
oikeudenkäynti ei tapahtunut 6 artiklan edellyttämän kohtuullisen ajan kuluessa.236  
Lain esitöiden mukaan langettavat tuomiot ovat koskeneet yleensä rikos- tai riita-

                                                      
233 PeV viittasi useampaan ratkaisuun, mutta hyödynsi tapauksia perintöoikeutta kos-
kevissa kysymyksissä Marckx v. Belgia (13.6.1979, 6833/74), Mazurek v. Ranska 
(1.2.2000, 34406/97), Brauer v. Saksa (28.5.2009, 3545/04) ja Fabris v. Ranska 
(7.2.2013,16574/08). Tarkemmat tapauskohtaiset viittaukset kohdistuivat tapauksiin 
Brauer v. Saksa ja Fabris v. Ranska. 
234 PeVL 46/2014 vp, 5/II. 
235 HE 85/2012 vp, s. 5, mainitaan Suomen päätyneen oikeudenkäynnin kestoa koske-
vissa asioissa 33 sovintoon vuosina 1998–2009 ja 12 yksipuoliseen julistukseen vuosina 
2007–2009. Yksipuolinen julistus (Unilateral declaration) määritellään tuomioistuimen 
säännössä (Rule 62 A) ja se on mahdollista tilanteissa, joissa ei päästä sovintoon ja 
poikkeuksellisesti myös toistuvissa tapauksissa. Kun valtio on antanut yksipuolisen ju-
listuksen, tuomioistuin voi sopimuksen 37 artiklan perusteella poistaa asian listalta ja 
todeta tapauksen ratkaistun ja päättää asian käsittelyn. Jos valittaja hyväksyy julistuksen 
ehdtot, tuomioistuin käsittelee tapauksen sovintoprosessin alla.  
236 HE 233/2008 vp., mainitut tapaukset ovat vuodelta 2006 (seitsemän kappaletta: Ha-
gert v. Suomi (17.1.2006, 14724/02), Kajas v. Suomi (7.3.2006, 64436/01), Mattila v. 
Suomi (23.5.2006, 77138/01), Lehtinen No. 2 v. Suomi (8.6.2006, 41585/98), Lehtonen 
v. Suomi (13.6.2006, 11704/03), Fryckman v. Suomi (10.10.2006, 36288/97), Molander 
v. Suomi (7.11.2006, 10615/03) ja vuodelta 2007 (yhdeksän kappaletta: Uoti v. Suomi 
(9.1.2007, 61222/00), Väänänen v. Suomi (20.2.2007, 10736/03), Narinen (No. 2) v. 
Suomi  (6.3.2007, 13102/03), Vilho Eskelinen ym. v. Suomi (19.4.2007, 63235/00), Toive 
Lehtinen v. Suomi (22.5.2007, 43160/98), Riihikallio ym. v. Suomi (31.5.2007, 
25072/02), F ja M v. Suomi (17.7.2007, 22508/02), Ekholm v. Suomi (24.7.2007, 
68050/01) ja Aho v. Suomi (16.10.2007, 2511/02). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_46+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_85+2012.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_233+2008.pdf


VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:17 

69 

asian oikeudenkäyntiä, usein talousrikosasiaa. Tapauksissa oikeudenkäynnin koko-
naiskesto on ollut pisimmillään lähes 16 vuotta, lyhyimmillään 4 vuotta 2 kuukautta. 
Oikeudenkäyntien on katsottu viivästyneen paitsi eri tuomioistuinasteissa, joissakin 
tapauksissa myös esitutkinta- tai syyteharkintavaiheessa. Ihmisoikeustuomioistuimen 
määräämä kohtuullinen hyvitys on ollut 1500 eurosta 8000 euroon.237 Yhdessä ta-
pauksessa määrättiin hyvitys taloudellisesta vahingosta, 1 000 euroa kullekin valitta-
jalle, kun oikeudenkäynnin viipymisen todettiin olleen syy-yhteydessä valittajan kor-
vattavien vastapuolen oikeudenkäyntikulujen lisääntymiseen.238 

Lakiesityksen tavoitteena oli parantaa asianosaisten oikeusturvaa sekä panna täytän-
töön Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta ja ihmisoikeustuomioistuimen oi-
keuskäytännöstä aiheutuvat velvoitteet. Ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on 
oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa. Lisäksi jokaisella on oltava käy-
tettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä oikeuden-
käynnin viivästymistä vastaan. Tässä tapauksessa sellainen keino on kiireelliseksi 
määrääminen sekä jälkikäteisenä keinona kohtuullisen hyvityksen maksaminen. 

Perustuslakivaliokunta korosti muutoksen tärkeyttä.239 Suomi on saanut Euroopan 
neuvoston ihmisoikeustuomioistuimesta yli 30 langettavaa tuomiota oikeudenkäynnin 
viivästymisen vuoksi. Kuvaavaa on, että yksinomaan valiokuntakäsittelyn aikana 
tammi- ja helmikuussa 2009 annettiin Suomea vastaan kuusi tuomiota ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltävänä oli saadun tiedon mukaan parhaillaan 36 
Suomea koskevaa, oikeudenkäynnin pituuteen liittyvää valitusta. Valiokunnan mie-
lestä tilanne oli vakava. Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattami-
sen ja oikeusvaltioperiaatteen vaalimisen vuoksi olikin ensiarvoisen tärkeää, että eh-
dotettu lainsäädäntö saataisiin aikaan nopeasti. 

Tunnetuin esimerkki jo varhaisessa vaiheessa kansanvälisten ihmisoikeusvelvoittei-
den kanssa yhteensopivan lainsäädännön laatimisesta on tiedustelua varten tehty 
muutos perustuslain 10 §:ään (817/2018) ja sitä seurannut tiedustelulainsäädäntö. 
Tiedustelulainsäädäntö sisältä muun muassa uuden luvun poliisilakiin (5 a, 581/2019), 
lain tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa (582/2019), sotilastiedustelulain 
(590/2019), lain tiedustelutoiminnan valvonnasta (121/2019) sekä eduskunnan työjär-
jestyksen muutoksen (123/2019).  

                                                      
237 Valiokuntakäsittelyn aikana annettiin ratkaisu Sorvisto v. Suomi, jossa korvauksen 
määrä oli 10 000 euroa.  
238 T. & muut v. Suomi (13.12.2005, 27744/95), kohta 70. 
239 PeVL 2/2009 vp.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_2+2009.pdf
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Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet sidottiin kiinteäksi osaksi lainvalmisteluproses-
sin eri vaiheita. Lainsäädäntöä valmistelleen työryhmän mietintö sisälsi laajan osuu-
den, jossa pohdittiin tietoliikennetiedustelun yhteydessä kansainvälisten ihmisoikeus-
sopimusten ja perustuslain asettamia vaatimuksia.240 Osuudessa käytiin huolellisesti 
läpi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan sisältämät velvoitteet ja perustuslain 
10 §:ään liittyvät kysymykset. Myöhemmässä vaiheessa oikeusministeriön nimeämän 
perustuslain 10 §:n tarkistamistyöryhmän mietintöön sisältyy erillinen selvitys EIS:n 
vaikutuksista.241 Myös kaikki keskeiset hallituksen esitykset sisältävät tarkat ja yksi-
tyiskohtaiset kuvaukset keskeisestä EIT:n ratkaisukäytännöstä, joka on huomioitu 
myös esityksiä koskevissa perustuslakivaliokunnan lausunnoissa ja mietinnöissä.242 

Valiokunnan lausunnoissa käydään läpi paitsi hallituksen esityksessä esitettyä ratkai-
sukäytäntöä, myös sen jälkeen tulleita jaostoratkaisuja Big Brother Watch v. Yhdisty-
nyt Kuningaskunta ja Centrum för Rättvisa v. Ruotsi.243 Mietinnössään perustuslakiva-
liokunta kiinnitti kotimaisen tiedustelulainsäädännön valmistelun pysyvästi kansainvä-
listen valvontaelinten ratkaisukäytäntöön todeten, että: 

Perustuslakivaliokunta painottaa, että perustuslain 10 §:n 4 momentin rajoissa 
säädettävien valtuuksien, esimerkiksi siviili- ja sotilastiedustelua koskevissa hal-
lituksen esityksissä tiedusteluviranomaisille ehdotettavien toimivaltuuksien, on 
oltava sopusoinnussa myös Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden, 
erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen, ja EU-oikeuden kanssa. Valio-
kunta on korostanut myös, että perustuslaissa turvattu perusoikeussuojan taso 
voi olla korkeampi kuin suojan vähimmäistason asettavista ihmisoikeusvelvoit-
teista johtuu (PeVL 59/2017 vp, PeVL 43/2016 vp, PeVL 24/2016 vp, PeVL 
59/2014 vp). Perustuslakivaliokunta korostaa siten tarvetta seurata Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen käytäntöä tie-
dustelutoiminnan alalla. Tämän oikeuskäytännön mukaisesti on arvioitava eh-
dotettuja uusia poikkeusperusteita kansallista lainsäädäntöä valmisteltaessa ja 

                                                      
240 Puolustusministeriön tiedonhankintalakityöryhmän mietintö 2015. 
241 Ks. tarkemmin OM 46/2016, s. 55–65. 
242 Hallituksen esityksistä ks. erityisesti HE 198/2017 vp, HE 199/2017 vp, HE 202/2017 
vp, HE 203/2017 vp ja PNE 1/2018 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunnoista ja mietin-
nöistä ks. PeVM 4/2018 vp, siviilitiedustelu PeVL 35/2018 vp ja PeVL 75/2018 vp, soti-
lastiedustelu PeVL 36/2018 vp ja PeVL 76/2018 vp, tiedustelun valvonta PeVM 9/2018 
vp. 
243 Ks. PeVL 35/2018 vp, s. 29. Ratkaisut Centrum för Rättvisa v. Ruotsi (25.5.2021, 
35252/08) ja Big Brother Watch ym. v. Yhdistynyt Kuningaskunta (25.5.2021, 58170/13, 
62322/14, 24960/15). 

https://www.defmin.fi/files/3016/Suomalaisen_tiedustelulainsaadannon_suuntaviivoja.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/27ebb554-f57c-4903-873e-3af5f3dec8c7/0e6cc27d-2d9a-4f55-b2b5-0a0bede0459a/LAUSUNTOPYYNTO_20170517224503.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_198+2017.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_199+2017.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_202+2017.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_202+2017.pdf
https://tuni-my.sharepoint.com/personal/petra_jarvinen_tuni_fi/Documents/Evolutive/Raportti/HE%20203/2017%20vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Documents/PNE_1+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/PeVM_4+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/PeVL_35+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/PeVL_75+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/PeVL_36+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/PeVL_76+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/PeVM_9+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/PeVM_9+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/PeVL_35+2018.pdf
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säädettäessä samoin kuin sovellettaessa sitä viranomaisissa ja tuomioistui-
missa. Erityisen olennaista on tällaisessa toimintaympäristössä huolehtia riittä-
vistä oikeusturva- ja valvontajärjestelyistä.244 

Tiedustelulainsäädännön osalta muodostettiin myös kansalliset valvontajärjestelmät. 
Tiedusteluvalvontavaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaliokunta aloittivat toimintansa tie-
dustelulainsäädännön valvojina. Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen ja seuraami-
nen on asetettu molempien tehtäväksi. Tiedusteluvalvontavaliokunta antoi ensimmäi-
sen mietintönsä tarkastellessaan tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomusta.245 Valtio-
neuvosto antoi joulukuussa 2021 ensimmäisen selonteon tiedustelulainsäädän-
nöstä.246 Selonteossa esitellään myös tuoreimmat vuonna 2021 annetut Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimen antamat ratkaisut. Selonteossa arvioidaan erityisesti kahden 
suuren jaoston tuomiota kotimaisen tiedustelulainsäädännön ja kansallisen valvonta-
järjestelmän valossa.247 Selonteon mukaan Suomen tiedustelulainsäädännössä on 
otettu ennakkoon huomioon ”-- Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa 
esille nousseet elementit”.248 Selonteko on eduskunnan käsittelyssä ja esimerkiksi 
eduskunnan perustuslakivaliokunta ei ole ottanut kantaa selonteon perus- ja ihmisoi-
keuksia koskeviin näkemyksiin. 

Ulkoministeriön selvityksen mukaan 174 tuomiota on siirretty täytäntöönpanon valvon-
taan. Näistä 156 osalta on täytäntöönpano toimitettu, mutta 18 tapausta on edelleen 
käsittelyssä. Käsittelyssä olevien tapausten määrä on laskenut syksyllä 2021 (31 ta-
pausta). Erityisesti sananvapaustapauksia on poistunut täytäntöönpanossa olevien ta-
pausten joukosta.249 Kyse on ollut näissä tapauksissa kunnianloukkauslainsäädännön 
uudistuksesta ja sen vaikutuksista. Ministerikomitea edellytti rikoslain 24 luvun muu-
toksen (879/2013) vaikutusten arviointia ja oikeusministeriön toimittamaa tilastotietoa. 
Kahdesta tapauksesta toimitetaan vielä myöhemmin yksilöllistä tietoa ennen niiden 
käsittelyn viemistä päätökseen.  

Toisen ison tapausryhmän ovat muodostaneet tapaukset, joissa on ollut kysymys EIS 
7 pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesta kaksoisrangaistuksen kiellon loukkaamisesta eli 
ne bis in idem -tulkinnasta. Kaikkiaan viidessä ratkaisussa on kyse sekä valtiovarain-
ministeriön että oikeusministeriön alaan kuuluvista tuomioista, jotka ovat vuosilta 

                                                      
244 PeVM 4/2018 vp, s. 9.  
245 TiVM 1/2020 vp.  
246 VNS 2021:94, s. 36. 
247 Ks. VNS 2021:94, s. 31–32. Tapaukset olivat 25.5.2021 annetut ratkaisut Centrum 
för Rättvisa v. Ruotsi (25.5.2021, 35252/08) ja Big Brother Watch ym. v. Yhdistynyt Ku-
ningaskunta (25.5.2021, 58170/13, 62322/14, 24960/15). 
248 VNS 2021:94, s. 36. 
249 13:sta tapauksesta 11:n osalta täytäntöönpano on toteutettu.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/PeVM_4+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/TiVM_1+2020.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163700/VN_2021_94.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2014–2015. Lisäksi erillään tästä ryhmästä on kaksoisrangaistuksen kieltoa koskeva 
tapaus Ruotsalainen, joka on vuodelta 2009.250 

Pitkäaikaisten tapausten joukkoon kuuluu myös tapaus Lindström ja Mässali251, jossa 
on kyse vankeuslain muutoksesta ja valtioneuvoston asetuksen täsmentämisestä. 
Esitutkinta ja pakkokeinolakiin liittyviä tapauksia on vuosilta 2006–2011 neljä, joissa 
tarvitaan vielä yksilöä koskevia täydennyksiä. Lisäksi on neljä yksittäistä vanhaa ta-
pausta, joissa ei ole annettu riittäviä tietoja ministerikomitealla ja komitea on vaatinut 
tietojen täsmentämistä. Kyseisten tietojen antamista vaikeuttaa, että tapahtumat ovat 
hyvin vanhoja. 

Erityisen vakavasti täytäntöönpanoa koskevista tapauksista on suhtauduttava ensim-
mäiseen Suomea koskeva tapaukseen, joka on päätynyt tehostettuun valvontaan (en-
hanced supervision). Tehostettuun valvontaan on määrätty joulukuussa 2021 tapaus 
X. v. Suomi252(2012). Ministerikomitea perusteli tehostettua valvontaa sillä, että ta-
paukseen sisältyy monimutkaisia ongelmia. Lisäksi osa täytäntöönpanosta on viiväs-
tynyt yhdeksän vuotta tuomiosta. Sosiaali- ja terveysministeriö on pitkään valmistellut 
muutosta lakiin, mutta ministerikomitea päätti, ettei täytäntöönpanokeinoja enää odo-
teta, vaan asia siirrettiin tehostettuun valvontaan.253 

Suomea koskevien tapausten osalta on nähtävissä sekä huolestuttava että positiivi-
nen trendi. Viimeisen vuoden aikana useiden tapausten täytäntöönpanon valvonta on 
saatettu päätökseen. Samaan aikaan on kuitenkin selvää, että jäljelle jääneiden ta-
pausten käsittelyn kesto on ollut kohtuuton, ja erityisesti huolestuttavia ovat tilanteet, 
joissa ministeriön vastuulla olevaan lainsäädäntöuudistukseen on kulunut kymmenen 
vuotta ilman selkeää näkymää siitä, milloin täytäntöönpanon valvonta on päätetty. 
Tässä suhteessa vastuu kohdistuu erityisesti toimivaltaisiin ministeriöihin. Ihmisoi-
keustuomioistuimen havaitsemien puutteiden korjaaminen edellyttää nykyistä nope-
ampia lainsäädäntöuudistuksia. Ministeriöiden lainvalmisteluresurssien on oltava riit-
täviä nykyistä nopeampaan lainvalmisteluun varsinkin tilanteissa, joissa ministeriöissä 
tiedetään muutostarpeet jo ennen tuomion antamista.  

3.1.2 Kidutuksen vastainen yleissopimus 

Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
tai rangaistuksen estämiseksi sekä sen valvontajärjestelmän, Euroopan kidutuksen 

                                                      
250 Ruotsalainen v. Suomi, 16.6.2009, 13079/03. 
251 Lindström & Mässali v. Suomi (14.1.2014, 24630/10). 
252 X. v. Suomi (3.7.2012, 34806/04). 
253 Ks. CM/Del/Dec(2021)1419/H46-12.  
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vastaisen komitean (CPT) suositukset näkyvät vahvasti erityisesti vankeinhoitoa kos-
kevassa lainsäädännössä. Kaikkiaan FINLEX-tietokannan mukaan 19:stä hallituksen 
esityksestä löytyy viite CPT:n asettamiin kriteereihin tai erityisesti Suomea koskeviin 
suosituksiin. 

Mahdollisesti tuoreimpana esimerkkinä CPT:n vaikutuksista kansalliseen lainsäädän-
töön voidaan nostaa esille vankiloiden koronarajoitukset ja siihen liittyvä lainsäädäntö. 
Vankiloiden koronarajoituksia koskevassa hallituksen esityksessä syksyllä 2020 viita-
taan CPT:n koronaviruspandemian johdosta antamiin periaatteisiin, joiden mukaan 
pandemian johdosta tehtävät suojatoimenpiteet eivät saa koskaan johtaa vapautensa 
menettäneiden henkilöiden kidutukseen ja epäinhimilliseen tai halventavaan kohte-
luun.254 Tämän lisäksi perusperiaatteena tulee olla kaikkien mahdollisten toimien to-
teuttaminen vapautensa menettäneiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suoje-
lemiseksi.255 Vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön ovat siis tapahtuneet nopeasti 
ohjeistuksen antamisen jälkeen. 

Myös valvontaelimeltä saadut suositukset ja tarkastuskäyntien jälkeiset huomiot ovat 
tunnistettavissa lainsäädännössä. Suomen saamat huomautukset näkyvät esimerkiksi 
tutkintavankeutta, sen vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevassa lakiehdotuksessa.256 
Hallituksen esityksessä on käsittelyn yhteydessä avattu laajasti Suomen CPT:lta vuo-
den 2014 yhteydessä saamia huomautuksia koskien muun muassa poliisin säilytysti-
loihin sijoitettujen tutkintavankien mahdollisuuksiin osallistua toimintoihin ja ulkoiluun 
ja saada terveydenhuoltopalveluja. Hallituksen esityksessä perustellaan lainsäädäntö-
uudistuksen olevan tarpeellinen, jotta saadaan pantua täytäntöön ne lukuisat suosi-
tukset, joita kansainväliset ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat Suomelle anta-
neet.257 Selkeästi lain esityöt osoittavat, että kaikkia valvontaelinten esittämiä suosi-
tuksia ei toteuteta, mutta puutteellisen täytäntöönpanon kannalta olisi tärkeää, että 
hallituksen esityksessä kerrottaisiin selkeästi mitä suosituksia nyt pystytään toteutta-
maan ja mitkä jäävät myöhempien lakiuudistusten varaan.  

Monet CPT:n esille nostamat ongelmat ovat jatkuvia ja pitkäkestoisia. Niitä ei ole on-
nistuttu korjaamaan, vaikka ensimmäiset havainnot puutteista ovat jo 1990-luvulta. 
Esimerkiksi poliisin säilytystiloissa olevien asemaa on käsitelty alusta lähtien Suomea 
koskevissa raporteissa. Tämä näkyy esimerkiksi hallituksen esityksessä laiksi poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta.258 Lain esitöissä viitataan Suomea koskeviin tar-
kastuskäynteihin vuosina 1992, 1998 ja 2003. Komitean todetaan antaneen useita 

                                                      
254 HE 29/2020 vp. s. 5.  
255 HE 29/2020 vp, s. 5.  
256 HE 252/2016 vp, s. 6.  
257 HE 252/2016 vp, s. 36. 
258 HE 90/2005 vp. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_29+2020.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_29+2020.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_252+2016.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_252+2016.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_90+2005.pdf
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suosituksia poliisien tiloissa säilytettävien henkilöiden kohtelun kehittämiseksi Suo-
messa.259 Myös tahdonvastaisessa psykiatrisessa hoidossa oleviin potilaisiin kohdis-
tuvia toimia ja niitä koskevan lainsäädännön uudistamista on käsitelty lähes kaikissa 
Suomea koskevissa raporteissa. Esimerkiksi vuoden 2014 raportissa viitataan aina 
vuodesta 1998 lähtien havaittuihin ongelmiin psykiatristen potilaiden tahdonvastai-
sessa hoidossa.260 Uusimmassa raportissa viitataan myös Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen X v. Suomi -ratkaisuun ja todetaan, ettei kahdeksaan vuoteen ole tapah-
tunut tarvittavaa muutosta lainsäädännössä.261 

3.1.3 Vähemmistösopimukset 

Tarkasteltaessa alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen pe-
ruskirjan (kieliperuskirja) sekä kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan pui-
teyleissopimuksen (vähemmistöpuiteyleissopimus) vaikutuksia kansalliseen lainsää-
däntöön, voidaan havaita, että vähemmistöihin liittyvä lainsäädäntö on edistynyt sopi-
musten voimassaolon aikana. Tässä osiossa tarkastellaan kieliperuskirjaa ja vähem-
mistöpuiteyleissopimusta yhdessä, sillä monilla lainsäädäntöhankkeilla ja toimenpi-
teillä on pyritty sopimusten kannalta keskeisten vähemmistöryhmien aseman ja oi-
keuksien parantamiseen kokonaisvaltaisesti, jolloin ei ole tarkoituksenmukaista erot-
taa näiden kahden sopimuksen tarkastelua toisistaan.  

Vähemmistökysymykset tulivat eurooppalaiseen politiikkaan turvallisuuskysymyksenä, 
missä vähemmistöoikeuksien loukkaaminen nähtiin uhkana maanosan turvallisuu-
delle.262 Vaikka Euroopan neuvoston toiminta suhteessa vähemmistökysymyksiin 
nouseekin turvallisuusagendasta, kyse on myös oikeudenmukaisuuden ja kansainväli-
sen oikeuden perspektiivistä: vähemmistöoikeuksien suojelu on demokraattisten valti-
oiden keskeinen tehtävä.263 Kylmän sodan jälkeen Eurooppa organisoitui uudelleen. 
Poliittisten muutosten myötä kansallisten vähemmistökysymysten huomioiminen oli 
keskeistä Euroopan neuvostossa, eräänlaisia edellytyksiä neuvoston jäsenyydelle. 
Tähän kehitykseen liittyi myös Euroopan unioni ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
konferenssi. Kansallisista vähemmistökysymyksistä muodostui sopimusjärjestelyjen 
kautta legitiimisti myös kansainvälisiä kysymyksiä. Muodostunut vähemmistösuojelu-
järjestelmä ja laaditut vähemmistösopimukset olivat ensimmäiset nimenomaisesti vä-
hemmistöjen suojeluun tarkoitetut sopimukset. Ne haastoivat ja muuttivat valtioiden 

                                                      
259 HE 90/2005 vp, s. 28–29. 
260 Ks. CPT/Inf(2015)25, kohta 112. 
261 Ks. CPT/Inf(2021)7, kohta 102.  
262 Jutila 2011, s. 128. 
263 Jutila 2011; Jutila 2006; 2017. Ks. myös ACFC:n toimintakertomus 2020. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_90+2005.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680695f70
https://rm.coe.int/1680a25b54
https://rm.coe.int/12th-acfc-biennial-activity-report-en-final/1680a07db8
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poliittista järjestystä.264 Euroopan neuvostolla on ollut varsin keskeinen rooli oikeudel-
lisesti sitovan normiston kehittämisessä. 

Euroopan neuvostolla on oikeudellisesta perustastaan huolimatta myös poliittinen 
puoli, ja se valvoo jäsenvaltioiden toimintaa sopimusvelvoitteiden täytäntöönpa-
nossa.265 Euroopan neuvoston ministerikomitealla266 ja parlamentaarisella yleisko-
kouksella on omat roolinsa, jotka täydentävät toisiaan267. Näin oikeus ja politiikka ovat 
vuorovaikutuksessa.  

Kieliperuskirjan voimaansaattamismenettely oli sekamuotoinen: se tuli voimaan ase-
tuksella 27.2.1998 (SopS 23/1998) ja se tuli voimaan 1.3.1998. Tätä perusteltiin siten, 
että kieliperuskirjan ei katsottu ”suoranaisesti koskevan yksilön oikeuksia ja velvolli-
suuksia”, ja tämän lisäksi peruskirjan III osan määräykset valittiin siten, että ne nou-
dattivat silloista voimassa olevaa lainsäädäntöä eivätkä täten edellyttäneet lainta-
soista voimaansaattamissäädöstä. Tästä ei myöskään aiheutunut valtiolle "sellaisia 
kustannuksia, jotka olisivat edellyttäneet eduskunnan suostumusta".268 Tullakseen 

                                                      
264  Vähemmistökysymysten käsittelystä Euroopan neuvostossa ks. Jutila 2009; 2011; 
2017. Kansainvälisen vähemmistönormiston kehityksestä, ks. Pentikäinen 2014, s. 223–
234. Ks. myös ulkoministeri Halosen eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle antama selon-
teko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 1998. 
265 Ulkoministeri Halosen eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle antama selonteko Suo-
men ihmisoikeuspolitiikasta 1998, s. 4; H10 ja H18. 
266 Ministerikomitea (Committee of ministers, CM) on Euroopan neuvoston päättävä elin, 
joka määrittää Europan neuvoston politiikkaa ja toimintaa. Ministerikomitean jäseniä 
ovat kunkin jäsenvaltion ulkoministerit, jotka kokoontuvat kerran vuodessa. Muulloin teh-
täviä hoitaa kunkin maan pysyvä edustaja. Kokoukset pidetään viikottain, ks.lisää Eu-
roopan neuvoston sivuilta. 
267 Parlamentaarinen yleiskokoukseen (Parliamentary Assembly - PACE) kokoontuvat 
jäsenvaltioiden delegaatiot neljä kertaa vuodessa. Yleiskokouksen jäseniä ovat 318 var-
sinaista ja 318 varaedustajaa. Suomella on viisi varsinaista ja viisi varaedustajaa (Suo-
men valtuuskunta). Suomen valtuuskunnan sihteeristönä toimii eduskunnan kansainvä-
listen asioiden yksikkö. Ks. myös ulkoministeri Halosen eduskunnan ulkoasianvaliokun-
nalle antama selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 1998, s. 15-16 ja H25. 
268 Suomen esimmäinen raportti alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan euroop-
palaisen peruskirjan täytäntöönpanosta 1999, I osa. 

https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
https://www.coe.int/en/web/cm
https://www.coe.int/en/web/cm
https://pace.coe.int/en
https://finlandabroad.fi/web/coe/suomen-valtuuskunnat
https://finlandabroad.fi/web/coe/suomen-valtuuskunnat
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
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voimaan myöskään vähemmistöpuitesopimus ei edellyttänyt lainsäädännöllisiä toi-
menpiteitä, sillä Suomen lainsäädäntö oli sopimuksen edellyttämällä tasolla.269 Suo-
men poliittisella johdolla ja hallinnolla oli käytössään toimivia rakenteita ja suhteita vä-
hemmistöryhmiin, jolloin toiminnasta muodostui uskottavaa.270 

Kieliperuskirjan tavoitteena on alueellisten ja vähemmistökielien käyttö erityisesti kou-
lutuksessa, oikeus- ja hallintoviranomaisissa ja julkisissa palveluissa, joukkoviesti-
missä/mediassa, kulttuuritoiminnassa ja –palveluissa, sekä talous- ja yhteiskuntaelä-
mässä.271 Vähemmistöpuitesopimuksen tavoitteena on turvata vähemmistöjen kaikki-
nainen oma identiteetti ja luoda edellytykset identiteetin kehittämiselle ja ylläpitämi-
selle. Vähemmistöoikeuksien ajatuksena onkin turvata ”oikeus erilaisuuteen” (right to 
be different).272 

Molempien sopimusten kannalta perustuslain 6 §, yhdenvertaisuus ja 17 §, oikeus 
omaan kieleen  ja kultuuriin, ovat tärkeitä: kyse on suomen ja ruotsin kielen tasaver-
taisesta asemasta kansalliskielinä, niihin liittyvistä yksilöllisistä ja ryhmäkohtaisista oi-
keuksista sekä vähemmistöjen – saamelaisten, romanien ja muiden ryhmien – kielel-
listen ja kulttuurioikeuksien turvaamisesta.  

Vähemmistösopimuksia tarkastellessa suorat ja välittömät vaikutukset esimerkiksi 
lainsäädäntöuudistuksiin eivät ole yhtä helposti havaittavissa kuin joidenkin muiden 
sopimusten osalta. Oikeuksien edistäminen ja tunnettuuden lisääminen ovat keskitty-
neet enemmän erilaisiin toimintaohjelmiin ja hankkeisiin välittömien lainsäädäntömuu-
tosten jäädessä taka-alalle.  

Vähemmistösopimuksia tarkastellessa on kuitenkin huomattavissa niiden välilliset vai-
kutukset lainsäädäntöhankkeisiin ja lainsäädännön kehittymiseen. Useassa yhdenver-

                                                      
269 HE 107/1997. Suomi on vähemmistöpuitesopimuksen lisäksi ratifioinut monia vähem-
mistöjen suojelun kannalta tärkeitä kansainvälisiä sopimuksia: Kansalaisoikeuksia ja po-
liittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966, SopS 7 ja 8/1976), Talou-
dellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(1966, SopS 6/1976), Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen 
sopimus (1965, SopS 37/1970), Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989, SopS 59 ja 
60/1991), Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979, SopS 
67 ja 68/1986), Euroopan ihmisoikeussopimus (1950, SopS 18 ja 19/1990), Alueellisia 
tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992, SopS 23/1998), Euroo-
pan sosiaalinen peruskirja (1961, SopS 43 ja 44/1991), Euroopan unionin liittymissopi-
muksen 3. pöytäkirja (1994). 
270 H21. 
271 Ks. esim. Suomen esimmäinen raportti alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koske-
van eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta 1999. 
272 Pentikäinen 2014, 237. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_107+1997.pdf
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taisuuteen, tasa-arvoon ja haavoittuviin ihmisryhmiin liittyvässä lainsäädäntöuudistuk-
sessa voi havaita vähemmistösopimukset  osana laajempaa kansainvälistä ihmisoi-
keusnormipohjaa.273 Esimerkiksi yhdenvertaisuuslain (1325/1024) uudistuksessa nos-
tettiin esiin vähemmistöpuiteyleissopimus ja erityisesti sen syrjinnän kieltävä 4 artikla. 
Kieliperuskirjaan lain esitöissä ei ole viittausta.274  

Kieliperuskirjan vaikutukset lainsäädäntöön ovat huomattavissa esimerkiksi kielila-
eissa. Kielilakia uudistettaessa hallituksen esityksessä avattiin kieliperuskirjan osalta 
myös sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa valvovan asiantuntijakomitean ja ministe-
rikomitean antamia suosituksia.275 Näin tehtiin myös vähemmistöpuiteyleissopimuk-
sen osalta.276 Uudistettu kansalliskielistrategia hyväksyttiin valtioneuvoston periaate-
päätöksenä joulukuussa 2021. Se ohjaa kansalliskieliä, suomea ja ruotsia, koskevaa 
politiikkaa yli hallituskausien ja turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskie-
lillä.277 Kielipoliittista ohjelmaa valmistelemaan asettiin työryhmä (toimikausi 1.3.-
31.12.2021) Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kielipoliittisessa ohjelmassa otetaan 
huomioon muut  Suomessa puhutut kielet kuin kansalliskielet.  Erityisesti otetaan huo-
mioon saamen kielet (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame), romanikieli, karja-
lankieli ja viiittomakielet. Muitakaan kieliä ei ole suljettu pois. Kielipoliittinen ohjelma 
kuuluu Marinin hallitusohjelman kielipoliittisiin uudistuksiin samoin kuin uudistettu kan-
salliskielistrategia 278 ja kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävä hanke.279 

Saamen kielilakia (1086/2003) uudistettaessa vuonna 2003 keskeisessä asemassa 
olivat molemmat vähemmistösopimukset. Kielilain uudistamiselle katsottiin olevan tar-
vetta Suomen kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sopimusvelvoitteiden täyttä-
miseksi.280 Lain esitöissä huomioitiin Suomen ratifioimat vähemmistösopimukset, kieli-
peruskirja ja vähemmistöpuiteyleissopimus. Hallituksen esityksessä kiinnitetään huo-
miota myös ensimmäiseen valvontakierrokseen ja ministerikomitean sen johdosta an-
tamiin suosituksiin erityisesti saamen kielen ja saamelaiskulttuurin kontekstissa.281 
                                                      
273 Esimerkiksi uusi kielilaki 423/2003, laki lapsiasianvaltuutetusta 274/2005, työsopi-
muslaki 55/2001 (työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto), laki yksityisyy-
den suojasta työelämässä 759/2004, laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestin-
nässä 460/2003, saamelaiskäräjälaki (974/1995, uudistaminen aloitettiin 2012), laki ko-
touttamisen edistämisestä (1386/2010) (maahanmuuttajien mahdollisuus osallistua ak-
tiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan). 
274 HE 19/2014 vp ja HE 111/2014 vp.  
275 HE 92/2002 vp, s. 42. 
276 HE 92/2002 vp, s. 44.  
277 Valtioneuvoston julkaisuja 2021:87. 
278 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, s. 87. Kielipoliittinen 
ohjelma. 
279 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, s. 87. Kieli-ilmapiiri-
hanke. 
280 HE 46/2003 vp, s. 2.  
281 HE 46/2003 vp, s. 6.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_19+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_111+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_92+2002.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_92+2002.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-967-0
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM071:00/2020
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM071:00/2020
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM070:00/2020
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM070:00/2020
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_46+2003.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_46+2003.pdf
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Aiemman lainsäädännön soveltamisessa olleiden puutteiden vuoksi katsottiin tarpeel-
liseksi säätää uusi saamen kielilaki, jonka katsottiin täyttävän ratifioitujen vähemmistö-
sopimusten vaatimukset ”kaikessa olennaisessa”.282 Hallituksen esityksessä todetaan 
kansainvälisten sopimusten velvoitteiden olevan kuitenkin vain minimistandardeja 
minkään estämättä Suomea järjestämästä oikeuksia tätä ylittävälle tasolle.283 Saamen 
kielilain uudistamiseksi annettiin hallituksen esitys vuona 2017.284 Hallituksen esityk-
sessä viitattiin sekä kieliperuskirjaan että vähemmistöpuiteyleissopimukseen, ja kuvat-
tiin Suomen valvontaelimiltä saamia suosituksia ja huomautuksia.285 Lainsäädäntöuu-
distus kuitenkin raukesi vaalikauden loputtua, sillä sitä ei ehditty käsitellä eduskun-
nassa.  

