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TIIVISTELMÄ 

Ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille yhdenvertaisesti 
kuuluvia oikeuksia. Lisäksi Suomen perustuslaissa taataan perusoikeudet 
kaikille. Perus- ja ihmisoikeudet rajoittavat lainsäätäjän ja julkisen vallan 
toimintaa, mutta lisäksi julkisen vallan tulee turvata ja edistää niiden 
toteutumista. Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen on myös erillinen 
viranomaistehtävä. Perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä oikeudellisena 
velvollisuutena ja viranomaistehtävänä ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu.  

Tämä tutkimus pyrkii täsmentämään käsitettä perus- ja ihmisoikeuksien 
edistämisestä systematisoimalla ja analysoimalla sitä koskevia ja siihen 
liittyviä kansainvälisoikeudellisia ja kansallisia aineistoja ja käytäntöjä. 
Tutkimus kattaa muun muassa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
tehtävän tarkastelun, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
ihmisoikeussopimuksiin sisältyvät edistämisvelvoitteet, Euroopan neuvoston 
ihmisoikeustuomioistuimen opin positiivisista toimintavelvoitteista ja 
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun temaattisen työn. Kansallisista 
lähtökohdista tarkastelu kohdistuu etenkin perustuslakivaliokunnan, 
eduskunnan oikeusasiamiehen, sekä Ihmisoikeuskeskuksen ja sen 
valtuuskunnan perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvien keskeisten 
kannanottojen ja toiminnan arviointiin. 

Lähestymistavaltaan tutkimus on lainopillinen, mutta selkeästi käytäntöön 
kiinnittyvä ja siten myös oikeutta käytännössä arvioiva. Tutkimuksen 
keskipisteenä on eduskunnan oikeusasiamiehestä, Ihmisoikeuskeskuksesta ja 
sen valtuuskunnasta koostuvan Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 
tehtävä perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. 

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution tehtävissä perus- ja 
ihmisoikeuksien edistäminen ilmenee etenkin Ihmisoikeuskeskukselle 
annetuissa tiedotukseen, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä, 
ja toisaalta siinä, että eduskunnan oikeusasiamies voi 
laillisuusvalvontatehtävää hoitaessaan kiinnittää valvottavan huomiota perus- 
ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunta on pitänyt oikeusasiamiehen toimintaa perus- ja 
ihmisoikeuksien edistämiseksi tärkeänä. Lisäksi kansallisen 
ihmisoikeusinstituution kaikilla osapuolilla on myös mahdollisuus tehdä 
erilaisia selvityksiä, esityksiä, aloitteita ja suosituksia yksin tai yhdessä. 

Kansallisen ihmisoikeusinstituution perus- ja ihmisoikeuksien 
edistämistehtävä ei kuitenkaan tyhjene luetteloon keinoista. Vaikka perus- ja 
ihmisoikeuksien tulkinta ei lähtökohtaisesti ole kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden tehtävä, nousee kysymys näiden oikeuksien suoja-
alasta ja sen laajentamisesta väistämättä esille arvioitaessa oikeuksien 
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toteutumista. Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen näiden oikeuksien suoja-
alan laajentamisen merkityksessä on lähtökohtaisesti oikeutta luovien 
poliittisten instituutioiden tehtävä. Tulkinnalla voidaan kuitenkin laajentaa 
perus- ja ihmisoikeuksien tarjoamaa suojaa. Suoja-alaa laajentava tulkinta ja 
oikeuksien toteutumisen puutteiden tunnistaminen ja poistaminen ovat 
jossain määrin päällekkäisiä käsitteitä. Vain jälkimmäinen on selvästi 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtävä. Suomen kansallinen 
ihmisoikeusinstituutio voi kuitenkin kansainväliseen ja etenkin kansalliseen 
tehtävänantoonsa nojautuen esittää perusteltuja suosituksia suoja-alan 
laajentamiseksi. 

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että eduskunnan 
oikeusasiamiehen mahdollisuus huomioida yksilöitä koskevassa 
ratkaisutoiminnassa kontekstuaalisuus paremmin kuin yleisellä tasolla 
suosituksia antavalla Ihmisoikeuskeskuksella on oikeuksien suoja-alan 
arvioinnissa usein helpottava tekijä. Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 
systemaattisuuteen voitaisiin jatkossa kiinnittää kuitenkin enemmän 
huomiota oikeusasiamiehen toiminnassa. Ihmisoikeuskeskuksen yleisessä ja 
tiettyjä intressiryhmiä koskevassa toiminnassa oikeuksien toteutumisen 
puutteiden tunnistaminen, poistaminen ja edistäminen näyttäytyy osin 
oikeudellisena velvoitteena ja osin poliittisena toimintana. Paineita poliittisiin 
kamppailuihin etenkin perus- ja ihmisoikeuksien ydinalueen ulkopuolella voi 
tulla myös erilaisia sidosryhmiä sisältävän valtuuskunnan kautta tai 
kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta. 

Ihmisoikeuskeskuksen nimenomainen tehtävä on perus- ja 
ihmisoikeuksien edistäminen monin eri keinoin. Tehtävien kuvaus jättää 
keskuksen toimivallan varsin avoimeksi. Tutkimuksen johtopäätöksissä 
todetaan, että hyvän hallinnon asettamien vaatimusten noudattaminen 
korostuneesti olisi tärkeää Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa. Keskuksen 
toiminnan temaattisten painopisteiden valintaan liittyvää avoimuutta ja 
kannanottojen perustelujen laajuutta voitaisiin kehittää. Jälkimmäinen on 
erityisen tärkeää nk. avoimissa tai ristiriitaisissa tulkintatilanteissa sekä 
nousevia ihmisoikeuskysymyksiä koskevissa kannanotoissa. Myös keskuksen 
toiminnan arviointiin ja parlamentaarisen vuoropuhelun vahvistamiseen olisi 
syytä kiinnittää huomiota. Tämä voisi pitkällä tähtäimellä turvata 
Ihmisoikeuskeskuksen, ja samalla perus- ja ihmisoikeuksien, legitimiteettiä – 
ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 
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ABSTRACT 
From limiting human rights to their promotion. A study of human 

rights promotion as a task assigned to the Finnish National Human 

Rights Institution. 

 

Human rights are fundamental rights that are enjoyed equally by all people. 
In addition, the Finnish Constitution guarantees fundamental rights for all. 
These rights limit the activities of the legislature and public authorities. 
Moreover, states have an obligation to fulfil human rights, and further to 
promote them. The promotion of fundamental and human rights is also a 
specific task of certain authorities. However, it has not been a subject for 
academic research earlier. 

This research seeks to clarify the concept of the promotion of fundamental 
and human rights by systematizing and analyzing the relevant and related 
international law and national data, and the practices of various international 
and national legal sources and practices on human rights promotion and 
related concepts. These include the mandate of the national human rights 
institutions, human rights promotion in the United Nations human rights 
conventions, the positive obligations set out by the European Court of Human 
rights, and the Council of Europe Human Rights Commissioner’s thematic 
work. From a national perspective essential positions and actions of the 
Constitutional Committee of Parliament, the Ombudsman and the Human 
Rights Centre and its delegation regarding human rights promotion are 
reviewed in the study. 

The methodological approach is one of legal dogmatics, yet it is clearly 
attached to human rights in practise, and thus exhibiting law in action type of 
research.  The focal point of the study is fundamental and human rights 
promotion as a task assigned to the Finnish National Human Rights 
Institution (NHRI) comprising the Parliamentary Ombudsman, the Human 
Rights Centre and its delegation.  

In the duties of the Finnish NHRI promoting fundamental and human 
rights is reflected particularly in the Human Rights Centre’s tasks relating to 
information dissemination, as well as human rights education and training, 
and, on the other hand, in the Ombudsman’s possibility to draw attention to 
considerations of promoting fundamental and human rights. The 
Constitutional Law Committee of the Parliament has considered the 
Ombudsman’s activities in promoting fundamental and human rights 
important. In addition, all parts of the Finnish NHRI have the opportunity of 
conducting various surveys and studies, making propositions, taking 
initiatives and giving recommendations alone or together as one institution. 
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However, the Finnish NHRI’s duty to promote fundamental and human 
rights is not exhausted in the list of various means of promotion. Though the 
interpretation of fundamental and human rights is not a task assigned to 
NHRIs, the question of the scope of guarantees of these rights, as well as their 
possible extension is unavoidable when assessing the fulfilment of these 
rights. The point of departure for extending the scope of guarantees of 
fundamental and human rights is that this task belongs to the political 
institutions responsible for enacting laws. Nevertheless, through 
interpretation the scope of guarantees for fundamental and human rights can 
be expanded widening the scope of guarantees on one hand, and, on the other, 
identifying gaps in implementation and eliminating violations which are partly 
overlapping concepts. Even so, only the latter is a task explicitly given to 
NHRIs. In spite of this, the Finnish NHRI may, based on its international and 
in particular national mandate, present justified recommendations for the 
expansion of the scope of guarantees, however rigorous attention should be 
paid to the rationale.    

In the conclusion of the study, it is noted that the Parliamentary 
Ombudsman’s possibility to consider contextuality in its decision making 
regarding individual complaints, is often an alleviating factor in assessing the 
scope of guarantees of a given right. Nevertheless, attention to increased 
systematization of fundamental and human rights promotion would be 
beneficial in the work of the Ombudsman. By comparison, the work of the 
Human Rights Centre, which concerns the general population and specific 
interest groups, seems to be partly judicial and partly political in nature. In 
addition, pressure for political struggles particularly outside the core area of 
the scope of guarantees of rights may rise from the Human Rights Centre’s 
delegation including various interest groups or from international human 
rights actors. 

The Human Rights Centre’s specific task is to promote human rights with 
various means. The mandate is rather fluid. The study suggests that adhering 
to the requirements of good governance in a pronounced manner, is important 
for the Human Rights Centre. Furthermore, openness regarding the choice of 
thematic focus as well as thoroughness of reasoning adopted in position-
taking could be developed. The latter is of utmost importance in those issues 
where authoritative legal interpretation is lacking, or contradictory 
jurisprudence exists, as well as in the so-called rising human rights issues. In 
addition, increased attention could be paid to evaluation of activities at the 
Centre and strengthening its dialogue with the Parliament. Eventually, this 
could strengthen the legitimacy of the Human Rights Centre, as well as the 
legitimacy of fundamental and human rights at large – thus promoting the 
fulfilment of fundamental and human rights.  
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1. JOHDANTO  

It may be true that morality cannot be legislated, but behavior can be 
regulated. The law may not change the heart, but it can restrain the heartless.  

Dr. Martin Luther King, Jr.1 

1.1 Tutkimusaiheen merkitys 

Yksilöiden suojaksi annetuilla ihmisoikeuksilla on valtioihin ja julkiseen 

valtaan kohdistuvia erilaisia vaikutuksia. Tämä tutkimus kohdistuu näistä 

vaikutustavoista edistämiseen, käsitteen oikeudellisessa merkityksessä. 

Täsmällisemmin ilmaistuna tutkimus kohdistuu perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisvelvoitteeseen, edistämisen lähikäsitteisiin sekä edistämistä 

toteuttaviin instituutioihin. Erityisenä tarkastelukohteena on Suomeen 

vuonna 2012 perustetun perus- ja ihmisoikeuksia edistävän ja turvaavan 

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution tehtävä. Tämä varsin uusi ja 

Suomessa ainutlaatuinen viranomaistehtävä ei ole aiemmin ollut varsinaisen 

tutkimuksen kohteena. Perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen on ylipäätään 

kiinnitetty varsin vähän huomiota. Ihmisoikeuksien edistämisen tutkiminen 

on jäänyt kansainvälisesti lähinnä muiden kuin oikeustieteilijöiden 

tehtäväksi.2 Kotimaassa perus- ja ihmisoikeustutkimus on puolestaan 

keskittynyt vahvasti valtiosääntöoppineille, joiden kiinnostuksen kohteena 

ovat olleet ennen kaikkea näistä oikeuksista johtuvat rajoitukset eduskunnan 

toimivallalle lainsäätäjänä.  

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustutkimuksen orientaatio näiden 

oikeuksien rajoittavaan funktioon on sinänsä ollut looginen. 

Perusoikeusuudistuksen aikaan 1990-luvun alkupuoliskolla perus- ja 

ihmisoikeuksien merkitys nähtiin ennen kaikkea lainsäätäjän tärkeänä, mutta 

 
1 King 1986.  
2 Yhteiskuntatieteiden alalla on tutkittu muun muassa ihmisoikeusaatteen edistämistä tai leviämistä 

poliittisena ja sosiologisena ilmiönä, ks. esim. Thrall 2014, Halme 2008. 
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varsin löyhänä ohjenuorana, ja toisaalta poliittisen päätöksenteon 

perälautana.3 Karkeasti kuvattuna ajatus oli, että taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia edistettäisiin luomalla niitä turvaavaa lainsäädäntöä, 

ja kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien osalta riittäisi se, ettei niitä 

uusien säädösten myötä rajoitettaisi.  

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia vahvistavan 

lainsäädännön yhteydessä uudistuksia ei kuitenkaan olla juurikaan perusteltu, 

eikä niitä olla arvioitu nimenomaisesti perus- ja ihmisoikeuksien turvaamis- 

tai edistämisvelvoitteen näkökulmasta. Poliittisessa keskustelussa uudet 

säädökset ovat olleet sosiaali-, terveys-, asunto- ja koulutuspolitiikkaa, tai vain 

yleisesti ottaen kansalaisten/ihmisten hyvinvoinnin turvaamista.4 

Oikeudellisessa arviossa niiden luonne perus- ja ihmisoikeuksia edistävinä 

hankkeina on ohitettu kenties jonkinlaisena itsestäänselvyytenä, ja 

vallitsevaksi tarkastelunäkökulmaksi on noussut perus- ja ihmisoikeuksien 

vaikutus eduskunnan lainsäädäntövaltaa rajoittavassa merkityksessä.  

Tällaisen tarkastelutradition tuloksena meille on syntynyt varsin laaja ja 

monin osin hienosyinen käsitys siitä, millaisia säädöksiä perus- ja 

ihmisoikeuksien vuoksi ei voida säätää, ja siten millaista toimintaa ei sallita. 

On toki tärkeää tunnistaa ja tunnustaa se, että perus- ja ihmisoikeuksien 

yhtenä perimmäisenä tehtävänä on oikeudellisin keinoin rajoittaa sellaista 

julkisen vallan käyttöä, jossa ihmistä kohdellaan vakavalla tavalla huonosti. 

Tämä on kuitenkin varsin kapea näkemys perus- ja ihmisoikeuksista, eikä 

kuvasta sen enempää ihmisoikeuskäsitteen moraalifilosofisia lähtökohtia kuin 

oikeuksien nykyisiä moninaisia ulottuvuuksiakaan.5 Onkin sääli, että 

ymmärrys siitä, millaista positiivista toimintaa perus- ja ihmisoikeudet 

julkiselta vallalta edellyttävät, on jäänyt oikeustieteellisessä tutkimuksessa 

katveeseen, tai suoremmin sanottuna koko lailla pimentoon.  

 
3 PeVM 25/1994. 
4 Vanhemmissa teksteissä käytetystä termistä kansalainen luovuttiin perusoikeusuudistuksen 

yhteydessä. 
5 Aiheesta esim. Etinson 2018, Sangiovanni 2017, Maliks – Schaffer 2017, Corradetti 2012, Dworkin 

2011, Brems 2009.  
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Lähtökohtaisesti näin ei tarvitsisi olla. Perusoikeusuudistuksessa perus- ja 

ihmisoikeuksille haluttiin nimittäin antaa painoarvoa perus- ja 

ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan kautta. Tämä tehtävä, kuten myös 

perustuslain 106 §:ään kirjattu perusoikeuksien etusijan valvominen 

ilmeisissä ristiriitatilanteissa, ajateltiin kuitenkin ennen kaikkea 

tuomiostuinten tehtäväksi. Perusoikeuksien edistävästä vaikutuksesta 

hallintotoiminnassa ei juurikaan puhuttu. Julkisen vallan moninaiset, usein 

tosiasialliseksi hallintotoiminnaksi oikeudellisesti määriteltävissä olevat 

arkiset tehtävät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetuksen alalla 

ovat sellaisia, jotka eivät välttämättä näyttäydy merkittäviltä perus- ja 

ihmisoikeuksien rajoitusedellytyksiin liittyvän problematiikan kautta. 

Harvoin ne päätyvät myöskään tuomioistuimen käsiteltäviksi. Ihmisten 

arkipäivässä merkittävää kuitenkin on se, kuinka esimerkiksi erilaiset ikään, 

terveyteen, varallisuuteen, psyykkiseen tai fyysiseen toimintakykyyn liittyvät 

tekijät, kielelliset ja kulttuuriset tarpeet, seksuaalinen suuntautuminen, 

sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti otetaan huomioon 

viranomaistoiminnassa. Vaikka nämä kysymykset miellettäisiin esimerkiksi 

niiden yhdenvertaisuusulottuvuuden johdosta perus- ja ihmisoikeuksiin 

liittyviksi, ja siten ajateltaisiin niiden turvaamisen edellyttävän jotain, on 

perusoikeuspraktikollekin epäselvää, merkitseekö valtion velvollisuus turvata 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen aktiivisin toimenpitein itse asiassa 

samaa kuin näiden oikeuksien edistäminen, vai onko kyseessä vain eri 

ihmisoikeustoimielinten käyttämän kielen ja käsitteiden vaihtelusta. Kun vielä 

molemmat käsitteet, aktiiviset toimintavelvoitteet ja 

edistäminen/edistämisvelvoite, ovat oikeudellisesti kehittymättömiä, ja 

perus- ja ihmisoikeuksiin kytkeytyvillä toimijoilla on erilaisia tehtäviä ja 

toimivaltuuksia, on ylipäätään vaikea hahmottaa, mihin julkisen vallan eri 

toimijoilla ja toisaalta nimenomaisesti oikeuksien edistämistä varten 

perustetuilla viranomaisilla on velvollisuus. 

Edellä selostetun ongelman lisäksi tämä tutkimus on tärkeä myös siksi, että 

perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen on paitsi kansallisen 

ihmisoikeusinstituution, myös osaltaan ylimpien laillisuusvalvojien sekä 

oikeuksien edistämiseen keskittyvien erityisvaltuutettujen laissa säädetty 
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viranomaistehtävä. Kun viranomaiselle asetetaan velvollisuus tällaisen (ja 

tietenkin minkä tahansa) tehtävän suorittamiseen, on tärkeää, että tehtävä on 

ymmärrettävä. Vain silloin voidaan arvioida sen suorittamisen 

asianmukaisuutta. Tutkimus hyödyttää siten etenkin perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämistehtävästä vastaavien viranomaisten 

mahdollisuutta hoitaa tehtäväänsä asianmukaisesti ja hyvää hallintotapaa 

noudattaen. Myös mahdollisuus ennustaa ja kontrolloida tätä perus- ja 

ihmisoikeuksiin liittyvää viranomaistoimintaa paranee.6 Tutkimukseni on 

siten tärkeä paitsi Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle, myös 

etenkin tietosuoja-, tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja lapsiasiavaltuutetulle. 

Perustuslain 22 §:ssä säädetyn yleisen perus- ja ihmisoikeuksien 

turvaamisvelvoitteen vuoksi tutkimuksella on laajempaa merkitystä myös 

yleisemmin, kaiken viranomaistoiminnan kannalta.  

Lisäksi aihe on tärkeä oikeuden ja politiikan rajapintojen hahmottamisen 

kannalta. Esimerkiksi viime aikoina Suomessa käyty keskustelu 

perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännöistä kytkeytyy paitsi perus- ja 

ihmisoikeuksien sisällön määrittelyyn ja tulkintaan, myös niiden 

edistämiseen.7 Tämä keskustelu ei ole irrallaan kansainvälisestä kehyksestä. 

Perus- ja ihmisoikeuksien voidaan luonnehtia olevan murrosvaiheessa 

ainakin kehittyneissä maissa. Sinänsä ihmisoikeudet ovat toimineet juuri niin 

kuin niiden tarkoitus on ollut; ne ovat voimaannuttaneet ihmisiä vaatimaan 

heille annettujen lupausten lunastamista, ja ne ovat tulleet olennaiseksi osaksi 

kansallista oikeusjärjestystä monissa valtioissa. Mutta ne ovat ehkä myös 

kärsineet jonkinlaisesta inflaatiosta, ja joidenkin mielestä niiden 

turvaamisessa on menty liian pitkälle. Tähän murrosvaiheeseen saattaa viitata 

myös vuonna 2018 tehty arvotutkimus, jossa suomalaisten arvojen kärkeen oli 

noussut turvallisuus, kun universalismi oli puolestaan pudonnut neljänneksi.8 

 
6 Ennustettavuudesta ja kontrollista tieteellisen tutkimuksen filosofiassa ks. Niiniluoto 2002. 
7 Sisällön määrittelystä ks. Neuvonen –Rautiainen 2015, s. 28–53. Oikeuden ja politiikan välisestä 

suhteesta perus- ja ihmisoikeuksien osalta ks. Koskenniemi 1999 ja Sasi 2015. 
8 Pellervon taloustutkimus, tutkimustiedote 1.2.2018. Vuonna 2021 julkaistun 

perusoikeusbarometrin vastaajilla on myönteinen näkemys ihmisoikeuksista. Kaikissa vastaajaryhmissä 

suurin osa (94–98 %) on sitä mieltä, että ihmisoikeudet ovat tärkeitä rakennettaessa reilumpaa 

yhteiskuntaa. Oikeusministeriö 2021:17. 
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Perus- ja ihmisoikeuksien nimenomainen turvaamis- tai edistämistehtävä 

tilanteessa, jossa ihmisoikeudet näyttäytyvät julkisuudessa paitsi 

maailmanlaajuisesti tunnustettuina arvoina, myös vahvasti tunteita ja 

mielipiteitä jakavina arvoarvostelmina joita puolustetaan tai vastustetaan, voi 

etenkin viranomaistoiminnan puolueettomuutta ajatellen olla hyvinkin 

haasteellinen. Vakuuttavilta kuulostavien oikeudellisten argumenttien käyttö 

ihmisoikeuksien edistämiseksi saattaa olla tulevaisuudessa riittämätöntä, 

etenkin jos nämä argumentit perustuvat vain näennäisesti oikeudellisesti 

velvoittaviin lähteisiin. Tarkoitan tällä esimerkiksi sellaista ihmisoikeuksiin 

vetoamista, jota vuonna 2017 yli 50 000 kannattajaa keränneen Ei myytävänä! 

-kansalaisaloitteen taustajärjestöt esittivät kampanjassaan väittäen, että 

”Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten 

ihmisten oikeuksista.”9 Esillä on ollut myös lainsäädäntöhankkeita, joita on 

ajettu, ja myös vastustettu, perus- ja ihmisoikeuksiin vedoten.10 Toivon, että 

tutkimukseni on hyödyllinen myös tällaisen perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän 

poliittisen keskustelun kannalta. 

Tutkimukseni tärkeyttä korostaa lopulta myös se perus- ja ihmisoikeuksien 

rajoittavan merkityksen korostamiseen liittyvä ajatus, jota osuvasti kuvaa Iso-

Britannian silloisen pääministeri Theresa Mayn lausahdus Lontoon sillalla 

kesäkuun 3. päivänä 2017 tapahtuneen terroriteon johdosta: ”And if our 

human rights laws stop us from doing it, we will change the laws so we can do 

it.” Saman suuntaisia ajatuksia on viime vuosina esitetty myös suomalaisessa 

poliittisessa keskustelussa, eikä aivan syyttä. Jos perus- ja ihmisoikeuksien 

 
Suomessa. 
9 Kannanotto siitä, mikä on vastoin YK:n vammaisyleissopimusta asiassa, jota yleissopimusta 

valvova komitea ei ole käsitellyt, eikä arvattavasti tule yleisenä oikeuksien toteuttamisen tapaa 

koskevana ratkaisuna koskaan käsittelemäänkään, voi olla vilpitön väärinymmärrys. Perus- ja 

ihmisoikeusaatteen murrosta ajatellen, ei kuitenkaan ole yhdentekevää, miten poliittinen ja 

oikeudellinen argumentaatio näiden oikeuksien edistämiseksi rakennetaan. Kritiikilläni 

argumentointitavasta en ota kantaa itse asiaan. 
10 Esim. kansanedustaja Sari Tanuksen ja varaedustaja Jemina Aholan vireillepanema 

kansalaisaloite, jolla olisi turvattu terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä 

elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä KAA 2/2015 vp. Eduskunta hylkäsi 

kansalaisaloitteeseen sisältyneen lakiehdotuksen 8.12.2015 (EK 24/2015 vp). Ks. myös translain osalta 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:23. 
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oikeudellinen arviointi keskittyy vain siihen, mitä lainsäätäjä ei niiden 

johdosta voi tehdä, ei kai ole pidettävä odottamattomana seurauksena sitä, 

että niiden merkitys turvallisen, vapaan ja hyvän elämän takaamisessa on 

vaikea hahmottaa. Siksikin on aika siirtyä perus- ja ihmisoikeuksien 

rajoittamisesta niiden edistämiseen. 

1.2 Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen lähtökohdat 

Ihmisoikeuksien yhteydessä puhutaan usein niiden kunnioittamisesta 

(respect), edistämisestä (promote), suojelusta (protect) ja toteuttamisesta tai 

toimeenpanosta (implement).11 Etenkin käsitepari ihmisoikeuksien 

edistäminen ja suojelu on YK asiakirjoissa vakiintunut tapa ilmaista 

moninaisia ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita ja tehtäviä, ei ainoastaan 

kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustehtävää. Käsitepari esiintyi jo 

vuonna 1945 allekirjoitetussa YK:n peruskirjassa. Siinä YK:n tehtäviksi 

säädetään kansainvälisen yhteistyön aikaansaaminen ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittamista kehitettäessä ja edistettäessä.12  

YK:n ihmisoikeusjulistuksen johdanto-osassa edistäminen liitetään muun 

muassa valtioiden välisiin rauhanomaisiin suhteisiin, sosiaaliseen kehitykseen 

ja julistuksessa mainittujen oikeuksien edistämiseen jäsenvaltioiden ja YK:n 

yhteistyöllä etenkin kasvatuksen ja koulutuksen keinoja käyttäen. 

Ihmisoikeusjulistus on annettu ”kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien 

tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin 

pyrkisi, pitäen alati mielessään tämän julistuksen, valistamalla ja opettamalla 

edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä 

turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen 

ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden 

kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen keskuudessa”. 

 
11 Ihmisoikeusvelvoitteiden tyypittelystä tarkemmin jaksossa 3.1. 
12 Alkukielellä: To achieve intenational co-operation in solving international problems of an 

economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for 

human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or 

religion.  
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YK:n ihmisoikeussopimusten määrittelemät ihmisoikeudet kuvataan yleisesti 

minimistandardeina. Sopimuksiin liittyneet valtiot voivat siten halutessaan 

tarjota parempaa suojaa. Oikeuksien edistämistä koskevat kirjaukset ovat 

YK:n ihmisoikeussopimuksissa merkittävästi lisääntyneet, kuten jäljempänä 

osoitan, ja järjestön lukuisten eri toimielimien tehtävänä on toimia muun 

muassa näiden oikeuksien edistämiseksi.   

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa oikeuksien edistäminen ei puolestaan 

esiinny käsitteenä kertaakaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 

kuitenkin kehittänyt oppia oikeuksien positiivisista velvoitteista (positive 

obligations), jota on syytä tarkastella edistämisen yhteydessä. Euroopan 

neuvostolla on myös nimenomaisesti ihmisoikeuksien edistämiseen 

keskittyviä toimielimiä, joista keskeisimpänä pidetään Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutettua. 

Meillä Suomessa perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava 

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen, jonka on vakiintuneesti 

katsottu pitävän sisällään jonkinlaisen velvollisuuden aktiivisiin 

toimenpiteisiin oikeuksien toteutumiseksi. Sanana edistäminen esiintyy 

muutamissa perustuslain kohdissa: perustuslain 1 §:ssä vahvistetaan, että: 

”Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja 

oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa”. 

Yhdenvertaisuutta turvaavassa perustuslain 6 §:ssä säädetään, että 

”Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä 

työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista 

määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään”. Vaali- ja 

osallistumisoikeuksia koskevassa perustuslain 14 §:ssä puolestaan säädetään 

julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua 

yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan 

päätöksentekoon”. Perustuslain 18 §:ssä säädetään julkisen vallan tehtäväksi 

edistää työllisyyttä ja perustuslain 19 §:ssä terveyttä, sekä vielä samassa 
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pykälässä säädetty velvollisuus edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea 

asumisen omatoimista järjestämistä.13  

Viranomaistoiminnassa tiettyjen perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen 

on noussut esiin valtioneuvoston politiikkaohjelmien ohella etenkin 

erityisvaltuutettujen lakisääteisissä tehtävissä, perustuslakivaliokunnan ja 

ylimpien laillisuusvalvojien vuoropuhelussa ja vuonna 2012 eduskunnan 

oikeusasiamiehen kanslian hallinnolliseen yhteyteen perustetun 

Ihmisoikeuskeskuksen ultima rationa. Edellä mainittujen 

perustuslainsäädösten erityisten edistämisvelvollisuuksien johdosta varsinkin 

tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin sisältyviä tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi edellytettäviä toimenpiteitä voidaan pitää 

keskeisinä.  

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen on myös ymmärretty 

velvollisuutena suunnata taloudellisia voimavaroja niiden toteuttamiseen, 

joskaan tämä näkemys ei perusoikeusuudistuksen aikaan ollut erityisen 

ajankohtainen ajatus valtiojohdolle. ”Ei sunkka tällaise oikeuret vaan tul 

kalliiks. Ei kai ne maks mittään?”, kysyi presidentti Mauno Koivisto 

perusoikeustyöryhmän puheenjohtaja Pekka Hallbergilta 1990-luvun alussa, 

historiamme pahimpiin kuuluvan talouskriisin keskellä. Hallberg kertoi 

presidentille ns. subjektiivisten oikeuksien alan olevan rajattu tarkasti 

perinteiseen perusopetukseen ja jo suurelta osin toteutettuun 

välttämättömään toimeentulotukeen.14  

Perusoikeuksien historia Suomessa ulottuu kuitenkin paljon 

perusoikeusuudistusta kauemmaksi. Suomen valtiosäännön ja hallinnon 

perusta luotiin jo Ruotsin ja Venäjän vallan aikana. Vuonna 1906 säädetty 

yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja vuonna 1907 valittu yksikamarinen 

eduskunta, kunnallinen päätöksenteko ja kansalaisten yleisten oikeuksien 

kehittäminen pohjustivat kaikki vuoden 1919 hallitusmuodon säätämistä. 

Tuossa hallitusmuodossa annettiin perustuslain suoja kansalaisten 

 
13 Näiden perusoikeuksiin ja oikeudenmukaisuuteen liittyvien edistämistehtävien lisäksi 

edistäminen sanana esiintyy vielä perustuslain 56 §:ssä, jossa presidentin juhlalliseen vakuutukseen 

sisältyy lupaus kaikin voimin edistää Suomen kansan menestystä. 
14 Hallberg 2011, s. 109. 
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perusoikeuksille, joihin lukeutuivat muun muassa sananvapaus, 

uskonnonvapaus ja kokoontumisvapaus.  

Ihmisoikeudet vilahtelivat valtiopäiväpuheissa aika ajoin seuraavilla 

vuosikymmenillä ja myös eduskunnan oikeusasiamies viittasi niihin, 

ensimmäisen kerran vuonna 1930,15 ja 1960-luvulla jo muutamia kertoja.16 

Vähitellen YK:n ensimmäisten yleismaailmallisten ihmisoikeussopimusten 

myötä ihmisoikeuksista alettiin laajemminkin kiinnostua myös Suomessa, 

vaikka itse sopimuksiin liittyminen tapahtuikin vasta seuraavalla 

vuosikymmenellä. 

Vuonna 1974 valtiosääntökomitea esitti yksimielisesti 

perusoikeussäännöstön uudistamista kokonaisuudessaan, perusoikeusturvaa 

haluttiin parantaa ja syventää ja perusoikeuksien alaa laajentaa.17 Uudistus 

kuitenkin tyssäsi sillä erää.18 Perusoikeudet miellettiin suurimman osaa 

vuosikymmentä lähinnä vain lainsäätäjää, ei tuomioistuimia tai viranomaisia 

sitoviksi.19 Aivan vuosikymmenen lopulla tämä käsitys alkoi yksittäisten 

tapausten johdosta vähitellen muuttua.20  

Suomalaisen perusoikeusdoktriinin käännekohtana muun muassa Liisa 

Nieminen pitää vuoden 1982 perusoikeustyöryhmän muistiota.21 Siinä 

perusoikeudet nähtiin yksilön vapauspiirin turvaamisen lisäksi yksilöiden 

erityisen tärkeinä oikeuksina ja yhteiskunnan perusarvoina, jotka julkisen 

vallan toimesta ja myötävaikutuksella pyritään toteuttamaan kaikkialla 

yhteiskuntaelämässä. Esiin nostettiin muun muassa mahdollisuus vedota 

suoraan perusoikeuksiin sekä perusoikeusmyönteinen laintulkinta. Näiden 

 
15 Ensimmäinen ihmisoikeuksiin liittyvä maininta digitoiduista valtiopäiväasiakirjoista löytyy 

vuodelta 1907, jossa todetaan, että ”Kruununverojen suorittamattomuus ihmisoikeuksien menettämisen 

aiheena on ilmeinen vääryys maan vähävaraista luokkaa kohtaan---”. Toinen varhainen maininta on 

ajalta juuri ennen itsenäisyysjulistusta, kun edustaja Karhinen viittasi Suomen juutalaisia puolustavassa 

puheenvuorossaan ihmisoikeuksiin.  
16 Hidén 1970, s. 303, alav. 292, Nieminen 2009, av. 6 ja s. 14–19, jossa Nieminen käy läpi 

oikeusasiamiehen käänteentekevän päätöksen N:o 2050/30.10.1968 (Dn:o 497/67). 
17 Valtiosääntökomitean välimietintö (KOM 1974:27), s. 106–125; Nieminen 2009, s. 19. 
18 Jyränki 1999, s. 857, Nieminen 2009, s. 19. 
19 Nieminen 2009, s. 13. 
20 Hidén 1978, s. 413–421. 
21 Nieminen 2009, s. 21–22. Ks. myös Sipponen –Hidén –Karapuu –Kivivuori –Törnudd 1982.  
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nähtiin edistävän perusoikeuksien toteutumista. Vuosikymmenen lopulla 

tämä näkyi myös käytännössä.22 Perusoikeussuojaa vahvistettiin 1980-luvulla 

myös yksittäisten lainsäädäntöuudistusten kautta.23 Lisäksi poliittinen tilanne 

mahdollisti Suomen jäsenyysneuvottelujen käynnistymisen Euroopan 

neuvoston kanssa. 

Vuonna 1995 päätökseen saadun perusoikeusuudistuksen keskeisiin 

saavutuksiin voidaan lukea muun muassa perusoikeuksien henkilöllisen 

soveltamisalan ulottaminen kaikille Suomen lainkäyttöpiiriin kuuluville, 

sisällöllisen suoja-alan laajentaminen kattamaan vapausoikeuksien lisäksi 

sosiaalisia oikeuksia ja perusoikeusoikeuksien rajoitusedellytysten 

täsmentäminen.24 

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution kannalta erityisen 

kiinnostavia aikalaispuheenvuoroja löytyy eduskunnan oikeusasiamiehen 

kertomuksista. Apulaisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen arvioi vuonna 1998 

säädöksiin lisätyn sanonnan, ”oikeuskansleri ja oikeusasiamies valvovat 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tehtäväänsä hoitaessaan”, 

tarkoittavan ”tuskin muuta kuin perinteistä laillisuusvalvontaa”.25 Vuoden 

1996 kertomuksessa, jonka yhteenveto-osassa puhutaan nimenomaan 

taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista, lähtökohta oli yhtä 

lailla pidättyvä: ”Oikeusasiamies toteaa, että TSS-oikeudet ovat poliittisesti 

herkkiä ja puolueettoman laillisuusvalvojan on syytä olla tällä alueella 

varovainen”, mutta osin ote oli terävämpi: ”Lienee aika arvioida kriittisesti 

niitä oikeusasiamiehen aikaisempia kannanottoja, joiden mukaan 

yhteiskunnan voimavarojen jakokysymykset eivät lainkaan kuuluisi 

laillisuusvalvonnan piiriin.”26 

Perusoikeusjärjestelmän historian rinnalla ihmisoikeusjärjestelmän 

kehitys näyttäytyy huomattavan monimutkaisena, eikä yhtä pätevää 

 
22 Nieminen 2009, s. 25. 
23 Esimerkiksi lastensuojelulainsäädännön uudistaminen merkitsi ensimmäistä lasten perus- ja 

ihmisoikeudet tunnustavan lastensuojelulain (638/1983) hyväksymistä. HE 13/1983 vp, s. 4–5, 8, 12. 
24 HE 309/1993 vp, s. 14–15. 
25 Koskinen 1998, 974. 
26 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 1996, s. 45. 
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historiallista kertomusta ole mielekästä edes etsiä.27 Koska aiheesta on 

kirjoitettu paljon, tyydyn tässä lyhyeen kuvaukseen YK:n ja Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusjärjestelmien kehityksestä. 

YK:n ihmisoikeusjärjestelmän kehittymisen alkupiste sijoitetaan yleensä 

1940-luvun alkuun, ja toisen maailmansodan kauheuksien paljastumista 

pidetään ihmisoikeusjulistuksen kannalta käänteentekevä tapahtumana.28 

Vuosikymmenien kuluessa solmituilla yhdeksällä keskeisellä 

yleismaailmallisella ihmisoikeussopimuksella (core international human 

rights instruments)29 ja niiden valvontajärjestelmällä on järjestelmässä 

keskeinen asema. Etenkin sopimusvalvontajärjestelmän kehittymistä sen 

alkuajoista, jolloin monet YK:n jäsenvaltiot keskittyivät lähinnä huolehtimaan 

siitä, ettei järjestelmästä luoda tehokasta, niiden nykyiseen asemaan YK:n 

ihmisoikeusarkkitehtuurissa, voidaan luonnehtia menestykseksi. Sen ohella 

YK:n ihmisoikeusjärjestelmässä on muitakin tärkeitä elementtejä: 

erityismekanismit (special procedures) kuten temaattiset ja maakohtaiset 

raportoijat, kehityskysymyksiin keskittyvä ihmisoikeuksien 

valtavirtaistamismekanismi (UNDG-HRM), ja YK:n ihmisoikeustoimintaa 

johtava, koordinoiva ja fasilitoiva ihmisoikeusvaltuutettu. Kansainvälisen 

ihmisoikeuspolitiikan keskeinen foorumi, YK:n ihmisoikeusneuvosto, jonka 

yhtenä tärkeänä työskentelymuotona on valtioiden ihmisoikeustilanteen 

määräaikaistarkastelu (universal periodic review), on kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden kannalta sikäli merkittävä, että A-statuksen 

omaavilla instituutioilla on neuvoston kokouksissa puheoikeus valtioiden 

ohella.  

 
27 Koskenniemi, Milloin ihmisoikeudet syntyivät? Yliopistolehti 29.1.2016.  
28 Laurence 2015 s. 110–111, myös esim. Krause –Scheinin 2009 ja Lauterpacht 1945. 
29 Vuonna 1965 hyväksytty rotusyrjinnän vastainen yleissopimus (CERD), vuonna1966 hyväksytyt 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (CCPR, suom. lyhenne KP-sopimus) ja 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (CESCR, suom. lyhenne TSS), 

vuonna 1979 hyväksytty kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltämistä koskeva yleissopimus (CEDAW), 

vuonna 1984 hyväksytty kidutuksen vastainen yleissopimus (CAT), vuonna 1989 hyväksytty lapsen 

oikeuksia koskeva yleissopimus (CRC, suom. lyhenne LOS), vuonna 1990 hyväksytty siirtolaisten ja 

heidän perheiden asemaa koskeva yleissopimus (CMW), vuonna 2006 hyväksytty tahdonvastaisia 

katoamisia koskeva yleissopimus (CED), sekä vuonna 2006 hyväksytty vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskeva yleissopimus (CRPD). 
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Paitsi YK:n ihmisoikeusjärjestelmän, myös Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusjärjestelmän taustalla vaikuttavat olennaisesti toisen 

maailmansodan kauheudet. Sodan jälkeiset yhteistyöpyrkimykset johtivat 

Euroopan neuvoston perustamiseen toukokuussa 1949. Alkujaan järjestöön 

liittyi vain 11 valtiota, tällä hetkellä jäsenvaltiota on 47. Euroopan neuvoston 

tavoitteena on edistää jäsenvaltioidensa sosiaalista ja taloudellista kehitystä. 

Jo 1950-luvulla keskeisimmäksi toimialaksi vakiintui kuitenkin 

ihmisoikeuksien suojelu, jonka rinnalla demokratian ja 

oikeusvaltioperiaatteen edistäminen ovat tätä nykyä toiminnan 

peruspilareita. Järjestön parissa on hyväksytty yli 200 jäsenvaltioita sitovaa 

sopimusta, joista merkittävin on vuonna 1950 solmittu Euroopan 

ihmisoikeussopimus (SopS 63/1999), ja sen ”noudattamisen takeeksi 

perustettu” ihmisoikeustuomioistuin.30 

Euroopan sosiaalinen peruskirja hyväksyttiin kymmenen vuotta 

ihmisoikeussopimuksen jälkeen. Näiden kahden sopimuksen kehitys on 

toteutunut sittemmin kovin eri lailla lähtien siitä, että sosiaalisen peruskirjan, 

ja sen sittemmin korvanneen uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 

(SopS 78–80/2002) noudattamisen valvonta on järjestetty sosiaalisten 

oikeuksien komitean tehtäväksi. Valvonta perustuu jäsenvaltioiden laatimien 

määräaikaisraporttien tarkasteluun.31 

Euroopan neuvostolla on myös muita toimielimiä, joista Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on tämän tutkimuksen kannalta erityisen 

keskeinen, ja jota käsittelen myöhemmin omassa jaksossaan. Muista 

toimielimistä mainittakoon muun muassa kidutuksen vastainen komitea 

(CPT), rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komitea (ECRI) sekä 

ihmiskaupan vastainen komitea (GREVIO).32 

 
30 Määräykset tuomioistuimesta sisältyvät itse sopimustekstiin. Valvontajärjestelmä uudistettiin 11. 

lisäpöytäkirjalla vuonna 1998, ks. CETS 155, SopS 85–86/1998. Uusimmat 15. lisäpöytäkirjalla 

toteutettavat muutokset tulevat voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjassa korostetaan subsidiariteettiperiaatetta 

ja jäsenvaltioiden harkintamarginaalia.  
31 Raportointijärjestelmä perustuu sosiaalisen peruskirjan 21–29 artikloihin, vuonna 1991 nk. Turin-

pöytäkirjassa (ETS No. 142) sovituin muutoksin. Mainitun pöytäkirjan mukaan komitea koostuu 15 

jäsenvaltioiden nimittämästä jäsenestä. 
32 Greer – Gerards – Slowe 2018, s. 1–57. 



13 
 

1.3 Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio 

Eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja sen 

ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat Suomen kansallisen 

ihmisoikeusinstituution,33 jolle vahvistui vuoden 2014 lopulla kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen koordinaatiokomitean arviointiin 

perustuva korkein mahdollinen A-status.34 Kansalliset 

ihmisoikeusinstituutiot ovat lailla perustettuja itsenäisiä ja riippumattomia 

toimielimiä, joiden tehtävänä on edistää ja suojella/turvata (promote and 

protect) ihmisoikeuksia. Niiden asemaa, tehtäviä ja kokoonpanoa 

määrittelevät YK:n vuonna 1993 hyväksymät kriteerit, niin kutsutut Pariisin 

periaatteet.35 A-statuksen saaneet ihmisoikeusinstituutiot täyttävät täysin 

nämä kriteerit.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty Suomen 

perustuslaissa (11.6.1999/731) ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä 

(4.3.2002/197, oikeusasiamieslaki) ennen kaikkea muista kuin YK:n 

asettamista kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtävistä käsin ja 

merkittäviltä osin jo ennen kansainvälisten ihmisoikeuksien kehittymistä. 

Vaikka eduskunnan oikeusasiamiehen satavuotisen historian aikana 

instituution tehtävä laillisuusvalvojana ei ole muuttunut, on instituutiota 

merkittävällä tavalla muokannut perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen 

vahvistuminen, oikeusasiamiehelle viime vuosina annetut kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin liittyvät uudet tehtävät, sekä asema osana kansallista 

ihmisoikeusinstituutiota. Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan 

tehtävät määriteltiin nimenomaisesti täydentämään eduskunnan 

oikeusasiamiehen tehtäviä sillä tarkoituksella, että tehtäväkokonaisuus 

vastaisi Pariisin periaatteiden mukaista, kansallisen ihmisoikeusinstituution 

tehtävänkuvaa.36  

 
33 Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä sekä HE 205/2010 vp. 
34 ICC Sub-Committee on Accreditation Report – October 2014. Vuonna 2019 tehty määräaikaisen 

uudelleenarvioinnin lopputulos oli instituution akkreditaation osalta sama. 
35 United Nations General Assembly resolution 48/134 (A/RES/48/134, 20 December 1993). 
36 HE 205/2010 vp, s. 18. 
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1.4 Tutkimuskysymys ja -menetelmät 

1.4.1 Tutkimuskysymyksen täsmentäminen 

Tutkimukseni kohdistuu siihen, miten käsite perus- ja ihmisoikeuksien 

edistäminen tulisi oikeudellisesti ymmärtää. Kyse on kaikkia perus- ja 

ihmisoikeuksia koskevasta edistämisvelvoitteesta, eikä tutkimuksessa siten 

ole kyse yksittäisen perus- tai ihmisoikeuden sisällöstä. Tutkimus kohdistuu 

etenkin Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution tehtävään. 

Tutkimustehtävä voidaan muotoilla yksinkertaiseksi kysymykseksi: Mitä 

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution tulee tehdä, ja toisaalta mitä se 

saa tehdä, sen eri osille laissa säädetyn perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämistehtävän asianmukaiseksi hoitamiseksi? Kyse on siten instituution 

toimivallan rajoista. 

Koska perus- ja ihmisoikeustutkimuksessa on keskitytty vahvasti näiden 

oikeuksien lainsäädäntöä rajoittavaan vaikutukseen, on kysymykseen 

vastaamiseksi välttämätöntä tutkia ja analysoida ensin niitä perus- ja 

ihmisoikeuksien vaikutustapoja ja edistämisen lähikäsitteitä, jotka voivat 

auttaa tarkentamaan ja systematisoimaan edistämisen käsitettä. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa ajatellen kyse ei ole kokonaan 

uudesta asiasta, vaikka perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä ei yleisenä 

tehtävänä ole ennen kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamista ehkä 

mielletty oikeusasiamiehen nimenomaiseksi tehtäväksi. Eduskunnan 

tahdosta oikeusasiamiehen perus- ja ihmisoikeusmandaatti on kuitenkin 

vahvistunut viimeisten vuosikymmenien aikana merkittävästi. Tämän 

kehityksen myötä oikeusasiamiehen on nähty joutuneen ainakin ajoittain 

poliittisesti herkälle alueelle, minkä on arveltu heijastuvan kannanottoihin 

toisaalta varovaisuutena,37 mutta myös astumisena poliittiselle areenalle.38 

Oikeusasiamiehenä toiminut Lauri Lehtimaja kuvasikin aikoinaan 

 
37 Kuusikko 2011, s. 486. 
38 Helin 2012, s. 26–27. Helinin esille tuoma tapaus oli apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 

2998/4/08 koskien valokuvaamista Ateneumin taidemuseossa. Ks. myös kansanedustaja Zyskowiczin 

puheenvuorot eduskunnan täysistunnoissa muun muassa PTK 69/2017 vp, PTK 21/2015 vp, PTK 

68/2014 vp ja PTK 9/2013 vp. 
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mahdollisuutta ottaa kantaa perusoikeuksien toteutumiseen ”dynamiitiksi, 

jota on käytettävä taiten”.39 Voitaneen muotoilla niinkin, että 

tutkimuskysymykseni avulla pyrin löytämään tuollaisen dynamiitin 

käyttöohjeen. 

Ihmisoikeuskeskuksen perustaminen ja sen tehtävät kytkeytyvät 

yksinomaan perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Oikeusasiamieslakiin 

sisällytetyt säädökset Ihmisoikeuskeskuksen tehtävistä jättävät kuitenkin 

varsin avoimeksi tämän tehtävän toteuttamisen rajat ja mahdollisuudet. 

Säädösmuutosta koskevassa hallituksen esityksessä nimenomaan todetaan, 

että keskuksella olisi laaja harkintavalta sen suhteen mihin konkreettisiin 

perus- ja ihmisoikeusasioihin tai -tilanteisiin se kunakin ajankohtana katsoo 

tarpeelliseksi keskittyä tai kiinnittää huomiota.40 Laajan ja varsin avoimen 

viranomaistehtävän vastapainoksi voidaan lähtökohtaisesti olettaa 

jonkinlaista kontrollia hallinnon oikeusperiaatteiden toteutumisen 

valvomiseksi.41 Voidaan siten kysyä, onko Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan 

kontrolli järjestetty riittävän toimivalla tavalla tehtävän avoimuuteen nähden. 

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kokoonpanolta edellytetyllä 

pluralismilla on myös merkitystä tutkimuskysymyksen kannalta. Suomessa 

Pariisin periaatteiden edellyttämä pluralistisuuden vaatimus on toteutettu 

asettamalla ihmisoikeusosaamista eri yhteiskunnallisilta tahoilta kokoava 

ihmisoikeusvaltuuskunta Ihmisoikeuskeskuksen yhteyteen. Lisäksi 

valtuuskunnan pysyvänä jaostona toimivan vammaisten henkilöiden 

ihmisoikeuskomitean kautta vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt 

osallistetaan YK:n vammaisyleissopimuksen toimeenpanon 

seurantamenettelyyn.42 Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana on oletus siitä, että 

näiden osallistamismekanismien kautta Suomen kansallisen 

ihmisoikeusinstituution rakenteessa voi olla sisäänrakennettua jännitettä. 

 
39 Lehtimaja 1996, s. 907. 
40 HE 205/2010 vp, s. 19. 
41 Eduskunnan perustuslakivaliokunta on muun muassa huomauttanut siitä, että viranomaiselle 

jätetty harkintavalta ei sellaisenaan poista muutoksenhaun tarvetta. PeVL 32/2000 vp, s. 3. 
42 Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio toimii vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 

YK:n yleissopimuksen 33:n artiklan mukaisena riippumattomana mekanismina, jonka avulla edistetään, 

suojellaan ja seurataan yleissopimuksen täytäntöönpanoa. 
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Tämä jännite voi tulla esiin odotuksena siitä, että instituutio edistäisi perus- 

ja ihmisoikeuksia myös ottamalla kantaa niiden tulkintaan vahvasti 

arvolatautuneissa kysymyksissä nk. avoimissa tai ei-vakiintuneissa 

tulkintatilanteissa.43 Odotus kannan ottamisesta avoimiin tai ei-

vakiintuneisiin tulkintatilanteisiin ei välttämättä rajoitu niihin toimijoihin, 

jotka eivät edusta viranomaisia. Vaikka nämä pluralismin mahdollisesti 

mukanaan tuomat ristiriitaiset odotukset eivät olekaan tutkimuksessani 

keskeinen kysymys, käsittelen sitä osoittamalla muutamia nk. kiperiä 

kysymyksiä, jotka kuvaavat minkälaisia jännitteitä edistämistehtävään voi 

liittyä. 

Lähden tässä tutkimuksessa siitä, että näyttäisi olevan ainakin neljä eri 

tapaa ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen. Esittämäni jaottelu 

on käytännön ihmisoikeustyöhön oman kokemukseni kautta perustuva 

työhypoteesi, jonka perusteita en vielä tässä vaiheessa lähde esittelemään, 

enkä sitä rajaamaan. Havainnollistan esitystäni yksinkertaisen grafiikan 

avulla, ja käytän termiä edistäjä kuvaamaan toimijaa, tekemättä eroa 

viranomaistoimijoiden ja muiden välillä. 

Ensimmäisessä tavassa edistäminen merkitsee olemassa olevan perus- tai 

ihmisoikeuksien ja niihin liittyvien järjestelmien tunnetuksi tekemistä 

esimerkiksi tiedotuksen, kasvatuksen ja koulutuksen keinoin juuri sellaisina 

kuin kyseiset oikeudet kunakin aikana auktoritatiivisten tulkitsijoiden 

tulkitsemina ovat. Tässä merkityksessä (KUVIO 1 A) edistämisen alue (X) on 

yhtäläinen ihmisoikeuden/-oikeuksien suoja-alueen (Y) kanssa.  

 

KUVIO 1 A: Edistäminen = tiedotusta, kasvatusta, ja koulutusta oikeuden 

suoja-alueesta.  

 

 

 

 
43 Avoimella tulkintatilanteella tarkoitan tilannetta, jossa perus- ja ihmisoikeusongelma on 

teoreettinen tai käytännössä tunnistettu, mutta johon ei ole saatavilla ns. auktoritatiivisen tulkitsijan 

kantaa. Ei-vakiintuneella tulkintatilanteella tarkoitan esimerkiksi tilanteita, joissa auktoritatiiviset 

tulkinnat ovat vasta muotoutumassa, ne ovat ristiriitaisia tai muuttumassa. 
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Edistämistoiminta ei ole tässä tapauksessa leimallisesti oikeudellista, 

joskin se vaatii oikeudellista tietämystä suoja-alueen koosta. 

Tutkimusongelmani kannalta olennaista on tässä vaiheessa todeta oikeuden 

suoja-alueen olevan vain osittain vakiintunut. Malli on siten eräänlainen 

ideaali, joka ei sellaisenaan toteudu käytännön ihmisoikeustyössä. 

Todellisuudessa edistäjä joutuu useinkin valitsemaan edistämänsä suoja-

alueen. Toisin sanoen hän joutuu tekemään ratkaisuja esimerkiksi sen suhteen 

tiedottaako hän puutteellisista tai ristiriitaisista tulkinnoista, tai millaisen 

painoarvon hän tiedotuksessaan tai koulutuksessaan antaa erilaisille 

tulkinnoille. Hän joutuu tekemään myös oikeuslähteisiin liittyviä valintoja 

muun muassa soft law’n osalta. Ylikansallisesti toimiva edistäjä voi joutua 

lisäksi sukkuloimaan erilaisten kansallisten suoja-alueiden välissä. 

Edistäminen tiedottamisena voi siten olla ”pienempää” kuin oikeuden suoja-

alue. 