Vähemmistösopimuksilla on ollut merkitystä myös Yleisradiolain uudistusten yhtey-
dessä. Vuonna 2005 tehty lakiuudistus on ensimmäinen, jossa vähemmistösopimuk-
set ovat olleet ratifioituina. Hallituksen esityksessä nostetaan esille niin vähemmistö-
puiteyleissopimuksessa kuin kieliperuskirjassakin asetetut vaatimukset yhdenvertai-
suudelle ja vähemmistökielien aseman turvaamiselle.286 Yleisradiolain 7 §:n 3 mo-
mentin 4 kohdassa säädetään, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnassa tulee ottaa 
huomioon yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielinen väestö, tuottaa palveluja 
saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryh-
mien kielellä. Pykälää päivitettiin vuoden 2017 Yleisradiolain uudistuksen yhteydessä, 
jolloin 3 momenttiin lisättiin uusi 5 kohta, jonka mukaan julkisen palvelun ohjelmatoi-
minnassa tulee tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yh-
denvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatar-
jonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille. Vuoden 2017 lakiuudistuksen lain esi-
töissä ei kuitenkaan tässä kohtaa viitata Euroopan neuvoston sopimuksiin, vaan ne 
nostetaan esiin ainoastaan kansainvälisiä sopimusvelvoitteita koskevan kappaleen 
alla.287 

3.1.4 Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 

Uudistetun sosiaalisen peruskirjan vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön ovat ol-
leet nähtävissä konkreettisimmin sopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomen siirtä-

                                                      
282 HE 46/2003 vp, s. 6 ja 24.  
283 HE 46/2003 vp, s. 24.  
284 HE 44/2017 vp. 
285 HE 44/2017 vp, s. 5.  
286 HE 43/2005 vp, s. 12. 
287 HE 13/2017 vp, s. 4.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_46+2003.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_46+2003.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_44+2017.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_44+2017.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_43+2005.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_13+2017.pdf
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essä sosiaaliset perusoikeudet perustuslakiin. Euroopan sosiaalisen peruskirjan vai-
kutus kansalliseen lainsäädäntöön on kuitenkin huomattavissa parhaiten työmarkkina-
kysymysten kohdalla. 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä perusoikeudet saatettiin yhdenmukaisiksi Suo-
men kansainvälisten sopimusvelvoitteiden kanssa. Euroopan sosiaaliseen peruskir-
jaan viitattiin hallituksen esityksessä kattavasti tarkastellen, kuinka säädetyt perusoi-
keussäännökset vastaavat sosiaalisen peruskirjan määräyksiä.288 Perustuslain uudis-
tamisen yhteydessä ”tuoreet” perusoikeudet siirrettiin miltei sellaisinaan uuden perus-
tuslain toiseen lukuun. Uudistetun peruskirjan ratifioinnin yhteydessä Suomen lainsää-
dännön katsottiin kuitenkin vastaavan ihmisoikeussopimuksen asettamia velvoitteita 
jo valmiiksi.289 Uudistetun sosiaalisen peruskirjan suhdetta perusoikeuksiin ei siis rati-
fioinnin yhteydessä tarkasteltu.290 Näin ollen perusoikeuksien katsotaan olevan yh-
denmukaisia TSS-oikeuksia koskevan kansainvälisen sääntelyn kanssa. Tämän 
vuoksi suorat viittaukset ESP:aan ovat vähäisiä lainvalmistelumateriaaleissa, sillä pe-
rusoikeuksiin keskittyvän tarkastelun saatetaan nähdä olevan riittävää. 

Kansallisella tasolla sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen pitkäjänteisessä ke-
hittämisessä on puutteita. Tämä on huomattavissa esimerkiksi siitä, että sosiaalisten 
oikeuksien komitean järjestökantelujen perusteella antamien ratkaisuiden seuranta 
koostuu usein vähintään kahdesta lisäselvityksestä, joissa valtio on pyrkinyt selventä-
mään niitä toimia, joihin päätöksen perusteella on ryhdytty. Usein sosiaalisten oikeuk-
sien komitea on edelleen näiden lisäselvitysten perusteella todennut, että tosiasiallista 
muutosta tilanteessa ei ole havaittavissa, eikä Suomi täytä sopimusvelvoitteitaan.291  

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti sosiaaliturvaa ollaan uudistamassa 
laaja-alaisesti. Uudistustyötä varten on asetettu sosiaaliturvan uudistamiskomitea 
ajalle 23.3.2020–31.3.2027 aikavälin kattaen ainakin kaksi hallituskautta. Yhtenä sosi-
aaliturvan kokonaisuudistuksen tavoitteena on kehittää sosiaaliturvaa rakenteellisesti 
sekä toiminnallisesti pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on saada aikaan ”-- nykyistä sel-
keämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteen-
sovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.”292 Uudistuksessa on tarkoitus ottaa 
alusta asti huomioon Euroopan unionin lainsäädännön velvoitteet sekä EU:n sosiaali-
sen ulottuvuuden vahvistaminen.293 Sen sijaan viittaukset muihin ihmisoikeusvelvoit-

                                                      
288 HE 309/1993 vp.  
289 HE 229/2001 vp, s. 7.  
290 H11.  
291 Esim. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea 2018, s. 32–42. 
292 VN 19/2020, päätös STM/2020/31. 
293 VN 19/2020, päätös STM/2020/31. 

https://tuni-my.sharepoint.com/personal/petra_jarvinen_tuni_fi/Documents/Evolutive/Raportti/eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2001.pdf
https://rm.coe.int/findings-ecrs-2020/1680a1dd39
https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f8068c150
https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f8068c150
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teisiin, kuten Euroopan neuvoston sopimuksiin, puuttuvat. Uudistamiskomitean rapor-
tissa kuvataan yleisellä tasolla sosiaaliturvan perus- ja ihmisoikeuskytkentöjä, mutta 
raportissa tarkastellaan vain perustuslakia.294  

Sosiaaliturvaa uudistetaan ongelmakeskeisellä tarkastelulla, millä pyritään löytämään 
ratkaisuja neljään keskeiseen ongelmaan. Neljästä ongelmasta ensimmäinen on sosi-
aaliturvan monimutkaisuus. Toinen keskeinen ongelma on raportin mukaan ansiotyön 
ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen. Kolmanneksi ongelmaksi on nostettu viimesijai-
seen turvaan, perusturvaan ja asumiseen liittyvät teemat. Viimeiseksi ongelmaksi tut-
kimusryhmä on nostanut palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen. Ongelmat ovat 
nousseet esiin myös sosiaalisten oikeuksien komitean antamissa suosituksissa ja 
Suomea koskevissa järjestökanteluiden ratkaisuissa. Sosiaaliturvaa uudistettaessa 
olisikin mahdollisuus sitoa uudistettu sosiaalinen peruskirja ja sen täytäntöönpanon 
valvonnasta seuranneet huomautukset sosiaali- ja perusturvan tasossa mukaan val-
misteluun. Tämän kaltaisen tarkastelun tarve nostettiin esiin myös haastatteluaineis-
tossa.295 Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia esimerkiksi siitä, että sosiaa-
lietuuksien vähimmäisturvataso ei toteudu Suomessa.296 

3.1.5 Ihmiskauppasopimus, Istanbulin sopimus ja 
Lanzaroten sopimus 

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, yleissopimus lasten suojelemi-
sesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (Lanzaroten sopi-
mus) sekä yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemi-
sestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus) eroavat muista ihmisoikeussopimuksista 
erityisesti uhrikeskeisen näkökulmansa vuoksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
näitä kolmea sopimusta yhdessä, sillä niiden sopimusvelvoitteet tukevat toisiaan ja 
useat lainsäädäntö- ja kehityshankkeet edesauttavat sopimusten täytäntöönpanoa. 
Keskeisenä sopimuksena voidaan kiinnittää huomiota  erityisesti Istanbulin sopimuk-
sen, joka astui Suomessa voimaan 2015. Lyhyestä voimassaoloajastaan huolimatta 
sopimus on jo tuonut tullessaan useita lainsäädäntömuutoksia ja -hankkeita. Lisäksi 
sopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi on luotu niin uusia rakenteita kuin 
toimenpideohjemia ja toimeenpanosuunnitelmia sekä uudistettu palvelujärjestelmää 
vastaamaan paremmin väkivallan uhriksi joutuneiden henkilöiden tarpeita. Kehitystyö 
sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanemiseksi on ollut nopeatempoista ja sillä on ollut 
vahva poliittinen tuki.  

                                                      
294 Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2022:5, s. 10–13.   
295 H19.  
296 H19. Lisäksi esim. Decision on the Merits: Suomen sosiaalioikeudellinen seura v. 
Suomi, 9.9.2014, n:o 88/2012., kohta 75. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163756/Sosiaaliturvakomitea_2022_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Yksi keskeisimmistä lainsäädäntöuudistuksista, johon Istanbulin sopimus, Lanzaroten 
sopimus ja ihmiskaupan vastainen yleissopimus ovat vaikuttaneet, on rikoslain 20 lu-
vun kokonaisuudistus. Sopimukset ovat monin tavoin tosiaan täydentäviä erityisesti 
seksuaalirikoslainsäädännön määräyksissä. Seksuaalirikoksien yhteydessä saattaa-
kin tulla tarve punnita, missä tilanteissa täyttyvät ihmiskaupan tunnusmerkit.  

Seksuaalirikoslainsäädäntöä on uudistettu useaan otteeseen 2010-luvun aikana. Mo-
net seikat, erityisesti kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen, mutta myös eri yhteyk-
sissä esiin nousseet kiireellisiksi koetut kansalliset lainsäädännön muutostarpeet ovat 
johtaneet siihen, että rikoslain 20 luvun säännöksiä on muutettu vähitellen.297 Lain-
säädäntöön muutettiin Lanzaroten sopimuksen ratifioinnin yhteydessä vuonna 2011 
säädettäessä esimerkiksi lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (nk. groo-
ming) rangaistavaksi (RL 20:8 b). Tämän lisäksi korotettiin muun muassa perusmuo-
toisen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön minimirangaistusta neljäksi kuukaudeksi 
vankeutta (RL 20:6.1). Vuonna 2014 toteutetussa rikoslain 20 luvun 8 pykälän sana-
muotoa koskevassa uudistuksessa säädettiin seksikaupan kohteena olevan henkilön 
hyväksikäyttö rangaistavaksi myös tuottamuksellisesti tehtynä. Tavoitteena oli antaa 
aiempaa parempi rikosoikeudellinen suoja parituksen kohteille ja ihmiskaupan uh-
reille.298 Rikoslain 20 lukua päivitettiin vuonna 2014 myös erityisesti RL 25 luvun ih-
miskauppasäännösten uudistamisen yhteydessä. Uudistuksen tarkoituksena oli saat-
taa RL 25 luvun 3 § vastaamaan aiempaa paremmin Suomea sitovia ”-- kansainväli-
sissä asiakirjoissa asetettuja ihmiskaupan kriminalisointivelvoitteita --”.299 Tavoitteena 
oli myös selventää ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten sekä ihmiskaupparikosten 
ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välistä rajanvetoa.300  

Viimeistään Istanbulin sopimuksen ratifioiminen saattoi naisiin kohdistuvan väkivallan 
sekä perheväkivallan kansainväliseksi ihmisoikeuskysymykseksi, ja tarve lainsäädän-
nön uudistamiselle havaittiin myös kansallisella tasolla. Aiemmista, tiettyyn ilmiöön liit-
tyvästä osittaisuudistuksista poiketen kokonaisuudistuksen tarkoituksena on kehittää 
ja yhtenäistää kotimaista seksuaalirikoslainsäädäntöä kokonaisvaltaisesti. Seksuaali-
rikoslainsäädännön uudistusta koskeva työryhmän selvitys ottaa huomioon kansain-

                                                      
297 OM 25/2012, s. 12.  
298 HE 229/2014 vp, s. 5.  
299 HE 103/2014 vp, s. 46.  
300 HE 103/2014 vp, s. 46.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76362/omso_25_2012_arviomuistio_98_s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_229+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_103+2014.pdf
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välisten velvoitteiden osalta erityisesti Istanbulin sopimuksen ja Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen.301 Myös Lanzaroten sopimus mainitaan selvityksessä.302 Oikeusmi-
nisteriön asettama työryhmä on tarkastellut Suomen saamia suosituksia ja esittää 
suositusten velvoittavuudesta seuraavasti: 

Nämä suositukset eivät ole oikeudellisesti velvoittavia, mutta niitä voidaan pitää 
ohjeina siitä, miten sopimusten velvoitteiden toimeenpaneminen voidaan var-
mistaa, tai miten puutteet toimeenpanossa voidaan korjata. Lisäksi esimerkiksi 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antaa ihmisoikeussopimuksen noudatta-
mista koskevia sitovia tuomioita.303 

Yksi keskeisimmistä muutoksista seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksessa on rais-
kauksen tunnusmerkistön muuttaminen suostumusperusteiseksi. Istanbulin sopimuk-
sen ratifioinnin yhteydessä arvioitiin, että raiskausrikoksen tunnusmerkistömallia ei ole 
aihetta suostumuksen osalta muuttaa. Tätä perusteltiin sillä, että raiskausrikoksia kos-
kevan kirjoittamistavan katsottiin vaihtelevan kansainvälisesti, ja huomioon tulee ottaa 
myös rikoslainsäädännön kirjoittamistapaan liittyvät kansalliset näkökohdat. 304 Perus-
tuslakivaliokunta on hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa todennut, että 
raiskaus tulee nähdä ihmisoikeusloukkauksena ja itsemääräämisoikeuden rikkomi-
sena, jota suostumuksen puuttumiseen perustuva lain kirjoitustapa korostaisi entises-
tään.305 Erityisesti GREVIO on Suomelle osoitetuissa suosituksissa ottanut kantaa 
Suomen seksuaalirikoslainsäädäntöön ja kehotti Suomea viipymättä uudistamaan 
säännökset siten, että ne sisältävät ajatuksen vapaasta tahdosta annetusta suostu-
muksesta.306 Hallituksen rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta koskevassa esitys-
luonnoksessa raiskaussäännös ” -- muutettaisiin suostumusperusteiseksi määrittele-
mällä raiskaukseksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei 
osallistu siihen vapaaehtoisesti.”307 Hallituksen esitysluonnoksen mukaan henkilön 
osallistumista sukupuoliyhteyteen voidaan pitää vapaaehtoisena, kun ”-- hän on osal-
listunut siihen omasta valinnastaan, joka hänellä on ollut riittävä kyky ja vapaus tehdä 
(valinnanmahdollisuus).”308 Yleisenä edellytyksenä pidettäisiin henkilön sanallista tai 
muutoin ilmaisemaa vapaaehtoisuutta.309 

Kokonaisuuudistuksessa on myös tarkoitus lisätä seksuaalirikosten tunnusmerkistöjä 
lainsäädäntöön lisäten seksuaalirikoksiksi luettavien rikosten alaa erityisesti lapsiin 
                                                      
301 OM 2020:9, s. 59. 
302 OM 2020:9, s. 60. 
303 OM 2020:9 s. 63. 
304 OM 13/2012, s. 63.  
305 OM 2020:9, s. 13 ja PeVL 6/2014 vp, s. 5. 
306 OM 2020:9, s. 14. 
307 HE:n luonnos 22.10.2021, s. 71.  
308 HE:n luonnos 22.10.2021, s. 71.  
309 HE:n luonnos 22.10.2021, s. 71.  
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kohdistuvien seksuaalirikosten osalta. Pakottaminen seksuaalisen tekoon korvattaisiin 
säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta ja seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö 
laajenisi myös muihin kuin koskettelutekoihin. Myös seksuaalisen kuvan luvaton levit-
täminen säädettäisiin seksuaalirikoslain mukaisesta rangaistavksi teoksi. Uudistuk-
sessa kuusitoista vuotta nuorempiin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset erotettaisiin 
pääosin aikuisia koskevista säännöksistä. Sääntelyssä on tarkoitus asettaa kahden-
toista vuoden ikäraja, jota nuorempiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat 
rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen tämän va-
paaehtoisuutta arvioimatta. Uudistuksessa on tarkoitus lisätä myös erityissäännös, 
jolla suojattaisiin 16 vuotta täyttäneitä, muttei vielä täysi-ikäisiä henkilöitä aikuisia kos-
keviin säännöksiin nähden. Kauttaaltaan seksuaalirikoksia koskevat rangaistukset an-
karoituisivat, sukupuoliyhteyden määritelmä laajenisi ja keskeisistä seksuaalirikoksista 
säädettäisiin myös törkeät tekomuodot.310  

Kokonaisuudistuksen yhteydessä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät sään-
nökset on tarkoitus erottaa omikseen, erilleen aikuisia koskevasta sääntelystä. Erotta-
mista perustellaan hallituksen esitysluonnoksessa sääntelyn selkiyttämisellä.311 Lap-
seen kohdistuvaan yksittäiseen seksuaalirikokseen sovellettaisiin luonnoksen mukaan 
vain yhtä rangaistussääntöä.312 Alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneita tekoja arvioi-
taisiin eri lähtökohdista ottaen tekojen erityspiirteet ja niiden vahingollisuus. Tätä van-
hempiin, mutta alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa sovellet-
taisiin samoja rangaistussäännöksiä kuin aikuisiin, mutta lasten heikompi asema ai-
kuiseen verrattuna otettaisiin huomioon useassa rangaistusäännöksessä esimerkiksi 
tekojen ankaroittamisperusteena.313 Lisäksi rikoslakiin lisättäisiin törkeää lapsenrais-
kausta koskeva uusi rangaistussäännös.314 

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on jalkauttamassa kansalliselle tasolle 
Istanbulin sopimuksessa, Lanzaroten sopimuksessa sekä ihmiskaupan vastaisesa 
yleissopimuksessa korostetun uhrikeskeisen lähestymistavan. Tarkoituksena on ottaa 
huomioon uhrin asema ja mahdollinen riippuvuus- tai valtasuhde uhrin ja tekijän vä-
lillä. Uhrin suojelun, uhrikeskeisyyden ja rikosten ehkäisyn näkökulmien tuominen kiin-
teäksi osaksi lainsäädäntöä, sen kehittämistä sekä palvelujärjestelmän kokonaisuutta 
vaatii kuitenkin vielä toimenpiteitä.315 

                                                      
310 OM 2020:9, s. 12. 
311 HE:n luonnos 22.10.2021, s. 77.  
312 HE:n luonnos 22.10.2012, s. 77.  
313 HE:n luonnos 22.10.2021, s. 78.  
314 HE 212/2018 vp, s. 26. 
315 H1.  
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Lainsäädäntömuutosten lisäksi sopimuksilla on ollut suuri vaikutus palvelujärjestel-
miin, tukipalveluihin ja kansallisiin valvontarakenteisiin. Esimerkiksi Istanbulin sopi-
muksen osalta sopimusvelvoitteiden täyttäminen vaatii lainsäädäntömuutosten lisäksi 
myös muita toimia.316 Istanbulin sopimuksen, Lanzaroten sopimuksen sekä ihmiskau-
pan vastaisen yleissopimuksen ratifiointien jälkeen kansallisella tasolla on perustettu 
kokonaan uusia rakenteita sopimusten täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi.317 Eri-
tyisesti Istanbulin sopimuksessa sekä ihmiskaupan vastaisessa sopimuksessa vaadi-
taan toimivia valvontarakenteita ja niiden perustamista osana sopimusvelvoitteiden 
täytäntöönpanoa.318 Rakenteita tulee kuitenkin pystyä muuttamaan, mikäli ne osoit-
tautuvat tehottomiksi tai toimimattomiksi. Muuttamalla rakenteita tarvittaessa niiden 
avulla voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla sopimusmääräysten ajassa 
muuttuviin tarpeisiin ja tavoitteisiin, jonka lisäksi kansallisella tasolla havaittuja hyviä 
käytänteitä ja malleja voidaan jalkauttaa osaksi toimintaa.319  

Istanbulin sopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomeen perustettiin naisiin kohdistu-
van väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE) keskeiseksi toimieli-
meksi vastaamaan Istanbulin sopimuksen 10 ja 11 artikloiden täytäntöönpanosta sopi-
muksen yhteensovittamiselimenä. NAPE vastaa Istanbulin sopimuksen toimeenpanon 
edellyttämien toimenpiteiden yhteensovittamisesta, seurannasta ja vaikutusten arvi-
oinnista. Sen tehtävänä on laatia sopimukselle toimeenpanosuunnitelma, jonka valtio-
neuvosto hyväksyy.320 Vuosille 2018–2021 laadittu toimeenpanosuunnitelma sisälsi 
yhteensä 46 toimenpidettä eri hallinnonaloille.321 Lisäksi toimikunta toteuttaa Istanbu-
lin sopimuksen 11 artiklassa tarkoitettua tietojen kokoamista ja tutkimusta, sekä tie-
dottaa niiden tuloksista. NAPE pitää myös yhteyttä muissa maissa toimiviin, Istanbulin 
sopimuksen 10 artiklan nojalla asetettuihin tahoihin. Eduskunta päätti vuoden 2020 ta-
lousarvioersityksessä, että yhteensovittamiselimen toimintaan tulee osoittaa riittävät 
resurssit. Tämän vuoksi sopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanoon myönnettiin lisä-
rahoitusta 300.000 euroa vuodelle 2021.322 NAPEn perustamisen yhteydessä esitet-
tiin kuitenkin kritiikkiä siitä, että väkivallan tarkastelu on jaettu eri toimijoiden kesken 

                                                      
316 H1. 
317 H18. 
318 Lanzaroten sopimuksen valvonnan osalta viitattiin olemassa olevaan lapsiasiaval-
tuutetun virkaan. Mandaatti tähän tulee kuitenkin YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sesta, mutta rakenteen koettiin vastaavan sopimuksen täytäntöönpanon valvontaan liit-
tyviä tarpeita.  
319 H1, H18. Erityisesti uusien sopimusten kohdalla todettiin olevan kyse eräänlaisesta 
oppimisprosessista, jossa toimivat mallit ja käytänteet hakevat vielä paikkaansa (H1).  
320 Istanbulin sopimuksen ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018-2021 
on saatettu päätökseen ja toista toimintasuunnitelmaa ollaan valmistelemassa. 
321 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:16, s. 46. 
322 VaVM 20/2019 vp, s. 82. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/TalousarvioMietinto/Documents/VaVM_20+2019.pdf


VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:17 

85 

niin, että esimerkiksi ihmiskauppa ja siihen liittyvät väkivallan muodot jäivät NAPEn 
toimivallan ulkopuolelle.323 

Istanbulin sopimuksen ratifioinnin jälkeen lainsäädäntöä uudistettiin perustamalla nai-
siin kohdistuvan väkivallan raportoijan virka yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteyteen. 
Tammikuun alussa vuonna 2022 voimaan tulleen lain324 mukaisesti yhdenvertaisuus-
valtuutetun uudeksi tehtäväksi säädettiin itsenäisen ja riippumattomana naisiin koh-
distuvan väkivallan raportoijan virka osana Istanbulin sopimuksen toimeenpanon val-
vontaa kansallisella tasolla.325 Ihmiskaupparaportoija on toiminut esikuvana naisiin 
kohdistuvan raportoijan tehtävän luomiselle. Kuten ihmiskaupparaportoijakin, myös 
naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija tuottaa tietoa valtioneuvostolle ja eduskun-
nalle sekä seuraa, että lainsäädännössä otetaan huomioon sopimuksen velvoitteet. 
Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävänä on seurata kaikkia naisiin kohdis-
tuvan väkivallan muotoja, minkä vuoksi tehtävään kohdennettujen resurssien tulee 
olla kohdakkain tehtävänkuvan täysimääräiseksi toteuttamiseksi.326 Raportoijan pe-
rustaminen kansallisella tasolla osoittaakin viimeistään myös naisiin kohdistuvan väki-
vallan olevan ihmisoikeuskysymys.  

Ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen, Istanbulin sopimuksen sekä Lanzaroten so-
pimuksen myötä on kehitetty myös erilaisia järjestelmiä ja tukipalveluita uhrien autta-
miseksi sekä uudelleen uhriksi joutumisen välttämiseksi. Erilaisten hankkeiden, toi-
meenpanosuunnitelmien sekä toimenpideohjelmien avulla on mahdollisuus saattaa 
poikkihallinnollisia toimijoita yhteen uhrien auttamiseksi.  

Istanbulin sopimuksen ratifioinnin jälkeen muutoksia on tehty sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992). Muutoksella SERI-tukikeskus-
ten tarjoamat palvelut ovat maksuttomia uhreille Istanbulin sopimuksen 25 artiklan 
määräyksen mukaisesti.327   

  

                                                      
323 H1. 
324 Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta 988/2021. 
325 Ks. HE 123/2021 vp. 
326 Ks. HE 123/2021 vp, s. 25, jossa lausunnonantajan ovat esittäneet huolensa määrä-
rahan riittämättömyydestä tehtävän toimittamiseen. 
327 HE 129/2020 vp, s. 21. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_123+2021.pdf
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T IETOLAATIKKO 

SERI-tukikeskukset Suomessa 

Seksuaalirikosten uhreille tarkoitettujen SERI-tukikeskukusten määrää ja alueellista 
saatavuutta on parannettu merkittävästi lähivuosien aikana. 

Paikkakunta     Avattu 

Helsingin Seri-tukikeskus    27.5.2017 

Turun Seri-tukikeskus    6.5.2019 

Porin Seri-tukikeskus    1.6.2020 

Tampereen Seri-tukikeskus   10.6.2019 

Seinäjoen Seri-tukikeskus   1.10.2019 

Kuopion Seri-akuuttikeskus   7.10.2019 

Oulun Seri-tukikeskus    3.2.2020 

Rovaniemen Seri-tukikeskus   7.12.2020 

Lappeenrannan Seri-tukikeskus   6.4.2021 

Kokkolan Seri-tukikeskus   1.6.2021 

Vaasan Seri-tukikeskus    1.12.2021 

Kajaanin Seri-tukikeskus   1.1.2022 

Kemin Seri-tukikeskus    17.1.2022 

Joensuun Seri-tukikeskus   1.2.2022 

Lisäksi Istanbulin sopimuksen vaatimusten mukaisesti hallitus on antanut esityksen 
rikoslain 6 luvun 5 §:n mukaisten koventamisperusteiden muuttamisesta. Ehdotuksen 
mukaan koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen tekemisestä uhrin suku-
puoleen perustuvasta vaikuttimesta.328 Ratifioinnin jälkeen turvakodit siirrettiin kunnilta 
valtion vastuulle lailla valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun 
tuottajalle (1354/2014, turvakotilaki), joka tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Istanbulin 
sopimus edellyttää osapuolilta riittäviä rahoitus- ja henkilöstövoimavaroja uhrien eri-
tyistukipalveluihin. Tämän vuoksi Suomessa laadittiin laki rikosuhrimaksusta, jonka 

                                                      
328 Ks. HE 7/2021 vp. 
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tarkoituksena on kohdentaa rikoksen uhrien tukipalveluiden valtionrahoitusta rikosuh-
rimaksujen tuottoa vastaavalla määrällä.329 Istanbulin sopimus velvoitti Suomea pe-
rustamaan valtakunnallisen, maksuttoman, ympärivuorokautisen ja -vuotisen auttavan 
puhelimen (Nollalinja), joka avattiin 19.12.2016, ja sen toiminta rahoitetaan valtiolle 
kerättävästä rikosuhrimaksusta. Nollalinjan toimintaa koskevan selvityksen pohjalta 
katsottiin keskeiseksi lisätä palvelun tunnettuutta.330 Lisäksi muita konkreettisia uudis-
tuksia sopimuksen ratifioinnin seurauksena ovat olleet THL:n uudistunut rakenne ja 
turvakotipaikkojen lisääminen.331 

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti on toteutettu monta 
konkreettista toimenpidettä Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Oikeusmi-
nisteriö on asettanut keväällä 2020 työryhmän arvioimaan lähestymiskiellon tehok-
kuutta ja lainsäädännön uudistamistarpeita lähestymiskiellon maksullisuuden 
osalta.332 Lähestymiskieltoon liittyvän lainsäädännön uudistaminen on kirjattu osaksi 
pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Tarkoituksena on, että lähestymiskieltoa 
säätelevä lainsäädäntö turvaa paremmin uhrin oikeudet.333 Lisäksi oikeusministeriö 
on laatinut raportin, joka sisältää useita ehdotuksia hyviksi menettelytavoiksi uhrien 
tarpeiden huomioon ottamiseksi rikosprosessissa sekä viranomaisten tietoisuuden ja 
osaamisen lisäämiseksi uhrien tarpeista. Raportissa kiinnitetään erityistä huomiota 
myös lapsiuhrien asemaan.334  

Laissa valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle 
(1354/2014; turvakotilaki) määritellään turvakoti. Turvakotilain 3 §:n mukaan turvakoti 
on ympärivuorokautinen, asiakkaalle maksuton kriisityön yksikkö, johon lähisuhdevä-
kivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma-aloitteisesti tai viran-
omaisen tai muun tahon ohjaamana, tarvittaessa myös nimettömänä. Istanbulin sopi-
mus velvoittaa, että asianmukaisia ja helposti saavutettavissa olevia turvakoteja pe-
rustetaan riittävässä määrin. Turvakotien riittämättömyys huomioitiin jo ratifioinnin yh-
teydessä, vaikka turvakotien riittävää määrää ei ole Istanbulin sopimuksessa nimen-
omaisesti määritelty. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä on kuitenkin vii-
tattu Istanbulin sopimuksen selitysmuistioon, jossa turvakotien riittävän määrän osalta 
on käytetty Euroopan neuvoston perheväkivaltaa vastustavan erikoisyksikön suosi-
tusta, jonka mukaan 10 000 asukasta kohti tulisi olla yksi turvakodin perhepaikka 

                                                      
329 HE 293/2014 vp, s. 7–8. 
330 THL 2020, s. 4. 
331 H1 ja H18.  
332 Oikeusministeriön julkaisu, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:26. Ks. myös Lähestymis-
kiellon tehostaminen -hanke. Työryhmän toimikausi päättyi 30.6.2021, ja esitys on ollut 
lausunnoilla. 
333 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, s. 90. 
334 Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 44/2018. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-545-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-954-4
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM015:00/2020
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM015:00/2020
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-721-2
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maan eri osiin jakautuneena.335 Tämä tarkoittaisi, että Suomessa tulisi tämän ohjeis-
tuksen mukaisesti olla väkilukuun perusten noin 550 perhepaikkaa.336 Suomen turva-
kotiverkostoa onkin laajennettu rahoituksen avulla. Tällä hetkellä Suomessa sijaitsee 
30 turvakotia ja perhepaikkoja on 231.337 Perhepaikkojen määrä kuvaa turvakotien ko-
koa.338 Turvakotien ja perhepaikkojen määrää ja alueellista saatavuutta tulisi kuitenkin 
edelleen lisätä, minkä vuoksi rahoitukselle on edelleen tarve. 

Lanzaroten sopimuksen osalta palvelujärjestelmää on uudistettu jalkauttamalla Las-
tenasiaintalo (Barnahus)-mallia (LASTA) kansalliselle tasolle. Islannista lähtöisin 
oleva Lastenasiaintalo-malli on viranomaisten yhteistyöhön kehitetty järjestelmä, joka 
mahdollistaa tietojen ja käytäntöjen jakamisen ja monialaisen yhteistyön tilanteissa, 
joissa lapsen epäillään joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön koh-
teeksi.339 Tarkoituksena on luoda mahdollisimman lapsikeskeinen ja viiveetön tutkin-
taprosessi, jossa moniammatilliset asiantuntijat saatetaan yhteen sekä tarjotaan lap-
selle ja perheelle heidän tarvitsemaansa tukea ja apua.340 Keskittämällä palvelut 
LASTA-mallin tapaan uhriksi joutunutta lasta ei ole myöskään tarpeen kuulla usean 
eri toimijan toimesta. Barnahus-mallin laatustandardeissa kuvataan lapsiystävällisen 
kuulemisen kriteerejä, joita käytetään myös LASTA-mallin pohjana.341 

Lastenasiaintalo-malli on saanut kiitosta myös Lanzarote-komitealta, joka on nostanut 
sen esiin yhtenä toimivana mallina.342 LASTA-malli pilotoitiin kansallisella tasolla Var-
sinais-Suomessa, mutta pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen mu-
kaan Lastenasiaintalo-mallin laajentamista ympäri Suomen edistetään.343 Käytän-
nössä jalkauttamisen esteeksi ovat kuitenkin nousseet nykyisestä lainsäädännöstä 
johtuvat tiedon jakamisen esteet.344 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankesuunni-
telmassa todetaan, että tiedon jakaminen on lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pa-
hoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain (1009/2008) puitteissa 
mahdollista usealla eri tavalla, mutta käytännöt vaihtelevat eri toimijoiden välillä huo-
mattavasti.345  

                                                      
335 TyVM 15/2014 vp, s. 4 ja EG-TFV (2008)6, s. 51. 
336 THL työpaperi 44/2020, s. 4. 
337 Tilastoraportti 17/2021, s. 12. 
338 Tilastoraportti 17/2021, s. 9. 
339 THL 2019, s. 4.  
340 THL 2019, s. 4.  
341 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27, s. 131.  
342 Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean antama täytäntöönpanoraportti 2015, 
s. 27.  
343 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, s. 78.  
344 THL 2022, s. 12.  
345 THL 2022, s. 12.  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140823/URN_ISBN_978-952-343-604-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142646/Tilastoraportti%202020%2028.5.2021_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142646/Tilastoraportti%202020%2028.5.2021_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/documents/10531/2851931/Barnahus_hankesuunnitelma_31082020.pdf/eed67f0e-aecd-d86f-ea36-30b9cb41b4bd?t=1598881380276
https://thl.fi/documents/10531/2851931/Barnahus_hankesuunnitelma_31082020.pdf/eed67f0e-aecd-d86f-ea36-30b9cb41b4bd?t=1598881380276
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/documents/10531/2851931/Barnahus-hankesuunnitelma+2022_2023_1.pdf/7949a739-463e-09ac-73b7-ebcf32adad48?t=1641302667090
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Lanzaroten sopimus sekä Istanbulin sopimus ovat olleet luomassa pohjaa myös 
vuonna 2019 julkaistussa Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmalle, jonka ta-
voitteena on ehkäistä 0–17-vuotiaisiin kohdistuvaa väkivaltaa erilaisissa kasvu- ja toi-
mintaympäristöissä.346 Toimenpidesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimin-
talinjausten avulla avulla pyritään väkivallan ehkäisyn lisäksi lasten kokeman väkival-
lan varhaiseen tunnistamiseen sekä väkivaltaa kokeneiden lasten ja heidän per-
heidensä ohjaamiseen avun ja tukipalveluiden piiriin.347 Toimenpidesuunnitelma on 
laadittu vuosille 2020–2025 ja siitä suoritetaan väliarviointi vuoden 2022 aikana.348 

Toimeenpanosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet jakaantuvat viiden eri teeman alle, 
joita ovat 1) monialainen yhteistyö ja tiedonkulku (10 toimenpidettä), 2) säädökset, so-
pimukset, osallisuus ja tietopohja (13 toimenpidettä), 3) lähisuhdeväkivalta perheessä 
(24 toimenpidettä), 4) seksuaaliväkivalta (19 toimenpidettä) sekä 5) väkivallan ehkäisy 
ja turvataitokasvatus kodin ulkopuolisissa ympäristöissä (27 toimenpidettä).349 
Vuonna 2021 julkaistussa toimeenpanosuunnitelmassa toimenpiteiden täytäntöönpa-
noa on vastuutettu laaja-alaisesti niin valtionhallinnon eri toimijoille kuin myös alueille 
ja kunnillekin. Lisäksi vastuutahoina ovat erilaiset järjestöt, kuten esimerkiksi Lasten-
suojelun keskusliitto ja Ensi- ja turvakotien liitto350, mutta myös yliopistosairaalat ja 
sairaanhoitopiirit351.  

Toimenpidesuunnitelma sidotaan osaksi kansallista lapsistrategiaa ja sen toimeenpa-
noa sekä Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa. Lanzaroten sopimuksen 
toimeenpanosuunnitelman painopistettä kohdennetaan erityisesti niihin Lanzaroten 
sopimuksen artikloihin ja sopimusvelvoitteisiin, joista ei ole kirjausta Väkivallaton lap-
suus -toimenpidesuunnitelmassa.352 Monialaisen yhteistyön ja tiedonkulun teemassa 
viitataan myös aiemmin esiteltyyn Barnahus-malliin, jolla pyritään varmistamaan pal-
veluiden lapsilähtöisyys ja tasavertaisuus kaikille lapsille ja nuorille, joiden epäillään 
joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaaliväkivallan kohteeksi.353 

                                                      
346 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27, s. 16.  
347 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27, s. 16. 
348 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:17, s. 10.  
349 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:17. 
350 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:17, s. 28. 
351 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:17, s. 50–51.  
352 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:17, s. 10–11.  
353 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:17, s. 14.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163202/STM_2021_17_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163202/STM_2021_17_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163202/STM_2021_17_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163202/STM_2021_17_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163202/STM_2021_17_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163202/STM_2021_17_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3.2 Oikeuskulttuurin muutos 
Kotimaiseen oikeuskulttuuriin vaikuttaneiden kansainvälisten velvoitteiden joukossa 
Euroopan neuvoston sopimukset muodostavat keskeisen ryhmän. Jokainen Suomen 
ratifioima ihmisoikeussopimus on muokannut oikeuskulttuuria omalla tavallaan, mutta 
tarkastelun kohteena olevista Euroopan neuvoston sopimuksista keskeisimpään roo-
liin nousee Euroopan ihmisoikeussopimus. Matti Pellonpään vuonna 1998 tekemä sel-
vitys ”Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus Suomen näkökulmasta” on merkityk-
seltään yksi kotimaiseen oikeuskulttuuriin merkittävimmin vaikuttaneista teoksista.354 
Tällä niin kutsutulla Sinisellä kirjalla oli käänteentekevä vaikutus suomalaiseen oi-
keuskulttuuriin niin lainsoveltamisen kuin lainsäädännönkin kannalta sen johtaessa lu-
kuisiin lainmuutoksiin.  

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratifioinnin yhteydessä perustuslakivaliokunta esit-
teli lausunnossaan kotimaisen oikeuden keskeisten oppien sisältöön vahvana lisänä 
kuvauksen yleissopimuksen valtionsisäisestä merkitysestä.355 Valiokunta korosti, että 
sopimus oli voimassa lain tasoisena. Sopimuksen soveltamisessa huomioidaan tavan-
omaiset tulkintasäännöt, mutta Suomi on sisäisestä lainsäädännöstään huolimatta Eu-
roopan neuvoston sopimuksen velvoitteiden sitoma. Valiokunnan lausunnossa kiinni-
tetään erityisesti lainvalmistelijoiden vastuuseen huomiota. Lainvalmisteluvaiheessa 
pitää olla päävastuu siitä, että valmisteltava sääntely on yhteensopivaa sopimusmää-
räysten ja vakiintuneen tulkintakäytännön kanssa.  

Ratifioinnin yhteydessä perustuslakivaliokunta kehitti ihmisoikeusystävällisen laintul-
kinnan käsitteen, jonka mukaan ”-- tulkintatilanteissa olisi erilaisista perusteltavissa 
olevista vaihtoehdoista pyrittävä omaksumaan sellainen, joka edistää ihmisoikeus-
määräysten toteutumista eli on näin määriteltynä ihmisoikeusystävällinen.”356 Samoi-
hin aikoihin myös presumptio-oppi tuli vahvasti mukaan. Sen keskeisenä ajatuksena 
on, että kansallisen lainsäätäjän lähtökohtana on kunnioittaa kansainvälisiä velvoit-
teita. Presumptio-oppi ilmenee jo Pellonpään 1991 julkaisemassa teoksessa Euroo-
pan ihmisoikeussopimus, jonka mukaan valiokunnan kannanotto on ymmärrettävissä 
niin, että ”Suomessakin tulisi noudattaa presumptiota, jonka mukaan lainsäätäjän ei 
voida olettaa tarkoittaneen tehdä mahdolliseksi ihmisoikeussopimuksen rikko-
mista.”357 

                                                      
354 Ks. Pellonpää 1988. 
355 PeVL 2/1990 vp.  
356 PeVL 2/1990 vp, s. 3 ja H16. 
357 Pellonpää 1991, s. 54.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_2+1990.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_2+1990.pdf
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Lainsäädäntö ja lainsäädännön soveltaminen ovat kiinteä osa kansallista oikeuskult-
tuuria, ja tästä johtuen myös tapa, jolla lakeja kirjoitetaan ja muotoillaan, nousee kes-
keiseen asemaan. Lainkirjoittajan oppaan luvun 4.1.3 mukaan Suomen perusoikeus-
järjestelmä on sisällöltään läheisessä yhteydessä kansainvälisten ihmisoikeusvelvoit-
teiden kanssa.358 Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksiin, 
mikä tuleekin yhdessä perustuslain 22 §:n kanssa ymmärtää toimeksiantona valtiolle 
toteuttaa sopimuksen asettamat velvoitteet kansallisella tasolla.359 Sopimuksen vel-
voittavuus ulottuu sopimuksien sisällön lisäksi Suomen saamiin suosituksiin sekä täy-
täntöönpanoon liittyviin kysymyksiin, mutta lainsäädäntövaiheessa valvontaelinten an-
tamia suosituksia harvoin huomioidaan.360 Lainkirjoittajan oppaan ihmisoikeuksia kos-
kevassa 4.1.3 luvussa viitataan Suomea sitovina kansainvälisoikeudellisina ihmisoi-
keussopimuksina Euroopan neuvoston sopimusten osalta esimerkinomaisesti EIS:een 
sekä ESP:aan. Lainkohtaisissa perusoikeussäännöksiä koskevissa luvuissa ei kuiten-
kaan tarkemmin analysoida kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden sisältöä suh-
teessa perusoikeuksiin. Ihmisoikeuksia koskeva kappale on sijoitettu myös perusoi-
keuksia koskevan kolmannen pääluvun alaluvuksi, jolloin ihmisoikeudet nähdään 
ikään kuin alisteisina, perusoikeuksia tukevina oikeuksina. Myös Euroopan unionin 
perusoikeudet on nostettu omaksi alaluvukseen (4.1.4), mutta EU-sääntelyyn pala-
taan uudelleen vielä luvuissa kuusi ja seitsemän, joissa käsitellään EU-oikeutta osana 
Suomen oikeusjärjestystä sekä EU-säädösten täytäntöönpanoa.361 

Ensimmäisen Suomen ratifioiman Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen, Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen ratifioinnin aikaan tuomioistuinten ja lainsoveltamis-
vaiheen tilanne oli vielä nykyisestä poikkeava, koska tuomioistuinten käytössä ei ollut 
perustuslain 106 §:ää, joka mahdollistaa lainsäännöksen jättämisen soveltamatta, jos 
se on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Uudemmassa oikeuskäytännössä 
on kuitenkin muodostunut useampia tapauksia, joissa perustuslain etusijasäännöstä 
on sovellettu, koska taustalla on myös ristiriita Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja 
EIT:n ratkaisukäytännön kanssa.362  

Kotimaista oikeuskäytäntöä arvioitaessa Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön vaikutus näkyy merkittävässä mää-
rässä tapauksia.363 Euroopan ihmisoikeussopimu* -hakusanalla löytyy kaikkiaan 367 
tapausta Korkeimman hallinto-oikeuden FINLEX -tapauksista (14.12.2021), ja kor-

                                                      
358 Lainkirjoittajan opas, luku 4.1.3.  
359 HE 309/1993 vp, s.75. H19.  
360 H17.  
361 Lainkirjoittajan opas, luku 4.1.4. 
362 Ks. esim. KKO 2012:11, jossa Suomi oli saanut isyyslakia koskevia langettavia tuo-
mioita, ja KKO 2015:14, jossa etusijasäännöstä sovellettaessa viitatiin Neziraj v. Saksa 
-tapaukseen (8.11.2012, 30804/07). 
363 H2, H16. 

http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-1/#jakso-4-1-3
http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-1/#jakso-4-1-4
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keimman oikeuden ennakkopäätöstietokannasta 292 osumaa (14.12.2021). Vastaa-
vasti ”Euroopan ihmisoikeustuomioistui*” hakusanalla löytyi KHO:n osalta 220 
(14.12.2021) ja KKO:n ennakkopäätöksistä 254 (14.12.2021). Tilastojen valossa sekä 
itse sopimukseen viittaaminen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen valvonta-
käytäntöön viittaaminen on vakiintunut osaksi suomalaista tuomioistuinkäytäntöä.  

Euroopan ihmisoikeussopimusta hyödyntävä oikeuskäytäntö kohdistuu tietyille oikeu-
den aloille, kuten ulkomaalaislainsäädännön tulkintaan.364 Tarkasteltaessa tuomiois-
tuinten ratkaisuja tarkemmin Euroopan ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta, voi-
daan havaita selkeä, vaiheittain tapahtunut tuomioiden laadullinen kehitys, joka voi-
daan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäistä vaihetta voidaan kutsua ihmisoikeus-
velvoitteiden tunnistamisen vaiheeksi. Ensimmäisissä viittauksissa ei ole nimenomai-
sesti mainittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja nimeltä, vaan viitattu 
niihin yleisemmillä ilmauksilla.365 Samaan aikaan toisissa tapauksissa viitattiin jo yksi-
löityyn tapaukseen.366  

Tulkinnallisen vuoropuhelun aikakaudeksi nimitettyyn toiseen vaiheeseen siirryttiin 
vuonna 2007. Ulkomaalaislainsäädännön soveltamisen osalta on nähtävissä hyvinkin 
yksityiskohtaiseen arviointiin perustuvia kannanottoja367, joissa tarkastellaan ihmisoi-
keusvelvoitteiden ja kansallisen lainsäädännön yhteensopivuutta. Näitä tapauksia voi-
daan pitää jonkinlaisen uuden aikakauden ilmentyminä. Selkeä muutos on havaitta-
vissa erityisesti viittausten yksityiskohtaisuudessa.368 Merkitystä näyttää olevan myös 
sillä, millaisessa kokoonpanossa korkein hallinto-oikeus on tuolloin toiminut. Yksityis-
kohtaisia viittauksia näkyy aluksi enemmän niissä tapauksissa, joissa kokoonpanoon 
on kuulunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta palannut Matti Pellonpää. Hyvin 
nopeasti KHO on laajemminkin siirtynyt uuteen avoimemman viittaustyylin käyttöön. 
Esimerkiksi KHO 2008:90 ilmentää uuden, aikaisempaa avoimemman tulkinnan va-

                                                      
364 H16. 
365 Ks. esim. KHO 1999:49 tai KHO 2004: 4. 
366 Ks. esim. KHO 2004:121. 
367 Ks. esim. KHO: 2007:47, KHO 2007:48 ja KHO 2007:49. 
368 Ks. tarkemmin tapauksia analysoidaan Viljanen 2007, s. 1123–1133. Erityisesti s. 
1133: ”Lopuksi on nostettava esille vielä ratkaisujen tärkeä ohjaava vaikutus suomalai-
selle lainkäytölle. Tuomiot sisältävät positiivisen viestin ihmisoikeustuomioistuimen tul-
kintakäytännön aikaisempaa yksilöidymmästä hyödyntämisestä. Korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa on ymmärretty, etteivät viittaukset sopimusmääräyksiin ole riittäviä. 
Ihmisoikeuskeskustelun edistäminen kansallisella tasolla edellyttää yksilöityjä peruste-
lutason viittauksia ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytäntöön. Korkeimpien oi-
keuksien arvovaltaa ei vähennä viittaaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tul-
kintakäytäntöön. Päinvastoin kyse on arvokkaasta toiminnasta perusoikeuksien turvaa-
mista koskevan perustuslain 22 §:n hengessä. Oikeusjärjestelmälle on 2000-luvulla en-
tistä tärkeämpää olla valmis kansallisen ja kansainvälisen tason vuoropuheluun.” 
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kiintuneen KHO:n perustelukäytäntöön. Korkein hallinto-oikeus esittelee seitsemän ih-
misoikeustuomioistuimen ratkaisua, joiden avulla kuvataan EIT:n tulkintalinja ulko-
maalaisen karkottamista koskevassa asiassa. 

Myös muista Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksista löytyy jonkin verran esi-
merkkejä, joissa avataan lainsoveltamiseen liittyviä käsitteitä viittaamalla sopimus-
määräyksiin ja käymällä tulkinnallista vuoropuhelua. Ihmiskaupan vastaista toimintaa 
koskeva yleissopimus on edellisten vuosien aikana saanut jalansijaa erityisesti kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa. Siinä, missä ihmiskauppatapauksissa korkein 
oikeus viittaa rikoslain 25 luvun 3 ja 3 a §:iin, joiden kohdalla yleissopimus on huomi-
oitu lainsäädäntövaiheessa, KHO nostaa yleissopimuksen nimenomaisesti esille rat-
kaisunsa perusteluissa. KHO on viitannut yleissopimukseen esimerkiksi ihmiskaupan 
käsitettä määritellessään369 sekä problematisoidessaan mahdollista uhriutumisen vaa-
raa oleskeluluvan myöntöprosessissa370. Tästä huolimatta viittaaminen yleissopimuk-
seen ei ole säännönmukaista korkeimman hallinto-oikeudenkaan ratkaisukäytän-
nössä.371 

Sama päätelmä on tehtävissä myös Istanbulin sopimuksen osalta korkeimman oikeu-
den ratkaisukäytännössä. Korkein oikeus on viitannut Istanbulin sopimukseen ran-
gaistuksen mittaamista koskevissa perheväkivaltatapauksissa.372 Tapauksessa KKO 
2020:20 katsottiin hovioikeuden toimesta, että rangaistusta mitattaessa tulee ottaa 
huomioon Istanbulin sopimus, sillä sopimusta ratifioitaessa katsottiin, että sopimus-
määräykset eivät edellyttäneet erityisen koventamisperusteen säätämistä, koska tuo-
marilla on rangaistuksen mittaamista koskevan rikoslain 6 luvun 4 §:n nojalla mahdol-
lisuus ottaa 46 artiklassa tarkoitetut seikat huomioon rangaistusta määrätessään.373 
Tämän vuoksi hovioikeus katsoi ratkaisussaan, että Istanbulin sopimuksen mukaiset 
raskauttavat seikat tuli ottaa huomioon rangaistusta koventavana perusteena neljässä 
syytekohdassa koska rikokset olivat kohdistuneet entiseen aviopuolisoon. Korkein oi-
keus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisua. KKO viittasi tapausta ratkaistessaan aikai-
sempaan oikeuskäytäntöönsä asioissa KKO 2002:2, KKO 2012:9 ja KKO 2018:22. 

Kolmas vaihe oikeuskulttuurin kehittymisessä tuomioistuimissa on selkeästi kohdistu-
nut perustuslain 106 §:n etusijasäännöksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen so-
veltamiseen. Tätä vaihetta voidaan kutsua kehittyvän tulkinnallisen harmonisoinnin 
kaudeksi. Suomessa on selkeästi monilta osiltaan päästy siihen vaiheeseen, josta esi-
merkiksi perusoikeusuudistuksen esitöissä puhutaan. Ongelman ytimen muodostaa 

                                                      
369 KHO 2017:42.  
370 KHO 2016:99. 
371 H16. 
372 H2, H20. 
373 HE 155/2014 vp, s. 59–60. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
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tällä hetkellä kuinka kattavasta tulkinnallisesta vuoropuhelua ja kuinka syvälle pintata-
son alapuolelle tulkinnallinen vuoropuhelu on edennyt. Erityisesti pohdintaa herättää 
lukuisat esimerkit siitä, että eurooppalaisella tasolla on noussut kansallisen tulkinnan 
etusijaa korostavia ratkaisuja. Näistä tunnetuimpia ovat Venäjän ja Puolan kansallis-
ten toimijoiden linjaukset, joissa kyseenalaistetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men auktoriteetti.374 Erityisen huolestuttavana voidaan pitää 24.11.2021 annettua 
Puolan perustuslakituomioistuimen (Trybunał Konstytucyjny) ratkaisua, jossa todettiin 
sopimuksen ja EIT:n tulkintakäytännön olevan Puolan perustuslain vastaisia.375  

Tämän kaltaista kehitystä on havaittavissa myös esimerkiksi uusimman Euroopan 
neuvoston ihmisoikeussopimuksen eli Istanbulin sopimukseen liittyen. Euroopan neu-
voston jäsenvaltioiden välillä on ollut eroavaisuuksia sopimuksen hyväksymisessä. Is-
tanbulin sopimus on erityisesti ollut vaikeuksissa, kun Turkki vetäytyi sopimuksesta. 
Turkin toimet heijastelevat myös laajempaa anti gender –liikehdintää Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Lisäksi tämä on osoittanut, että eurooppalainen oikeuskulttuuri ihmis-
oikeussopimusten jalkauttamisessa on koventunut. Toistaiseksi Suomessa ei ole ha-
vaittavissa vastaavaa liikehdintää, mutta ilmapiirin pelätään jalkautuvan myös suoma-
laiseen ihmisoikeuskeskusteluun.376 Toisaalta Turkin vetäytymisen todetaan antaneen 
sopimukselle ja sen tarkoitukselle runsaasti myönteistä huomiota.377 

Tarkasteltaessa yleissopimusta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, yleissopimusta 
lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä 
yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta, voidaan havaita sopimusten korostavan uhrilähtöisyyttä ja pyrkivän vä-
hentämään uudelleen uhriksi joutumisen riskiä. Uhrit pyritään ohjaamaan tukitoimien 
piiriin ja tarjoamaan heille mahdollisimman oikea-aikaista ja oikeasuhteista apua. 
Rangaistussäännöksien muuttamisen lisäksi sopimuksissa tunnistetaan myös tietoi-
suuden lisäämisen sekä kouluttamisen tärkeys.  

Yleisemmin uudemmista Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksista keskustelta-
essa on havaittavissa kehityssuunta, jossa sopimuksen kohteena olevia ilmiöitä ei ole 
kansallisella tasolla tunnistettu. Tämä on havaittavissa esimerkiksi ihmiskauppasopi-
muksen ja Istanbulin sopimuksen kohdalla. Ihmiskaupanvastaista toimintaa koskevaa 
yleissopimusta tarkastellessa voidaan todeta, että sopimuksen ratifioinnin aikana ih-
miskauppaa ei tunnistettu Suomessa tapahtuvaksi toiminnaksi, vaan Suomi nähtiin 

                                                      
374 H16. 
375 Ks. Puolan perustuslakituomioistuimen (Trybunał Konstytucyjny) ratkaisu 
24.11.2021. 
376 H1. 
377 H10. 

https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-trybunal-konstytucyjny
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-trybunal-konstytucyjny
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ennemminkin kauttakulkumaana. Tietoisuuden ja koulutuksen lisääntyessä ihmis-
kauppa on alettu tunnistaa ilmiöksi, jota tapahtuu myös Suomen rajojen sisällä 
maassa oleskelevien toimesta.378 Vuonna 2020 ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestel-
mään otettiin ensimmäisen kerran sisään enemmän Suomessa ihmiskaupan uhriksi 
joutuneita kuin ulkomailla uhriksi joutuneita.379 Uusista auttamisjärjestelmään otetuista 
247 asiakkaista naisia tai tyttöjä oli 135 ja miehiä tai poikia 112. Yhteensä vuoden 
2020 lopussa ihmiskaupan auttamisjärjestelmässä oli 916 henkilöä.380  

Naisiin kohdistuva väkivalta tai lähisuhdeväkivalta ei puolestaan ole uusi ilmiö Suo-
messa, mutta sen yleisyys on tuonut esiin ilmiön laajuuden, ja naisiin kohdistuvan vä-
kivaltaan liittyvät lukuisat eri muodot. Suomi on ollut tasa-arvon edelläkävijä, minkä 
vuoksi vallalla on ollut kulttuurinen ajatus siitä, että asiat ovat hyvin. Kansallista ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä on monesti kritisoitu sen osalta, että se huomioi julkisen 
elämän hyvin, mutta sen vaillinaisuus voidaan nähdä mahdollisuuksissa puuttua yksi-
tyiselämää ja kahden tai useamman yksityishenkilöä koskevissa oikeudenloukkauk-
sissa. Istanbulin sopimuksen myötä on vieläkin huomattavissa, kuinka kansallisella ta-
solla on vaikea hyväksyä sitä, että naiset joutuvat väkivallan uhreiksi kotonaan use-
ammin kuin miehet ja kuinka ilmiön vakavuutta ja laajuutta ei ymmärretä täysin. 381 

Suomalaisessa oikeuskulttuurissa ja GREVIOn antamissa suosituksissa näkyy, 
kuinka kansallisessa lainsäädännössä on vaikeuksia ottaa huomioon sukupuolittu-
nutta väkivaltaa. Niin ihmiskaupan kuin naisiin kohdistuvan väkivallankin ymmärtämi-
nen edellyttää, että niin ilmiöön johtavat tekijät kuin uhritkin tunnistetaan.382 Ilmiöiden 
ymmärtäminen ja niiden kotoperäisyyden tunnustaminen edesauttavat toimivien ra-
kenteiden perustamista, mitkä omalta osaltaan vaikuttavat sopimusvelvoitteiden täy-
täntöönpanoon ja toteutumiseen. Ihmiskauppaan ja sen tunnistamiseen sekä uhrien 
tunnistamiseen ja auttamiseen liittyvää lainsäädäntöä on kehitetty useamman vuoden 
ajan, minkä lisäksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa nostetaan esiin 
useita ihmiskaupan vastaista toimintaa kehittäviä toimenpiteitä.383 Sosiaali- ja terveys-
ministeriössä on asetettu ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön uu-
distamistyöryhmä, jonka toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun. Lisäksi vuonna 

                                                      
378 HE 266/2014 vp, s. 3. 
379 Vuonna 2020 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin 123 Suomessa ih-
miskaupan uhriksi joutunutta henkilöä ja 121 ulkomailla uhriksi joutunutta henkilöä. (Ih-
miskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 2021, s. 8.) 
380 Näistä 704 olivat mahdollisia ihmiskaupan uhreja ja 212 heidän huollettavanaan ol-
leita lapsia (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 2021, s. 10). 
381 H1, H14. 
382 H1. On kuitenkin myös arvioitu, että ihmisoikeuskeskustelussa naisiin kohdistuva vä-
kivalta on vienyt pohjaa lähisuhdeväkivallasta, jossa väkivallantekijä on nainen (H4). 
383 Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_266+2014.pdf
https://www.ihmiskauppa.fi/files/525/Ihmiskaupan_uhrien_auttamisjarjestelman_vuosikatsaus_1.1.-_31.12.2020.pdf
https://www.ihmiskauppa.fi/files/525/Ihmiskaupan_uhrien_auttamisjarjestelman_vuosikatsaus_1.1.-_31.12.2020.pdf
https://www.ihmiskauppa.fi/files/525/Ihmiskaupan_uhrien_auttamisjarjestelman_vuosikatsaus_1.1.-_31.12.2020.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2021 aloitti toimintansa poliisin ryhmä, joka keskittyy ihmiskaupparikosten paljastami-
seen ja tutkimiseen.384 

Myös ilmiöiden limittymistä on alettu ymmärtää aiempaa paremmin. Esimerkiksi vä-
hemmistösopimuksia ja niiden sopimusvelvoitteita on tarkasteltu useassa lainsäädän-
töhankkeessa toisiinsa limittyvinä sopimusten yhdessä tähdätessä vähemmistöryh-
mien oikeuksien kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Uudempien sopimusten osalta toi-
siinsa temaattisesti limittyvät ihmiskaupan vastainen sopimus, Istanbulin sopimus ja 
Lanzaroten sopimus. Esimerkiksi vuonna 2021 julkaistussa uudessa ihmiskaupan 
vastaisessa toimintaohjelmassa on laadinnassa otettu huomioon Euroopan neuvoston 
ihmisoikeussopimuksista ihmiskauppasopimuksen lisäksi Lanzaroten sopimus sekä 
Istanbulin sopimus.385  

Suomessa on ollut vahva perus- ja ihmisoikeuskulttuuri, ja perusoikeuksien suojan 
taso on ollut pidemmälle menevää kuin mitä kansainvälinen vähimmäistaso edellyttää. 
Joidenkin sopimusten ratifiointiprosesseista on esitetty kritiikkiä siitä, että pyritään 
saavuttamaan vain välttämättön vähimmäistaso.386 Esimerkiksi Istanbulin sopimuksen 
ratifioinnin yhteydessä annetussa työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä esitettiin 
kritiikkiä hallituksen esityksessä omaksutusta vähimmäistason saavuttamiseen perus-
tuvasta lähestymistavasta. Lisäksi esityksen katsottiin olevan ristiriidassa Suomen 
kansainvälisen naisten oikeuksia ja tasa-arvoa korostavan politiikan kanssa. Tämän 
vuoksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunta edellyttikin, että Istanbulin sopimuksen täy-
täntöönpanoa seurataan tarkasti ja ryhdytään tarvittaessa lainsäädännöllisiin tai mui-
hin toimiin.387 Suomalaisen oikeuskulttuurin perinne ilmeneekin siinä, että kansainvä-
listä sopimusta ei ratifioida ennen kuin edes vähimmäisehdot on täytetty. Monessa 
muussa maassa sopimukset ratifioidaan ensin ja täytetään ehdot sitten, jos täyte-
tään.388 

Suomalainen oikeuskulttuuri on kuitenkin saanut paljon positiivista Euroopan neuvos-
ton standardien myötä. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten myötä on saatu 
aikaan suuria muutoksia ja parannuksia niin rikosoikeuteen kuin siviilioikeuteen ja esi-
merkiksi vankilaolosuhteisiin. Tämä muutos ei rajaudu vain Suomeen, vaan kehitys on 
havaittavissa myös muissa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa.389 

                                                      
384 Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31, s. 79.  
385 OM 2021:15, s. 14.  
386 H1. 
387 TyVM 15/2014 vp, s. 7. 
388 H4. 
389 H10. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163078/OM_2021_15_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_155+2014.pdf
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3.3 Ihmisoikeuskeskustelu ja sopimusten 
tunnettuus 

Ihmisoikeuksista eri paikoissa ja tilanteissa käytävä keskustelu muokkaa osaltaan oi-
keuskulttuuria, mutta se kuvaa myös yhteiskunnan yleistä asennoitumista ihmisoi-
keuksiin. Oikeuden ja lainkäytön sekä ihmisoikeuskulttuurin kannalta on tärkeää tar-
kastella, kuka käy keskustelua ja millainen rooli heille on annettu. Ihmisoikeuskulttuu-
rilla tarkoitetaan muun muassa ihmisoikeuksiin liittyviä asenteita ja tavoitteita.  