Toinen tapa ymmärtää edistäminen on ymmärtää se oikeuden 

toteutumatta jääneiden puutteiden tunnistamisena ja näiden puutteiden 

poistamiseen liittyvänä toimintana.44 Tässä tavassa lähtökohtana (KUVIO 2) 

on tiedossa oleva oikeuden suoja-alue, joka ei toteudu joltain osin tai joidenkin 

ihmisten, vaikkapa syrjityn vähemmistön, osalta. Tällöin oikeuksien edistäjän 

tehtävänä voi olla puutteen osoittaminen ja sellaisten oikeudellisten ja muiden 

toimenpiteiden ehdottaminen tai toteuttaminen, joilla puute korjataan.  

Vastaavalla tavalla kuin kuviossa 1 perus- ja ihmisoikeuksien edistäjän 

tulisi tällöinkin tuntea oikeuden suoja-alue, ja vastaavalla tavalla hän joutuu 

myös tekemään valintoja tulkintojen välillä. Silloin kun kyseessä on oikeuden 

toteutumisen tahi toteutumatta jäämisen arviointi yksittäistapauksessa, 

tilanteessa on mahdollista huomioida sen konteksti ja yksilölliset olosuhteet. 

Yleisellä tasolla esimerkiksi kaikkien vammaisten henkilöiden 

itsemääräämisoikeuden toteutumisen puutteita arvioitaessa tällaista 

mahdollisuutta ei ole. Joskus tietyn ryhmän edistämiseksi tarkoitettu 

kannanotto tai toimenpide voi näyttäytyä yksilön kannalta ongelmallisena. 

 
44 Englannin kielellä vastaava ilmaistaan esimerkiksi seuraavasti: Identifying gaps in 

implementation and addressing shortcomings. 
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Esimerkiksi yleisellä tasolla vammaisten oppilaiden inklusiivinen opetus 

edistää yhdenvertaisuutta, mutta yksilötasolla saattaa olla, että eriytetty 

opetus olisi lapsen edun mukainen ratkaisu esimerkiksi eriytetyssä 

opetuksessa toteutettavien opetusmenetelmien sopivuuden tai turvallisen 

oppimisympäristön vuoksi.  

 

KUVIO 2: Edistäminen = toteutumisen puutteen tunnistaminen ja 

puutteen poistamiseen tähtäävä toiminta oikeuden suoja-alueen sisällä. 

 

 

 

 

 

Kolmannessa tavassa edistäminen voidaan ymmärtää oikeuden suoja-

alueen laajentamisena (KUVIO 3), joko uuden normin luomisella tai 

tulkinnalla. 

 

KUVIO 3: Edistäminen = oikeuksien suoja-alueen laajentamista. 

 

 

 

 

 

 

Oikeudellisena ja poliittisena lähtökohtana on, että perus- ja 

ihmisoikeuksien suoja-alueen olennainen laajentaminen nojaa kansalliseen 

parlamentaariseen päätöksentekoon ja kansainvälisissä poliittisissa 

järjestelmissä solmittuihin sopimuksiin. Rajatussa määrin kyse voi olla myös 

oikeudelliseen tulkintaan oikeutetun toimielimen tehtävästä. Käytännön 

ihmisoikeustyössä aktivistit ja ajoittain myös asiantuntijat pyrkivät 

laajentamaan suoja-aluetta (tai tulkitsemaan tietyn kysymyksen perus- tai 

ihmisoikeuden toteutumisen puutteena).  



19 
 

Koska kuvioiden 2 ja 3 kuvaamat tilanteet ovat käytännön 

ihmisoikeustyössä kaikkein vaikeimpia, käsittelen niitä vielä esimerkkien 

kautta. Konkreettisia esimerkkejä tarpeesta perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen aukkojen poistamiselle tai suoja-alueen laajentamiselle ei 

tarvitse hakea kaukaa. Esimerkiksi tietotekniikan kehitys on merkinnyt uusia 

uhkia yksityisyyden suojalle, jotka voidaan hahmottaa ihmisoikeussuojaan 

syntyneenä aukkona. Transihmisten tilanteessa ongelma täsmentyy myös 

selkeästi. Transsukupuolisuutta ei vielä ihmisoikeuksien kehityksen 

alkuvaiheessa tunnistettu ilmiönä oikeastaan lainkaan. Vasta viime vuosina 

on havahduttu esimerkiksi transihmisten kohtaamaan syrjintään, joka voi 

ilmetä vaikkapa siinä, ettei transsukupuolista työnhakijaa valita tehtävään 

hänen sukupuolestaan johtuvasta syystä. Tilanne voidaan hyvin hahmottaa 

ihmisoikeuksien toteutumisen puutteena, siis kuvion 2 mukaisena aukkona. 

Syrjinnän kiellosta on runsaasti säädöksiä ja soveltamiskäytäntöä, joten 

oikeuden suoja-alue on suhteellisen hyvin hahmotettavissa.  

Entäpä oikeus hoitoihin, joilla sukupuolen fysiologisia tunnusmerkkejä 

muutetaan?45 Tämän tilanteen hahmottaminen ihmisoikeuksien 

toteutumisen puutteena näyttäytyy hahmottamassani edistämisen erilaisissa 

tavoissa ongelmallisena. Kansainväliset ihmisoikeustoimielimet eivät ole 

toistaiseksi vahvistaneet tällaisten hoitojen kuuluvan minkään sopimuksen 

takaamiin oikeuksiin sisältyväksi. Ennen kuin on vahvistettu, että kyseessä on 

oikeus, eikä vain sellaiseksi tavoiteltu poliittinen vaatimus, voitaneen tilanne 

hahmottaa kuviossa 3 kuvaamani kaltaiseksi, jossa ihmisoikeussuojaa 

olennaisesti laajennetaan. Nähdäkseni tämä muuttaa asian arviointia ainakin 

hallintotoiminnassa. 

Joissain tapauksissa ”aukon paikkaamisen” tai tulkinnan kautta 

tapahtuvan suoja-alueen laajentamisen sijaan päädytäänkin ”luomaan” uusi 

ihmisoikeus. Näin kävi esimerkiksi keskustelussa puhtaan juomaveden 

 
45 En tarkoita tässä yhteydessä sterilisaation edellyttämistä oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen 

edellytyksenä, minkä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo katsonut loukkaavan 

ihmisoikeussopimusta tapauksessa, vaan tarkoitan esimerkiksi rintojen poistoa tai rintaimplantteja sekä 

sukuelinkirurgiaa, jolla muutetaan henkilön ulkoiset sukuelimet vastaamaan hänen sukupuoli-

identiteettinsä mukaisia sukuelimiä. 
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saatavuudesta, jonka YK:n yleiskokous päätti vahvistaa vuonna 2010 

nimenomaisesti ihmisoikeudeksi.46 Päätöstä oli edeltänyt taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia valvovan komitean yleiskommentti No. 

15, jossa sopimuksen artikloiden 11 ja 12 oli tulkittu merkitsevän sitä, että 

riittävästi saatavilla oleva, puhdas ja huokea juomavesi on ihmisarvoisen 

elämän korvaamaton edellytys (”The human right to water is indispensable for 

leading a life in human dignity”).47 Näin se, mikä oli aiemmin sopimuksen 

takaamien tyydyttävän elintason ja korkeimman saavutettavissa olevan 

ruumiin- ja mielenterveyden soveltamisalaa, mielletään tänä päivänä uudeksi 

erilliseksi oikeudeksi. Tulkintaa voidaan pitää teleologisena, ja vähintäänkin 

luovana, mihin eräät sopimusosapuolet kiinnittivät huomiota. Ei niin, että he 

olisivat tahtoneet kiistää sinänsä jo implisiittisesti taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan sopimukseen sisältyvän oikeuden, vaan 

enemmänkin tavan, jolla tulkinta tehtiin.48 

Tähän esimerkkiin liittyen voidaan esittää kuvitteellinen kysymys: olisiko 

Intiassa toimiva kansallinen ihmisoikeusinstituutio voinut väittää Intian, 

jonka hallitus ei ole tähän päivään mennessä kyennyt järjestämään kaikille 

asukkailleen riittävää, puhdasta ja edullista juomavettä, loukkaavan 

ihmisoikeuksia taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa 

YK:n yleissopimusta valvovan komitean yleiskommentin pohjalta jo vuonna 

2003? Olisiko sillä ollut velvollisuus ainakin ottaa asia agendalleen? Entä jos 

siirrymme ajassa vielä kauemmaksi taaksepäin vuoteen 1995? Jos Intian 

kansallinen ihmisoikeusinstituutio olisi jo tuolloin ottanut asiaan YK:n 

sopimusvalvontakomitean myöhempää tulkintaa vastaavan kannan, olisiko se 

ylittänyt toimivaltansa tulkitessaan sopimusta itse?49  

Nähdäkseni ihmisoikeuksia edistettäessä ei toiminnan perusteita punnita 

käytännössä useinkaan niin tarkasti, että tällaiset oikeuksien tulkintaan 

 
46 A/RES/48/134, 4 March 1994. 
47 UN CESR General Comment No. 15. The right to water. UN Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights. November 2002.  
48 Craven 2006, s. 39–40. 
49 En ota kuvitteellisessa esimerkissäni huomioon Intian mahdollista kansallista lainsäädäntöä 

asiassa, enkä Intian kansallisen ihmisoikeusinstituution kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja 

tehtäviä ja toimivaltaa. 
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liittyvät nyanssit tulisivat esille, etenkään ulkopuolisille. Tällaista tarkkuutta 

voidaan jopa pitää tarpeettomana saivarteluna. Väitän, että kysymys perus- ja 

ihmisoikeuksien tulkinnasta on kuitenkin hyvin merkittävä edistäjien 

legitimiteetin kannalta. Palaan tähän kysymykseen jäljempänä.  

Neljäntenä hahmottamani mahdollisena tapana ymmärtää perus- ja 

ihmisoikeuksien edistäminen voitaneen nähdä myös niiden aktiivinen 

puolustaminen loukkauksia yksittäistapauksissa in concreto tai 

kavennuspyrkimyksiä in abstracto vastaan.  

 

KUVIO 4: Edistäminen = suoja-alueen aktiivista puolustamista 

 

 

 

 

 

 

Vaikka tällöin puhuttaneen useimmiten ihmisoikeuksien suojelemisesta 

tai puolustamisesta, voidaan ajatella, että kyse on myös ainakin osittain 

edistämisestä. Edistäminen tällaisessa tilanteessa voisi hahmottua erityisen 

aktiivisuuden tai oma-aloitteisuuden kautta. Perus- ja ihmisoikeuksien 

loukkaukset tai kavennuspyrkimykset toisin sanoen jäisivät reagoimatta ilman 

tällaista aktiivisuutta. 

1.4.2 Suhde aiempaan tutkimukseen 

Suomalaisessa valtiosääntötutkimuksen traditiossa on jopa ylikorostuneesti 

tutkittu perustuslain vaikutusta lainsäätäjään toimintaan perusoikeuksien 

rajoittavan vaikutuksen kautta. Perus- ja ihmisoikeuksista johtuvia julkisen 

vallan positiivisia toimintavelvoitteita käsiteltiin tutkimuksessa ja 

oikeudellisissa oppikirjoissa perusoikeusuudistuksen aikoihin vain vähäisessä 

määrin, ja silloinkin koskien lähinnä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia. Aiempaa tutkimusta oikeuksien edistämisestä ei oikeastaan ole. 
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Perus- ja ihmisoikeustutkimus on Suomessa kohdistunut lisäksi enemmän 

oikeuksien sisältöön, kuin niihin liittyviin instituutioihin.50 

Oikeusasiamiesinstituutiosta kuitenkin löytyy aiempaa tutkimusta varsin 

hyvin.51 Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota ei sen sijaan ole sen 

perustamisen jälkeen juurikaan käsitelty kotimaisessa 

oikeuskirjallisuudessa.52 Ennen Ihmisoikeuskeskuksen perustamista Liisa 

Nieminen korosti sitä, että kansainväliseltä tasolta tulee entistä enemmän 

esille ihmisoikeuksien aktiiviseen edistämiseen liittyviä vaatimuksia.53 

Kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamista koskevassa 

kirjoituksessaan hän käsitteli etenkin riippumattomuusvaatimusta.54 Perus- 

ja ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvään sisällölliseen problematiikkaan 

viittasi myös Kirsi Kuusikko juuri ennen Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan 

käynnistymistä. Hän ennusti, ettei korostetun perus- ja 

ihmisoikeusnäkökulman sovittaminen yhteen eduskunnan 

oikeusasiamiesinstituution kanssa tulisi olemaan ongelmatonta osan perus- ja 

ihmisoikeuskysymyksistä ollessa oikeudellisesta luonteestaan huolimatta 

varsin poliittisia.55 

Merkittävää yleistä perusoikeuksiin keskittyvää tutkimusta tekivät 1980-

luvulla valtiosääntöopin alalla oppituolien haltijoiden ohella muun muassa 

edellä jo mainittu Liisa Nieminen sekä Martin Scheinin, vaikkakin 

kummankin väitöskirjan tarkastus tapahtui vasta aivan 1990-luvun alussa.56 

1990-luvulla ja siitä lähtien perus- ja ihmisoikeudet olivat esillä ja niitä 

tutkittiin oikeustieteessä jo niin paljon, ettei tutkimusten luettelointi tässä ole 

 
50 Tämä on asiantuntijahaastatteluihin perustuva näkemys, ks. Harkoma, s. 36. 
51 Mikael Hidénin 1970-luvun alussa tekemä väitöstyö eduskunnan oikeusasiamiehestä oli myös 

perusoikeuksien kannalta merkittävä. Sittemmin oikeusasiamiesinstituutiota on tutkinut etenkin Kirsi 

Kuusikko. 
52 Rautio 2012. 
53 Nieminen 2008 a, s. 102. 
54 Nieminen 2008, s. 390. 
55 Kuusikko 2011, s. 489. 
56 Niemisen Perusoikeuksien emansipatoriset mahdollisuudet? valtiosääntöoikeudellinen tutkimus 

legaalistrategioiden rajoista julkaistiin vuonna 1990 ja Scheininin kokonaisesitys kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten vaikutuksesta Suomen oikeusjärjestelmässä vuonna 1991. 
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mielekästä etenkin, kun viimeisten 30 vuoden aikainen kehitys oikeudellisine 

lähteineen tulee esille tutkimukseni varsinaisessa sisällössä.57 

Pohjoismaista tutkimustakaan oikeuksien edistämisestä ei ole, mitä voi 

selittää havainto siitä, että pohjoismainen oikeudellinen perus- ja 

ihmisoikeustutkimus on kansallisen perusoikeustutkimuksen tavoin vahvasti 

normatiivista ja teoreettisesti orientoitunutta. Kansallisten ja kansainvälisten 

kontekstien huomioiminen on tässä lähestymistavassa jäänyt taka-alalle, eikä 

tutkimus ole kiinnittynyt kovinkaan paljon empiirisiin lähteisiin.58 

Ihmisoikeuksien edistäminen ei ole myöskään ollut kansainvälisen 

oikeudellisen tutkimuksen nimenomaisena kohteena. Sen sijaan 

ihmisoikeuksien vaikutustavoista, mukaan lukien niiden edellyttämästä 

aktiivisesta toimeenpanosta kansallisella tasolla, löytyy tutkimusta. 

Vaikutustapoja ja esimerkiksi ihmisoikeusajattelun leviämistä on tutkittu 

runsaastikin yhteiskuntatieteissä, soft law’ta myös oikeustieteessä jossain 

määrin Suomessa, mutta etenkin muualla myös nimenomaisesti 

ihmisoikeuksiin liittyen. Ulkomaisessa oikeuskirjallisuudessa on myös 

tutkittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen muotoilemaa oppia Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen positiivisista toimintavelvoitteista, ja myös tämä on 

ollut esillä kotimaisessa oikeudellisessa tutkimuksessa.59 Sen sijaan 

ihmisoikeustutkimuksessakin on todettu merkittävä puute valtioiden 

ihmisoikeuksia turvaavia instituutioita koskevassa tutkimuksessa.60 

Edellä sanottu huomioiden tutkimukseni sijoittuu siten valtavirrasta 

poikkeavalle perus- ja ihmisoikeustutkimuksen alueelle etenkin suhteessa 

 
57 Mainittakoon esimerkkeinä kuitenkin muutamia vuosituhannen alussa eräänlaisina 

tienraivaajina toimineita väitöskirjatutkijoita, joiden töissä perusoikeuksia alettiin tarkastella 

muustakin kuin institutionaalisista lähtökohdista käsin: Veli-Pekka Viljanen, Perusoikeuksien 

rajoitusedellytykset (2001), Pekka Länsineva, Perusoikeudet ja varallisuussuhteet (2002), Pentti 

Arajärvi, Toimeentuloturvan oikeellisuus (2002) ja Asko Uoti, Taloudelliset, sosiaaliset ja 

sivistykselliset oikeudet kunnallisessa päätöksenteossa (2003). Lisäksi maininnan ansaitsee Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan ihmisoikeuksien yleisten oppien kehittäjänä ja erityisesti 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen rajoituslausekkeisiin vuonna 2003 keskittynyt Jukka Viljasen 

väitöskirja The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human 

Rights Law. A Study of the Limitations Caluses of the European Convention on Human Rights. 
58 Hagtvedt Vik 2018, s. 193. Myös Langford – Schaffer 2015. 
59 Tehtyä tutkimusta esitellään myöhemmin. 
60 Instituutioiden sisäisen tutkimuksen metodeista ks. Sano – Martin 2017, s. 253–281. 
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kotimaiseen, mutta osin myös kansainväliseen tutkimukseen. Suhteessa 

aiempaan kotimaiseen tutkimukseen tämän tutkimuksen suurin ansio lienee 

siinä, että se katsoo perus- ja ihmisoikeuksien vaikutusta niiden rajoittavan 

funktion sijaan päinvastaistaisesta suunnasta. Suhteessa aiempaan 

kansainväliseen tutkimukseen merkittävin ansio lienee tutkimuksen vahva 

institutionaalinen kytkös ja tutkijan oman ammatillisen historian tuoma 

ymmärrys perus- ja ihmisoikeuksien edistämistehtävästä ja kansallisen 

ihmisoikeusinstituution toiminnasta.  

Todettakoon lopuksi, että olen yrittänyt löytää oikeita polkuja melkoisen 

vaikeakulkuisessa maastossa. Jäljessä tulevat löytänevät parempiakin, tai 

ainakin toisia, reittejä. 

1.4.3 Keskeisiä rajauksia  

 
Merkittävin rajaus tutkimuksessa liittyy EU:n perusoikeusulottuvuuteen. 

EU:n perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiolla on velvoite 

kunnioittaa, noudattaa ja edistää julistuksen oikeuksia. Määräystä ajatellen 

olisi perusteltua syventyä oikeuksien edistämiseen EU-oikeudessa ainakin 

kolmesta syystä: EU-tuomioistuimen perusoikeuksia koskeva oikeuskäytäntö 

on viime vuosina lisääntynyt runsaasti, ja osana näiden oikeuksien 

vahvistumista unionissa on myös laajemminkin ryhdytty kiinnittämään 

huomiota erityisiin keinoihin edistää ja varmistaa perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen.61 Lisäksi EU-oikeudessa voidaan minimiharmonisoinnin 

ohella lähteä hakemaan yksityiskohtaisella tasolla perusoikeuksien 

samanlaista suojaa täysharmonisaation kautta, kun taas Euroopan neuvoston 

ja YK:n ihmisoikeusjärjestelmien hahmotetaan yleisesti asettavan 

ihmisoikeuksien toteuttamiselle ensisijaisesti minimisisällön.62 Koska EU-

oikeuden merkitys kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden käytännön 

toiminnassa on nähdäkseni kuitenkin selvästi YK:n ja Euroopan neuvoston 

 
61 Tuomas Ojanen nostaa esimerkkeinä edistämiseen liittyvästä kehityksestä muun muassa 

Euroopan oikeusasiamiesinstituution perustamisen vuonna 1992 ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 

viran perustamisen vuonna 2007. Ojanen 2016, s. 180. 
62 Puumalainen 2018, s. 46. 
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ihmisoikeusmekanismien vaikutusta vähäisempää, olen rajannut EU:n 

perusoikeusulottuvuuden työstäni pois.  

Toinen rajaus liittyy siihen, että edistämisvelvollisuuden merkityksen 

tarkastelu lainsäätäjän toiminnassa rajoittuu tutkimuksessa lähinnä 

perusoikeuksien yleiseen turvaamisvelvollisuuteen liittyviin 

perustuslakivaliokunnan kannanottoihin. Tutkimusmenetelmiä koskevassa 

jaksossa esitetyt oikeuden ja politiikan rajapintaa koskevat näkökohdat 

selittävät osaltaan tätä rajausta. Rajausta perustelee myös se, että sen jälkeen, 

kun eduskunta on hyväksynyt tietyn edistämistehtävää koskevan säädöksen 

(kuten esimerkiksi tasa-arvolain 6 § tai yhdenvertaisuuslain 5 §), on 

edistämisvelvollisuus jo oikeudellisesti rajautunut. Tutkimuksen kohdistuessa 

perus- ja ihmisoikeuksien yleiseen edistämiseen, on tiettyjä 

edistämistoimenpiteitä koskevan lainsäädännön tarkastelu ollut perusteltua 

rajata tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen ulkopuolle jää myös 

lainvalmistelu yleisesti, vaikka sinänsä valtioneuvoston kansliaan vuonna 

2015 perustetun lainsäädännön arviointineuvoston tutkiminen perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisessä olisikin mielenkiintoista. 

Kolmas rajaus koskee kansallisia tuomioistuimia, joiden käytännöstä olen 

ottanut mukaan lähinnä esimerkinomaisesti joitain korkeimpien oikeuksien 

ratkaisuja. Perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämiä aktiivisia velvoitteita 

tarkastelevalle laajemmalle, ja hallintotuomioistuimet kattavalle, 

tutkimukselle olisi tarvetta. Tämän tutkimuksen kohdentuminen kansalliseen 

ihmisoikeusinstituutioon on kuitenkin perustellut tuomioistuinten käytännön 

laajemman tarkastelun rajaamista tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tällaisenaankin tutkimuksen tarkastelunäkökulmat ovat laajoja, vaikka 

edelleen voidaan kysyä, miksi jotain puuttuu. Esimerkiksi sinänsä perustellut 

ja mielenkiintoiset politologiset kysymykset jätän pitkälti vain johdanto-

osuuden lyhyen käsittelyn varaan. Tätä ratkaisuani puollan tutkimukseni 

kiinnittymisellä ennen kaikkea valtiosääntöoikeuteen. Kansainvälisen 

ihmisoikeuksiin liittyvän soft law’n osalta olen kuitenkin ottanut 

lähtökohdaksi sen, että näillä asiakirjoilla, vaikka ne luokiteltaisiin 

poliittisiksi, voi olla ja on oikeudellista merkitystä. Tätä seuraten ei ole tarpeen 

ylikorostaa myöskään kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tulkinta- ja 
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soveltamistehtävää toteuttavien toimielinten asemaan ja legitimiteettiin 

liittyviä haasteita, vaikka niitä en täysin ohitakaan. 

Nostan esille vielä yhden jossain määrin hienojakoisemman rajauksen. 

Aiheen käsittelyssä olisi ollut mahdollista ottaa yhdeksi erillisen tarkastelun 

kohteeksi kansallisen ihmisoikeusinstituution YK:n 

vammaisyleissopimukseen ja toisaalta oikeusasiamiehen YK:n kidutuksen 

vastaisen yleissopimuksen valinnaiseen pöytäkirjaan liittyvät erillistehtävät. 

Kumpaankin näet sisältyy ihmisoikeuksien edistämiseen liittyviä näkökohtia. 

Tyydyn kuitenkin tehtävien lyhyeen esittelyyn, sillä niihin liittyvät järjestelmät 

ovat itsessään varsin laajoja, ja ansaitsevat perusteellisemman analysoinnin 

kuin mihin tässä tutkimuksessa on mahdollisuus.  

1.4.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmää tai -menetelmiä koskevan jakson kirjoittaminen on 

monelle väitöstyötään tekevälle ”verta, hikeä ja kyyneleitä” sisältävä 

tutkimuksen vaihe. Jotkut päätyvät mainitsemaan tutkimusmenetelmänsä 

hyvinkin lyhyesti, toiset esittelevät ja arvioivat itse metodologioita hyvinkin 

pitkään ja yksityiskohtaisesti.63 Koska työni piti alun perin olla 

artikkelimuotoinen, pohdin metodeja kunkin alulle panemani artikkelin 

suunnitteluvaiheessa. Kun sitten päädyinkin esitysmuotona monografiaan, 

tuntui aluksi vaikealta selkeästi kuvata menetelmä, jolla tutkimukseni olen 

tehnyt, etenkin kun oikeustieteelle ominaista on metodien avoimuus ja se, 

ettei sille ole olemassa täysin standardisoitua metodisäännöstöä, johon oikeus 

tutkimuskohteena sovitettaisiin ja jota seuraamalla tästä kohteesta voitaisiin 

tuottaa luotettavaa tieteellistä tietoa.64 ”Mielen ja kielen tieteenä” 

oikeustieteelle tyypillisenä on pidetty tutkimuksen tekemisen aikanakin 

 
63 Rankinen 2020, s. 14–15 ja koko johdanto s. 10–91. Vrt. Juha Lavapuro 2010, jossa 

tutkimusmenetelmiä ei nimenomaisesti esitellä ja Niilo Jääskinen 2008, jossa tutkimuksen 

oikeusteoreettisesta kohdentumisesta huolimatta tutkimuksen metodit ja lähtökohdat esitellään 

muutaman sivun mittaisena. 
64 Hirvonen 2011, s. 7. 
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joustava metodien säätäminen matkan varrella avautuvien uusien 

näkökulmien vuoksi.65  

Oikeustieteen sisällä edellä sanotusta johtuvia metodologisia haasteita on 

usein pidetty heikkoutena. Myös kansainvälistä ihmisoikeustutkimusta on 

kritisoitu sen metodologisista heikkouksista.66 On myös esitetty, että 

ihmisoikeustutkimuksen taustavaikuttimena usein esiintyvä tahto parantaa 

ihmisoikeuksien toteutumista estää tieteelliseltä tutkimukselta edellytettyä 

kriittisyyttä.67  

Nähdäkseni oikeustieteellinen tutkimus ei kuitenkaan ole metodologisesti 

ongelmallista tai heikkoa, vaan vain omanlaistaan. Sen sijaan 

oikeustieteellistä tutkimusta saattaa ainakin toisinaan vaivata eräänlainen 

metodologinen alemmuuskompleksi, jonka johdosta metodien esittämisestä 

tulee jollain tavalla hengeltään puolustelevaa. Lähtökohtaisesti metodien tulee 

kuitenkin palvella tiedonintressiä, ja siksi olen valinnut tutkimuksessa 

käyttämäni metodit joustavasti. En myöskään usko, että tahtoni parantaa 

ihmisoikeuksien toteutumista olisi ollut esteenä kriittisyydelle, muutoin en 

olisi työhön edes ryhtynyt. Kriittinen suhtautuminen etenkin poliittisiin ja 

institutionaalisiin ratkaisuihin voi lopulta olla myös kriitikitöntä 

suhtautumista tehokkaampi tapa edistää ihmisoikeuksia.68  

Tunnistan omassa tutkimuksessani toki siis edellä kuvatun metodologisen 

haasteen, sillä tutkimuskysymykseeni vastaaminen on sen luonteen vuoksi 

edellyttänyt metodologista avoimuutta ja joustavuutta poikkeuksellisenkin 

paljon. En ole, niin sanoakseni, tehnyt tutkimusta metodi edellä, vaan 

käyttäen hyväksi oikeustieteellisessä tutkimuksessa hyväksyttyjä erilaisia 

metodeja löytääkseni tutkimusongelmaani päteviä vastauksia. Käyttämieni 

tutkimusmenetelmien täsmällinen esittely sijoittuu rakenteellisesti eräiltä 

osin (etenkin jaksot Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetusta, sekä 

perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotoista) 

myöhempiin jaksoihin, joissa ne uskoakseni paremmin palvelevat lukijaa kuin 

 
65 Aarnio 1997, s. 35. 
66 Brems 2009 a, s. 77, Andreassen – Sano – McInerney-Lankford 2017, s.2. 
67 Coomans, Grünfeld ja Kamminga, s. 182. 
68 Andreassen – Sano – McInerney-Lankford, s. 4–5. 
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tässä tutkimuksen metodologista kokonaisuutta esittävässä jaksossa. 

Tutkimukseni kokonaisuus, pienine poikkeuksineen, asettuu seuraavaksi 

täsmentämälläni tavalla lainopin sisälle, etenkin käsitelainopin ja analyyttisen 

oikeustieteen piiriin. 

1.4.4.1 Lainopillista ja käytännönläheistä 

Edellä kerrotusti tiedonintressi tässä tutkimuksessa on sen ymmärtäminen, 

mitä perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen käsitteen oikeudellisessa 

merkityksessä tarkoittaa etenkin Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 

tehtävänä. Tutkimus kohdistuu siten voimassa olevaan oikeuteen. Voimassa 

olevaa oikeutta selvittävää tieteellisen tutkimuksen haaraa on tapana nimittää 

lainopiksi. 

Lainoppi tutkii sitä, mikä on voimassa olevaa oikeutta ja mikä puolestaan 

ei ole.69 Se on systematisoivaa toimintaa, joka oikeudellisia teorioita 

rakentamalla jäsentää normien joukkoa sekä yleisellä että abstraktilla tavalla. 

Systematisoinnin lisäksi lainoppi on myös normien tulkintaa.70 Lainopin 

tavoitteisiin kuuluu myös sen selvittäminen, mikä merkitys laista ja muista 

oikeuslähteistä löytyvällä materiaalilla on.71  

Lainoppi käsittää sekä oikeussääntöjen että oikeusperiaatteiden 

tutkimisen, sillä sen tehtävänä on myös oikeusperiaatteiden punninta ja 

niiden yhteensovittaminen.72 Tutkimuksen kohteena lainopissa ovat laajasti 

ajateltuna oikeudelliset tekstit ja niiden merkitykset. Kielen 

monimerkityksellisestä luonteesta seuraa kuitenkin käytännössä objektiivisen 

tutkimustuloksen mahdottomuus. Sen vuoksi lainopin keskeinen menetelmä 

on tulkinta, jota täydentävät punninta- sekä ratkaisu- ja oikeuslähdenormit.73 

Tulkinta tapahtuu ennen kaikkea oikeudellisen tekstianalyysin avulla, tulkiten 

 
69 Hirvonen 2011, s. 22–23. 
70 Aarnio 2006, s. 96–97. 
71 Hirvonen 2011, s. 22–23. 
72 Smits 2015, s. 8–12. 
73 Lindroos-Hovinheimo 2011, s. 297. 
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kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja muita instrumentteja, kansallisia 

perusoikeusnormeja, oikeudellisia ratkaisuja ja oikeuskirjallisuutta.74 

Ronald Dworkinilta ja Robert Alexyltä peräisin oleva oikeusnormien 

erottelua sääntöihin ja periaatteisiin on erittäin merkittävä perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämistä koskevan tutkimuksen kannalta ja siksi on 

paikallaan tässä palata lyhyesti tähän tapaan hahmottaa oikeusnormien 

olemus, vaikka sitä onkin käsitelty suomalaisessa oikeustieteellisessä 

tutkimuksessa runsaasti. 

Alexy ja Dworkin jakavat näkemyksen siitä, että jokainen oikeusnormi on 

joko sääntö tai periaate. Säännöille on heidän mukaansa ominaista joko/tai -

luonne. Niitä toisin sanoen joko sovelletaan tai ei sovelleta.75 Sääntökonfliktit 

ratkaistaan usein muodollisin perustein, tarkastelemalla kumpi, tai mikä 

säännöistä on voimassa kyseisessä tapauksessa (esim. lex superior, lex 

specialis).76  

Periaatteiden osalta Alexy ja Dworkin muotoilevat sen sijaan 

näkemyksensä jossain määrin eri tavoin. Alexyn mukaan periaatteet ovat 

optimointikäskyjä, joiden mukaan jokin oikeushyvä on toteutettava niin 

täysimääräisesti kuin se on mahdollista.77 Toteuttamisvelvoite ei tyhjene 

oikeudelliseen toteuttamiseen, vaan pitää sisällään tosiasiallisen 

ulottuvuuden, jota etenkin Dworkin on omassa työssään korostanut. 

Dworkinin mukaan periaatteen sovellettavuutta kuitenkin määrittää sen 

painavuus ja tärkeys, ja periaatekollisiot ratkaistaan niiden painoarvoa 

punnitsemalla.78  

Meillä on katsottu, että oikeusperiaatteita voidaan punnita arvo- ja/tai 

tavoiteperusteiden valossa ja suhteuttaa niitä muiden asiaankuuluvien 

oikeusperiaatteiden ilmentämien yhteiskunnallisten arvo- ja 

tavoiteperusteiden kanssa.79 Jos perusoikeussäännöksiä tulkittaessa syntyy 

 
74 McConnell –Smith 2018, s. 3–4. 
75 Alexy 1986, s. 93, Dworkin 1978, s. 283 Vrt. Scheinin 1991, s. 32 ja Lavapuro 2010, s. 251, sekä 

Scheinin 2011, s. 819–828. 
76 Ks. myös Scheinin 1991, s. 31. 
77 Alexy 1986, s. 75. 
78 Dworkin 1978, s. 26. 
79 Siltala 2003, s. 497. 



 

30 
 

arvojen ja niitä sisältävien periaatteiden kollisioita kunkin tulkitsijan valitessa 

tulkintansa tueksi haluamansa, vaikkakin sinänsä oikeuslähteenä sallitun, 

taustalla olevan periaatteen, voi tilanne kuitenkin muodostua demokratian 

kannalta ongelmalliseksi.80  

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen kannalta huomionarvoista on myös 

Dworkinin tekemä ero periaatteiden ja politiikkatoimien (policy) välillä. 

Periaatteiden toteuttamisen velvollisuuden hän kytkee 

oikeudenmukaisuuteen, reiluuteen ja ylipäätään moraaliseen ulottuvuuteen, 

kun taas politiikat ovat tavoitteita, joilla pyritään parantamaan 

yhteiskunnallista, taloudellista, poliittista tai sosiaalista tilannetta 

kollektiivisista syistä. Tilanteessa, joissa oikeussäännöt puuttuvat, ratkaisu 

tulee Dworkinin mukaan tehdä moraaliin sidonnaisten periaatteiden eikä 

kollektiivia tavoitteita tarkoittavien politiikkatoimien perusteella.81  

Käsitellessään normityyppien ilmenemistä perus- ja ihmisoikeuksien 

vaikutustavoissa, Scheinin esitti väitöskirjassaan, että perus- ja ihmisoikeudet 

ilmaisevat sekä säännön että periaatteen luonteisia normeja, ja että 

yksittäinen perus- tai ihmisoikeus voi sisältää samanaikaisesti sekä säännön 

että periaatteen. Esimerkkinä hän otti kidutuksen kiellon; sen 

sääntöominaisuus tulee esille siinä, että jokainen kidutuksen määritelmän 

täyttävä teko on kielletty, ja periaateominaisuus siinä, että silloinkin, kun 

fyysisen kivun tuottaminen lääketieteellisen kokeen tai toimenpiteen osana ei 

ole säännöllä kiellettyä, ja se on faktuaalisesti välttämätöntä, se on rajoitettava 

mahdollisimman vähäiseksi.82 Scheinin pitääkin mielekkäämpänä puhua 

normin sääntö- ja periaatevaikutuksista, kuin jaosta sääntöihin ja 

periaatteisiin.83 Toisaalta perusoikeudet tulevat sovellettavaksi 

oikeussääntöinä tilanteissa, joissa ratkaistavana on vaikkapa kysymys tietyn 

eduskuntalain säännöksen perustuslainmukaisuudesta, mutta niiden 

 
80 Sipponen 2009, s. 290, 359 ja 366. 
81 Dworkin 1978, s. 22, 81, 90. Ks. myös Tuori 1990, s. 5. 
82 Scheinin 1991, s. 32. 
83 Ibid. s. 36. 
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sisällöllisyys myös mahdollistaa niihin tukeutumisen tulkintaa ja soveltamista 

ohjaavina periaatteina muissa yhteyksissä.84 

Perus- ja ihmisoikeuksien periaateulottuvuuden hyväksyminen on 

mahdollistanut niiden ymmärtämisen dynaamisina käsitteinä. Perus- ja 

ihmisoikeuksien dynaamisuus ei tietenkään ole näiden oikeuksien itsestään 

selvä ominaisuus, vaan se riippuu muun muassa siitä, vetoavatko yksilöt 

ylipäätään ihmisoikeuksien tarjoamaan suojaan.85 Sen lisäksi tarvitaan 

instituutioita, jotka irrottautuvat perus- ja ihmisoikeussuojan staattisuudesta. 

Staattisuudesta irrottautuminen johtaa väistämättä oikeudellisesti 

epävarmalle alueelle. Florenzo Zucca onkin nähnyt konfliktit 

väistämättömänä osana perus- ja ihmisoikeuksia. Annamme tai kiellämme 

niiden tarjoaman suojan yksilön ja julkisen vallan, tai yksilöiden välisessä 

suhteessa.86 Kun perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen voidaan ajatella 

asettuvan osaltaan tällaisten kamppailujen eturintamaan, joutuu siihen 

kohdistuvassa tutkimuksessa liikkumaan ajoittain oikeudellisesti hyvinkin 

epävarmalla alueella. 

Alun perin tutkimukselle asetettu tavoite oli selkeästi käsitelainopillinen. 

Tavoitteena oli määritellä perus- ja ihmisoikeuksien edistämis -käsitteen 

oikeudellinen sisältö, olihan tutkimushypoteesi työn alussa vain 

kokemukseeni perustuva.87 Tässä kohtaa esillä oli myös kysymys tutkimuksen 

sisäisen näkökulman merkityksestä ja suhteesta tutkimuksen metodeihin ja 

lähtökohtiin.88 Tutkimuksessa oli etenkin tässä vaiheessa pyrkimys 

pikemminkin kohti positivismia ja formaalia oikeuslähdeoppia kuin siitä 

 
84 Nuotio 2005, s. 130–131. 
85 Zucca 2008, s. x-xi. 
86 Zucca 2008, s. 3. 
87 Niilo Jääskinen pohti omassa väitöstutkimuksessaan intersubjektiivisen kontrolloitavuuden 

ongelmaa samoista syistä kuin minä. Stephen Körnerin ajatteluun viitaten Jääskinen katsoi, että 

empiiristen Suomen oikeusjärjestystä ja sen kehitystä koskevien oletusten ja väitteiden roolina on 

kuitenkin tukea oikeusteorian tasolle sijoittuvia analyyttisiä tai Körnerin tarkoittamassa merkityksessä 

spekulatiivisia kannanottoja. Stephan Körner erottaa toisistaan käsitteellisesti analyysin ja spekulaation. 

Hänen mukaansa analyysi tarkoittaa sitä, mitä tietty materiaali loogisesti implikoi (imply), kun taas 

spekulaatiossa esitetään todellisuutta koskevia tuloksia, joihin lähdeaineisto pelkästään vihjaa tai joita 

se ehdottaa (suggest). Jääskinen 2008, s. 31–33, Körner. Kts. myös Niiniluoto 2002, s. 159–163. 
88 Sisäisestä ja ulkoisesta näkökulmasta ihmisoikeustutkimuksessa Smits 2009, s. 49–50. 
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poispäin. Koska käsitelainopillinen metodi osoittautui tutkimuskysymyksen 

kannalta riittämättömäksi, on tutkimuksessa käytetty myös analyyttistä 

oikeustieteen menetelmää. Hylkäämättä edistämisen käsitteitä, 

tutkimuksessa on pyritty selvittämään siihen sisältyviä epäselvyyksiä, ja 

täsmentämään sitä erittelemällä edistämiseen liittyviä lähikäsitteitä. Näin 

tutkimus osoittaa täsmällisemmän, selkeämmän ja monipuolisemman kuvan 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämisestä ja edistämistehtävästä.89  

Tutkimusmetodi on lainopilliselle tutkimukselle tyypillinen: siinä 

tutkitaan edistämistä koskevan toimintavelvoitteen normatiivista sisältöä, 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvän normikokonaisuuden 

kannalta merkityksellistä tietoaineistoa primäärilähteistä sekä 

oikeuskirjallisuudesta, selvitetään normikokonaisuuden säätämisolosuhteita 

ja taustaodotuksia, sekä soveltamiskäytäntöjä viranomaisten toiminnassa. 

Lisäksi tarkastellaan ihmisoikeuksien edistämistä ensinnäkin deskriptiivinä 

määritelmänä kuvaamalla edistämiselle annettuja merkityksiä YK:n ja 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksissa, sekä mainittujen järjestöjen 

eräiden ihmisoikeuksien edistämiseksi perustettujen toimielinten 

tehtävänannossa, ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun osalta myös 

analysoimalla sen toimintaa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös huomion 

kiinnittämistä perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen eduskunnan 

oikeusasiamiehen ratkaisuissa, käsitellään Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen hahmottamaa oppia positiivisista 

toimintavelvoitteista ja YK:n sopimusvalvontaelinten huomioita 

ihmisoikeuksien myönteisestä kehityksestä sopimusvaltioissa. Tutkimuksessa 

ei kuitenkaan käytetä yhteiskuntatieteellisiä metodeja sellaisessa 

tarkoituksessa, että tarkoituksena olisi tuottaa tietoa perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisen vaikutuksista yhteiskunnallisella tasolla tai 

yksittäisten ihmisten elämän kannalta.90  

Teoreettisena lähtökohtana perusoikeuksien edistämisen osalta työssä on 

Heikki Karapuun ja Kaarlo Tuorin samansuuntaiset ryhmittelyt 

taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien vaikutuksista 

 
89 Analyyttisestä oikeustieteestä Hirvonen 2011, s. 46–47.  
90 Vrt. Hidén – Saraviita 1994, s. 7. 
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kunnioittamis-, suojaamis- ja toteuttamisvelvollisuuden pohjalta, vaikka 

näissä ryhmittelyissä edistäminen ei erillisenä käsitteenä esiintynytkään.91 

Scheinin paikansi edistämisen omassa väitöskirjassaan edellisissä 

ryhmittelyissä ohjelmallisen vaikutuksen alaan kuuluvaksi.92 Tuorin mukaan 

ohjelmallinen vaikutus ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova.93 Näin 

ajateltuna perusoikeuksien edistäminen ei siten olisi oikeudellisesti 

velvoittavaa. 

Ihmisoikeusvelvoitteiden systematisointia puolestaan olivat kehitelleet 

1970–80-lukujen vaihteessa toisistaan tietämättä yhdysvaltalainen filosofi 

Henry Shue ja norjalainen oikeustieteilijä Asbjørn Eide. Näissä 

systematisoinneissa velvoitteiden sisältö oli jaettu kolmeen luokkaan 

seuraavasti: valtioiden velvollisuus pidättäytyä ihmisoikeusloukkauksista 

(duty to respect), velvollisuus estää kolmansia osapuolia loukkaamasta 

ihmisoikeuksia (duty to protect), sekä velvollisuus ryhtyä toimiin 

varmistaakseen, että sen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvat henkilöt voivat 

nauttia ihmisoikeuksien toteutumisesta (duty to facilitate and implement).94 

Kummatkaan ryhmittelyt eivät syventyneet oikeuksien edistämiseen, eikä 

perus- ja ihmisoikeustutkimuksessa oli sittemminkään aiheeseen havaintojeni 

mukaan palattu. Olen siten etsinyt teoreettista vahvistusta tutkimukselleni 

etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen positiivisia 

toimintavelvoitteita koskevaan oppiin keskittyneestä tutkimuksesta, sekä 

myös jossain määrin soft law -tutkimuksesta ja oikeuksien sisällön määrittelyä 

ja tulkintaa koskevasta kirjallisuudesta. 

Tutkimuksen metodeihin voinee lukea myös instituutionaalisen lainopin, 

ja kenties nimenomaan institutionaalisen oikeuspositivismin. Ari Hirvosen 

mukaan institutionaalinen oikeuspositivismi katsoo lainopin 

tutkimuskohteena olevan institutionaaliset tosiasiat, jotka ovat oikeudellisia 

 
91 Karapuu 1988, s. 78–80. Myöhemmin Karapuu yleisti perustusoikeussäännösten mahdolliset 

oikeusvaikutukset koskemaan myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia hieman muunnetuin 

kuvauksin, ks. Karapuu, 1988 a, s. 88–90 ja Karapuu 1999, s. 82–86. 
92 Scheinin 1991, s. 29. 
93 Tuori – Kotkas 1995, s 162–163, Tuori 1996, s. 845–861. 
94 Eide 2001, s. 135–141, Eide, The right to adequate food and to be free from hunger. Updated study 

on the right to food, (E/CN.4/Sub.2/1987/23). 
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ilmiöitä. Hirvonen nostaa ilmiöistä esimerkiksi testamentin ja avioliiton, ja 

kuvailee menetelmää oikeudellisen kielenkäytön pragmatiikkaa 

painottavaksi.95 Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisen käsitteen ohella siihen liittyvät ilmiöt, ja perus- 

ja ihmisoikeuksia nimenomaisesti edistävän instituution tehtävänä. Samalla 

tavalla kuin testamentin tai avioliiton kaltaisia tosiasioita luodaan, muutetaan 

ja kumotaan oikeudellisissa käytännöissä erilaisten puheaktien keinoin, 

tuotetaan ja muokataan oikeudellista todellisuutta myös perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisestä. Ja siinä, missä lainoppi perinteisesti tulkitsee 

oikeutta erityisesti lainsäätäjän ja tuomioistuinten institutionaalisten 

puheaktien analyysin kautta, on työssäni kansallisen lainsäätäjän rinnalla 

myös kansainvälisten ihmisoikeusnormien tuottajat ja tuomioistuinten sijassa 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen kannalta keskeiset toimijat, jotka 

kannanotoillaan ihmisoikeuksien edistämisestä muokkaavat sen sisältöä. 

Tutkimusmetodia voidaan kuvailla myös realistiseksi, toiminnalliseksi tai 

empiiriseksi siten, että teen havaintoja oikeutta soveltavien ja 

toimeenpanevien viranomaisten toiminnasta yleisesti ja käytänteistä 

oikeuden sisä- ja ulkopuolelta tuleviin vaateisiin. Tutkimus tekee siten 

näkyväksi tapoja käyttää oikeutta perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä.96 

Sen voi kuvailla ihmisoikeuskäytäntöä tutkivan suuntauksen mukaisesti 

keskittyvän kysymykseen ihmisoikeuksien seurauksista.97 Tällaiselle 

empiiriselle tutkimusotteelle, joka liikkuu abstraktien teorioiden, opillisen 

analyysin ja todellisuuden havannoinnin välillä, eikä varsinaisesti pyri 

oikeudellisten teorioiden tuottamiseen, on nähty erityistä tarvetta 

ihmisoikeustutkimuksessa.98 Empiirisellä oikeustutkimuksella ei ole nähty 

olevan yhtä selkeää teoreettista pohjaa, vaan sen piirissä on monenlaisia 

suuntauksia. Näiden tutkimusten suhde perinteiseen oikeustieteeseen 

näyttäytyy vaihtelevana, osa tutkimuksista käy vuoropuhelua 

 
95 Hirvonen 2011, s. 47. 
96 Van Hoecke 2011, s. 1–18. 
97 Dudai, s. 274. 
98 Shaffer – Ginsburg 2012, s. 45. 
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oikeusdogmaattisen tutkimuksen kanssa, osa taas toimii hyvin kaukana 

perinteisen oikeustieteen traditiosta ja maailmankuvasta.99 

Empiirisiä metodeja oikeudellisessa tutkimuksessa käytettäessä oleellista 

on se, että oikeudellinen esiymmärrys määrittää (mutta olennaisesti myös 

rajoittaa) kohteena olevien ilmiöiden valintaa. Tarkasteltavien ilmiöiden 

piirteiden ja ominaisuuksien tulee siten olla oikeudellisesti relevantteja.100 

Tutkimuksessa käytetty temaattinen valinta- ja poissuljentamekanismini on 

perustunut tällaiseen oikeudellisen esiymmärrykseen, mutta ollut samalla 

hyvin käytännönläheinen. Valitessani täsmällisempiä tutkimusteemoja olen 

arvioinut asiaa nimenomaan Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 

toiminnan kannalta. Pois tai ainakin sivurooliin ovat siten jääneet monet 

sinänsä kiinnostavat teemat, kuten kansallisten tuomioistuinten perus- ja 

ihmisoikeuksia edistävien tai positiivia toimintavelvoitteita mahdollisesti 

koskevien ratkaisujen systemaattinen analysointi, tai perusoikeuksien 

erityisiä edistämisvelvollisuuksia koskevat lainsäädännölliset ratkaisut.  

Tutkimus on luonteeltaan miltei yksinomaan kvalitatiivista, mutta 

eduskunnan oikeusasiamiehen perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen 

liittyvien ratkaisujen tarkastelussa on myös aineiston kvantitatiivista 

käsittelyä. Landmanin mukaan kvantitatiivisia metodeja voidaan käyttää 

ihmisoikeustutkimuksessa osoittamaan määrällisiä eroja tutkittavien 

kohteiden välillä, kun kvalitatiivisia metodeja puolestaan käytetään 

osoittamaan laadullisia (in kind) eroja.101 Kvantitatiivinen menetelmä 

mahdollistaa ihmisoikeustutkimukselle siten tuloksia, jotka muutoin jäisivät 

saavuttamatta, ja näin myös tässä työssä.102 Tutkimukseen otetun aineiston 

koko tai luokittelutapa ei kuitenkaan oikeuta tekemään pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä tutkimuskohteiden eroista. 

Oikeuden kriittisen koulukunnan edustajilta, etenkin Martti 

Koskienniemeltä tutkimus saa sanoja sellaiselle perus- ja ihmisoikeuksiin 

kytkeytyvien intressiryhmien toiminnalle, jossa oikeudella on 

 
99 Ervasti 2004, s. 9. 
100 Ervasti 1998, ss. 372. 
101 Landman 2006, s. 70–71. 
102 Andreassen, Sano ja McInerney-Lankford 2017, s. 5. 
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instrumentaalinen arvo. Tutkimuksessa tunnistetaan sellainen oikeudellisten 

toimijoiden tietoinen tai tiedostamaton strategia, jossa puolletaan oman 

päämäärän kannalta edullisia tulkintoja, ja vaietaan toiseen suuntaan 

osoittavista tulkinnoista. Tutkimuksen taustaoletuksena ei kuitenkaan ole se, 

että kaikki perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvä oikeudellinen ja poliittinen 

toiminta olisi luonteeltaan sillä tavoin antagonista – tai näkökulmasta 

riippuen protagonista – kuin Koskenniemi sen ymmärtääkseni on esittänyt.103 

Ristiriitojen ja jännitteiden ymmärtäminen ja niiden käsittely on kuitenkin 

tässä tutkimuksessani tärkeä kehys.104 Tutkimuksen loppupäätelmiä 

voitaneen pitää kriittiskonstruktiivisina. Kaarlo Tuorin välittävä 

suhtautumistapa modernin oikeuden jännitteisiin vaikuttaa tässä kohtaa 

perustellulta lähestymistavalta. Tuorin mukaan jännitteille ei olisi 

olemassakaan pysyvää ratkaisua, vaan kyse on modernin oikeuden toimijoille 

yhä uudestaan asettuvista tehtävistä ja haasteista.105 Perus- ja ihmisoikeudet 

voidaan tällöin nähdä sekä vallankäytön välineenä, että sen pidäkkeenä. Ne 

ovat myös jatkuvan arvoihin liittyvän yhteiskunnallisen mielipideilmaston 

paineen alaisia.106  

Todettakoon vielä se, että ihmisoikeuksia tutkittaessa ongelmana on usein 

kansainvälisen näkökulman ja kansallisen perustuslain yhdistäminen. 

Kansainväliset ihmisoikeussäännökset ovat kauttaaltaan vuorovaikutuksessa 

kansallisen perusoikeussäännöstömme kanssa.107 Siten niiden käsittelemistä 

tutkimuksessa erikseen voidaan kritisoida. Koska tässä tutkimuksessa 

kohteena ei kuitenkaan ole yksittäisen perus- tai ihmisoikeuden sisältö, jossa 

tuollainen vuorovaikutussuhde on ilmeinen, on tutkimus jäsennetty erikseen 

kansainvälisten ja kansallisten näkökulmien kautta.  

Väljyydestään ja joustavuudestaan tunnetut perus- ja ihmisoikeusnormit, 

jotka systematisoinniltaan ja kirjoitustekniikaltaan heijastavat kauttaaltaan 

poliittisia sovitteluratkaisuja, eivät ole tutkimuskohteena helpoimmasta 

 
103 Koskenniemi 2005, s. 599.  
104 Kuten Zuccalle, ks. Zucca 2008. 
105 Tuori 2007, s. 39. 
106 Ks. esim. Moyen – Douzinas 2007. 
107 Ojanen 2010, s. 367–368. 
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päästä. Normien säätäjien tavoitteet eivät useimmiten käy täsmällisesti ilmi 

edes niiden taustalla olevista asiakirjoista.108 Riskinä tutkimuksessa onkin 

tietty kontrolloimattomuus.109 Jos kuitenkin lähdetään siitä, että perus- ja 

ihmisoikeudet voivat lisätä aksiologisiin näkökohtiin liittyvän oikeudellisen 

päätöksenteon avoimuutta ja kontrolloitavuutta, kuten Ojanen on esittänyt, 

riskinotto lienee paikallaan.110 Ovathan arvot, etiikka, moraali ja politiikka 

nekin kaikki tieteellisen tutkimuksen kohteina olevia käsitteitä ja ilmiöitä. 

Ihmisoikeusnormien määrä ja väljyys näyttäytyy ehkä erityisen haastavalta 

tälläisen kaikkia oikeuksia koskettavan tutkimuskysymyksen yhteydessä. 

Sekin on tunnistettava, että tutkimukseen sisällytettyjen ihmisoikeuksien 

edistämiseen olennaisesti liittyvien pehmeiden sääntelykeinojen, soft law’n, 

asema oikeuslähteenä voidaan kokonaan kieltää. Soft law -käsitteen käytön 

keskeinen tavoite oikeuslähdeopillisissa yhteyksissä voikin olla 

nimenomaisesti velvoittava/ei-velvoittava -dikotomian kyseenalaistaminen, 

ja sen avulla harmaa välimaasto oikeuden ja politiikan/moraalin välillä 

voidaan osoittaa oikeudellisesti merkitykselliseksi.111 McConnellin mukaan ei 

ole mitään syytä rajata lainopillista tutkimusta siten, ettei  oikeuden syntyyn 

ja kehitykseen liittyviä argumentteja voitaisi sisällyttää tutkimukseen.112 

Tutkimuksen lähtökohtana onkin soft law’n oikeudellinen merkityksellisyys 

etenkin oikeuden syntyyn ja kehitykseen liittyvänä ilmiönä. Koska 

metodologisesti soft law vie tutkimusta ajoittain politologiseen suuntaan, 

käsittelen tätä näkökohtaa vielä erikseen. 