Ihmisoikeuksien ja sopimusvelvoitteiden parempi ymmärtäminen on oleellista, jotta 
velvoitteet tulisivat huomioiduiksi myös lainvalmisteluvaiheessa aiempaa paremmin. 
Näin on mahdollista päästä eroon esitetystä mekaanisesta ihmisoikeussopimusten ja -
velvoitteiden luettelomaisesta listaamisesta ilman tarkastelua niiden vaikutuksia kä-
sillä olevaan lainsäädäntöehdotukseen.390 Huolenaiheeksi on noussut, että tieto sopi-
musten velvoittavuudesta on heikkoa ja sitä pitäisi pyrkiä syventämään. Asiantuntijuu-
den taso eri sopimuksista vaihtelee.391 Yhtenä haasteena nousi esiin ihmisoikeusken-
tän sirpaloituminen. Suomessa ihmisoikeustoimijoita on varsin paljon. Ihmisoikeus-
kentästä on muodostunut hankalasti havainnoitava kokonaisuus. Perinteisesti Suo-
messa on perustettu lisää ihmisoikeustoimijoita tavoitteena tietyn asian toiminnan te-
hostaminen sen sijaan, että vallitsevia resursseja vahvistettaisiin ja keskitettäisiin.392 
Keskittämisen puolesta puhuu mahdollinen valvonnan ja täytäntöönpanon tehostumi-
nen, hajautettu rakenne mahdollistaa toimijoiden itsenäisyyden. Yleisemmin voi arvi-
oida, kuinka olemassa oleva järjestelmä asettaa haasteensa sopimusten toimeenpa-
nolle393, mutta mahdollisia muutoksia on kuitenkin syytä harkita tarkkaan, ettei tilalle 
saada vielä monimutkaisempia rakenteita.394 Toisaalta on arvioitu järjestelmän toimi-
van hyvin.395 

Perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän keskustelun taso on noussut ja ylipäätään aktivoitu-
nut Suomessa. Tässä keskustelussa ja keskustelussa ihmisoikeuksista ylipäätään on 
ollut havaittavissa erilaisia näkemyksiä ja näkemysten polarisoitumista.396 Tämä ilme-
nee Euroopan tasolla erityisesti uusien ihmisoikeussopimusten jalkauttamisessa. Esi-
merkiksi Bulgariassa Istanbulin sopimuksen ratifiointiprosessi kaatui, kun parlamentin 
jäsenet veivät asian perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi, sillä sopimuksen kat-
sottiin vaarantavan kristilliset perhearvot. Bulgarian perustuslakituomioistuin julisti 

                                                      
390 H17. 
391 H17, H19, H22. 
392 H10. 
393 H1, H5, H6, H10. 
394 H4, H21. 
395 H24. 
396 H5, H6, H20, H27. 
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yleissopimuksen Bulgarian perustuslain vastaiseksi.397 Perustuslakituomioistuimen 
päätöstä on kuitenkin kritisoitu, sillä päätöksen katsottiin perustuvan lähinnä poliittisiin 
perusteisiin jättäen oikeudellisen analyysin ohueksi. Bulgarian perustuslakituomiois-
tuin katsoi päätöksessään, että Bulgarian lainsäädäntö on sellaisenaan yhdenmukai-
nen Istanbulin sopimuksen päätavoitteiden kanssa.398  

On arvioitu, kuinka Istanbulin sopimuksen vastaliikkeeksi voisi syntyä sisällöltään eri-
lainen sopimus kuten esimerkiksi perinteisempi perheoikeussopimus.399 Kaiken kaik-
kiaan Istanbulin sopimuksen tulevaisuus nähdään myönteisenä vastaliikkeistä huoli-
matta, sillä sopimuksen jo ratifioineet maat ovat osoittaneet sitoutuneensa sopimuk-
seen ja sen tavoitteisiin. Sopimuksen kärjistyminen eurooppalaisessa keskustelussa 
ei siten näytä horjuttaneen eurooppalaista konsensusta. Turkin vetäytymisen vasta-
painoksi Liechtenstein400 ja Moldova401 ovat ratifioineet Istanbulin sopimuksen ja Ison-
Britannian ratifiointi on lähempänä kuin aikaisemmin.402 Lisäksi ulkopoliittisin keinoin 
pyritään aktiivisesti nostamaan Istanbulin sopimuksen ratifioivien maiden määrää ja 
mahdollisesti Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden ulkopuolisia valtioita liittyy sopi-
mukseen. Euroopan unionin tavoitteena on ollut ratifioida Istanbulin sopimus, mutta 
tätä on pyrkinyt estämään erityisesti Istanbulin sopimusta vastustaneet Euroopan 
unionin jäsenvaltiot. Voidaan sanoa, että periaatteellinen ja ideologinen taistelu tällä 
hetkellä ihmisoikeuskentällä käydään naisten kehossa. 403 

Vähemmistösopimuksia tunnetaan yleisesti huonommin kuin muita Euroopan neuvos-
ton sopimuksia404, ja siihen saattaa olla moniakin syitä. Erilaisiin vähemmistöryhmiin 
ja maahanmuuttajiin liittyvä keskustelukulttuuri on Suomessa suhteellisen hankalaa, 
ja oikeuksien edistäminen ei aina ole helppoa.405 

                                                      
397 Ks. A/HRC/44/52/Add.1 2019, kohta 6 ja CCPR/C/BGR/CO/4, kohta 11. Bulgarian 
perustuslakituomioistuimen ratkaisu (27.7.2018, No. 13/2018) sisälsi neljä eriävää mie-
lipidettä. 
398 Ks. esim. Ilcheva 2020, s. 49–68. Ks. myös A/HRC/44/52/Add.1 2019. YK:n naisiin 
kohdistuvan väkivallan erikoisraportoija teki maavierailun Bulgariaan, jonka pohjalta 
muodostamassaan raportissa hän kehotti Bulgariaa noudattamaan kansainvälisiä vel-
voitteitaan torjua ja ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sekä aloittamaan uudelleen 
Istanbulin yleissopimuksen ratifiointiprosessin.  
399 H10. 
400 Liechtenstein ratifioi Istanbulin sopimuksen 17.6.2021. Sopimus tuli voimaan sen 
osalta 1.10.2021. 
401 Moldova ratifioi Istanbulin sopimuksen 31.1.2022. Sopimus tulee voimaan sen 
osalta 1.5.2022. 
402 H10 ja Euroopan neuvosto 2021, Explore – Treaty Office – Full list – Chart of signa-
tures and ratifications of Treaty 210. 
403 H10. 
404 H18, H21. 
405 ks. esim. Pentikäinen 2014, s. 244–245. 

https://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.1
https://undocs.org/CCPR/C/BGR/CO/4
https://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.1
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210
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Maahanmuutto lisääntyy ja muuttaa suomalaista yhteiskuntaa entistä monikulttuuri-
semmaksi ja asettaa haasteen kielten, uskontojen ja etnisten ryhmien sekä eri kulttuu-
rien suvaitsevan yhteistoiminnan edellytysten luomiselle. Maahanmuutto on poliitti-
sesti vaikea asia, mutta siitä olisi kyettävä keskustelemaan mahdollisimman monipuo-
lisesti. Lisääntynyt maahanmuutto on jo merkinnyt vihapuheen ja suvaitsemattomuu-
den lisääntymistä Suomessa, josta valvontaelimet ovatkin suosituksissaan tehneet jo 
havaintoja. Vähemmistöpuiteyleissopimuksen neuvoa-antava komitea on todennut, 
kuinka Suomen hallituksen on löydettävä tasapaino niukkojen resurssien ja kansallis-
ten ja kansainvälisten velvoitteiden välille.406  

Saamelaiset alkuperäiskansana nauttivat myös vähemmistösuojaa. Alkuperäiskansa 
ei aina kuitenkaan haluaisi tulla käsitellyksi vähemmistönä, koska alkuperäiskansa ei 
ole tavanomainen vähemmistö, vaikka sellainen kokonsa puolesta saattaa ollakin. 
Muut kansainväliset alkuperäiskansanormit sisältävät vahvempia velvoitteita valtiolle 
kuin vähemmistönormit. Suomi ei ole toistuvista neuvoa-antavan komitean ja ministe-
rikomitean suosituksista huolimatta vielä ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön ILOn 
itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevaa yleisopimusta ja näin ollen 
Suomen saamelaisten oikeuksia turvaa vähemmistönormit.407 

                                                      
406 AFCFC/OP/IV(2016)002; CM/ResCMN(2017)1; CM/RESCMN(2020)1; myös Penti-
käinen 2014, s. 244–245. 
407 Pentikäinen 2014, s. 235. 

https://rm.coe.int/16806ae11a
https://www.refworld.org/docid/58d920be4.html
https://um.fi/documents/35732/0/CM+Resolution+2020_eng.pdf/9d7c1715-b9c2-0934-e9ff-19b0ad176386?t=1585132682824
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4 Tutkimuksen kannalta keskeiset 
kansallisen tason toimijat ja 
toimenpiteet 

4.1 Valtioneuvosto ja suositusten 
täytäntöönpano 

4.1.1 Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto 

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto (PIO-verkosto) on oikeusministeriön 
asettama, ja sen tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta, kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden kansallista täytäntöönpanoa sekä valtioneuvoston perus- ja 
ihmisoikeuspolitiikan toimeenpanoa. Verkoston rooli on keskeinen Euroopan neuvos-
ton ihmisoikeussopimusten sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanossa ja esimerkiksi 
valvontaelinten antamien suositusten saattamisessa eri ministeriöiden tietoon. Yh-
dessä sopimuksia koordinoivien ministeriöiden kanssa siitä on muodostunut tärkeä 
kanava kansainvälisten sopimusten valvontamekanismien kuten YK:n sopimusten 
määräaikaisraportoinnin kannalta ja sitä voidaan käyttää UPR-prosessissa. Kullakin 
hallituskaudella on jatkettu verkoston toimintaa Kataisen hallituksesta lähtien nykyi-
sen, vuonna 2020 nimitetyn verkoston ollessa kolmas.408  

Käsiteltävien sopimusten täytäntöönpanon valvonnan näkökulmasta korostuu erityi-
sesti tavoite vahvistaa valtioneuvoston sisäistä koordinaatiota ja vuoropuhelua perus- 
ja ihmisoikeusasioissa. Samoin verkoston tehtäväksi on asetettu seurata Suomen ih-
misoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten kansallista täytäntöönpanoa kansainvälisten 
sopimusvalvontaelinten, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, Euroopan unionin, 
ylimpien laillisuusvalvojien, erityisvaltuutettujen, eduskunnan perustuslakivaliokunnan, 
kansallisten tuomioistuinten ja keskeisten perus- ja ihmisoikeusjärjestöjen tuottaman 
tiedon pohjalta. Verkoston rooli vahvistettiin vuoden 2014 ihmisoikeusselonteossa.409 
Perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan verkoston merkitystä sen vuoksi, että 
verkosto on tuonut kaikki ministeriöt mukaan perus- ja ihmisoikeustyöhön.410 Ulkoasi-

                                                      
408 Edellisissä asettamispäätöksissä puhuttiin perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden 
verkostosta. Ks. myös verkoston tavoitteet asettamispäätöksestä VN/13668/2019.  
409 VNS 6/2014 vp. 
410 PeVL 52/2014 vp.  

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/07242559-485a-4192-acf5-0c9069a0ff3a/906b1e30-8942-4e91-a4ce-72daf0e06537/ASETTAMISPAATOS_20200213085535.PDF
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/selonteko/Documents/vns_6+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_52+2014.pdf
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anvaliokunta totesi selonteosta antamassaan mietinnössä, että valtioneuvoston pe-
rus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston perustaminen on antanut uuden työ-
välineen perus- ja ihmisoikeuksien täytäntöönpanon järjestelmälliseen seurantaan ja 
että valiokunnan näkemyksen mukaan olisi perusteltua vahvistaa verkosto valtioneu-
voston pysyväksi rakenteeksi.411 Verkoston vakinaistaminen oli myös perustuslakiva-
liokunnan näkemys.412  

Verkoston jäsenet toimivat ministeriöidensä edustajina ja siten tehtävä edellyttää tie-
donvaihtoa ja koordinaatiota myös kunkin ministeriön sisällä. Ylimpien laillisuusvalvo-
jien ja Ihmisoikeuskeskuksen osallistuminen verkoston toimintaan itsenäisinä asian-
tuntijoina tuo lisäarvoa verkoston toimintaan. Vuoden 2021 ihmisoikeuspoliittisessa 
selonteossa käsitellään myös laajasti perus- ja ihmisoikeusverkoston toimintaa. Ver-
koston toimintaa jatketaan ja verkoston rooli hyödyllisenä koordinaation ja tiedonjaon 
kanavana nousee selonteossa erityisesti esille.413 Kuitenkin verkoston toiminnassa ja 
näkyvyydessä on haasteita ja parantamisen varaa.414 

4.1.2 Hallitusohjelmat 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten sekä sopimusvalvontaelinten ratkaisujen 
ja suositusten vaikutukset eivät ole vakiintuneet osaksi hallitusohjelmien kirjauksia. 
Viittaukset ihmisoikeuksiin ovat yleensä kansainvälisessä osuudessa, kun kuvataan 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Euroopan unionia. Hallitusohjelma on hallituspuo-
lueiden yhteisesti laatima toimintasuunnitelma, jossa määritellään ne tavoitteet, joita 
hallitus aikoo toimikaudellaan toteuttaa. Hallitusohjelma perustuu hallituspuolueiden 
yhteiselle tahtotilalle edistää hallitusohjelmassa esiin nostettuja tavoitteita.  

Tarkastelun kohteena olevien ihmisoikeussopimusten vaikutukset hallitusohjelmiin 
ovat jäljitettävissä Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmaan vuo-
delta 1995.415 Kyseisessä hallitusohjelmassa korostetaan tarvetta tarkistaa kansallista 
lainsäädäntöä perusoikeusuudistuksen edellyttämällä tavalla. Uudistukset kohdistui-
vat oikeusturvan parantamiseen, jolla on selkeä yhteys myös Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen 6 ja 13 artikloihin. Myös julkisen vallan velvoitteiden täsmentäminen liittyy 
muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ja 8 artiklojen kansalliselle lain-
säädännölle asettamiin vaatimuksiin. Samoja yhteyksiä on tunnistettu muistakin oi-
keuspolitiikan osa-alueista, jotka hallituksen esityksessä mainitaan, kuten julkisuus- ja 

                                                      
411 UaVM 24/2014 vp, s.16. 
412 PeVL 52/2014 vp, s. 5.  
413 Ks. VNS 2021:91, s. 94–95. 
414 H3, H20, H21. 
415 Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen ohjelma 13.4.1995. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/uavm_24+2014_vp.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_52+2014.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163674/VN_2021_92.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://valtioneuvosto.fi/-/66-paaministeri-paavo-lipposen-hallituksen-ohjelma
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salassapitolainsäädännön uudistaminen, muutokset esteellisyyssäännöksiin sekä ri-
koslain kokonaisuudistus.  

Lipposen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelman jälkeen ihmisoikeusvelvoitteiden 
sitominen osaksi hallitusohjelmia on kehittynyt vähitellen. Jokainen hallitusohjelma on 
kuvastanut kyseisen hallituksen asettamia painopisteitä, mutta perus- ja ihmisoikeus-
kytkennät ovat löydettävissä jokaisesta tarkastellusta hallitusohjelmasta.416 Sopimus-
velvoitteita ei ole otettu huomioon riittävällä tavalla, sillä viittaukset kansainvälisiin ih-
misoikeusvelvoitteisiin puuttuvat useista sellaisista kohdista, joissa ne olisi saatu luon-
tevasti sidottua osaksi lainsäädäntöuudistuksia. Tästä voidaan nostaa esimerkkinä 
Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma417 vuodelta 2007, jossa perus- ja ih-
misoikeuksien kannalta keskeistä esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuu-
distusta toteutettaessa hallitusohjelma ei sisällä suoria viittauksia ihmisoikeussopi-
musten asettamiin vaatimuksiin. Myöskin hallitusohjelmien läpileikkaavaksi teemaksi 
nousseen oikeusturvan kehittämisen yhteydessä ei kuitenkaan tarkemmin yksilöidä 
sen yhtymäkohtia kansainvälisten sopimusvelvoitteiden tai esimerkiksi EIS:n kanssa.  

Uusien ihmisoikeussopimusten voimaan saattaminen heijastuu myös hallitusohjelmiin. 
Esimerkiksi Lipposen toisen hallituksen ohjelmassa418 vuonna 1999 näyttäytyy Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen vaikutukset esimerkiksi tuomioistuinten riippumattomuu-
den sekä oikeusturvapolitiikan kohdalla. Hallitusohjelmassa on nostettu myös edelli-
sen hallituskauden aikana voimaan tulleen kieliperuskirjan sopimusvelvoitteet kielilain-
säädännön yhteydessä. Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa419 vuonna 2015 
puolestaan nostetaan esiin tiukennukset lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ran-
gaistuksissa, minkä voi nähdä johtuvan vuonna 2011 voimaan tulleen Lanzaroten so-
pimuksen sopimusvelvoitteista. Samaan aikaan kärjistyi myös julkinen keskustelu ul-
komaalaistaustaisten henkilöiden tekemistä seksuaalirikoksista luoden otollisen het-
ken hallitusohjelman kirjauksille.  

Perus- ja ihmisoikeuksien vahvistamisen näkökulmasta keskiöön nousee Jyrki Katai-
sen hallituksen ohjelma420 vuodelta 2011. Ohjelma sisältää uuden avauksen perus- ja 
                                                      
416 Pääministeri Paavo Lipposen I hallituksen ohjelma 13.4.1995, pääministeri Paavo 
Lipposen II hallituksen ohjelma 15.4.1999, pääministeri Anneli Jäättenmäen hallituksen 
ohjelma 17.3.2003, pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen ohjelma 24.6.2003, 
pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007, pääministeri Mari Kivi-
niemen hallituksen ohjelma 22.6.2010, pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 
22.6.2011, pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, päämi-
nisteri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019, pääministeri Sanna Marinin hallituk-
sen ohjelma 10.12.2019. 
417 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007. 
418 Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma 15.4.1999. 
419 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.  
420 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011. 

https://valtioneuvosto.fi/-/66-paaministeri-paavo-lipposen-hallituksen-ohjelma
https://valtioneuvosto.fi/-/67-paaministeri-paavo-lipposen-ii-hallituksen-ohjelma
https://valtioneuvosto.fi/-/67-paaministeri-paavo-lipposen-ii-hallituksen-ohjelma
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/369535/hallitusohjelma-jaatteenmaki.pdf/f1016092-e36c-4a09-8e20-f1250e4ff063/hallitusohjelma-jaatteenmaki.pdf?t=1414595372000
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/369535/hallitusohjelma-jaatteenmaki.pdf/f1016092-e36c-4a09-8e20-f1250e4ff063/hallitusohjelma-jaatteenmaki.pdf?t=1414595372000
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/369117/hallitusohjelma-vanhanen.pdf/da627124-c0ee-4015-9642-197b11013c02/hallitusohjelma-vanhanen.pdf?t=1414592527000
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf?t=1630599802589
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/367816/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf/4ece08eb-c703-4bc0-ac36-ab93e3a00607/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf?t=1414587270000
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/367816/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf/4ece08eb-c703-4bc0-ac36-ab93e3a00607/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf?t=1414587270000
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf?t=1630599802589
https://valtioneuvosto.fi/-/67-paaministeri-paavo-lipposen-ii-hallituksen-ohjelma
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf?t=1434628247000
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/147449/Kataisen+hallituksen+ohjelma/81f1c20f-e353-47a8-8b8f-52ead83e5f1a/Kataisen+hallituksen+ohjelma.pdf?t=1414577287000
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ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistamiseksi. Hallitusohjelma sisältää päätöksen 
ensimmäisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman laatimisesta vuonna 
2011421. Hallitusohjelmaan sisältyy runsaasti erilaisia oikeusturvaan liittyviä uudistuk-
sia ja erityisenä huomiona on ensimmäistä kertaa viittaus hallitusohjelmatasolla Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Hallitusohjelmassa päätettiin uudistaa isyyslaki 
ja ajanmukaistaa avoliitossa syntyneiden lasten isyyden tunnustaminen. Näiden pää-
tösten taustalla olevaa EIT:n tulkintakäytäntöä ei kuitenkaan erikseen mainita. Lisäksi 
hallitusohjelma sisältää lukuisia viittauksia eri vähemmistöjen asemaa koskeviin hank-
keisiin ja näihin ryhmiin kohdistuvan syrjinnän ehkäisemiseen. Myös ihmiskauppaan 
(ihmiskauppasopimuksen ratifiointi v. 2012) liittyvien ja erilaisten itsemääräämisoikeu-
den kannalta keskeisten rikoslain säädösten uudistamistarve huomioitiin.  

Antti Rinteen422 ja Sanna Marinin hallitusten ohjelmat vuodelta 2019 ovat rakenteel-
taan erilaisia kuin aikaisemmat hallitusohjelmat. Niissä annetaan ensin tilannekuva ja 
sen jälkeen esitellään keinot. Tilannekuvassa korostuu oikeusvaltio sekä perus- ja ih-
misoikeuksien noudattaminen. Erikseen mainitaan sitoutuminen kansainvälisiin ihmis-
oikeussopimuksiin ja EU:n perusoikeuskirjaan. Marinin hallitusohjelman mukaan: 

Suomi tukee, vahvistaa ja kehittää kansainvälistä oikeutta ja monenkeskistä so-
pimusjärjestelmää. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten implementointia ja 
valvontaa on edistetävä ja vahvistettava, mukaan lukien Istanbulin naisiin koh-
distuvan väkivallan vastainen sopimus.423 

Istanbulin sopimus näyttäytyy hallitusohjelmassa aiemmasta poikkeavalla tavalla kir-
jauksen tasolla. Myös Lanzaroten sopimus tuodaan nimenomaisesti esille sen toi-
meenpanosuunnitelmaa koskevassa kirjauksessa.424 Naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevassa osuudessa kuvataan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus-
ten asettamia vaatimuksia sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Marinin halli-
tusohjelma sisältää useita kirjauksia, joiden kautta pyritään parantamaan sekä täysi-
ikäisen että alaikäisen väkivaltaa tai seksuaaliväkivaltaa kokeneen uhrin asemaa. Hal-
litusohjelma sisältää kirjaukset esimerkiksi seksuaalirikoslainsäädännön uudistami-
sesta, lähestymiskieltolainsäädännön tarkastelusta, kansallisesta lapsistrategiasta ja 
sopimusten toimeenpanosuunnitelmista.425 Lanzaroten sopimuksen ja Istanbulin sopi-
muksen sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanemiseksi tapahtuneita lainsäädäntömuu-
toksia käsitellään tarkemmin luvussa 3.1.5.  

                                                      
421 Kataisen hallitusohjelmassa (s. 24) käytetään vielä ilmaisua ensimmäinen kansalli-
nen ihmisoikeustoimintaohjelma.  
422 Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. 
423 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, s. 60. 
424 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, s. 91. 
425 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana ovat havaittavissa osana Marinin hallitus-
ohjelmaa, ja siihen sisältyy myös kielipoliittisia kirjauksia valvontaelimiltä saatujen lin-
jausten mukaisesti. Nämä ilmentävätkin varsin selkeästi saatuja suosituksia, jotka 
koskevat eri tavoin ruotsin-, saamen- ja romanikielisten oikeuksia kuin myös karjalan 
kielen elvyttämistä sekä tietoisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämistä erilaisista kielel-
lisistä ryhmistä. Myös ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin edellytysten selvittämistä jat-
ketaan, sillä sopimusta ei ole vielä ratifioitu useista hallitusohjelmamaininnoista huoli-
matta. Hallitusohjelmassa nostetaan esiin myös saamelaisten totuus- ja valvontako-
missio, joka aloitti työnsä lokakuussa 2021.426 

Ihmisoikeuksiin viitataan erityisesti ulkomaalais- ja turvapaikkapolitiikan kehittämi-
sessä. Tärkeän osan hallitusohjelmassa muodostaa oikeusvaltio-osio, jossa erityisesti 
kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeusongelmien tunnistamiseen ja raportointiin 
liittyviin puutteisiin. Ohjelmaan sisältyy lukuisia hyvin yksityiskohtaisia uudistustavoit-
teita, joiden taustalla on ihmisoikeussopimusten asettamia velvoitteita ja osin myös 
valvontakäytäntöä. Näistä erityisesti näkyvässä asemassa on sukupuolen korjaami-
seen ja itsemääräämisoikeuteen liittyvän normiston uudistaminen. 

4.1.3 Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmat ja selonteot 

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustyön keskeiset asiakirjat ilmenevät hallitusohjel-
man lisäksi perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta sekä ihmisoikeuspoliittisesta se-
lonteosta. Valtioneuvoston toimintaohjelmat ovat vakiintuneet kerran hallituskaudessa 
tehtäviksi, mutta niiden muoto on vaihdellut. Nämä ovat niin sanotusti tavoitteellisia 
politiikka-asiakirjoja, joilla on oma roolinsa ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden asettami-
sessa.427  

Ensimmäisen toimintaohjelman laajasta hankepohjaisesta mallista on päädytty nykyi-
seen malliin, jossa korostuvat erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seu-
rannan kehittäminen. Valtioneuvosto käsittelee kerran vaalikaudessa toimintaohjel-
man ja tekee siitä periaatepäätöksen.428 Laadittaessa toimintaohjelmaa on otettu huo-
mioon kansainvälisten sopimusvalvontaelinten suositukset. Niiden merkitystä ei ole 
kuitenkaan avoimesti ilmaistu esimerkiksi nykyisen toimintaohjelman indikaattorien 
valinnan yhteydessä. Asiantuntijat voivat päätellä, millaiset yhteydet valituille indikaat-
toreilla on ollut kansainvälisten valvontaelinten suosituksiin, sen sijaan toimintasuunni-
telman huolellisempi dokumentointi olisi avannut vastaavat yhteydet myös laajem-
malle piirille. Kun tavoitteena on vahvistaa seurantaa ja kiinnittää se nimenomaan 

                                                      
426 Saamelaiskäräjälain muuttamista koskeva tietopaketti eduskunnan sivuilla. Saame-
laisten totuus- ja sovintokomissiosta tietoa valtioneuvoston kanslian sivuilta. 
427 Valtioneuvoston julkaisuja 2021:59, s. 20. 
428 PeVL 56/2017 vp, s. 2. 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/saamelaiskarajalain-muuttaminen.aspx
https://vnk.fi/saamelaisten-totuus-ja-sovintokomissio
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163280/VN_2021_59.pdf?sequence=1&isAllowed=y


VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:17 

105 

käytettävissä olevaan tietoon, edellyttää tavoitteen saavuttaminen suositusten ja käy-
tettävien indikaattorien yhteyden avointa kuvaamista ja huolellista dokumentointia. 
Näin pystytään myös arvioimaan miten hyvin lainvalmistelussa ja muussa julkisen hal-
lintotoiminnan käytössä on hyödynnetty käyttöön varattuja tietokantoja.  

Ihmisoikeuspoliittisessa selonteoissa on otettu huomioon Euroopan neuvoston valvon-
taelinten antamat suositukset Suomelle. Selonteoissa linjataan valtioneuvoston perus- 
ja ihmisoikeustoimintaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ensimmäisen selon-
teon Suomen hallituksen ihmisoikeuspolitiikasta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle 
antoi silloinen ulkoministeri Tarja Halonen vuonna 1998.429 Kerran vaalikaudessa an-
nettavaksi suunniteltua selontekoa ei ole kuitenkaan annettu kerran vaalikaudessa, 
vaan edellinen selonteko annettiin vuonna 2014 ja seuraavaa saatiin odottaa joulu-
kuuhun 2021. Vuoden 2021 selonteossa kansainvälisten valvontaelinten Suomelle an-
tamat suositukset näkyvät mm. vihapuheen ja verkkohäirinnän yhteydessä, jossa to-
detaan, että Suomi on saanut suosituksia kansainvälisiltä ja eurooppalaisilta sopimus-
valvontaelimiltä tehokkaammasta toiminnasta. Selonteon alaviitteessä ei kuitenkaan 
erikseen mainita, mikä eurooppalainen valvontaelin oli kyseessä, vaan viitataan aino-
astaan YK:n ihmisoikeuskomitean Suomen 7. määräaikaisraporttia (KP-sopimus) kos-
kevaan suositukseen.430 Toinen selkeä maininta alueellisten ja kansainvälisten val-
vontaelinten suosituksista on maahanmuuttoa käsittelevässä alaluvussa. Tässä koh-
din ei myöskään ole mainintoja erityisiin valvontaelimiin tai Euroopan neuvoston sopi-
muksiin, vaikka kuvatut teemat implisiittisesti viittaavat esimerkiksi ihmiskaupan vas-
taiseen sopimukseen tai vähemmistösopimuksiin.  

Samoin kuin perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman osalta, nykyinen ihmisoikeuspoliit-
tisen selonteon malli vaatii kehittämistä, jotta se laadultaan vastaisi sille asetettuihin 
tavoitteisiin. Erityisen tärkeää on kehittää raportointia siten, että sen avulla on mahdol-
lista myös varmistaa, miten suositukset on huomioitu. Nyt selonteko jättää kertomatta 
sen mitä on toteutettu ja mitä ei ole toteutettu. Selonteon pitäisi sisältää avoin kuvaus 
myös niistä täytäntöönpanon ongelmista, joita on ilmennyt. Nyt näiden ongelmien tun-
nistaminen on vaikeaa. Tilanteen kuvaamiseksi ei käytetty riittävästi konkreettisia esi-
merkkejä, vaan on tyydytty hyvin yleisluontoisiin kuvauksiin toteamalla esimerkiksi, 
että ”[u]seisiin saatuihin suosituksiin on jo reagoitu, lisäksi seuraamme oikeuksien to-
teutumista käytännössä ja valmistelemme tarvittavat säädösmuutokset.” Kunnollinen 
vaikutusten arviointi edellyttää yksityiskohtaisempaa kuvausta siitä, miten suositukset 
näkyvät lainvalmistelussa ja hallinnon toiminnassa.  

                                                      
429 Ulkoministeri Halosen eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle antama selonteko Suo-
men ihmisoikeuspolitiikasta 1998. 
430 Valtioneuvoston ihmisoikeuspolitittinen selonteko 2021, s. 88 alaviite 145. 

https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
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T IETOLAATIKKO 

Tietopankki 

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman keskeiseksi saavutukseksi voidaan 
nostaa sopimusvalvontaelinten antamien suositusten tietopankki.  Se mainitaan myös 
vuoden 2021 ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa.  Valtioneuvosto on perustamassa 
tietopankkia, joka sisältää tietoa sekä YK:n että Euroopan neuvoston 
sopimusvalvontaelinten antamista Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanoa 
koskevista suosituksista. Tietokantaa olisi tarkoitus päivittää säännöllisesti siten, että se 
sisältäisi ministeriöiden antamat tiedot tehdyistä toimista suositusten 
täytäntöönpanemiseksi. Tietopankin on tarkoitus toimia työkaluna, jonka avulla seurataan 
koordinoidusti kansallista täytäntöönpanoa ja tehostetaan määräaikaisraportointia.  

Lisäksi tietopankilla pyritään lisäämään tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumisesta, sekä tunnistamaan perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia niin hallinnon 
toiminnassa, että lainvalmistelussa. Tietopankki tarjoaa suunnitelmien mukaisesti tietoa 
myös lainsäädännön jälkiarviointia varten. Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 
yhteydessä on nostettu esille, että tietopankki palvelisi ministeriöiden lisäksi laajasti eri 
toimijoita. Palvelun hyödyt näkyisivät kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, kun esimerkiksi 
viranomaisten, ylimpien laillisuusvalvojien sekä erityisvaltuutettujen olisi aiempaa helpompi 
hyödyntää tietopankkiin kerättyjä tietoja osana toimintaansa. Myös kansalaisjärjestöjen 
näkökulmasta tietopankilla olisi tärkeä rooli, sillä yhteen paikkaan kerätty tieto helpottaa 
sekä niiden oman toiminnan organisoimista kuin myös sopimusvelvoitteiden 
täytäntöönpanon valvontaa. Tietopankki olisi kaikille avoin, saavutettava ja julkinen 
verkkopalvelu ja sen käyttökielinä olisivat molemmat kansalliskielet sekä englanti. 
Ulkoministeriön oikeuspalvelu ylläpitää palvelua.  

Tietopankin perustaminen saa laajaa kannatusta ja sen luominen on tärkeä osa nykyi-
sen järjestelmän puutteiden korjaamista. Erityisesti järjestelmän voidaan nähdä tuo-
van kaikki ministeriöt entistä vahvemmin mukaan perus- ja ihmisoikeustyöhön. Haas-
tatteluaineistossa esitettiin kuitenkin huoli kokonaiskuvan puuttumisesta ja tiedon saa-
tavuudesta. Ongelmalliseksi koettiin myös se, että valvontaelinten tuottaman tiedon 
käyttäminen painottuu ainoastaan määräaikaisraportointivaiheeseen. Onnistunut ko-
konaisvaltainen perus- ja ihmisoikeustyö ministeriöissä on mahdollista vain, jos val-
vontaelinten tuottama tieto on helposti ja säännönmukaisesti lainvalmistelijoiden käy-
tössä. Perus- ja ihmisoikeusyhteyksiä ei ole riittävästi saatu osaksi säännöllistä lain-
valmistelua kaikissa ministeriöissä, vaikka useita myönteisiä esimerkkejä haastatte-
luissa tuotiin esille.431 

                                                      
431 H20, H23. 
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4.1.4 Hankkeet, toimeenpanosuunnitelmat ja 
toimenpideohjelmat 

Keskeinen tapa edistää hallitusohjelman kirjauksia on erilaiset hankkeet. Hankkeille 
on ominaista hallitusohjelmakirjausten toteuttamisen lisäksi se, että niiden toimikausi 
kestää yleensä yhden vaalikauden ajan. Tästä voidaan mainita esimerkkinä Istanbulin 
sopimuksen täytäntöönpanoon tähtäävä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaoh-
jelma vuosille 2020–2023.432 

Lainsäädäntöhankkeet, toimeenpanosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat tarjoavat 
mahdollisuuden sitoa kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja niiden sopimusvelvoit-
teet osaksi kansallista lainsäädäntöä ja toimintaa. Erilaisten hankkeiden ja ohjelmien 
avulla on myös mahdollista kartoittaa tiettyyn ilmiöön liittyvää sääntelyä ja sen kehi-
tystarpeita. Usein kansainvälisten valvontaelinten suositukset ovat suhteellisen ylei-
sellä tasolla esitettyjä eikä niissä pystytä huomiomaan riittävällä tarkkuudella mahdol-
lisia kansallisia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat sopimusvelvoitteiden kansalliseen täy-
täntöönpanoon. Esimerkiksi Euroopan uudistetun sosiaalisen peruskirjan kansallista 
täytäntöönpanoa on hankala selittää kansainväliselle valvontaelimelle monimutkaisen 
sosiaaliturvajärjestelmän vuoksi. 433 Lainsäädännön uudistamishankkeiden onkin 
nähty olevan luonteva kohta tarkastella Suomen saamia suosituksia ja jalkauttaa niitä 
osaksi lainsäädäntöä.434 Jää kuitenkin pitkälti hankkeen työryhmän vastuulle, minkä-
laisen roolin sopimusvelvoitteet saavat ja kuinka kiinteästi ne sidotaan kehitystyöhön 
mukaan. Esimerkiksi ihmiskaupan vastaisessa toimintaohjelmassa on huomioitu kat-
tavasti kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet sekä muun muassa GRETAn antamat 
maakohtaiset suositukset.435  

Toimeenpanosuunnitelmien toteutumista seuraamalla voidaan myös täydentää ja tar-
kentaa suunnitelmaa. Näin on toimittu esimerkiksi Istanbulin sopimuksen osalta, jonka 
toimeenpanosuunnitelma laaditaan hallituskauden pituiselle neljän vuoden ajalle, 
mutta jota seurataan ja tarkistetaan vuosittain.436 Toisena esimerkkinä voidaan nostaa 
vähemmistösopimusten osalta valtioneuvoston romanipoliittinen ohjelma (ROMPO), 
2018–2022. Ohjelmaa seurataan niin vuosiseurannan, puoliväliseurannan kuin indi-
kaattorienkin avulla.437 Näin sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanossa voidaan pitää 
mukana ihmisoikeussopimusten seuranta ja aikaansa sidottu luonne, ja muuttuviin 
tarpeisiin on mahdollista mukautua.  

                                                      
432 OM 2020:15.  
433 H17. 
434 H13. 
435 OM 2021:15, s. 15–16.  
436 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:16. 
437 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 3/2018, s. 75–80.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162499/OM_2020_15_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163078/OM_2021_15_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160401/16_2017_Istanbulin%20sopimuksen%20tps%202018-21_suomi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160845/03_18_Suomen%20romanipoliittinen%20ohjelma_2018_2022_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Hankkeiden ja toimeenpanosuunnitelmien avulla on mahdollista kohdistaa lainsää-
däntöä nopeammin huomiota tiettyyn ilmiöön. Vaikka esimerkiksi toimeenpanosuunni-
telmat vaativat usein lainsäädäntöä niiden rakenteiden ja rahoituksen vakiinnutta-
miseksi, voidaan erilaisten toimenpideohjelmien avulla sitouttaa valtionhallinnon eri 
toimijoita sekä kansalaisjärjestöjä. Institutionaalinen kehitys esimerkiksi vähemmistö-
jen oikeuksien turvaamiseksi on ollut merkittävää hankepohjaisten toimintamallien va-
kiinnuttaessa asemaansa.438 

Romanipoliittisen ohjelman seurannan yhteydessä todetaan, että  
”ohjelman tavoitteiden toteutuminen riippuu keskeisesti poliittisesta tahdosta ja 
halukkuudesta kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi merkityksellisiä 
ovat kehittämistoimenpiteiden yhtäaikaisuus, käytettyjen rahoitusinstrumenttien 
valinta, toimeenpanoon kohdennetun rahoituksen määrä ja jakautuminen eri 
hallinnonaloille sekä -tasoille.”439  

Tämän havainnon voi sanoa pitävän paikkansa kaikkien hankkeiden ja toimenpideoh-
jelmien suhteen. Toimenpiteet ja rakenteiden institutionalisoiminen vaativat tuekseen 
niin henkilöresursseja kuin rahoitustakin. Siksi nykyinen, pitkälti hallitusohjelmakirjauk-
siin sidottu ja hankkeisiin perustuva kehityssuuntaus voidaan nähdä huolestuttavana.  
Tämä huoli tuli esille myös tutkimushaastatteluissa, joissa todettiin muuan muassa 
vahvan poliittisen tuen olevan keskeinen hankkeiden läpiviemiselle ja resursoinnin 
varmistamiselle440, mutta poliittisen tahdon puuttumisen toimivan kokonaisvaltaista 
kehitystä hidastavana.441 

Tämän lisäksi erityisesti Istanbulin sopimuksen ja Lanzaroten sopimuksen toimeenpa-
nosuunnitelmien osalta on huolestuttavaa, että toimeenpanolle ei ole varattu erillistä 
määrärahaa, vaan rahoituspohja muodostuu erillisrahoituksen kautta jättäen sen osit-
tain alttiiksi päättävien tahojen muuttuville intresseille ja rahoituksen painopisteiden 
muutoksille. Toimeenpanosuunnitelmien ja kehityshankkeiden hallituskausittaisuus ja 
erillisrahoitus ajaa tilanteeseen, jossa rakenteita on tarpeen pyrkiä institutionalisoi-
maan kiireellä ja varhaisessa vaiheessa toiminnan jatkumisen takaamiseksi.  

                                                      
438 Esim. Syrjinnän seurantajärjestelmä, Kieliasiain neuvottelukunta, Romaniasiain neu-
vottelukunta, Etnisten suhteden neuvottelukunta (ETNO), Yhdenvertaisuusneuvottelu-
kunta. 
439 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 3/2018, s. 74.  
440 H6, H14, H24, H29. 
441 H13, H24. 

https://oikeusministerio.fi/syrjinnan-seuranta
https://oikeusministerio.fi/kieliasiain-neuvottelukunta
https://romani.fi/etusivu
https://romani.fi/etusivu
https://oikeusministerio.fi/etno
https://oikeusministerio.fi/yhdenvertaisuusasioiden-neuvottelukunta
https://oikeusministerio.fi/yhdenvertaisuusasioiden-neuvottelukunta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160845/03_18_Suomen%20romanipoliittinen%20ohjelma_2018_2022_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.2 Eri toimijoiden vastuut 
4.2.1 Valtioneuvosto, eduskunta ja valiokunnat 

Perus- ja ihmisoikeuksien osalta keskeinen valiokunta on perustuslakivaliokunta. Pe-
rustuslain 74 §:n mukaisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa 
lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslain-
mukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Valiokunta kä-
sittelee sopimusvalvontaelinten kannanottoja yleensä hallitusten esitysten perustus-
lainmukaisuuden arvioinnin yhteydessä tai erilaisten laillisuusvalvojien tai muiden ker-
tomusten käsittelyn yhteydessä. Perustuslain mukaan eduskunta käsittelee sekä 
eduskunnan oikeusasiamiehen että oikeuskanslerin kertomukset. Valiokunnissa voi-
daan arvioida ihmisoikeussopimusten suhdetta suoraan käsiteltävään asiaan, tulkinta-
argumenttina kansalliselle perustuslaille tai kokonaisharkinnassa huomioon otetta-
vana tekijänä.442 

Ulkoministeriö toimittaa kansainvälisten sopimusten ja niiden valvontajärjestelmien 
ratkaisut kansanedustuslaitokselle tiedoksi, jonka vuoksi suositukset ja ratkaisut tule-
vat vain muodollisesti eduskuntaan ja valiokunnille.443 Valiokuntien rooli ihmisoikeus-
sopimusten täytäntöönpanossa voidaan nähdä reaktiiviseksi ennemmin kuin proaktii-
viseksi, sillä valiokuntien toiminta perustuu asiantuntijakuulemisille, joiden perusteella 
voi nousta ilmi ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoon liittyviä velvoitteita ja täten 
nousta esiin valiokuntien kannanotoissa.444 Valiokuntien on mahdollista käsitellä kan-
sainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita erityisvaltuutettujen, esimerkiksi yhdenvertaisuus-
valtuutetun, toimittamien kertomusten käsittelyn yhteydessä. Tällöin lähtökohtana voi-
daan nähdä olevan se, että tällainen tarkastelu sisältyy kiinteästi käsiteltävänä ole-
vaan kertomukseen.  

Valtioneuvosto ei nykyisin käsittele säännöllisesti kansainvälisten valvontaelinten 
Suomelle antamia suosituksia. Tämä tarkoittaa, että meiltä puuttuu korkeimmalla ta-
solla käytävä keskustelu Suomen ihmisoikeustilanteesta.445 Oikeusvaltion kehittämi-
sen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä on saanut yleisesityksen ihmisoikeus-
valituksista ja määräaikaisraportoinnista, mutta mitään vakiintunutta käsittelytapaa ei 
ole muodostunut. Perus- ja ihmisoikeusverkoston vakiinnuttaminen ei ole yksistään 
riittävä toimenpide. Päätöksentekijöiden vastuu perustuslain 22 §:n osalta edellyttää 

                                                      
442 H7. 
443 Ibid. 
444 H4, H6, H7. 
445 H22, H21. 
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myös riittäviä päätöksentekomekanismeja, joissa keskeiset ongelmat säännönmukai-
sesti käsitellään.  

Sama ongelma ilmenee tarkasteltaessa kansainvälisten valvontaelinten tekemien suo-
situsten käsittelyä eduskunnassa. Suomessa ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista 
annetaan tieto eduskunnan keskeisille valiokunnille. Tämä ei perustu mihinkään varsi-
naiseen selontekoon, eikä valitusten pohjalta käydä eduskunnassa keskustelua. Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut saavat keskeisen merkityksen lähinnä, 
kun niihin viitataan lain esitöissä. Erityisesti perustuslakivaliokunta ottaa kantaa näihin 
tapauksiin, mutta mitään laajempaa keskustelua täysistuntotasolla ei ole muodostu-
nut.  

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on kansainvälisesti painottunut toimija, 
jonka tehtävistä säädetään laissa (laki Euroopan neuvoston valtuuskunnasta 
354/1989). Eduskunta valitsee vaalikauden ajaksi viisi edustajaa ja näille varaedusta-
jat Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen (PACE, Parliamentary 
Asssembly of the Council of Europe). Valtuuskunnan jäsenet osallistuvat parlamen-
taarisen yleiskokouksen toimintaan Suomen edustajina ja valtuuskunta laatii vuosit-
tain kertomuksen parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta. Parlamentaarisella 
yleiskokouksella on vain rajallinen toimivalta ihmisoikeussopimuksia koskevassa pää-
töksenteossa. Yksi merkittävä tehtävä liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomareiden valintaan. Muuten ihmisoikeusasiat liittyvät PACEn tekemiin päätöslau-
selmiin, joissa voidaan esimerkiksi ottaa kantaa uusien sopimusten laatimiseen. Eu-
roopan neuvoston ministerikomitealla on kuitenkin lopullinen toimivalta hyväksyä sopi-
mukset. Valtuuskunta ei ota kantaa kotimaisiin perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin, eikä 
ihmisoikeusvalvontaelinten ratkaisuihin viitata valtuuskunnan vuosittaisessa kerto-
muksessa. Valtuuskunta ei ota kantaa asioihin, jotka liittyvät sopimusten täytäntöön-
panoon ja seurantaan Suomessa. Valtuuskunta korostaa kuitenkin kertomuksessa tu-
keaan ministerikomitealle ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanon 
valvonnassa. Samoin kiinnitetään huomioita laajoihin kansainvälisiin ja Euroopan neu-
voston sopimusvalvontaelinten työhön vaikuttaviin kehityssuuntiin.446   

Euroopan neuvoston valtuuskunnan rooli ja lainsäädännöllinen perusta toiminnalle 
tarkoittaa käytännössä sitä, että sen asemaa ei voida merkittävästi muuttaa siihen 
suuntaan, että se toimisi keskusteluareenana ihmisoikeussopimusten täytäntöönpa-
non valvonnassa. Se on kuitenkin luonteeltaan enemmän kansainväliseen toimintaan 
sopiva kuin parlamentaarisen keskustelun areena. Parlamentaarinen keskustelu edel-
lyttäisi myös sitä, että kaikki eduskuntaryhmät olisivat edustettuna, sillä nykyisessä 
kokoonpanossa on edustettuna vain kuusi ryhmää.  

                                                      
446 Ks. K 4/2021 vp.; H25. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_4+2021.pdf
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4.2.2 Ihmisoikeuskeskus 

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävä määritellään eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun 
lain 3 a luvussa. Lain 19 d §:n mainitaan ihmisoikeuskeskuksen tehtävät. Pykälän 5 
kohdassa mainitaan yhtenä ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä huolehtia muista vas-
taavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä. 
Momentin 5 kohtaan ehdotettiin otettavaksi säännös niistä perus- ja ihmisoikeuksien 
edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka eivät suoraan käy ilmi 
muista pykälän kohdista. Hallituksen esityksessä todetaan, että kohdassa tarkoitetaan 
kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen seurantaa. Ne kuuluisivat tä-
män kohdan nojalla Ihmisoikeuskeskuksen laajaan tehtävänkuvaan. Näistä tehtävistä 
tärkein olisi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamisen, kansainvälisten 
valvontaelinten Suomea koskevien suositusten ja päätelmien toimeenpanon sekä Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanon riippumaton seu-
ranta.447 

Ihmisoikeuskeskus ei kuitenkaan suoraan raportoi eduskunnalle, sillä lainsäädäntö-
vaiheessa sille ei annettu itsenäistä raportointimahdollisuutta. Vuosittain tehtävän toi-
mintakertomuksen hyväksyminen jätettiin ihmisoikeusvaltuuskunnalle, joka on Ihmis-
oikeuskeskuksen kansallinen yhteistyöelin. Hallituksen esitykseen kirjattiin, että toi-
mintakertomusta ei annettaisi eduskunnalle, mutta se olisi asianmukaista toimittaa tie-
doksi asianmukaisille erityisvaliokunnille.448 Nykyistä tilannetta voidaan pitää ongel-
mallisena. Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 31.3.2021 suosituksen kan-
sallisista ihmisoikeusinstituutioista, jossa suositellaan suoraa raportointia kansan-
edustuslaitokselle.449 Koska Suomen kansallisessa ihmisoikeusinstituutiossa nimen-
omaan Ihmisoikeuskeskus seuraa kokonaisvaltaisesti ihmisoikeussopimuksiin liittyviä 
asioita, sen tekemä suora raportointi eduskunnalle voisi edistää eduskunnassa tapah-
tuvaa Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden käsittelyä ja tietoisuutta. 

Nykyisin oikeusasiamiehen kertomuksessa on Ihmisoikeuskeskusta käsittelevä luku. 
Oikeusasiamiehen toimintakertomuksen luku kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
täytäntöönpanon seurannasta kattaa myös sopimusten valvontajärjestelmien antamia 
suosituksia Suomelle. Kertomuksessa ei kuitenkaan yksilöidä tarkemmin millaisia 
konkreettisia suosituksia on saatu. Sen sijaan Ihmisoikeuskeskuksen omat sivut ja nii-
den seurantaosio tarjoavat konkreettisempaa tietoa eri valvontaelinten kannanotoista. 
Kunkin ihmisoikeussopimuksen raportointiaikataulut ja ulkoministeriön laatimat suosi-
tuskoosteet on saatavilla Ihmisoikeuskeskuksen sivuilta. Suositukset Suomelle -koos-
tetta ei kuitenkaan päivitetä säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain.450 Suositusten 
                                                      
447 HE 295/2010 vp s. 28. 
448 Ks. HE 205/2010 vp, s. 29. 
449 CM/Rec(2021)1. 
450 Ks. suosituskoosteet Ihmisoikeuskeskuksen sivuilta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_205+2010.pdf
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/suosituskoosteet/
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koosteesta puuttuu esimerkiksi CPT:n Suomelle antamat suositukset sekä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean kannanotot 
Suomea koskevissa tapauksissa.  

Ihmisoikeuskeskus on myös esittänyt konkreettisia selvityspyyntöjä ulkoministeriölle. 
Vuonna 2021 Ihmisoikeuskeskus pyysi selvitystä Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men tuomioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen kansalli-
sista täytäntöönpanotoimista. Ihmisoikeuskeskus voi selvityspyyntöjen avulla toteuttaa 
laissa säädettyä tehtäväänsä kiinnittämällä huomiota keskeisten kansainvälisten val-
vontaelinten ratkaisujen täytäntöönpanoon.  

4.2.3 Ylimmät laillisuusvalvojat 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus on laadultaan ja kattavuudeltaan tärkein 
vuosittain eduskunnan käsittelemistä perus- ja ihmisoikeustilaa kuvaavista valtiopäi-
väasiakirjoista. Kertomukseen on vakiintunut erillinen perus- ja ihmisoikeusluku, joka 
sisältää kattavan kuvauksen erilaisista perus- ja ihmisoikeusvalvontamekanismeista ja 
kansallisen ihmisoikeusinstituution toiminnasta. Erityistä tilaa kertomuksessa saavat 
ne sopimukset, joiden valvonnassa oikeusasiamies on mukana.451 Oikeusasiamiehen 
kertomuksessa on vakiintuneesta esitelty Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toi-
mintaa ja Suomea koskevia yksilövalituksia. Osiossa ei kuvata pelkästään annettuja 
tuomioita, vaan kertomuksessa esitetään ajantasaista tietoa esimerkiksi käsittelyssä 
olevien valitusten  ja  ministerikomitean käsittelyssä olevien tuomioiden lukumäärästä.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen keskeinen tehtävä on toimia YK:n kidutuksen vastai-
sen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT) mukaisena kansallisena valvonta-
elimenä. Tehtävästä on säädetty myös laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä 
(197/2002) ja sen uudessa 1a -luvussa (495/2013). Tämän vuoksi on luontevaa, että 
Euroopan neuvoston CPT:n kannanotot näkyvät vahvasti EOA:n käsitellessä esimer-
kiksi poliisin säilytystiloja tai vankien olosuhteita koskevia kannanottoja. Erityisesti vii-
meisimmissä kertomuksissa nousee esille vankien terveydenhuoltoon liittyvät toimin-
tamallit.452 Oikeusasiamies kiinnittää huomiota myös esimerkiksi siihen, miten poliisi-
hallituksen ohjeissa viitataan sekä oikeusasiamiehen että CPT:n asettamiin standar-
deihin. 

                                                      
451 Näitä ovat vammaisten oikeuksien yleissopimus sekä YK:n kidutuksen vastaisen 
sopimuksen lisäpöytäkirjaan perustuva OPCAT-valvontamekanismi. 
452 K 8/2021 vp s. 91-92.  
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Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen vakiintunut pohja mahdollistaisi yksityis-
kohtaisemman selonteon erityisesti tuomioiden täytäntöönpanon valvonnasta. Esimer-
kiksi vuoden 2020 kertomuksessa kerrotaan, että huomattavan korkea määrä tuomioi-
den täytäntöönpanoa vaativia tapauksia on ministerikomitean käsittelyssä, mutta nii-
den tarkempaa sisältöä ja täytäntöönpanoon viivästymisen syytä ei ole esitelty.453 
Kertomus mahdollistaisi pienellä vaivalla selkeämmän välineen seurata, miten kansal-
linen täytäntöönpano on edistynyt. Tarkemmat tiedot mahdollistaisivat myös perustus-
lakivaliokunnan kannanoton asiassa.   

Oikeuskanslerin kertomusten käsittelyssä ei ole noussut esille kattavaa kuvausta Eu-
roopan neuvoston ihmisoikeussopimusten valvontaelinten vaikutuksista. Kuitenkin yk-
sittäiset sopimukset ja oikeuskanslerin viraston osallistuminen niihin nousee esille.454 
Viimeisemmissä kertomuksissa viitataan Istanbulin sopimuksen valvontaan ja GRE-
VIOn toimintaan, kun päätösten teemana on ollut poliisin toiminta, lähisuhdeväkivalta 
ja rikoksen uhrien oikeudet.455 Apulaisoikeuskansleri on käsitellyt kanteluita, joiden 
ratkaisuissa korostetaan viranomaisten vastuuta parisuhdeväkivaltaan puuttumisesta 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.456 Kanteluiden seurauksena apulaisoikeus-
kansleri arvioi omasta aloitteestaan Poliisihallituksen antamat ohjeet koskien lähesty-
miskieltoa sekä rikoksen uhrin ohjaamista ja rikosasioiden sovittelua koskevat ohjeet, 
sekä antoi niistä huomauksia. Arvioinnissaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon 
myös GREVIOn antamat suositukset Suomelle.457  

Ihmiskauppasopimuksen osalta kansallisen täytäntöönpanon valvontaan oikeuskans-
lerinvirasto kiinnitti huomiota julukuussa 2021. Apulaisoikeuskansleri antoi päätök-
sensä itsenäisesti tutkittavaksi ottamistaan 50:stä poliisilla vireillä olevaan tai päätty-
neeseen ihmiskaupparikosten ja sen lähirikosten kuten kiskonnantapaisen työsyrjin-
nän esitutkintaan. Alkusysäyksen apulaisoikeuskanslerin itsenäiselle tutkinnalle antoi 
Helsingin Sanomissa 25.4.2021 julkaistu Paavo Teittisen artikkeli ”Tutkinta lope-
tettu”.458 Tapaus kuvaa hyvin myös tiedotusvälineiden merkittävää roolia sopimusvel-
voitteiden täytäntöönpanon valvonnassa, sillä tiedotusvalineiden asialle tuoma julki-
suus voi käynnistää virallisen tutkinnan täytäntöönpanossa ilmenneistä puutteista tai 
täytäntöönpanon viivästymisestä. Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todetaan use-

                                                      
453 K 8/2021 vp, s. 186. 
454 Oikeuskansleri osallistui myös GREVIOn suorittamalle valvontakierrokselle Suo-
messa vuonna 2018. 
455 Ks. K 2/2019 vp, s. 161–163. K 12/2020 vp, s. 142–144. K 17/2021 vp, s. 24–26. 
456 OKV/1325/1/2018. 
457 OKV/11/50/2019. GREVIO on suosituksissaan Suomelle tuonut esiin puutteita am-
mattilaisten kouluttamisessa ja Istanbulin sopimuksen koskettamien ilmiöiden vakavuu-
den ja ymmärryksen lisäämistä. 
458 Teittinen 2021.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_2+2019.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_12+2020.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_17+2021.pdf
https://www.okv.fi/media/filer_public/85/e3/85e3b9d3-7e89-43ef-9d27-f75478da9e9d/okv_1325_1_2018.pdf
https://www.okv.fi/media/filer_public/91/d9/91d93319-8df9-4a37-a949-7cf22426b382/okv_11_50_2019.pdf
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aan otteeseen, että poliisilla on edelleen ongelmia ihmiskaupan uhrin tunnistami-
sessa. Päätöksessä ihmiskaupparikosten vähäisen päätymisen tuomioistuimiin todet-
tiin vaarantavan uhrien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.459 Kansallisella tasolla 
tietoisuutta ihmiskaupan tunnusmerkeistä ja uhrien tunnistamisesta on lisätty koulutta-
malla poliiseja, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa sekä lasten kanssa toimi-
via henkilöitä.460  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö huomioidaan oikeuskanslerin hallituk-
sen esityksiin ja niiden luonnoksiin antamissa ratkaisuissa ja lausunnoissa. Oikeus-
kansleri totesi Jehovan todistajia koskevan asevelvollisuuslainsäädännön muutosesi-
tyksestä, että hallituksen esityksessä olisi pitänyt erikseen mainita Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimen oikeuskäytännössä tapahtunut muutos.461 

4.2.4 Erityisvaltuutetut 
4.2.4.1 Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

Erityisvaltuutettuja ovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiaval-
tuutettu, tietosuojavaltuutettu, tiedusteluvalvontavaltuutettu sekä vanhusasiavaltuu-
tettu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kolmea ensiksi mainittua valtuutettua tutki-
muksen kannalta merkityksellisinä toimijoina. Erityisvaltuutettujen kertomuksia ja nii-
den asemaa parlamentaarisessa keskustelussa käsitellään tarkemmin luvussa 5.1. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 
noudattamista sen mukaan kuin edellä mainitussa laissa säädetään sekä yleisesti 
edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii 
kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. 
Tämän vuoksi yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa käsitellään myös ihmis-
kauppaa ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkival-
taa ja toimia ja toimintaperiaatteita niiden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Yhdenvertai-
suusvaltuutettu valvoo myös ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista sekä maasta-
poistamisen täytäntöönpanoa.462  

                                                      
459 OKV/1233/70/2021, s. 67. 
460 Esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulussa poliisin peruskoulutukseen sisältyy ihmis-
kaupan tunnistamiseen ja tutkimiseen liittyvä koulutusjakso, jonka lisäksi poliisien on tul-
lut tehdä ulkomaalaisasioiden verkkokurssi, johon on sisältynyt kattava ihmiskauppaa 
koskeva osio (Poliisi 2022).  
461 ks. K 2/2019 vp, s. 69. Viittauksessa ei nimenomaan mainita tapausta, mutta vuonna 
2011 EIT antoi suuren jaoston tuomion tapauksessa Bayatyan v. Armenia (7.7.2011, 
23459/03), jossa valittajan vankeustuomio asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi oli 
sopimuksen vastainen, rajoitus ei ollut välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa. 
462 K 6/2018 vp, s. 5. 

https://www.okv.fi/media/filer_public/f0/13/f013cca9-cbbb-4e0f-91d6-601a7ffb6dcc/ratkaisu_poliisin_ja_syyttajien_menettely_seka_ihmiskaupan_tutkinta_okv_1233_70_2021.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_2+2019.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
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Kansallisen ihmiskaupparaportoijan toimivalta perustuu Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen sopimuksen lisäpöytäkirjaan 
ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja ran-
kaisemisesta (SopS 70 ja 71/2006, tunnetaan myös Palermon sopimuksen lisäpöytä-
kirjana), mutta tehtävän ala liittyy myös Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaiseen 
sopimukseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tunnistanut puutteita kansallisessa lain-
säädännössä ja siinä miten se on sopusoinnussa ihmiskauppasopimuksen turvaamis-
velvoitteiden kanssa. Sopimus edellyttää, ettei ihmiskaupan uhri palautustilanteessa 
joutuisi uudelleen uhriksi vastaanottavassa maassa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on 
suosittanut, että Suomen tulee lainvalmistelussa, lainsäädännössä sekä lainkäytössä 
pyrkiä suojelemaan ihmiskaupan uhreja uudelleen uhriksi joutumiselta myös palautus-
tilanteissa.463 

4.2.4.2 Tasa-arvovaltuutettu 

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen, jonka 
tehtävänä on valvoa lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) eli 
tasa-arvolain toteutumista sen mukaan kuin laissa tasa-arvovaltuutetusta säädetään. 
Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa ensisijaisesti syrjinnän kiellon ja syrjivän 
ilmoittelun kiellon noudattamista. Lisäksi tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on edistää 
tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista aloittein, neuvoin ja ohjein, sekä antaa tietoja 
tasa-arvolainsäädännöstä ja sen soveltamisesta. Tasa-arvovaltuutetun tulee seurata 
tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla ja ryhtyä toimenpiteisiin sovin-
non aikaansaamiseksi tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää koskevassa asiassa.  

Tasa-arvovaltuutettu voi antaa neuvoja ja ohjeita havaitessaan tasa-arvolain rikko-
muksia, mutta tasa-arvovaltuutettu ei anna oikeudellisesti sitovia ratkaisuja. Joissain 
tapauksissa tasa-arvovaltuutettu voi viedä syrjintäasian yhdenvertaisuus- ja tasa- ar-
volautakuntaan, joka voi kieltää syrjinnän sakon uhalla.464 Tasa-arvovaltuutetun lain-
valvonta perustuu pääasiallisesti matalan kynnyksen asiakasyhteydenottoihin. Tasa-
arvovaltuutetun kertomukset sisältävät suosituksia eduskunnalle tasa-arvovaltuutetun 
havaitsemista epäkohdista.465 

Suomen kansallista ihmisoikeuskenttää on ollut vaikea selittää kansainvälisissä tilai-
suuksissa, koska kansalliset ihmisoikeusrakenteet ovat monimutkaiset ja pirstaloitu-
neet. Esimerkkinä nousi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan tehtävän 

                                                      
463 K 6/2018 vp, s. 99. 
464 K 22/2018 vp, s. 6. 
465 K 22/2018 vp, s. 9. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/25249985/34307235/Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/35a5bc3b-e791-478c-be96-053d4578db22?t=1552576238474&download=true
https://valtioneuvosto.fi/documents/25249985/34307235/Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/35a5bc3b-e791-478c-be96-053d4578db22?t=1552576238474&download=true
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sijoittuminen yhdenvertaisuusvaltuutetun, eikä tasa-arvovaltuutetun yhteyteen.466 Hal-
lituksen esityksen mukaan tasa-arvovaltuutettu katsoi, että tällä ei ollut riittäviä resurs-
seja tehtävän hoitamiseksi.467 Myös tasa-arvovaltuutetun kertomuksessa tuodaan 
esiin tasa-arvovaltuutetun riittämätön resursointi.468 

4.2.4.3 Lapsiasiavaltuutettu 

Lapsiasiavaltuutetusta säädetään laissa lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004). Lapsi-
asiavaltuutetun lainmukaisena tehtävänä on edistää eri tavoin Yhdistyneiden kansa-
kuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) toteutumista, jolloin 
toimivalta tehtävään tulee YK:lta eikä Euroopan neuvostolta. Lapsiasiavaltuutetun toi-
minta perustuu vuosittain laadittuun toimintasuunnitelmaan, jonka lisäksi toimintaa oh-
jaa lapsivaltuutetun strategia.469 Lanzaroten sopimuksen voimaansaattamista koske-
van lain (87/2011) esitöissä kuitenkin todetaan lapsiasiavaltuutetun viran ja toimenku-
van vastaavan myös Lanzaroten sopimuksen 10 artiklan 2 a kohdassa määrättyä ”riip-
pumatonta ja toimivaltaista” kansallista instituutiota lasten oikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi. Lapsiasiavaltuutettu on osallistunut myös Lanzaroten sopimuksen toi-
meenpanosuunnitelmaa valmistelleen työryhmän toimintaan asiantuntijan roolissa.470  

Lapsiasiavaltuutettu ei vastaanota kanteluita. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksit-
täistapauksia, eikä ota kantaa muiden viranomaisten päätöksiin. Lapsen oikeuksiin liit-
tyviä kanteluita käsittelee eduskunnan oikeusasiamies. Lapsiasiavaltuutetun tehtävän 
keskittyminen kanteluiden ratkaisemisen sijaan tietoisuuden levittämiseen ja lapsen 
oikeuksien yhteiskunnallisen aseman parantamiseen osoittaa, ettei hyväksi osoittau-
tunutta kantelujärjestelmää ole ollut tarkoituksenmukaista pirstaloida pienempiin osiin. 
Oikeusasiamiehen toiminnassa onkin kiinnitetty erityistä huomiota lapsen oikeuksien 
valvontaan asiaryhmän ollessa nykyisin yksi oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan 
painopistealueista.471  

                                                      
466 H10, H1. 
467 HE 123/2021 vp, s. 20. 
468 K 22/2018 vp, s. 10. 
469 Lapsiasiavaltuutetun strategia 2019–2024.  
470 Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020, s. 40.  
471 HE 163/2004 vp, s. 5. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_123+2021.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/25249985/34307235/Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/35a5bc3b-e791-478c-be96-053d4578db22?t=1552576238474&download=true
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/0/Strategia-2019-2024.pdf/a922c18a-4400-ae30-be60-5ffc5601c91e/Strategia-2019-2024.pdf?t=1600336065361
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162970/Lapsiasiavaltuutetun_vuosikertomus2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_163+2004.pdf
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4.3 Kansalaisjärjestöjen rooli 
täytäntöönpanossa ja valvonnassa 

4.3.1 Yleistä 

Eri toimijoiden mielestä kansalaisyhtekunnan rooli on merkittävä ihmisoikeussopimus-
ten täytäntöönpanossa sekä seurannassa ja kansalaisjärjestöt nostetaan haastattelu-
aineistossakin keskeiseen asemaan. Hallitusohjelmissa, selonteoissa ja toimintaohjel-
missa kansalaisjärjestöt ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman. Jo ensimmäisessä 
ulkoministeri Halosen ulkoasianvaliokunnalle antamassa ihmisoikeuspoliittisessa se-
lonteossa472 nostettiin esille vuorovaikutus kansalaisyhteiskunnan kanssa, millä on 
tärkeä rooli tiedon kerääjinä ja uusien teemojen ja kysymysten esiin nostajina. Tuo-
reessa valtioneuvoston antamassa selonteossa viitataan kansalaisyhteiskunnan mer-
kitykseen ja todetaan, kuinka ”[k]ansalaisyhteiskunnan merkitys perus- ja ihmisoikeuk-
sien täytäntöönpanon valvonnassa ja edistämisessä on kasvanut.”473  

Kansalaisjärjestöt osallistuvat ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon valvontaan ja 
tunnettuuden lisäämiseen usealla eri tavalla. Kansalaisjärjestöt osallistuvat aktiivisesti 
esimerkiksi eri ihmisoikeussopimuksien täytäntöönpanoa koskevien määräaikaisra-
porttien laatimiseen, saatujen suositusten ja kannanottojen jalkauttamiseen sekä täy-
täntöönpanon valvontaan. Kansalaisjärjestöt tuovat tehokkaasti esille ruohonjuurita-
son ongelmia ja pyrkivät ajamaan asiaa eteenpäin poliittisessa keskustelussa ja lain-
valmistelussa.474 Joidenkin sopimusten yhteydessä kansalaisjärjestöille on annettu 
mahdollisuus valittaa tai kannella sopimuksen valvontaelimille. Kansalaisjärjestöille 
annetaan myös itse sopimusteksteissä merkittävä rooli, sillä useassa sopimuksessa  
vaaditaan valtionhallinnolta tehokasta yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa sopi-
musvelvoitteiden täyttämiseksi.475 Kansalaisyhteiskunnan roolia on syytä edelleen ko-
rostaa ja vahvistaa, koska joissakin Euroopan neuvoston maissa on kansalaisyhteis-
kunnan tila toimia selvästi kaventunut.476 

                                                      
472 Ulkoministeri Halosen eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle antama selonteko Suo-
men ihmisoikeuspolitiikasta 1998, s. 6–7.  
473 VNS 2021:92, s. 39. Valtioneuvosto on asettanut uuden Kansalaisyhteiskuntapoliiit-
kan neuvottelukunnan KANEn ajalle 27.1.2022–26.1.2026.  Sen tehtävänä on muun 
muassa parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. 
474 H19. 
475Esim. ihmiskaupan vastainen yleissopimus, Lanzaroten sopimus, Istanbulin sopimus.  
476 H12, H22. 

https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/aWWKRuXtvpk8KrV9e7Dt0W-eAl/Ulkoministeri%20Tarja%20Halosen%20eduskunnan%20ulkoasiainvaliokunnalle%20a.pdf
https://oikeusministerio.fi/kane
https://oikeusministerio.fi/kane
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4.3.2 Määräaikaisvalvontaan osallistuminen 

Määräaikaisvalvonnassa kansalaisjärjestöillä voi olla useita rooleja: ne voivat osallis-
tua raporttien valmisteluun antamalla lausuntonsa osaksi valtion määräaikaisraport-
tia477, osallistua kuulemisiin ja maavierailuihin tai antaa lausuntoja valvontaprosessin 
aikana478 sekä antaa rinnakkaisraportteja479. Näin niillä on mahdollisuus tuottaa lisää 
tietoa valvontaelimen käytettäväksi ja mahdollisesti ohjata sen huomiota johonkin tiet-
tyyn ajankohtaiseen ongelmaan tai kehityskulkuun laajentaen valvontaelimen tietoi-
suutta maan tosiasiallisesta tilanteesta.480 Suomen vuoropuhelu kansainvälisten val-
vontaelinten kanssa on saanut kiitosta, sillä valvontaelimille annetaan rehellisiä ja 
suoria vastauksia, ja vuoropuhelu kansalaisjärjestökentän kanssa nähdään hedelmäl-
lisenä ja tärkeänä.481 Erityisesti kiitosta ovat saaneet valvontaelimet, jotka tekevät 
maavierailuja. Tämä mahdollistaa vuoropuhelun kirjallisen valvonnan lisäksi.   