 
108 Hidén –Saraviita 1994, s. 8–9. Ks. myös Wilhelsson 2004, s. 199, jossa Wilhelsson viittaa muissa 

Pohjoismaissa mahdollisesti viriävään keskusteluun systemaattisemman yksityisoikeuden 

tarpeellisuudesta. 
109 Tällaisen kritiikin puutteesta Juha Tolonen on vuosituhannen alussa arvostellut 

perusoikeuslainoppia. Tolonen 2003, s. 60–61. 
110 Ojanen 2014, s. 950–952, ks. myös Wilhelmsson 2004, s. 212 ja 220. 
111 Senden 2004, s. 110–111. 
112 McConnell 2018, s. 52. 
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1.4.4.2  Oikeutta, ja vähän politiikkaa 

Oikeuden historian on sanottu olevan suuressa määrin historiaa oikeuden 

rajojen määrittelemisestä.113 Jo saksalainen valtiosääntöteoreetikko Georg 

Jellinek (1851–1911) katsoi, että valtiolla on sekä oikeudellis-normatiivinen 

että empiiris-faktuaalinen ulottuvuus. Tuottaakseen aidosti tieteellistä tietoa 

tutkimuskohteestaan, tulisi valtiosääntöteorian Jellinekin mukaan tuottaa 

tietoa molemmista ulottuvuuksista.114 Carl Schmitt (1888–1985) puolestaan 

korosti omassa ajattelussaan retoriikan merkitystä olennaisena osana 

oikeudellista diskurssia ja argumentaatiota. Hänelle oikeustiede palveli 

enemmänkin poliittista voluntasta kuin sitä hillitsemään pyrkivää 

oikeudellista ratiota.115 Näin faktuaalinen ei ainoastaan täydennä 

oikeudellista, vaan oikeudellinen jopa edellyttää sitä.116 Metodologisesti 

tällainen tutkimus on haastavaa ja jännitteistä, kuten olen saanut huomata jo 

pienistäkin, lähinnä kurkistuksenomaisista sivupoluista politiikan 

tutkimukseen.117 Koska perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaaminen 

tai niiden edistäminen on kuitenkin olennaisesti muutakin kuin teoreettinen 

kysymys, on tutkimukseni yhtenä kehyksenä normatiivisen ja faktuaalisen 

maailman rinnakkainen tarkastelu.118 Sen syvällinen monitieteinen 

tutkiminen olisi syytä tehdä kuitenkin eri tieteenalojen tutkijoiden 

yhteistyössä.119 

Oikeusteoreettisesti viime vuosisadalle sijoittuva 

”ihmisoikeusvallankumous”120 merkitsi (modernin) luonnonoikeudellisen 

oppisuuntauksen vahvistumista, joskaan poliittisesti luonnonoikeudellisilla 

oikeuksilla ei olisi ollut merkitystä, elleivät valtiot olisi ryhtyneet niitä 

 
113 Schauer 2017, s. 2434. 
114 Jellinek 1919, s. 25–52. 
115 Schmittin ajattelusta ks. Tuori 2007, s. 168–182. 
116 Minkkinen 2015, s. 6–7. 
117 Jyränki puhuu hallitsemattomista metodologisista jännitteistä, Jyränki 2003, s. 20–24. 
118 Minkkinen 2015, s. 6. 
119 Tieteidenvälisestä ihmisoikeustutkimuksesta ks. Langford 2017, s. 161–191. 
120 Michael Ignatieff sijoittaa” ihmisoikeusvallankumouksen” toisen maailmansodan jälkeiseen 

aikaan, Jan Eckel ja Samuel Moyn vasta 1970-luvulle. Ignatieff 2001, Eckel – Samuel Moyn 2014. 
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turvaamaan.121 Ihmisoikeudet, jotakuinkin sellaisena käsitteenä kuin sen tänä 

päivänä ymmärrämme, tulivat osaksi valtavirran poliittista kieltä ja valtioiden 

ulkopolitiikkaa. Nykypäivää voidaan kuvata Manfred Nowakin sanoin: 

ihmisoikeudet ovat politiikan keskiössä.122  

Näinä päivinä populismin nähdään haastavan edustuksellista demokratiaa 

eri puolilla maailmaa ja ihmisoikeuksia turvaavia moniarvoisia 

demokraattisia järjestelmiä pyritään joissain tilanteissa käyttämään 

moniarvoisuuden vähentämiseen tai jopa eliminoimiseen.123 Ajatusta 

ihmisoikeuksien yksiselitteisestä menestyksestä ja vääjäämättömästä 

edistymisestä universaalina ideologiana kyseenalaistavat myös monet tutkijat, 

jotka korostavat tarvetta nähdä ihmisoikeudet vahvasti historialliseen ja 

yhteiskunnalliseen kontekstiin sidottuina, ajassa muuttuvina käsitteinä.124 

Tilausta keskustelulle oikeuden ja politiikan rajoista siis varmasti olisi, ja 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä koskevan tutkimuksen voisi helposti 

kytkeä vahvasti politologiaan. Siihen en tässä tutkimuksessa lähde lukuun 

ottamatta tässä esitettyjä näkökohtia oikeuden ja politiikan suhteesta, ja 

joitain muita yksittäisiä hajahuomioita myöhemmin.  

On kuitenkin syytä tunnistaa, että jos oikeuden ja politiikan rajojen 

osoittaminen on haastavaa, erityisen vaikeaa se on kansainvälisen oikeuden 

osalta.125 Ihmisoikeusjärjestelmä lukuisine päätöslauselmineen ja 

julistuksineen, sopimuksineen, ja niihin liittyvine valvontajärjestelmineen ja 

lopulta kansallisella tasolla tapahtuvine toimeenpanoineen, muokkautuu 

jatkuvasta poliittisesta liikehdinnästä. Ihmisoikeuksien normatiivinen 

järjestelmä on epätäydellinen ja sellaisena se on ikään kuin tuomittu 

pysymään politiikan ja oikeuden olemusten kulloisenakin tuloksena.126  

Kansallisvaltioissa ihmisoikeuksien kansainvälisen järjestelmän 

poliittisuus voi kuitenkin painua taka-alalle, tai sitä voidaan nimenomaan 

 
121 Arendt 1966, s. 291–293, jossa Arendt osoittaa Eurooppaan saapuneiden valtiottomien yksilöiden 

haastaneen vallinneen yksilön ja kansan oikeudet yhdistäneen poliittisen näkemyksen. 
122 Nowak 1998, s. 159. Ks. myös Scheinin 199, s. 338 ja Tuori 1990, s. 272. 
123 Müller 2017. 
124 Moyn 2010, Hoffmann 2011 ja Slotte – Halme-Tuomisaari 2015. 
125 Lindroos-Hovinheimo 2014, s. 81. 
126 Meckled-Garcia–Çalı 2006, s. 25–26. 
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korostaa. Tästä kiinnostavan, ja tutkimukseni kannalta tärkeän esimerkin 

tarjoaa kehityskulku Ruotsissa. Otan sen esille siksi, että se nähdäkseni 

osaltaan selittää sitä, miksi eduskunnan oikeusasiamiehen toiminta Ruotsissa 

on yhä tiukan legilistista, jopa ihmisoikeuksia välttelevää, toisin kuin meillä. 

Kehityksen taustalla on uskoakseni ruotsalaisen filosofin Axel 

Hägerströmin ja tanskalaisen oikeusteoreetikon Alf Rossin johdolla 

skandinaavisen realismin tutkimussuuntaus, jonka huippukausi sijoitui 

1920–1950-luvuille, YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmien 

alkuajoille. Oikeudellisen realismin kannattajat korostivat politiikan etusijaa 

oikeuteen nähden ja ”yhteistä hyvää” yksilön oikeuksiin nähden. 

Tutkimussuuntaus kytkeytyi vahvasti pohjoismaisen hyvinvointivaltion 

rakentamiseen ja siten sosiaalidemokraattisen politiikan oikeuttamiseen. 

Ihmisoikeuksien luonnonoikeudellista perustaa Hägerström ja Ross 

vieroksuivat syvästi.127 

Nämä ajatukset vaikuttanevat naapurimaassamme siis edelleen. Uppsalan 

yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Hans-Gunnar Axberger, joka on 

aiemmin toiminut muun muassa naapurimaamme oikeusasiamiehenä, on 

hiljattain esittänyt, että on vaikea tulla toiseen johtopääkseen kuin se, että 

”internationella MR-konventionerna och deras rudimentära 

tillämpningsinstitutioner ännu befinner sig så långt från en legitim och 

rättssäker ordning att de varken kan eller borde få ges något inflytande över 

handläggningen av enskilda ärenden i förvaltningsmyndigheter och 

domstolar”.128 

Ihmisoikeuskäsitteen oikeudellisista rajoista on keskusteltu viime aikoina 

Ruotsissa myös kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamiseen liittyen. 

Ruotsin perustuslakivaliokunta nosti tässä yhteydessä esille kysymyksen siitä, 

ovatko ihmisoikeudet oikeudellisia (rättliga). Valiokunnan mietinnössä 

torjuttiin ajatus siitä, että kansallinen ihmisoikeusinstituution perustettaisiin 

Ruotsissa eduskunnan oikeusasiamiehen yhteyteen nimenomaan vedoten 

siihen, että oikeusasiamies on selkeästi ”oikeudellinen” viranomainen, jonka 

toimintaa ihmisoikeuksien poliittinen edistäminen ei sovi. Valiokunta katsoi 

 
127 Strang 2018, s. 212. Aiheesta myös Koskenniemi 2003 ja Novak 2011. 
128 Axberger 2018, s. 856, 866. 
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myös, että perustettavaksi ehdotettu ihmisoikeusvaltuuskunta olisi 

luonteeltaan vain osaksi oikeudellinen. Edelleen valiokunta korosti sitä, ettei 

ihmisoikeuskäsite ole koskaan juurtunut ruotsalaiseen oikeudelliseen kieleen. 

Sen sijaan vakiintuneeksi oikeudelliseksi käsitteeksi on otettu grundläggande 

rättigheter.129 

Suomessa keskustelu kansainvälisten ihmisoikeuksien, perusoikeuksien ja 

politiikan suhteesta on kulkenut ainakin osin erilaista reittiä siitä huolimatta, 

että meilläkin perusoikeuksien tulkinta on nähty hyvin poliittisena 

toimintana.130 Kansainväliset ihmisoikeudet kuitenkin sulautuivat 

perusoikeusuudistuksen myötä osaksi oikeusjärjestystämme ja 

perustuslakivaliokunnan aseman oikeuttavana periaatteena sen nauttiman 

demokraattisen legitimitaation on katsottu myönteisellä tavalla turvaavan 

kansalaisten osallistumista lakien perustuslainmukaisuuden 

(ennakko)valvontaan.131 Moninaisista auktoriteeteista koostuva oikeudellinen 

asiantuntijayleisö puolestaan toimiii perustuslakivaliokunnan päätösten 

rationaalista hyväksyttävyyttä mittaavana julkisena foorumina.132  

Oikeusteoreettista demokratian ja perusoikeudet yhdistävää 

demokraattisen oikeusvaltion mallia Suomessa on hahmotellut Kaarlo 

Tuori.133 Tuorin mallissa julkisen vallan positiivista toimintaa edellyttävät 

taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet ymmärretään tavaksi 

turvata yhteiskunnan jäsenille ”ne aineelliset ja kulttuuriset perusedellytykset, 

joiden puuttuessa myöskään vireä kansalaisyhteiskunta ei ole 

mahdollinen”.134 Perustuslain asemaa oikeudellisissa ja poliittisissa 

käytännöissä tulisi arvioida hänen mukaansa painottuneesti demokratia- ja 

vallanjakoperiaatteiden kautta, jotka ”opettavat tuomioistuimille 

pidättyvyyttä perusoikeusnormeihin tukeutumisessa”.135 

 
129 Konstitutionsutskottes betänkande 2017/18:KU6, s. 21.  
130 Hidén 1999, s. 3, Husa 2009, s. 206, Husa 2004, s. 136. Aiheesta myös Rasilainen 2008. 
131 Jyränki 2003, s. 393. 
132 Lavapuro 2009, s. 224. Lavapuro 2010, s. 237–238. 
133 Tuori 1990, s. 269–281. 
134 ibid. s. 275. 
135 Tuori 2007, s. 274. 
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Mallin taustaedellytyksenä on Jürgen Habermasin diskursiivinen ideaali, 

jossa yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu vapaalle ja vilkkaalle 

kansalaisyhteiskunnalle ominaiseen julkisuuteen, rationaalisesti perusteltuun 

yhteisymmärrykseen tähtäävään avoimeen argumentaatioon ja keskustelun 

osanottajien täyteen tasavertaisuuteen.136 Tuorin ja Habermasin mallien 

pohjalta voidaan siis ajatella, että julkisen vallan yhtenä tehtävänä on tukea ja 

edesauttaa kansalaisyhteiskunnan kykyä osallistua poliittiseen 

päätöksentekoon. Todettakoon, että Suomessa ihmisoikeuspuhetta on 

toisinaan kritisoitu epäpoliittisuudesta ja politiikan syrjäyttämisestä, mutta 

toisinaan sitä taas on arvosteltu liiasta poliittisuudesta.137  

Tässä yhteydessä, myöhemmin käsiteltävää Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen positiivisten toimintavelvoitteiden oppia 

ajatellen, on vielä syytä mainita sananen tuomioistuinaktivismista. Tällä 

tarkoitetaan toimintaa, jossa tuomari pyrkii identifioimaan uusia valtion 

harkintavaltaa kaventavia oikeudellisia velvollisuuksia.138 Kansainvälisesti 

asiaan on kiinnitetty paljonkin huomiota, ja myös Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen tuomareiden on arvosteltu ajoittain toimivan 

poliittisesti motivoituneina ihmisoikeusaktivisteina.139 

Korkeimman oikeuden presidenttn Timo Eskon mukaan tuomioistuinten 

aktivismia ei ole näkynyt suomalaisessa keskustelussa, ainakaan vielä vuoden 

2017 lopulla, vaikka tuomioistuinten yhteiskunnallinen rooli onkin kasvanut. 

Hän kuitenkin katsoo kansallisen oikeudellisen keskustelun taustakehykseksi 

tulleen oikeusvaltion, perusoikeuksien ja demokratian kokonaisuuden 

aikaisemman kolmikon lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta 

sijasta.140  

 
136 Habermas 1989, s. 144–154. 
137 Elina Pirjatanniemen mukaan perus- ja ihmisoikeuksien on myös nähty tuovan esimerkiksi 

kriminaalipolitiikkaan lisää rakenteellista ja sitä kautta ideologista kritiikkiä. Pirjatanniemi 2011, s. 170. 
138 Alter –Helfer 2010, s. 566.  
139 Voeten 2008, s. 417–433. Ks. kotimaisesta tuomioistuinaktivismiin liittyvästä keskustelusta 

Wilhelmsson 2001. 
140 KKO:n presidentin Timo Eskon avauspuheenvuoro KKO:n ja KHO:n Ylintä lainkäyttöä 

koskevassa juhlaseminaarissa 23.11.2017. Puheessaan Esko viittasi professori Jan Kleinemanin 

kirjoitukseen Juridisk Tidskrift -lehdessä vuonna 2014: ”Från prejudikatinstans till lagstiftare? Högsta 

domstolens ökade aktivism” ja kysyi mahtaako sellaista aktivismia esiintyä Suomessa? 
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Oikeuden ja politiikan syvää liitosta kuvaa politiikan tutkija Norberto 

Bobbion näkemys siitä, ettei demokratiaa ole edes olemassa ilman 

ihmisoikeuksien tunnustamista ja turvaamista.141 Ne näyttäytyvät kuitenkin 

poliittisessa(kin) keskustelussa muuttuvina ja ainakin ajoittain hyvin 

kiistanalaisina. Niitä puolustetaan ja oikeutetaan, kritikoidaan ja 

vastustetaan, ja eri oikeuksilla voi olla demokratian kannalta erilaisia 

rooleja.142 Ihmisoikeuksiin vetoaminen voi olla väylä erilaisten vaateiden 

kehystämiseen ja epäoikeudenmukaisuuksien haastamiseen.143 Näin 

ihmisoikeudet avaavat mahdollisuuksia epäkohtiin puuttumiseen. Aivan niin 

kuin niiden tarkoitus on. 

1.4.4.3 Oikeudenalojen välimaastossa 

Perusoikeuksilla viitataan kansallisessa perustuslaissa säänneltyihin 

oikeuksiin, ihmisoikeuksilla puolestaan kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa vahvistettuihin oikeuksiin. Perus- ja 

ihmisoikeuksiin kohdistuva tutkimus merkitsee siten väistämättä sekä 

valtiosääntöoikeuden, että kansainvälisen oikeuden huomioimista 

tutkimuksessa.  

Kotimainen valtiosääntöoikeus on kuitenkin merkittävällä tavalla 

kansainvälistynyt ja eurooppalaistunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden 

aikana. Tässä kehityksessä valtiosääntöoikeus on ollut sekä kohteena että 

välittäjänä.144 Tuomas Ojanen kuvailee modernin valtiosääntöoikeuden 

piirteisiin kuuluvaksi kansallisten ja ylikansallisten valtiosääntöjen 

limittäisyyden ja vuorovaikutuksen sekä valtiosääntöisten oikeuslähteiden 

moninaisuuden.145 Valtiosääntöoikeuden yleisten oppien ymmärtämisessä ja 

perustuslain säännösten tulkinnassa kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla 

ja Euroopan unionin jäsenyydellä on siten tänä päivänä keskeinen asema.146 

 
141 Bobbio 1996, s. 63 ja 89. 
142 Beetham 1999, s. 87–148, myös Maliks –Schaffer 2017. 
143 Kivistö 2018, s. 196. 
144 Ojanen 2014, s. 937–952. 
145 Ojanen 2011, s. s. 442. 
146 Ojanen 2014, s. 939. 
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Vaikka olen rajannut Euroopan unionin oikeuden tutkimukseni 

ulkopuolella tutkimusrajauksia koskevassa kappaleessa esitetyllä tavalla, ei 

jäljellä olevien vain kahden oikeudenalan rinnakkaisen vaikutuksen 

huomioiminen ole silti yksinkertaista. Valtiosääntöoikeudella ja 

kansainvälisellä julkisoikeudella on omat traditionsa ja koulukuntansa. Ja 

vaikka perus- ja ihmisoikeuksien osalta ei ole tapana puhua siitä, että ne 

muodostaisivat uuden oikeudenalan, näen itse niiden limittäisyydessä 

samankaltaisia haasteita, kuin mitä Tuori näkee uusien oikeudenalojen osalta: 

ne uhkaavat oikeusjärjestyksen totaalista koherenssia kieltäytyessään 

sijoittumasta osaksi perinteistä järjestelmää.147 

Tutkimukseni sijoittuu valtiosääntöoikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen 

paitsi perus- ja ihmisoikeuksia koskevan sääntelyn vuoksi, myös siksi, että 

tutkimuksen keskeinen näkökulma, Suomen kansallisen 

ihmisoikeusinstituution tehtävät, määrittyy sekä perustuslain, tavallisen 

lainsäädännön että YK:n päätöslauselmien ja ihmisoikeussopimusten 

pohjalta.  

On kuitenkin myönnettävä paitsi omat, myös tutkimuksen laajuudelle 

asetetut rajat. Tässä rajanvedossa kansainvälinen oikeus on joutunut työssäni 

väistymään välillä loitommalle kuin olisin toivonut. Tutkimuksen kuvaaminen 

valtiosääntöoikeudelliseksi olisi kuitenkin nähdäkseni ongelmallista, vaikka 

sellaistakin otsikkoa luonnostelin. Pikemminkin kyse on valtiosääntöoikeuden 

ja kansainvälisen oikeuden välimaastosta, jota on nimitetty transformaatio-

oikeudeksi.148 Transformaatio-oikeus ei terminä kuitenkaan avautune 

monille, joten luovuin yrityksistä kuvailla tutkimuksen otsikossa sen suhdetta 

näihin keskeisiin oikeudenaloihin.  

1.4.5 Rakenne ja aineistot 

Olen rakentanut tutkimukseni siten, että tämän johdanto-osuuden jälkeen 

käsittelen perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen teoreettisia perustuksia ja 

edistämisvelvoitteen institutionaalisia ”haltijoita”. Pohjustan varsinaisen 

 
147 Tuori 2004, s. 1214. 
148 Saraviita 1989, s. 9, Salminen 2015, s. 898–891. 
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tutkimuskysymyksen käsittelyä esittelemällä erittäin tiivistetysti perusoikeus- 

ja ihmisoikeusjärjestelmien kehityksen historiaa, sekä perus- ja 

ihmisoikeuksien sisällön määrittelyä ja tulkinnan keskeisiä piirteitä. 

Tarkastelen myös ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen olennaisesti 

liittyvää soft law -sääntelyä, pehmeää oikeutta. Varsinaisen perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämistä koskevan osuuden olen jakanut kansallisten ja 

kansainvälisten aineistojen ja mekanismien mukaan jaksoihin 2 ja 3. Jaksoa 4 

keskittyy Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution toimintaan. Kysessä on 

law in action -tyyppinen tutkimus, joka painottuu oikeusasiamiehen 

toiminnan tarkasteluun. Instituution satavuotinen historia, sen säädöspohja, 

siihen kohdistunut aiempi tutkimus ja sen tuottaman aineiston määrä luo 

hyvät edellytykset sen toiminnan tarkastelulle myös perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisen näkökulmasta. Ihmisoikeuskeskuksen toiminta puolestaan kattaa 

vasta alle vuosikymmenen mittaisen ajan, jona aikana toiminta on ollut 

käytännössä muutaman virkamiehen ja keskimäärin neljä kertaa vuodessa 

kokoontuvan ihmisoikeusvaltuuskunnan harteilla. Keskuksen toiminnan 

määrä, sen laajat tehtävät ja varsin avoin keinovalikoima huomioon ottaen, 

toimintaa on myö vaikea arvioida sellaisten määrällisten tai laadullisten 

kriteerien valossa, joita oikeusasiamiesinstituution tarkastelussa voidaan 

käyttää.  

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan kuvaukseen vaikuttaa vielä sekin, että 

kaikista kansallisista viranomaisista Ihmisoikeuskeskus on ainoa, jonka 

tehtävä on yleinen perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen. Lähtökohtana 

tällöin on se, että kaikki, mitä keskus tekee, toteuttaa tuota annettua tehtävää. 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan arvioinnissa minun on myös selvimmin 

otettava huomioon oma positioni tutkijana, jonka tutkimus tältä osin 

kohdistuu myös omaan virkatyöhöni vuosien 2012–2019 välillä.  

Jaksossa 5 esittelen tutkimuksen johtopäätökset ja pohdin perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämistehtävää Suomen kansallisen 

ihmisoikeusinstituution toiminnan kehittämisen, mutta myös laajemmin 

siihen osallistuvien toimijoiden kannalta. 

Tutkimuslähteeni ovat tutkimuksen eri osioissa varsin erilaisia, ja esittelen 

ne tarkemmin kukin osion kohdalla. Kokoavasti totean, että olen käyttänyt 
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sekä valtiosääntöoikeuteen että kansainväliseen oikeuteen kytkeytyviä 

primääri- ja sekundaarilähteitä. Kirjallisuusaineistoja, joita meillä ei ole 

aiemmin tutkimuskirjallisuudessa juurikaan käsitelty ovat ensinnäkin ne 

kansallisista ihmisoikeusinstituutioista tehdyt tutkimukset, joita käsittelen 

jaksossa 3.4.3. Soft law’n perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvästä 

merkityksestä käsittelevässä jaksossa 1.6 on myös sellaista aineistoa, jota ei 

kotimaisessa tutkimuksessa ole tietääkseni käsitelty. Joitain uusia näkökulmia 

liittynee myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen positiivia velvoitteita 

koskevaan jaksoon 3.3.  

Merkittävänä uutena tutkimusaineistona pidän eduskunnan 

oikeusasiamiehen toimenpideratkaisujen tarkastelua perus- ja 

ihmisoikeuksiin huomion kiinnittämisen näkökulmasta jaksosa 4.3. Myös 

perusoikeuksien yleisen turvaamisvelvollisuuden tarkastelu eduskunnan 

perustuslakivaliokunnan käytännössä, vaikkakin lopputulokseltaan varsin 

laiha, on nähdäkseni mielenkiintoinen uudella tavalla koostettu aineisto 

(jakso 2.4). Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun julkaisujen analyysi 

on aineistona poikkeava, mutta perusteltu ja kansainvälisestikin 

ainutlaatuinen (jakso 3.4.2). 

1.4.6 Oma tutkimuspositio ja kielivalinta 

Oma suhteeni tutkimusaiheeseen on kiistattomasti läheinen. Olen kansallisen 

perus- ja ihmisoikeuksien läpimurron kasvatti: Antero Jyrängin johdolla 

suoritetuista kotimaisen ja kansainvälisen oikeuden suhteeseen keskittyneistä 

perusopintojen syventävistä vaiheista lähtien perus- ja ihmisoikeudet ovat 

olleet päivittäin läsnä käytännön työssäni ja oikeastaan kaikessa elämässäni 

1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tästä on toivottavasti enemmän hyötyä kuin 

haittaa tutkimukselleni. Ainakin se on toiminut primus motorina, sillä tarve 

tutkimukselleni on noussut nimenomaan kohtaamistani haasteista käytännön 

työssä. 

Yksi keskeisistä haasteista on ollut perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 

hahmottomuus. Etenkin englannin kielellä edistämisen käsitettä käytetään 

ihmisoikeuksien suojelun rinnalla riiminomaisesti. Protection and promotion 
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ovat asiakirjateksteissä ikään kuin yksikkö, tai yksi tehtävä, joka itsestään 

selvästi liittyy ihmisoikeuksiin. Kuitenkin tuntuu olevan yhtä lailla itsestään 

selvää, että varsinainen ihmisoikeustyö on ennen kaikkea huomion 

kiinnittämistä siihen, mitä ei saa tehdä, jotta ihmisoikeuksia ei loukattaisi. 

Myös kansallisen perusoikeuskeskustelu on ollut vahvasti perusoikeuksien 

rajoittamiseen keskittyvää. Perus- ja ihmisoikeuksien suojeluun ja 

edistämiseen liittyvien työtehtävieni johdosta olen kuitenkin jo vuosien ajan 

kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, mitä oikeuksien edistämisellä 

tarkoitetaan. 

Omissa työtehtävissäni keskiössä on usein ollut nimenomaan tuo perus- ja 

ihmisoikeuksien edistäminen.149 Sitä sitten olen parhaan ymmärrykseni 

mukaan pyrkinyt tekemään käynnistämällä erilaisia hankkeita ja projekteja 

muun muassa ihmisoikeuskasvatuksen ja -tiedotuksen, sekä eräiden vähäistä 

huomiota saaneiden teemojen parissa, ja nyttemmin huomioimalla perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämistä koskevia näkökulmia oikeusasiamiehen kanslian 

esittelijän tehtävässä. Tutkimukseni on siten tutkimusmenetelmiä 

esittelevässä jaksossa kuvatusti toiminnallinen, ja kohdistuu osin suoraan 

omaan toimintaani. 

Välttääkseni läheisestä suhteesta mahdollisesti syntyvää näkökulman 

vääristymistä, olen pyrkinyt tiedostamaan omaan positiooni liittyvät haasteet 

ja tukeutumaan Charles Peircen jo vuonna 1877 esittämiin tieteen 

objektiivisuuden kriteereihin: a) tutkimuskohteen ominaisuudet ovat tutkijan 

mielipiteistä riippumattomia b) tieteellinen tieto syntyy tutkijan ja 

tutkimuskohteen välisen vuorovaikutuksen tuloksena c) tiede ei voi perustua 

dogmien, uskon, ilmestyksen, auktoriteetin tai intuition varaan, vaan tiedon 

lähteenä ja kriteerinä tieteessä on viime kädessä itse tutkimuskohteesta 

saatava kokemus d) tutkimuskohteesta on mahdollista saavuttaa totuudellista 

 
149 Jo vuosina 2000–2012 johtamani Ihmisoikeusliitto ry:n tehtävä oli perus- ja 

ihmisoikeusloukkausten vastustaminen ja näiden oikeuksien edistäminen. Vuodesta 2012 lähtien olen 

ollut Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntijavirassa, joskin kesästä 2019 lähtien tehtävissä 

oikeusasiamiehen kanslian ”puolella”. 



 

48 
 

tietoa ja tutkijayhteisössä on mahdollista päästä yksimielisyyteen tämän 

tiedon laadusta.150 

Positioni etuna on mahdollisuus käyttää praktista, hiljaista tietoa hyödyksi 

pyrkimyksessäni tehdä tuota tietoa näkyväksi ja tietoiseksi, Anthony 

Giddensin kuvailemaksi diskursiiviseksi tiedoksi.151 Tällöin asetun 

välttämättä tutkimukseni sisälle. Pidän tätä mahdollisuutena pätevän 

tutkimustuloksen saavuttamisessa. Samalla se johdattaa minua 

tutkimuksessani kriittiskonstruktiiviseen suuntaan, kun mahdollisuus 

tutkimustulosten hyödyntämiseen käytännön työssä on positioni kautta 

helppo hahmottaa. 

Ennen kirjoitustyön käynnistymistä pohdin myös kysymystä yleisöstä ja 

kielivalinnasta. Ihmisoikeuksien kansainvälisen luonteen vuoksi olisi ollut 

perusteltua kirjoittaa kansainväliselle tutkijayleisölle englanniksi. Tätä olisi 

puoltanut myös kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen 

luonne ja merkitys. Tutkimuksella olisi ollut epäilemättä laaja kansainvälinen 

yleisö, jota toivottavasti voin puhutella jossain toisessa yhteydessä. Etupäässä 

kotimaisen työurani vuoksi minua kiinnosti kuitenkin tutkia aihetta ennen 

kaikkea kansallisista lähtökohdista käsin ja osallistua akateemiseen 

kansalliseen perus- ja ihmisoikeuskeskusteluun nimenomaan suomen kielellä. 

Tämä oli luonteva ratkaisu myös työn vahvan valtiosääntöoikeudellisen 

luonteen vuoksi, mutta haaste siihen sisältyvän kansainvälistä oikeutta ja 

politiikkaa käsittelevien osuuksien kannalta. Ihmisoikeuksiin liittyvän 

terminologian sinänsä jo paljolti vakiintuneet suomenkieliset vastineet ovat 

osittain kielellisesti varsin kankeita käännöksiä. 

Kielen merkityksestä mainittakoon vielä tässä yhteydessä se, että jo 

yksistään tutkimuksen keskeinen käsite promotion, edistäminen, joka ei 

kuulu valtiosääntöoikeudelliseen perinteeseemme, pitää alkukielessään 

sisällään moni vivahteita. Esimerkiksi englannin kielen Macmillan sanakirja 

määrittelee sanan sen seuraavasti:  

1. to support or encourage something  

2. to move someone to a job at a higher level/higher class/sports  

 
150 Niiniluoto 2002, s. 83. 
151 Giddens 1984, s. 25. 
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3. to attract people’s attention to a product or event, for example by 

advertising: These products are aggressively promoted and marketed.  

Edistäminen ei sen enempää englannin kuin suomen kielelläkään siis ole 

lähtökohdiltaan erityisen oikeudellinen sana. Perus- ja ihmisoikeuksien 

edistäminen on nykyisin kuitenkin nimenomainen viranomaistehtävä. Tämän 

tehtävän oikeudellisten rajojen ja mahdollisuuksien määrittelemiseksi, ja 

viranomaisen toimivallan hahmottamiseksi edistämiselle olisikin löydettävä 

täsmällisempi oikeudellinen merkitys edistämiseen liittyvän oikeudellisen 

toiminnan analyysin ja systematisoinnin kautta. Tätä kautta olisi ehkä 

mahdollista selkyttää myös aiheeseen liittyvään yleisempään viestintään. 

1.5 Perus- ja ihmisoikeuksien sisällöstä ja tulkinnasta 

1.5.1 Kielellinen monimerkityksellisyys ja tulkintavaihtoehdot 

Ennen kuin etenen kysymykseen siitä, mitä perus- ja ihmisoikeuksien 

edistäminen on yleisesti, ja mitä se on Suomen kansallisen 

ihmisoikeusinstituution tehtävänä, on käsiteltävä kysymystä siitä, miten 

näiden oikeuksien sisältö määräytyy. Käsittelen ensin perusoikeuksien 

sisällön määräytymistä ja niiden tulkintaa, jonka jälkeen käsittelen vastaavia 

kysymyksiä erikseen Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sosiaalisen 

perusoikeuskirjan ja toisaalta YK:n ihmisoikeussopimusten osalta. 

Tarkoituksena on edelleen pohjustaa varsinaisen tutkimuskysymyksen 

käsittelyä menemättä kovinkaan syvälle sisällönmäärittelyn ja tulkinnan 

ulottuvuuksiin. Lähtökohtanani on perusoikeussäännösten ja 

ihmisoikeusmääräysten tulkinnallinen harmonia, tai ainakin pyrkimys siihen, 

vaikka tarkastelenkin niitä erikseen.152  

 
152 Katson perustuslakivaliokunnan vuonna 1982 (PeVL 12/1982 vp) kiteyttämän 

perusoikeussäännösten ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten erillisyysteesin jo niin 

vanhentuneeksi, että ohitan sen tutkimuksessani tässä alaviitteessä esittämääni lukuun ottamatta. 

Erillisyysteesin mukaan perusoikeussäännökset ja ihmisoikeusmääräykset ovat rakenteellisesti 

erilaisessa asemassa lainsäätäjän kannalta, jolloin lakiehdotuksen ''ristiriitaisuus Suomea velvoittavan 

kansainvälisen sopimuksen kanssa merkitsee aina kansainvälisen velvoitteen rikkomista siitä 
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Yhtenä peruslähtökohtana oikeusnormien sisällön määrittelylle voidaan 

pitää H.L.A. Hartin teoriaa oikeusnormien kielellisestä 

monimerkityksellisyydestä, joka aiheuttaa sen, että niiden soveltamisessa on 

käytettävä harkintaa.153 Susanna Lindroos-Hovinheimo kuvailee Hartin 

teoriaa tutkimuskysymykseni kannalta relevantilla tavalla: ”Hart erottelee 

käsitteen merkityksen kaksi aluetta: ytimen ja sitä ympäröivä epävarmojen ja 

muuttuvien merkitysten kehän.”154 Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen 

oikeuksien suoja-alueen laajentamisen merkityksessä asettuu usein 

epävarmojen ja muuttuvien merkitysten kehälle, jossa kysymys tulkinnasta 

nousee keskeiseksi.  

Tulkintavaihtoehtoja on useita. Peruslähtökohtana pidetään usein 

sananmuotoista, tekstuaalista tulkintaa. Oikeusnormi toisin sanoen tarkoittaa 

sitä, mitä siinä sanotaan. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi systemaattinen 

tulkinta, historiallinen tulkinta, supistava ja laajentava tulkinta, vertaileva 

tulkinta, analoginen tulkinta, teleologinen eli tarkoitusperäopillinen tulkinta, 

arvoperustainen tulkinta, sekä objektiivinen tulkinta.155 Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen yhteydessä puhutaan myös itsenäisestä, 

evolutiivisesta, dynamisesta ja kontekstuaalisesta tulkinnasta.156 Kaikilla eri 

tulkintamalleilla voi olla merkitystä perus- ja ihmisoikeuksia tulkittaessa. 

Tulkintamallin valinta voi olla myös tulkitsijan rooliin liittyvä tietoinen 

 
riippumatta, missä säätämisjärjestyksessä asianomainen säännösehdotus on Suomessa käsitelty''. Vrt. 

Tuorin muotoilu, jonka mukaan ihmisoikeusmääräysten ”asema kansallisessa oikeusjärjestyksessä 

riippuu tasosta, jolla niiden valtionsisäistä voimaansaattamista tarkoittava säädös on annettu”. Tuori 

1999, s. 670–671. Erillisyysteesin mukainen tarkastelu olisi ollut ilmeisen hankalaa myös siksi, ettei 

tutkimissani perustuslakivaliokunnan lausunnoissa ollut juurikaan viittauksia kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin, mikä toki on itsessään merkille pantavaa, mutta ei yllättävää ottaen huomioon 

Martin Scheininin jo vuonna 1996 tekemän vastaavan huomion. Scheinin, 1996, s. 820. 

Perusoikeuskomitea kuitenkin korosti sitä, että perusoikeuksien tulkinnassa tulee kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota aineellisesti samankaltaisiin ihmisoikeusmääräyksiin ja niiden tulkintakäytäntöön. 

HE 309/1993 vp, s. 29, 156. Ks. myös Nieminen 2004, s. 411–417 ja Viljanen, V.-P., 1996 s. 788–815. 
153 Hart esitti teoriansa The Concept of Law -teoksessaan ensimmäistä kertaa vuonna 1961. Hänen 

ajattelunsa erottui selvästi Hans Kelsenin vuonna 1934 Reine Rechtslehre -teoksessa esitetystä jyrkästä 

erottelusta yhtäältä oikeustieteen, ja toisaalta politiikan tai luonnontieteiden välille, ks. Bix 2018. 
154 Lindroos–Hovinheimo 2014, s. 51. Tulkinnasta myös Hirvonen 2012, s. 130–150. 
155 Hirvonen 2011, s. 39–40. 
156 Viljanen J. 2003, s. 89–94, Pekkarinen 2018 ja Rautiainen 2014, s. 128–134. 
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valinta. Asianajaja, tuomari ja tutkija voivat ikään kuin ottaa käyttöön 

tilanteeseen sopivan tulkintamallin. Olennaista kuitenkin on, että valinta on 

metodologisesti perusteltavissa.157  Ihmisoikeuksien edistämisen kannalta, 

ainakin oikeussuojan laajentamisen merkityksessä, keskeisinä voitaneen pitää 

etenkin laajentavaa ja teleologista tulkintamallia.  

Pohjoismaisissa oikeusjärjestelmissä tavoitteellisen tulkintamallin 

keskiöön on yleensä asetettu lainsäätäjän tahto ja lain tarkoitus.158 

Ihmisoikeusjärjestelmässä tavoitteellisella tulkinnalla puolestaan 

tarkoitetaan ihmisoikeussopimuksen tulkitsemista niiden periaatteiden ja 

arvojen pohjalta, joiden varaan sopimus on rakennettu.159  

Euroopan ihmisoikeustuomiostuimen dynaaminen ja evolutiivinen 

tulkintaoppi on tällaisen tulkintatradition eturintamassa, joskin enenevän 

kritiikin kohteena.160 Evolutiivisella, dynaamisella tai laajentavalla tulkinnalla 

ajatellaan usein edistettävän ihmisoikeuksia tehokkaimmin, ja tätä vastaan on 

vaikea löytää argumentteja. Laajentavaan tulkintaan on kuitenkin syytä 

suhtautua myös jonkin asteisella varauksella ainakin vallan kolmijako-opin ja 

demokratiaperiaatteen vuoksi. Maltillisuutta puolustaa myös se näkökulma, 

että oikeustieteessä ei ole ylipäätään löydetty vastausta siihen, onko 

oikeusjärjestyksen mukaan jokaisessa esillä olevassa tilanteessa esitettävissä 

niin sanottu ainoa oikea ratkaisu. Oikeusjärjestys on paikoin avoin, 

tulkinnanvarainen, ja jopa ristiriitainen, eikä ole esitettävissä ainoata oikeata 

tai edes oikeusjärjestyksen kannalta selvästi parasta tulkintaa.161 Siten ainakin 

sellaisessa tilanteessa, jossa laajentava tulkinta johtaa jatkuvaan ristiriitaan 

vallalla olevan demokraattisen poliittisen järjestelmän kanssa, voitaneen 

ajatella, että pyrkimys objektiiviseen tulkintaan turvaisi järjestelmän 

legitisiimyyttä parhaiten, ja siten pitkällä aikavälillä edistäisi myös 

ihmisoikeussuojan mahdollisimman kattavaa toteutumista. Objektiivisuuteen 

tarvittavan kriittisen, moniäänisen keskustelun voi nähdä toteutuvan 

 
157 Scheinin 2007, s. 36. 
158 Husa 2019, s. 43–44. 
159 Gerards 2019, s. 59–67. 
160 Ulfstein 2020, s. 917. 
161 Suviranta 2006, s. 88. 
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tulkinnassa nimenomaan erilaisten, toisensa haastavia näkökulmia 

esittelevien tulkintasääntöjen avulla.162  

1.5.2  Perusoikeuksien tulkinnasta 

Perusoikeuksien sisällön määrittelyn kansalliseksi lähtökohdaksi eduskunnan 

perustuslakivaliokunta asetti perusoikeusuudistuksen yhteydessä sen, että 

”perusoikeusrajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten 

ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.” Tämän johdosta valiokunta totesi myös 

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ”tulkinnallisen harmonisoinnin olevan 

aiempaa tärkeämpää”.163 Tällaisen harmonisoivan tulkinnan on nähty vielä 

viime aikoinakin korostuneen perustuslakivaliokunnan työssä.164 Kansallisen 

ja kansainvälisen tason vuorovaikutusta korostavaa tulkintatapaa on myös 

pidetty onnistuneena ja ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytäntöjen 

oikeasti tärkeä merkitys valiokunnan työssä on todettu.165  

Perustuslakivaliokunnan kannanotoista on kuitenkin luettavissa vain 

tehdyn tulkinnan lopputulos, sisällön määrittelyyn vaikuttaneiden 

argumenttien jäädessä taustalle, mikä huomattavasti vaikeuttaa tulkinnan 

ymmärtämistä. Riku Neuvosen ja Pauli Rautiaisen mukaan melkoinen osa 

perusoikeusopista onkin niin sanotusti hiljaista tietoa, joka olisi jäljitettävissä 

perustuslakivaliokunnan asiantuntijalausuntojen analyysin kautta.166 

Tällaista tutkimusta ei kuitenkaan oikeastaan ole. Neuvonen ja Rautiainen 

katsovat lisäksi, että ”perusoikeuden soveltamisalan ja olemassaolon 

kysymykset nousevat pääsääntöisesti esille vain silloin, kun perusoikeutta 

ollaan rajoittamassa ja tätä koskevassa säännösehdotuksessa otetaan kantaa 

lainsäätämisjärjestykseen”.167 Tässä harkinnassa Tuomas Ojanen on todennut 

perustuslakivaliokunnan nojaavan vahvasti perusoikeuksien yleisiin oppeihin 

ja toisaalta kiinnittyvän valiokunnan omaan tulkintakäytäntöään. Esimerkiksi 

 
162 Aalto-Heinilä 2020, s. 920-921. 
163 PeVM 25/1993 vp, s. 3–5/II. 
164 Veli-Pekka Viljasen esitys perustuslakivaliokunnan kutsuseminaarissa 2.3.2017. 
165 Viljanen 2005, s. 461 ja 512.  
166 Neuvonen –Rautiainen 2015, av. 7. Kts. aiheesta myös Hautamäki 2011 ja Hautamäki 2016. 
167 ibid., s. 32. 
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kotimaisten tuomioistuinten ratkaisut sen sijaan eivät ole olleet merkittävässä 

roolissa valiokunnan työssä.168  

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen kannalta merkittävää olisi tunnistaa 

perusoikeuden reuna-alue, ja nimenomaan reuna-alueen ”ulkoreuna”, kohta, 

jossa oikeuden suoja-alue lakkaa. Kun perustuslakivaliokunnan käytännössä 

ydinalueargumentaatio on melko harvinaista, teoreettista ja negaation kautta 

tapahtuvaa,169 on reuna-alueen määrittely vielä tätäkin harvinaisempaa. 

Perustuslakivaliokunta on myös ”liudentanut” ydin- ja reuna-alueen erottelun 

merkitystä toteamalla, että kategorinen erottelu suojan reuna- ja 

ydinalueeseen ei aina ole perusteltua, vaan huomiota on yleisemmin 

kiinnitettävä myös rajoitusten merkittävyyteen”.170 Ojanen on pitänyt tätä 

valiokunnan linjausta perusoikeuksien yleisten oppien kannalta merkittävänä 

tarkistuksena, joskin odottaa, mitä se tulee käytännössä tarkoittamaan.171  

Perusoikeusuudistuksen aikaan hahmotettua perusoikeusmyönteistä 

laintulkintaa voidaan pitää merkityksellisenä perus- ja ihmisoikeuksia 

edistämistä hahmotettaessa. Perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla 

kahdesta mahdollisesta tulkintavaihtoehdosta valitaan se, joka toteuttaa 

paremmin perus- ja ihmisoikeuksia. Tulkintavaikutus ilmenee usein 

viittauksina perusoikeuksiin tavallisen lainsäädännön tulkinnan yhteydessä ja 

on ensisijainen tapa antaa perusoikeussäännöksille merkitystä 

tuomioistuinten päätöksenteossa.172 Tulkintavaikutus ei kuitenkaan rajoitu 

tuomioistuinten toimintaan vaan se tulee ottaa huomioon kaikessa 

viranomaisten toiminnassa.173 

Perusoikeusmyönteistä tulkintavaihtoehtoa etsittäessä lähtökohdaksi 

voidaan otta se, että kansallinen lainsäätäjä on halunnut sitoutua myös 

ihmisoikeussopimukseen, ja sen tavoitteisiin, ratifioimalla sopimuksen osaksi 

kansallista oikeusjärjestelmää. Maija Dahlberg ja Mirjami Paso ovat 

 
168 Ojanen 2009, s. 247. 
169 Hautamäki 2011, s. 96, Neuvonen – Rautiainen 2015, s. 32. 
170 HE 221/2013 vp eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 

161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta, PeVL 18/2014 vp. 
171 Ojanen 2014, s. 947. 
172 Ojanen, 2003, s. 78. 
173 Ojanen 2015, s. 60. 
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todenneet, että tiettyä yllätyksellisyyttä on liittynyt siihen, mitä kaikkea 

mainitut tavoitteet voivat käytännössä pitää sisällään.174 

1.5.3  Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten keskeiset 
tulkintalinjat 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattujen oikeuksien sisältö on 

täsmentynyt ja täsmentyy jatkuvasti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

tulkintakäytännön kautta.175 Tuomioistuin soveltaa ratkaisutoiminnassaan 

paitsi kansainvälisten sopimusten yleisiä tulkintaperiaatteita, myös omia 

tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehitettyjä periaatteita. Näitä ovat muun 

muassa subsidiariteetti eli toissijaisuus, autonomisuus, lakisidonnaisuus, 

demokratia, suhteellisuus sekä tehokkuus ja dynaamisuus.176 

Ihmisoikeustuomioistuin on itse korostanut, että sopimus on elävä asiakirja, 

living instrument, jota tulee tulkita kulloisenkin ajan olosuhteiden valossa. 

Evolutiivis-dynaaminen tulkintalinja onkin ollut keskeinen ohjenuora 

sopimuksen tulkinnassa, vaikkakaan siihen ei ole suhtauduttu yksinomaan 

hyväksyen.177  

Jäsenvaltioilla on kuitenkin olemassa ns. harkintamarginaali (margin of 

appreciation, marge d’appréciation), eräänlainen oikeudellinen liikkumatila, 

jonka puitteissa ne voivat päättää, miten ne ihmisoikeussopimusta tulkitsevat. 

Harkintamarginaali ei perustu itse sopimukseen tai sen esitöihin, vaan 

tuomioistuimen käytäntöön.178 Ihmisoikeussopimuksessa turvattujen 

oikeuksien rajoittamista arvioidaan sopimuksen rajoituslausekkeeseen 

 
174 Dahlberg – Paso 2020, s. 952. Artikkelissa vertaillaan kansallisen lainsäädännön, Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin oikeuden tavoitteellista tulkintaa, joten kansallisten 

perusoikeussäädösten osalta ei sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä. 
175 Tätä tulkintakäytäntöä on esitetty laajoissa englannin- ja suomenkielisissä kokoomateoksissa 

tuomioistuimen omien sähköisten kokoelmien lisäksi. Suomenkielistä kokoomateoksisa ks. esim. 

Pellonpää – Gullans – Pölönen – Tapanila 2012 ja Hirvelä– Heikkilä 2013.  
176 Periaatteiden esittelyt poikkeavat jossain määrin toisistaan, ks. Greer 2000, s. 14–21, Viljanen, J. 

2003 ja 2004, Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 25–28, Letsas 2007, Ulfstein 2020. 
177 Letsas 2007, s. 74. 
178 Greer 2000, s. 4. 
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kirjattujen rajoitusedellytysten kautta.179 Arvioitaessa näitä edellytyksiä, 

ihmisoikeustuomioistuin ei pyri aina arvioimaan itse jäsenvaltiossa 

asianmukaisesti voimaansaatettujen rajoitusten objektiivista 

välttämättömyyttä, vaan jättää valtiolle tältä osin harkintamarginaalin. Sen 

laajuutta määriteltäessä keskeinen työväline on arvio siitä, vallitseeko jostakin 

asiasta eurooppalainen konsensus vai ei.180  

Tuomioistuimen tulkintaa luonnehditaan myös kontekstuaaliseksi. 

Kontekstuaalisille olosuhteille annettu painoarvo kuitenkin vaihtelee ja se, 

kuinka kontekstuaaliset olosuhteet näyttäytyvät ratkaisujen perusteluissa, 

näyttää liittyvän kiinteästi moraaliseen pohdintaan, jota voidaan pitää 

kontekstuaalisuuden olennaisena osana.181 Ihmisoikeuksien edistämisen 

kannalta aivan keskeisiä tuomioistuimen määrittelemiä positiivisia 

toimintavelvoitteita käsittelen myöhemmin erikseen. 

Koko eurooppalaisen ihmisoikeusjärjestelmän kannalta on tärkeä 

huomata, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintojen merkitys ei 

rajoitu itse ihmisoikeussopimuksen tulkinnan kehittämiseen, vaan ne 

vaikuttavat laajasti jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin. Jukka Viljasen 

mukaan tuomioistuimella on kuitenkin kaksijakoinen suhtautuminen omaan 

rooliinsa, mikä ilmenee siinä, että se pyrkii vähättelemään yksittäisen tuomion 

merkitystä, mutta on toisaalta tietoinen kuhunkin yksittäiseen ratkaisuun 

liittyvästä laajemmalle ulottuvasta vaikutuksesta.182 Toisaalta on huomattava 

sekin, että koska ihmisoikeustuomioistuu ratkaisee vain sen käsiteltäväksi 

tulevia valituksia, ei oikeuskäytännöstä ole aina suoraan löydettävissä juuri 

käsillä olevaan tilanteeseen soveltuvaa ennakkotapausta.183 Eikä 

ihmisoikeutuomioistuimen kansainvälisoikeudellisen järjestelmän piirissä 

omaksumia tulkintaperiaatteita sittenkään välttämättä hyväksytä kaikkialla. 

 
179 Nämä edellytyksen ovat rajoituksen lainmukaisuus (in accordance with law / prescribed by law), 

sen hyväksyttävä peruste (legitimate aim) sekä se, että rajoituksen tulee olla välttämätön 

demokraattisessa yhteiskunnassa (necessary in a democratic society). 
180 Rautiainen 2011, s. 1153 ja 1155. 
181 Pekkarinen 2018, s. 49, ks. myös Rautiainen 2014. 
182 Viljanen 2004, s. 525. 
183 Lavapuro 2011, s. 477. 
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Tietty vastahakoisuus selittynee osaltaan ihmisoikeustuomioistuimen 

käyttämiin tulkintaperiaatteisiin liittyvällä oikeudellisella aktivismilla.184 

Siitä huolimatta, että Euroopan (uudistettu) sosiaalinen peruskirja on 

ikään kuin sisarsopimus Euroopan ihmisoikeussopimukselle, sen valvonta on 

järjestetty toisin. Asiantuntijoista koostuvan sosiaalisten oikeuksien komitean 

pääosin jäsenvaltioiden raportteihin antamista suosituksista ei ole 

muodostunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintadoktriineihin 

verrattavia linjauksia. Ylipäätään sosiaalisten oikeuksien komiteaa ei 

oikeustieteellisessä tutkimuksessa ole paljoakaan käsitelty. Se on Matti 

Mikkolan sanoin asiantuntijoillekin ”se suuri tuntematon”.185 Siksi en tässä 

yhteydessä lähde selvittämään sosiaalisen peruskirjan takaamien oikeuksien, 

kuten en myöskään muiden Euroopan neuvoston parissa solmittujen 

ihmisoikeussopimusten tulkintaa enempää.  

1.5.4  YK:n ihmisoikeussopimusten tulkinnasta 

Käsittelen tässä YK:n ihmisoikeussopimusten tulkintaan liittyviä kysymyksiä 

laajemmin kuin edellä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten tulkintaa. 

YK:n sopimusvalvontaelinten laajempi käsittely on perusteltua paitsi sen 

vuoksi, että niillä on merkittävä asema kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden työssä, myös siksi, että niitä koskeva tutkimuksen 

kautta voidaan tehdä nähdäkseni yleisempiäkin havaintoja oikeuksien 

tulkintaan liittyvistä kysymyksistä. Siksi käsittelen tässä yhteydessä myös 

hieman sitä, millainen asema YK:n ihmisoikeussopimusten 

valvontajärjestelmällä on Suomessa. 

YK:n ihmisoikeussopimusten tulkintaoikeuden katsotaan lähtökohtaisesti 

kuuluvan kaikille sopimuksen osapuolille, jonka lisäksi tulkintaoikeus on 

niillä toimielimillä, joille tulkintatehtävä on annettu186. Toisin sanoen 

 
184 Lavapuro 2011, s. 478. 
185 Matti Mikkolan laatiman Euroopan sosiaalisten ihmisoikeuksien verkkokoulutuksen 

esittelymateriaali. https://shop.edita.fi/koulutukset/tuote/euroopan-sosiaaliset-ihmisoikeudet-

verkkokoulutus (vierailtu 11.10.20) 
186 Kansainvälisen oikeuden lähteistä ja ihmisoikeussopimusten tulkinnasta kts. De Schutter 2014. 

Malgosis 2013, Hannikainen 2014. 
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sopimusten valvontaa varten perustetut komiteat. Komiteoiden kokoonpano 

ja tehtävät määritellään kussakin sopimuksessa. Valtio-osapuolet asettavat 

komiteoihin jäsenet, mikä YK:n kaltaisessa organisaatiossa merkitsee sitä, että 

poliittiset tekijät voivat olla merkittävässä roolissa jäsenvalinnoissa.187 

Lähtökohtaisesti asiantuntijoilla on kuitenkin yhtäläinen asema ja myös 

komiteat ovat lähtökohtaisesti rinnasteisia keskenään. 

Sopimusten toimeenpanon seuranta ja valtio-osapuolien tuki ja neuvonta 

tapahtuu pääasiassa kahdella tapaa: laatimalla suosituksia valtioille 

(recommendations) ja julkaisemalla yleiskommentteja (general comments). 

Valtiokohtaisten suositusten laatiminen perustuu valtio-osapuolten 

määräajoin komitealla toimittamien raporttien tarkasteluun, sekä siihen 

liittyvään dialogiin, jonka lisäksi komiteat kuulevat kansalaisjärjestöjä 

kirjallisesti tai tapaamisissa.188 Yleiskommentteja komiteat voivat laatia 

arvioimansa tarpeen mukaisesti. Yleiskommenteissa voidaan tulkita 

sopimuksessa turvattuja oikeuksia, tarkentaa niiden soveltamisalaa ja asettaa 

oikeudellisia edellytyksiä (tests and factors) sopimusloukkauksen 

määrittelemiseksi.189  

Osa sopimuskomiteoista voi lisäksi suorittaa maakohtaisia tarkastuksia 

(inspections) ja käsitellä yksilövalituksia (individual complaints), joihin 

komitea antaa ratkaisun (decision). Muodollisesti edellä mainitut 

toimintatavat eroavat toisistaan paljonkin. Siinä missä raporttien käsittelyä ja 

tarkastustoimintaa voidaan luonnehtia hallinnolliseksi toiminnaksi, 

muistuttaa yksilövalitusten käsittely enemmänkin tuomioistuintoimintaa 

(vaikka ratkaisut eivät olekaan oikeudellisesti velvoittavia) ja 

yleiskommenttien laatiminen puolestaan lainsäädäntötyötä.190 

 
187 Crawford 2000, s. 9. Teoksen jälkeen YK:n yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselman 68/268 

(21.4.2014), jolla sopimusvalvontajärjestelmää on pyritty vahvistamaan kiinnittämällä muun muassa 

huomiota jäsenvalintojen avoimuuteen. Ks. myös UN OHCHR, Strengthening the United Nations 

Human Rights Treaty Body System, s. 82. 
188 Määräaikaisraportointimenettelyn uudistuksesta UN OHCHR:n julkaisu Training Package on 

Reporting to the United Nations Human Rights Treaty Bodies. 
189 Yleiskommenteista Keller –Grover 2012, s. 116–198. 
190 Keller – Ulfstein 2012, s. 3. Ks. myös Tistounet 2000, s. 383–402, Evatt 2000, s. 461–480 ja 

Klein 2005, 578. 
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Komiteoiden oikeudellinen asema on erityinen. Ne on perustettu 

kansainvälisellä sopimuksella ja niillä on varsin itsenäinen asema; ne eivät ole 

sen enempää YK:n yleiskokouksen kuin ihmisoikeusneuvostonkaan alaisia, 

mutta ne eivät kuitenkaan ole kansainvälisiä järjestöjä itsessään. Niiden 

yhteisenä sihteeristönä toimii YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (Office of 

the High Commissioner for Human Rights, OHCHR).191 

Ihmisoikeussopimuksissa itsessään tai sopimuskomiteoiden 

työsäännöissä ei yksiselitteisesti määritellä myöskään komiteoiden antamien 

suositusten, yleiskommenttien tai yksilövalituksiin antamien ratkaisujen 

oikeudellista asemaa tai luonnetta. Tästä ei ole myöskään olemassa YK:n 

jäsenvaltioiden välillä yhteisymmärrystä.192 Onkin hieman yllättävää, että 

YK:n ihmisoikeusjärjestelmän täysin poliittinen toimielin 

ihmisoikeusneuvosto on toistaiseksi tukenut sopimusvalvontajärjestelmää 

varsin selkeästi.193  

Ihmisoikeuskomitea itse on sopimusmääräysten yleistä oikeudellista 

luonnetta koskevassa yleiskommentissaan viitannut Wienissä vuonna 1969 

tehtyyn valtiosopimusoikeutta koskevaa yleissopimukseen siltä osin kuin kyse 

on sopimusvaltioista. Yleiskommentissa ei kuitenkaan linjata komitean 

itsensä tulkintaa194. Toisessa yleiskommentissaan komitea on todennut 

yksilövalitusten käsittelyä koskevan valinnaisen lisäpöytäkirjan osalta, että 

sen näkemykset edustavat auktoritatiivisiä päätelmiä (authoritative 

determination).195 Mitä komitea tarkkaan ottaen tällä tarkoittaa, on jossain 

määrin epäselvää.196 Yleiskommentin luonnosvaiheessa, jolloin teksti viittasi 

näkemysten sitovuuteen, monet jäsenvaltiot ilmoittivat nimenomaisesti, 

etteivät ne pidä komitean näkemyksiä yksilövalitusasioissa oikeudellisesti 

velvoittavina. Näin ilmoitti myös Suomi.197 Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

 
191 Ulfstein 2011, s. 695–721.  
192 Oikeudellisesta sitovuudesta Mechlem 2009, s. 929–930 sekä Van Alebeek – Nollkaemper 2012 

ja Keller – Grover 2012. 
193 Rodley 2012, s. 352. Rodley tosin näkee pieniä varoittavia signaaleja, jotka saattavat merkitä sitä, 

että Ihmisoikeusneuvoston yksimielisyys suhteessa sopimusvalvontakomiteoihin alkaa rakoilla. 
194 CCPR/C/GC 31/Rev.1/Add.13., 26 May 2004, kohdat 3 ja 4. 
195 CCPR/C/GC/33, 5 November 2008, kohta 13. 
196 Higgins–Webb – Akande – Sivakumaran – Sloan 2017, s. 848–849. 
197 Ulkoministeriön kommentit 22.10.2008. 
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etteivätkö jäsenvaltiot antaisi näkemyksille oikeudellista merkitystä, mikä 

kävi myös ilmi komitean yleiskommenttiluonnokseen saamista 

vastauksista.198 Voidaan ehkä luonnehtia, että valtio-osapuolet pitävät yleensä 

yleiskommentteja vakavasti otettavina, mutta oikeudellisesti 

velvoittamattomina.199  

Sopimuskomiteoiden antamien suositusten ja näkemysten velvoittavuutta 

tuskin pidetään yleiskommentteja vahvempina. Tehokkuuden kannalta niiden 

noudattamisen on arvioitu olevan yleisesti ottaen varsin heikkoa, mutta 

toisaalta niiden on esitetty vaikuttaneen merkittävästikin esimerkiksi 

kansallisten tuomioistuinten tulkintaan.200 Valtio-osapuolet, vaikkakin 

pitävät kannanottoja tärkeinä, painottavat niiden oikeudellista 

sitomattomuutta ja halutessaan jättävät ne yksinkertaisesti huomiotta.201 

Vaikutus vaihtelee paitsi maittain, myös riippuen sopimuskomiteasta. 

Parhaimmillaan suositukset saavat huomiota hallituksen, parlamentin, 

laillisuusvalvojien ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden, 

kansalaisyhteiskunnan ja median parissa. Huonoimmillaan niihin ei juuri 

kiinnitetä huomiota kenenkään toimesta, ja koko raportointiprosessiin 

suhtaudutaan pakollisena ”rasti ruutuun” harjoituksena.202 

On esitetty, että tulkitessaan ihmisoikeussopimuksia YK:n 

sopimusvalvontakomiteat soveltavat Wienin valtiosopimusoikeutta koskevaa 

yleissopimusta.203 Näin ei kuitenkaan ole aina, esimerkiksi YK:n taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta valvovan 

komitean on todettu poikenneen Wienin yleissopimuksen 

 
198 Higgins et al. 2017, s 849–851. 
199 ibid. 852–857. Näin myös Venetsian komitea: Venice Commission Report on the implementation 

of international human rights treaties in domestic law and the role of courts, 10–11.10.2014, kappale 

76 ja 78.  
200 van Alebeek 2012, s. 412. Ks. myös Heyns – Viljoen 2002. 
201 International Law Association, Final Report on the Impact of Findings of the United Nations 

Human Rights Treaty Bodies. London 2004, para16. Viljam Engström on YK:n ihmisoikeuskomitean 

toimivaltaan keskittyneessä väitöskirjassaan erotellut vallan syntymiseen liittyviä tekijöitä, ja osoittanut 

miten jatkuvia ja syviä organisaation valtaan liittyvät poliittiset ristiriidat ovat. Engström 2009, s. 280. 
202 Krommendijk 2014, s. 368–375. 
203 Schlütter 2012, s. 273. 
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tulkintaperiaatteista.204 Wienin yleissopimuksen III osaan sisältyvien 

valtiosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta koskevan yleisen 

tulkintasäännön mukaan valtiosopimusta on tulkittava ”vilpittömässä 

mielessä ja antamalla valtiosopimuksessa käytetyille sanonnoille niille 

kuuluvassa yhteydessä niiden tavallinen merkitys, sekä valtiosopimuksen 

tarkoituksen ja päämäärän valossa”. Lisäksi tulee ottaa huomioon muun 

muassa ”jokainen myöhempi valtiosopimusta sovellettaessa noudatettu 

käytäntö, joka osoittaa osapuolten välisen yhteisymmärryksen 

valtiosopimuksen tulkinnasta”. Valtiosopimuksessa käytetylle sanonnalle on 

tulkintasääntöjen mukaisesti ”annettava erityinen merkitys, jos on 

osoitettavissa, että osapuolet ovat sitä tarkoittaneet” (31 artikla). Sopimuksen 

32 artiklan mukaan täydentäviä tulkintakeinoja, erityisesti valtiosopimuksen 

valmistelutöitä ja valtiosopimusta tehtäessä vallinneita olosuhteita, voidaan 

käyttää apuna. 

Se, kuinka hyvin Wienin yleissopimuksen tulkintasäännöt sitten 

vastaisivat tulkintaperiaatteiden tarpeeseen ihmisoikeussopimusten kohdalla, 

on nähdäkseni epävarmaa. Ihmisoikeussopimusten tulkintatilanne poikkeaa 

siinä mielessä ns. tavallisista valtiosopimuksista, että kyseessä ei ole kahden 

tai useamman valtion välisiin intresseihin liittyvistä järjestelyistä, vaan 

yksilöiden ja valtioiden välisistä suhteista. Ainakaan sopimusajankohdan 

merkitysten ohjaava vaikutus tulkintaa ei vanhempien sopimusten osalta 

vaikuttaisi olevan perusteltua. Ihmisoikeusjärjestelmän legitimiteetin 

kannalta on kuitenkin ymmärrettävä myös se kanta, että sopimuskomiteoiden 

tulkintakannanottojen tulisi heijastella sitä konsensusta, jonka seurauksena 

sopimus, ja koko järjestelmä, on syntynyt.205  

Komiteoiden osittain päällekkäinen toimivalta ja ajoittaiset ristiriitaiset tai 

epäjohdonmukaiset tulkinnat ovat yksi järjestelmän ongelmakohta. 

Komiteoiden työtä on arvosteltu esimerkiksi metodologisesta heikkoudesta 

sekä koherenssin ja tieteellisen tarkkuuden puutteesta, jotka heikentävät koko 

 
204 Mechlem 2009, s. 930–931. Mechlem on yleisestikin esittänyt kritiikkiä tulkintakäytännöstä, ja 

katsonut, että Wienin yleissopimuksen ankarampi noudattaminen olisi tapa kehittää komiteoiden työtä. 
205 Schlütter 2012, s. 270. 



61 
 

valvontajärjestelmän legitimiteettiä.206 Ei ole yllättävää, että etenkin 

dynaamisen tulkinnan voidaan joissain nähdä valtion suvereenisuuden 

kannalta ongelmallisena.207 On esitetty myös, että YK:n 

ihmisoikeussopimuksia valvovien komiteoiden tulkintakannanottojen tulisi 

heijastella sitä konsensusta, jonka seurauksena sopimus, ja koko järjestelmä, 

on syntynyt.208 Käytännön ongelmia sopimusvaltioille aiheutuu myös 

raportoinnin suuresta määrästä.209 

Sopimuskomiteoiden kohtaaman kritiikin taustalla voi olla pyrkimys 

heikentää järjestelmää, mutta myös kysymys kansainvälisen oikeuden 

legitimiteetin rakentumisesta ja säilymisestä.210 Kansainvälisen oikeuden ja 

kansallisen oikeuden suhteesta kertoo se, miten sopimuskomiteoiden työhön 

suhtaudutaan. Ruotsissa Hans-Gunnar Axberger on esittänyt, että on vaikea 

tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että ”internationella MR-

konventionerna och deras rudimentära tillämpningsinstitutioner ännu 

befinner sig så långt från en legitim och rättssäker ordning att de varken kan 

eller borde få ges något inflytande över handläggningen av enskilda ärenden i 

förvaltningsmyndigheter och domstolar”.211 Axbergerin kritiikin kohteena ei 

kuitenkaan välttämättä ole YK:n ihmisoikeuselinten suositusten tai päätösten 

sisältö, vaan tilanne, jossa ihmisoikeuksien kehityksessä turvaudutaan 

kansainvälisiin oikeuteen ja mekanismeihin ilman, että kansallista oikeutta 

kehitetään. Hänelle valtio on se perusta, jolle kansainvälinen oikeus 

 
206 Keller – Ulfstein 2012, s. 6, Mechlem 2009, s. 905 ja 945–947. 
207 Schlütter 2012, s. 266. 
208 Schlütter 2012, s. 270. 
209 Keller – Ulfstein 2012 lisäksi ks. Crawford 2000, Klein 2005. 
210 Kansainvälisen oikeuden legitimiteetistä, ks. Koskenniemi 2003, s. 349–373, Röbel – Wolfrum, 

2008 ja Brunnée – Toope 2010. 
211 Axberger 2018, s. 856 ja 866. Axberger esittää näkemyksen käsitellessään YK:n mielivaltaisia 

pidätyksiä käsittelevän työryhmän UNWGAD (Working Group on Arbitraty Detention) toimintaa Julian 

Assangen tapauksessa, mutta paljoakaan mairittelevampi ei ole hänen näkemyksensä Ruotsin 

oikeusasiamiehen toimintaa YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen kansallisena ennaltaehkäisevänä 

mekanismina käsittelevän osuuden yhteydessä, jossa hän pitää YK:n sopimusmääräyksiä 

sekavina/hatarina (flummiga), ja katsoo ongelmalliseksi sen, että Ruotsin perustuslailla ja lailla säädelty 

oikeusasiamies vastaa tältä osin toiminnastaan YK:n kidutuksen vastaiselle sopimusvalvontakomitealle. 
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rakennetaan, ja kantavana rakenteena toimivasta kansallisesta oikeudesta 

pitää siten pitää huolta.212 

Suomessa ihmisoikeuskomitean yksilövalituksiin antamiin näkemyksiin 

on pääosin suhtauduttu vakavasti. Hallituksen esityksessä eduskunnalle 

eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten 

muuttamiseksi ihmisoikeuskomitea rinnastettiin lainkohdassa tarkoitettuna 

kansainvälisenä lainkäyttö- tai valvontaelimenä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimeen.213 Korkein hallinto-oikeus on todennut, että 

Suomi on valinnaisen pöytäkirjan hyväksyessään sitoutunut ottamaan 

ihmisoikeuskomitean näkökannat huomioon. Korkein hallinto-oikeus ei 

kuitenkaan pidä ihmisoikeuskomitean näkökantoja samalla tavalla 

oikeudellisesti velvoittavina kuin esimerkiksi Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita.214 Se on myös ilmaissut, että siltä osin 

kuin korkein hallinto-oikeus esittää ihmisoikeuskomitean näkökannoista 

poikkeavia käsityksiä esimerkiksi kansallisen oikeuden tulkinnan sisällöstä, 

sen on perusteltava näkemyksensä.215  

Yksilövalituksiin annettujen ratkaisujen johdosta tehdyt toimenpiteet 

vahvistavat kuvaa siitä, että sopimuskomiteoiden tulkinta sopimuksen 

soveltamisesta on Suomessa vakiintuneesti tunnustettu. Tapaus Vuolanne216 

johti pikaisiin lainsäädäntömuutoksiin, jonka lisäksi niin siinä kuin myös 

tapauksessa Torres217 valtio maksoi hyvitystä oikeuden loukkauksesta.218 

 
212 Axberger 2018, s. 868. 
213 HE 9/2005 vp, s. 25. 
214 KHO 2016:33. 
215 KHO 2019:90, kohta 7. 
216 Vuolanne v. Finland, Comm. 265/1987, U.N. Doc. A/44/40, at 249 (HRC 1989). Tapauksen 

johdosta laki muutettiin vuoden 1990 alusta niin, että myös varusmiespalvelusta suorittavilla oli 

mahdollisuus valittaa yleiseen tuomioistuimeen saamastaan vapausrangaistuksesta kuten 

ihmisoikeussopimus edellytti. Hallberg - Karapuu - Scheinin - Tuori – Viljanen, s. 281. 
217 Torres v. Finland, CCPR/C/38/D/291/1988, UN Human Rights Committee (HRC), 5 April 1990. 
218 Hallberg – Karapuu – Scheinin – Tuori – Viljanen, s. 282, Scheinin 1999, s. 311, ks. myös HE 

100/1989 ja laki 374/1990, HE 29/1990 ja laki 408/1990 sekä KHO 1993 A 25 ja KHO 16.4.1996 No. 

1069. 
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Tapauksissa Hartikainen219 ja Järvinen220 kansallisiin 

lainsäädäntömuutoksiin ryhdyttiin, vaikka niissä ei edes todettu 

loukkausta.221 Uudempiin, Suomelle 2000-luvulla annettuihin langettaviin 

tuomioihin annetuissa vastauksissa näkyy kuitenkin valituksiin liittyvä 

oikeudellinen monitulkintaisuus, ja vaikka komiteoiden näkemyksiä ei 

varsinaisesti kiistetä, ei niitä myöskään kritiikittömästi hyväksytä.222 

Scheinin, Ojanen ja Lavapuro ovat rinnastaneet YK:n 

ihmisoikeuskomitean tulkinnan auktoriteetin Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen ja EU:n tuomioistuimen vastaaviin.223 Itse en 

tähän näkemykseen voi suoralta kädeltä yhtyä. Ensinnäkin pidän jossain 

määrin ongelmallisena YK:n ihmisoikeuskomitean nostamista erityisasemaan 

muihin sopimuskomiteoihin nähden, vaikka sille komitean asiantuntevat 

kannanotot huomioiden voitaisiinkin nähdä sinänsä perusteltuja käytännön 

syitä. Sen, mitä sanotaan ihmisoikeuskomitean tulkinnan auktoriteetista, 

 
219 Erkki Hartikainen v. Finland, Communication No. 40/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 74 

(1984). Tapaus luterilaiseen kirkkoon kuulumattomille oppilaille annettu uskontojen historian ja 

siveysopin opetusta, joka valittajien mukaan oli sisällöltään uskonnollista. Ihmisoikeuskomitea ei 

pitänyt Suomen lainsäädäntöä itsessään KP-sopimusta loukkaavana, mutta korosti, että 

uskonnonopetuksesta vapautetuille annettavan opetuksen tuli olla neutraalia ja objektiivista. Kun 

Suomessa oli jo valituksen käsittelyn aikana ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi, komitea 

ilmaisi uskovansa, että ongelmat kyetään ratkaisemaan ja päätyi siihen, ettei 18 artiklaa ollut loukattu. 

päätöksellä oli vaikutusta eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuoden 1982 kannanottoihin ja 

uskonnonvapauden laajenemiseen Suomen kouluissa 1980-luvulla. Ojanen – Scheinin, 

Fokus>Perusoikeudet>III YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET>7. Uskonnon ja omantunnon vapaus (PL 

11 §)>Perusoikeuden sisältö ja osa-alueet>Uskonnollinen ja maailmankatsomuksellinen kasvatus ja 

opetus>Oikeuskäytäntöä (sähköinen julkaisu), Scheinin 1989, s. 335. 
220 Järvinen v. Finland, CCPR/C/39/D/295/1988, UN Human Rights Committee (HRC), 15 August 

1990. 
221 Scheinin 1999, s. 310 ja 335. 
222 Suomi on saanut vuosina 2010-2021 YK:n sopimusvalvontaelimiltä viisi ratkaisua 

yksilövalituksiin, joissa on todettu loukkaus: CRC – A.B. v. Suomi (nro 51/2018), tätä kirjoitettaessa 

Suomi ei vielä ole antanut vastausta täytäntöönpanosta (määräaika 8.10.2021); CCPR – Tiina Sanila-

Aikio v. Suomi (nro 2668/2015), Suomen vastaus täytäntöönpanosta 31.7.2019, CCPR – Klemetti 

Näkkäläjärvi ja muut v. Suomi (nro 2950/2017), Suomen vastaus täytäntöönpanosta 31.7.2019; CEDAW 

– J.I. v. Suomi (nro 103/2016), Suomen vastaus täytäntöönpanosta 4.10.2018; CAT – E.K.W. v. Suomi 

(nro 490/2012), Suomi vastaus täytäntöönpanosta 4.9.2015. 
223 Scheinin 1999, s. 285, Lavapuro 2010, s. 238, Ojanen – Scheinin, Perusoikeudet (sähköinen 

kirja), II YLEINEN OSA 4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä 

(teksti päivitetty 13.1.2010), Lavapuro 2009, s. 234. 
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pitäisi siis lähtökohtaisesti koskea kaikkia YK:n sopimuskomiteoita, koska 

sopimusvalvontajärjestelmään ei ole rakennettu erilaisia auktoriteetin tasoja. 

Mielestäni on kuitenkin olemassa myös ilmeisen periaatteellisia syitä, 

miksi YK:n sopimusvalvontaelinten tulkinta-auktoriteetti ei yllä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen vastaavaan. Ensiksikin on selvää, etteivät 

sopimusvaltiot perustaneet sopimuskomiteoita tuomioistuimiksi. Toiseksi 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja YK:n sopimuskomiteat eroavat 

merkittävästi myös niihin nimitettävien jäsenten valintaprosessien ja asioiden 

käsittelyyn liittyvien menettelytapasääntöjen osalta. Nähdäkseni on ilmeistä, 

että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen jäsenten valintaprosessi ja 

tuomioistuimen menettelytavat turvaavat paremmin instituutiona sen 

legitimiteettiä, kuin YK:n sopimusvalvotakomiteioiden vastaavat menettelyt, 

jotka sen sijaan voidaan nähdä koko järjestön legitimiteetin kannalta 

tarpeellisina ja ainoina reaalispoliittisina vaihtoehtoina.224 En kuitenkaan 

vähättele sopimusvalvontakomiteoiden tulkintakäytännön kiistatonta 

merkitystä ihmisoikeusnormien tulkinnassa.225 

Yksilövalitusmekanismin päämääränä on oikeuden jakaminen yksittäisen 

ihmisoikeusloukkauksen osalta, ja sellaisenaan mekanismi voi olla tehokas. 

Määräaikaiskertomuksiin perustuva valtioiden kanssa käytävä dialogi ja 

prosessin lopputuloksena annettavat suositukset keskittyvät puolestaan 

jäsenvaltion yhteiskunnallisen järjestelmän, niin oikeudellisen kuin 

poliittisenkin, kehittämiseen siten, että valtio kykenee turvaamaan kyseisen 

ihmisoikeussopimuksen takaamat oikeudet. Tämän kaksijakoisuuden voi 

nähdä edustavan eri ideologisia lähestymistapoja kansainvälisen 

ihmisoikeustyön suhteen ja samalla edellyttää komitean asiantuntijajäsenilta 

hyvin erilaista rooleja.226 Yhteistä näille näyttäisi kuitenkin olevan se, että 

raportointimenetelmät yleisesti keskittyvät lähinnä oikeuksien negatiivisiin 

ulottuvuuksiin, vaikka järjestelmä mahdollistaa huomion kiinnittämisen 

 
224 Vrt. esim. kp-sopimusta valvovan ihmisoikeuskomitean viimeisimmät menettelytapasäännöt 

CCPR/C/3/Rev.11, 9.1.2019 ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen säännöt, Rules of Court 1 January 

2020 Strasbourg.  
225 Ks. esim. Scheinin 2017, s. 27–30.  
226 Engström 2012, s. 549. 
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myös positiivisiin toimintavelvoitteisiin.227 Tällaisen mahdollisuuden tarjoaa 

määräaikaistarkastelussa esille tulevat huomiot siitä, miten sopimusvaltio on 

kehittänyt oikeuksien toimeenpanoa.  

Kausaalisuhteiden osoittaminen ihmisoikeustilanteen kehittymisessä ei 

kuitenkaan ole yksiselitteistä, joten johtopäätösten tekeminen YK:n 

ihmisoikeussopimusjärjestelmän tulkinnoista ihmisoikeuksien edistämiseksi 

on haastavaa. Myönteisen kehityksen on nähty yleensä olevan monen tekijän 

yhteisvaikutuksen tulosta, jossa sopimuselinten suositukset ovat olleet vain 

yksi tekijä.228  

1.6 Pehmeä sääntely ja ihmisoikeuksien edistäminen  

1.6.1 Soft law’n luonne ja ihmisoikeudet 

Prosper Weil totesi jo 1980-luvun alussa, että kansainvälinen oikeus ”est 

malade de ses normes”, on sairastunut normiähkyyn.229 Sittemmin varsinaisia 

ihmisoikeussopimuksia on solmittu harvakseltaan, mutta sekä YK:n että 

Euroopan neuvoston puitteissa hyväksytyn pehmeän sääntelyn määrä on 

moninkertaistunut. Tällaiseen perus- ja ihmisoikeuksien alalla vaikuttavaan 

soft law -tyyppiseen aineistoon katsotaan usein kuuluvaksi YK:n 

ihmisoikeussopimusten valvontaelinten ja muiden YK:n ja Euroopan 

neuvoston puitteissa ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi 

asetettujen mekanismien suositukset ja muut kannanotot, kuten erilaiset 

päätöslauselmat, periaatteet ja ohjeistukset.230 Ihmisoikeuksia turvaavat ja 

edistävät kansainväliset toimijat sekä tuottavat että käyttävät soft law’ta 

omassa argumentaatiossaan.  

Edellä sanotusta huolimatta soft law’n käsite ei kansainvälisessä 

oikeudessa ole sisällöltään vakiintunut. Joidenkin kansainvälisen oikeuden 

 
227 Scheinin 2000, s. 242. 
228 Tehokkuuden jarruna on mahdollisesti myös usko siihen, että Suomi jo täyttää 

ihmisoikeusvelvoitteensa, jopa ylittää ne. Ks. Krommendijk 2014, s. 354–363. 
229 Weil 1982. Weil piti normien määrää oireena kansainvälisen oikeuden heikkoudesta. 
230 Thürer 2009. 
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tutkijoiden mielestä jo sanojen soft (pehmeä) ja law (oikeus) yhdistäminen 

avaa väistämättä oven poliittisten asiakirjojen sekoittamiselle ”todellisiin” 

oikeudellisesti velvoittaviin normeihin ja näin on omiaan hämärtämään 

oikeuden ja politiikan rajaa.231 Toisten mielestä soft law on käsitteenä 

ylipäätään liian lavea, kattaen moninaisia sääntelyn tasoja. Siten sitä ei kyetä 

määrittelemään riittävän tarkasti eikä oikeudellisesti systematisoimaan.232 

Käytän termiä soft law ja pehmeä sääntely tässä yhteydessä rinnakkaisina 

käsitteinä.233 

Soft law kyseenalaistaa oikeudelle tyypillisen velvoittava/ei-velvoittava -

dikotomian, ja nostaa oikeuden ja politiikan/moraalin väliin sijoittuvaa 

sääntelyä oikeudellisesti merkitykselliseksi.234 Soft law käsite puoltaa 

paikkaansa kattokäsitteenä sille runsaalle oikeudellisesti velvoittamattomalle 

keinovalikoimalle, joka on ihmisoikeustoimielinten käytössä, ja jolla voidaan 

osoittaa olevan oikeudellista merkitystä. 

Soft law’n luonnetta ihmisoikeuksien osalta voidaan hahmotta eri tavoin. 

Se voidaan ymmärtää merkityksessä lex feranda, sääntöinä, joista 

mahdollisesti tulee kansainvälisen oikeuden sitovia normeja. Voidaan puhua 

normeja luovasta (norm-creating) soft law’sta. Tällöin kyse on esimerkiksi 

kansainvälistä ihmisoikeusopimusta usein edeltävistä julistuksista tai 

yhteisesti sovituista periaatteista, jolloin pehmeä oikeus on prosessin osa, 

tulevien sopimusosapuolten eräänlainen tahdon tai aikeiden ilmaus. Toisaalta 

soft law voidaan ymmärtää myös oikeusnormeja täydentävänä (norm-filling) 

sääntelynä. Tällöin sen nähdään täyttävän joiltain osin varsinaisten 

sopimusten jättämiä aukkoja, ja toimivan sitovien normien tulkintaa 

ohjaavana ja epävarmuutta vähentävänä elementtinä.235  

 
231 Weil 1983, s. 413–442, Klabbers 1998, 381–391. 
232 Ellis 2012, 313–334, ks. myös Nasser 2008. 
233 En varsinaisesti näe tarkoituksenmukaisena käyttää hankalasti taivutettavaa englanninkielistä 

termiä soft law muutoin suomenkielisessä tekstissä, mutta koska ”pehmeä sääntely” ei ole vakiintunut 

oikeudelliseen kieleemme, päädyin käyttämään termejä rinnakkain. 
234 Senden 2004, s. 110–111. 
235 Lagoutte – Gammeltoft – Hansen – Cerone 2016, s. 1, Cerone 2016, s. 18. Näiden varsinaisten 

soft law asiakirjojen vaikutusten lisäksi Scheinin on osoittanut, että esimerkiksi Norjassa kansainvälisillä 

ihmisoikeussopimuksilla oli huomattavaa vaikutusta kansallisesti jo ennen kuin niillä oli mitään 
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Pääsääntöisesti ajatellaan, että soft law’n rikkomisen seuraukset ovat 

luonteeltaan poliittisia ja sitovan sääntelyn rikkomisen seuraukset ovat 

oikeudellisia. Seuraamuksen tehokkuus ei kuitenkaan ole suoraan sääntelyn 

luonteesta riippuvainen. Esimerkiksi toisten valtioiden edustajien esittämä 

paheksuva puheenvuoro YK:n ihmisoikeusneuvostossa voi olla tehottomampi 

tai tehokkaampi kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toteama 

sopimusloukkaus ja sen myötä määrätty vahingonkorvaus. Yritystoimintaan 

ja ylipäätään talouteen kohdistuvat vaikutukset on tänä päivänä myös yksi 

merkittävä tekijä arvioitaessa etenkin yritystoiminnan ihmisoikeusvastuuta 

linjaavan soft law’n rikkomisen seurauksia. 

”Liian tehokas” soft law voi mahdollisesti nousta jopa oikeudellisesti 

sitovan uuden sopimuksen esteeksi tai hidasteeksi. Esimerkkinä käy 

valtioiden jakaantumis- ja vetäytymistilanne YK:n asettaman oikeudellisesti 

sitovaa yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevaa instrumenttia valmistelevan 

hallitustenvälisen työryhmän neuvotteluissa.236 Työryhmä asetettiin 

Equadorin aloitteesta, mutta työ on hädin tuskin edennyt muun muassa EU-

valtioiden kyseenalaistaessa koko instrumentin tarpeellisuuden ja tätä 

kirjoitettaessa ensimmäisen luonnoksen sisällön.237 Hanketta edelsi 

onnistuneena pidetty pehmeän oikeuden neuvotteluprosessi ja hyväksytty 

asiakirja, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet 

(UNGP).238 Yhtenä argumenttina oikeudellisesti sitovaa asiakirjaa 

vastustavilla tai siihen nihkeästi suhtautuvilla on em. periaatteiden käynnissä 

oleva toimeenpano, jonka pelätään häiriintyvän oikeudellisesti sitovaa 

 
muodollista asemaa oikeusjärjestelmässä, silloin kun ne olivat valtion näkökulmasta vielä soft law’ta. 

Scheinin 2000, s. 237. 
236 Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja 

muiden yritysten toiminnassa instrument (international legally binding instrument to regulate, in 

international human rights law, the activities of transnational corporations and other business 

enterprises), jonka valmistelu aloitetteein YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmalla 26/9 (UNHRC 

26/9, 26 June 2014). 
237 Hallitusten välisen työryhmän työskentelystä voi lukea YK:n ihmisoikeusneuvoston kotisivuilta 

osoitteessa: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx (vierailtu 

10.11.2018). 
238 UN Guiding Principles on Business and Human Rights, A/HRC/17/31, 16 June 2011. 
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asiakirjaa koskevien neuvottelujen johdosta. Argumentin voi nähdä 

korostavan pehmeän oikeuden merkitystä.  

Kansainvälisen soft law’n oikeudellista potentiaalista merkittävyyttä 

kansallisella tasolla, ja samalla sen määrittelyn vaikeutta kuvastaa Espanjan 

korkeimman oikeuden kesällä 2018 tekemä ratkaisu Ángela Gonzáles. 

Ratkaisussaan korkein oikeus totesi, että YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän 

poistamista koskevan yleissopimuksen valvontaelimen (CEDAW-komitea) 

päätös ihmisoikeussopimuksen loukkauksen korvaamisesta 

yksilövalitustapauksessa oli oikeudellisesti Espanjaa sitova. Espanjan hallitus 

oli esittänyt, että koska oikeusvoiman res judicata saavuttamiseksi 

välttämätön hallinnollinen mekanismi puuttuu YK:n sopimusvalvontaelimiltä 

– toisin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta – ei 

sopimusvalvontaelimen päätöstä voida pitää oikeudellisesti Espanjaa 

sitovana. Korkein oikeus perusteli omaa kantaansa YK:n kaikkinaisen naisten 

syrjintää koskevan yleissopimuksen (CEDAW) 24 artiklalla, joka edellyttää, 

että ”sopimusvaltiot sitoutuvat ryhtymään kansallisella tasolla kaikkiin 

tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla pyritään täysimittaisesti toteuttamaan tässä 

yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet”, sekä sopimuksen valinnaisen 

pöytäkirjan artiklalla 7(4) jonka mukaan ”sopimusvaltion tulee ottaa komitean 

näkökannat ja mahdolliset suositukset asianmukaisesti huomioon”. Lisäksi 

oikeus muistutti Espanjan perustuslain 96 artiklan vahvistavan, että 

kansainväliset sopimuksen muodostavat osan Espanjan sisäistä 

oikeusjärjestystä ja että artiklan 10 (2) mukaan maan perusoikeusluetteloa 

tulee tulkita yhdenmukaisesti kansainvälisten ihmisoikeuksien kanssa. YK:n 

sopimusvalvontaelimen päätöksen noudattamisessa on Espanjan 

korkeimman oikeuden mukaan kyse oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, 

ja täytäntöönpanomenettelyn puute loukkaa Espanjan oikeusjärjestystä.239 

Päätöksessä esitetyt perustelut liittyivät kuitenkin sopimusvalvontaelimen 

suositukseen ihmisoikeusloukkauksen hyvittämisestä, ei eksplisiittisesti 

suosituksiin lainsäädännön ja politiikkatoimien kehittämisen osalta. 

 
239 González Carreño v. Spain, s. 23–28. 
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Lopuksi nostettakoon esille yksittäinen huomio suhtautumisesta 

ihmisoikeuksien pehmeään sääntelyyn. Se, että YK:n sopimuskomiteoiden 

yleiskommentit, joiden asema pehmeän sääntelyn hierarkiassa on omassa 

katsannossani aivan hierarkian yläpäässä eivät ylitä sitä kynnystä, että ne 

Suomessa käännettäisiin johdonmukaisesti kansalliskielille, kertoo paljon. 

Puolustukseksi ei nähdäkseni käy se, että tehtävän ovat ottaneet osin 

hoitaakseen muut tahot.240 

1.6.2 Vahvistaako pehmeä sääntely aina ihmisoikeuksia? 

Yhtenä pehmeän oikeuden menestystarinana ihmisoikeuksien edistämiseksi 

on pidetty YK:n ihmisoikeustoimikunnan pyynnöstä ja pääsihteerin 

erityisedustajan johdolla laadittuja nk. sisäistä pakolaisuutta koskevia 

ohjaavia periaatteita.241 Maan sisäinen pakolaisuus on aina ollut poliittisesti 

vaikea aihe, eikä ilmiön laajuudesta huolimatta periaatteita 1990-luvulla 

laadittaessa ollut näköpiirissä mahdollisuutta oikeudellisesti velvoittavan 

uuden kansainvälisen sopimuksen synnyttämiseen.242 Periaatteiden 

laadintaan osallistuneet oikeudelliset asiantuntijat ottivat siten työn 

lähtökohdaksi YK:n jäsenvaltioita jo oikeudellisesti sitovia normeja243 ja 

täyttivät niiden aukkoja laatimalla oikeudellisesti velvoittamattomia 

periaatteita. Näin ollen periaatteita ei tarvinnut alistaa valtioiden 

hyväksyttäväksi, mikä olisi voinut olla mahdotonta. Periaatteiden 

valmistuttua ne saivat tukea muun muassa ihmisoikeustoimikunnan 

päätöslauselmissa244 ja vuonna 2005 YK:n kestävän kehityksen 

huippukokouksessa 193 valtionpäämiestä yhtyi yleiskokouksen 

päätöslauselmaan, jossa sisäistä pakolaisuutta koskevat periaatteet 

 
240 Esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu on käännättänyt jo pitkään lapsen oikeuksien komitean 

yleiskommentit. Ihmisoikeuskeskukselle tehtävä voisi ikään kuin sopia, mutta pidän ehdottomasti 

parempana, että asia hoidettaisiin sopimusosapuolta edustavan valtioneuvoston kautta. 
241 Guiding Principles on Internal Displacement, E/CN.4/1998/53/Add.2. 
242 Megan Bradley – Sherwood 2016, s. 159. 
243 Kattava kaksiosainen tutkimus julkaistiin ennen itse periaatteiden julkaisua vuosina 1996 

(E/CN.4/1996/52/Add.2) ja 1998 (E/CN.4/1998/53/Add.1) 
244 E/CN.4/RES/2004/55, operative paragraph 6.  
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tunnustettiin tärkeäksi kansainväliseksi viitekehykseksi pakolaisten 

suojelussa.245 Periaatteissa edellytetään, että valtiot laativat kansallisia lakeja 

sisäisten pakolaisten suojaamiseksi. Näin pehmeän sääntelyn kautta saatiin 

aikaan merkittävä panostus sisäisten pakolaisten ihmisoikeuksien 

turvaamiseksi aiempaa paremmin. 

Toisena pehmeän oikeuden menestystarinana toimii jo edellä mainittu 

YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevien ohjaavien periaatteiden 

(UNGP) hyväksyminen. Vaikka lukuisat yritykset olivat sitoutuneet jo 

aiemmin YK:n pääsihteerin alaisuudessa laadittuun Global Compact -

aloitteeseen, jonka yhtenä teemana oli ihmisoikeuksien kunnioittaminen, nyt 

ensimmäistä kertaa kansainvälisen oikeuden asiakirjan kohteena olivat ei-

valtiolliset toimijat valtioiden rinnalla.246. Periaatteet rakentuvat kolmen  

pilarin varaan: valtioiden (oikeudellinen) velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, 

yritysten (moraalinen) vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä korjaavat 

toimenpiteet.247 Periaatteet kokoavat siten yhteen asiakirjaan sekä 

oikeudellisesti velvoittavia normeja että moraalisia vastuita, ja joidenkin 

näkemyksen mukaan sekoittavat näin mahdollisesti kansainvälistä oikeuden 

sisältöä.248 Toisin kuin monet yritysten ihmisoikeusvastuun vahvistamista 

ajavat tahot toivoivat, on kuitenkin selvää, että periaatteiden myötä 

oikeudelliset velvollisuudet, sen enempää valtioiden kuin yritystenkään osalta, 

eivät liikahtaneet minnekään.249 Ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä 

varten perustetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun250 toimiston (OHCHR) 

tavasta tiedottaa periaatteiden hyväksymisestä voisi päätellä toisinkin. 

OHCHR julisti periaatteiden olevan ”ennätyksellinen askel” ja tarjoavan 

”ensimmäistä kertaa globaalin standardin” yritysten toimintaan liittyvien 

ihmisoikeusriskien osalta.251  

 
245 A/RES/60/1, 24 October 2005, para. 132. 
246 Lagoutte 2016, s. 245. 
247 Englanniksi pillars on state duty to protect, on business responsibility to respect, and on 

remedy. 
248 Lagoutte 2016, s. 236–239 ja 247. 
249 Chinkin 2000, s. 42.  
250 YK:n päätöslauselma 48/141, 1994 (A/RES/48/141, 7 January 1994). 
251 UN OHCHR uutinen ’New Guiding Principles on Business and Human Rights Endorsed by the 

UN Human Rights Council”, OHCHR 
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Kolmantena esimerkkinä pehmeän oikeuden menestyksestä, tai ainakin 

sen merkityksellisyydestä toimii sen asema afrikkalaisessa 

ihmisoikeusjärjestelmässä. Afrikan ihmisoikeuskomissiolla, joka alueellisena 

toimielimenä seuraa Afrikan ihmisoikeuskirjan toimeenpanoa ja 

noudattamista, on nimenomainen velvollisuus ottaa toiminnassaan huomioon 

joukko oikeudellisesti velvoittavia ja oikeudellisesti velvoittamattomia 

ihmisoikeusinstrumentteja.252 Siitä, kuinka paljon tästä on käytännössä 

hyötyä Afrikan mantereen asukkaiden ihmisoikeuksien toteutumiselle, ei liene 

näyttöä. 

Huomattavaa on myös se, että soft law ei sääntelymuotona itsessään takaa 

sitä, että tavoitteena olisi ihmisoikeuksien vahvistaminen. Pehmeän sääntelyn 

laatiminen voi toimia myös taistelutantereena oikeudellisesti sitovien 

ihmisoikeusnormien tulkinnassa tai koko järjestelmän tahi sen osan 

merkityksen tunnustamisessa – ei siis yksistään tulkintaa selkeyttävänä, sitä 

laajentavana tai koko järjestelmää vahvistavana, vaan joissain tapauksissa 

myös sitä supistavana tai heikentävänä sääntelynä.  

Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden vuonna 2012 hyväksymä Brightonin 

julistus,253 jossa sovittiin uudistuksista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

osalta, voidaan nähdä osittain ihmisoikeusjärjestelmää heikentämään 

pyrkivänä asiakirjana. Ministerikomitean kokouksessa Brightonissa 

jäsenvaltiot, joiden mielestä tuomioistuin oli epäonnistunut turvaamaan 

johdonmukaisen ja laadukkaan ratkaisutoiminnan, pyrkivät paitsi 

kehittämään tuomioistuimen toimintaa, myös heikentämään sitä muun 

muassa korostamalla kansallista harkintamarginaalia.254 Julistuksen 

oikeudellista merkitystä korostaa nopeasti sen jälkeen allekirjoituksille avattu 

 
https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11164&LangID=E 

(vierailtu 10.11.2018). 
252 African Charter on Human and People’s Rights artiklat 60 ja 61, Long – Murray,2016, s. 89–107. 
253 High Level Conference on the Future of the European Court of Human rights, Brighton 

Declaration, 2012. Luettavissa osoitteessa: https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_ 

FinalDeclaration_ENG.pdf. Brightonin julistusta edelsivät konferenssit Interlakenissa ja Izmirissä. 
254 Jacobsen 2016, s. 276.  
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15. lisäpöytäkirja, jonka voimaantullessa kirjaus valtioiden 

harkintamarginaalista lisätään ihmisoikeussopimuksen johdantoon.255  

Jatkuvaan valppauteen on siten syytä, kuten Pauli Rautiainen on 

huomauttanut. Ihmisoikeussuojan heikentämispyrkimykset voivat ilmetä 

monin tavoin.256 Brightonin julistus toimii nähdäkseni hyvänä esimerkkinä 

paitsi soft law’n potentiaalista supistaa tai heikentää ihmisoikeuksien suojaa, 

myös sen tärkeydestä. Soft law asiakirjojen potentiaali lege ferenda merkitys 

kannattaa pitää mielessä. 

1.6.3 Intressiryhmien roolista ja merkityksestä  

Ei-valtiolliset toimijat voivat usein vaikuttaa soft law’n syntyyn. Kutsun 

tällaisia toimijoita tässä yhteydessä intressiryhmiksi. Esimerkkejä 

intressiryhmien osallistumisesta ihmisoikeuksiin liittyvän pehmeän sääntelyn 

tuottamiseen on runsaasti. YK:n sopimuskomiteat ja erityismekanismit käyvät 

säännönmukaisesti vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Samoin 

toimii myös esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu. 

Vuoropuhelu on usein epämuodollista ja suoraa. Intressiryhmän 

näkökulmasta se voi olla tehokasta, tai ainakin tuntua siltä. Intressiryhmien 

osallistaminen on myös valtio-osapuolten tai muiden virallisten tahojen 

näkökulmasta mielekästä ja perusteltua, sillä ryhmät voivat tuoda mukanaan 

syvää asiantuntemusta aiheesta ja tarvittaessa haastaa virallisia 

näkemyksiä.257  

 
255 Tuomioistuin esitettyä huolensa tästä viittauksesta tekstiä selittävään raporttiin lisättiin kohta, 

jonka mukaan kirjauksella viitataan tuomioistuimen kehittämään oppiin kansallisesta 

harkintamarginaalista, eikä sen tarkoituksena ole antaa harkintamarginaalin käsitteelle uutta 

merkitystä. Asiaa vuosina 2010–2012 edeltäneiden Interlakenin, Izmirin ja Brightonin konferensseissa 

käydyt keskustelut huomioiden voidaan kuitenkin pitää selvänä, että osa Euroopan neuvoston 

jäsenmaista pyrki nimenomaan heikentämään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asemaa, ja siten 

ihmisoikeuksien suojaa omissa valtioissaan. Ks. Opinion of the Court on Draft Protocol No. 15 to the 

European Convention on Human Rights, Adopted on 6 February 2013 ja Explanatory Report to Protocol 

No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

Strasbourg, 24.VI.2013. 
256 Rautiainen 2015, s. 9. 
257 Vedel Kessing 2016, s. 149–152.  
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Sidosryhmiä laajemmin huomioiva kehityssuuntaus sekä pehmeän 

sääntelyn, että oikeudellisesti velvoittavien asiakirjojen valmistelussa on 

selvästi vahvistunut, mikä voidaan todeta esimerkiksi alkuperäiskansojen ja 

vammaisten henkilöiden osallisuudesta kansainvälisen oikeuden kehitykseen. 

Alkuperäiskansat, joilla ei ollut juurikaan mitään roolia kansainvälisen 

työjärjestön (ILO) puitteissa laadittuihin kahteen keskeiseen 

alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaan sopimukseen258 vuosina 1957 ja 

1989, vaikuttivat merkittävästi vuonna 2007 hyväksyttyyn YK:n 

alkuperäiskansajulistuksen syntyyn.259 Vastaava intressiryhmien globaali 

aktivoituminen ja toisaalta YK:n ”avautuminen” vastaanottamaan ei-

valtiollisten toimijoiden näkemyksiä voidaan nähdä edellistä esimerkkiä 

voimallisemmin vammaisten henkilöiden oikeuksien kansainvälisen suojan 

kehittymisessä. Vammaisjärjestöt osallistuivat jo YK:n vammaisten 

oikeuksien julistuksen laatimisprosessiin, mutta yleissopimuksesta 

neuvoteltaessa kansainvälisen vammaisliikkeen rooli oli itsestään selvä ja 

täysin korvaamaton.260 Kansalaisyhteiskunnan lisäksi myös yritykset voivat 

intressiryhmänä osallistua ihmisoikeuksia koskevan pehmeän sääntelyn 

luomiseen, kuten ne tekivät YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevia 

ohjaavia periaatteita (UNGP) laadittaessa.261  

Paitsi tarve vaikuttaa sisältöön, voi intressiryhmillä myös olla tarve nähdä 

pehmeä sääntely kovempana, kuin se ehkä onkaan. Voimakas vetoaminen 

pehmeään sääntelyyn ja vaatimukset sen noudattamisesta oikeudellisesti 

velvoittavana, voi puolestaan asemoida valtiolliset toimijat puolustuskannalle. 

Tällöin riskinä on vähentynyt halukkuus pehmeän sääntelyn luomiseen.262 

Tästä saattoi olla osaltaan kyse, kun YK:n alkuperäiskansajulistuksesta 

vuonna 2007 vetäytyivät aiheen kannalta aivan keskeiset valtiot: Yhdysvallat, 

 
258 ILO sopimukset nro 107 ja 169. 
259 UN General Assembly Resolution Res. 61/295 (A/RES/61/295, 13 September 2007). 

Alkuperäiskansojen “ohittamisesta” kts. Gómez Isa 2015. Julistuksen synnystä ja merkityksestä 

pehmeän oikeuden instrumenttina Villeneuve 2016, s. 213–234 ja Gómez Isa 2016, s. 185–212. 
260 Kanter 2015, s. 244–351, Moriarity – Dew 2011, s. 683–697. 
261 Lagoutte– Gammeltoft-Hansen – Cerone 2016, s. 1 ja 6–8. Työnantajaroolissa yritykset ovat 

osallistuneet jo kauan ILO:n parissa hyväksytyn pehmeän sääntelyn valmisteluun. 
262 Villeneuve 2016, s. 232–234.  
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Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti.263 Tilanne oli historiallinen, sillä YK:n 

ihmisoikeusjulistukset olivat saavuttaneet tähän tapaukseen asti miltei aina 

yksimielisen hyväksynnän. Julkistetut syyt liittyivät paitsi julistuksen 

sisältöön, myös sen luonteeseen. Vetäytyneet valtiot korostivat julistuksen 

toiveisiin ja pyrkimyksiin liittyvää (aspirational) luonnetta, mutta huoli siitä, 

kuinka merkittävänä se oikeudellisesti nähtäisiin, kävi ilmi etenkin Uuden-

Seelannin lausunnoista.264  

Intressiryhmien osallistumisella voi olla myös soft law’ta tuottavan 

instituution legitimiteetin kannalta monenlaisia vaikutuksia. Tobias Lenzin ja 

Lora Anne Violan mukaan legitimiteetin ajatellaan usein perustuvan 

implisiittiseen malliin, jossa legitimiteetti on seurausta instituution 

ominaisuuksien ja yhteiskunnallisten normien yhteensopivuudesta.265 Lenz 

and Viola kuitenkin puolustavat myös kognitiivisten tekijöiden huomioimista 

legitimiteetin muodostumisessa. Kognitiivisilla tekijöillä he viittaavat 

esimerkiksi tietoon ja ymmärrykseen siitä, millainen toiminta takaa 

instituution menestyksen.266 Tällaisessa merkityksessä vuoropuhelu ei vain 

intressiryhmien, vaan laajasti ajateltuna erilaisten yhteiskunnallisten 

toimijoiden kanssa on keskeistä. Nähdäkseni perus- ja ihmisoikeuksien 

pehmeää säätelyä tuottavan instituution legitimiteetin kannalta 

intressiryhmien hyväksymien arvojen ja ajatusmallien mukainen toiminta 

vahvistaa legitimiteettiä ainakin kyseisen yleisön parissa. Jos nämä arvot ja 

ajatusmallit ovat myös laajemmin yhteiskunnassa hyväksyttyjä, voi instituutio 

säilyttää legitimiteetin myös laajemman yleisön parissa. Mikäli instituution 

intressiryhmien ja laajemman yhteiskunnallisen yleisön välisten arvojen ja 

ajatusmallien välinen ero sen sijaan on suuri, kasvaa riski instituution 

legitimiteetin vähenemiseen joko intressiryhmien tai laajemman yleisön 

 
263 UN General Assembly Resolution Res. 61/295 (A/RES/61/295, 13 September 2007) 

äänestystaulukko. Neljän vastaan äänestäneen valtion lisäksi, yksitoista valtiota äänesti tyhjää. 
264 Villeneuve 2016, s. 213, 223–224 ja 230. 
265 He käyttävät sanaa normi tässä yhteydessä oikeussosiologisessa merkityksessä viitaten sellaisiin 

vuorovaikutuksen muotoihin, joiden välityksellä yhteisö saa jäsenensä toimimaan tai ajattelemaan 

yhdenmukaisella tavalla. 
266 Lenz – Viola 2017, s. 939–960. Ks. myös Dellmuth – Tallberg 2015 ja Heupel – Hirschmann, – 

Zürn 2017. 
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keskuudessa, riippuen instituution toiminnasta. Tällainen tilanne on omiaan 

synnyttämään painetta instituution muutokseen. 