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja havainnollistaa parhaiten kansalaisjärjes-
töjen korostunutta roolia sopimusvelvoitteiden valvonnassa. Järjestökantelumeka-
nismi luotiin täydentämään valtioiden raportoinnille perustunutta sopimusvelvoitteiden 
täytäntöönpanoa. Suomi on tällä hetkellä edelleen ainoa osapuoli, joka on hyväksynyt 
laajan järjestökanteluoikeuden myös kansallisille kansalaisjärjestöille. Järjestökantelut 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi valvoa sopimusten täytäntöönpanoa kansalli-
sella tasolla, sillä järjestökanteluiden avulla sosiaalisten oikeuksien komitean tietoi-
suutta on mahdollista kohdentaa tiettyyn, yksilöityyn artiklaan tai erityiseen kokonai-
suuteen. Kannellessaan sosiaalisten oikeuksien komiteaan järjestöillä on yleensä esit-
tää tutkimus- ja tilastotietoa, normatiivista pohjaa ja näyttöjä sopimusvelvoitteiden to-
siasiallisesta toteutumisesta.482Järjestökanteluiden avulla on mahdollista nostaa julki-
seen keskusteluun teemoja, jotka eivät muuten välttämättä saa huomiota, kuten vä-
himmäistoimeentulo tai omaishoitajien tilanne.483 Myös vähemmistöpuiteyleissopimuk-
sen uudistettu valvontamekanismi antaa mahdollisuuden kansalaisyhteiskunnan entis-
täkin laajempaan kuulemiseen ja uusien kysymysten esiin nostamiseen ja eteenpäin-
viemiseen. 

                                                      
477 Kieliperuskirja, ihmiskauppasopimus, vähemmistöpuiteyleissopimus, Lanzaroten so-
pimus, Istanbulin sopimus. 
478 Uudistettu sosiaalinen peruskirja, vähemmistösopimukset,  ihmiskauppasopimus, 
Lanzaroten sopimus, Istanbulin sopimus. 
479 Vähemmistöpuiteyleissopimus, Lanzaroten sopimus (mahdollisuus vastata temaatti-
seen kyselylomakkeeseen itsenäisesti), ihmiskauppasopimus (tuottavat tietoa osapuol-
ten väliselle komitealle maavierailujen tueksi), Istanbulin sopimus. 
480 H6. 
481 H5, H28. 
482 H11. 
483 Ibid. 
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Esimerkiksi GREVIO kuuli maavierailullaan Suomeen kansalaisjärjestöjä, ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tekevät järjestöt antoivat varjoraportin GREVI-
Olle.484 Lisäksi Ihmisoikeusliitto antoi yhteistyössä eurooppalaisen End FGM Euro-
pean networkin kanssa tekemänsä raportin tyttöjen sukuelinten silpomisesta, joka on 
erityisenä väkivallan ilmiönä jäänyt usein julkisesta keskustelusta vähemmälle huomi-
olle.485 GREVIO huomioi saamansa tiedot kansalaisjärjestöiltä raportissaan Suomelle, 
mikä on esimerkki suorasta toimijoiden välisestä vuoropuhelusta.486 

Joidenkin ihmisoikeussopimusten valvonnan kannalta kansalaisjärjestöjen rooli voisi 
olla suurempikin kuin mitä se on. Esimerkiksi kidutuksen vastaisen yleissopimuksen 
valvontaelimenä toimivan CPT:n maavierailuilla kuullaan pääasiassa ministeriöiden 
sekä muiden viranomaisten edustajia sekä haastatellaan vapautensa menettäneitä 
henkilöitä. Kansalaisjärjestöjen rooli on vähäinen. Syynä voidaan nähdä komitean 
työn luottamuksellisuus, mutta myös tämän alueen järjestötoimijoiden vähäisyys. Kan-
salaisyhteiskunnan aktiivisuutta olisikin hyvä vahvistaa.487 

Vaikka kansalaisjärjestöjen osallistuminen määräaikaisraportointiin ja sopimusvelvoit-
teiden täytäntöönpanon valvontaan onkin nähty tärkeäksi ja keskeiseksi, tutkimus-
haastatteluissa heräsi myös huoli siitä, mitkä järjestöt prosesseihin pääsevät osallistu-
maan.488 Asia ei ole ongelmaton. Osallistuminen vaatii kansalaisjärjestöltä aktiivi-
suutta ja resursseja, joten toiset järjestöt ovat keskeisemmässä asemassa kuin toiset 
johtaen tilanteeseen, jossa toisten järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa käytävään 
keskusteluun ovat suuremmat kuin toisilla. Myös valvontaelinten näkemykset voivat 
olla riippuvaisia siitä, kenen kanssa niillä on ollut mahdollisuus keskustella. Kansalais-
järjestöjen välistä yhteistyötä tulisikin lisätä mahdollisuuksien mukaan, jolloin myös 
pienempien toimijoiden osallistumismahdollisuudet lisääntyvät.489 Esimerkiksi vähem-
mistökysymyksissä kieliperuskirjan osalta ruotsin ja saamen kielten osalta on tehty 
vahvaa kielipolitiikkaa, kun taas muiden vähemmistökielten tilanne ei ole verrattavissa 
näihin.490 

  

                                                      
484 Kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraportti 2018. 
485 FGM-rinnakkaisraportti.  
486 Ks. GREVIO/Inf(2019)9; H1. 
487 H12. 
488 H5, H6, H22. 
489 H21, H24. 
490 H21. 

https://rm.coe.int/finland-ngo-parallel-report-of-the-istanbul-convention-for-grevio/16808add7e
https://rm.coe.int/flhr-end-fgm-eu-joint-shadow-report-finland/16807c8920?web=1&wdLOR=cA6595464-C481-BD45-9F9A-9DECF22ADE7F
https://rm.coe.int/grevio-report-on-finland/168097129d
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4.3.3 Täytäntöönpanon valvonta 

Kansalaisjärjestöillä on erityisen tärkeä rooli sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanon 
valvonnassa. Suositusten saamisen jälkeen ne annetaan tiedoksi keskeisille tahoille 
valtionhallinnossa, jonka jälkeen alkaa haastatteluaineiston mukaan eräänlainen hiljai-
nen kausi 491, jonka aikana suosituksille tapahtuvista konkreettisista toimenpiteistä ei 
ole välttämättä saatavilla tietoa. Tämän ns. hiljaisen kauden aikana järjestöillä ja hei-
dän aktiivisuudellaan on tärkeä rooli suositusten ja sopimusvelvoitteiden pitämisessä 
mukana ajankohtaisessa keskustelussa sekä paineen luomisessa valtionhallinnolle 
jalkauttaa saadut suositukset.492 Kansalaisjärjestöjen omalla toiminnalla on myös 
mahdollista edesauttaa suositusten toteutumista erilaisten hankkeiden ja kampanjoi-
den muodossa sekä kansainvälisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen jalkauttamisessa 
kansalliselle tasolle.493 Kansalaisjärjestöillä on myös mahdollisuus ylläpitää jatkuvaa 
keskustelua edistämistään teemoista. Tämä on tärkeää, koska asioiden eteenpäinvie-
miseksi tarvitaan pitkäjännitteistä työtä, joka jatkuu yli hankkeiden ja hallituskau-
sien.494 

Lakihankkeissa kansalaisjärjestöjen osallistaminen, kuuleminen tai lainvalmisteluun 
liittyvissä työryhmissä työskentely mahdollistaa laajan vuoropuhelun kansallisen tason 
toimijoiden välillä.495 Haastatteluaineistossa nousi esiin kansalaisjärjestöjen osallista-
misen tärkeys myös sen vuoksi, että niillä on usein ensikäden tietoa sellaisista ongel-
mista, jotka eivät ole vielä näyttäytyneet lainsäätäjälle.496 Esimerkiksi Istanbulin sopi-
muksen ympärille rakennettu NAPE on tuonut kansalaisyhteiskunnan vahvasti työryh-
män toimintaan mukaan. Tämä on osaltaan toteuttanut Istanbulin sopimukseen sisäl-
tyvää velvoitetta osallistaa kansalaisyhteiskuntaa osana sopimuksen täytäntöönpa-
noa.497 Toimikunta on myös vienyt eteenpäin GREVIOn antamia suosituksia.498  

                                                      
491 H6, H14, H15, H18. 
492 H15. 
493 H4, H9. 
494 H14, H19, H21. 
495 H17. 
496 H6, H14. 
497 H1. 
498 H28. 
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5 Päätöksenteko ja vuoropuhelu 
kansallisen tason toimijoiden välillä 

5.1 Parlamentaarinen keskustelu 
5.1.1 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusten 

käsittely 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset tarjoavat sopivan pohjan keskustelulle 
kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusvalvontaelinten toiminnasta. Perustuslakiva-
liokunta on ilmaissut esimerkiksi vuoden 2019 kertomusta koskevassa mietinnössä, 
että valiokunta ei ota kantaa yksittäisiin oikeusasiamiehen kannanottoihin.499 Perus-
tuslakivaliokunta painottaa laillisuusvalvojien riippumattomuutta ja ei pidä sen takia 
asianmukaisena, että erikoisvaliokunnat käsittelevät yksittäisiä ratkaisuja. Linjauksen 
jälkeen valiokunta kuitenkin viittaa selkeästi yksittäiseen ratkaisuun ja nostaa esille 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön Lautsi-tapauksessa500 arvioi-
dessaan uskonnon ja omantunnon vapauden suojasta kouluissa ja koulun juhlatilai-
suuksien järjestämistä kirkon tiloissa. Sama koulu- ja uskontoteema nousi esille myös 
valiokunnan käsitellessä valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomusta vuodelle 
2012.501 Perustuslakivaliokunta ei ole tehnyt kokonaisvaltaista Suomea koskevien ih-
misoikeusvalvontaelinten ratkaisujen ja suositusten tarkastelua. Arviointi on liittynyt 
yksittäiseen laillisuusvalvojan kannanottoon. Valiokunta on toiminut omien linjaus-
tensa vastaisesta, koska yksittäisen tapauksen kautta tapahtuvaa tarkastelua valio-
kunta on pitänyt ongelmallisena. Valiokunnan mietinnöt lainvalvojien kannanotoista 
kertovat siitä, että eduskunnassa ei ole varsinaista mekanismia, jossa systemaatti-
sesti pohdittaisiin kansainvälisten valvontaelinten tekemien ratkaisujen ja suositusten 
suhdetta kansalliseen toimintaan muussa kuin lakihankkeiden yhteydessä. Kun kerto-
musmenettelyssä ei ole muodostunut systemaattista arviointia yksittäisessä mietin-
nössä esille nouseva pohdinta ei näyttäydy onnistuneena valintana.  

Erittäin ansiokkaana osana oikeusasiamiehen kertomusta on vuodesta 2009 lähtien 
julkaistu osuus perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa havaituista puutteista. Tä-
hän osuuteen on vakiintunut lista kymmenestä keskeisestä suomalaisesta perus- ja 

                                                      
499 PeVM 16/2021 vp, kohta 18.  
500 Lautsi v.Italia, 3.11.2009, 30814/06. 
501 PeVM 2/2014 vp, s. 2–6.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/PeVM_16+2021.pdf
https://tuni-my.sharepoint.com/personal/petra_jarvinen_tuni_fi/Documents/Evolutive/Raportti/eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/pevm_2+2014.pdf
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ihmisoikeusongelmasta.502 Oikeusasiamiehen kertomuksen perus- ja ihmisoikeuslu-
vussa näkyy konkreettisesti kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten antamien rat-
kaisujen ja suositusten merkitys. Esimerkiksi vuoden 2020 kertomuksessa näitä yh-
teyksiä Euroopan neuvoston sopimusten valvontaelimiin löytyy useampia. Esimerkiksi 
CPT:n suositukset liittyvät vankien ja tutkintavankien kohtelun epäkohtiin, kun EIT:n 
oikeuskäytäntö nousee esille oikeusprosessien kestoa arvioitaessa. Samoin perus- ja 
ihmisoikeusloukkausten ennaltaehkäisemisellä on suorat yhteydet useampaan Euroo-
pan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. Kertomuksen perus- ja ihmisoikeuksia kos-
kevan pääluvun pohjalta tapahtuva sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanon ja seuran-
nan laaja-alainen tarkastelu tarjoaa tutkimusryhmän mielestä oivallisen paikan käydä 
parlamentaarista keskustelua siitä, miten Suomessa on pantu täytäntöön kansainväli-
set ihmisoikeusvelvoitteet.  

5.1.2 Erityisvaltuutettujen kertomusten käsittely 
5.1.2.1 Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa eduskunnalle kerran neljässä vuodessa kertomuk-
sen yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa kerto-
muksen yhdessä tasa-arvovaltuutetun kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus 
toteuttaa yhdenvertaisuusvaltuutetun seurantatehtävää, jonka tarkoituksena on seu-
rata Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista sekä kansallisen 
lainsäädännön toimivuutta. Kertomus pohjautuu havainnointiin yhteiskunnallisesta 
keskustelusta ja kehityskulusta sekä tutkimuksiin, joita yhdenvertaisuusvaltuutettu on 
toteuttanut yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi kerto-
muksellaan antaa toimenpide-ehdotuksia ja arvioida lainsäädännön kehittämistarpeita 
kansallisten epäkohtien korjaamiseksi.503 Erityisesti ihmiskaupparaportoinnin seuranta 

                                                      
502 Ks. K 8/2021 vp. Eduskunnan oikeusasiamiehen vuoden 2020 kertomuksessa listaan 
kuuluivat seuraavat ongelmat: 1. Puutteet vanhusten oloissa ja kohtelussa, 2. Lasten-
suojelun puutteet, 3. Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen puutteet, 4. Lai-
toksessa olevien itsemääräämisoikeutta loukkaavat rajoittamiskäytännöt, 5. Ulkomaa-
laisasioiden pitkät käsittelyajat ja ns. paperittomien turvattomuus, 6. Vankien ja tutkinta-
vankien olojen ja kohtelun epäkohdat, 7. Terveyspalveluiden saatavuuden ja lainsää-
dännön puutteet, 8. Perusopetuksen opiskeluympäristössä ja päätöksenteossa puut-
teita, 9. Oikeusprosessien pitkät käsittelyajat ja tuomioistuinten rakenteellisen riippumat-
tomuden puutteet, 10. Perus- ja ihmisoikeusloukkausten ennaltaehkäisyssä ja hyvittä-
misessä puutteita.   
503 K 6/2018 vp, s. 1. 

https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2020-fi/b5bc6780-d9cd-41a7-adb6-2f0a5dc29b5f
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
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yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen yhteydessä sekä vuosittain annetut suosi-
tukset toteuttavat pitkäjänteistä sopimusvelvoitteiden seurantaa.504 Kertomuksessa 
tehdyt havainnot perustuvat myös valtuutetun saamiin yhteydenottoihin. 505 

Ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus on vuo-
delta 2018. Kertomuksen lausuntovaliokuntana toimi työelämä- ja tasa-arvovalio-
kunta, jonka lisäksi se lähetettiin lausunnoille laki-, hallinto- ja sosiaali- ja terveysvalio-
kuntiin. Eduskunta hyväksyi kertomuksen TyV:n mietinnön ja sisällytti kannanottoonsa 
kuusi pontta.506  

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa tunnistetaan kansainväliset velvoitteet. 
YK:n ihmisoikeussopimusten rooli on kuitenkin huomattavan korostuneessa ase-
massa suhteessa Euroopan neuvoston sopimuksiin, joista mainitaan ainoastaan EIS 
ja ihmiskaupan vastainen yleissopimus. Esimerkiksi viittaukset vähemmistöpuiteyleis-
sopimukseen tai kieliperuskirjaan puuttuvat kokonaan, vaikka vähemmistöt itsessään 
mainitaan 44 kertaa kertomuksessa.  

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin kuuluu valvoa myös maastapoistamisen täytän-
töönpanoa, minkä vuoksi yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa palautusten toimeenpa-
noa koskevia suosituksia kansainvälisiltä valvontaelimiltä, kuten YK:n kidutuksen vas-
taiselta komitealta ja Euroopan neuvostolta.507 Maasta poistamista koskevassa osuu-
dessa yhdenvertaisuusvaltuutettu ottaa laajasti huomioon kansainväliset velvoitteet ja 
erityisesti ehdottoman palautuskiellon, joka sisältyy lukuisiin kansainvälisiin sopimuk-
siin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen.508 Yhdenvertaisuusvaltuutettu mainit-
see, että Euroopan ihmisoikeussopimus sisältää myös määräyksiä, jotka tulee ottaa 
huomioon puhuttaessa lapsen oikeuksista ja lapsen edusta perheenyhdistämistä kos-
kevassa päätöksenteossa. 509 

Tulevissa kertomuksissa tulee näkymään myös Istanbulin sopimus yhdenvertaisuus-
valtuutetun aloitettua naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana tammikuussa 2022. 
Erityistehtävien lisääminen valtuutettujen yhteyteen toisaalta lisää kansainvälisten vel-
voitteiden huomioimisen mahdollisuuksia kansallisella tasolla, mutta toisaalta herättää 
keskustelua riittävästä resursoinnista ja pirstaloitumisesta.  

                                                      
504 Ks. K 6/2018 vp, s. 81. 
505 K 6/2018 vp, s. 5. 
506 EK 45/2018 vp.  
507 K 6/2018 vp, s. 68. Ehdoton palautuskielto on sisällytetty kansainvälisellä tasolla 
myös Geneven pakolaissopimukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
vaan kansainväliseen yleissopimukseen. 
508 K 6/2018 vp, s. 68. 
509 K 6/2018 vp, s. 56. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/EK_45+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_6+2018.pdf
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toiminnas-
taan. Vuoden 2020 vuosikertomuksesta voidaan havaita, että Euroopan neuvoston ih-
miskaupan vastainen yleissopimus on sidottu kiinteäksi osaksi ihmiskaupparaportoi-
jan toimintaa koskevaa osuutta.510 Muissa temaattisissa kokonaisuuksissa, esimer-
kiksi romanien kokemaa syrjintää koskevassa luvussa, ei viittauksia soveltuviin ihmis-
oikeussopimuksiin ollut, vaikka yleisellä tasolla viitattiinkin kansainvälisten ihmisoi-
keussopimusten valvontaelimiltä saatuihin suosituksiin ja huomautuksiin.511 Tarkastel-
taessa vuoden 2016 vuosikertomusta voidaan tehdä samankaltaisia havaintoja. Yh-
distyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukset sekä Euroopan unionin sääntely ko-
rostuvat vuosikertomuksessa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten jäädessä 
vähälle huomiolle. Vuonna 2016 yhdenvertaisuusvaltuutettu tarkasteli erityisesti saa-
menkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta, minkä yhteydessä olisi ollut mahdollista vii-
tata myös Euroopan neuvoston vähemmistösopimuksiin.512 

Kootusti yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksista voidaan todeta, että kansainväli-
siin ihmisoikeusvelvoitteisiin viitataan yleisellä tasolla YK:n ihmisoikeussopimusten 
noustessa Euroopan neuvoston sopimuksia keskeisempään asemaan. Euroopan ih-
misoikeussopimus sekä ihmiskaupan vastainen yleissopimus näyttäytyvät kertomuk-
sissa jälkimmäisen kiinnittyessä yhdenvertaisuusvaltuutetun erityistehtävään kansalli-
sena ihmiskaupparaportoijana. Moniin keskeisiin Euroopan neuvoston ihmisoikeusso-
pimuksiin ei kuitenkaan viitata, erityisesti vähemmistöihin liittyvän tarkastelun yhtey-
dessä. Istanbulin sopimuksen kannalta jää vielä nähtäväksi, millaiseksi yhdenvertai-
suusvaltuutetun kertomukset naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana muotoutuvat 
tehtävän vakiintuessa.  

5.1.2.2 Tasa-arvovaltuutettu 

Tasa-arvovaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan. 
Vuosien 2019 ja 2020 vuosikertomuksissa kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja ih-
misoikeussopimukset jäävät käytännössä kokonaan huomiotta. Poikkeuksena voi-
daan mainita Istanbulin sopimus, joka tunnistetaan vuoden 2020 vuosikertomukseen 
kootuissa tasa-arvovaltuutetun lausunnoissa.513 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 
onkin muodoltaan lähempänä toimintakertomusta annettuine lausuntoineen ja esi-
merkkitapauksineen kuin yhdenvertaisuusvaltuutetun vastaava kertomus.  

Tasa-arvovaltuutettu antaa lisäksi eduskunnalle kerran neljässä vuodessa kertomuk-
sen tasa-arvon toteutumisesta. Tasa-arvovaltuutettu voi antaa kertomuksen myös yh-

                                                      
510 Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomus 2020, s. 63–65.  
511 Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomus 2020, s. 23.  
512 Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomus 2016, s. 21.  
513 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2020, s. 17–18. 

https://syrjinta.fi/documents/25249352/79215492/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2020+%28PDF%2C+4900+kt%29.pdf/1075fafe-6a03-d0b5-277d-40b201e0fbd5/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2020+%28PDF%2C+4900+kt%29.pdf?t=1623129126142
https://syrjinta.fi/documents/25249352/79215492/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2020+%28PDF%2C+4900+kt%29.pdf/1075fafe-6a03-d0b5-277d-40b201e0fbd5/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2020+%28PDF%2C+4900+kt%29.pdf?t=1623129126142
https://syrjinta.fi/documents/25249352/34268324/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2016+(PDF,+4656+kt).pdf/792ec552-e8ef-4beb-81f9-49b35f3720ae/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2016+(PDF,+4656+kt).pdf?version=1.2&t=1608046209778
https://tasa-arvo.fi/documents/25249985/49416869/Tasa-arvovaltuutetun+vuosikertomus+2020+(PDF).pdf/4ac28677-be58-59ac-29f3-1e5e0dcac60d/Tasa-arvovaltuutetun+vuosikertomus+2020+(PDF).pdf?t=1625570770583
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dessä yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa. Tasa-arvovaltuutettu on antanut ensimmäi-
sen ja tähän mennessä ainoan kertomuksensa eduskunnalle vuonna 2018. Tasa-ar-
vovaltuutetun kertomus lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sivistysva-
liokunnan tuli antaa lausuntonsa.514 Lausunnossaan sivistysvaliokunta nostaa kerto-
musmenettelyn erittäin hyväksi keinoksi nostaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon liit-
tyvät kysymykset esille.515  

Kertomuksessaan eduskunnalle tasa-arvovaltuutettu tuo esiin lainsäädännöllisiä epä-
kohtia, joita on tarkasteltu myös kansainvälisten valvontaelinten toimesta. Esimerk-
kinä tasa-arvovaltuutettu nostaa räikeänä ihmisoikeusloukkauksena translain lisäänty-
miskyvyttömyysvaatimuksen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyk-
senä.516 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että tämä edellytys rikkoo 
Euroopan ihmisoikeussopimusta517. Lisäksi YK:n ihmisoikeusneuvosto on antanut 
UPR-prosessin yhteydessä suosituksen translainsäädännön uudistamisesta.518 Sa-
moin CEDAW-komitea ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on suositellut 
lainsäädännön uudistamista.519 Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Saks-
lin on antanut 24.10.2018 ratkaisun, jossa käsiteltiin HYKS:n sukupuoli-identiteetin 
tutkimuspoliklinikan menettelyä. Apulaisoikeusasiamies kiirehtii ratkaisussaan trans-
lain muuttamista siten, että siitä poistetaan lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus suku-
puolen vahvistamisen edellytyksenä.520 

Tasa-arvovaltuutettu katsoo kertomuksessaan myös, että Istanbulin sopimuksen ratifi-
oinnin jälkeen kansallisia toimenpiteitä̈ naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi on 
arvioitu ja suunniteltu lähinnä Istanbulin sopimuksen valossa, sivuuttaen muut kan-
sainväliset velvoitteet ja kehitystrendit. Tämän lisäksi Istanbulin sopimuksen edellyttä-
mät kansalliset lainsäädäntö- ja muut toimenpiteet ovat olleet Suomessa kiistanalaisia 
ratifiointiprosessista alkaen.521 Tasa-arvovaltuutettu kritisoi myös NAPEn koordinointia 
puutteelliseksi, sillä siitä puuttuu kunta- ja aluetaso sekä kansalaisjärjestöt.  

Monet kansainväliset ihmisoikeustilannetta valvovat tahot ovat kiinnittäneet huomiota 
vihapuheen ja viharikosten kasvuun Suomessa, ja kehottaneet Suomea tehostamaan 
näiden vastaista työtä. Tähän kiinnitti huomiotaan myös tasa-arvovaltuutettu, joka 
nosti kertomuksessaan vihapuheen keskeiseksi teemaksi.522  

                                                      
514 PTK 143/2018/4 vp.  
515 SiVL 19/2018 vp, s. 2.  
516 K 22/2018 vp, s. 18. 
517 A.P., Garçon ja Nicot v. Ranska, 6.4.2017, 79885/12, 52471/13 ja 52596/13. 
518 EOAK/2842/2017, K 22/2018 vp, s. 13. 
519 CEDAW/C/FIN/CO/7, kohta 28–29. CommDH(2012)27, kohta 108. 
520 K 22/2018 vp, s. 86. 
521 K 22/2018 vp, s. 106. 
522 K 22/2018 vp, s. 14. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_143+2018+4.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/SiVL_19+2018.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/25249985/34307235/Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/35a5bc3b-e791-478c-be96-053d4578db22?t=1552576238474&download=true
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/2842/2017
https://valtioneuvosto.fi/documents/25249985/34307235/Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/35a5bc3b-e791-478c-be96-053d4578db22?t=1552576238474&download=true
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/FIN/CO/7&Lang=En
https://rm.coe.int/native/09000016806db6d1
https://valtioneuvosto.fi/documents/25249985/34307235/Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/35a5bc3b-e791-478c-be96-053d4578db22?t=1552576238474&download=true
https://valtioneuvosto.fi/documents/25249985/34307235/Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/35a5bc3b-e791-478c-be96-053d4578db22?t=1552576238474&download=true
https://valtioneuvosto.fi/documents/25249985/34307235/Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/35a5bc3b-e791-478c-be96-053d4578db22?t=1552576238474&download=true
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Tasa-arvovaltuutetun kertomuksen lähetekeskustelun yhteydessä käytiin eduskun-
nassa keskustelua myös siitä, milloin erityisvaltuutettujen kertomuksia olisi järkevää 
käsitellä. Kansanedustajat toivoivat, että kertomuksia ei jätettäisi vaalikauden lop-
puun, sillä silloin kertomuksissa havaittuja epäkohtia ei ehditä enää kehittämään sa-
man vaalikauden aikana. Toisaalta vaalikauden lopussa annettavien kertomusten 
nähtiin palvelevan tarkoitustaan sillä, että tällöin ajantasaiset ja tuoreet dokumentit 
ovat uuden hallituksen työn tukena uuden vaalikauden alkaessa ja saattavat vaikuttaa 
seuraavan hallituksen hallitusohjelmakirjauksiin.523 Tämä sama näkemys on kirjattu 
myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön.524  

5.1.2.3 Lapsiasiavaltuutettu 

Lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset 
ovat jääneet pieneen rooliin. Eduskunnalle toimitetussa vuoden 2018 kertomuksessa 
Euroopan ihmisoikeussopimus mainitaan kerran todeten sen olevan myös lapsia kos-
keva ihmisoikeussopimus, mutta viittauksia Lanzaroten sopimukseen ei toimintakerto-
muksessa ole.525 Vuoden 2018 eduskunnalle annettu kertomus herätti runsaasti kes-
kustelua niin lähetekeskustelussa kuin ainoassa käsittelyssäkin.526 Annettua kerto-
musta pidettiin tärkeänä ja kansanedustajat painottivat puheenvuoroissaan tarvetta 
kansalliselle lapsistrategialle.527 Kertomus lähetettiin sosiaali- ja terveyslautakuntaan, 
jolle työ- ja tasa-arvolautakunnan tuli antaa lausuntonsa.528 Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta pyysi lausunnot myös sivistys- ja valtiovarainvaliokunnalta.529 Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta ehdotti mietinnössään, että valtioneuvosto laatii kansallisen lapsistra-
tegian.530 Eduskunta hyväksyi mietinnön mukaisen kannanoton, ja edellytti valtioneu-
vostolta kansallisen lapsistrategian laatimista.531 

Vuoden 2020 toimintakertomuksessa Lanzaroten sopimus mainitaan toimeenpano-
suunnitelmatyön yhteydessä.532 Lapsiasiavaltuutettu on kuitenkin osallistunut Lanza-
roten sopimuksen määräaikaisraportointeihin kaikilla valvontakierroksilla.533 Lapsi-
asiavaltuutetun tuorein kertomus eduskunnalle julkaistiin 8.2.2022. Kertomuksessa 
kuvataan lasten asemassa ja heidän oikeuksissaan vuosien 2018–2021 välillä tapah-

                                                      
523 PTK 143/2018/4 vp.  
524 TyVM 16/2018 vp, s. 11. 
525 K 5/2018 vp, s. 130. 
526 PTK 18/2018/3 vp, PTK 141/2018/13 vp. 
527 PTK 18/2018/ 3 vp.  
528 TyVL 3/2018 vp.  
529 SiVL 3/2018 vp, VaVL 6/2018 vp.  
530 StVM 28/2018 vp, s. 7.  
531 EK 34/2018 vp.  
532 Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020, s. 40. 
533 Viralliset valvontakierrokset 2014 ja 2017, kiireellinen valvontakierros 2016.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_143+2018+4.pdf
https://www.eduskunta.fi/fi/vaski/kertomus/documents/k_5+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_18+2018+3.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_141+2018+13.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/TyVL_3+2018.pdf
https://tuni-my.sharepoint.com/personal/petra_jarvinen_tuni_fi/Documents/Evolutive/Raportti/eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/SiVL_3+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/VaVL_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/StVM_28+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EK_34+2018.aspx
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162970/Lapsiasiavaltuutetun_vuosikertomus2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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tuneita muutoksia. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevässä kappaleessa lapsi-
asiavaltuutetun kertomuksessa viitataan niin Lanzaroten sopimukseen kuin Istanbulin 
sopimukseenkin.534 Kertomus sisältää myös kolme ehdotusta. Lapsiasiavaltuutettu 
katsoo, että lapsen edun ensisijaisuus tulee sisällyttää perustuslain perusoikeussään-
nöksiin. Lisäksi Suomessa tulisi käynnistää lastensuojelulain kokonaisuudistus. Kol-
manneksi Suomen koulutuspolitiikan tietopohja ja resurssit tulisi jatkossa turvata yli 
hallituskausien sitoutumalla muiden Pohjoismaiden rahoitusta vastaavaan ja selkeästi 
määriteltyyn rahoitustasoon.535 Huomionarvoista lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa 
on se, että kertomuksen tiivistelmä on kirjoitettu suomen, ruotsin ja englannin kielten 
lisäksi myös pohjoissaameksi, inarinsaameksi sekä koltansaameksi.536 

Lapsiasiavaltuutetun vahvimman vaikuttamistavan voidaan nähdä olevan tietoisuuden 
lisääminen sekä tiedolla ohjaaminen. Lapsiasiavaltuutetun työkaluja ovat sitovien rat-
kaisuiden sijasta ohjeet ja neuvot. Lainsäädännön muutostarpeita lapsiasiavaltuute-
tulla on mahdollisuus nostaa esiin valtioneuvostolle antamassaan vuosittaisessa ker-
tomuksessa.537 Vuosittainen sykli mahdollistaa suosituksista tiedottamisen melko re-
aaliaikaisesti, joskin seuranta- ja tiedottamistyö vaativat tuekseen myös resursseja.  