1.6.4 Suhtautuminen pehmeään sääntelyyn Suomessa 

Perustuslakivaliokunta on korostanut kansainvälisten 

ihmisoikeusvalvontaelinten suositusten ja päätelmien, siis ainakin osan 

yleensä pehmeään sääntelyyn luettavan normiston noudattamista.267 

Suomessa myös Ihmisoikeuskeskus, erityisvaltuutetut ja laillisuusvalvojat 

viittaavat siihen ajoittain. Ihmisoikeuksia ajavat järjestöt käyttävät omassa 

vaikuttamistoiminnassaan pehmeää sääntelyä hyödykseen. Soft law onkin 

jatkuvasti läsnä käytännön perus- ja ihmisoikeustyössä, ja sillä on myös 

merkitystä. Varsin yleisesti tutkijat Suomessa ovat tarkentaneet, että 

pehmeällä sääntelyllä voi tosiasiallisesti olla oikeudellisia vaikutuksia, vaikka 

se ei muodollisesti ole oikeudellisesti velvoittavaa.268 Tapio Määttä kytkee 

tämän muotoilun erittelyyn vahvasti velvoittavista, heikosti velvoittavista ja 

sallituista oikeuslähteistä sen pedagogisen käyttökelpoisuuden ja selkeyden 

vuoksi.269  

Pehmeää sääntelyä on käytetty myös Suomessa eri oikeudenaloilla. Jo 

1980-luvulla Jyrki Tala tunnisti kuluttajansuojan näkökulmasta useita 

sellaisia soft law -tyyppisiä ohjausmuotoja, joiden ajatellaan toimivan 

oikeussääntöjen tavoin, mutta jotka eivät muodollisesti ole velvoittavia.270 

Sittemmin soft law’lla on kuvattu oikeudellisen ratkaisutoiminnan 

normiperustan laajentumista ja oikeuslähdeopin monipuolistumista.271 Veli-

Pekka Viljanen on vahingonkorvausoikeuden teoreettista perustaa 

käsittelevässä artikkelissa osoittanut, että vahingonkorvausoikeudessa 

käytetään lisääntyvässä määrin tuottamusarvioinnin mittapuuna 

puoliviralliseksi soft law’ksi” ja ”puolisäädännäiseksi, ei-viralliseksi 

 
267 PeVL 1/2010 vp, s. 3/II. 
268 Koskenniemi 1998, s. 371, Hakapää 2003, s. 22. 
269 Määttä 2005, s. 381–382. 
270 Tala 1986, s. 127–128, 138. 
271 Määttä 2005, s. 343 
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oikeudeksi” kutsuttua aineistoa.272 Tapio Määttä puolestaan on osoittanut, 

kuinka korkein hallinto-oikeus viittaa ratkaisujensa perusteluissa hyvin 

pidättyväisesti hallinnollisen ohjauksen muodossa annettuun soft law’hon 

toisin kuin eurooppaoikeudelliseen soft law’hon. Määttä on myös katsonut, 

että soft law olisi tunnistettava ainakin ympäristöoikeuden alueella omaksi 

erityiseksi oikeuslähteeksi alan yleisissä opeissa.273  

Pehmeän sääntelyn merkitystä kansallisen oikeuden oikeuslähteenä ovat 

käsitelleet myös Kaarlo Tuori ja Teuvo Pohjolainen. Tuori on kuvaillut soft 

law’ta eräänlaisena myöhäismodernin ajan tavanomaisena oikeutena, jolla on 

tärkeä sija uusien oikeudenalojen tai oikeudenala-kandidaattien 

itseymmärryksessä, mutta jotka haastavat perinteistä oikeuslähdeoppia.274 

Pohjolainen luonnehtii soft law’n olevan pohjimmiltaan tietoisesti luotu 

normisto, ja tämä lähtökohtainen pyrkimys ohjaavan säännöstön luomiseen 

merkitsee hänen mukaansa sitä, ettei soft law ole siten sisällöllisesti 

välttämättä ”pehmeää”, vaikka muodollisen velvoittavuuden osalta tällainen 

luonnehdinta voitaisiin ehkä esittää.275 

Scheinin, joka itse on toiminut YK:n ihmisoikeuskomitean jäsenenä, ei ole 

nähnyt periaatteellista eroa komitean yksilövalitustapauksissa antamien 

päätösten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden vaikutuksesta 

suomalaisiin lainkäyttöratkaisuihin. Hänen mukaansa kummassakin 

tapauksessa kyse on kansainvälisen sopimuksen auktoritatiivisen tulkitsijan 

näkemyksistä, jotka suomalaisen tuomarin tulee tuntea ja ottaa huomioon 

voidakseen soveltaa sopimusmääräyksiä oikein. Ohjaava vaikutus on hänen 

mukaansa suurempi, mikäli ratkaisu koskee Suomea, mutta periaatteellisesti 

vaikutustapa on hänen mukaansa sama myös silloin, kun päätös on koskenut 

toista valtiota.276  

 
272 Viljanen 2005, s. 438–440. Artikkelissaan Viljanen tarkoittaa tällä aineistolla muun muassa 

viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia, jotka ”eivät ole normaalin oikeuslähdeopin mukaan 

oikeudellisesti velvoittavia normeja”, mutta joita käytetään vahingonkorvausoikeudessa ”sekä 

indikoimaan edellytettävän huolellisuuden tasoa että defenssiperusteina, kun pyritään 

puolustautumaan huolimattomuusväitteitä vastaan”. 
273 Määttä 2005, s. 369. 
274 Tuori 2004, s. 1213. 
275 Pohjolainen 1998, s. 438–443. 
276 Scheinin 1999, s. 285. 
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Soft law on oikeuskirjallisuudessa yhdistetty myös suoraan eduskunnan 

oikeusasiamiehen toimintaan. Kirsi Kuusikon mielestä oikeusasiamieslain 10 

§:n 2 momentin säännös huomion kiinnittämisestä perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista edistäviin näkökohtiin voidaan ymmärtää erityisenä perus- ja 

ihmisoikeusmyönteiseen tulkintaan ohjaavana säännöksenä, joka antaa 

oikeusasiamiehelle mahdollisuuden ohjata julkista hallintoa kehittämällä soft 

law -tyyppistä sääntelyä.277 Husa on luonnehtinut oikeusasiamiehen roolia 

viranomaistoiminnan ”opetuksellisena ohjaajana ja hyvän hallinnon perus- ja 

ihmisoikeudellisten suuntaviivojen osoittajana”. Hän on nimennyt tällaisen 

ohjauksen täsmäohjatuksi soft law’ksi, johon kuuluu usein myös se, että 

argumentaatiossa juridiset ja muut näkökohdat kietoutuvat toisiinsa. 

Tällaiseen ohjaukseen liittyvät Husan mukaan myös varsin luontevasti muut 

pehmeät keinot, kuten verkkosivuilla tapahtuva tiedottaminen, ja esimerkiksi 

laillisuusvalvontaan liittyvät lehtiartikkelit, esitelmät ja haastattelut.278 

 

  

 
277 Kuusikko 2011, s. 320–321. 
278 Husa 2002, s. 374. av 84. Samansuuntaisesti myös OA kertomus 2000 s. 80 ja Koskinen – Kulla 

2011, s. 19.  
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2. PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMISEN 
TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA JA INSTITUTIONAALISIA 
PERUSTEITA KANSALLISELLA TASOLLA 

2.1 Edistäminen perusoikeuksien oikeusvaikutuksena 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 eduskunnan 

perustuslakivaliokunta ilmaisi, että perusoikeudet eivät pelkästään rajoita 

eduskunnan toimivaltaa lainsäätäjänä, vaan niistä voidaan johtaa myös 

lainsäätäjään kohdistuvia aktiivisia toimintavelvoitteita. 

Perusoikeussäännökset on valiokunnan mukaan otettava huomioon myös 

eduskunnan käyttäessä budjettivaltaa.279 Onkin selvää, että perusoikeuksien 

toteuttamiseksi, ja niiden edistämiseksi eduskunnan säätämät tavalliset lait ja 

eduskunnan hyväksymä valtion budjetti ovat aivan keskeisessä asemassa. 

Yhtä lailla on selvää, etteivät perusoikeuksien oikeusvaikutukset rajoitu 

yksistään lakien säätämiseen ja taloudellisten resurssien ohjaamiseen. Perus- 

ja ihmisoikeuksien erilaisista vaikutustavoista oikeusnormien asettamisessa ja 

soveltamisessa esitettiin perusoikeusuudistuksen aikaan 

oikeuskirjallisuudessa erilaisia jaotteluja.280 Heikki Karapuu ja Kaarlo Tuori 

ryhmittelivät taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 

vaikutuksia kunnioittamis-, suojaamis- ja toteuttamisvelvollisuuden pohjalta 

samansuuntaisesti:  

1. Tulkintavaikutus. Vaikutus muiden oikeusnormien tulkintaan 

perusoikeusmyönteisellä tavalla. 

2. Kompetenssi-, eli toimeksiantovaikutus. Perusoikeus antaa 

lainsäätäjälle tai viranomaiselle sellaisen toimivallan toimia 

velvoitteen toteuttamiseksi. jota tällä muutoin ei olisi vaikkapa jonkin 

(toisen) perusoikeuden vuoksi, ja oikeus asettaa julkiselle vallalle 

velvoitteen ryhtyä toimenpiteisiin oikeuden toteuttamiseksi. 

 
279 PeVM 25/1993 vp s. 3–5/II. 
280 Kiinnostavaa on se yleinen huomio, että perusoikeuksien oikeusvaikutuksien jaottelu 

kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on paljon hienosyisempää kuin ihmisoikeuksien oikeusvaikutusten 

jaottelu kansainvälisessä kirjallisuudessa.  
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3. Huononnukset kieltävä vaikutus/heikennyskieltovaikutus. Oikeus 

kieltää julkista valtaa heikentämästä oikeuden toteuttamisessa jo 

saavutettua tasoa. 

4. Abrogaatiovaikutus. Viranomaisen on jätettävä soveltamatta 

säännöstä, joka on ristiriidassa perusoikeuden kanssa. 

5. Ohjelmallinen vaikutus. Velvollisuus lainsäädännön tai 

hallintokäytännön uudistamiseen perusoikeuden mahdollisimman 

laajaksi toteuttamiseksi. 

6. Subjektiivisen oikeuden perustaminen/välittömän 

suoritusvelvollisuuden luova vaikutus. Oikeus perustaa välittömästi 

yksilölle julkiseen valtaan kohdistuvan subjektiivisen oikeuden 

sosiaaliseen etuuteen.281 

Scheinin paikansi väitöskirjassaan oikeuksien nimenomaisen 

edistämisvelvoitteen osaksi niiden ohjelmallista vaikutusta siten, että 

edistämisvelvollisuudella viitataan esimerkiksi eräisiin ILO:n 

”periaatesopimuksiin”, joiden ei ole tarkoituskaan toteutua vain 

lainsäädännön kautta.282 Tuorin näkemyksen mukaan, jos taloudellisella, 

sosiaalisella tai sivistyksellisellä oikeudella on ainoastaan ohjelmallinen 

vaikutus, se ei ole oikeudellisesti sitova.283 Näin ajateltaessa 

edistämisvelvollisuuskaan ei olisi oikeudellisesti sitova. 

Nähdäkseni edistämisvelvollisuus voidaaan kuitenkin kiinnittää myös 

osaksi ainakin toimeksiantovaikutusta, ja siten nähdä se myös oikeudellisesti 

velvoittavana. Osana toimeksiantovaikutusta edistämisvelvollisuuden 

voitaisiin esimerkiksi nähdä puoltavan viranomaisen toimivallan käyttämistä 

tavalla, joka parhaiten tukee perusoikeuden toteuttamista. 

Edistämisvelvollisuuden voitaisiin ajatella jopa vaativan julkista valtaa 

aktiivisesti etsimään ja ryhtymään myös sellaisiin perusoikeuksia turvaaviin 

toimenpiteisiin, joita lainsäätäjän ei nimenomaisesti ole norminannossaan 

 
281 Karapuu 1988, s. 78–80. Myöhemmin Karapuu yleisti perustusoikeussäännösten mahdolliset 

oikeusvaikutukset koskemaan myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia hieman muunnetuin 

kuvauksin, ks. Karapuu, 1988 a, s. 88–90 ja Karapuu 1999, s. 82–86. 
282 Scheinin 1991, s. 29. 
283 Tuori – Kotkas 1995, s 162–163, Tuori 1996, s. 845–861. 
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huomioinut. Tällaisen pyrkimyksen osoituksena voisi tulla kyseeseen erilaiset 

kehittämissuunnitelmat tai esimerkiksi asiakaspalautteen seuranta silloinkin, 

kun tällaiseen toimintaan ei viranomaista nimenomaisesti velvoiteta.284 

Tällainen vaikutus olisi mielestäni linjassa myös Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen valtion positiivisia toimintavelvoitteita 

korostavien tulkintojen kanssa. Ongelmana tosin on edistämisvelvoitteen 

ennalta tunnistamiseen liittyvät haasteet, samalla tapaa kuin 

ihmisoikeustuomioistuimen positiivisten velvoitteiden kohdalla. 

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution edistämistehtävän kannalta 

se, että perus- ja ihmisoikeuksien edistämisvelvollisuus liitettäisiin selkeästi 

osaksi muitakin perusoikeuksien oikeusvaikutuksia kuin vain oikeudellisesti 

velvoittamatonta ohjelmallista vaikutusta, olisi nähdäkseni merkittävää. 

Voitaisiin ajatella, että se antaisi kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle 

toimivallan osallistua myös oikeuksien sisällön määrittelyyn vahvemmalta 

pohjalta kuin mitä perusoikeussäännösten vaikutustapojen typologiasta voisi 

päätellä. Vaikka viranomaisen velvollisuus turvata perusoikeuksien 

toteutuminen ei merkitse niiden itsenäistä tulkintaoikeutta, voi sen 

käsittääkseni katsoa merkitsevän sitä, että ei-vakiintuneissa ja avoimissa 

tulkintatilanteissa viranomaisella olisi oikeus – ja myös velvollisuus – 

toimivaltansa puitteissa harkintavaltaansa käyttäen ja toimintaansa 

huolellisesti perustellen toimia perusoikeuksien mahdollisimman hyväksi 

toteuttamiseksi. Toisaalta tämä tapa ymmärtää edistämisvelvollisuus 

oikeusvaikutuksena ei välttämättä suuresti muuttaisi käytäntöä ainakaan 

eduskunnan oikeusasiamiehen osalta. Jo nyt oikeusasiamiehen kannanotoilla 

on perusoikeuksien sisällön määrittelyn ja tulkinnan kannalta merkitystä. Se 

mahdollisesti kuitenkin rohkaisisi kannanottoihin ei-vakiintuneissa ja 

avoimissa tulkintatilanteissa. Tällaisen toiminnan haasteisiin palaan 

myöhemmin. 

Perusoikeuksien edistämisvelvollisuuden kohdentumista yleisesti 

hahmotettaessa on otettava huomioon se, että vaikka valtiolla on vastuu 

perusoikeuksien toteuttamisessa, on se käytännössä siirtänyt huomattavan 

 
284 Esimerkiksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelusta annetut säädökset velvoittavat nykyään 

oppilaitoksia erilaisten suunnitelmien tekemiseen. 
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osan etenkin taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 

toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä kunnille. Kaikissa niissä 

perusoikeussäännöksissä, joihin julkisen vallan erityinen 

edistämisvelvollisuus esimerkiksi on liitetty, kunnat ovat itse asiassa aivan 

keskeisiä toimijoita. Kunnat puolestaan ostavat palvelutuotantoa yksityisiltä 

toimijoilta. Vaikka perustuslaki 121 § turvaakin kunnan asukkaiden 

itsehallinnon, ei perusoikeuksien turvaamista voida kuitenkaan sälyttää yksin 

kuntien vastuulle, tai kunnan asukkaiden tahdon varaan. Perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisesta vastaa viime kädessä valtio. 

Perustuslakivaliokunta on korostanut, että kunnille aiheutuvista tehtävistä ja 

velvoitteista on säädettävä aina lailla, ja tässä yhteydessä on huolehdittava, 

että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävästään.285  

Lainsäädännön valmisteluvaiheessa kaikkia lainsäädännöstä johtuvia 

julkisiin organisaatioihin kohdistuvia kustannuksia ei kuitenkaan 

lainvalmisteluohjeiden mukaan luokitella taloudellisiksi vaikutuksiksi, vaan 

ne ovat niin kutsuttuja viranomaisvaikutuksia.286 Viranomaisvaikutusten ja 

taloudellisten vaikutusten arviointi on tutkimusten mukaan hallituksen 

esityksissä hyvin kattavaa, joskin ne tuodaan vaihtelevasti esille joko 

taloudellisina vaikutuksina tai viranomaisvaikutuksina, tai kokonaan 

erittelemättä.287 Valtionvarainministeriön lausunnossa eduskunnan 

hallintovaliokunnalle on tuoda esiin se, että kunnalliseen 

palvelujärjestelmään kohdistuvien säädösten ennustettavuutta vaikeuttavat 

kunnallisen itsehallinnon periaatteet ja se, että esimerkiksi peruspalvelujen 

valtionosuus kohdennetaan kunnille yleiskatteisena ja laskennallisiin 

määräytymisteki-jöihin perustuvana rahoituksena, jonka käyttöä ei ole sidottu 

määrättyyn käyttötarkoitukseen. Käytännössä tämä johtaa usein siihen, että 

kunnallisen palvelujärjestelmän kehittämiseen tarkoitettu lisärahoitus ei 

kunnallisen päätöksenteon jälkeen kohdennu säädösvalmistelun yhteydessä 

 
285 Ojanen 2003, s. 47. 
286 Säädösehdotusten vaikutusten arviointi ohjeet. Oikeusministeriön julkaisu 2007:6, s. 27–28. 
287 Keinänen – Pajuoja 2020, s. 26–27, 35. 
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ajatellulla tavalla.288 Lainsäätäjän kontrolli perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumiseen kuntatasolla ei siten ole aukoton. 

2.2 Perusoikeuksien yleinen turvaamisvelvoite edellyttää 
aktiivisuutta 

Perustuslain 22 § mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämä perus- ja ihmisoikeuksien yleinen 

turvaamisvelvollisuus tuli uutuutena valtiosääntöömme 

perusoikeusuudistuksen yhteydessä. Kaarlo Tuorin mukaan taustalla vaikutti 

tuolloin saksalainen keskustelu valtion velvoitteesta perusoikeuksien 

suojaamiseksi.289  

Uudistuksen esitöissä yleisen turvaamisvelvoitteen katsottiin merkitsevän 

ennen kaikkea perusoikeuden käyttöä turvaavan ja täsmentävän 

lainsäädännön säätämistä sekä taloudellisten voimavarojen 

kohdentamista.290 Säännöksen katsottiin korostavan myös sitä näkökulmaa, 

että ihmisoikeuksien turvaaminen liittyy ylipäätään kaikkeen julkisen vallan 

käyttöön. Velvollisuuden katsottiin edellyttävän julkisen vallan aktiivisia 

toimenpiteitä yksilön perusoikeuksien suojaamiseksi ulkopuolisilta 

loukkauksilta tai tosiasiallisten edellytysten luomiseksi perusoikeuksien 

käyttämiselle. Lisäksi sen katsottiin korostavan perusoikeuksien aineellista 

turvaamista, eli tosiasiallista toteutumista.291  

Jostain syystä näitä näkökohtia ei kuitenkaan pidetty tuon ajan 

valtiosääntöoikeudellisessa keskustelussa erityisen merkittävinä. Ajattelua 

kuvaavat Veli-Pekka Viljasen sanat: ”säännöksestä tuskin sellaisenaan on 

ihmisoikeuksien osalta johdettavissa merkittäviä uusia oikeusvaikutuksia tai 

velvoitteita, joita ei muulla perusteella olisi jo olemassa”.292 Siinä missä 

 
288 Valtiovarainministeriö lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 29.4.2021 asiassa O 48/2019 

vp, s. 2. 
289 Tuori 2009, s. 334. 
290 HE 309/1993 vp, s. 75/II. 
291 HE 309/1993 vp, s. 75. Jyränki –Husa 2012, s. 392–393, Jyränki 2000, s. 286–287, Saraviita 

2000, s. 178–181, Hidén 1996, s. 768–769, Nikula 1999, s. 886. 
292 Viljanen, V.-P. 1996, s. 808. Ks. myös Saraviita 1998, s. 64–75. 
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lakivaraus- ja viittausjärjestelmää pidettiin täsmällisesti määriteltynä, 

julkisen vallan velvoitteiden tulkinnan katsottiin jääneen melko avoimeksi ja 

kokonaisuutena ottaen järjestelmää pidettiin vaikeaselkoisena. Velvoitteiden 

vaikutuksen arvioinnin ajateltiin jäävän yksityiskohtien osalta tulevan 

lainsäädäntökäytännön varaan.293 

Jälkikäteen katsottuna yleisen turvaamisvelvoitteen rajatun, jopa vähäisen 

merkityksen korostaminen oli ainakin joidenkin valtiosääntöoppineiden 

osalta lyhytkestoinen vaihe. Nimittäin, jo muutama vuosi 

perusoikeusuudistuksen jälkeen esimerkiksi Tuori kytki sen 

perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan sekä positiivisten vaikutusten 

ohjaavaan vaikutukseen hallinnon valmistelu- ja suunnittelutoimintaan.294 

Ilkka Saraviita puolestaan arvioi, että turvaamisvelvoitetta voitaisiin pitää 

rinnasteisena ns. perus- ja ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan periaatteelle, 

jota puolestaan pidettiin merkittävänä perusoikeusuudistuksen myötään 

tuomana oppina.  

Uudet arviot perustuivat ilmeisesti siihen, että perustuslakivaliokunnan 

lausuntokäytännössä yleinen turvaamisvelvoite oli saanut oikeudellista 

vaikutusta juuri tulkintavaikutuksen välityksellä.295 Lainsäätäjän lisäksi 

turvaamisvelvoitteen katsottiin siten saavan jossain määrin merkitystä 

oikeuslaitoksen piirissä yhdessä perustuslain 106 §:n etusijaperiaatteen 

kanssa. Myös perustuslain 107 §:ssä säädetyn yleisen lakia alemmanasteisten 

säädösten valvontajärjestelmän katsottiin voivan kehittyä välineeksi toteuttaa 

perus- ja ihmisoikeussäännösten turvaamisvelvoitetta.296 

Turvaamisvelvoitetta katsottiin toteutettavan hyvin konkreettisessa 

muodossa ylimpien laillisuusvalvojien toimenpitein, vaikka ainakin 

myöhemmin huomautettiin, etteivät he ”hevin voine käyttää pelkkää viittausta 

PeL 22 §:ään omien sanktioittensa [---] yksinomaisena perusteena”.297  

 
293 Saraviita 2000, s. 112. 
294 Tuori 1999, s. 5. 
295 Saraviita 2000, s. 180. 
296 PL 107 §:n mukaisesti: ”Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on 

ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa 

viranomaisessa”. Ks. Saraviita 2000, s. 179–180. 
297 Saraviita 1998, s. 211, Saraviita 2000, s. 180, Saraviita 2011, s. 294.  
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Yleinen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus näyttäytyy siten 

siinä mielessä epäitsenäisenä, että se tulisi sovellettavaksi vain yhdessä jonkin 

nimenomaisen perusoikeussäännöksen tai ihmisoikeusmääräyksen kanssa. 

Tuori on nähnyt tämän kytkeytyvän erityyppisten perusoikeussäännösten 

välisten erojen suhteellistamiseen. Siinä missä taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia koskeviin säännöksiin on otettu nimenomaisia 

lainsäätäjään tai julkiseen valtaan kohdistuvia toimeksiantoja, yleisen 

turvaamisvelvollisuuden merkitys korostuisi muun tyyppisten 

perusoikeuksien yhteydessä.298  

Turvaamisvelvollisuuden tehokkuusongelmana on pidetty sen 

sanktioimattomuutta. Saraviidan mukaan se näyttää ”olevan siinä määrin 

yleisluonteinen, ettei sen huomioimatta jättämisestä hevin voida tiukan 

legaliteettiperiaatteen vallitessa käyttää virkamiesoikeudellisen sanktioinnin 

oikeusperustana.299 Tehokkuuden kannalta merkitystä on nähty myös sillä, 

ettei valtiovallan käyttäjiä, etenkään eduskuntaa suvereenina lainsäädäntö- ja 

budjettivallan käyttäjänä, voida oikeudellisesti sitoa perus- ja 

ihmisoikeustoteutuksiin.300 Toisaalta turvaamisvelvoitteen on nähty 

kohdistuvan myös lainvalmisteluun, joskin vähäisemmässä merkityksessä 

kuin esimerkiksi kysymys perusoikeuksien rajoitusedellytyksistä.301 

Jaakko Husa ja Teuvo Pohjolainen kytkevät perusoikeuksien 

edistämisvelvoitteen ja perusoikeuksien yleisen turvaamisvelvoitteen toisiinsa 

siten, että turvaamisvelvoitteen johdosta julkisen vallan tulee toimia niin, että 

perusoikeudet tulevat yhä paremmin toteutetuiksi. Käytännössä valtio 

toteuttaa tätä edistämisvelvoitetta heidän mukaansa lainsäädännöllä ja 

oikeuksien soveltamistilanteissa velvoite toteutuu perusoikeusmyönteisellä 

laintulkinnalla.302 Velvoite kohdistuu kuitenkin koko julkiseen valtaan, 

kaikkiin valtion ja kuntien viranomaisiin ja toimielimiin ja edellyttää 

positiivisin toimenpitein edistämään oikeuksien mahdollisimman hyvää 

 
298 Tuori 1999, s. 667–668. 
299 Saraviita 2011, s. 294. 
300 Saraviita 2000, s. 180. 
301 Hautamäki 2014, s. 258–260. 
302 Husa – Pohjolainen 2008, s. 135. 
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toteutumista kaikessa toiminnassa.303 Nykyinen eduskunnan oikeusasiamies 

Petri Jääskeläinen on katsonut perustusoikeuksien yleisen 

turvaamisvelvoitteen sisältävän velvoitteen myös perusoikeusloukkausten 

hyvittämiseksi.304 

2.3 Perusoikeuksien erityiset edistämisvelvollisuudet 

Oikeuksien tehokkuudesta lähtevä ajattelu näkyy valtiota perusoikeuksien 

toteuttamiseen velvoittavina lausekkeina, perustuslain 22 §:n julkisen vallan 

perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen lisäksi eräiden muiden 

perusoikeuksien kohdalla erityislausekkeina, nk. optimointikäskyinä.305 

Perustus- ja ihmisoikeuksien yleisen turvaamisvelvoitteen lisäksi perustuslain 

perusoikeusluettelon neljään perusoikeussäännökseen sisältyy nimeomainen 

julkiseen valtaan kohdistuva edistämisvelvollisuus:  

1. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä 

työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista 

määrättäessä. (6 § 4 momentti)  

2. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua 

yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan 

päätöksentekoon. (14 § 4 momentti) 

3. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan 

jokaiselle oikeus työhön. (18 § 2 momentti) 

4. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä 

väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden 

lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 

hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. 

 
303 Ibid. 204, Sarja 2007, s. 376. 
304 Jääskeläinen 2011, s. 432. 
305 Perus- ja ihmisoikeuksien periaateulottuvuudesta ks. Alexy 200o, s. 418–419, Viljanen V.-P. 

1993, s. 359, Neuvonen –Rautiainen 2013, s. 1015. Ks. myös kritiikkiä perusoikeuksien ymmärtämisestä 

optimointikäskyinä Helin 2012, s. 20 ja Sasi 2015, s. 80. 
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Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea 

asumisen omatoimista järjestämistä. (19 § 3 ja 4 momentti) 

 

Yksi näistä erityisen edistämisvelvollisuuden sisältämistä perusoikeuksista 

kytkettiin nimenomaisesti paikallisen tason toimintaan. Perustuslain 14 §:ssä 

säädettyjen vaali- ja osallistumisoikeuksien todettiin kehittyneen yhä 

selvemmin yksilön perusoikeuksiksi ja edistäminen kytkettiin kunnallisen 

ääni- ja äänestysoikeuden nostoon perustuslain tasolle, koska 

vaikuttamismahdollisuus paikallisen tason päätöksentekoon voitiin rinnastaa 

valtiollisiin vaali- ja osallistumisoikeuksiin. Esitöissä esimerkkeinä 

edistämisestä mainittiin osallistumisjärjestelmiä koskevan lainsäädännön 

kehittäminen, vapaa kansalaistoiminta ja osallistumista varten luodut 

nimenomaiset mekanismit, kuten ”kansanaloite”.306  

Perusoikeusuudistuksen aikaan erityisen edistämisvelvollisuuden 

katsottiin täydentävän yleistä turvaamisvelvollisuutta, samalla tapaa kuin 

yleisen turvaamisvelvollisuuden katsottiin täydentävän 

perusoikeusäännöksiä. Erityisen edistämisvelvoitteen omaavien 

perusoikeuksien katsottiin kuitenkin olevan velvoittavuudeltaan jollain tavalla 

astetta tiukempia kuin ne perusoikeussäännökset, joihin oli sisällytetty 

kvalifioitu lakivaraus, sääntelyvaraus tai muu lakiviittaus.307 

Nimenomaista tutkimusta näistä erityisistä edistämisvelvollisuuksista ei 

juurikaan ole. Karoliina Ahtela on tasa-arvoon liittyvässä tutkimuksessaan 

katsonut tasa-arvon edistämisen saavan erityistä painoa, koska se on 

nimenomaisesti ja kansallisella päätöksellä sisällytetty juuri perustuslakiin.308 

Outi Anttila on huomauttanut, että säännös sisältää yleisemmän lainsäätäjään 

kohdistuvan velvoitteen lainsäädännön kehittämiseksi, mutta että se kuvastaa 

käsitystä yhdenvertaisuudesta laajemminkin positiivisena velvoitteena 

(positive duty). Näin kyse on ”tasa-arvon edistämisvelvoitteesta, ei vain 

 
306 HE 309/1993 vp, s. 61, säännös oli alkujaan 14 § 3 momentissa. Esitöissä myös huomautettiin, 

ettei säännös rajaa yksilön vaikuttamismahdollisuuksia itseään koskeviin asioihin iän perusteella. 

Päinvastoin säännöksen katsottiin edellyttävän yhdessä 5 §:n 3 momentin kanssa, että myös lapsille 

turvataan mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin heidän kehitystään vastaavasti. 
307 Saraviita 1998, s. 94–96, vrt. Saraviita 2005, s. 331–332. 
308 Ahtela 2004, s. 96–111. 
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perustuslaillisesta toimeksiannosta”. Anttila katsoo myös, että esimerkiksi 

positiivinen erityiskohtelu tasa-arvon tosiasialliseksi toteutumiseksi voi olla 

juuri tuon edistämisvelvoitteen täyttämistä, joskin hän huomauttaa, että 

positiivinen erityiskohtelu, joka merkitsee sukupuolen perusteella tehtävää 

erottelua, edellyttää erityisen painavia perusteita.309  

Ojanen ja Scheinin ovat astetta pidemmälle mennen todenneet, että eräissä 

tilanteissa positiivinen erityiskohtelu saattaa olla suorastaan julkisen vallan 

velvollisuus perustuslain 22 §:n yleisen perusoikeuksien turvaamisvelvoitteen 

ja tasa-arvon edistämisvelvoitetta koskevan erityissäännöksen nojalla. 

Heidänkin mukaansa tällöin on huomioitava se, että muodollisesta 

yhdenvertaisuudesta poikkeaminen tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 

turvaamiseksi on mahdollista vain hyväksyttävän tarkoituksen ja 

suhteellisuusperiaatteen rajoissa.310  

Erityisten edistämisvelvoitteiden ymmärtämiseksi on syytä myös muistaa, 

että perusoikeuksien vaikutustapojen hahmottelussa oli nähtävissä 

pyrkimystä pois yksioikoisesta jaosta positiivisiin ja negatiivisiin oikeuksiin. 

Sosiaaliturvaa koskevan säädöksen osalta erityisyyttä toisaalta kuitenkin myös 

korostettiin. Esimerkiksi Scheinin korosti sitä, etteivät 

perusoikeusuudistuksen esitöissä tehdyt viittaukset taloudellisiin 

voimavaroihin kohdistuneet perusoikeuksiin yleensä eivätkä edes sosiaalisiin 

perusoikeuksiin yleisesti, vaan ne oli esitetty koskien sosiaaliturvaa ja sen 

yhteydessä aktualisoituvaa kehittämis- ja toimintavelvoitetta. Scheininin 

pelkona oli, että uudet säännökset sosiaalisista perusoikeuksista tyhjenisivät 

jonkinlaiseen ”kokonaisharkintaan”, jossa oikeuksien kulloinenkin 

toteutustaso ja -tapa suhteutettaisiin yhteiskunnan taloudellisiin 

voimavaroihin.”311 Hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan seuraavasti: 

”Useat ehdotetut perusoikeudet ovat riippuvaisia käytettävistä taloudellisista 

voimavaroista. Tämä koskee paitsi taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

 
309 Anttila 2013, s. 134, 139, 141 ja HE 309/1993, s. 44, sekä PeVL 40/2004, 2/I ja PeVL 10/2003, 

3/I.  
310 Ojanen –Scheinin 2011, s. 252–253. 
311 Scheinin 1997, s. 115–116. Scheinin piti lainsäätäjään kohdistuvaa sosiaaliturvajärjestelmien 

kehittämiseen liittyvää toimintavelvoitetta varsin korkean abstraktiotason vaikutuksena. 
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oikeuksia myös useita perinteisiä vapausoikeuksia ja kielellisiä oikeuksia. 

Esimerkiksi henkilökohtaisen turvallisuuden ja omistusoikeuden suoja 

edellyttää toimivaa poliisi-, syyttäjä- ja oikeuslaitosta. Perusoikeussäännösten 

vaikutus näkyy eduskunnan päättäessä talousarvion sisällöstä ensi sijassa 

käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen kohdentamisessa. 

Ehdotetut taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat 

säännökset on kirjoitettu pääsääntöisesti julkisen vallan turvaamis- ja 

edistämisvelvollisuuksiksi. Niistä johtuvien velvoitteiden täsmentäminen sekä 

etuusjärjestelmien täsmällisempi määrittely jää tavallisen lainsäädännön 

varaan. Siten myös kysymys perusoikeuksien toteuttamisen edellyttämistä 

taloudellisista voimavaroista ratkaistaan normaalisti kunkin 

lainsäädäntöhankkeen yhteydessä.”312 

Myöhemmässä analyysissä Riku Neuvonen ja Pauli Rautiainen ovat 

katsoneet, että valtion toimintavelvoitteiden oikeusvaikutukset jäivät 

perusoikeusuudistuksessa epäselviksi, kun niiden eriyttäminen 

turvaamisvelvoitteisiin, edistämisvelvoitteisiin ja ohjelmallisiin säännöksiin ei 

onnistunut. Tämä johtui heidän mukaansa siitä, että 

valtiosääntöoikeudellisessa keskustelussa ei päästy yhteisymmärrykseen siitä, 

miltä osin perusoikeudet kuuluvat mihinkin kategoriaan, minkä lisäksi 

perustuslain 22 §:ssä säädetty julkisen vallan yleinen perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ”oli omiaan vaikeuttamaan 

tehtävää”.313  

 
312 HE 309/1993 s. 35. 
313 Neuvonen –Rautiainen 2015, s. 226. Samassa artikkelissa he käsittelevät myös PL 19 §:n 

turvaamiin sosiaalisiin perusoikeuksiin sisältyvää hierarkiajärjestelmää, jossa he asettavat säännöksen 

3 ja 4 momentin lakivarauksettomat turvaamis- ja edistämisvelvollisuudet hierarkian kolmannelle 

portaalle yhdessä 3 momentin lakivarauksen sisältävän velvoitteen kanssa, s. 245–246.  
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2.4 Perustuslakivaliokunnan kannanottoja yleisestä 
turvaamisvelvoitteesta ja erityisistä 
edistämisvelvoitteista 

Pauli Rautiainen kirjoitti vuonna 2013, että perustuslakivaliokunta käsittelee 

”ani harvoin” sellaisia lakiehdotuksia, jotka liittyvät perusoikeuksien 

positiivisiin ulottuvuuksiin muutoin kuin silloin, kun on kyse tilanteesta, jossa 

perusoikeuden toteutumisen taso heikkenee.314 Tämän tutkimuksen aineiston 

perusteella vaikuttaa, että tällaisia muitakin kuin perusoikeuden toteutumisen 

tason heikkenemiseen liittyviä kannanottoja on kuitenkin lisääntyvässä 

määrin. Tutkimusaineisto koostuu perustuslakiin liittyvien 

perustuslakivaliokunnan lausuntojen ja mietintöjen tietokannasta (nk. 

Saraviita-tietokanta) otettuun aineistoon. Siinä oli tutkimushetkellä yhteensä 

26 kpl vuosina 2000–2018 annettua perustuslain 22 §:ään viittaavaa 

lausuntoa tai mietintöä, joista 19 kpl oli annettu vuonna 2012 tai sen jälkeen. 

Vastaavasti perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen on esiintynyt lausunnoissa 

ja mietinnöissä käsitteenä 70 kertaa, kaikki maininnat ovat vuoden 2015 

jälkeen.315 

Ennen aineiston käsittelyä, on syytä muistuttaa siitä sinänsä itsestään 

selvästä lähtökohdasta, että lukuisiin säädöshankkeisiin sisältyy perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamisen ja edistämisen kannalta olennaisia tavoitteita. 

Välttämättä kaikki tällaiset esitykset eivät päädy perustuslakivaliokunnan 

arvioitavaksi. Perustuslain 74 §:n mukaan valiokunta antaa lausuntonsa se 

käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden 

perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin. Eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin jos 

eduskunnan valiokunnassa on epäselvyyttä valmistelevasti käsiteltävän 

lakiehdotuksen tai muuan asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta 

ihmisoikeussopimuksiin, lausuntoa tulee pyytää perustuslakivaliokunnalta. 

 
314 Rautiainen 2013, s. 277. 
315 Tutkimuksen viimeistelyvaiheessa kävin läpi vielä vuosien 2019–2020 lausuntoja, joskaan en 

aivan systemaattisesti lausuntojen suuren määrän vuoksi (vuoden 2019 valtiopäivillä valiokunta antoi 

lausuntoja 17 kpl ja vuoden 2020 valtiopäivillä 45 kpl).  
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Lähtökohtana siten on, ettei perus- ja ihmisoikeuksien kannalta 

ongelmattomia lakiehdotuksia välttämättä tarvitse käsitellä 

perustuslakivaliokunnassa lainkaan. Käytännössä suuret kokonaisuudistukset 

arvioidaan perustuslakivaliokunnassa säännönmukaisesti, vaikka niiden 

valmistelussa onkin pyritty ennalta poistamaan perusoikeusongelmat, kun 

taas perusoikeuksien kannalta myönteiset, mutta pienet muutokset eivät 

välttämättä päädy lainkaan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Tuore 

esimerkkinä kokonaisuudistuksesta, jonka käsittelyssä valiokunta ilmaisi 

nimenomaisesti pitävänsä ”sääntelyn tavoitteita sinänsä hyväksyttävinä ja 

sivistyksellisiä perusoikeuksia edistävinä” on oppivelvollisuuden 

laajentamista koskeva hallituksen esitys.316 Myös eräissä 

perustuslakivaliokunnan tuoreissa lausunnoissa on viitteitä perusoikeuksien 

edistämisen nimenomaisesta huomioimisesta.317  

Se, lausuuko perustuslakivaliokunta perustuslain 22 §:n yleisestä 

turvaamisevelvollisuudesta tai ihmisoikeuksien edistämisestä, riippuu paljolti 

lainsäädäntöesityksen luonteesta ja laajuudesta. Varsinaista estettä 

positiivisille lausumille ei perustuslain 74 § kuitenkaan aseta. Siitä, kuinka 

paljon tai vähän perustuslakivaliokunta lausuu perus- ja ihmisoikeuksia 

turvaavista tai edistävistä näkökohdista ei siten voida päätellä sitä, kuinka 

paljon lainsäätäjä edistää perus- ja ihmisoikeuksia. 

On sanottu, että perusoikeusuudistuksen jälkeisinä vuosina 

perustuslakivaliokunnan käytäntö osoitti, etteivät perusoikeudet estäneet 

lainsäätäjää toteuttamasta demokraattisessa oikeusvaltiossa hyväksyttäviä 

tavoitteitaan.318 Nykyään julkisuudessa vaikuttaa vallalla olevan käsitys, jonka 

mukaan perusoikeudet estävät lainsäätäjään toteuttamasta tavoitteitaan, ja 

uudistukset ”tyssäävät” perustuslakivaliokuntaan. Syynä tähän lienevät 

muutamat isot lainsäädäntöhankkeet, joissa perustuslakivaliokunta on 

todennut niissä olevan perustuslainmukaisuuteen liittyviä puutteita. Kun 

esitysten hylkäämistä tai niiden valiokuntakäsittelyä on käsitelty laajasti 

 
316 PeVL 43/2020 vp, s. 2.  
317 PeVL 38/2020 vp, s. 2, PeVL 27/2020 vp, s. 2, PeVL  26/2020 vp, s. 2, PeVL 25/2020 vp 

(työllisyyden edistämiseen liittyvä erityinen toimeksianto).  
318 Viljanen V.-P. 2009, s. 83. 
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julkisuudessa ja tuotu esille perustuslakivaliokunnan asiassa kuulemien 

asiantuntijoiden niihin kohdistama kritiikki, ovat asiantuntijat joutuneet 

kritiikin kohteiksi.319 Samalla perus- ja ihmisoikeudet ovat kuvautuneet 

enemmänkin hankalina jarruina kuin ihmisten vapauksien ja oikeuksien 

takeina.320 Kun asiantuntijoiden säädösehdotuksiin kohdistama arvostelu 

nousee heitä kritisoineiden tahojen mukaan poliittisista syistä eikä kirjoitetun 

perustuslain säännöksistä, näyttäytyy asetelma nurinkuriselta: 

puoluepoliittisesti kootun hallituksen esitykset eivät olekaan poliittisia, vaan 

poliittisia ovat perustuslakia soveltavien ja tulkitsevien asiantuntijoiden 

kannanotot.321 

Perustuslakivaliokunnan entinen puheenjohtaja Kimmo Sasi322 on ollut 

yksi julkisuudessa etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan uudistuksen 

(sote-uudistus) yhteydessä esiintyneistä kriitikoista.  Sasin mukaan 

perustuslakivaliokunta on ”astumassa alueelle, jossa se päätöksillään loukkaa 

valtiosääntömme ydintä, kansanvaltaisuusperiaatetta”.323 Toisaalta myös hän 

on esittänyt, että perustuslakivaliokunta noudattaa pitkälti kontinentaalista 

traditiota, jossa ratkaisu johdetaan juridiikan käsitteistöstä, eikä niihin sisälly 

filosofista tai laajaa yhteiskunnallista pohdintaa. Tällaisen poliittisen 

pohdinnan hän näkisi eduskunnan elimessä myös erityisen vaikeana, kun 

ratkaisuissa pyritään löytämään poliittinen yhteisymmärrys.324 Se, että 

valiokunta ottaa huomioon elävän elämän realiteetit ja joustaa tilanteen 

mukaan, selittää Sasin mukaan sen, että valiokunnan ratkaisut eivät ole aina 

olleet johdonmukaisia.325 

 
319 Riepula – Kultalahti – Pohjolainen, s. 329–330 (337). 
320 ”Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen esityksen liikkumis-rajoituksista: Voisi johtaa 

”absurdiin” sääntelyyn”, Helsingin Sanomat 31.3.2021, ”Perustuslakivaliokunta hylkäsi hallituksen 

liikkumisrajoitukset – tästä ratkaisussa on kyse”, Ilta-Sanomat 1.4.2021, ”Perustuslakivaliokunta 

tuomitsi tylysti hallituksen esityksen matkailun testaa ja tule -mallista”, MTV Uutiset 15.10.2020, ”HS: 

Vaalipiirien vähentäminen tyssäsi perustuslakivaliokuntaan”, Yleisradio 17.10.2015, Yleisradion 

otsikossa valiokuntaa on kuvailtu myös "kuohuvaksi”, Yleisradio 16.12.2020. 
321 Riepula – Kultalahti – Pohjolainen, s. 330. 
322 Kimmo Sasi toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2003–2011, jäsenenä 

vuosina 2014–2015, sekä varajäsenenä vuosina 1985–1986 ja 2011–2014. 
323 Kimmo Sasin mielipidekirjoitus Aamulehdessä 10.6.2018. 
324 Sasi 2009, s. 166.  
325 Sasi 2015, s. 16. 
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Perus- ja ihmisoikeuksien yleiseen turvaamiseen liittyvien positiivisten 

toimintavelvoitteiden tai edistämisvelvoitteiden johtaminen juridiikan 

käsitteistä voi olla paikoin vaikeaa, tai ainakin vaikeampaa kuin näistä 

oikeuksista johtuvien rajoitusten hahmottaminen, toki riippuen myös siitä, 

mitä juridiikan käsitteillä tarkoitetaan. Jos tällä viitataan lähinnä 

oikeusnormien sääntöulottuvuuteen, on positiivisiin toimiin velvoittavien 

perusoikeuksiin sisältyvien erityisten edistämisvelvoitteiden määrä rajallinen 

ja velvoitteiden luonnehdintaa säännöiksi voidaan pitää ainakin jossain 

määrin ongelmallisena. Tällöin ei kuitenkaan välttämättä tavoiteta sitä perus- 

ja ihmisoikeuksien turvaamiseen liittyvää dynaamista ulottuvuutta, joka on 

ilmeinen osa kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää, ja joka perustuslain 

22§:n säädökseen perusoikeusuudistuksessa nimenomaan haluttiin 

sisällyttää. Mikäli sen sijaan oikeuden käsitteeseen sisällytetään oikeusnormin 

periaateulottuvuus, ongelma ei liene ylitsepääsemätön, vaikka johtaakin 

vaikeisiin poliittismoraalisiin valintatilanteisiin. Juha Lavapuro on pitänyt 

näitä vaikeita ja vaikutuksiltaan laaja-alaisia poliittismoraalisia valintoja 

väistämättöminä myös perustuslakivaliokunnan työssä.326 

Elämme perustuslakivaliokunnan roolia ja asemaa ajatellen turbulenttia 

aikaa, joka nähdäkseni liittyy olennaisesti paitsi perusoikeuksien 

rajoittamisesta käytävään keskusteluun, myös yleisempään ymmärrykseen 

perus- ja ihmisoikeuksien luonteesta ja laajempaan yhteiskunnalliseen 

paineeseen hahmottaa erinäisiä yhteiskunnallisia epäkohtia perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen puutteena. Tässä keskustelussa 

perustuslakivaliokunta, jolla on ollut suomalaisessa valtiokäytännössä 

erityisen vahva auktoriteettiasema ja arvovalta, 327 joutunee kohtaamaan vielä 

lisääkin kritiikkiä. Sama kohtalo odottanee muitakin oikeuden alan 

arvostetuimpia instituutioita.328  

 
326 Lavapuro 2009, s. 230–231. Lavapuro myös kysyy, minkä vuoksi lakien 

perustuslainmukaisuuden valvonta on ylipäätään järjestetty demokraattisesti, jos tulkinnan 

poliittisuuden ei ole tarkoituskaan näkyä toiminnassa.  
327 Hidén 2008, s. 9. 
328 Esimerkiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin kohtaamaa kritiikkiä keväällä 2021 COVID-19 

pandemiaan liittyvän liikkumisvapauden rajoittamista koskevan hallituksen esityksen ”päästämisestä” 

eduskuntaan, voitaneen pitää poikkeuksellisena. 
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Modernin oikeuden instituution tulee ansaita auktoriteettinsa yhä 

uudelleen päätösten perusteluiden vakuuttavuuden kautta, kuten Lavapuro 

on huomauttanut.329 Oikeudellisten ratkaisujen ja niihin sisältyvien 

perustelujen vakuuttavuus tulee demokraattisessa yhteiskunnassa 

arvioitavaksi julkisuuden ja sitä kannattelevan kansalaisyhteiskunnan 

kautta.330. Lavapuro muistuttaa myös oikeudellisen asiantuntijayleisön 

merkityksestä perustuslakivaliokunnan päätösten rationaalista 

hyväksyttävyyttä mittaavana julkisena foorumina.331 Oikeudellinen 

asiantuntijayleisö koostuu pluralisoituneessa oikeusjärjestyksessä 

moninaisista auktoriteeteista.332 Jos ja kun perustuslakivaliokunnan 

perusoikeustulkinnat aiheuttavat epäilyjä, on epäilemättä syytä kiinnittää 

huomiota perusteluiden vakuuttavuuteen ja käydä niistä laajaa keskustelua, 

jota myös Sasi on peräänkuuluttanut.333 

Moninaisten auktoriteettien tapa käydä vuoropuhelua 

perustuslakivaliokunnan kanssa tapahtuu eri tavoin. Kotimainen 

oikeudellinen asiantuntijayleisö on osallistunut keskusteluun 

perustuslakivaliokunnan perusteluista viime vuosina paitsi 

asiantuntijalausuntojen kautta, myös tiedotusvälineissä julkisuudessa esillä 

olleissa asioissa. Vaikka kansainvälinen asiantuntijayleisö ei osallistu 

perustuslakivaliokunnan argumentaatiota koskevaan ajankohtaiseen 

keskusteluun, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tämän yleisön 

näkemyksillä olisi merkitystä. EU:n tuomioistuin EU:n perusoikeuskirjan, 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja 

YK:n sopimusvalvontaelimet ao. ihmisoikeussopimusten ensisijaisina 

auktoritatiivisina tulkitsijoina toimivat omalta osaltaan 

perustuslakivaliokunnan perus- ja ihmisoikeusargumentaation 

hyväksyttävyyden mittapuina ja niiden voidaan ajatella osallistuvan 

 
329 Lavapuro 2009, s. 224. 
330 Tuori 2000, s. 118–122. 
331 Lavapuro 2009, s. 224. 
332 Lavapuro 2010, s. 237–238.  
333 Sasi 2009, s. 166. 
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argumentaation arviointiin viimeistään siinä vaiheessa, kun ne käsittelevät 

jotain tiettyä tapausta.334  

Voidaan kuitenkin perustellusti kysyä, onko oikeudellinen 

asiantuntijayleisö riittävä keskustelufoorumi, kun kyseessä on perustavaa 

laatua olevien oikeuksien tulkinta. Laajan keskustelufoorumin tarpeen voisi 

nähdäkseni ulottaa yksittäisten oikeuksien tulkinnan lisäksi perusoikeuksien 

yleiseen turvaamisvelvollisuuteen, etenkin jos sen merkitys 

perustuslakivaliokunnan kannanotoissa vahvistuu.  

2.4.1 Säätämisjärjestyksen arviointi 

Osassa tarkastelluista perustuslakivaliokunnan viittauksista perustuslain 22 

§:ään oli kyse säätämisjärjestyksen arvioinnista. Kaikissa näissä tilanteissa 

säätämisjärjestystä oli tarkasteltu useamman perusoikeuden kautta, jolloin 

perusoikeuksien yleinen turvaamisvelvoite oli esillä yhtenä 

tarkastelunäkökohtana muiden rinnalla.  

Valiokunta esimerkiksi tarkasteli säätämisjärjestysperusteluissa 

lakiehdotuksia perustuslain 22 §:n rinnalla muun muassa perustuslain 6, 17, 

19, 21, 22 ja 124 §:n kannalta arvioidessaan hallituksen esitystä eduskunnalle 

laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi ja hallituksen esitystä eduskunnalle maakuntien 

perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta 

koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon 

peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun 

hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien 

arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja 

koskien.335  

Käsitellessään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kunnan 

velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille 

ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 

muuttamisesta, säätämisjärjestysperusteluissa ehdotettua sääntelyä arvioitiin 

 
334 Perustuslakivalionkunnan dialogista tuomioistuinten kanssa Ojanen 2009, s. 244. 
335 PeVL 15/2018 vp. 
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Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja perustuslain 19 

§:n turvaaman oikeuden välttämättömään huolenpitoon ja 22 §:ssä säädetyn 

julkisen vallan perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen 

kannalta.336  

Yhdenvertaisuuslain yhteydessä sääntelyä arvioitiin erityisesti 

perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkiellon ja 22 §:n perusoikeuksien 

turvaamisvelvoitteen kannalta, sekä kotirauhan suojan (perustuslain 10 §), 

sananvapauden (perustuslain 12 §) ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

takeiden (21 §:n 2 momentti) kannalta.337  

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa valiokunta katsoi, että 

lakiehdotukset voitiin käsitellä tavallisessa lain säätämisjärjestyksessä. 

Ottaessaan kantaa säätämisjärjestykseen liittyen kansalaisaloitteeseen, jolla 

pyrittiin kumoamaan aiemman kansalaisaloitteen pohjalta hyväksytyt 

avioliittolain muutokset, valiokunta kuitenkin edellytti ”perustuslaista 

johtuvista syistä”, että lakiehdotus ei johtaisi taannehtiviin heikennyksiin 

oikeuteen solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde tai näiden oikeuksien 

käyttämisen oikeusvaikutuksiin. Lausunnossa valiokunta muistutti 

eduskunnan tehneen samaa sukupuolta olevien avioliiton mahdollistavan 

ratkaisun edistääkseen yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa perustuslain 22 §:n 

mukaisesti.338  

2.4.2 Lain säätämisen perustelut 

Kaikkein yleisimmin perustuslain 22 §:n yleiseen turvaamisvelvoitteeseen 

hallituksen esityksen sisällöllisessä arvioinnissa aineistossa viitattiin 

tilanteissa, joissa ehdotetun lainsäädännön katsottiin toteuttavan velvoitetta 

turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, luovan uusia keinoja yksilön 

oikeuksien turvaamiseksi tai parantavan oikeuksien toteutumista muutoin.  

Näin esimerkiksi siinä yhteydessä, kun valiokunta on lausunut laeista 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain 

 
336 PeVL 73/2014, s. 1. 
337 PeVL 31/2014 vp, PeVL 31/2014. 
338 PeVL 1/2017 vp, s. 4. 
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muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.339 Lausuessaan hallituksen 

esityksestä eduskunnalle laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 

annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 

§:n muuttamisesta, perustuslakivaliokunta katsoi, että ehdotus toteuttaa 

perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle asetettua velvoitetta 

turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä perustuslain 22 

§:ssä julkiselle vallalle asetettua velvoitetta turvata perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen.340  

Myös käsitellessään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kunnan 

velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille 

ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 

muuttamisesta, valiokunta katsoi, että lakiehdotus turvaa nykyistä 

paremmin oikeuden välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin 

terveyspalveluihin Suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille.341  

Käsitellessään rikoslain 20 luvun muuttamisesta annettua hallituksen 

esitystä valiokunta katsoi, että ehdotetun kriminalisoinnin suojelukohteina 

ovat seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja ruumiillinen koskemattomuus. 

Säännöksen perustelujen mukaan seksuaalisesti häiritty henkilö joutuu 

mukaan tekijän seksuaalisesti olennaiseen toimintaan vastoin tahtoaan eli 

vastoin itsemääräämisoikeuttaan. Ottaen huomioon perustuslain 7, 10 ja 22 

§:n säännökset perustuslakivaliokunta piti perusteltuna, että yksilöä 

suojataan säännösehdotuksessa tarkoitettua seksuaalista 

itsemääräämisoikeutta loukkaavaa häirintää vastaan myös rikoslain 

keinoin.342 

Erityisen selkeäsanaisia ovat valiokunnan lausunnot kahdessa yhteydessä, 

joissa käsillä on ollut perusoikeuksien merkitys julkista tehtävää hoitavan 

yksityisen tahon toiminnassa. Arvioidessaan hallituksen esityksen 

eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

valiokunta katsoi ehdotetun lainsäädännön konkretisoivan perustuslain 6 §:n, 

 
339 PeVL 7/2000 vp, s. 2. 
340 PeVL 9/2015 vp, s. 2. Ks. myös PeVL 52/2017 vp s. 2 ja PeVM 10/2014.  
341 PeVL 73/2014 vp, s. 2. 
342 PeVL 6/2014 vp, s. 3  
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ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden yhdenvertaisuus- ja 

syrjinnänsuojasäännöksiä sekä panee toimeen perustuslain 22 §:n mukaista 

julkisen vallan velvoitetta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen. Koska kyseessä oli nimenomaan perusoikeussuojan 

kehittäminen, katsoi valiokunta valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun 

lähtökohdat toisenlaisiksi kuin käsiteltäessä perusoikeuksien rajoittamista 

tarkoittavia ehdotuksia. Tästä syystä perustuslakivaliokunta piti tarpeellisena 

arvioida esitystä myös siltä osin, olisiko syytä mennä yhdenvertaisuuden 

toteutumisen edistämisessä joissakin kohdin nyt ehdotettua pidemmälle. 

Ottaen huomioon sen, että julkisia hallintotehtäviä on lisääntyvässä määrin 

siirretty muiden kuin viranomaisten hoidettaviksi, katsoi valiokunta, että 

ehdotettu säännös, jonka mukaan velvollisuutta 

yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen ei olisi julkista tehtävää hoitavalla 

yksityisellä, merkitsisi yhdenvertaisuuden suunnitelmallista edistämistä 

tarkoittavan velvoitteen soveltamisalan kaventumista sitä mukaa kuin julkisia 

hallintotehtäviä annetaan muille kuin viranomaisille. Ottaen huomioon 

perustuslain 6, 22 ja 124 §:n säännökset sekä yhdenvertaisuussuunnitelmien 

keskeinen merkitys etenkin tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttamisen ja 

syrjinnän ehkäisemisen kannalta perustuslakivaliokunta päätyi pitämään 

ongelmallisena, jos merkittäviä viranomaistoimintoja ulkoistettaessa 

viranomaiselle kuuluva velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ei vastaavassa 

määrin siirry tehtävän uudelle hoitajalle. Valiokunta pitikin tärkeänä, että 

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta täsmentää sääntelyä siten, että myös julkista 

hallintotehtävää hoitava yksityinen on tietyin edellytyksin velvollinen 

laatimaan laissa tarkoitetun suunnitelman.343 

Sen lisäksi, että valiokunta on käyttänyt perusteluissaan perusoikeuksien 

yleistä turvaamisvelvoitetta, on se myös arvioinut hallituksen esityksiä jonkun 

tietyn perusoikeuden edistämisen kannalta. Perustuslain 19 §:n mukainen 

erityisen toimeksianto väestön terveyden edistämiseksi on ollut esillä paitsi 

sote-uudistukseen liittyvissä asioissa, myös muissa valiokunnan 

 
343 PeVL 31/2014 vp, s. 5. Ks. myös PeVL 7/2000, s. 2, jossa valiokunta piti tärkeänä, että ”vielä 

selvitetään hyvän hallinnon takeita varmistavien yleislakien saattamista sovellettavaksi tällaisessa 

toiminnassa. 
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lausunnoissa.344 Samaiseen perusoikeussäännökseen sisältyvä velvoite 

edistää oikeutta asuntoon oli esillä hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 

asumistuesta annetun lain muuttamisesta.345  

Tietyn ihmisryhmän oikeuksien edistäminen on puolestaan ollut esillä 

ainakin saamelaisten ja vammaisten henkilöiden osalta. Saamelaiskulttuurin 

jatkuvuuden edistäminen on ollut esillä käsiteltäessä kalastusoikeuksia 

Tenojoen vesistössä.346 Hankintamenettelyä koskevan lainsäädännön 

käsittelyn yhteydessä valiokunta lausui paitsi useiden perusoikeuksien 

turvaamisesta, myös EU:n perusoikeuskirjan 26 artiklan mukaan vammaisten 

henkilöiden oikeuksien edistämisestä itsenäiseen elämään, 

yhteiskunnalliseen ja ammatilliseen sopeutumiseen sekä yhteiskuntaelämään 

osallistumiseen.347 

2.4.3 Taloudellisen voimavarojen suuntaaminen  

Perustuslakivaliokunta on viitannut perusoikeuksien turvaamisvelvoitteeseen 

muutamia kertoja taloudellisten voimavarojen riittävyyteen ja niiden 

suuntaamiseen liittyvissä kannanotoissaan.348 Sosiaali- ja terveyspalveluita 

koskevaan kokonaisuudistukseen kytkeytyvien hallituksen esitysten 

käsittelyssä valiokunta katsoi, että perustuslain 22 §:n mukaiseen 

perusoikeuksien toteuttamisvelvoitteeseen kuuluu valtion vastuu huolehtia 

siitä, että maakunnilla on käytännön edellytykset suoriutua tehtävistään.349 

Käsitellessään valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta 

vuosille 2017–2020 valiokunta lausui varsin laajasti perustuslaillisten 

näkökohtien huomioimisesta lainvalmistelussa. Perustuslain 22 §:ään ja 

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin vedoten valiokunta piti puutteena 

sitä, ettei julkisen talouden talouspolitiikan suunnitelmaan sisältynyt lainkaan 

perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointeja, vaikka suunnitelmaan sisältyi 

 
344 PeVL 11/2016 vp, PeVL 21/2016 vp, PeVL 27/2018 vp. 
345 PeVL 59/2016 vp. 
346 PeVL 5/2017 vp. 
347 PeVL 49/2016 vp, s. 6. 
348 Rautiainen 2013, s. 261–283, Hidén 1996, s. 768–769. 
349 PeVL 26/2017 vp, s. 22. 
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valiokunnan näkemyksen mukaan lukuisia toimenpiteitä, jotka voivat johtaa 

taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisessa jo 

saavutetun tason heikkenemiseen. Valiokunta piti arviointia tärkeänä myös 

suunnitelmaan sisältyvien useiden oikeuksien toteutumisen tasoa parantavien 

toimenpiteiden osalta, koska se näki vaikutusten kohdentuvan eri tavoin eri 

väestöryhmissä.350 Samassa yhteydessä valiokunta lausui myös 

nimenomaisesti oikeusministeriön hallinnonalan määrärahojen 

pienenemisestä ja perustuslain 22 §:ään vedoten muistutti, että 

perusoikeuksien tosiasiallinen toteutuminen edellyttää myös oikeusturvan 

osalta julkisen vallan aktiivisia toimenpiteitä. Perustuslakivaliokunta 

korosti, että oikeusturvan toteuttamisesta vastaavien viranomaisten 

perusrahoitus on turvattava riittävällä tavalla hankalassakin 

taloustilanteessa.351 Samaan aiheeseen liittyen, vuoden 2015 valtion 

talousarvion yhteydessä valiokunta arvioi valtion talousarvioehdotusta 

ainoastaan oikeusministeriön hallinnonalan osalta ja kiinnitti erityistä 

huomiota oikeusturvan toteutumiseen ja oikeusvaltion ydintoimintojen 

turvaamiseen kytkien toisiinsa perustuslain 21 § ja 22 §:t, ja katsoi, että 

perusoikeuksien tosiasiallinen toteutuminen edellyttää myös oikeusturvan 

osalta julkisen vallan aktiivisia toimenpiteitä.352  

2.4.4 EU-sääntelyyn osallistuminen 

Osa perustuslakivaliokunnan viittauksista perusoikeuksien yleiseen 

turvaamisvelvoitteeseen liittyy kantaan, jonka mukaan Suomen perustuslain 

tulee ohjata valtioneuvoston kannanmuodostusta EU-lainsäädännön 

valmistelussa. Näissä lausunnoissa valiokunta on muistuttanut, että 

perustuslain 1 §:n 3 momentti yhdessä perustuslain 22 §:ssä säädetyn perus- 

ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuuden kanssa merkitsee, että 

valtioneuvoston tulee osallistua EU-säädösehdotusten valmisteluun tavalla, 

joka turvaa perus- ja ihmisoikeuksia Suomen lisäksi koko Euroopan 

 
350 PeVL 19/2016 vp, s. 2. 
351 PeVL 19/2016 vp, s. 4. 
352 PeVL 29/2014 vp. 
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unionissa. Valiokunnan mielestä Suomen tavoitteena pitäisi 

asetusehdotuksen laadinnassa olla perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen 

parantaminen.353  

2.4.5 Lainvalmistelun ja politiikkaohjelmien tukeminen 

Käsitellessään valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoa sekä kansallista perus- 

ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa perustuslakivaliokunta on myös lausunut 

perusoikeuksien yleisestä turvaamisvelvoitteesta.  

Suomen ensimmäistä kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa 

käsitellessään valiokunta toisti sen ohjelmassa julkilausutun näkemyksen, että 

ohjelma on laadittu konkretisoimaan perustuslain 22 §:ssä ilmaistua perus- 

ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuutta sekä vahvistamaan suomalaista 

yhteiskuntaa tehostamalla yksilön oikeuksien toteutumista.354  

Vuonna 2014 valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon yhteydessä valiokunta 

korosti hallituksen esitysten valmistelun kehittämistä niin, että 

säätämisjärjestysperusteluissa tarkasteltaisiin ehdotuksia myös perustuslain 

22 §:n mukaisen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen eikä 

ainoastaan mahdollisten perus- ja ihmisoikeusristiriitojen kannalta.355  

Vuonna 2017 perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman osalta valiokunta on 

nimenomaisesti katsonut, että toimintaohjelma on hyvä keino toteuttaa 

perustuslain 22 §:n sisältämää perus- ja ihmisoikeuksien 

turvaamisvelvoitetta. Valiokunnan näkemyksen mukaan toimintaohjelman 

avulla voidaan konkreettisin, poikkihallinnollisin toimenpitein puuttua 

havaittuihin perus- ja ihmisoikeusongelmiin ja edistää systemaattisesti ja 

suunnitelmallisesti ongelmien ennaltaehkäisemistä. Perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen systemaattiseksi edistämiseksi valiokunta on 

myös katsonut, että perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma tulisi laatia joka 

hallituskaudella.356  

 
353 PeVL 8/2018 vp, s.4, PeVL 20/2017 vp, s. 6, PeVL 53/2017 vp, s. 5 ja samasta asiasta myös PeVL 

32/2017 vp.  
354 PeVL 16/2012 vp, s. 1. 
355 PeVL 52/2014 vp, s. 3. 
356 PeVL 56/2017 vp, s. 1–2. 
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2.4.6 Eräitä muita kannanottoja  

Perustuslakivaliokunta on viitannut yleiseen perusoikeuksien 

turvaamisvelvoitteeseen myös perustellessaan kantaansa tulkinnanvaraisen 

sääntelyn estämiseksi, arvioidessaan perusoikeuksien rajoittamisperusteiden 

hyväksyttävyyttä ja punnitessaan kahden perusoikeuden välistä suhdetta. 

Käsitellessään muun muassa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

oikeusturvaan liittyvää ns. määritelmäasetusta357 valiokunta katsoi, että 

Suomen tulisi lisäksi pyrkiä huolehtimaan perustuslain 1 §:n 3 momentin ja 

22 §:n johdosta siitä, että palauttamiskiellon ehdottomuutta ei tehdä 

suhteelliseksi tulkinnanvaraisilla säännöksillä, jotka voivat käytännössä 

mahdollistaa palautuskiellon ehdottomuudesta poikkeamisen sellaisissa 

jäsenvaltioissa, joiden valtiosääntöinen sääntely tai sitä turvaavat 

oikeudelliset käytännöt eivät kykene takaamaan kiellon asianmukaista 

soveltamista.358  

Samaan aihepiiriin jossain määrin kytkeytyen valiokunta on myös 

katsonut, että hallituksen esityksessä mainittua Suomen houkuttelevuuden 

vähentämistä turvapaikanhakumaana on pidettävä perusoikeuksien 

rajoittamisperusteiden hyväksyttävyysvaatimuksen kannalta varsin 

ongelmallisena perusteena lainsäädäntöhankkeelle, kun otetaan huomioon 

perustuslain 22 §:ssä julkiselle vallalle asetettu velvollisuus turvata perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen.359 

Kahden perusoikeuden välissä punnintatilanteessa perustusvaliokunta on 

katsonut, että perustuslain 22 §:ssä julkiselle vallalle asetetusta 

perusoikeuksien turvaamisvelvoitteesta on johdettavissa lainsäätäjään 

kohdistuva velvoite järjestää muun muassa perustuslain 19 §:n mukaiset 

tukijärjestelmät sellaisiksi, että yksilöillä on riittävät tosiasialliset 

 
357 Määritelmäasetus on Euroopan komission 13 päivänä heinäkuuta 2016 tekemä ehdotus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja 

kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, 

pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä 

myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemaa 

koskevan neuvoston direktiivin muuttamiseksi. 
358 PeVL 20/2017 vp, s. 7–8. 
359 PeVL 27/2016 vp, s. 2. Ks. myös PeVL 55/2016 vp. 
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mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa. Hallituksen esityksessä oli kyse 

varhaiskasvatuksen palveluntuottajien toimitilojen tarkastamisesta. 

Lakiehdotuksessa ei ollut rajausta, jonka mukaan tarkastuksia ei voitaisi 

suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa, mikä perhepäivähoitoa 

tuottavien palvelutuottajien osalta merkitsi kotirauhaan puuttumista. 

Valiokunta on myös aiemmassa käytännössään katsonut, että kotirauhan 

piiriin ulottuvat tarkastukset eivät vaaranna kotirauhan suojan varsinaista 

ydintä silloin, kun tarkastukset kohdistuvat tiloihin, joissa harjoitetaan 

perhepäivähoidon kaltaista ammattitoimintaa.360 

Mainittakoon vielä henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskevaan 

hallituksen esitykseen liittynyt perustuslakivaliokunnan lausuma, jonka 

mukaan suojelupoliisin olisi kunnioitettava kaikessa toiminnassaan 

perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä valittava perusteltavissa olevista 

vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.361 

Tältä pohjalta lakiehdotuksen 51.4 §:n mukaan päätettäessä henkilötietojen 

luovuttamisesta kansainvälisessä yhteistyössä, on otettava huomioon 

henkilötietoja vastaanottavan valtion ihmisoikeustilanne, luovutuksen 

merkitys Suomen kansainvälisille suhteille sekä Suomea sitovat kansainväliset 

sopimukset ja muut velvoitteet. Viitaten hallituksen esityksessä esitettyyn 

perusteeseen, perustuslakivaliokunta piti säännöstä perusteltuna lisäten 

muistutuksen valiokunnan aiemmasta kannasta, jonka mukaan perustuslain 

9 §:n 4 momentin kiellosta karkottaa ulkomaalaista, jos häntä tämän vuoksi 

uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu, 

seuraa myös sellainen tulkintavaikutus, että tietojen luovuttaminen ei ole 

sallittua, jos niiden käyttäminen voi johtaa esimerkiksi 

kuolemanrangaistukseen tuomitsemiseen tai jo tuomitun rangaistuksen 

täytäntöönpanoon.362  

 
360 PeVL 17/2018 vp, s. 4–5. Ks. myös PeVL 54/2014 vp. 
361 HE 242/2018 vp, s. 110. 
362 PeVL 51/2018 vp, s. 15 ja PeVL 51/2002 vp, s. 3. 
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2.4.7 Erityiset edistämisvelvoitteet 

Edellä käsiteltyjen perus- ja ihmisoikeuksien yleisen turvaamisvelvoitetta 

koskevan perustuslain 22 §:n lisäksi tutkimusaineistoon sisältyi Ilkka 

Saraviita -tietokannasta haettuja perusoikeuksien erityisiin 

edistämisvelvoitteisiin liittyviä perustuslakivaliokunnan kannanottoja 

vuosilta 2000–2018. Tarkastelu rajoittuu kolmeen säädökseen liittyviin 

kannanottoihin. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät perustuslain 6 §:n 4 

momentissa säädettyyn sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvät 

kannanotot, jotka jätin pois tasa-arvon ja sääntelyn historiaan liittyvän 

erityisyyden vuoksi.363  

Yksilön osallistumismahdollisuuksien edistämistä koskeva erityinen 

toimeksianto perustuslain 14 § 4 momentissa, on ollut esillä 

perustuslakivaliokunnassa varsin harvoin. Tarkastellussa aineistossa oli 

tutkimushetkellä 21 kpl perustuslain 14 §:ään liittyvää 

perustuslakivaliokunnan lausuntoa/mietintöä, joista kuitenkin vain 

muutamassa esillä oli nimenomaisesti julkisen vallan velvollisuus edistää 

yksilöiden osallistumismahdollisuuksia.  

Vuonna 2012 voimaantullutta mahdollisuutta kansalaisaloitteeseen 

erityisenä osallistumista vahvistavana mekanismina perusteltiin lain esitöissä 

erityisellä edistämisvelvollisuudella. Perustuslakivaliokunnassa 

kansalaisaloitteen nähtiin voivan toimia kanavana avata kansalaiskeskustelua, 

nostaa uusia kysymyksiä poliittisen keskustelun kohteeksi ja 

kansalaisvaikuttamisen kehittämisen yleisesti ehkäisevän poliittista 

vieraantumista.364 Useista eri vaalilakeihin tehdyistä erilaisista muutoksista 

selkeimmin osallistumisoikeuksien edistämiseksi valiokunnassa on mielletty 

mahdollisuus kirjeäänestykseen ulkomailla.365 Kuntalaisten osallistumisen 

 
363 Perustuslain 6 §:ään liittyviä perustuslakivaliokunnan lausuntoja ja mietintöjä oli 

tarkastelujakson aikana tietokannassa 170 kpl. Sitä, kuinka moni näistä koski nimenomaan edistämistä 

koskevaa 4 momenttia en selvittänyt. 
364 PeVM 9/2010 vp, s. 9. 
365 PeVM 3/2017 vp. 
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tyhjäksi tekevä säädös hallituksen esityksessä kuntajakolain muuttamisesta 

puolestaan torpattiin valiokunnassa lähtökohdiltaan kestämättömänä.366 

Monipuolisimmin säädös julkisen vallan tehtävästä yksilön 

osallistumismahdollisuuksien edistämisestä on ollut esillä valtioneuvoston 

demokratiapoliittisia toimintaohjelmia käsiteltäessä, mikä ei tokikaan ole 

yllättävää, onhan ohjelmien tavoitteena vastata demokratiaan liittyviin 

haasteisiin sekä edistää ja konkretisoida kansalaisten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista perustuslain 14 §:n 4 momentin 

mukaisesti.367 Perustuslakivaliokunta on pitänyt ohjelmaa 

kokonaisuudessaan tarpeellisena ja siinä esitettyjä toimenpiteitä 

perusteltuina. Julkisen vallan keinovalikoiman osalta valiokunta on erityisesti 

korostanut muun muassa valtioneuvoston demokratiaverkoston sekä 

oppilaitosten demokratiakasvatuksen lisäämisen ja kehittämisen merkitystä. 

Jälkimmäiseen liittyen valiokunta on myös katsonut, että 

demokratiakasvatuksen sisältöön ja menetelmiin liittyvää koulutusta tulee 

sisältyä niin opettajankoulutukseen kuin varhaiskasvattajien ja opettajien 

täydennyskoulutukseenkin. Suoran demokratian toteutumisen edistämiseksi 

valiokunta on kehottanut kuntia arvioimaan vaikuttamisen mahdollisuuksien 

lisäämistä. Esimerkiksi on nostettu neuvoa-antavien kuntaäänestysten 

käyttö asukkaiden elinympäristöön merkittävästi vaikuttavissa päätöksissä 

sekä erilaisten palveluraatien, kansalaisraatien tai kunnanosalautakuntien 

käytön lisäämistä. Nuorisovaltuustot on nostettu esimerkiksi hyvästä 

käytännöstä, etenkin niissä kunnissa, joissa nuorille on annettu taloudellisia 

resursseja ja mahdollisuus tehdä heidän olosuhteisiinsa ja elinympäristöönsä 

vaikuttavia päätöksiä.368 Perustuslakivaliokunta on myös kiinnittänyt 

valtioneuvoston huomiota tarpeeseen kokonaisvaltaisesti selvittää keinoja 

parantaa kansanvaltaisuusperiaatteen toteutumista kunnan toimintoja 

yhtiöitettäessä.369 Sote-uudistukseen liittyneiden maakuntien perustamista 

koskevien hallituksen esitysten käsittelyn yhteydessä valiokunta piti sote-

 
366 PeVL 7/2011 vp.  
367 PeVL 46/2017 vp, PeVL 3/2014. 
368 PeVL 46/2017 vp, s. 2–6. 
369 PeVL 63/2014 vp, s. 5. 
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palvelujen laajamittaista yhtiöittämisvelvollisuutta vaikeasti yhteen 

sovitettavissa kansanvaltaisuuden vaatimuksen kanssa.370  

Perustuslain 19 § 3 momentissa säädetty väestön terveyden edistäminen 

esiintyi aineistossa 26 perustuslakivaliokunnan antamassa lausunnossa. 

Aihepiiriltään valiokunnan käsittelemät hallituksen esitykset koskivat muun 

muassa Kelan kuntoutustoimintaa, tartuntatautien ehkäisemistä, 

tupakkatuotteiden esilläpidon rajoittamista, kudosten ja elinten käyttöä 

tutkimustarkoituksessa, sekä varhaiskasvatusta ja sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa. Suurin osa väestön terveyden edistämisen käsittelyä 

sisältävistä lausunnoista oli sellaisia, joissa hallituksen esityksen 

kokonaisuudessaan tai sen osan katsottiin nimenomaan edistävän väestön 

terveyttä. Muutamassa lausunnossa nähdäkseni hallituksen esitys tai sen osa 

puolestaan torjuttiin väestön terveyden edistämisen vastaisena.371 Osaan 

valiokunnan käsittelemistä esityksistä sisältyi sekä väestön terveyttä edistäviä 

että haittaavia näkökohtia.372  

Lausunnoissaan valiokunta on määritellyt julkisen vallan väestön 

terveyden edistämisvelvollisuuden viittaavan yhtäältä sosiaali- ja 

terveydenhuollon ehkäisevään toimintaan ja toisaalta yhteiskunnan 

olosuhteiden kehittämiseen julkisen vallan eri toimintalohkoilla yleisesti 

väestön terveyttä edistävään suuntaan. Palvelujen saatavuuden turvaamista 

on pidetty keskeisenä.373 Kunnille pitkälti kuuluvan järjestämisvastuun 

yhteydessä valiokunta on todennut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

liittyviksi liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä varhaiskasvatuksen, esi- ja 

perusopetuksen, kaavoituksen ja elinkeinopolitiikan.374 

Osa väestön terveyden edistämistä käsittelevistä lausunnoista on liittynyt 

sinänsä varsin teknisiin lainsäädäntömuutoksiin, kuten hallituksen esitykseen 

terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja 

erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

 
370 PeVL 26/2017 vp, s. 25. 
371 Kaikkiaan Ilkka Saraviita tietokannassa oli haettaessa, 14.12.2019, yhteensä 88 kpl perustuslain 

19 §:ään ja 13 kpl HM 15 a §:ään liittyvää perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja mietintöä. 
372 PeVL 48/2017 vp. 
373 PeVL 63/2016 vp. 
374 PeVL 26/2017 vp, s. 15. 
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asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi.375 Väestön terveyttä edistävien 

keinojen osalta valiokunta lausui esimerkiksi terveydenhuoltolakiehdotuksen 

4 §:ssä mainittujen toimintaedellytysten turvaamisen olevan olennainen 

tekijä perustuslain 19 §:n 3 momentista ja 22 §:stä johtuvia julkisen vallan 

velvoitteita täsmennettäessä ja toteutettaessa. Toimintaedellytyksiä 

koskevassa säännöksessä korostetaan kuntien ja sairaanhoitopiirien 

kuntayhtymien velvollisuutta osoittaa riittävät voimavarat terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin huolehtimalla 

muun muassa terveydenhuollon henkilöstön riittävyydestä ja 

asiantuntemuksesta sekä asianmukaisista toimitiloista ja 

toimintavälineistä. Henkilöstön osaaminen on ollut esillä myös muissa 

sosiaali- ja terveysalaa koskevissa hallituksen esityksissä.376 

Terveyden edistäminen ja yhdenvertaisuus sekä toisaalta 

kansanvaltaisuusperiaate ovat olleet esillä sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksia koskevissa perustuslakivaliokunnan lausunnoissa. Näissä on 

viitattu perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaisesti yhtäältä sosiaali- ja 

terveydenhuollon ehkäisevään toimintaan ja toisaalta yhteiskunnan 

olosuhteiden kehittämiseen julkisen vallan eri toimintalohkoilla yleisesti 

väestön terveyttä edistävään suuntaan. Kansanvaltaisuutta edistävinä 

keinoina on esitetty muun muassa kuntayhtymiin kohdistuvat velvoitteet 

kerätä ja ottaa huomioon alueensa asukkaiden näkemykset.377  

Perustuslain 19 § 4 momentin säännös julkisen vallan velvollisuudesta 

edistää oikeutta asuntoon esiintyi aineistossa kymmenkunta kertaa. 

Asumiseen liittyvien sosiaalituen muotojen, kuten yleisen asumistuen, 

eläkkeensaajan asumistuen, opintotuen asumislisän ja osin 

sotilasavustuksen on itsestään selvästi katsottu toteuttavan perusoikeuden 

edistämisvelvollisuutta.378 Mutta julkisen vallan on katsottu edistävän 

jokaisen oikeutta asuntoon ja sen omatoimiseen järjestämiseen myös muilla 

 
375 PeVL 41/2010 vp. 
376 PeVL 65/2014 vp. 
377 PeVL 67/2014 vp. Valiokunnan mielestä mainitut kansanvaltaisuutta edistävän keinot eivät 

kuitenkaan olleet riittäviä kompensoimaan hallintomalliin liittyviä merkittäviä puutteita. Ks. kyseisen 

lain valmisteluun liittyvistä perusoikeusnäkökulmista Dahlberg 2015. 
378 PeVL 59/2016, PeVL 58/2016, PeVL 17/2014. 
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tavoin, kuten asuntotuotantoon kohdistuvilla tuilla ja omistusasunnon 

korkokulujen verovähennyksillä.379 

Perustuslain 17 §:n 3 momentissa säädetty kielellisten ja kulttuuristen 

oikeuksien edistäminen on ollut esillä ainakin viittomakielisten kielellisten 

oikeuksien osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevassa 

lausunnossa valiokunta kiinnitti huomiota viranomaisten ja muiden julkista 

hallintotehtävää hoitavien velvollisuuteen edistää viittomakieltä käyttävän 

mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään.380 

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen käytännön toteuttamisen 

suunnittelussa on valiokunnan mielestä tärkeätä huolehtia suomalaista ja 

suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien kielellisistä oikeuksista.381 

2.4.8 Yhteenveto 

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella voitaneen todeta, että valtaosa 

perustuslakivaliokunnan käsittelemistä hallituksen esityksistä, joissa on ollut 

osaltaan kyse perusoikeussäännösten edistämisvelvollisuudesta, on 

valiokunnan näkemyksen mukaan ollut tavoitteiltaan perusoikeuksien 

toteutumista edistäviä. Arvioinnissa on siten ollut usein kyse keinojen 

osuvuudesta ja eri perusoikeuksien välisestä punninnasta, jossa 

edistämisvelvollisuus näyttää asettuneen osaksi punnittavia asioita. 

Perusoikeuksien edistämiseen on katsottu kuuluvaksi monipuolinen joukko 

keinoja, muun muassa taloudelliset tuet ja kannustimet, politiikkaohjelmat, 

koulutus, erilaiset suunnitelmat, palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien 

parantaminen, haittoja ennaltaehkäisevä toiminta ja neuvonta. Havaintona on 

myös edistämisvelvollisuusviittausten lisääntyminen.  

 
379 PeVL 17/2014, s. 2. 
380 PeVL 26/2017 vp, s. 62 
381 Viittomakielisten oikeuksien edistäminen on ollut esille myös valiokunnan käsitellessä 

hallituksen vuosikertomuksia, ks. PeVL 22/2018 vp, PeVL 34/2017 vp, PeVL 25/2016 vp. Lausunnoissa 

muistutettiin, että viittomakielilain tulessa voimaan 1.5.2015 eduskunnan lausumassa edellytettiin, että 

hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen turvaamiseksi, että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat 

koko maassa siten kuin heidän kielellisiä oikeuksiaan koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa on 

tarkoitettu. 
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Vaikuttaa myös siltä, että perusoikeuksien rajoituksia koskevat kysymykset 

ovat ikään kuin edistämisvelvollisuusarviointia luontevampia 

perustuslakivaliokunnalle, jonka ensisijaisena tehtävänä on antaa 

lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden 

perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin. Koska positiiviset velvoitteet ovat kuitenkin 

tutkimuksessa edellä hahmotetulla tavalla osa perusoikeuksien 

oikeusvaikutusta, ja myöhemmin osoitettavalla tavalla osa kansainvälisiä 

ihmisoikeussopimuksia, ei perustuslakivaliokunnalla toisaalta ole mitään 

estettä näiden näkökohtien lisääntyvään huomioimiseen. Sitä, että valiokunta 

on yhä useammin nostanut edistämisnäkökulman esille hallituksen esityksiä 

arvioidessaan, voidaan joka tapauksessa pitää merkittävänä. 

2.5 Perus- ja ihmisoikeuksia nimenomaisesti edistävät 
kansalliset viranomaiset  

Edellä esitetyn perusteella perusoikeuksien positiivisten velvoitteiden 

huomioiminen on perusoikeusuudistuksessa hahmotellustikin nimenomaan 

lainsäätäjän, mutta lainsäätäjän rinnalla uudistuksessa hahmotettua 

huomattavasti vahvemmin kaikkien hallintoviranomaisten tehtävä. 

Perustuslakivaliokunnan kannanotoissa perusoikeuksien edistämiskeinojen 

kirjo koskettaa laajasti julkisen vallan eri toimijoita. 

Suomesssa tehdyt institutionaaliset järjestelyt tukevat näkemystä perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisen merkityksen lisääntymisestä, ja selittää sen, 

miksi tutkimuksen tarkastelukohteena ovat perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämiseen erityisesti liittyvät organisaatiot: Eduskunnan 

oikeusasiamiehestä, Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen valtuuskunnasta 

muodostuva Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituuitio, valtioneuvoston 

oikeuskansleri, erityisvaltuutetut sekä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuslautakunta, jota sen tuomioistuinmaisuudesta huolimatta 

lyhyesti tarkastelen tässä jaksossa. 

Näillä organisaatioilla on nähdäkseni keskeinen merkitys sille, miten 

perusoikeuksien edistäminen hahmottuu laajemmassa viranomaiskentässä. 
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Kyse on paitsi itse perusoikeuksien sisällön hahmottamisesta, myös 

viranomaisen toimivallan rajojen määrittelystä. Toisin sanoen kysymys on 

siitä, mitä hallintoviranomaisen tulee tehdä, ja toisaalta mitä se saa tehdä. 

Viranomaisen toimivallalla tarkoitetaan hallinto-oikeudessa erityistä 

kelpoisuutta suorittaa virkatoimia sillä tavoin, että niillä on aiottu 

oikeusvaikutus. Hallinnon toimivaltaa voidaan käyttää monin tavoin. 

Hallintopäätösten rinnalla toimivaltaa käytetään palveleviin tehtäviin ja 

erilaisiin ylläpitotehtäviin. Tärkeänä osana näissä tehtävissä on ylempien 

viranomaisten alempiin kohdistama ohjaus ja valvonta.382 Myös viranomaisen 

itseohjautuvuutta edellyttävien erilaisten suunnittelu-, valmistelu- ja 

kehittämistehtävien merkitys on korostunut hallinnossa.383  

Perus- ja ihmisoikeuksia edistävien viranomaisten toimintaa voidaan, ja 

pitää arvioida mielestäni siitä yleisestä lähtökohdasta, että julkisten tehtävien 

hoitaminen on oikeudellisesti rajoitettua ja sidottua toimintaa. 

Oikeusvaltiossa julkisen vallan käyttö ei ole koskaan täysin vapaata, vaikka 

sovellettava oikeusnormi jättää runsaasti tilaa harkinnalle. Hallintolaissa 

legalisoitujen yleisten oikeusperiaatteiden ja perus- ja ihmisoikeuksien 

katsotaan sitovan kaikkea hallintotoimintaa. Näin siis perus- ja 

ihmisoikeuksia nimenomaisesti edistävien viranomaisten tulee noudattaa 

yhdenvertaisuuden, objektiivisuuden, suhteellisuuden, 

tarkoitussidonnaisuuden ja luottamuksensuojan periaatteita.384 Outi 

Suviranta katsoo lisäksi, että itseohjautuvuutta edellyttävien uusien 

hallintotehtävien myötä tarve kiinnittää erityistä huomiota toiminnan 

legitimiteettiin korostuu.385 Kirsi Kuusikko on kiinnittänyt huomiota myös 

hyvään hallintotapaan. Hyvän hallintotavan vaatimukset ovat jotain lisää 

menettelyn vaatimuksiin ja ne ovat myös nimenomaan menettelyllisiä 

vaatimuksia. Näin voitaisiin ajatella, että hyvä hallinto ilman lisäystä tavasta 

 
382 Husa – Pohjolainen 2008, s. 224.  
383 Suviranta 2009, s. 316. 
384 Husa – Pohjolainen 2008, s. 225. 
385 Suviranta 2011, s. 317. 
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liittyy taas perusoikeuksiin ilman tapaoikeudellista ja menettelyoikeudellista 

näkökohtaa”.386 

Mitä hyvän hallinnon periaatteet sitten voisivat tarkoittaa perus- ja 

ihmisoikeuksia edistävien viranomaisten toiminnassa? Eduskunnan 

oikeusasiamiehenä aiemmin pitkään toiminut Riitta-Leena Paunio on 

pohtinut eduskunnan oikeusasiamiehen mahdollisuuksia perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämiseen suhteessa instituution laissa säädettyyn 

toimivaltaan ja käytettävissä oleviin keinoihin. Hän katsoo kansallisina 

ihmisoikeusinstituutioina toimivien oikeusasiamiesten voivan ottaa 

luontevasti kantaa oikeuspoliittisiin kysymyksiin,387 mutta ei näe estettä sille, 

etteikö ns. perinteinen laillisuusvalvontaan keskittyvä 

oikeusasiamiesinstituutio voisi toimia yleisten ihmisoikeusongelmien esiin 

nostamisessa ja niihin puuttumisessa toimivaltansa puitteissa. 

Oikeusasiamies voi hänen mukaansa olla aktiivinen tai välinpitämätön 

puuttumaan viranomaisten välinpitämättömyyteen. Valvottavat viranomaiset 

puolestaan voivat olla aktiivisia tai välinpitämättömiä ihmisoikeusongelmien 

suhteen. Paunio ottaa esimerkiksi puuttumisen perheväkivaltaan, josta hän 

toteutti selvityksen kohdistuen julkisia tehtäviä hoitavien toimintaan lapsiin 

kohdistuvan väkivallan estämisessä, selvittämisessä ja väkivallan kohteeksi 

joutuneiden lasten hoitamisessa. Selvitys johti erilliskertomukseen 

eduskunnalle ja eräisiin lainsäädäntöesityksiin. Toisena esimerkkinä hän 

ottaa poliisin toiminnan rasististen rikosten selvittämisessä ja 

oikeusasiamiehen mahdollisuuden osoittaa aktiivisuutta ja aloitteellisuutta 

poliisin toiminnan selvittämisessä ja arvioimisessa. Yhteenvetona hän toteaa, 

ettei ihmisoikeusmandaatti tai sen puute ole ratkaiseva sen suhteen toimiiko 

oikeusasiamies ihmisoikeuksien yleiseksi edistämiseksi vaan keskeisiä ovat 

ylipäätään oikeusasiamiehelle annetut tehtävät ja tosiasialliset 

toimintamahdollisuudet.388 

 
386 ibid. 321. 
387 Kirjoituksessaan Paunio viittaa niihin oikeusasiamiesinstituutioihin, jotka oli tuolloin nimetty 

kansallisiksi ihmisoikeusinstituutioiksi, ei Suomen kansalliseen ihmisoikeusinstituutioon. Kirjoitus on 

julkaistu ennen Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamista. 
388 Paunio 2009, s. 45–46. 
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2.5.1 Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio 

2.5.1.1 Eduskunnan oikeusasiamies 

Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio koostuu eduskunnan 

oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan 

muodostamasta kokonaisuudesta. Käsittelen tässä jaksossa 

oikeusasiamiehelle annettua tehtävää ja siinä tapahtuneita muutoksia 

nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen kannalta, sekä erikseen 

Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan perustamista. Instituution 

toimintaa käsittelen varsinaisesti jaksossa 4. 

Perustuslain 38 §:n mukaan eduskunta valitsee neljän vuoden 

toimikaudeksi oikeusasiamiehen sekä kaksi apulaisoikeusasiamiestä, joiden 

tulee olla eteviä laintuntijoita. Oikeusasiamiehen tehtävistä säädetään 

perustuslain 109 §:ssä. Sen mukaan oikeusasiamiehen tulee valvoa, että 

tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön 

työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja 

täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo 

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Säädöksen mukaan 

oikeusasiamies antaa vuosittain kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön 

tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista eduskunnalle. 

Maininta siitä, että tehtäväänsä hoitaessaan eduskunnan oikeusasiamies 

valvoo myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista, otettiin 

hallitusmuotoon vuonna 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä.389 

Perustelujen mukaan aiheelliseksi nähtiin jo perustuslain kirjaimen tasolla 

korostaa oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen keskeistä asemaa 

valvottaessa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattamista 

viranomaistoiminnassa.390 Uudistus kuitenkin jätti avoimeksi sen, mitä 

laillisuusvalvojien perus- ja ihmisoikeusvalvonnan tulisi käytännössä 

tarkkaan ottaen olla.  

 
389 HE 309/1993 vp, s. 77. 
390 ibid. s. 32. 
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Oikeusasiamieslaissa (197/2002) perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen 

esiintyy kahdessa yhteydessä. Ensinnäkin lain 10 §:n 2 momentissa todetaan, 

että jos aihetta on, oikeusasiamies voi saattaa valvottavan tietoon käsityksensä 

lain mukaisesta menettelystä taikka kiinnittää valvottavan huomiota hyvän 

hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

edistäviin näkökohtiin. Lain esitöiden mukaan 10 §:n säännöstä 

oikeusasiamiehen huomautusta ja käsitystä koskien tarkistettiin, jotta se 

paremmin vastaisi oikeuskanslerin vastaavaa toimenpidettä koskevaa 

säännöstä (Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 2 

momentti).391 Esitöiden mukaan pykälän 2 momentti on tarkoitettu 

osoittamaan, että oikeusasiamies voi muussakin tapauksessa kuin 

huomautusta antaessaan, jos aihetta on, saattaa valvottavan tietoon 

käsityksensä lain mukaisesta menettelystä taikka kiinnittää valvottavan 

huomiota hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista edistäviin näkökohtiin. Käytännössä tämänkaltaisten 

oikeusasiamiehen niin sanottujen käsitysten ilmaiseminen oli jo yleisin 

toimenpide oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännössä. Hallituksen 

esityksessä myös todettiin, että vaikka ylimmät laillisuusvalvojat eivät 

pääsääntöisesti puutu vireillä oleviin asioihin, tätä mahdollisuutta ei 

kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista täysin sulkea pois. Esimerkiksi 

oikeusasiamiehen rooliin on perinteisesti kuulunut, että vireillä olevien 

asioiden käsittelyn viivästymiseen on puututtu.392 

Kirsi Kuusikon mukaan perustuslakivaliokunta lähti tukemaan 

oikeusasiamiehen toiminnassa tapahtuneen linjan muutosta juuri 

oikeusasiamieslain vuoden 2011 käsittelyn yhteydessä. Osoituksena linjan 

muutoksesta Kuusikko nosti esiin etenkin oikeusasiamiehen tekemät 

hyvitysesitykset. Kuusikko muotoili muutoksen merkitsevän ei 

toimenpidevalikoiman, vaan ainoastaan käsittelykynnyksen muuttamista.393 

Oikeusasiamiesinstituution kehittymisessä hän on verrannut eduskunnan 

oikeusasiamiestä ns. sekamuotoisiin oikeusasiamiehiin (Hybrid Human 

 
391 HE 202/2001, s. 3. 
392 ibid. s. 6. 
393 Kuusikko 2014, s.12–13. 
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Rights Ombudsmen), jotka mainitaan eräänä oikeusasiamiesinstituutioiden 

kansainvälisenä kehityspiirteenä, ja katsonut, että Suomessa 

oikeusasiamiesinstituutio olisi muotoutumassa eräänlaiseksi 

julkisoikeudellisten asioiden kuluttaja-asiamieheksi. Tätä kehitystä Kuusikko 

katsoo perustuslakivaliokunnan kannanottoineen tukeneen. Lisäksi Kuusikko 

on katsonut, että mainittu kehitys on tapahtumassa rinnan toisen kehityksen 

kanssa, jossa oikeusasiamiehestä on yhä enemmän tullut 

ihmisoikeusvaltuutetun kaltainen toimielin.394 

Oikeusasiamieslain 10 §:n 2 momentti, vaikkakin se edellä sanotusti 

heijasti toiminnassa jo tapahtunutta muutosta, näkyi ehkä myös siinä, miten 

oikeusasiamiehet itse kuvailivat perus- ja ihmisoikeuksien 

valvontatehtäväänsä. Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio esimerkiksi totesi 

vuonna 2001, että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskien 

oikeusasiamies voi arvioida lähinnä sitä, onko viranomaistoiminta omiaan 

edistämään vai heikentämään perusoikeuksien toteutumista.395 Pian 

uudistuksen jälkeen, vuonna 2004 oikeusasiamiehen kertomuksessa tehtävän 

katsottiin mahdollistavan sen, että tarkastuksilla ja omasta aloitteesta otetaan 

esille sellaisia kysymyksiä, jotka ovat herkkiä perusoikeuksien 

näkökulmasta.396 

Eduskunnalle annettavan kertomuksen yhteydessä oikeusasiamiehen 

nimenomaiseksi tehtäväksi on asetettu huomion kiinnittäminen perus- ja 

ihmisoikeuksiin (oikeusasiamieslaki 12 §). Lisäksi oikeusasiamieslain 4 §:n 

mukaan oikeusasiamies voi ottaa laillisuusvalvontaansa kuuluvan asian 

käsiteltäväkseen myös omasta aloitteestaan. 

Valvottavien huomion kiinnittämisen on nähty mahdollistavan 

viranomaistoiminnan ohjaamisen ja oikeustilan kehittämisen siten, että 

perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin.397 Sitä, miten tätä 

käytännössä on oikeusasiamiehen toiminnassa toteutettu, samoin kuin omia 

 
394 Kuusikko 2014, s. 22. 
395 Paunio 2001, s. 980. 
396 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnasta vuodelta 2004, s. 11.  
397 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnasta vuodelta 2014, s. 24. 
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aloitteita, lainsäädäntöesityksiä ja eduskunnalle annettavaa kertomusta 

käsittelen perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen näkökulmasta myöhemmin.  

Ensimmäisenä ihmisoikeuksiin liittyvänä erityistehtävänä 

oikeusasiamiehelle annettiin lasten oikeuksien toteutumisen valvonta. Tämä 

erityistehtävä ei tosin perustu lakiin, eikä se aiheuttanut muutoksia 

oikeusasiamiehen toimivaltaan. Tehtävän on kuitenkin katsottu olevan ikään 

kuin selvästi erityinen oikeusasiamiehen yleisen toimivallan sisällä, sillä se 

perustuu apulaisoikeusasiamiehen viran perustamisen yhteydessä hallituksen 

esityksessä ja sen eduskuntakäsittelyssä esitettyyn eduskunnan 

nimenomaiseen kannanottoon. Lapsen oikeuksien valvonta annettiin toisen 

apulaisoikeusasiamiehen tehtäväksi. Taustalla olivat YK:n lapsen oikeuksien 

komitean suositukset Suomelle.398  

Paunio lausui tehtävän mahdollistavan huomion kiinnittämisen lasten 

perus- ja ihmisoikeuksia edistäviin näkökohtiin ainakin hallinnollisessa ja 

oikeudellisessa päätöksenteossa, sekä mahdollisesti lapsen oikeuksien 

sopimuksen seurannan ja siitä tiedottamisen. Lapsiasiavaltuutetun, jonka 

perustaminen oli myös tuolloin vireillä, tehtäväksi kaavailtiin vaikuttaminen 

yleisellä yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla. Tämä ei Paunion 

mukaan ollut mahdollista oikeusasiamiehen toimivaltaa ja tehtäviä rajaavan 

lainsäädännön puitteissa.399 

Ihmisoikeuskeskuksen perustamista eduskunnan oikeusasiamiehen 

yhteyteen vuonna 2011 käsittelen seuraavassa jaksossa. Nostan tässä 

yhteydessä kuitenkin esille keskuksen perustamisen yhteydessä tehdyn toisen 

muutoksen oikeusasiamieslakiin. Muutos koski kantelujen käsittelyä ja 

vanhentumisaikaa. Tämänkin muutoksen tavoitteena oli saattaa asiaa koskeva 

sääntely vastaamaan paremmin tosiasiallisia laillisuusvalvontakäytäntöjä ja -

tarpeita. Muutoksilla kuitenkin tähdättiin samalla parantamaan edellytyksiä 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvontatehtävään. Tavoitteena oli, 

että oikeusasiamies – ja oikeuskansleri, jota muutos myös koski – voisivat 

antaa päätöksensä nykyistä nopeammin ja kohdennetummin sellaisissa 

 
398 Ks. HE 129/1997 vp Suomen Hallitusmuodon ja muiden perustuslakien muuttamisesta kahden 

apulaisoikeusasiamiehen järjestelmään siirtymiseksi, s. 21 ja siihen liittyvä PeVM 5/1997 vp, s. 2. 
399 Paunio 2001, s. 979. 
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asioissa, joissa heillä on tarve ja mahdollisuus laillisuusvalvonnalliselle 

reagoinnille. Näin heillä vapautuisi resursseja omia aloitteita ja tarkastuksia 

varten. Säädöstä koskevissa esitöissä tavoitteeksi esitettiin myös 

oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin mahdollisuuksien lisäämisen perus- ja 

ihmisoikeuksien suunnitelmalliseen edistämistyöhön. Tässä yhteydessä 

ennakoitiin, että Ihmisoikeuskeskuksen kautta esille voi nousta entistä 

enemmän tarvetta ylimpien laillisuusvalvojien oma-aloitteiselle 

valvontatoiminnalle.400 

Ihmisoikeuskeskuksen perustamisen jälkeen vuonna 2013 

oikeusasiamieslain 1 a lukuun lisättiin säädökset oikeusasiamiehestä 

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT) 3 

artiklassa tarkoitettuna kansallisena valvontaelimenä (National Preventive 

Mechanism, NPM).401 Tätä tehtävää hoitaessaan oikeusasiamies tarkastaa 

sellaisia paikkoja, joissa pidetään tai voidaan pitää vapautensa menettäneitä 

henkilöitä joko viranomaisen antaman määräyksen nojalla tai viranomaisen 

kehotuksesta, suostumuksella tai myötävaikutuksella. Tarkastusten pohjalta 

oikeusasiamies voi antaa valvottaville suosituksia, joiden tarkoituksena on 

parantaa vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua ja oloja sekä 

ehkäistä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua 

tai rangaistusta.402 

Valvontaelinten suorittama tarkastustoiminta on niille annetun tehtävän 

keskiössä, mutta tehokkaan toiminnan olennaisina elementteinä on nähty 

valinnaisen pöytäkirjan johdannossa hahmotellut ennaltaehkäisevä 

lähestymistapa403 ja aihepiiriin liittyvän koulutuksen edistäminen.404 

Kansallisten valvontaelinten järjestämien koulutusohjelmien turvaamista ja 

 
400 HE 205/2010, s. 18 
401 Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 1 a luku (28.6.2013/495). OPCAT -lyhenne tulee tehtävää 

määrittelevästä YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (SopS 93/2014) 

englanninkielisestä nimestä: Optional Protocol to the UN Convention on Prevention of Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. NPM on lisäpöytäkirjalla luotu National 

Preventive Mechanism. 
402 Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä, luku 1 a (28.6.2013/495) 11 e §. 
403 Birk – Zach –Long – Murray – Suntinger 2015, s. 28. 
404 CAT Analytical assessment tool for national preventive mechanisms.  
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muuta valinnaiseen pöytäkirjaan liittyvää ennaltaehkäisevää toimintaa varten 

on perustettu myös rahasto.405 Koulutuksen edistämiseen liittyvät näkökohdat 

eivät tulleet esille lainsäädäntömuutosta valmisteltaessa, vaikka asiaa 

koskevassa hallituksen esityksessä viitattiin siihen, että oikeusasiamiehen 

kanslian yhteyteen oli juuri päätetty perustaa Ihmisoikeuskeskus.406 

Eduskunnan vuonna 2015 hyväksymän vammaisyleissopimuksen (YK:n 

yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, SopS 27/2016) ratifioinnin 

myötä oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen 

ihmisoikeusvaltuuskunnan tehtäväksi tuli sopimuksen 33 artiklan 2 kohdan 

mukaisista tehtävistä huolehtiminen, jota käsittelen yhteisenä tehtävänä 

jaksossa 5.1.3. Tässä totean kuitenkin, että eduskunnan oikeusasiamiehen 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevien ratkaisujen määrä on 

lisääntynyt merkittävästi aivan viime vuosina.407 Useissa ratkaisuissa on kyse 

nimenomaan yhdenvertaisuuden ja osallistumisoikeuksien edistämisestä, 

kuten esimerkiksi ratkaisussa koskien tandempyörää lääkinnällisen 

kuntoutuksen apuvälineenä, minkä osalta oikeusasiamies katsoi, että ”olisi 

ollut perusoikeuksien ja vammaissopimuksessa vammaisille henkilöille 

turvattujen oikeuksien kannalta arvioiden perustellumpaa myöntää 

kantelijalle tandempyörä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä”.408 

Oikeusasiamies on myös tehnyt tarkastuksia paikkoihin, jotka ovat 

vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen kannalta merkittäviä, 

mukaan lukien yllätystarkastuksia vaalien äänestyspaikoille kiinnittäen 

huomiota niiden esteettömyyteen.409 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt useaan otteeseen hyvänä kehitystä, 

jonka myötä oikeusasiamiehen toiminnan painopiste on siirtynyt yhä 

 
405 OPCAT Special Fund, jota hallinnoi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto. 
406 HE 182/2012 vp eduskunnalle kidutuksen ja muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä 

laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta, s. 24. 
407 Vielä 2000-luvun alkupuolella vammaisiin henkilöihin liittyviä toimenpideratkaisuja tehtiin 

vuosittain noin 20, kun 2015 vuodesta eteenpäin niitä on tehty vuosittain keskimäärin yli 50. Kaikkiaan 

vammaisia henkilöitä koskevia asioita esimerkiksi vuonna 2019 ratkaistiin 312 kpl. 
408 EOAK 3252/2018, 25.7.2019.  
409 EOAK 2657/2019, 7.6.2019.  
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selvemmin viranomaisten toiminnan valvonnasta ihmisten oikeuksien 

edistämiseen.410 Myös esimerkiksi lakivaliokunta on pitänyt oman toimialansa 

viranomaisiin kohdistuvaa oikeusasiamiehen laillisuusvalvontaa sekä perus- 

ja ihmisoikeuksien edistämistä erittäin tärkeänä tehtävänä.411 Oikeuksien 

edistämisen on myös nähty olevan tehokasta. Oikeusasiamiehen 

vaikuttavuudesta tehdyn tutkimuksen, ja tutkijoiden yleisen näkemyksen 

mukaan, oikeusasiamies on toiminnallaan kyennyt merkittävästi edistämään 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Esimerkiksi Liisa 

Nieminen toteaa, että oikeusasiamies on ”joustavin toimintatavoin pystynyt 

edistämään ihmisoikeuksia”. Hän arvioi oikeusasiamiehen toiminnan olleen 

vaikuttavaa etenkin sen osalta, miten oikeusasiamies on kyennyt 

lausunnoillaan ja esityksillään vaikuttamaan lakien sisältöön tai sen osalta, 

miten viranomaiset ovat reagoineet oikeusasiamiehen tekemiin toimenpide-

ehdotuksiin, vaikka yksittäiset kantelijat saattavatkin eri syistä pettyä 

asiassaan saamaansa ratkaisuun.412 Perus- ja ihmisoikeuksien huomioiminen 

on siis muuttanut varsin paljon oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan 

luonnetta, mutta oikeusasiamiesinstituution kehitykselle tyypilliseen tapaan 

tämän on katsottu tapahtuneen ennen kaikkea käytännön kautta.413 Vuonna 

2011 oikeusasiamieslakiin tehdyissä muutoksissa oli kuitenkin kyse 

eduskunnan nimenomaisesta ja selkeästä tahdosta. 

Historiallisessa katsannossa voidaan havaita eduskunnan 

oikeusasiamiehen edistäneen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista jo kauan 

ennen perusoikeusuudistusta tai sitä, että perustuslakivaliokunta rohkaisi 

oikeusasiamiestä tämän suuntaiseen toimintaan.414 Esimerkiksi vuonna 1946 

esitti oikeusasiamies Reino Kuuskoski kansalaisten oikeusturvan tehostamista 

mielisairaalan ottamisen yhteydessä ja vuonna 1971 oikeusasiamies Kaarlo L. 

Ståhlberg lainsäädännön kehittämistä turvaamaan 

mielenosoittamistarkoituksessa tapahtuvaa yleisen kokoustilaisuuden 

 
410 PeVM 2/2019, s. 1, PeVM 2/2016, s. 1. 
411 LaVL 17/2021 vp, s. 1, LaVL 1/2021 vp, s. 1 ja LaVL 3/2019 vp, s. 1. 
412 Nieminen 2018, s. 172. 
413 Haapaniemi 2002, s. 608. 
414 OA:n kertomus vuodelta 1946, s. 36–37 ja kertomus vuodelta 1971, s. 12 ja 23–39.  
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toimeenpanemista ja siihen osallistumista, mitä hänen mukaansa oli 

“pidettävä eräänä tapana käyttää hallitusmuodossa turvattuja 

kokoontumisvapautta ja sananvapautta”. Esityksen taustalla oli kantelu 

poliisin menettelystä mielenosoituksissa, jotka koskivat Iranin shaahin kesällä 

1970 Suomeen tekemää vierailua, mikä osoittanee myös sitä, ettei 

oikeusasiamies ole arkaillut puuttua poliittisesti kuumaan asiaan. 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä todettiin, että eduskunnan 

”oikeusasiamiehen käytännössä 1960-luvun lopulta lähtien on havaittavissa 

perusoikeussovellutusten selvää lisääntymistä. Se nähtiin uudistusta 

edeltäneinä vuosina laajentuneen ja osin siirtyneen koskemaan kansainvälisiä 

ihmisoikeussopimuksia. Selvimmin juuri oikeusasiamiehen käytännössä 

ihmisoikeussopimuksiin viittaaminen näyttää viime vuosina muodostuneen 

hallitusmuodon perusoikeussäännösten soveltamista yleisemmäksi.”415 

2.5.1.2 Ihmisoikeuskeskus ja sen valtuuskunta 

Säännökset Ihmisoikeuskeskuksen perustamisesta eduskunnan 

oikeusasiamiehen yhteyteen sisältyvät eduskunnan oikeusasiamiehestä 

annetun lain 3 a lukuun. Ihmisoikeuskeskuksen tarkoitus ilmaistaan lain 19 b 

§:ssä seuraavasti: ”Perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä varten eduskunnan 

oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä on Ihmisoikeuskeskus”.  