5.1.3 Kansanedustajien käymä keskustelu ja tietoisuus 
sopimuksista ja sopimusvelvoitteista 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten ja parlamentaarisen keskustelun välinen 
suhde näyttäytyi haastatteluaineiston valossa ongelmallisena. Keskeisimpänä ongel-
mana nousi esiin Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten tunnettuus kansan-
edustajien keskuudessa. Tunnettavuutta ei yleisesti pidetty kovinkaan hyvänä. Sopi-
mukset saatetaan sekoittaa niin YK:n hyväksymiin sopimuksiin kuin Euroopan unionin 
antamaan sääntelyyn.538 Tätä pidettiin ymmärrettävänä, sillä ihmisoikeussopimusten 
ja niiden valvontajärjestelmien muodostama kokonaisuus nähtiin vaikeasti ymmärret-
tävänä ja jatkuvasti kehittyvän tulkinnan katsottiin vaikeuttavan ymmärrystä entises-
tään.539  

Mitä kansanedustajien sitten tulee tietää ihmisoikeussopimuksista? Haastatteluissa 
arvioitiin, että ihan kaikkea ei tarvitse tietää voidakseen toimia hyvin näiden asioiden 
edistämiseksi540, mutta tietämyksen tasoa toivottiin nykyistä korkeammaksi. Tärkeää 

                                                      
534 K 3/2022 vp, s. 115.  
535 K 3/2022 vp, s. 14.  
536 K 3/2022 vp, s. 3–12. 
537 HE 163/2004 vp, s. 9. 
538 H1, H4, H5, H6, H14, H15, H19, H21, H22, H26, H27, H29. 
539 H4, H5. 
540 H4, H27, H28 
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163787/Eduskuntakertomus%20FINAL%20saav%20suomi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163787/Eduskuntakertomus%20FINAL%20saav%20suomi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_163+2004.pdf
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olisi, että ymmärrettäisiin ihmisoikeusjärjestelmän rakenne, ihmisoikeussopimusten, 
sopimusvelvoitteiden ja oikeuksien sisäinen ristiriitaisuus eli oikeuksia joudutaan pun-
nitsemaan ja käyttämään harkintaa niiden soveltamisessa. Tämä harkinta on ihmisoi-
keusjärjestelmän olennainen piirre. Hallituksen esityksissä ja valiokuntakäsittelyssä 
tulee esille yksityiskohtaisempaa tietoa kustakin käsiteltävästä asiasta, mutta tämän 
kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeää.541 Tässä myös oikeus ja politiikka kohtaa-
vat.542 On myös esitetty, että kansanedustajalla on varsin hyvät mahdollisuudet saada 
tietoa eduskunnassa ihmisoikeuskysymyksistä jos vain haluaa tietää ja haluaa pyy-
tää.543  

Yhtenä tunnettavuuden ja tietoisuuden lisäämisen keinona haastatteluissa nostettiin 
esiin kansanedustajien kouluttaminen. Uusille kansanedustajille annettava ihmisoi-
keuskoulutus nähdään hyvänä asiana544, joskin sen todettiin helposti hukkuvan muun 
koulutusmateriaalin sekaan, minkä vuoksi mahdollinen jatkokoulutus voisi olla tarpeel-
lista.545 Tässä yhteydessä nostettiin esiin myös valiokuntien jäsenilleen järjestämät, 
erityisesti valiokunnan alaan keskittyvät koulutukset ja niiden tärkeys, sillä muut kan-
sanedustajat voivat päätöksiä tehdessään tukeutua valiokuntakäsittelystä saatuun 
materiaaliin.546  

Eduskunnassa käytävä keskustelu on aina poliittista. Kansanedustajilla on poliittinen 
vastuu asioiden eteenpäin viemisestä547, ja keskustelua määrittävät erilaiset tekijät, 
myös oikeudelliset.  Keskusteluun nostetaan teemoja, jotka nojaavat pitkälti yksittäis-
ten henkilöiden omaan valveutuneisuuteen ja mielenkiintoon käsiteltävää asiaa koh-
taan.548 ”Salikeskustelua” kuvailtiin myös vaikeaksi, jos keskustelussa on havaitta-
vissa tarkoitushakoisuutta, joka estää asian monipuolisen ja rakentavan käsittelyn.549 
Keskustelun syntyminen nähtiin joka tapauksessa tärkeänä tunnettavuuden ja tietoi-
suuden lisäämiseksi sopimuksista ja koko järjestelmästä.550 

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta551 on jäänyt kansanedustajille suhteellisen 
tuntemattomaksi, ja se saattaa johtua siitä, että Euroopan neuvostoa ja Euroopan 
neuvoston ihmisoikeussopimuksia ei tunneta erityisen hyvin.552 Euroopan neuvoston 
                                                      
541 H6, H19, H22. 
542 H26. 
543 H27. 
544 H6, H26, H27. 
545 H4, H26, H27. 
546 H5, H26, H27. 
547 H14. 
548 H4, H5, H7, H14, H17, H24, H27, H29.  
549 H1, H27. 
550 H4, H5, H14, H22, H29. 
551 Eduskunta – Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta.  
552 H22, H25, H29. 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/kansainvalinentoiminta/EN_valtuuskunta/Sivut/default.aspx
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Suomen valtuuskunnan kertomus käsitellään eduskunnassa kerran vuodessa.  Kes-
kustelu on luonteeltaan enemmän yleispoliittista keskustelua kuin keskustelua sopi-
muksista ja niiden täytäntöönpanosta. Harkinnan arvoista olisi sellainen parlamentaa-
rinen keskustelu, jossa käsiteltäisiin Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksia ja 
niiden täytäntöönpanoa taustamuistioineen eli seurantaraportti kahdeksan Euroopan 
neuvoston ihmisoikeussopimuksen osalta. Tämä lisäisi tarvittavan sopimusten tunnet-
tavuuden lisäksi myös tarvittavaa ihmisoikeusjärjestelmän tunnettavuutta.553 

Suositusten jalkautuminen poliittiseen keskusteluun on osoittautunut heikoksi.554 Esiin 
nousi epätietoisuus siitä, miten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten antamat suosi-
tukset välittyvät eduskuntaan, sekä siitä, käydäänkö suosituksista eduskunnassa par-
lamentaarista keskustelua.555 Päätöksenteon ja vuoropuhelun parantamiseksi haas-
tatteluissa ehdotettiin ministeriöiden ja niiden hallinnonalaisten toimijoiden välisen vi-
rallisen keskustelun lisäämistä, Euroopan neuvoston valvontaelinten raporttien ja suo-
situsten kääntämistä kotimaisille kielille ja niiden jakamista kansanedustajille ja minis-
tereille.556 Suositusten jalkauttaminen ministeriöihin vaatii systemaattisempaa järjes-
telmää, jossa ministeriöiden välisen yhteistyön tulisi olla laajempaa. Tällä hetkellä mi-
nisteriöiden työskentely rajautuu kyseisen ministeriön hallinnonalan saamien suositus-
ten tarkasteluun, jolloin suositusten välinen poikkihallinnollinen tarkastelu jää ohueksi. 
Tämän vuoksi tulisi kehittää ministeriöiden välistä koordinaatioita suositusten täytän-
töönpanossa.557 Suomen saamien suositusten kääntäminen nähtiin hyvänä keinona 
myös lisätä mediahuomiota ja suositusten kaipaamaa julkista keskustelua.558   

Parlamentaarinen keskustelu on tarpeellista, ja erilaisia toimintatapoja sen lisää-
miseksi ja vuoropuhelun mahdollistamiseksi toivotaan. Suomesta puuttuu selkeä toi-
mintamalli parlamentaarisen keskustelun toteuttamiseen yhdessä eduskunnan 
kanssa, mikä on monessa muussa maassa toteutunut. Tätä puutetta eivät ole paikan-
neet ihmisoikeusselonteot, joita tehdään neljän tai kahdeksan vuoden välein. Selonte-
oissa ei tuoda esiin Suomen tavoitteita, saavutuksia ja ongelmakohtia ihmisoikeusso-
pimusten täytäntöönpanossa.559 Parlamentaarisen keskustelun lisäämisellä ja vakiin-

                                                      
553 H20, H26. 
554 H4. 
555 H12, H17. 
556 H17, H19. 
557 H19. 
558 H19. 
559 H10. 
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nutetuilla rakenteilla toivotaan vahvistettavan myös sopimusvelvoitteiden täytäntöön-
panoa ja seurantaa560, sillä esimerkiksi erilaisten raporttien eduskuntakäsittelyn tode-
taan haastavan poliitikot olemaan tietoisia asioista päätöksentekonsa tueksi.561 Sa-
maan aikaan nousee kuitenkin esiin resurssi- ja aikataulupaineet, joiden puitteissa vä-
lillä hankalastikin ymmärrettäviin ja monialaisiin asioihin perehtyminen muodostuu 
käytännössä hankalaksi. Haastatteluiden perusteella paljon jää kansanedustajan 
oman mielenkiinnon ja perehtymisvalmiuden varaan. Puolueiden epäviralliset vas-
tuunjaot mahdollistavat toisille kansanedustajille paremman perehtymisen ihmisoi-
keustematiikkaan, josta saatua tietoa he jalkauttavat osaltaan eteenpäin oman puolu-
eensa muille edustajille.562 

5.2 Toimivat rakenteet ja vuoropuhelu 
kansallisella tasolla 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset velvoittavat kansallisen tason ihmisoi-
keustoimijoita tiedotukseen, tiedon lisäämiseen sekä tietojen vaihtoon. Lisäksi usean 
sopimuksen määräyksissä ja erityisesti niiden tulkinnasta annetuista sopimusvalvon-
taelinten suosituksissa, peräänkuulutetaan tutkimustiedon käyttöä osana lainsäädän-
nön ja käytänteiden kehittämistä. Nämä edesauttavat osaltaan kansainvälisen ja kan-
sallisen tason vuoropuhelun käymistä sekä edistävät sopimusvelvoitteiden toteutu-
mista. 

Suomessa on kerätty tietoa kansainvälisten valvontaelinten suosituksista ja sitä on 
myös hyödynnetty yksittäisissä lainvalmisteluhankkeissa ja politiikkatoimenpiteissä. 
Vallitsevaa käytäntöä voidaan hyödyntää kansainvälisten valvontaelinten tietopankin 
perustamisessa, mutta nykyisen mallin jatkaminen ei ole kuitenkaan riittävä toimen-
pide. Tärkeä seuraava kehitysaskel liittyy siihen, että ihmisoikeusvalvontaelinten kan-
nanottojen hyödyntäminen ei ole nykyiseen tapaan lainvalmistelijoiden ja hallinnon toi-
minnan tarkistuslistan yhtenä osana, vaan kulttuurin muutos edellyttää kansainvälisen 
aineiston nostamista tarkistuslistan kärkeen. Tämä puolestaan edellyttää entistä koko-
naisvaltaisempaa ja säännöllisempää seurantaa. Vaikka päävastuu tietopankista on 
ulkoministeriöllä ja sen yksiköllä, on vastuuta laajennettava kaikille ministeriöille. Val-
tioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston toimenkuvaan on vakiinnutettava tieto-
pankin tarvitseman kansallisen materiaalin kerääminen.   

                                                      
560 H9, H15, H22, H25. 
561 H14. 
562 H4, H27. 
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Keskeiseksi teemaksi tutkimushaastatteluissa nousi koordinaatio ja toimivat koordi-
naatiorakenteet.563 Hyväksi esimerkiksi nostettiin ihmiskaupan vastaisen toiminnan 
koordinaattorin rooli, joka luo toimivia yhteistyörakenteita hallinnon eri tasoille sekä 
seuraa ja yhteensovittaa ihmiskaupan vastaisia viranomaistoimia. Koordinaattorin toi-
minnan jatkuvuudesta päätettäessä viitattiin yhteistyötahoilta saatuun positiiviseen pa-
lautteeseen sekä kansainväliseen kehitykseen, jossa koordinaatiorakenne on edel-
leen yleistymässä.564 Tällainen rakenne, jossa on selkeä yhteyshenkilö sekä henki-
löitä jalkauttamassa esimerkiksi suosituksia, nähtiin toimivana ja poikkihallinnollista 
vuoropuhelua lisäävänä.565 Koordinaatiorakenteen ei kuitenkaan nähty olevan vas-
taus kaikkeen, vaan sen todettiin toimivan erityisesti hankalien ja poikkihallinnollisten 
kysymysten kohdalla.566 

Erityisesti uusien ihmisoikeussopimusten välillä on nähtävissä selkeää vuorovaiku-
tusta myös kansallisissa rakenteissa ja niiden kehittämisessä. Esimerkiksi Istanbulin 
sopimuksen kansallinen valvontajärjestelmä on saanut vaikutteita ihmiskaupan vastai-
sen yleissopimuksen rakenteista. Tämän nähtiin heijastelevan eräänlaista oppimispro-
sessia jalkauttamalla hyviksi todettuja käytänteitä kansalliselle tasolle.567 Uusien sopi-
musten kohdalla myös valvontajärjestelmät sekä kansallisen ja kansainvälisen tason 
vuoropuhelu ovat edelleen hakemassa muotoaan. Istanbulin sopimuksen valvontajär-
jestelmään onkin tulossa lisäys, jossa GREVIOn valvonnan lisäksi jäsenvaltiot osallis-
tetaan valvontaprosesseihin. Jäsenvaltiot tulevat raportoimaan ja seuraamaan ver-
taisarvioinnin avulla sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa. Rakenteellisesti tällainen 
valvontajärjestelmä nähdään kuitenkin kevyenä, joten se sai taustalleen vahvan poliit-
tisen tuen.568  

Erityisesti jo toimivien rakenteiden mukauttaminen muiden sopimusten valvontajärjes-
telmiin voi jalkauttaa sopimusten täytäntöönpanoa paremmin kansallisella tasolla ja 
tehostaa valvontaa. Sopimusten valvontajärjestelmät  edustavat osaltaan sopimuksiin 
liittyvää evolutiivisuutta ja kehitystä sekä jatkuvaa oppimisprosessia hyvistä käytän-
teistä. Muuttuvat rakenteet muuttavat myös kansallista ihmisoikeusrakennetta.569  Toi-
saalta nykyisen järjestelmän on koettu toimivan hyvin570, mutta olemassa olevan ih-

                                                      
563 H9, H13, H14. 
564 SM:n lausuntopyynnön liitteenä oleva muistio 14.7.2017, s. 16.  
565 H9, H14. 
566 H14. 
567 H1. 
568 H10. 
569 H15. 
570 H24. 
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misoikeusarkkitehtuurin todettiin myös asettavan omat haasteensa sopimusten toi-
meenpanolle.571 Järjestelmän toiminnan nähtiin näyttäytyvän hyvin erilaisena erilai-
sista positioista tarkasteltuna.572 

Keskeisessä roolissa sopimusvalvontaelinten ratkaisujen ja suositusten käsittelyssä 
on myös valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto. Verkoston kokouksissa käy-
dään säännöllisesti läpi kansainvälisiä ihmisoikeusasioita sekä keskustellaan saa-
duista suosituksista. Ihmisoikeussopimusten valvontaa koordinoivan ministeriön li-
säksi myös verkoston merkitys on tärkeä. Verkoston kautta tieto kansainvälisistä ih-
misoikeusvalvontaan liittyvistä asioista välittyy ministeriöihin ja ministeriöiden vastuu-
henkilöille. Verkostoa on käytetty erityisesti YK:n ihmisoikeussopimusten raportoin-
nista ja sitä voidaan hyödyntää myös UPR-kierrokselle. Sen sijaan vireillä olevia yksi-
lövalituksia (niin EIT kuin YK) käsitellään ulkoministeriön ja toimivaltaisen ministeriön 
sekä mahdollisesti sen alaisen viraston kanssa.573  

Tärkeäksi kysymykseksi nousee, miten verkostoa pystytään hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla sopimusvalvonnassa.574 Vaikka perus- ja ihmisoikeusverkostolla 
on selkeästi koordinoiva rooli, nousee vahvasti esille kysymys, onko riittävää koko-
naiskuvaa Suomen tilanteesta kuitenkaan muilla kuin ehkä ulkoministeriöllä. Verkos-
ton käymän keskustelun luonteesta, sen kehittämisestä ja verkoston jäsenten asian-
tuntemuksen hyödyntämisen malleista on käyty keskustelua verkostossa. Huoli on 
siitä, että perustuslakivaliokunnan lausunnossa575 esitetty ideaali kaikkien ministeriöi-
den saamisesta mukaan perus- ja ihmisoikeustyöhön ei konkreettisesti tuo ministeri-
öitä samalla tasolle. Yleiskuvaa esimerkiksi siitä, miten verkoston kautta saatu tieto 
välittyy eri ministeriöiden sisällä, on vaikeaa muodostaa. Toimintatavat ja tiedon välit-
tyminen vaihtelevat merkittävästi eri ministeriöiden kesken. Esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysministeriön tai sisäministeriön toiminnassa välittyvät aivan ministeriön kor-
keinta virkamiesjohtoa myöten ja myös laajasti ministeriön alaiseen hallintoon.576 
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575 PeVL 52/2014 vp, s. 5. 
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6 Johtopäätökset 
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten tunnettavuutta on parannettava. 
Selvitys on kohdistunut tunnettavuudeltaan hyvin erilaisiin sopimuksiin. Kokonaisuu-
tena voidaan sanoa, että monien sopimusten soveltaminen ja kansallinen toteuttami-
nen on vain yksittäisten asiantuntijoiden ja järjestökentän varassa. Hankkeen yhtey-
dessä toteutetuissa haastatteluissa tuli selkeästi ilmi, että sopimusten välillä on mer-
kittävää hajontaa tunnettavuuden osalta. Erikoisasemassa ovat olleet ne sopimukset, 
joiden asema on vakiintunut osaksi kansallista lainvalmistelua ja lainsoveltamista. 
Näitä ovat erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan kidutuksen vastainen 
sopimus. Muidenkin sopimusten kuten ihmiskauppasopimuksen ja Istanbulin sopimuk-
sen osalta on panostettu erityisesti lainvalmisteluun, ja sopimusten valvonnan kiinnit-
täminen hallitusohjelmaan on antanut niille vahvaa näkyvyyttä. Sopimusten valvonta-
järjestelmien seurantaa ja sitä koskevaa tiedonkeruuta ei ole toteutettu riittävän katta-
vasti. Vaikka eri hallinnonaloilla on muodostunut hyviä käytäntöjä, nämä käytännöt ei-
vät ole levinneet laajemmin viranomaisten toimintaan. Tunnettavuuden parantaminen 
edellyttää tiedonkeruun ja tiedon jakamisen huolellista koordinointia. Tutkimus tukee 
ihmisoikeusselonteossakin mainittua tietopankkia toimivana ratkaisuna, jolla voidaan 
lisätä ihmisoikeussopimusten ja erityisesti niiden valvontajärjestelmien tuottamien 
kannanottojen tunnettavuutta. Tietopankin avulla voidaan helposti hakea ajantasainen 
tieto keskeisistä Suomea koskevista päätöksistä ja suosituksista. Tietopankin onnistu-
minen edellyttää, että kaikki vastuuministeriöt sitoutuvat tiedon tuottamiseen ja myös 
sen kerätyn tiedon hyödyntämiseen. Erityisesti lainvalmistelun osalta valvontaelinten 
tuottaman aineiston hyödyntäminen ei ole kaikkien ministeriöiden osalta riittävällä ta-
solla. Kansalaisjärjestöjen seurannan vahvistaminen on tärkeässä roolissa pyrittäessä 
sopimusten tunnettavuuden edistämiseen. 

Kansainvälisten ihmisoikeusvalvontajärjestelmien seurantaa on tehostettava 
kansallisella tasolla. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on perustuslaissa lii-
tetty toisiinsa useammassa kohdassa. Erityisesti yhteys näkyy perus- ja ihmisoikeuk-
sien toteutumisen turvaamista koskevassa perustuslain 22 §:ssä, sekä perustuslaki-
valiokunnan ja ylimpien laillisuusvalvojien, eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtio-
neuvoston oikeuskanslerin toimivaltaa määrittelevissä säännöksissä. 

Kotimaisen perusoikeusjärjestelmän kehitys on ollut riippuvainen kansainvälisistä ih-
misoikeusvelvoitteista ja niiden asettamista vaatimuksista päivittää kotimaista keskus-
telua. Tähän päivittämiseen liittyy olennaisesti ajatus siitä, että kansallinen suoja voi 
mennä pidemmälle kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tarjoama suoja.  
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Kansallisen täytäntöönpanon hitaus on osoittautunut ongelmaksi erityisesti tehokkai-
den eurooppalaisten valvontajärjestelmien kohdalla. Esimerkiksi Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimen tuomioita valvovan ministerikomitean ja kidutuksen vastaisen so-
pimuksen valvontaelimen CPT:n kannanotot kertovat siitä, että lainsäädäntöä tai 
muuta korjaavaa toimenpidettä ei ole saatu aikaan joissain tapauksissa edes kymme-
nessä vuodessa puutteiden toteamisesta. Suomea on moitittu siitä, että sillä on run-
saasti pitkäaikaisia puutteita valvontaelinten ratkaisujen ja suositusten täytäntöönpa-
nossa. Vastuu hitaasta täytäntöönpanosta kohdistuu vastuuministeriöihin, ja niissä 
tehtävää lainvalmistelua on tehostettava. 

Vaikka valvontaelinten suositusten seurantaa on pyritty koordinoimaan muun muassa 
valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston avulla, ongelmaksi muodostuu seu-
rannan aktiivisuuteen vaikuttava näkemys, että ihmisoikeussopimusten hyväksyminen 
ja voimaansaattaminen ovat riittäviä takaamaan kansallisen oikeusjärjestyksen ja kan-
sainvälisten velvoitteiden yhteensopivuuden. Ihmisoikeussopimusten tulkintaan kuulu-
via olennaisia periaatteita ovat tulkinnan evolutiivis-dynaaminen luonne ja tulkinta so-
pimuksen tarkoituksen ja päämäärän valossa. Keskeiset valvontaelimet tulkitsevat so-
pimusvelvoitteita tämän päivän olosuhteiden valossa. Tämä ilmenee Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen lisäksi muidenkin valvontaelinten, kuten kidutuksen kieltoa val-
vovan komitean CPT:n ja vähemmistösopimusten asiantuntijaelinten toiminnassa. 
Kansallisen tason toimijoiden on näin ollen aktiivisesti seurattava ihmisoikeussopi-
musten tulkintakäytäntöä ja päivitettävä lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja muuta käy-
täntöä vastaamaan ihmisoikeussopimusten asettamia ajantasaisia velvoitteita. Näitä 
muutostarpeita syntyy myös sen takia, ettei lainsäädäntöä laadittaessa ole huomioitu 
esimerkiksi uuden teknologian synnyttämiä ihmisoikeusrelevantteja kysymyksiä.  

Erittäin huonon kuvan nykytilanteesta antaa oikeusministeriön ylläpitämä FINLEX-jär-
jestelmä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen tiivistelmien kääntäminen 
on satunnaista eikä ole hyväksyttävällä tasolla. Muuten korkeatasoinen tietokanta on 
julkaissut vain yksittäisiä tiivistelmiä viime vuosien ajalta. Näiden tiivistelmien avulla ei 
ole mahdollista seurata EIT:n tulkinnan kehittymistä. Nykytilannetta on pidettävä huo-
lestuttavana, koska se antaa vääränlaisen viestin ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu-
jen merkityksestä ja tulkintalinjan seuraamisen tärkeydestä.  

Tehokas ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpano edellyttää kansallisen seu-
rannan rakenteiden vahvistamista. Perustuslakiin kirjatut perus- ja ihmisoikeustul-
kinnan rakenteet ovat vakiintuneet. Tämä liittyy perustuslakivaliokunnan toimintaan ja 
ylimpien laillisuusvalvojien rooliin. Sen sijaan kansainvälisten sopimusvelvoitteiden 
kansallisen seuraamisen järjestäminen ministeriötasolla, valtioneuvostossa ja edus-
kunnan toiminnassa ovat pitkälti perustuneet ad hoc -ratkaisuihin, joiden ympärillä on 
hyvin monenlaisia toimintamalleja ja tietämys näiden mallien toiminnasta rajautuu var-
sin suppeaan ryhmään alan asiantuntijoita.  
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Tämä rakenteiden vakiintumattomuus tarkoittaa sitä, etteivät valtioneuvosto tai edus-
kunta saa riittävästi tietoa ihmisoikeusvelvoitteiden seurannasta. Nykyinen ratkaisu, 
jossa keskeisessä asemassa ovat eri ministeriöiden ihmisoikeussopimuksista vastaa-
vat virkamiehet ulkoministeriön ja oikeusministeriön johtamalla verkostomallilla eli val-
tioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolla, on sopiva koordinoimaan käytännön 
toimintaa. Nykyinen malli ei ole kuitenkaan riittävä, kun tarvitaan päätöksiä laajempien 
puutteiden tai laiminlyönneistä aiheutuvien huomautusten korjaamiseksi.  

Valtioneuvoston (yleisistunnossa tai ministerivaliokunnassa) on käsiteltävä säännölli-
sin väliajoin Suomen eri ihmisoikeusvalvontajärjestelmistä saamat kansainväliset huo-
mautukset. Tämä antaa uskottavuutta myös kansainvälisillä foorumeilla käytävälle 
keskustelulle ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.  

Samanlainen vakiintunut mekanismi on ulotettava myös ihmisoikeussopimusten täy-
täntöönpanosta ja seurannasta eduskuntakäsittelyyn. Parlamentaarinen keskustelu 
voidaan toteuttaa useammalla tavalla. Keskeistä on kuitenkin se, että ne asianomai-
set valiokunnat, joiden alaan ihmisoikeusvalvontaelinten havainnot kuuluvat, käyvät 
valvontaelinten ratkaisuista ja suosituksista keskustelun ja kirjaavat näkemyksensä 
mietintöihin ja lausuntoihin, joiden pohjalta käydään keskustelu myös eduskunnan 
täysistunnossa. Parlamentaarinen keskustelu on dokumentoitava eduskunnan valtio-
päiväasiakirjoihin. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi aikoinaan, että lainvalmistelussa on pereh-
dyttävä riittävästi valvontelinten soveltamiskäytäntöön577. Tämän vastuun on tuolloin 
ajateltu toteutuvan yksittäisten lakihankkeiden valmistelun yhteydessä. Alkuvaiheessa 
ei nähty tarpeellisena kehittää mekanismeja, joissa viesti valvontaelimiltä tulisi myös 
valtioneuvoston ja eduskunnan keskusteltavaksi. Tutkimusryhmän mielestä nykyinen 
malli on osoittanut riittämättömäksi. Ihmisoikeustuomioistuimen tuomion täytäntöön-
panoa koskevassa asiassa Suomi joutuu ensimmäistä kertaa tehostetun valvonnan 
piiriin, koska tuomion kansallisessa täytäntöönpanossa ei ole toimittu riittävän nope-
asti. Kidutuksen vastainen komitea CPT  on toistuvasti huomauttanut raporteissaan 
samoista puutteista ja hitaasta lainvalmistelusta. 

Yksinkertaisin tapa on edelleen kehittää ansiokkaaksi havaittuja osioita perus- ja ih-
misoikeusvalvonnassa. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus on muodostunut yh-
deksi keskeiseksi kotimaista perus- ja ihmisoikeussuojan tilaa parhaiten kuvaavaksi 
asiakirjaksi. Tärkeää on myös, että oikeusasiamiehellä on vakiintunut auktoritatiivinen 
perustuslakiin perustuva asema. Suomalainen oikeusasiamiesinstituutio on saanut 
tunnustusta eurooppalaisella tasolla. Kansainvälisten sopimusvalvontaelinten ratkai-

                                                      
577 PeVL 2/1990 vp, s. 2. 
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sujen ja suositusten täytäntöönpanoa koskeva tilannekatsaus voitaisiin lisätä oi-
keusasiamiehen kertomuksen perus- ja ihmisoikeudet päälukuun. Sen pohjalta edus-
kunta voisi käydä parlamentaarisen keskustelun ja linjata tarvittavia lainsäädäntötoi-
mia ja mahdollisia resurssipäätöksiä. Nykyisin keromukseen sisältyvän 10 keskeisen 
perus- ja ihmisoikeusongelman puutteiden taustalla on useasti kansainvälisen valvon-
taelimen Suomelle antama kannanotto. Nämä parlamentaarista keskustelua lisäävät 
muutokset eivät edellytä lainsäädännöllisiä muutoksia.  

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten velvoittavuuden tunnistaminen. 
Tutkimuksen aikana on ilmennyt huolestuttavia kansainvälisiä ilmiötä, joissa kyseen-
alaistetaan sopimusvelvoitteiden sitovuutta. Joissain Euroopan maissa on tehty pää-
töksiä, joissa on lähdetty kyseenalaistamaan valvontaelinten auktoriteettia. Tutkimuk-
sessa mainitaan muun muassa Puolan perustuslakituomioistuimen 24.11.2021 an-
tama päätös, jossa katsottiin ihmisoikeussopimuksen olevan ristiriidassa kansallisen 
perustuslain kanssa ja tällä päätöksellä kieltäydyttiin noudattamasta Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen antamia ratkaisuja. Suomessa ei ole vastaavasti kyseenalais-
tettu ihmisoikeustuomioistuimen tai muiden valvontaelinten ratkaisuja, mutta kaikkia 
sopimusvelvoitteita ei nähdä samalla tavalla velvoittavina. Valtioneuvoston ja sen mi-
nisteriöiden tulee entisestään vahvistaa työskentelyään, jotta sopimusten velvoitta-
vuus tulee kaikkien toimijoiden ja kattavasti eri hallinnon alojen tietoon. Hallinnon eri 
tasojen asiantuntemusta on lisättävä. Myös kansalliset tuomioistuimet on saatava ny-
kyistä aktiivisemmin osallistumaan eurooppalaiseen keskusteluun. Suomen osallistu-
misesta ylimpien tuomioistuinten verkostoon (Superior Courts Network) ollaan parhail-
laan päättämässä, mutta vielä raportin julkaisuaikaan ei ole olemassa virallista tietoa 
liittymisajankohdasta. Suomi on liittymässä verkostoon viimeisten joukossa, sillä mu-
kana on jo 99 tuomioistuinta 44:stä jäsenvaltiosta.578 

Tärkeää on jatkossa huolehtia siitä, että tuomioistuinten ajantasainen tieto ihmisoi-
keussopimusten tulkinnasta päivittyy. Suomessa on hyviä käytäntöjä, erityisesti kor-
keimman oikeuden Eurooppaoikeuden uutiskirje, johon on koottu kiinnostavimmat ta-
paukset niin Strasbourgista kuin Luxemburgista. Näiden käytäntöjen tärkeyttä ei voi 
vähätellä. Niiden avulla varmistetaan hyvän tulkinnallisen vuoropuhelun jatkuminen ja 
vahvistuminen. Myös kansalliset tuomioistuimet ovat olennainen osa ihmisoikeusjär-
jestelmän toteuttamista. Toinen huolestuttava eurooppalainen kehityspiirre on mainit-
tava myös tässä yhteydessä. Toista kertaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuo-
mioiden täytäntöönpanon historiassa ollaan tilanteessa, jossa on mahdollisuus sopi-
musrikkomusmenettelyn käynnistymiselle. Ministerikomitea varoitti Turkkia asiassa 
joulukuussa 2021579. Edellisen kerran kyse oli Azarbaijania koskevasta tapauksesta. 

                                                      
578 Ks. tarkemmin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja kansallisten ylinten tuo-
mioistuinten vuoropuhelua edistävästä verkostosta (Superior Courts Network). 
579  Ks. CM/ResDH(2021)432.  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/dialoguecourts/network&c=
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Nyt vastaava tilanne on muodostunut tapauksessa Osman Kavala v. Turkki580. Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuin oli tuomiossaan vaatinut tutkintavankeudessa olevan Ka-
valan välitöntä vapautusta.  

Ihmisoikeuskulttuurin kehittäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää 
panostusta koulutukseen ja tutkimukseen. Ihmisoikeuskulttuuri muodostuu ihmis-
oikeuksia koskevista asenteista, tiedosta, ymmärryksestä, tavoitteista ja käytännöistä. 
Kokonaisvaltainen käsitys ihmisoikeuksista edellyttää vahvaa ihmisoikeuskulttuuria. 
Tätä kokonaisvaltaista käsitystä ihmisoikeuksista on vahvistettava pitkäjänteisen kou-
lutuksen avulla viranomaistasolla ja kansanedustajien keskuudessa. Tämä tukee 
edelleen ihmisoikeuksia tukevaa lainsäädäntöä, siitä käytävää korkeatasoista keskus-
telua sekä hyvien käytäntöjen omaksumista.  Tämä mahdollistaa myös ihmisoikeus-
näkökulman ja ihmisoikeuksien valtavirtaistumisen kaikessa toiminnassa. 