Vaikka Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät ja valtuuskunnan toiminta ovatkin 

lain tasolla erillisiä oikeusasiamiehen tehtävistä ja toiminnasta, uudistuksen 

taustalla oli nimenomainen tarkoitus muodostaa kokonaisuus, joka täyttää 

kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle asetetut vaatimukset.416 Suhdetta 

kuvaa se, että oikeusasiamies nimittää Ihmisoikeuskeskuksen johtajan 

(perustuslakivaliokuntaa kuultuaan) ja ihmisoikeusvaltuuskunnan 

(keskuksen johtajaa kuultuaan). Oikeusasiamies voi nimetä 

ihmisoikeusvaltuuskuntaan myös oikeusasiamiehen kanslian edustajan.417 

 
415 HE 309/1993 vp, s. 29. 
416 HE 205/2010 vp.  
417 Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä, luku 3 a (20.5.2011/535) sekä HE 205/2010 vp. Ks. myös 

Kuusikko 2011, s. 239. Oikeusasiamiehen kanslian ”edustajaksi” Ihmisoikeusvaltuuskuntaan sen 

perustamisesta asti (kolme kautta) on nimetty apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. 
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Toiminnallista kokonaisuutta kuvastaa myös oikeusasiamiehen ja 

Ihmisoikeuskeskuksen yhteinen strategia.418  

Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisenä tehtävänä lain 19 d §:n mukaan on: 

1) edistää perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa tiedotusta, kasvatusta, koulutusta 

ja tutkimusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä; 2) laatia selvityksiä perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisesta; 3) tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi; 4) osallistua 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään 

eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön; ja 5) huolehtia muista 

vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen 

liittyvistä tehtävistä.  

Ihmisoikeuskeskuksen perustamisessa lähdettiin siitä, että keskukselle 

säädettäisiin sellaisia perus- ja ihmisoikeuksien edistämistehtäviä, joita ei 

tuolloin hoidettu riittävässä laajuudessa tai riittävän koordinoidusti. 

Katsottiin myös, että oli olemassa perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen 

liittyviä tehtäviä, joista julkisen vallan tuli ottaa suurempi vastuu. Ajateltiin 

esimerkiksi, että Ihmisoikeuskeskus voisi myös oma-aloitteisesti tai 

pyydettäessä esittää kantansa hallitukselle tai eduskunnalle esimerkiksi 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta keskeisistä 

lainsäädäntöehdotuksista.419 

Tarkoitus oli saada Suomeen viranomainen, joka täyttäisi YK:n 

vahvistamien Pariisin periaatteiden mukaiselle kansalliselle 

ihmisoikeusinstituutiolle kuuluvan tehtäväkokonaisuuden. Tätä 

oikeusasiamiehen ei katsottu yksin täyttävän, koska oikeusasiamies ei täytä 

 
418 Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution pitkän aikavälin toiminnallisessa strategiassa 

määriteltiin kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle seuraavat päätavoitteet, jotka ilmentävät myös sen 

tehtäviä: 1. Yleinen tietoisuus, ymmärrys ja osaaminen perus- ja ihmisoikeuksista lisääntyy ja niiden 

kunnioittaminen vahvistuu. 2. Puutteet perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa tunnistetaan ja 

korjataan. 3. Kansallinen lainsäädäntö ja muu normisto sekä niiden soveltamiskäytäntö turvaavat 

tehokkaasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. 4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset 

saatetaan voimaan ja muut ihmisoikeusinstrumentit omaksutaan joutuisasti ja pannaan täytäntöön 

tehokkaasti. 5. Oikeusvaltioperiaate toteutuu. Strategia hyväksyttiin vuonna 2014 ja sen pääkohdat on 

luettavissa osoitteessa https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/suomen-kansallinen-

ihmisoikeusinstituutio (vierailtu 16.12.2018). 
419 HE 205/2010 vp, s. 28. 
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periaatteissa edellytettyä pluralistisuuden vaatimusta, eikä 

oikeusasiamiehelle ole nimenomaista perus ja ihmisoikeuksien laajempaa 

edistämis- tai seurantavelvollisuutta, joihin kuuluisivat esimerkiksi 

ihmisoikeustiedotus ja -tutkimus, ihmisoikeuskoulutus ja -kasvatus tai 

raportointi kansallisesta perus- ja ihmisoikeustilanteesta. Oikeusasiamiehellä 

ei ei myöskään ole ihmisoikeussopimusten toteutuksen seurantatehtäviä.420 

Lisäksi puhtaasti yksityiset tahot ovat oikeusasiamiehen toimivallan 

ulkopuolella, mitä Pariisin periaatteissa ei pidetä hyväksyttävänä.421 

Ajatuksena oli siis aikaansaada täydennys – ei puuttua tai heikentää 

oikeusasiamiehen nykyistä asemaa, voimavaroja, tehtäviä tai 

toimivaltuuksia.422 

Pariisin periaatteissa vaadittu pluralistisuus toteutettiin siten, että 

oikeusasiamieslain 3 a luvun 19 §:n mukaisesti Ihmisoikeuskeskuksella on 

oikeusasiamiehen nimeämä valtuuskunta, jossa on 20–40 jäsentä. Säädöksen 

mukaan valtuuskunta koostuu kansalaisyhteiskunnan, perus- ja 

ihmisoikeustutkimuksen sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen 

ja turvaamiseen osallistuvien toimijoiden edustajista. Valtuuskunnan 

tehtävänä on käsitellä laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja 

ihmisoikeusasioita, hyväksyä vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen 

toimintasuunnitelma ja keskuksen vuotuinen toimintakertomus sekä toimia 

perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.423  

Hallituksen esityksessä Ihmisoikeuskeskus nähtiin 

kansalaisyhteiskunnan, perus- ja ihmisoikeustutkimuksen ja muiden perus- ja 

ihmisoikeustoimijoiden toimintaa täydentävänä toimielimenä, joka osaltaan 

turvaisi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista seuraamalla ja arvioimalla, 

tarvittaessa myös kriittisesti, edellä mainittujen tahojen ja julkisen vallan 

toimintaa. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena oli luoda puitteet perus- ja 

 
420 HE 205/2010 vp, s. 1 ja 16. 
421 Siitä, million yksityiset tahot kuitenkin tulevat laillisuusvalvonnan piiriin ks. Sarja 2001. 
422 PeVM 8/2007 vp. 
423 Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 3 a luku, 19 d §. 
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ihmisoikeusasioiden paremmaksi yhteensovittamiseksi sekä edistää 

tiedonvaihtoa ja yhteistyötä näissä asioissa.424  

Valtuuskunnan ja Ihmisoikeuskeskuksen johtajan välistä vastuunjakoa 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan linjauksista ja kannanotoista hallituksen 

esityksessä ei juurikaan käsitellä. Esityksessä on viitattu siihen, että 

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja ratkaisisi esimerkiksi sellaisia lausuntoasioita 

tai tekisi aloitteita sellaisissa perus- ja ihmisoikeusasioissa, joita ei tarvitse 

siirtää ihmisoikeusvaltuuskunnan tai sen toimielinten päätettäviksi.425 

Valtuuskunnan käsiteltävien asioiden laajakantoisuutta tai periaatteellisuutta 

ei esityksessä käsitelty. Valmistelussa ei myöskään kiinnitetty huomiota 

edistämistehtävän toteuttamiseen mahdollisesti liittyviin haasteisiin tai 

jänniteisiin. Joitain tällaisia toiminnassa esille tulleita jännitteitä käsittelen 

myöhemmin. 

2.5.1.3 Yksi yhteinen tehtävä ja muu yhteistyö 

Vuonna 2015 lakiin eduskunnan oikeusasiamiehestä lisättiin 3 b luku 

(10.4.2015/374) otsikolla ”Muut tehtävät”. Luvussa on, ainakin toistaiseksi, 

vain yksi säännös, 19 f §, jonka mukaan YK:n vammaisten henkilöiden 

oikeuksista vuonna 2006 tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan 

mukaisista yleissopimuksen täytäntöönpanon edistämistä, suojelua ja 

seurantaa koskevista tehtävistä huolehtivat eduskunnan oikeusasiamies, 

Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta. Itse säädöstekstissä ei 

mainita sitä, että kyseiset organisaatiot muodostavat Suomen kansallisen 

ihmisoikeusinstituution, mutta lain esitöissä maininta kansallisesta 

ihmisoikeusinstituutiosta sen sijaan on.426  

 
424 HE 205/2010 vp, s. 18. 
425 HE 205/2010 vp, s. 27. 
426 HE 284/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn 

yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen 

valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 

eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta, s. 20. Siihen, että kansallisen 

ihmisoikeusinstituution käsitettä ei mainita itse säädöstekstissä muussakaan yhteydessä, on 

eduskunnan oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus kiinnittänyt huomiota Suomen kansallisen 

ihmisoikeusinstituution akkreditaatiohakemuksessa vuonna 2019. 
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Tehtävän osoittamista kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle pidettiin 

monella tapaa itsestään selvänä. Myös monet muut valtiot ovat osoittaneet 

samaisen tehtävän kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle,427 ja kun Suomessa 

ei, joidenkin tahojen toiveesta huolimatta, ollut perustettu erillistä 

vammaisasiavaltuutetun tointa, oli asiaa ennakoitu jo Ihmisoikeuskeskuksen 

perustamisen yhteydessä. Tuolloisen oikeusasiamieslain muutoksen esitöissä 

uumoiltiin, että vammaisyleissopimuksen edellyttämät tehtävät sopimukseen 

liittyvästä tiedottamisesta, kouluttamisesta ja muusta edistämistoiminnasta, 

mukaan lukien yleissopimuksen toimeenpanon seuranta sekä aloitteiden ja 

selvitysten laatiminen, sijoittuisivat luontevasti Ihmisoikeuskeskuksen 

laajaan tehtävänkuvaan.428 Tähän osaltaan lienee vaikuttanut myös se tausta-

ajatus sekä vammaisyleissopimuksessa että edellä käsitellyssä OPCAT:ssa, 

että asiakirjoissa ei lähtökohtaisesti ole kyse uusista oikeuksista. Kansallisissa 

edistämis- ja valvontatehtävissä on siten kyse jo sovittujen oikeuksien 

tehokkaasta toimeenpanosta, joka kuitenkin edellyttää laajaa kansallisten 

politiikkatoimien uudistamista ja kokonaisvaltaista asennemuutosta.429  

Uudistuksen arveltiin aiheuttavan työmäärän lisääntymistä sekä 

eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa että Ihmisoikeuskeskuksessa.430 

Lisäresurssien tarve liittyi paitsi edellä mainittuihin tehtäviin, myös siihen, 

että vammaisyleissopimuksen 33 (2) artiklan mukaan vammaiset henkilöt ja 

heitä edustavat järjestöt on osallistettava seurantamekanismin työhön. Tämä 

osallistaminen on Suomessa toteutettu muun muassa pääosin vammaisista 

henkilöistä koostuvan ihmisoikeusvaltuuskunnan pysyvän vammaisjaoston 

(vammaisten ihmisoikeuskomitea, VIOK) kautta. 

Oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen tiiviille yhteistyölle ei toki 

muiltakaan toiminnan osilta ole olemassa estettä, ja kansallisen 

ihmisoikeusinstituution yhteisessä strategiassa onkin kuvattu käytännön 

yhteistyömuotoja. Yhteistyötä kansallisen ihmisoikeusinstituution 

 
427 Survey of National Human Rights Institutions on Article 33.2 of the Convention on the Rights of 

Persons with disabilities. Canadian Human Rights Commission 2011. 
428 HE 205/2010 vp, s. 12–13. 
429 DeBeco 2011, s. 87–88 sekä av 12. 
430 HE 284/2014 vp, s. 20. 
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kokonaisuudessa on tehty etenkin perus- ja ihmisoikeuskoulutuksen, ja 

myöhemmin vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden oikeuksien saralla, 

muun muassa opetus- ja sivistystoimeen sekä sosiaalihuoltoon liittyen.431 Tätä 

yhteistyötä kuvataan tarkemmin seuraavassa jaksossa.  

Käytännön yhteistyö näkyy myös siinä, että Ihmisoikeuskeskuksen 

henkilöstö on edustettuna useissa oikeusasiamiehen kanslian sisäisissä 

työryhmissä, joissa kanslian toimintaa kehitetään.  

Yhteistyö, tai ainakin sen kehittämisaikeet, käyvät ilmi myös muun muassa 

kansallisen valvontaelimen erilliskertomuksesta vuodelta 2017, jossa 

kerrotaan myös oikeusasiamiehen järjestämästä tehtävään liittyvästä 

koulutuksesta kanslian virkamiehille ja tarkastuksilla käytettäville 

ulkopuolisille asiantuntijoille, joista osa toimii tai on toiminut 

ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenenä.432  

2.5.1.4 Rakenteiden arviointia 

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamista ja rakennetta 

pohdittiin eri tahoilla ainakin vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2002 

julkaistussa selvityksessä esitettiin kolme erilaista vaihtoehtoa siitä, miten 

kansallinen ihmisoikeusinstituutio voitaisiin Suomeen perustaa; 

neuvottelukuntatyyppisenä organisaationa, tutkimus- ja 

asiantuntijainstituutin (käytännössä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin) 

ympärille tai nimeämällä eduskunnan oikeusasiamies kansalliseksi 

ihmisoikeusinstituutioksi.433 Kaikki vaihtoehdot edellyttivät merkittäviä 

muutoksia, eikä eduskunnan oikeusasiamies pitänyt toiminnan laajentamista 

kansalliseksi instituutioksi ongelmattomana.434 

 
431 Ks. esim. Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2017, s. 10 ja apulaisoikeusasiamies 

Pasi Pölösen puheenvuoro eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksessa vuodelta 2019. 
432 YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukainen kansallinen valvontaelin. Eduskunnan 

oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017, s. 11 ja 14–15. 
433 Lempinen – Pohjolainen – Scheinin 2002. Ks. myös Nieminen 2008, s.367–369. 
434 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004, s. 13–14. Liisa Nieminen piti 

ongelmana muun muassa oikeusasiamiehen toiminnan kanteluvetoisuutta ja siten jälkikäteisyyttä, 

Nieminen 2008, s. 371. 
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Jälkikäteen arvioituna kansallisen ihmisoikeusinstituution rakenne ja sitä 

koskeva säätely olisi voinut olla joiltain osin myös toisenlainen. 

Peruslähtökohtaa, Ihmisoikeuskeskuksen perustamista oikeusasiamiehen 

yhteyteen, pidän edelleen perustellumpana kuin esimerkiksi 

Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan sijoittamista 

erityisvaltuutettujen tavoin valtioneuvoston yhteyteen. Jälkimmäisen 

ratkaisun pohjalta instituutiota olisi ollut vaikea rakentaa siten, että se olisi 

täyttänyt Pariisin periaatteiden edellytykset etenkin toimeenpanovallasta 

edellytettävän itsenäisyyden ja riippumattomuuden vaatimuksen osalta. 

Vaikka erityisvaltuutettujen muodollinen itsenäisyys ja riippumattomuus on 

nykyisin turvattu lain tasolla, ei niiden muodollinen ja tosiasiallinen yhteys 

oikeusministeriöön, toiminnan rahoitusjärjestelyt ja itse valtuutettujen 

nimitysmenettelyt nähdäkseni millään muotoa voisi täyttää Pariisin 

periaatteissa edellytettyjä vaatimuksia.435 Myös instituutioiden sijoittaminen 

tutkimuslaitoksen yhteyteen on sittemmin esimerkiksi Norjassa aikoinaan 

tehdyn ratkaisun perusteella osoittautunut ongelmalliseksi.436 

Ihmisoikeuskeskuksen perustamisen alkuvaiheessa esillä oli myös 

vaihtoehto keskuksen sijoittamisesta suoraan eduskunnan alaisuuteen 

oikeusasiamiehen ja Ulkopoliittisen instituutin tavoin. Tässä vaihtoehdossa 

Ihmisoikeuskeskuksen talousarvio olisi esitelty eduskunnalle erillisenä ja 

keskuksen johtajan valinta olisi ollut eduskunnan täysistunnon tehtävä. 

Ajatuksesta luovuttiin ilmeisesti useammastakin syystä, eduskunnalla ei 

haluttu uusia nimittämistehtäviä ylipäätään, ja kun kävi ilmeiseksi, ettei 

keskukselle tulisi kovinkaan merkittäviä resursseja, olisi eduskunnan 

täysistunnon kytkeminen prosessiin näyttäytynyt ylimitoitetulta. Päädyttiin 

ratkaisuun, jossa Ihmisoikeuskeskuksen talousarvio liitetään 

oikeusasiamiehen talousarvioon ja oikeusasiamies nimittää 

 
435 Valtuutettujen riippumattomuudesta, ja laajemmin riippumattomuusvaatimuksesta ks. 

Nieminen 2008, s. 382 ja 374–385. 
436 Oslon yliopiston ihmisoikeuskeskuksen yhteyteen rakennettu Norjan kansallinen 

ihmisoikeusinstituutio ei koskaan täyttänyt kaikkia Pariisin periaatteissa asetettuja edellytyksiä, eikä 

siten saavuttanut kansainvälisessä akkreditaatiossa A-statusta. Sittemmin vuonna 2015 instituutio 

perustettiin uudelleen siten, että sen yhteyttä Norjan parlamenttiin vahvistettiin ja muutoinkin sen 

tehtäviä tarkistettiin. Insituutiolle on uudistuksen jälkeen myönnetty A-status. 



125 
 

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan eduskunnan perustuslakivaliokuntaa 

kuultuaan. Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus puolestaan annetaan 

tiedoksi relevanteille valiokunnille. 

Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan suhdetta olisi voinut kuitenkin 

miettiä tarkemminkin. Talousarvion osalta ratkaisu on ennen kaikkea 

tekninen. Ongelmalliseksi kuitenkin saattaisi nousta eräänlainen 

kilpailutilanne Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusasiamiehen välillä, mikäli 

molemmilla olisi tarvetta taloudelllisten resurssien lisäämiseen. Tilanne voisi 

aiheuttaa ristiriitaa instituution sisällä, mikäli esimerkiksi oikeusasiamiehellä 

ja Ihmisoikeuskeskuksen johtajalla olisi erilaiset näkemykset lisäresurssien 

tarpeesta tai menettelystä, jolla tarve tuodaan eduskunnan tietoon.  

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan nimittämiskysymyksessä 

perustuslakivaliokunnan kytkeminen prosessiin voidaan nähdä perusteltuna, 

mutta käytännössä siinä voi myös piillä eräänlainen sudenkuoppa. Jos 

oikeusasiamies, kuten hän nimittäessään Ihmisoikeuskeskuksen johtajan 

kahdelle ensimmäiselle kaudelle, asettaa kärkihakijat järjestykseen, lienee 

valiokunnan käytännössä varsin vaikea asettua oikeusasiamiehen näkemystä 

vastaan. Toisaalta, jos oikeusasiamies, kuten hän nimittäessään 

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan kolmatta kertaa, ei aseta kärkihakijoita 

järjestykseen jättäen tämän tehtävän valiokunnalle, siirtynee nimitysvalta 

käytännössä perustuslakivaliokunnalle. Onko tämä ongelmallista, on 

kysymys, johon ei tämän tutkimuksen kysymyksen asettelusta johtuen ole 

tarvetta ottaa kantaa. 

Kriittisin kysymys Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan suhdetta 

ajatellen on nähdäkseni siinä, kuinka tieto Ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta 

tulee eduskunnalle, ja kuinka eduskunnalle siten myös osaltaan avautuu 

mahdollisuus arvioida Ihmisoikeuskeskuksen toimintaa. Sitä, että 

Ihmisoikeuskeskuksen kertomuksen käsittelyä ei ole säädetty minkään 

eduskunnan toimielimen käsiteltäväksi, pidän merkittävänä puutteena. 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomuksen tulisi Pariisin periaatteita 

ajatellen tulla eduskunnan käsiteltäväksi, ja nimenomaan täysistunnossa. 

Järjestely ei ole linjassa senkään kanssa, että nykyään tasa-arvovaltuutettu, 

yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu antavat eduskunnalle 
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kerran neljässä vuodessa kertomuksen omaan toimialaansa kuuluvissa 

asioissa. Tietosuojavaltuutettu puolestaan antaa kertomuksen joka vuosi 

tietosuoja-asetukseen perustuen. Myös tiedusteluvalvontavaltuutettu antaa 

kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Ihmisoikeuskeskuksen 

kertomusmenettelyn johdosta eduskunta nähdäkseni ikään kuin hukkaa 

mahdollisuuden osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämisestä käytävään 

keskusteluun sen instituution osalta, jonka tulisi tätä tehtävää ajatellen olla 

kaikkein keskeisin kansallinen toimija.  

Pariisin periaatteissa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden suhde 

parlamenttiin on ajateltu tiiviiksi, muttei kontrolloivaksi, kuten jäljempänä 

esitettävästä kappaleesta 3.4.3.2 ilmenee. Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan 

muodollisen kontrollin vahvistamiselle olisi mielestäni kuitenkin myös tärkeä 

periaatteellinen tarve, ja tässä yhtenä mahdollisuutena olisi vahvistaa 

suhdetta eduskuntaan.  

Vaikka Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät eivät koske ihmisten subjektiivisia 

oikeuksia tai etuuksia, tulee hyvän hallinnon periaatteet sovellettavaksi sen 

toimintaan ja päätöksentekoon. Kun päätöksenteko toiminnan linjauksista 

perustuu lähinnä ihmisoikeusvaltuuskunnan hyväksymään 

toimintasuunnitelmaan, ja toisaalta Ihmisoikeuskeskuksen johtajan 

itsenäiseen harkintavaltaan, päätöksenteon arviointi ei ainakaan luontevasti 

kuulu tuomioistuinmenettelyssä toteutettavaksi. Jossain määrin 

samankaltaisena voidaan pitää esimerkiksi Suomen itsenäisyyden 

juhlarahaston tai Suomen Akatemian päätöksenteon arviointimenettelyä.437 

Ensimmäisen osalta Olli Mäenpää piti valituskieltoa perustuslain 21 §:n 

näkökulmasta ongelmattomana, koska ”se ei estä hallintoasiassa tehtyyn 

ratkaisuun kohdistuvan ylimääräisen muutoksenhaun käyttämistä tai 

laillisuusvalvonnan vireillepanoa, jos esimerkiksi päätöksentekoa pidettäisiin 

yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena”.438 

Jos Ihmisoikeuskeskuksen johtajan päätöksentekoa pidettäisiin hyvän 

hallinnon kannalta ongelmallisena, voisi asiaan ainakin periaatteellisella 

 
437 Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvosto on parlamentaarisesti asetettu. Suomen 

Akatemian hallituksen nimittää valtioneuvosto kolmen vuoden toimikaudeksi. 
438 Mäenpää 2018. 
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tasolla puuttua hallintoasioissa eduskunnan oikeusasiamies ja toiminnan 

linjauksiin liittyvissä asioissa keskuksen valtuuskunta. Oikeusasiamiehellä, 

nähdäkseni toisin kuin Ihmisoikeuvaltuuskunnalla, tähän on myös riittävät 

mahdollisuudet ajatellen tosiasiallista mahdollisuutta seurata keskuksen 

toimintaa. 

Kriittisimpänä kohtana sääntelyn onnistumista arvioitaessa on nähdäkseni 

Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan välisten roolien vähäinen 

käsittely ja tietty epämääräisyys. Suomessa päädyttiin 

ihmisoikeusvaltuuskunnan osalta jonkinlaiseen pluralismin hybridimalliin, 

jossa valtuuskunta on kooltaan liian suuri toimiakseen tosiasiallisena 

toimintaa ohjaavana ja valvovana tahona (kuten esimerkiksi säätiöiden tai 

yhdistysten hallitukset yleensä toimivat), mutta toisaalta ainakin 

pienimmässä mahdollisessa kokoonpanossaan liian pieni ollakseen 

tosiasiassa laajasti yhteiskunnallisia tahoja edustava elin.439 Valitussa mallissa 

vaarana piilee se, että valtuuskunnan Ihmisoikeuskeskuksen toimintaa 

linjaava ja valvova rooli kutistuu kumileimasimeksi, tai, mikäli valtuuskunta 

tosiasiallisesti ryhtyisi toimimaan hallituksen tapaisesti, se osoittautuisi 

käytännössä mahdottomaksi jo ajatellen hallitustyöskentelyn edellyttämää 

syvää perehtymistä toimintaan ja siten muun muassa kokoontumistiheyden 

selvää lisäämistä. 

Lisäksi Pariisin periaatteiden edellyttämä laaja erilaisten 

yhteiskunnallisten tahojen edustus ei välttämättä toteudu valtuuskunnassa, 

jossa on lähinnä perus- ja ihmisoikeuksiin erikoistuneita edustajia.440 Tämän 

osalta säädöksen esitöissä jossain määrin ristiriitaisesti korostetaan laajaa 

yhteistyöverkostoa, monipuolista asiantuntemusta, edustavuutta ja 

jäsenkunnan toimintaa perus- ja ihmisoikeuksien parissa. Tästä johtuen 

yhteiskunnallisten tahojen mahdollisimman laaja edustus ei nähdäkseni 

 
439 Vertailukohtana voisi pitää esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettua koskevan lain 10 §:ssä 

säädettyä yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukuntaa, johon on nimitetty 40 jäsentä. Säädöksen mukaan 

neuvottelukunnan jäsenet nimetään yhdenvertaisuuden yleisen edistämisen ja syrjinnän ehkäisemisen 

kannalta merkittävien toimijoiden ja viranomaisten tietojenvaihtoa sekä yhdenvertaisuuteen liittyvien 

kysymysten käsittelyä varten. 
440 Pariisin periaatteissa käytetään ilmaisua “pluralistic representation of social forces (civil society) 

involved in the protection and promotion of human rights”. 
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lopulta toteudu ihmisoikeuvaltuuskunnassa. Pikemmin valtuuskunnassa on 

laaja perus- ja ihmisoikeusasiantuntijoiden edustus.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen suhteen 

sääntelystä totean vielä seuraavaa. Eräänlaisen ”palomuurin asentaminen” 

oikeusasiamiehen kanteluihin perustuvan laillisuusvalvonnan ja 

Ihmisoikeuskeskuksen yleisten edistämistehtävien välille näyttäytyy edelleen 

perustellulta. Palomuurilla tarkoitan kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että 

kanteluiden käsittely on säädöstasolla tehtävä, jota Ihmisoikeuskeskus 

nimenomaisesti ei hoida. Käytännössä tämä tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, 

ettei Ihmisoikeuskeskuksen viranhaltijoilla ole käyttöoikeuksia kanslian 

asianhallintajärjestelmässä kanteluasioihin. Palomuurin toinen osa rakentuu 

siitä, että pluralistinen ihmisoikeusvaltuuskunta, ollessaan 

Ihmisoikeuskeskuksessa, pysyy käsivarren mitan päässä riippumattomasta 

laillisuusvalvonnasta. Näin tuleekin olla. Vaikka pidän sinänsä 

oikeusasiamiehen itsenäisyyttä ja riippumattomuutta tosiasiallisesti niin 

vahvana, ettei valtuuskunnan kaltaisella toimielimellä olisi siihen 

lähemmälläkään yhteydellä mahdollisuutta vaikuttaa, varmistaa säädöstasolla 

asetettu etäisyys paremmin myös sen, ettei vaikutelmaa riippuvuussuhteesta 

pääse syntymään.441 

Tietyissä asioissa oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen tehtävien 

limittäisyyden voisi kuitenkin ajatella johtavan läheisempäänkin 

säädöstasoiseen yhteyteen. Voitaisiin esimerkiksi ajatella, että YK:n 

kidutuksen vastaisen yleissopimuksen kansallisen valvontaelimen tehtävä 

olisi voitu osoittaa samalla tavoin yhteiseksi, kuin YK:n 

vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä tehtävä hieman 

myöhemmin osoitettiin. Erillisratkaisua tältä osin puoltaa se, että 

valvontaelimen tehtävä on meillä ollut kiinteästi ja suurelta volyymiltaan 

yhteydessä kantelujen käsittelyyn. Suuntaus tarkastusten, ja muiden keinojen, 

painottamiseen on kuitenkin ollut ilmeinen. Toisaalta osoittamalla tehtävä 

yhteiseksi olisi kenties ollut helpompaa ainakin suuren yleisön silmissä 

irtaantua oikeusasiamiehen perinteisestä roolista vankien oikeuksien 

 
441 Oikeusasiamiehen riippumattomuudesta ks. Hidén, av. 20 mainittu teos, s. 7–8. 



129 
 

valvojana. Myös valvontaelimen tehtäviin liittyvät yleiset edistämistehtävät 

muun muassa koulutuksen keinoin olisi ollut ehkä mahdollista ottaa 

paremmin huomioon. 

2.5.2 Valtioneuvoston oikeuskanslerin perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutumisen valvontatehtävä  

Käsittelen tässä yhteydessä lyhyesti myös toisen ylimmän laillisuusvalvojan, 

valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävää perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen valvonnassa, ja etenkin suhteessa eduskunnan 

oikeusasiamiehen nimenomaiseen tehtävään kiinnittää huomiota perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin. 

On esitetty, että oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen mahdollisuudet 

kiinnittää laillisuusvalvonnassaan huomiota perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämiseen ovat säädöstasolla hyvin samankaltaiset. Tämä näkemys 

tuodaan esiin muun muassa työryhmämietinnössä, joka koskee ylimpien 

laillisuusvalvojien tehtävien jaon uudistamista.442 Perustuslakivaliokunta on 

myös todennut, että Suomessa on kaksi ylintä laillisuusvalvojaa, eduskunnan 

oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri, joilla on sama toimivalta.443 

Perustuslaissa lähtökohta molempien instituutioiden tehtävään perus- ja 

ihmisoikeuksien osalta onkin sama. Perustuslain 108 §:n 1  momentin mukaan 

tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutumista. Samoin säädetään oikeusasiamiestä 

käsittelevässä perustuslain 109 §:n 1 momentissa. Eduskunnan 

oikeusasiamiehestä annettu laki ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annettu 

laki (25.2.2000/193) eroavat sanamuodoltaan kuitenkin olennaisesti 

toisistaan. Oikeusasiamiestä koskevan lain 10 §:n 2 momentin mukaan: ”Jos 

aihetta on, oikeusasiamies voi saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lain 

mukaisesta menettelystä taikka kiinnittää valvottavan huomiota hyvän 

hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

edistäviin näkökohtiin.” Vastaava säännös sisältyy oikeuskanslerista annetun 

 
442 Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako. Oikeusministeriön julkaisuja 2019:24, s. 11 ja 26.  
443 PeVM 2/2019 v, s. 2. 
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lain 6 §:n 2 momenttiin: ”Jos asian laatu niin vaatii, oikeuskansleri voi 

kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen 

menettelyyn.” Lainkohtien alkuosat vastaavat siis sisällöllisesti toisiaan, mutta 

oikeuskansleria koskevasta säännöksestä puuttuu nimenomainen viittaus 

huomion kiinnittämisestä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin 

näkökohtiin. Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen ei terminologisesti 

esiinny muuallakaan oikeuskanslerista annetussa laissa. 

Sen enempää perustuslain kuin oikeuskanslerista annetun lain esitöistä ei 

selviä, miksi oikeusasiamieslaissa ja oikeuskanslerista annetussa laissa on 

päädytty asiassa erilaisiin muotoiluihin. Perustuslain esitöissä kummankin 

osalta puhutaan perus- ja ihmisoikeuksien valvontatehtävästä.444 

Oikeuskanslerista annetun lain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 

seuraamuksia445 koskevan 6 §:n yhteydessä yleisellä tasolla, että ylimpien 

laillisuusvalvojien suorittamassa laillisuusvalvonnassa viranomaisia ohjaava 

toiminta on muodostunut yhä keskeisemmäksi. Säädöksen 2 momentin 

yhteydessä todetaan, että sen ”sanamuoto on sama kuin nykyisessä 

ohjesäännössä eikä sen soveltamisalaakaan ole tarkoitus muuttaa”.446 Perus- 

ja ihmisoikeuksien edistämisestä tai niiden turvaamisesta ei oikeuskansleria 

koskevan lain esitöissä ole mainintaa.  

Insituutioille säädetyt tehtävät ovat kuitenkin suurelta osin 

samankaltaisia. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n mukaan 

oikeuskansleri käsittelee oikeusasiamiehen tavoin kanteluita ja voi ottaa omia 

aloitteita ja suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa 

viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä. Lain 7 §:n mukaan 

myös oikeuskanslerilla on oikeus tehdä ehdotuksia säännösten ja määräysten 

kehittämiseksi ja muuttamiseksi, jos valvonnassa on havaittu niissä puutteita 

tai ristiriitaisuuksia taikka jos ne ovat aiheuttaneet oikeudenkäytössä tai 

hallinnossa epätietoisuutta tai eriäviä tulkintoja. Oikeuskanslerin toiminta, 

joka eroaa olennaisesti eduskunnan oikeusasiamiehestä, liittyy lain 2 §:ssä 

säädettyyn tehtävään valvoa valtioneuvoston virkatointen laillisuutta.  

 
444 HE 1/1998 vp, s. 165–166. 
445 Otsikko muuttui v. 2011 ja on nykyisin ”toimenpiteet”. 
446 HE 175/1999 vp, s. 16. 
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Toisesta suunnasta katsottuna voidaan todeta, että suuri ero toiminnassa on 

syntynyt myös oikeusasiamiehelle osoitetuista erityistehtävistä, sekä 

Ihmisoikeuskeskuksen perustamisesta oikeusasiamiehen yhteyteen. 

Lienee mahdollista, että eduskunta kytki perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämistehtävän nimenomaan eduskunnan oikeusasiamiehelle 

oikeusasiamiehen tähän suuntaan osoittavan toiminnan kehityksen ja etenkin 

hyvitysesitysten johdosta, kuten Kuusikko on edellä kerrotusti esittänyt. Tätä 

oikeusasiamieslain 11 §:n 1 momentissa säädettyä hyvitysesitysmahdollisuutta 

ei näet oikeuskanslerilla säädöstasolla varsinaisesti ole. Asia on kuitenkin ollut 

esillä oikeuskanslerin ja perustuslakivaliokunnan välisessä vuoropuhelussa, 

joskaan ei täysin yksiselitteisesti. Keskustelu näet liittyi oikeuskanslerista 

annetun lain kantelun käsittelyä koskevan 4 §:n uudistamiseen samassa 

yhteydessä, kun Ihmisoikeuskeskuksen perustamista koskeva hallituksen 

esitys hyväksyttiin kesäkuussa 2011. Uudistetun säädöksen 2 momentin 

mukaan oikeuskansleri ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta niihin 

toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta lain noudattamisen, 

oikeusturvan tai perus- ja ihmioikeuksien toteutumisen kannalta. Lakia 

koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että oikeuskanslerin (ja 

oikeusasiamiehen) perustuslaillinen toimeksianto valvoa perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista kattaa ja läpäisee koko laillisuusvalvonnallisen 

toimintakentän, myös yksittäisten kanteluiden tutkinnassa.447 Hallituksen 

esityksestä antamassaan mietinnössä perustustuslakivaliokunta totesi, että 

4  §:n 2 momentti lisää oikeuskanslerin harkintavaltaa sen suhteen mihin 

selvittämistoimenpiteisiin ja muihin toimenpiteisiin se kantelun johdosta 

ryhtyy.448 Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on katsonut, että 

lainmuutoksen jälkeen toimenpiteet eivät enää viittaa yksinomaan 

seuraamusluontoisiin toimenpiteisiin, vaan voivat käsittää myös 

hyvitysesityksen tekemisen.449 Käytännössä hyvitysesityksiä ei ole 

 
447 HE 205/2010 vp, s. 16–17. 
448PeVM 12/2010 vp, s. 3. 
449 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013, s. 18. 



 

132 
 

oikeuskanslerin toiminnassa juurikaan tehty.450 Perustuslakivaliokunta ei ole 

myöskään käsitellyt oikeuskanslerin hyvitysesityksiä omissa kannanotoissaan 

toisin kuin oikeusasiamiehen hyvitysesityksiä, joita valiokunta on pitänyt 

perusteltuina ”kansalaisten pääsemiseksi oikeuksiinsa, sovinnollisen 

ratkaisun löytymiseksi ja turhien oikeusriitojen välttämiseksi”.451 

Perustuslakivaliokunnan näkemyksiä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin 

perus- ja ihmisoikeusmandaateista ja sen mahdollisista painotuseroista 

voidaan yrittää etsiä muista kuin edellä mainitusta oikeuskanslerista annetun 

lain 4 §:än muutokseen liittyvästä lausumasta. Erityisen mielenkiintoisia tätä 

ajatellen ovat ne perustuslakivaliokunnan mietinnöt, joissa valiokunta on 

käsitellyt valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen 

välisen työnjaon ja yhteistyön kehittämistä. Mietinnöt liittyvät 

oikeuskanslerin vuosien 2014—2017 ja oikeusasiamiehen vuosien 2014—2018 

kertomuksiiin.452 Mietinnöissä ei oikeastaan tehdä sisällöllistä arviota 

laillisuusvalvojien toiminnan painotuksista, vaan lähinnä pidetään tärkeänä, 

että työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään. Viimeisimmässä tehtävien jakoon 

uudistamiseen liittyvässä keskustelussa valiokunta viittasi kuitenkin 

valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon käsittelyn yhteydessä vuonna 2015 

lausumiinsa näkemyksiin perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja 

valvontaan liittyvien toimijoiden yhteistyöstä ja työnjaosta.453 Kyseisessä 

lausunnossaan perustuslakivaliokunta totesi, että perus- ja 

ihmisoikeustoimijoiden kenttä on Suomessa edelleen varsin hajanainen, siitä 

huolimatta, että Ihmisoikeuskeskus oli vastikään perustettu ja 

erityisvaltuutetut oli siirretty yhden ministeriön (oikeusministeriön) 

hallinnonalalle. Muun muassa perus- ja ihmisoikeuksia koskevan 

 
450 Apulaisoikeuskanslerin hyvitysesitys kohtuuttoman pitkän käsittelyajan vuoksi OKV/710/1/2011 

14.11.2013 lisäksi ilmeisesti vain yksi asia OKV/4/50/2012. Vrt. hyvitysesitysten määrä eduskunnan 

oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten ratkaisuissa vuosina 2015–2020 yht. 79 kpl. 
451 PeVM  12/2010 vp, s. 4 ja PeVM 2/2016 vp, s. 2. 
452 PeVM 16/2020 vp s. 2, jossa viittaus PeVM 2/2019 vp, PeVM 5/2018 vp, PeVM 3/2018 vp, PeVM 

2/2017 vp, PeVM 1/2017 vp, PeVM 3/2016 vp, PeVM 2/2016 vp, PeVM 8/2015 vp, PeVM 7/2015 vp. 
453 PeVM 5/2018 vp, s. 2. 
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edistämistoiminnan tehokkuuden lisääminen edellytti valiokunnan 

näkemyksen mukaan rakenteiden selkiyttämisen jatkamista.454  

Tätä työtä sittemmin tehtiin paitsi oikeusministeriön asettamassa 

työryhmässä, joka laati esityksen ylimpien laillisuusvalvojien tehtävänjaosta, 

myös erityisvaltuutettujen asemaa koskevassa selvityksessä.455 Ylimpien 

laillisuusvalvojien tehtävänjakoa käsitelleen työryhmän muistiossa 

oikeuskanslerin toimintamuotojen esittelyssä todetaan, että ”samaan tapaan 

kuin eduskunnan oikeusasiamiehellä, perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen 

ja niiden edistäminen ovat näkökulmana oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan 

eri toimintamuodoissa”, ja että oikeuskanslerin ”laillisuusvalvonnassa on 

lähtökohdiltaan samoin kuin eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnassa 

merkittävänä tehtävänä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen 

edistäminen”. On kuitenkin selvää, että työryhmän tarkemmassa kuvauksessa 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämisestä ylimpien laillisuusvalvojien 

toiminnassa, on suuri ero, joka konkretisoituu siinä, että oikeuskanslerin 

tehtävään perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi viitataan lähinnä edellä 

mainituilla lauseilla, kun taas oikeusasiamiehen vastaavaa tehtävää kuvaillaan 

siihen liittyvillä hyvin konkreettisilla toimintamuodoilla usealla sivulla.456 

Työryhmän esityksessä työnjaossa tehtäviksi muutoksiksi perus- ja 

ihmisoikeuksien edistäminen ei näyttäydy oikeastaan millään tavalla. 

Lokakuun 21. päivänä 2021 eduskunnalle annetussa hallituksen 

esityksessä laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan 

oikeusasiamiehen tehtävien jaosta perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen on 

kuvattu keskeiseksi sekä valtioneuvoston oikeuskanslerin että eduskunnan 

oikeusasiamiehen tehtäväksi. Esityksessä todetaan, että ”perus- ja 

ihmisoikeuksien valvonnan ja edistämisen merkitys laillisuusvalvonnassa 

muodostuu jatkuvasti tärkeämmäksi”. Ylimpien laillisuusvalvojien painotus ja 

näkökulma perus- ja ihmisoikeuksien laillisuusvalvonnassa nähdään 

kuitenkin muodostuneen jossain määrin erilaiseksi. Oikeusasiamiehen 

 
454 PeVL 52/2014 vp, s. 5. 
455 Oikeushallintovrastoselvitys. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:11.  
456 Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako. Oikeusministeriön julkaisuja 2019:24, s. 21 ja 26, vrt. 

s. 13–18. 
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valvonnassa korostuu yksilön oikeuksien tosiasiallisen toteutumisen 

edistäminen, oikeusasiamiehelle annetut ihmisoikeuksiin liittyvät 

erityistehtävä ja se, että oikeusasiamies on osa kansallista 

ihmisoikeusinstituutiota. Esityksen mukaan oikeuskanslerinvirastossa on 

puolestaan alettu korostaa perusoikeus- ja ihmisoikeusvalvonnassa yhä 

enemmän näiden oikeuksien toteutumisen rakenteellisia kysymyksiä. Perus- 

ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnan ja edistämisen yhdeksi 

keskeiseksi painopistealueeksi onkin muodostunut hallinnon 

laillisuusvalvonnan rinnalla lainsäädännön valmistelun valvonta.457 

Oikeuskanslerin tehtävää perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä voidaan 

lähestyä myös oikeuskanslerin kertomuksiin liittyvän 

perustuslakivaliokunnassa tapahtuvan parlamentaarisen vuoropuhelun 

kautta. Vastaavasti kuin oikeusasiamiehen kertomukseen, 

perustuslakivaliokunnan toivomuksen mukaisesti myös oikeuskanslerin 

kertomukseen on sisällytetty vuosittain oma jakso perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteuttamisesta.458  

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että oikeuskansleri voisi perus- ja 

ihmisoikeusasioita käsittelevässä kertomuksen jaksossa esittää yleisarvionsa 

kertomusvuoden aikana esillä olleista perusoikeusongelmista.459 Valiokunta 

on mietinnössään saattanut kuitenkin ohittaa koko perus- ja 

ihmisoikeusjakson toteamalla vain lyhyesti, että kertomuksessa on selostettu 

perus- ja ihmisoikeuksien valvontaa.460 Valiokunta on myös kiinnittänyt 

huomiota siihen, että kertomuksessa perusoikeusvalvonnan kannalta 

merkityksellisiä oikeuskanslerin ratkaisuja selostetaan useammassakin 

kohtaa, mutta perus- ja ihmisoikeuksiin perustuvat oikeuskanslerin toimet 

säädösvalmistelun valvonnassa jäävät kertomuksessa vähälle huomiolle.461 

Valiokunta on korostanut hallituksen esitysten valmistelun kehittämistä niin, 

että säätämisjärjestysperusteluisssa tarkasteltaisiin ehdotuksia myös 

 
457 HE 179/2021, s. 6, 8, 11 ja 17. 
458 PeVM 25/1994 vp, s. 6/II.  
459 Esim. PeVM 1/1997 vp, PeVM 3/1998 vp ja PeVM 12/2000 vp, s. 2. 
460 PeVM 10/2012 vp, s. 1. 
461 PeVM 12/2000 vp, s. 2. 
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perustuslain 22 §:n mukaisen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen 

eikä ainoastaan mahdollisten perus- ja ihmisoikeusristiriitojen kannalta.462  

Juuri säädösvalmistelun valvonnassa valtioneuvoston oikeuskanslerilla 

voidaan nähdä olevan eduskunnan oikeusasiamiehestä erottuva tehtävä 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Oikeuskanslerin kertomuksissa 

asiaan onkin kiinnitetty runsaasti huomiota.463 Vuoden 2018 kertomuksessa 

hallituksen esitysten ennakollisesta tarkastuksesta kerrotaan, että 

tarkastettavat esitykset valittiin arvioimalla saatavissa olevien tietojen 

perusteella esitysten sisällön merkittävyyttä laillisuusvalvonnan 

näkökulmasta. Merkittävyyden arvioinnissa otettiin huomioon perus- ja 

ihmisoikeuksien sekä hyvän hallinnon toteutuminen, oikeusvaltion 

toimivuus, perustuslain soveltaminen ja tulkinta sekä merkittävät 

yhteiskunnalliset vaikutukset. Kertomuksessa on myös maininta siitä, että 

osana perustuslakiin liittyviä kysymyksiä ”valvottiin perus- ja ihmisoikeuksien 

ja Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumista”.464  

Sanotun kertomuksen käsittelyssä perustuslakivaliokunta totesi pitävänsä 

oikeuskanslerinvirastossa toteutettua ennakollisen säädösvalvonnan 

muotojen ja valvonnan merkityksen kehittämistä hyvän lainvalmistelun 

periaatteiden näkökulmasta perusteltuna ja painotti sen edelleen 

kehittämisen ja erityisesti valvonnan vaikuttavuuden merkitystä.465 

Valiokunta on myös todennut, että lakiehdotusten aikaisempaa 

systemaattisempi ennakollinen tarkastaminen on hyvä lisä 

säädösvalvontaan.466 

Mitä lakiehdotusten ennakollinen tarkastaminen oikeuskanslerin toimesta 

sitten lopulta perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen kannalta tarkoittaa, sitä 

ei tässä tutkimuksess käsitellä. Vuosituhannen alussa julkaistussa artikkelissa 

Mikko Sarja totesi, että säädösehdotusten sisältökysymykset eivät kuulu 

oikeuskanslerin harjoittaman valtioneuvostovalvonnan piiriin niiden 

 
462 PeVL 52/2014 vp, s. 3. 
463 Kts. etenkin kertomukset 2015–2018. 
464 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018, s. 39. 
465 PeVM 5/2018 vp, s. 3. 
466 PeVM 16/2020 vp, s. 2–3. Ks. myös PeVM 5/2018 vp, s. 2–3. 
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hallituksen esitysten osalta, joissa lain sisällöstä päättää eduskunta. 

Asetuksissa, joissa lopullinen päätöksenteko tapahtuu valtioneuvoston 

yleisistunnossa, oikeuskansleri voi sen sijaan joutua tarvittaessa 

kiinnittämään huomiota myös säädösehdotusten sisältökysymyksiin. 

Tyypillisesti valtioneuvoston toiminnan valvonnassa kiinnitetään Sarjan 

mukaan perusoikeuksia koskevien esitysten kohdalla huomiota 

lakiehdotuksen säätämisjärjestystä koskevaan kysymykseen. Käytännössä 

oikeuskansleri on siten esimerkiksi lausunut käsityksensä tarpeesta hankkia 

perustuslakivaliokunnan lausunto esityksen johdosta.467 

Oikeuskanslerin kertomuksissa on vuosina 2018 ja 2019 käsitelty perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisen kannalta mielenkiintoisella tavalla 

erityiskysymyksenä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 

(Istanbulin sopimus) toimeenpanoa. Istanbulin sopimuksen toimeenpanon 

tarkastelussa apulaisoikeuskansleri on kertomuksen mukaan toiminut 

yhteistyössä muun muassa Rikosuhripäivystyksen ja Ensi- ja turvakotien 

liiton kanssa sekä osallistunut Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa valvovan 

Euroopan neuvoston elimen, Grevion, valvontakäyntiin.468 Istanbulin 

sopimuksen erityinen käsittely oikeuskanslerin kertomuksessa on 

mielenkiintoista sikäli, että sukupuolittuneen väkivallan voidaan teemana 

ajatella luontevasti ja ensisijaisesti liittyvän tasa-arvovaltuutetun 

tehtäväkenttään, johon tasa-arvovaltuutettu vuonna 2018 eduskunnalle 

antamassaan kertomuksessa kiinnitti huomiota.469 

Perustuslakivaliokunta kiinnitti jälkimmäisen kertomuksen käsittelyssä 

huomiota apulaisoikeuskanslerin kahteen kertomusvuoden jälkeen antamaan 

ratkaisuun uhrin huomioon ottamisesta poliisiviranomaisissa ja poliisin 

ohjeissa. Kyse oli ollut muun muassa poliisin velvollisuuksista kirjata 

rikosilmoitus pahoinpitelystä parisuhdeväkivaltatilanteessa, toimia 

rikosvastuun toteuttajana näissä tilanteissa, huolehtia asianomistajan 

riittävästä informoimisesta rikoksen uhriksi joutuneen henkilön 

 
467 Sarja 2001, s. 8. 
468 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomukset vuodelta 2018, s. 163 ja vuodelta 2019, s. 142–148. 
469 Tästä myöhemmin tasa-arvovaltuutettua ja yhdenvertaisuusvaltuutettua koskevissa kohdissa. 
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tukipalveluista sekä tehdä väkivaltaan liittyvä riskiarvio ja mahdollisen 

väliaikaisen lähestymiskiellon määräämisen tarve. Poliisin ohjeistuksen 

kehittäminen oli edelleen seurannassa oikeuskanslerinvirastossa. Valiokunta 

piti sanottua asiaa tärkeänä ja kiinnitti samalla huomiota vakiintuneeseen 

kantaansa siitä, että perustuslaissa turvattu perusoikeussuojan taso voi olla 

korkeampi kuin suojan vähimmäistason asettavista ihmisoikeusvelvoitteista 

johtuu (ks. esim. PeVL 24/2016 vp, s. 2, PeVL 59/2014 vp, s. 4/I).470   

Toinen poikkeuksellinen perustuslakivaliokunnan puheenvuoro 

valiokunnan ja oikeuskanslerin välisessä keskustelussa perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisestä, tai ainakin suoja-alan määrittelystä, sisältyy 

oikeuskanslerin vuoden 2013 kertomuksen käsittelyn johdosta annettuun 

mietintöön. Siinä valiokunta käsitteli poikkeuksellisen laajasti kysymystä 

uskonnon ja omantunnon vapaudesta koulujen tilaisuuksissa.471 Kannanotto 

liittyi apulaisoikeuskansleri Puumalaisen 24.3.2014 antamaan päätökseen, 

jossa hän oli katsonut, että sekä positiivisen että negatiivisen 

uskonnonvapauden kannalta ja Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytäntö  huomioon ottaen kouluissa tehtäviä julkisen vallan 

neutraalisuuden ja uskonnonvapauden yhteensovittamiseen tähtääviä 

järjestelyitä perustellumpaa olisi se, että kouluissa ei lainkaan järjestettäisi 

opettajien tai muun koulun henkilökunnan taikka seurakunnan työntekijän 

johtamia tilaisuuksia.472 Perustuslakivaliokunta ei pitänyt näin pitkälle 

menevää neutraalisuutta perusteltuna. 

Tutkimuksessa ei ole tarkasteltu oikeuskanslerin ratkaisuja tai aloitteita, 

mutta jälkimmäisistä esitetettäköön pari huomioita. Vuosituhannen 

vaihteessa aloiteoikeutta katsottiin nimittäin käytetyn vain oikeudellista 

laatua olevien epäselvyyksien korjaamiseksi, ei yhteiskuntapoliittisissa 

kysymyksissä.473 Nämäkin ovat toki voineet liittyä perusoikeuksien 

toteutumiseen tai niiden edistämiseen, kuten vuonna 1988, kun 

 
470 PeVM 16/2020, s. 2. 
471 PeVM 2/2014 vp, s. 2–6. 
472 Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen päätös, Dnro OKV/230/1/2013, 24.03.2014. 
473 HE 175/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerista ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, s. 16. 



 

138 
 

oikeuskansleri muun muassa teki esityksen ohjeiden antamiseksi 

tutkintavankien ja pidätettyjen puheluiden valvomisesta ja muusta 

tutkintavankeuslain 13 a ja b §:n tarkoittamasta menettelystä.474  

Edellä kuvatut säädöspohjaan ja tiettyihin tehtäviin liittyvät erot 

valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen välillä 

osoittavat, että ylimpien laillisuusvalvojien lainsäädännöllinen asema perus- 

ja ihmisoikeuksien edistämistehtävän osalta ei ole automaattisesti 

rinnastettavissa toisiinsa. Oikeuskanslerin ja perustuslakivaliokunnan 

vuoropuheluun pohjautuvat huomiot täsmentävät jossain määrin kuvaa 

oikeuskanslerin tehtävästä ja käytännön toiminnasta perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisessä.  Perustuslakivaliokunnan viesti on kuitenkin 

jossain määrin epäselvä. Toisaalta ylimpien laillisuusvalvojien 

samankaltaisuutta on tuotu esiin, mutta samaan aikaan esillä on pidetty myös 

niiden eroavaisuuksia etenkin työnjakoon liittyen. Perustuslakivaliokunnan 

hiljaisuus oikeuskanslerin roolista perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä on 

merkille pantavaa, mutta siitä ei voitane vielä päätellä, että valiokunta näkisi 

ylimpien laillisuusvalvojien roolin perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä 

perustavaa laatua olevalla tavalla toisistaan poikkeavina. 