Ihmisoikeuskeskuksen perustamisen yhteydessä sen toiminnalle asetettiin useita ta-
voitteita. Suomalaisessa mallissa ei ollut perusteltua keskittää tutkimustoimintaa yh-
teen instituutioon vaan lähtökohtana oli akateemisen yhteisön hyödyntäminen. EVO-
LUTIVE-hanke on tarjonnut sopivan avauksen tarkastella kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanoa ja seurantaa. Lainsäädännön arvioinnissa on entistä enemmän an-
nettu merkitystä perus- ja ihmisoikeusvaikutuksille. Ihmisoikeuksien toteutuminen 
edellyttää riittävää panostusta myös tutkimukseen. Ihmisoikeussopimusten vaikutuk-
sia pitää tutkia säännöllisesti ja erityisesti tutkimusta pitää kohdentaa niihin teemoihin, 
jotka nousevat esille niin kansallisten ihmisoikeusvalvojien kuin kansainvälisten sopi-
musvalvontaelinten ratkaisuista ja suosituksista.  

Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on keskeistä ymmärtää, että isoilla yhteiskun-
nallisilla ongelmilla on kiinteä yhteys kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiin. Ihmisoi-
keusselonteossa viitataan esimerkiksi ilmastonmuutoksen, maahanmuuton ja turva-
paikkapolitiikan sekä digitalisoitumisen vaikutuksiin. Viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana on tehty merkittäviä avauksia kansainvälisten sopimusvelvoitteiden laati-
miseksi. Seuraavaa kahtakymmentä vuotta on vaikea ennustaa, mutta on epätoden-
näköistä nähdä vastaavanlaisen yhteisymmärryksen saavuttamista uusista kansainvä-
lisistä sopimuksista. Ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää tukeutumista olemassa 
oleviin sitoumuksiin ja niiden täytäntöönpanoon ja valvontaan. Samalla se asettaa en-
tistä enemmän painoarvoa kansallisten tuomioistuinten ja muiden viranomaisten roo-
lille. Dworkinin oikeuksien “vakavasti ottaminen” (taking rights seriously) edellyttää riit-
tävää panostusta ihmisoikeuskoulutukseen ja -tutkimukseen.  

Euroopan neuvoston perustamisen yhteydessä vuonna 1949 hyväksytyssä järjestön 
perussäännössä mainitaan kolme keskeistä asiaa: demokratia, ihmisoikeuksien suoja 

                                                      
580 Ks. Kavala v. Turkki, 10.12.2019, 28749/18. 
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ja lailliuusperiaate. Tämä on yhteistä eurooppalaista perintöä, jossa aidon demokra-
tian tulee rakentua ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja laillisuusperiaattelle (rule of 
law). Nämä ovat tänä päivänä entistäkin tärkeämpiä. Samaan perussääntöön sisältyy 
myös ajatus suojan kehityksestä, ei vaan olemassa olevan tilan ylläpidosta. Euroopan 
neuvoston ihmisoikeussopimusten evolutiivisuus edellyttää, että kansallista ihmisoi-
keuksien toteutumista toteutetaan samassa hengessä entistä korkeampaa suojan ta-
soa kohti. 
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dännöksi. 

HE 46/2003 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle saamen kielilaiksi. 

HE 163/2004 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsiasiavaltuutetusta. 

HE 43/2005 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttami-
sesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoami-
sesta. 

HE 90/2005 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohte-
lusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

HE 232/2005 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa-
miseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja 
laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta. 

  



VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:17 

142 

HE 233/2008 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämi-
sestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 205/2010 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä anne-
tun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta. 

HE 222/2010 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudis-
tamiseksi. 

HE 282/2010 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja sek-
suaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuk-
sen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 122/2011 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lii-
ketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 

HE 85/2012 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittä-
misestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta. 

HE 19/2013 vp  
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n 
ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta. 

HE 19/2014 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. 

HE 91/2014 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 103/2014 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi.  

HE 111/2014 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä. 

HE 155/2014 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkival-
lan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuk-
sen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta 
ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta. 

HE 229/2014 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta.  

HE 266/2014 vp 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vas-
taanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta.  

HE 293/2014 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi. 

HE 252/2016 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä 
koskevaksi lainsäädännöksi. 
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HE 13/2017 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttami-
sesta. 

HE 44/2017 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta. 

HE 198/2017 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttami-
sesta. 

HE 199/2017 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi 
valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta. 

HE 202/2017 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. 

HE 203/2017 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi. 

HE 212/2018 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. 

HE 29/2020 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdotto-
man vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta. 

HE 123/2021 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun 
lain muuttamisesta. 

Valiokuntien mietinnöt ja lausunnot 
PeVL 14/1989 vp 

Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä n:o 94 työllisyyslaiksi.  
PeVL 2/1990 vp 

Perustuslakivaliokunnan lausunto ulkoasiainvaliokunnalle hallituksen esityk-
sestä n:o 22 ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleisso-
pimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä. 

PeVL 11/2005 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 11/2005 vp. hallituksen esityksestä laiksi po-
liisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

PeVL 2/2009 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 2/2009 vp. hallituksen esityksestä laiksi oi-
keudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

PeVL 66/2010 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 66/2010 vp. hallituksen esityksestä esitut-
kinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi. 

PeVL 6/2014 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 6/2014 vp hallituksen esityksestä eduskun-
nalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta. 

PeVL 46/2014 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 46/2014 vp hallituksen esityksestä eduskun-
nalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

PeVL 52/2014 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 52/2014 vp valtioneuvoston ihmisoikeusse-
lonteosta 2014.  
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PeVL 56/2017 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 56/2017 vp kansallisesta perus- ja ihmisoi-
keustoimintaohjelmasta 2017-2019.  

PeVL 35/2018 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 35/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle 
siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi 

PeVL 36/2018 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 36/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

PeVL 75/2018 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 75/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle 
siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi 

PeVL 76/2018 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 76/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

PeVM 25/1994 vp 
Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksestä perustuslakien 
perusoikeussäännösten muuttamisesta. 

PeVM 2/2014 
Perustuslakivaliokunnan mietintö 2/2014 vp valtioneuvoston oikeuskanslerin 
kertomuksesta vuodelta 2012.  

PeVM 4/2018 vp 
Perustuslakivaliokunnan mietintö 4/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta 

PeVM 9/2018 vp 
Perustuslakivaliokunnan mietintö 9/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muut-
tamisesta 

PeVM 16/2021 vp 
Perustuslakivaliokunnan mietintö 16/2021 vp eduskunnan oikeusasiamiehen 
kertomuksesta K 15/2020 vp.  

SiVL 19/2018 vp 
Sivistysvaliokunnan lausunto 19/2018 vp tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta 
eduskunnalle 2018. 

TiVM 1/2020 vp 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan mietintö 1/2020 vp tiedusteluvalvontavaltuutetun 
kertomuksesta vuodelta 2019.  

TyVM 15/2014 vp 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 15/2014 vp. Hallituksen esi-
tys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemi-
sestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymi-
sestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalais-
lain 54 §:n muuttamisesta. 

TyVM 16/2018 vp 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 16/2018 vp. Tasa-arvoval-
tuutetun kertomus duskunnalle 2018.  

UaVM 24/2014 vp 
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 24/2014 vp valtioneuvoston ihmisoikeusselonte-
osta 2014.  

SiVL 3/2018 vp 
Sivistysvaliokunnan lausunto 3/2018 vp sosiaali- ja terveyslautakunnalle lapsi-
asiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018.  
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TyVL 3/2018 vp 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto 3/2018 vp sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalle lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018.  

VaVL 6/2018 vp 
Valtiovarainvaliokunnan lausunto 6/2018 vp sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018.  

StVM 28/2018 vp 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan mietintö 28/2018 vp lapsiasiavaltuutetun kerto-
muksesta eduskunnalle 2018.  

VaVM 20/2019 vp 
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 20/2019 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle 
valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 
2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä. 

Eduskunta 
EK 45/2018 vp 

Eduskunnan kirjelmä 45/2018 vp Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta 
(K6/2018 vp) eduskunnalle 2018. 

PTK 89/2014 vp 
Täysistunnon pöytäkirja 89/2014 vp, 30.9.2014.  

PTK 157/2014 vp 
Täysistunnon pöytäkirja 157/2014 vp, 19.2.2015.  

EV 307/2014 vp 
Eduskunnan vastaus 307/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin koh-
distuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiestä ja torjumisesta tehdyn Eu-
roopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikos-
lain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta 

PNE 1/2018 vp 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virka-
miehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta. 

PTK 143/2018/4 vp 
Täysistunnon pöytäkirja 143/2018 vp, kohta 4. Lähetekeskustelu tasa-arvoval-
tuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018, 17.1.2019. 

EK 34/2018 vp 
Eduskunnan kirjelmä 34/2018 vp lapsiasiavaltuutetu kertomuksesta (K 5/2018 
vp) eduskunnalle 2018.  

PTK 18/2018/3 vp 
Täysistunnon pöytäkirja 18/2018 vp, kohta 3. Lähetekeskustelu lapsiasiavaltuu-
tetun kertomuksesta (K 5/2018 vp) eduskunnalle 2018, 7.3.2018.  

PTK 141/2018/13 vp 
Täysistunnon pöytäkirja 141/2018 vp, kohta 13. Ainoa käsittely lapsiasiavaltuu-
tetun kertomuksesta (K 5/2018 vp) eduskunnalle 2018, 15.1.2019.  

Kertomukset 
K 5/2018 vp 

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. Lapsiasiavaltuutetun toi-
miston julkaisuja 2018:1. 
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K 6/2018 vp 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. 

K 22/2018 vp 
Tasa-arvovaltuutetun kertomus 2018. Tasa-arvojulkaisuja 2018:4. Suomen Yli-
opistopaino Oy. 

K 2/2019 vp 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018. Hansaprint, Helsinki 
2019. 

K 12/2020 vp 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019. PunaMusta Py, Hel-
sinki 2020. 

K 4/2021 vp 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleis-
kokouksen toiminnasta vuonna 2020. 

K 8/2021 vp  
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020. Hansaprint Oy Tu-
renki 2021. 

K 17/2021 vp 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020. PunaMusta Oy, Hel-
sinki 2021. 

K 3/2022 vp 
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022. Lapsiasiavaltuutetun toimis-
ton julkaisuja 2022:1. Hansaprint Oy, Turenki 2022.  

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 
Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta: Lapsiasiavaltuutetun vuosi-
kertomus 2020. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:1. Hansaprint 
Oy, Turenki 2021. 

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2020 
Tasa-arvojulkaisuja 2021:1. PunaMusta Oy. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomus 2016 
Kaksi vuotta uutta yhdenvertaisuuslakia. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomus 2020 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomus vuodelta 2020.  

Virallislähteet 
A/HRC/44/52/Add.1 2019 

Yhdistyneiden kansakuntien naisiin kohdistuvan väkivallan erikoisraportoijan ra-
portti Bulgariaan kohdistuneesta maavierailusta. Report of the Special Rappor-
teur on violence against women, its causes and its consequences, on her visit 
to Bulgaria. United Nations General Assembly, Human Rights Council 2020. 
Saatavilla: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSym-
bol=A%2FHRC%2F44%2F52%2FAdd.1&Language=E&DeviceType=Desktop. 
[Luettu 30.9.2021]. Annettu 19.5.2020.  

ACFC:n vuosikertomus 2020 
Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytän-
töönpanoa valvovan neuvoa-antavan komitean vuosikertomus. Advisory Com-
mittee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F44%2F52%2FAdd.1&Language=E&DeviceType=Desktop
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F44%2F52%2FAdd.1&Language=E&DeviceType=Desktop


VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:17 

147 

Twelfth activity report covering the period from 1 June 2018 to 31 May 2020. 
Council of Europe, September 2020. 

CCPR/C/BGR/CO/4 
Ihmisoikeuskomitean loppupäätelmät Bulgarian 4. määräaikaisraportista. Con-
cluding observations on the fourth periodic report of Bulgaria. Human Rights 
Committee. International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations 
15.11.2018. 

CEDAW/C/FIN/CO/7 
CEDAW-komitean loppupäätelmät Suomen 7. määräaikaisraportista. Commit-
tee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observa-
tions on the seventh periodic report of Finland. United Nations 10.3.2014. 

CM(2014)26 
Ways of streamlining and improving the reporting and monitoring system of the 
European Social Charter. Item to be considered by the GR-SOC at its meeting 
on 13 March 2014.  

CommDH(2012)27  
 Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Eu-

rope Following his visit to Finland from 11 to 13 June 2012. Council of Europe. 
Strasbourg, 25.9.2012. 

Department of the European Social Charter 2021, Country factsheets: Finland 2021 
Maakohtaista tietoa Euroopan uudistetun sosiaalisen peruskirjan 
täytäntöönpanosta. Suomea koskeva koonti saatavilla https://rm.coe.int/CoERM-
PublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen-
tId=0900001680492888&format=pdf. Päivitetty 3/2021. [Luettu 3.12.2021]. 

ECLI:EU:C:2014:2454 
Lausunto 2/13 Unionin tuomioistuimen lausunto 2/13 (täysistunto), 18.12.2014. 

EG-TFV (2008)6 
Final Activity Report, Task Force to Combat Violence against Women, including 
Domestic Violence (EG-TFV). Gender Equality and Anti-Trafficking Division Di-
rectorate General of Human Rights and Legal Affairs. Council of Europe, Stras-
bourg 2008.  

Euroopan neuvosto 2021 – Democracy – European Commission against Racism and 
Intolerance (ECRI) – Country Monitoring. 
Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission 
maasivut ja Suomea koskevat raportit. Saatavilla 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intole-
rance/finland. [Luettu 7.2.2022].  

Euroopan neuvosto 2021, Explore – Treaty Office – Full list – Chart of signatures and 
ratifications of Treaty 210. 
Taulukko naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi laaditun yleissopimuksen allekirjoituksista ja ratifioinneista. Saata-
villa https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-de-
tail&treatynum=210. [Luettu 21.4.2021]. 

Euroopan neuvosto 2021, kohta Action against Trafficing in Human Beings – Monito-
ring Mechanism – Role of NGOs  
Tietoa Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta annetun yleis-
sopimuksen valvontajärjestelmästä. Saatavilla https://www.coe.int/en/web/anti-
human-trafficking/role-of-ngos. [Luettu 5.1.2022].  

Euroopan neuvosto 2021, kohta Action against Trafficking in Human Beings – Monito-
ring Mechanism  
Tietoa Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta annetun yleis-
sopimuksen valvontajärjestelmästä Saatavilla https://www.coe.int/en/web/anti-
human-trafficking/monitoring-mechanism. [Luettu 5.1.2022].  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492888&format=pdf.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492888&format=pdf.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492888&format=pdf.
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/finland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/finland
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/role-of-ngos
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/role-of-ngos
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/monitoring-mechanism
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/monitoring-mechanism
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Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – European Charter for Regional and Mi-
nority Languages – About the Charter.  
Tietoa Euroopan neuvoston alueellisia ja vähemmistökieliä koskevasta perus-
kirjasta. Saatavilla: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-
minority-languages/about-the-charter. [Luettu 27.10.2021]. 

Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – About.  
Tietoa Tietoa Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koske-
vasta puiteyleissopimuksesta. Saatavilla https://www.coe.int/en/web/minori-
ties/at-a-glance. [Luettu 29.10.2021].  

Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – Advisory 
Committee.  
Tietoa Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan pui-
teyleissopimuksen neuvoa-antavasta komiteasta. Saatavilla 
https://www.coe.int/en/web/minorities/advisory-committee. [Luettu 29.10.2021].  

Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – Monitoring 
– Country-specific monitoring. 
Tietoa Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan pui-
teyleissopimuksen valvontajärjestelmästä. Saatavilla 
https://www.coe.int/en/web/minorities/country-specific-monitoring. [Luettu 
29.10.2021]. 

Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – Monitoring 
– Follow-up dialogue.  
Tietoa Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan pui-
teyleissopimuksen valvontajärjestelmästä. Saatavilla 
https://www.coe.int/en/web/minorities/follow-up-dialogue. [Luettu 29.10.2021].  

Euroopan neuvosto 2021, kohta Democracy – National Minorities FCNM – Monitoring 
– Role of NGOs.  
Tietoa Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan pui-
teyleissopimuksen valvontajärjestelmästä ja kansalaisjärjestöjen roolista. Saata-
villa https://www.coe.int/en/web/minorities/role-of-ngos. [Luettu 29.10.2021].  

Euroopan neuvosto 2021, kohta European Social Charter – Monitoring – Reporting 
System 
Tietoa Euroopan neuvoston Uudistetun eurooppalaisen sosiaalisen peruskirjan 
valvontajärjestelmästä. Saatavilla https://www.coe.int/en/web/european-social-
charter/national-reports. [Luettu 3.12.2021].  

Euroopan neuvosto 2021, kohta Human Rights – European Social Charter 
Tietoa Euroopan neuvoston Uudistetusta eurooppalaisesta sosiaalisesta perus-
kirjasta. Saatavilla https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/home. 
[Luettu 3.12.2021].  

HE:n luonnos 22.11.2021 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi 
laeiksi. Luonnos 22.10.2021.  

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 2021 
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vuosikatsaus 1.1.2020–31.12.2020.  

Ihmiskauppasopimuksen selitysmuistio 2005 
Euroopan neuvosto, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings CETS 197, Warsaw 2005. 

Istanbulin sopimuksen selitysmuistio 2011 
Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and com-
bating violence against women and domestic violence CETS 210, Istanbul 2011.  

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/about-the-charter
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/about-the-charter
https://www.coe.int/en/web/minorities/at-a-glance
https://www.coe.int/en/web/minorities/at-a-glance
https://www.coe.int/en/web/minorities/advisory-committee
https://www.coe.int/en/web/minorities/country-specific-monitoring
https://www.coe.int/en/web/minorities/follow-up-dialogue
https://www.coe.int/en/web/minorities/role-of-ngos
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/home
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Järjestökantelulisäpöytäkirjan selitysmuistio 1995 
Euroopan neuvosto, Explanatory Report to the Additional Protocol to the Euro-
pean Social Charter Providing for a System of Collective Complaints, Strasbourg 
9.12.1995.  

Kieli-ilmapiirihanke 
Hanke kieli-ilmapiirin kohentamiseksi. Oikeusministeriön hanke OM070:00/2020. 

Kieliperuskirjan selitysmuistio 1992 
Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages. 
5.11.1992.  

Kielipoliittinen ohjelma 
Kielipoliittinen ohjelma. Oikeusministeriön hanke OM071:00/2020.  

Lainkirjoittajan opas 
Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. Oikeusministeriö. Saata-
villa: Lainkirjoittajan opas | Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 
(finlex.fi). [päivittyvä verkkojulkaisu]. Luettu 3.12.2021. 

Lanzaroten sopimuksen osapuolten komitean menettelysäännöt 2016 
Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on the protection 
of children against sexual exploitation and sexual abuse – Rules of Procedure. 
29–30.3.2012, päivitetty 15–17.3.2016. 

Lanzaroten sopimuksen selitysmuistio 2007 
Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of 
Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Lanzarote 25.10.2007.  

Lapsiasiavaltuutetun strategia 2019–2024.  
Lapsen oikeuksien asialla. Strategia 1.10.2019. 

Lähestymiskiellon tehostaminen -hanke 
 Hanke lähestymiskiellon tehostamiseksi. Oikeusministeriön hanke 

OM015:00/2020. 
Oikeusministeriön julkaisu, Mietintöjä ja lausuntoja 44/2018 

Uhri rikosprosessissa ‒ ehdotus hyvistä menettelytavoista uhrien tarpeiden huo-
mioon ottamiseksiUhri rikosprosessissa ‒ ehdotus hyvistä menettelytavoista uh-
rien tarpeiden huomioon ottamiseksi. Oikeusministeriö: Mietintöjä ja lausuntoja 
44/2018. Oikeusministeriö Helsinki 2018. 

Oikeusministeriön julkaisu, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:26 
Lähestymiskiellon tehostaminen. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lau-
suntoja 2021:26. Oikeusministeriö, Helsinki 2021. 

OM 13/2012 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Selvityksiä raiskausrikoksista. Oikeusministeriö, 
Selvityksiä ja ohjeita 13/2012.   

OM 2020:15 
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023. Oikeusminis-
teriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:15.  

OM 2020:9 
Kiriakos, Sami – Kimpimäki, Minna – Korkman, Julia – Lehtinen, Miia – Melan-
der, Sakari – Paakkanen, Katariina – Piha, Otava – Rask, Riitta – Reenilä, Yrjö – 
Tarvainen, Liisa: Rikoslain seksuaalirikossäännösten kokonaisuudistus. Oikeus-
ministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:9. Helsinki 2020. 

OM 2021:15 
Roth, Venla – Luhtasaari, Mia: Suomi torjuu ihmiskauppaa – Ihmiskaupan vas-
tainen toimintaohjelma. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 
2021:15.  

OM 25/2012 
Kanerva, Janne: Raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet. Arviomuis-
tio. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 25/2012.  

http://lainkirjoittaja.finlex.fi/
http://lainkirjoittaja.finlex.fi/
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OM 34/2010 
Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevan Euroopan neuvoston yleissopi-
muksen voimaansaattamista valmisteleva työryhmä: Lasten suojeleminen sek-
suaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Työryhmämietintö, Oikeusministeriön jul-
kaisu: Mietintöjä ja lausuntoja 34/2010.  

OM 46/2016 
Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen. Työ-
ryhmämietintö.Oikeusministeriön julkaisu: Mietintöjä ja lausuntoja 46/2016. Liite 
1,  s. 55–65.  

Parlamentaarisen yleiskokouksen suositus 2211(2021) 
Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suositus 2211 (2021): 
Anchoring the right to a healthy environment: need for enhanced action by the 
Council of Europe. Annettu 29.9.2021.  

Puolustusministeriön tiedonhankintalakityöryhmän mietintö 2015  
Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja. Puolustusministeriö 2015. 

Rules of Court 2022 
European Court of Human Rights. Registry of the Court. Council of Europe, 
Strasbourg 1.2.2022.  

Sisäministeriön julkaisu 1/2018 
Töihin Suomeen - Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen 
maahanmuuton vahvistamiseksi. Sisäministeriön julkaisu 1/2018. Sisäministeriö 
Helsinki 2018. 

SM:n lausuntopyynnön liitteenä oleva muistio 14.7.2017 
Sisäministeriön lausuntopyynnön (SM17181635) liitteenä oleva, ihmiskaupan 
vastaisen toiminnan koordinaattori Veli-Pekka Rautavan laatima luonnos ihmis-
kaupan vastaisen toiminnan koordinaation jatkon järjestämisestä, 14.7.2017. 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:16 
Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018–2021. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön julkaisuja 2017:16.  

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 3/2018 
Suomen romanipoliittinen ohjelma (ROMPO) vuosille 2018–2021. Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 3/2018.  

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27 
Väkivallaton lapsuus: Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan eh-
käisystä 2020–2025.  

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:17 
Korpilahti, Ulla (toim.): Väkivallaton lapsuus 2020–2025 – Toimeenpano ja vies-
tintä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2021.  

Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2022:5 
Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet – Sosiaaliturvakomitean raportti. So-
siaaliturvakomitean julkaisuja 2022:5. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 
2022.  

STM 2009:30 
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen. Työryhmän muistio. Sosiaali- 
ja terveysministeriön selvityksiä 2009:30. 

THB-GRETA(2014)52 
Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings: Rules of pro-
cedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings by the parties. 17.6.2009, päivitetty 
21.11.2014.  
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Tilastoraportti 17/2020 
Tilastoraportti 17/2021, 1.6.2021. Suomen virallinen tilasto, Turvakotipalvelut. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. 

THL työpaperi 44/2020 
Hietamäki, Johanna – Kaipanen, Saana – Koivula, Tanja – Nipuli, Suvi – Pelto-
nen, Joonas: Arvio turvakotien perhepaikkojen riittävästä määrästä ja kustan-
nuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. 

THL 2019 
Laajasalo, Taina – Rajala, Rika: Barnahus-hankesuunnitelma vuosille 2019–
2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.  

THL 2020 
Hietamäki, Johanna – Kaipanen, Saana – Seppälä, Terhi – Ewalds, Helena. 
Nollalinjan puhelinpalvelu auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokevia: Tulokset, arvi-
ointi ja suositukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 10/2020. 

THL 2022 
Laajasalo, Taina – Rajala, Rika – Julin, Essi – Huittinen, Matleena – Juusola, 
Aino: Barnahus-hanke – Hankkeessa tehty työ vuosina 2019–2021. Hanke-
suunnitelma 2022–2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022.  

Työryhmän mietintö 2013 
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelleen 
työryhmän mietintö. Ulkoministeriö 2013. 

Ulkoministeri Halosen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selonteko Suomen 
ihmisoikeuspolitiikasta 1998 
Ulkoministeri Tarja Halosen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selon-
teko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 11.11.1998.  

UM 2021, kohta Oikeudelliset asiat – Ihmisoikeusvalitukset – Valittaminen Sosiaalisten 
oikeuksien komiteaan 
Tietoa valittamisesta Euroopan neuvoston Uudistetun eurooppalaisen sosiaali-
sen peruskirjan sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa valvovalle sosiaalisten 
oikeuksien komitealle. Saatavilla https://um.fi/valittaminen-sosiaalisten-oikeuk-
sien-komitealle. [Luettu 25.1.2022]. 

Valtioneuvoston julkaisuja 2021:59 
Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2020–2023. Perus- ja ih-
misoikeuksien toteutumisen seurannan kehittyminen. Valtioneuvoston julkaisuja 
2021:59.   

Valtioneuvoston julkaisuja 2021:87 
Nationalspråkstrategin, Kansalliskielistrategia: Statsrådets principbeslut, Valtion-
euvoston periaatepäätös. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:87. Valtioneuvosto 
Helsinki 2021. 

Valtioneuvoston periaatepäätös  
Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategi-
asta. Sisäministeriö 2013. 

VN 19/2020, päätös STM/2020/31 
Valtioneuvoston yleiskokous 19.3.2020, päätöksen STM/2020/31 parlamentaa-
risen komitean asettamisesta sosiaaliturvan uudistamiseksi liitteenä oleva muis-
tio. Päivätty 4.3.2020.  

VN/13668/2019 
Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston asettamispäätös 12.2.2020.  

  

https://um.fi/valittaminen-sosiaalisten-oikeuksien-komitealle
https://um.fi/valittaminen-sosiaalisten-oikeuksien-komitealle
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VNA 1350/2009 
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja 
alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 7 §:n muuttamisesta 

VNS 2021:94 
Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä 2021. Valtioneuvoston jul-
kaisuja 2021:94. 

VNS 2021:92 
Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko 19.12.2021. Valtioneuvoston 
julkaisuja 2021:92.  

VNS 6/2014 vp 
Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014.  

Hallitusohjelmat 
Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen ohjelma 13.4.1995. 

Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma 15.4.1999. 

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen ohjelma 17.4.2003. 

Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen ohjelma 24.6.2003.  

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007. 

Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelma 22.6.2010. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.  
Ratkaisujen Suomi. Hallituksen julkaisusarja 10/2015. 

 
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019.  

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kes-
tävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:23. 

 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. 

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kes-
tävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31. 
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Ministerikomitean päätökset 
M/Del/Dec(2006)963/4.2 

Ministerikomitean päätös 3.5.2006, kohta 4.2 European Social Charter – Gov-
ernmental Committee of the European Social Charter –New system for the 
presentation of reports on the application of the European Social Charter –Pro-
posal of the Governmental Committee. 

CM/Del/Dec(2014)1196/4.7 
Ministerikomitean päätös 4.4.2014, kohta 4.7 European Social Charter – Gov-
ernmental Committee of the European Social Charter and the European Code 
of Social Security – Ways of streamlining and improving the reporting and moni-
toring system of the European Social Charter. 

CM/Del/Dec(2018)1330/10.4e 
Ministerikomitean päätös 28.11.2018, kohta 10.4e. 

CM/Del/Dec(2021)1419/H46-12 
Ministerikomitean päätös 2.12.2021, kohta H46-12 X v. Finland (Application No. 
34806/04). Supervision of the execution of the European Court’s judgments.  

Ministerikomitean päätöslauselmat 
CM/ResCMN(2001)3 

Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma Kansallisten vähem-
mistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suo-
messa 30.10.2001.  

CM/ResCMN(2007)1 
Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma Kansallisten vähem-
mistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suo-
messa 31.1.2007.  

CM/ResCMN(2012)3 
Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma kansallisten vähemmis-
töjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa 
1.2.2012.  

CM/ResCMN(2017)1 
Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma kansallisten vähemmis-
töjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa 
15.3.2017.  

CM/Res(2019)49 
Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma koskien valvontajärjes-
telmän muuttamista artikloiden 24–26 osalta, annettu 11.12.2019.  

CM/ResCMN(2020)1 
Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma kansallisten vähemmis-
töjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa 
12.2.2020.  

CM/ResDH(2021)432 
Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen Kavala v. Turkki -tapauksen täytäntöönpanosta. Annettu 
2.12.2021.  

CM/ResDH(2022)21 
Euroopan neuvoston ministerikomitean väliaikainen päätöslauselma Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen Kavala v. Turkki -tapauksen täytäntöönpanosta. An-
nettu 2.2.2022. 
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Ministerikomitean suositukset 
CM/RecChL(2001)3.  

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset Suomelle alueellisia kieliä ja 
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamisesta 
19.9.2001.  

CM/RecChL(2004)6 
Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset Suomelle alueellisia kieliä ja 
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamisesta 
20.10.2004. 

CM/RecChL(2007)7 
Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset Suomelle alueellisia kieliä ja 
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamisesta 
21.11.2007.  

CM/RecChL(2012)2 
Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset alueellisia kieliä ja vähem-
mistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamisesta Suomelle 
14.3.2012. 

CM/RecChL(2018)5 
Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset Suomelle alueellisia kieliä ja 
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamisesta 
3.10.2018. 

CM/Rec(2021)1 
Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset jäsenvaltioille. Recommen-
dation CM/Rec(2021)1 of the Committee of Ministers to member States 
on the development and strengthening of effective, pluralist and independent 
national human rights institutions 31.3.2021. 

Suomen määräaikaisraportit 
Suomen esimmäinen raportti alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan euroop-

palaisen peruskirjan täytäntöönpanosta 1999.  
Annettu 1.3.1999.  

Suomen neljäs raportti alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalai-
sen peruskirjan täytäntöönpanosta 2010. 
Annettu syyskuussa 2010.  

Suomen viides määräaikaisraportti alueellisia kielia tai vähemmistökieliä koskevan eu-
rooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta 2017.  
Annettu maaliskuussa 2017.  

ACFC/SR(1999)003 
Suomen ensimmäinen määräaikaisraportti Kansallisten vähemmistöjen suoje-
lua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta 16.2.1999.  

Suomen toinen raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleisopi-
muksen täytäntöönpanosta 2004. 
Annettu joulukuussa 2004.  

Suomen kolmas raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleisso-
pimuksen täytäntöönpanosta 2010. 
Annettu helmikuussa 2010.  

Suomen viides raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopi-
muksen täytäntöönpanosta 2019. 
Annettu tammikuussa 2019.  
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T-ES(2016)RFG-FIN-Rev2 
Suomen vastaukset kiireelliselle valvontakierokselle Protecting children affected 
by the refugee crisis from sexual exploitation and sexual abuse. Annettu 
30.9.2016, vastauksia päivitetty 7.10.2016 ja 23.11.2016.  

Valvontaelinten raportit ja suositukset 
ACFC/OP/IV(2016)002.  

Euroopan neuvoston Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleis-
sopimuksen neuvoa-antavan komitean lausunto Suomelle 24.2.2016.  

ACFC/OP/V(2019)001 
Euroopan neuvoston Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleis-
sopimuksen neuvoa-antavan komitean lausunto Suomelle 27.6.2019.  

CP(2015)1 
Osapuolten komitean suositukset 2015. Committee of the Parties to the Council 
of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings: Recom-
mendation on the implementation of the Council of Europe Convention on Ac-
tion against Trafficking in Human Beings by Finland. 15.6.2015.  

CP/Rec(2019)05 
Osapuolten komiten suositukset 2019. Committee of the Parties to the Council 
of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings: Recom-
mendation on the implementation of the Council of Europe Convention on Ac-
tion against Trafficking in Human Beings by Finland. 18.10.2019.  

CPT/Inf(2015)25 
CPT:n Suomen raportti 2015. Report to the Finnish Government on the visit to 
Finland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 September 
to 2 October 2014. Strasbourg, 20 August 2015. 

CPT/Inf(2021)7 
CPT:n Suomen raportti 2021. Report to the Finnish Government on the visit to 
Finland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 September 
to 18 September 2020. 5.5.2021. 

ECRML(2012)1 
Euroopan neuvoston alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppa-
laisen peruskirjan täytäntöönpanoa valvovan asiantuntijakomitean lausunto 
Suomelle 14.3.2012. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea 2018 
Follow-up to Decisions on the Merits of Collective Complaint. findigs 2018. Su-
omea koskeva osuus s. 32–42. 

GRETA(2015)9 
GRETAn raportti Suomelle 2015. Report concerning the implementation of the 
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
by Finland. First evaluation round. 

GRETA(2019)6 
GRETAn raportti Suomelle 2019. Report concerning the implementation of the 
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
by Finland. Second evaluation round. 

GREVIO/Inf(2019)9 
GREVIOn raportti Suomelle 2019. GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report on 
legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of 
Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women 
and Domestic Violence (Istanbul Convention) FINLAND. 
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IC-CP/Inf(2020)3 
Osapuolten komitean raportti Suomelle Istanbulin sopimuksen täytäntöönpa-
nosta. Committee of the Parties, Recommendation on the implementation of the 
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