2.5.3 Erityisvaltuutetut 

2.5.3.1 Samankaltaisuutta, erilaisuutta ja jatkuvaa 
muutosta 

Perus- ja ihmisoikeuksia erityisesti edistäviä viranomaisia Suomessa ovat 

myös ns. erityisvaltuutetut: tasa-arvovaltuutettu, tietosuojavaltuutettu, 

lapsiasiavaltuutettu sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu (aiemmin 

vähemmistövaltuutettu). Käsittelen valtuutettujen tehtäviä tässä lyhyesti 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämistehtävää ajatellen valtuutettujen 

 
474 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1998, s. 72. 
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perustamiseen liittyvässä historiallisessa järjestyksessä. Tutkimuksen 

ulkopuolelle on rajattu varsin uuden tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävä.475 

Tarkoituksenani ei ole lähteä tutkimaan näiden instituutioiden toimintaa 

tai vertailemaan niitä keskenään siksikään, että viime vuosina, niiden 

oikeusministeriön yhteyteen siirtämisen jälkeen, ne ovat olleet usean 

hallinnollisen selvityksen kohteena.476 Oikeusministeriössä on lisäksi 

valmistunut vuonna 2019 selvitys ministeriön yhteydessä toimivien 

valtuutettujen ja muiden itsenäisten toimijoiden hallinnollisesta 

yhdistämisestä siten, ettei niiden itsenäistä asemaa vaarannettaisi eikä niiden 

tehtäväkenttää muutettaisi.477 Tässä nk. oikeushallintovirastoselvityksessä 

tuotiin esiin erityisesti tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun, 

mutta osin myös lapsiasiavaltuutetun, toimintaan ja tehtäväkenttään liittyviä 

useita yhdistäviä tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi ylikansalliset säädökset 

toiminnan perustana, sekä itsenäisyyttä ja riippumattomuutta korostavat 

normit ja suositukset. Yhteistä on myös se, että pääsääntöisesti valtuutettujen 

ratkaisuilla ja kannanotoilla ei ole oikeudellista sitovuutta, ja se, että ne 

toimivat oikeusministeriön hallinnonalalla ja sen tulosohjauksessa.  

Yhteen mahdollisesti merkittävään valtuutettujen kertomusmenettelyyn 

liittyvään kehityslinjaan on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota. Aiemman, 

 
475 Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimi perustettiin tiedustelun laillisuusvalvontaa varten (Laki 

tiedustelutoiminnan valvonnasta 121/2019). Valtuutetulla on kuitenkin tehtävänään myös ”edistää 

oikeusturvan toteutumista ja siihen liittyviä hyviä käytäntöjä”. Hallituksen esityksessä todetaan, että 

valtuutettu käsittelisi ja ratkaisisi yksilön oikeusturvakysymyksiä vastaanottamalla kanteluita ja 

tutkimispyyntöjä. HE:ssä mainitaan myös, että valtuutettu voisi järjestää koulutusta 

tiedusteluviranomaisille ja muille alan julkista tehtävää hoitaville tahoille, mutta tämä olisi nimenomaan 

laillisuusnäkökohtiin liittyvää koulutusta. Lisäksi valtuutettu voisi HE:n mukaan antaa suosituksia, 

ohjeita, neuvoja ja lausuntoja sekä tehdä aloitteita (HE 199/2017 vp). 
476 Oikeusministeriön selvityksessä perus- ja ihmisoikeustoimijoista (Selvityksiä ja ohjeita 35/2015) 

on laajasti käsitelty erityisvaltuutettujen tehtäviä ja esitetty havaintoja niiden toiminnasta sekä 

kehittämiskohteita. Oikeusministeriön arviomuistiossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen 

yhdistämisestä (30.5.2016), on selostettu mainittuja kahta valtuutettua koskevaa lainsäädäntöä ja 

toimintaa sekä niiden mahdollisen yhdistämisen tavoitteita ja vaikutuksia. Siirtämistä koskevista 

perusteluista ks. hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä HE 111/2014 vp. 
477 Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2019:11. Selvitys koski perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämistehtäviä omaavien erityisvaltuutettujen ohella tiedusteluvalvontavaltuutettua, Euroopan 

kriminaalipolitiikan instituuttia (HEUNI) ja Onnettomuustutkintakeskusta. 
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valtioneuvostolle suuntautuneen kertomusmenettelyn rinnalle nimittäin 

lisättiin hiljattain kerran vaalikaudessa eduskunnalle annettavat kertomukset. 

Tätä kirjoitettaessa, tietosuojavaltuutetun eduskunnalle antamaa kertomusta 

lukuun ottamatta, valtuutettujen kertomukset on käsitelty ensimmäistä kertaa 

eduskunnassa.478 Mietintövaliokunnat ovat kertomusten johdosta 

edellyttäneet valtioneuvostolta kertomuksissa esitettyjen suositusten 

huomioimista, mitä voitaneen pitää merkittävänä asiana valtuutettujen 

toiminnan vaikuttavuuden kannalta.479 

Sinänsä menettely, jossa valtioneuvoston nimittämät itsenäisiksi ja 

riippumattomiksi kutsutut erityisvaltuutetut antavat kertomuksensa sekä 

valtioneuvostolle että eduskunnalle, ja joista jälkimmäinen edellyttää toimia 

valtioneuvostolta, on valtiosääntöiseti jossain määrin kummallinen. 

2.5.3.2 Tasa-arvovaltuutettu 

Tasa-arvovaltuutetun virka perustettiin vuonna 1987. Valtuutetun nykyisistä 

tehtävistä säädetään tasa-arvovaltuutetusta annetussa laissa (1328/2014) 

sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (tasa-arvolaki 

609/1986).480 Tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 § mukaan tasa-

arvovaltuutetun tehtävänä on tasa-arvolain noudattamisen valvonnan lisäksi 

aloittein, neuvoin ja ohjein edistää tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamista, 

antaa tietoja tasa-arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä, seurata 

tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla; ja ryhtyä 

toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tasa-arvolaissa tarkoitettua 

syrjintää koskevassa asiassa.  

Ohjeiden ja neuvojen antamista koskee lain 19 §, jonka mukaan ohjeita ja 

neuvoja voi ensinnäkin pyytää se, joka epäilee joutuneensa laissa tarkoitetun 

syrjinnän kohteeksi. Tasa-arvovaltuutettu voi myös oma-aloitteisesti ohjein ja 

neuvoin pyrkiä siihen, että lainvastaista menettelyä ei jatketa tai uusita.  

 
478 Tietosuojavaltuutetun kertomuksesta, (K 13/2020 vp) lähetekeskustelu on käyty 19.2.2021 ja asia 

on 5.3.2021 lähetetty hallintovaliokuntaan. 
479 TyVM 16/2018 vp, TyVM 14/2018 vp ja StVM 28/2018 vp. 
480 Laeilla on pantu täytäntöön EU:n tasa-arvodirektiivit (2000/43/EY, 2004/113/EY, 2006/54/EY, 

2010/41/EU). Direktiivit sisältävät säännöksiä myös niitä valvovien viranomaisten itsenäisyydestä. 
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Tasa-arvolain esitöissä katsottiin aikoinaan, että tasa-arvovaltuutetun 

toiminnan pääpaino lain noudattamisen valvonnassa olisi neuvonnassa ja 

ohjauksessa. Tilanteen mukaan tasa-arvovaltuutetun antaman suosituksen 

luonteisen ohjauksen katsottiin voivan käsittää tietojen antamisen laissa 

säädetyistä velvoitteista taikka neuvotteluja syrjintäasian osapuolten kesken 

asian ratkaisemiseksi. Asianmukaisena ei ole tuolloin pidetty sitä, että yhtäältä 

ohjaus- ja neuvontatoiminta ja toisaalta sitovien päätösten tekeminen 

yksittäistapauksissa kuuluisivat samalle viranomaiselle. Siten päädyttiin 

kaksiportaiseen järjestelmään, jossa tasa-arvolautakunnan tehtävänä olisi 

ratkaista, onko ehdotetun tasa-arvolain säännösten noudattaminen 

laiminlyöty ja onko aihetta kieltää lainvastaisen menettelyn jatkaminen tai 

uusiminen. 481 Tasa-arvolautakunnan on sittemmin, vuonna 2015, korvannut 

oikeusministeriön yhteydessä toimiva yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvolautakunta.  

Hallituksen esityksen 2 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa 

naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumisen edistäminen 

yhteiskunnassa tapahtuisi muun muassa siten, että tasa-arvokysymyksiin 

perehtyneenä erityisviranomaisena tasa-arvovaltuutettu antaisi 

toimintasuosituksia ja muuta asiantuntija-apua tasa-arvovaatimuksen 

huomioon ottamiseksi. Valtuutettu voisi tehdä myös aloitteita lainsäädännön 

muuttamiseksi, kun tasa-arvo ei ole riittävästi toteutunut jollakin 

yhteiskuntaelämän alalla. Tehtävänsä suorittamista varten tasa-

arvovaltuutetun on seurattava naisten ja miesten välisen tasa-arvon kehitystä 

yhteiskuntaelämän eri aloilla. Seurannassa tulee kiinnittää huomiota niihin 

aloihin, joilla tasa-arvon toteutumisen merkitys on suuri.482 

Tasa-arvovaltuutetulla ei ole omaa pluralistista toimielintä. Naisten ja 

miesten välisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi valtioneuvosto sen 

sijaan asettaa erillisen parlamentaarisen tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 

(TANE), jolla on hyvin samankaltaisia yleisiä edistämistehtäviä kuin 

valtuutetulla; tasa-arvon toteuttamisen seuranta ja yleinen edistäminen, 

 
481 HE 57/1985 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevaksi 

lainsäädännöksi, s. 9 ja 57. 
482 HE 57/1985 vp, s. 30. 
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aloitteiden ja esitysten tekeminen, lausuntojen antaminen, yhteistyön 

edistäminen viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteisöjen 

kesken, tasa-arvoa koskevan tutkimustoiminnan ja tutkimustulosten 

hyödyntämisen edistäminen ja alan kansainvälisen kehityksen 

seuraaminen.483 Tasa-arvovaltuutettu ei ole neuvottelukunnan jäsen. 

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on myös antaa kertomus toiminnastaan 

vuosittain valtioneuvostolle ja nykyisin lisäksi kertomus eduskunnalle tasa-

arvon toteutumisesta kerran neljässä vuodessa. Ensimmäisen kerran tasa-

arvovaltuutettu antoi kertomuksen toiminnastaan eduskunnalle vuonna 

2018.484 Mietinnön kertomuksesta antoi työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 

sivistysvaliokunta antoi asiassa lausuntonsa.485 Mietinnössä kiinnitetään tasa-

arvolain noudattamisen valvonnan ohella huomiota muun muassa 

ohjeistuksiin ja opettajien koulutukseen. Oppilaitosten tasa-

arvosuunnitelmien toimeenpanon arvoidaan vaativan koko kouluyhteisön 

sitoutumista, ollen näin kulttuurinen kysymys.486 Mietinnössä tuetaan nk. 

translain uudistamistyön aloittamista.487 Sukupuolittuneeseen väkivaltaan 

liittyen valiokunta kiinnitti erityistä huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan 

ja perheväkivallan ehkäisemistä jatorjumista koskevaan Euroopan neuvoston 

yleissopimuksen, ns. Istanbulin sopimukseen. Valiokunnan näkemyksen 

mukaan on syytä selvittää, olisiko mahdollista nimetä riippumaton toimielin, 

jonka tehtävänä olisi seurata ja arvioida toimenpiteitä naisiin kohdistuvan 

väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi sekä antaa suosituksia 

toimenpiteiden kehittämiseksi ja väkivallan uhrien aseman ja oikeuksien 

parantamiseksi.488 Valiokunta myös toteaa yleisellä tasolla, että tasa-arvon 

edistymisen kannalta olisi tärkeää, että tasa-arvovaltuutettu voisi suunnata 

 
483 Valtioneuvoston asetus tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta (638/1986, muutettu asetuksella 

389/2001). Mielenkiintoista on tässä yhteydessä myös se, että TANE on ainoa säädöstasoinen 

parlamentaarinen neuvottelukunta. Ministeriöiden yhteydessä on valtioneuvoston päätöksillä asetettuja 

muita parlamentaarisia neuvottelukuntia. Valtioneuvostolla ei ole ohjeistusta parlamentaaristen 

neuvottelukuntien työskentelyperiaatteista. 
484 Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018, K 22/2018 vp. 
485 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 16/2018 vp. 
486 TyVM 16/2018 vp, s. 6–8. 
487 ibid. s. 8. 
488 ibid. s. 8–9. 
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resursseja enemmän myös tasa-arvoa edistävään ja syrjintää 

ennaltaehkäisevään toimintaan. Valiokunnan mukaan tämä tarkoittaa sekä 

yleistä tietoisuuden lisäämistä tasa-arvoasioista ja tasa-arvolainsäädännöstä 

että tasa-arvosuunnittelun valvontaa. Tässä yhteydessä valiokunta myös 

muistuttaa ilmaisseensa toistuvasti huolensa tasa-arvovaltuutetun resurssien 

riittävyydestä. 489 

2.5.3.3 Tietosuojavaltuutettu 

Tietosuojavaltuutetun virka perustettiin heti tasa-arvovaltuutetun jälkeen, 

vuonna 1987.490 Vuonna 2018 tehdyn uudistuksen voimaantulon myötä 

säädökset tietosuojavaltuutetusta siirrettiin uuteen tietosuojalakiin 

(1050/2018), jolla täsmennetään ja täydennetään luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettua Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), 

ja sen kansallista soveltamista. Lain mukaan tietosuoja-asetuksessa 

tarkoitettuna kansallisena valvontaviranomaisena oikeusministeriön 

yhteydessä on tietosuojavaltuutettu. 

Tietosuojavaltuutetun tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään tietosuoja-

asetuksessa. Sen lisäksi tietosuojavaltuutetulla on myös muita tietosuojalaissa 

tai muussa laissa säädettyjä tehtäviä ja toimivaltuuksia. Tietosuojavaltuutetun 

tehtäviin kuuluu tietosuojailmoitusen käsittelyn lisäksi muun muassa 

tietoisuuden edistäminen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, 

säännöistä, suojatoimista, velvollisuuksista ja oikeuksista, selvitysten ja 

tarkastusten tekeminen, lausuntojen antaminen, sekä käytännesääntöjen ja 

vakiosopimuslausekkeiden hyväksyminen. Tietosuojavaltuutettu laatii 

vuosittain toiminnastaan kertomuksen, joka toimitetaan eduskunnalle ja 

valtioneuvostolle. 

Tietosuojaa koskevien uudistusten myötä tietosuojavaltuutetun tehtävä 

muuttui olennaisesti. Henkilötietojensuojan toimintaympäristö on ylipäätään 

 
489 ibid. s. 10–11. 
490 Lakitietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta (474/1987). 
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muuttunut merkittävästi ja vaikuttanut tietosuojavaltuutetun käsiteltävien 

asioiden laatuun ja laajuuteen. Tietosuojavaltuutetun toimiston käsittelemien 

asioiden määrä oli käytännössä nelinkertaistunut vuoden 2000 jälkeen jo 

ennen lain uudistusta, ja EU:n tietosuoja-asetuksen myötä valtuutetun 

valvontatehtävien määrä on entisestään lisääntynyt. Ihmisten yksityisyyden ja 

henkilötietosuojan toteutumisen valvonnan ja edistämisen kannalta 

tietosuojavaltuutetun toiminta on, ja tulee olemaan merkittävää. Valtuutetun 

tehtävää on kuitenkin tutkimuksen kannalta aikaista arvioida. 

Tietosuojavaltuutetun toimintakertomus on eduskunnassa 19.2.2021 käydyn 

lähetekeskustelun jälkeen toimitettu hallintovaliokuntaan.491  

2.5.3.4 Lapsiasiavaltuutettu 

Lapsiasiavaltuutettu perustettiin vuonna 2005.492 Lapsiasiavaltuutettua 

koskevan lain 1 §:n mukaan lasten aseman ja oikeuksien huomioon ottamisen 

varmistamiseksi lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on 

oikeusministeriön yhteydessä lapsiasiavaltuutettu. Lapsiasiavaltuutetun 

tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen 

ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien 

toteutumista. Tehtävässään lapsiasiavaltuutetun tulee muun muassa arvioida 

lapsen edun ja oikeuksien toteutumista, aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää 

yhteiskunnallista päätöksentekoa lasta koskevissa asioissa, välittää lapsilta ja 

nuorilta saamaansa tietoa päätöksentekoon, sekä edistää eri tavoin YK:n 

lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista. 

Vuonna 2014 lapsiasiavaltuutetun kertomus säädettiin annettavaksi 

vastaavalla tavalla kuin tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun 

kertomukset: kertomus annetaan kerran vuosittain valtioneuvostolle ja kerran 

vaalikaudessa eduskunnalle. 

Lain esitöissä lapsiasiavaltuutetun tehtävä määriteltiin tapahtuvan 

yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla. 

Lapsiasiavaltuutetun nähtiin täydentävän silloista järjestelmää. Verrattuna 

 
491 K 13/2020 vp. 
492 Valtuutetun tehtävistä säädetään laissa lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004). 
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eduskunnan oikeusasiamiehen tehtäviin lapsiasiavaltuutetun tehtävien 

korostettiin painottuvan jälkikäteisen lasten oikeuksien toteutumisen 

valvonnan sijasta vaikuttamiseen ennalta muun muassa vasta suunnitteilla 

oleviin lainsäädäntöhankkeisiin ja muihin lapsen asemaa koskeviin 

uudistuksiin.493 Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena olisi, että 

valtuutettu toimisi mielipidevaikuttajana osallistumalla julkiseen 

keskusteluun ja yhteiskunnassa käytävään arvokeskusteluun.494 

Lapsiasiavaltuutetun apuna toimii lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 4 

§:n mukaisesti valtioneuvoston enintään viideksi vuodeksi kerrallaan 

asettama lapsiasianeuvottelukunta.495 Toisin kuin tasa-arvoasiain 

neuvottelukunta, ei lapsiasianeuvottelukunta kuitenkaan ole 

parlamentaarinen toimielin, vaan edustettuina on eri ministeriöiden ohella 

muita lasten kannalta keskeisiä viranomaistahoja sekä järjestöjä. 

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukuntaan enintään 14 jäsentä sen 

puheenjohtajana toimivan lapsiasiavaltuutetun ehdotuksesta.496 Asetuksen 

mukaa neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina eri hallinnonalojen 

asiantuntemus, alue- ja paikallistason asiantuntemus sekä neuvottelukunnan 

toimialaan liittyvien järjestöjen ja muiden vastaavien tahojen asiantuntemus. 

Lapsiasiavaltuutetun ensimmäinen eduskunnalle annettu kertomus oli 

laaja ja perusteellinen katsaus lapsipolitiikan historiasta, nykytilanteesta ja 

tulevaisuudesta. Se toimi myös ajankohtaisena katsauksena lasten ja 

lapsiperheiden tilanteeseen.497 Eduskuntakäsittelyssä lausunnon 

kertomuksesta antoivat työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, sivistysvaliokunta 

ja valtiovarainvaliokunta. Mietintövaliokuntana oli sosiaali- ja 

terveysvaliokunta.498  

Lapsiasiavaltuutetun muista erityisvaltuutetuista erottuvan 

yhteiskunnalliseen keskusteluun painottuvan tehtävän voi todeta näkyvän 

 
493 HE 163/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsiasiavaltuutetusta, s. 1, 9. 
494 ibid. s. 13 
495 Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta (274/2005, muutettu 341/2015). 
496 Neuvottelukunnassa on myös varapuheenjohtaja ja varsinaisille jäsenille nimetään 

henkilökohtaiset varajäsenet. 
497 Lapsiasiavaltuutetun kertomus toiminnastaan vuonna 2018. K 5/2018 vp.  
498 TyVL 3/2018 vp, SiVL 3/2018 vp, VaVL 6/2018 vp, StVM 28/2018 vp. 
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niin valtuutetun kertomuksessa, kuin sen valiokuntakäsittelyssäkin. YK:n 

lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin nro. 5 viitaten sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan mietinnössä kiinnitettiin erityistä huomiota 

lapsivaikutusten arviointiin lainsäädännön valmistelussa ja budjetoinnissa. 

Valiokunta korosti, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen 

edellyttää laaja-alaista ja kokonaisvaltaista näkemystä ja politiikkaa.499 

Lapsiasiavaltuutetun seuraavaa eduskunnalle annettavaa kertomusta 

valiokunta ohjeisti toivoen analyysia siitä, miten eri päätökset ja ohjelmat ovat 

näkyneet käytännön toimenpiteissä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja 

terveydessä. Valiokunta toivoi myös nuorten arjen ja palveluiden 

huomioimista.500 

2.5.3.5 Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi 

oikeusministeriön yhteyteen perustettiin vuonna 2014 hyväksytyn 

yhdenvertaisuuslain myötä yhdenvertaisuusvaltuutettu.501 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain 

noudattamista sen mukaan kuin sanotussa laissa säädetään sekä yleisesti 

edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi 

valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi valtuutettu voi muun muassa laatia ja teettää selvityksiä, tehdä 

aloitteita, antaa neuvoja ja lausuntoja, ja edistää tiedotusta, kasvatusta ja 

koulutusta. Valtuutetun tulee seurata toimialallaan Suomen kansainvälisten 

ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista ja kansallisen lainsäädännön 

toimivuutta sekä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.502 

 
499 StVM 28/2018 vp, s. 5–6. 
500 ibid.  s. 7. 
501 Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä ja toimivallasta säädetään yhdenvertaisuuslaissa 

(1325/2014) ja laissa yhdenvertaisuusvaltuutetusta (1326/2014), jonka hyväksymisen yhteydessä laki 

vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta (660/2001) kumottiin. 
502 Tätä kirjoitettaessa valtioneuvosto on antanut hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi 

yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta (HE 123/2021 vp). Esityksessä ehdotetaan 

muutettavaksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annettua lakia siten, että yhdenvertaisuusvaltuutetun 

uudeksi tehtäväksi säädettäisiin toimiminen naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. 
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Yhdenvertaisuusvaltuutettua koskevan lain esitöissä valtuutetun 

suosituksia kuvataan yleisluontoisiksi; niitä antamalla valtuutettu pyrkisi 

edistämään hyviä käytäntöjä lain soveltamisalalla. Suositukset eivät 

hallituksen esityksen mukaan olisi oikeudellisesti sitovia.503 Neuvoja ja 

lausuntoja antamalla valtuutettu voisi lisätä tietoisuutta yhdenvertaisuuden 

edistämistä koskevista hyvistä käytännöistä sekä eri vähemmistöryhmien 

asemasta ja keinoista näiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Yksittäistapauksia koskevien lausuntojen osalta valtuutetun toimivaltaa 

laajennettiin. Kun aiemmin syrjityksi itsensä katsova saattoi pyytää asiassaan 

vähemmistövaltuutetulta ohjeita, neuvoja ja suosituksia, 

yhdenvertaisuusvaltuutettu voi hallituksen esityksen mukaan antaa 

lausuntoja myös muun asianosaisen kuin syrjityksi tulleen pyynnöstä 

esimerkiksi yrityksille tai muille yhteisöille. Lisäksi valtuutettu voi paitsi 

puuttua ilmi tulleisiin lain vastaisiin menettelyihin, myös ennaltaehkäistä 

niitä antamalla suunniteltua menettelyä koskevia neuvoja ja suosituksia. 

Hallituksen esityksen mukaan valtuutetun antamat lausunnot voivat pitää 

sisällään valtuutetun kannanottoja siitä, miten yksittäistapauksessa 

yhdenvertaisuuslakia tulisi tulkita ja soveltaa. Yksittäistapauksissakaan 

annetut lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia, vaan valtuutetun esittämiä 

näkemyksiä siitä, minkälaiset toimenpiteet ja menettelyt olisivat 

asianomaisessa tapauksessa yhdenvertaisuuslain mukaisia.504 

Yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan valtuutettu voi myös esimerkiksi 

kehottaa viranomaista, koulutuksen järjestäjää taikka tavaroiden tai 

palvelujen tarjoajaa tekemään lain 15 §:ssä tarkoitetut mukautukset taikka 

ryhtymään toimenpiteisiin 5—7 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien 

laatimiseksi. 505 

Lausuntojen lisäksi valtuutettu voi tehdä aloitteita yhdenvertaisuuden ja 

syrjimättömyyden edistämiseksi esimerkiksi kiinnittämällä huomiota 

viranomaisten, työnantajien, koulutuksen järjestäjien taikka tavaroiden ja 

 
503 Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 

19/2014 vp, s. 84. 
504 HE 19/2014 vp, s. 84–85. 
505 HE 19/2014 vp, s. 94. 
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palvelun tarjoajien huomiota yleiseen ongelmaan tai tiettyyn väestöryhmään 

kohdistuvaan rakenteelliseen syrjintään. Tiedotuksen, kasvatuksen ja 

koulutuksen keinoin valtuutettu voi edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä 

syrjintää esimerkiksi järjestämällä seminaareja ja toimeenpanemalla 

tiedotuskampanjoita.  

Yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain 10 §:n mukaisesti 

valtioneuvoston päätöksellä on yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteyteen 

asetettu oma neuvottelukunta. Sen tehtävänä on toimia 

yhdenvertaisuusvaltuutetun tukena yhdenvertaisuutta edistäen ja 

yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellen. Neuvottelukunta toimii 

myös tiedonvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen 

välillä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii 

yhdenvertaisuusvaltuutettu, ja hänen ehdotuksestaan siihen nimetään 

enintään 40 jäsentä, joiden tulee edustaa yhdenvertaisuusasioihin keskeisesti 

liittyviä ministeriötä ja muita viranomaisia sekä syrjinnän ehkäisemisen 

kannalta merkittäviä kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita.506 

Yhdenvertaisuusvaltuutettun antaa kerran neljässä vuodessa eduskunnalle 

kertomuksen yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Ensimmäinen 

yhdenvertaisuusvaltuutetun antama kertomus eduskunnalle koski 

valtuutetun toimintavuotta 2018.507 Kertomuksen eduskuntakäsittelyssä 

mietintövaliokuntana toimi työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, jolle 

hallintovaliokunta, lakivaliokunta ja sosiaali- ja terveysvaliokunta antoivat 

lausunnot antamista varten.508  

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta otti mietinnössään kantaa muun muassa 

pitkään keskustelua herättäneeseen aiheeseen yhdenvertaisuusvaltuutetun 

tehtävistä työelämän alueella, ja suhteesta työsuojeluviranomaisiin. 

Valiokunnan näkemyksen mukaan työsuojeluviranomaisen ja 

yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät täydentävät tällä hetkellä toisiaan. 

Sellaisena tehtävienjakoa valiokunta myös pitää perusteltuna myös 

 
506 Valtioneuvoston asetus yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnasta (39/2016). 
507 K 6/2018 vp, jota ennen vähemmistövaltuutettu antoi kertomuksen eduskunnalle kansallisena 

ihmiskaupparaportoijana vuosina 2010 ja 2014 (K 17/2010 vp ja K 19/2014 vp). 
508 TyVM 14/2018 vp, HaVL 23/2018 vp, LaVL 21/2018 vp ja StVL 11/2018 vp. 
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tulevaisuudessa. Sen sijaan valiokunta tähdensi eri valvontaviranomaisten 

tiiviin yhteistyön ja toimivan tiedonvaihdon tärkeyttä.509 Vammaisten 

henkilöiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi valiokunta piti tarpeellisena 

tehostaa syrjinnän valvontaa ja tietoisuuden lisäämistä. Tältäkin osin 

valtiokunta piti tärkeänä sitä, että eri viranomaisten yhteistoimintaa 

sujuvoitetaan niin, että ”erilaiset toimivallat eivät hämmennä vammaisia 

ihmisiä”. Valiokunta myös korosti, että vammaisilla henkilöillä on 

yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa sekä se, 

missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään 

tiettyä asuinjärjestelyä.510 Valiokunnan kannanottoehdotuksessa 

valtioneuvoston edellytettiin ryhtyvän toimiin kuudessa 

yhdenvertaisuusvaltuutetun esittämässä asiakohdassa.511 Valtuutetun 

suosituksia olisi ollut enemmänkin, yhteensä yhdeksän, joten aivan kaikkiin 

suosituksiin valtuutettu ei saanut eduskunnalta tukea, mutta käsittelyn 

voitaneen katsoa osoittaneen menettelyn tehokkuuden valtuutetun toiminnan 

kannalta. 

2.5.4 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta perus- ja 
ihmisoikeuksien edistäjänä  

Käsittelen tässä yhteydessä lyhyesti myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo 

lautakuntaa perus- ja ihmisoikeuksia edistävänä viranomaisena, vaikka sen 

toiminta yksinomaan yksittäisiä syrjintätapauksia käsittelevänä tahona 

rinnastuu pikemminkin tuomioistuimiin kuin erityisvaltuutettuihin. Syy, 

miksi otan lautakunnan esille, on etenkin toisessa sen valvomista laeista, 

nimittäin yhdenvertaisuuslaissa, ja yhdenvertaisuusperiaatteen kiistattoman 

olennaisessa merkityksessä ihmisoikeusajattelulle.512  

 
509 TyVM 14/2018 vp, s. 4. 
510 ibid. s. 6. 
511 ibid. s. 11. 
512 Sanottu koskee tietenkin myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tasa-arvolakia. Katson tässä 

yhteydessä kuitenkin yhdenvertaisuuden kattavan myös sukupuolten välisen tasa-arvon, vaikka 

jälkimmäiseen liittyy omat erityispiirteensä ja historiansa. 
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Vuonna 2004 alun perin säädetyssä yhdenvertaisuuslaissa syrjinnän 

kieltojen rinnalle nostettiin yhdenvertaisuuden edistämiseen velvoittavia 

säännöksiä, lain 5 §:ään sisältyvä viranomaisten yleinen velvollisuus edistää 

yhdenvertaisuuden toteutumista omassa toiminnassaan sekä koulutuksen 

järjestäjiä ja työnantajia koskevat erilliset säännökset.513 Yhdenvertaisuuslain 

taustalla vaikuttaa kansainvälinen ja EU-oikeudellinen kehitys, jossa 

yhdenvertaisuuden edistäminen on siirtynyt eri maissa säädetyn uuden 

lainsäädännön myötä julkisen vallan velvoitteeksi (public duties).514 Tämä 

lähestymistapa on nähty vastakohtana perinteiselle syrjinnän vastaiselle 

lainsäädännölle, sillä vastuu syrjintään puuttumiseksi voidaan tälla tavoin 

siirtää pois yksinomaan syrjinnän kohteeksi joutuneelta yksilöltä. Hänen ei 

siten tarvitse olla yksin jälkikäteen aktiivinen saattaakseen syrjintään 

syyllistyneen vastuuseen teostaan. Edistämistoimilla voidaan pyrkiä myös 

rakenteellisen syrjinnän poistamiseen.515 

Edistämisvelvollisuus ei ole sama kuin yhdenvertaisuuslain 9 §:ssä 

säädetty positiivinen erityiskohtelu, jolla tarkoitetaan sellaista oikeasuhtaista 

erilaista kohtelua, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 

edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai 

poistaminen. Positiivinen erityiskohtelu ei näet ole sillä tavoin julkiselle 

vallalle, koulutuksen järjestäjälle tai työnantajalle laissa säädetty velvollisuus 

kuin 5 §:n mukaisiin edistämistoimiin ryhtyminen. Tosin näiden on 

positiivista erityiskohtelua harkitessaan huomioitava perustuslain 22 §:ssä 

säädetty julkisen vallan velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen. Lopputuloksena voi siten olla se, että positiivinen 

erityiskohtelu saattaa joissain tapauksissa olla jopa käskettyäkin 

viranomaisen kannalta. Yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaiset edistämistoimet 

voivat siis pitää sisällään myös tietyn ryhmän positiivista erityiskohtelua.516 

 
513 Yhdenvertaisuuslaissa on omat edistämistä koskevat velvoitteet koulutuksen järjestäjille (6 §) ja 

työnantajille (7 §). 
514 Lailla pantiin täytäntöön rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 

kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettu neuvoston direktiivi sekä yhdenvertaista kohtelua 

työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annettu neuvoston direktiivi. HE 44/2003 vp, s. 1. 
515 Anttila – Ojanen 2019, s. 89. 
516 ibid.  
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Yhdenvertaisuuslain 5 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on 

ensinnäkin arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan. 

Arvioinnin tulee kohdistua paitsi siihen, miten yhdenvertaisuusnäkökulma on 

otettu huomioon viranomaisen tehtäviin kuuluvien toimintojen 

järjestämisessä, myös siihen, miten sen toiminta on tosiasiallisesti vaikuttanut 

syrjinnän vaarassa olevien ryhmien asemaan. Arvioinnin lisäksi viranomaisen 

on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen 

edistämiseksi. Kyse on käytännöllisistä keinoista, joihin arvioinnissa havaitut 

kehittämiskohteet ja mahdolliset ongelmat antavat aihetta. Edistämisessä on 

siten usein kyse toimenpiteistä, joilla julkiset palvelut pyritään järjestämään 

syrjinnän vaarassa olevien ryhmien tarpeet paremmin huomioon ottavalla 

tavalla.517 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävistä ja toimivallasta 

säädetään yhdenvertaisuuslain 20 §:ssä. Sen mukaan lautakunta muun 

muassa vahvistaa osapuolten välisen sovinnon syrjintää tai vastatoimia 

koskevassa asiassa, antaa lausuntoja tuomioistuimen, 

yhdenvertaisuusvaltuutetun tai muun viranomaisen taikka yhdenvertaisuutta 

edistävän yhteisön pyynnöstä yhdenvertaisuuslain tulkinnan kannalta 

merkittävästä asiasta työsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia asioita 

lukuun ottamatta. Toimivaltaansa kuuluvissa asioissa lautakunta voi kieltää 

asianomaista jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia taikka 

määrätä tämän ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin laissa 

säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Lautakunta voi asettaa antamansa 

kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon. 

Asiat voivat tulla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi 

syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneen, tai hänen suostumuksellaan 

yhdenvertaisuusvaltuutetun tai yhdenvertaisuutta edistävän yhteisön 

aloitteesta. Sovinnon vahvistaminen voi tapahtua osapuolten yhteisestä 

aloitteesta tai yhdenvertaisuusvaltuutetun hakemuksesta. Tämän lisäksi 

yhdenvertaisuusvaltuutettu voi saattaa 5 ja 6 §:ssä säädettyjen 

suunnitteluvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevan asian yhdenvertaisuus- ja 

 
517 ibid. s. 90–91, HE 19/2014 vp s. 61. 
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tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei ainakaan 

toistaiseksi ole tätä mahdollisuutta hyväkseen käyttänyt. 

Suunnitteluvelvoitteen laiminlyöntiä on kuitenkin käsitelty lautakunnassa 

sille tehtyjen kanteluiden johdosta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 

on ratkaisukäytännössään katsonut, että kyse voi olla yhdenvertaisuuslain 5 

§:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen laiminlyönnistä 

esimerkiksi silloin, kun viranomainen ei ole ottanut huomioon asiakkaiden 

vammaisuutta yleisötilaisuuden järjestämisessa.518 

Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen on lautakunnassa katsottu myös 

edellyttävän kohtuullisia mukautuksia. Mikäli viranomainen ei 

edistämisvelvoitteen soveltuessa ole yksittäistapauksessa tarkastellut lain 15 

§:n mukaisten kohtuullisten mukautusten tarvetta, on lautakunta 

yhdenvertaisuuslain 20 §:n 3 momenttiin viitaten määrännyt viranomaisen 

ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin 

edistämisvelvollisuuden täyttämiseksi.519  

2.6 Perus- ja ihmisoikeuksia edistävien politiikkaohjelmien 
arviointia eduskunnan perustuslakivaliokunnassa 

Tässä kohtaa tutkimusta on nähdäkseni perusteltua tehdä pieni sivupolku 

politiikan maailmaan, ja nostaa esille perus- ja ihmisoikeuksia edistävät 

politiikkaohjelmat. Teen sen kuitenkin esittämällä huomioita keskeisten 

perus- ja ihmisoikeuksia edistävien politiikkaohjelmien käsittelystä 

eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, enkä näiden ohjelmien laatimiseen 

tai sisältöön liittyvistä kysymyksistä. Ohjelmista otan tässä esille 

valtioneuvoston hyväksymät nimenomaiset perus- ja 

 
518 Yvtltk 786/2020 ja 787/2020 ja (ei lainvoimaisia tätä kirjoitettaessa). 
519 Yvtltk 21/2015, 14.12.2015 (ään.) ja Yvtltk 152/2016, 20.4.2017. Ks. myös AOA:n sijaisen ratkaisu 

16.7.2020 (EOAK/2356/2019, verkkosivuilla julkaistu), jossa oli kyse vammaisten henkilöiden 

tarvitsemista kohtuullisista mukautuksista ylioppilastutkinnossa. Siinä AOA:n sijainen esitti 

ylioppilastutkintolautakunnalle ohjaavan käsityksensä asiaa koskevan ohjeistuksen edelleen 

kehittämiseksi perustellen kantaansa etenkin perustuslain (22 §) ja yhdenvertaisuuslain säännöksillä, 

sekä YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimusvalvontakomitean yleiskommentissa esitetyillä 

näkemyksillä. 
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ihmisoikeustoimintaohjelmat ja näiden välissä annetun valtioneuvoston 

ihmisoikeusselonteon. 520  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus laati perus- ja 

ihmisoikeustoimintaohjelmista ensimmäisen (2012–2013) 

”konkretisoidakseen perustuslain 22 §:ssä ilmaistua perus- ja ihmisoikeuksien 

turvaamisvelvollisuutta sekä vahvistaakseen suomalaista yhteiskuntaa 

tehostamalla yksilön oikeuksien toteutumista”. Toimintaohjelmalla vastattiin 

osaltaan myös YK:n ja Euroopan neuvoston tahoilta tulleisiin kehotuksiin 

kansallisten ihmisoikeustoimintaohjelmien laatimisesta.521 

Toimintaohjelmien tausta liittyy siten sekä kansalliseen että kansainväliseen 

näkökulmaan. 

Koska ohjelmista on tehty riippumattomat arviot, otan tässä esille ”vain” 

perustuslakivaliokunnan keskeisiä viestejä ohjelmien ja selonteon käsittelyn 

yhteydessä. Ensimmäiseen, toimenpiteiltään hyvin laajaan, 

toimintaohjelmaan liittyvä perustuslakivaliokunnan lausunto on perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisen kannalta erityisen mielenkiintoinen.522 

Ensinnäkin valiokunta piti toimintaohjelman laatimista hyvänä keinona 

pyrittäessä toteuttamaan ja konkretisoimaan perustuslain 22 §:n sisältämää 

perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitetta. Valiokunta piti myös oikeana 

hallituksen pyrkimystä rakentaa toimintaohjelmasta menettely, jolla Suomen 

 
520 Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteot on annettu vuosina 2004, 2009 ja 2014. Perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämiseksi tehdyistä temaattisista politiikkaohjelmista mainittakoon esimerkiksi 

tasa-arvo-ohjelmat, vammaispoliittiset ohjelmat, romanipoliittiset ohjelmat. Näiden arvioinnista ks. 

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Dnro 11/54/09. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa politiikkaohjelmien vaikutusta on tutkimuksessa kuitenkin 

kyseenalaistettu. Liisa Heinämäen mukaan ohjelman, ohjelmaohjauksen ja -johtamisen määritelmät ja 

tavoitteet ovat epäselviä. Ohjelmaohjaustakin laajempi ja epämääräisempi ohjelmallinen toimintatapa 

sisälsi kymmeniä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvia ohjelmia vuosina 2000–2010. Kaikista 

näistä eivät kuntien johtavatkaan viranhaltijat olleet edes tietoisia. Heinämäki 2012. 
521 Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2012–2013, oikeusministeriön selvityksiä ja 

ohjeita 18/2012. Toimintaohjelma toteutti myös eduskunnan sitä edeltäneen ihmisoikeusselonteon 

(VNS 7/2009 vp) yhteydessä antaman kannanoton, jonka mukaan eduskunta edellytti valtioneuvoston 

hyväksyvän seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisesta Suomessa (EK 3/2010 vp). 
522 PeVL 16/2012 vp Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2012—2013. 
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perus- ja ihmisoikeustilannetta seurataan systemaattisesti, ja jonka kautta 

havaittuihin ongelmiin puututaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti. 

Perustuslakivaliokunta käsitti perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen tässä 

yhteydessä ainakin niiden toteutumisessa esiintyvien puutteiden 

tunnistamisen kautta. Valiokunta nimittäin katsoi, että hankevalintojen 

arvioimiseksi perustuslakivaliokunnan mielestä toimintaohjelmassa olisi 

nostettava esille keskeiset perus- ja ihmisoikeushaasteet ja perusteltava 

avoimesti hankkeiden valintaperusteet. Ongelmien tunnistamisessa 

valiokunta kiinnitti valtioneuvoston huomiota erityisesti eduskunnan 

oikeusasiamiehen kertomukseen sisältyvään osioon "Puutteita ja parannuksia 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa". Lisäksi valiokunta katsoi, että 

valtioneuvoston on syytä seurata laillisuusvalvojien ratkaisuja yleisemminkin, 

ja kiinnittää huomiota kansainvälisten tuomioistuinten ja valvontaelinten 

kannanottoihin, kotimaisten ylimpien tuomioistuinten ratkaisuihin, samoin 

kuin perustuslakivaliokunnan käytäntöön. Erityisen tärkeänä valiokunta piti 

myös muita valtiota kuin Suomea vastaan annettujen Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden seurannan kehittämistä. 

Valiokunnan näkemyksen mukaan tässä seurannassa myös 

Ihmisoikeuskeskuksella voisi olla merkittävä rooli.523. 

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon (VNS 6/2014 vp) käsittelyn 

yhteydessä perustuslakivaliokunta jatkoi linjaamista esittämällä, että perus- ja 

ihmisoikeustilanteen systemaattisen seurannan tueksi kehitetään määrällisiä 

ja laadullisia indikaattoreita. Näillä voitaisiin valiokunnan mukaan seurata 

toiminnan vaikuttavuutta ja arvioida oikeuksien yhdenvertaista toteutumista 

muun muassa alueellisesti ja eri väestöryhmien osalta. Valiokunta myös 

katsoi, että perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kenttä on Suomessa edelleen 

varsin hajanainen ja piti tärkeänä rakenteiden selkiyttämisen jatkamista.524 

Toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma (2017–2019)525 

poikkesi rakenteeltaan ensimmäisestä. Siihen oli valittu neljä painopistettä: 

perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, 

 
523 PeVL 1/2010 vp, s. 3/II. 
524 PeVL 52/2014 vp Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014. 
525 Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019. 
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itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio. Aiemmista laajaa ja 

systemaattista seurantaa korostavista lausunnoista huolimatta 

perustuslakivaliokunta piti tällä kertaa temaattista lähestymistapaa 

perusteltuna, olivathan teemat horisontaalisia ja läpileikkaavia. Laajuus ja 

systemaattisuus ei siten valiokunnan näkemyksen mukaan tarkoita sitä, 

etteikö tiettyjä painopisteitä voitaisi valita ohjelmaan. 

Valiokunta painotti edelleen varsinaisten ihmisoikeusindikaattoreiden 

kehittämisen merkitystä, jotta luotettavaa tietoa perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen kehityksestä saadaan. Erityisen tärkeänä se piti myös 

säädöshankkeiden perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin kehittämistä. 

Valiokunta kiinnitti uudelleen huomiota myös siihen, että viesti puutteista, 

joita kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimet havaitsevat 

ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisessa Suomessa, tulisi saada paremmin 

eduskunnan ja muiden päättävien elinten tietoon.526 Valiokunta myös korosti, 

että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen systemaattiseksi edistämiseksi on 

tarpeellista, että perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma laaditaan joka 

hallituskaudella.  

Valiokunta lausui toimintaohjelmien valmisteluun liittyen kahdesta 

näkökulmasta. Ensinnäkin se korosti, että valmisteltaessa perus- ja 

ihmisoikeusselontekoja ja -toimintaohjelmia tulee tehdä yhteistyötä 

kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä alan 

tutkijoiden kanssa. Lisäksi valiokunta katsoi, että ministeriön johtotason 

mukana olo toimintaohjelman laadinnassa korostaisi ohjelman merkitystä ja 

sitovuutta sekä auttaisi ohjelman toteuttamiseen tarvittavien resurssien 

saamisessa. 

Painopistealueiden osalta selkein viesti liittyi ihmisoikeuskasvatukseen. 

Tältä osin perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan erityisen tärkeänä 

opettajien, virkamiesten ja poliittisten päätöksentekijöiden perus- ja 

ihmisoikeusosaamisen vahvistamista. Valiokunta painotti myös kuntien ja 

 
526 Tähän tarpeeseen vastasi osaltaan Ihmisoikeuskeskuksen vuosina 2015–2017 julkaisema 

kansainvälinen katsaus. 
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maakuntien päätöksentekijöiden ja virkamiesten perus- ja 

ihmisoikeusosaamisen tärkeyttä. 527 

  

 
527 PeVL 56/2017 vp Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma. 
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3. IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMINEN KANSAINVÄLISESSÄ 
OIKEUDESSA JA ERÄISSÄ KANSAINVÄLISISSÄ 
TOIMIELIMISSÄ 

3.1 Ihmisoikeusvelvoitteiden tyypittelyä 

Ihmisoikeusvelvoitteiden yhteydessä puhutaan usein niiden 

kunnioittamisesta, edistämisestä, suojelusta ja toteuttamisesta (respect, 

promote, protect and implement). Alkujaan näiden velvoitteiden ei 

kuitenkaan katsottu koskevan yhtä lailla kaikkia oikeuksia. 

Ihmisoikeusvelvoitteiden tyypittelyn historialliset lähtökohdat YK:n 

ihmisoikeusjärjestelmässä kytkeytyvät järjestelmän jakautumiseen toisaalta 

kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin ja toisaalta taloudellisiin, 

sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Tämä jakolinja erityyppisten 

oikeuksien välille syntyi heti ihmisoikeusjulistuksen hyväksymisen yhteydessä 

ja hallitsi ihmisoikeuskeskustelua puoli vuosisataa siitä huolimatta, että 

julistuksen valmisteluun osallistuneet ihmisoikeuskomitean jäsenet eivät 

tehneet niiden välille eroa itse ihmisoikeusjulistuksessa.528  

Ihmisoikeusjulistukseen kirjattujen oikeuksien toimeenpanossa YK:n 

jäsenvaltioiden mielipiteet jakautuivat kolmessa eri kysymyksessä. 

Ensimmäinen niistä koski valtion roolia taloudellisten, sosiaalisten ja 

sivistyksellisten oikeuksien toimeenpanossa, jossa silloinen Neuvostoliitto 

katsoi näiden oikeuksien edellyttävän valtion keskusjohtoista 

suunnitelmatyötä ja valtion varojen käyttöä oikeuksien toteuttamiseksi, kun 

taas Yhdysvallat piti tärkeänä sitä, että kukin valtio saa itse päättää millä 

keinoin ja kenen toimesta oikeudet toteutetaan. Toinen jakolinja syntyi 

kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välille. Etenkin Egyptin ja Intian 

mukaan kehitysmaiden oli sallittava toteuttaa taloudelliset, sosiaaliset ja 

sivistykselliset oikeudet vaiheittain, eikä niiden voitu odottaa yltävän 

 
528 YK:n ihmisoikeusjulistuksen syntyhistoriasta esim. Morsink 1999 ja Steiner 2008, s. 270–271. 

Mainittakoon, että ajatus taloudellisista oikeuksista tuli ihmisoikeusjulistukseen ilmeisesti 

Yhdysvaltojen presidentti Theodor Rooseveltin New Deal -ohjelman innoittamana – asia, joka unohtui 

nopeasti kylmän sodan vaikutuksesta. 
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teollistuneiden maiden asettamiin standardeihin saman tien. Kolmas 

näkemysero liittyi siihen, synnyttäisikö julistus rikkaille maille velvollisuuden 

tukea köyhempiä kumppaneitaan oikeuksien toteuttamiseksi. Kompromissina 

julistuksen 22 artiklassa taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 

oikeuksien toteuttaminen kytkettiin kunkin maan järjestelmään ja 

voimavaroihin sekä oikeuksien välttämättömyyteen. Lisäksi valtiot katsoivat 

julistuksen oikeudellisesti velvoittamattomaksi.529  

Toisen maailmansodan päättymisen ja kylmän sodan jyrkän ideologisen 

jakautumisen aikaan poliittinen kompromissi ihmisoikeusjulistuksen 

oikeudellisesta velvoittamattomuudesta oli ymmärrettävä ja melkoisena 

ihmeenä onkin pidetty sitä, että julistuksen jälkeen aloitetut 

sopimusneuvottelut kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, ja taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevista sopimuksista saatiin 

ylipäätään päätökseen 18 vuotta myöhemmin. Tässä vaiheessa eri 

oikeustyyppien nähtiin olevan niin perustavalla tavalla laadultaan erilaisia, 

että neuvotteluissa lähdettiin heti alkuun valmistelemaan kahta erillistä 

sopimusta.530 

Ensimmäisenä YK:n ihmisoikeussopimuksista saatiin kuitenkin valmiiksi 

rotusyrjinnän kieltävä sopimus (CERD).531 Sopimuksessa eroa negatiivisia 

velvoitteita luovien kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien, ja 

taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisien oikeuksien välille ei tehty, vaan 

sopimus nimenomaisesti tunnustaa molempien tärkeyden, jotta 

ihmisoikeusjulistuksen mukainen ”vapaiden, pelosta ja puutteesta vapautta 

nauttivien ihmisten ihanne voidaan saavuttaa”. Sopimuksen 2 artikla 

velvoittaa valtioita ”täysimääräisesti käytettävissä olevien voimavarojensa 

mukaan ryhtymään toimenpiteisiin kaikin soveltuvin keinoin ja varsinkin 

lainsäädäntötoimenpitein” sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien 

toteuttamiseksi asteittain. Kehitysmaiden sallittiin kansantaloutensa 

 
529 De Schutter 2012, s. 2–3. 
530 Glendon 2001, s. 87 ja 188–189. 
531 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination by the UN 

General Assembly on 21 December 1965. Sopimusneuvottelujen poikkeuksellinen nopeus vuosina 1959–

1960 sjohtui eri puolilla maailmaa tapahtuneista anti-semitististä tapahtumista. Lerner 1980, s. 1. Ks. 

sopimuksesta myös Schwelb 1966, s. 996–1057. 
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huomioon ottaen määrätä, missä laajuudessa ne takaavat sopimuksessa 

tunnustetut taloudelliset oikeudet muukalaisille.  

Sopimukseen sisältyi alusta asti myös raportointimenettely. Alkuun 

sopimusvaltiot sitoutuivat esittämään toimenpiteensä ja saavuttamansa 

edistyksen sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien noudattamisessa YK:n 

pääsihteerille kertomuksen muodossa. Pääsihteerin tehtävänä oli lähettää 

kertomusten jäljennökset tarkastettavaksi Talous- ja sosiaalineuvostoon, jolle 

puolestaan annettiin mahdollisuus aika ajoin toimittaa yleiskokoukselle 

kertomuksia siitä, miten jäsenvaltiot toimeenpanivat sopimusta ja millaista 

edistystä oli saavutettu. Neuvosto saattoi myös sisältää kertomuksiinsa 

suosituksia siitä, miten oikeuksia voitaisiin edistää ja esittää näitä 

näkemyksiä myös muille YK:n elimille.532 Tästä oikeuksien noudattamiseen ja 

edistämiseen liittyvästä raportointijärjestelmästä huolimatta, ja vaikka 

sopimus saavutti nopean ja laajan suosion, on esitetty, etteivät sopimukseen 

liittyneet valtiot mieltäneet sen tosiasiassa velvoittavan niitä konkreettisiin 

toimenpiteisiin. Sopimus nähtiin symbolisena julistuksena rotuerottelua ja 

kolonialismia vastaan.533 

Vaikka edellä mainittujen rotusyrjintäsopimukseen tehtyjen kirjausten 

myötä kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin, ja toisaalta taloudellisiin, 

sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvät negatiiviset ja positiiviset 

velvoitteet livahtivat ikään kuin rinnakkain sisään YK:n 

ihmisoikeussopimusjärjestelmään, erkanivat ne saman tien poliittisia 

jännitteitä leimanneiden sopimusneuvottelun myötä. Diplomaattisissa 

keskusteluissa molempien oikeuksien yhtäläinen tärkeys yhä tunnustettiin, 

mutta kansalaisoikeuksien ja poliittisen oikeuksien, ja toisaalta taloudellisten, 

sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien ajateltiin olevan luonteeltaan niin 

erilaisia, että niiden toimeenpanemiseksi tuli myös käyttää erilaisia 

oikeudellisia keinoja.534 Kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien nähtiin 

olevan ehdottomia ja riittävän tarkkarajaisia, että niiden loukkaamiseen 

liittyviä väitteitä voitaisiin tutkia tuomioistuimissa. Niiden katsottiin 

 
532 Ks. sopimuksen IV luku artiklat 16–22. 
533 Farrior 1999, s. 291. 
534 De Schutter Press 2010, s. 16–17. Ks. myös Eide 2001. 
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edellyttävän ennen kaikkea valtion pidättäytymistä (negatiivinen velvoite) ja 

aiheuttavan vain vähäisiä kustannuksia. Taloudellisten, sosiaalisten ja 

sivityksellisten oikeuksien puolestaan nähtiin velvoittavan valtioita 

nimenomaan toimenpiteisiin (positiivinen velvoite); niin lainsäädännöllisiin 

kuin ohjelmallisiinkin toimiin, jotka edellyttivät taloudellisten voimavarojen 

käyttöjä ja olivat siten mahdollisia vain käytettävissä olevien resurssien ja 

mahdollisten kansainvälisten avustusten puitteissa.535 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 

noudattamisen valvomiseksi perustettiin välittömästi 18-jäseninen 

ihmisoikeuskomitea, jonka tehtäväksi tuli tutkia sopimusvaltioiden sille 

toimittamat kertomukset sopimuksen toteuttamiseksi hyväksymistään 

toimenpiteistä ja oikeuksien nauttimisessa saavutetusta edistyksestä.536 

Saman tien mahdollistettiin myös menettely, jossa sopimusvaltiot saattoivat 

hyväksyä sen, että komitea tutkii toisen sopimusvaltion väitteitä siitä, ettei 

kyseinen sopimusvaltio täytä sopimusvelvoitteitaan.537 Sitä taustaa ajatellen, 

että sopimuksen ajateltiin synnyttävän vain negatiivisia velvoitteita, 

ihmisoikeuskomitean toimivalta saatettiin ainakin alkuun mieltää 

suhteellisen heikoksi. Ihmisoikeuskomitea on kuitenkin ajan myötä 

enenevästi edellyttänyt toimenpiteitä, joihin valtion on sopimusloukkauksen 

toteamisen johdosta ryhdyttävä, vaikka sille ei ole kansalaisoikeuksia ja 

poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa nimenomaisesti tällaista 

tehtävää annettu.538 

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksien koskevan 

sopimuksen noudattamisen seuranta sen sijaan noudatti alkuun samaa kaavaa 

kuin rotusyrjintäsopimuksessa ja vasta vuonna 1985 sopimuksen seuranta 

siirrettiin sitä varten perustetulle sopimusvalvontakomitealle.539 

Ihmisoikeusvelvoitteiden systematisointia kehittivät 1970–80-lukujen 

vaihteessa toisistaan tietämättä yhdysvaltalainen filosofi Henry Shue ja 

 
535 Cranston 1964, s. 54, Alston – Quinn 1987, s. 181–183. 
536 Komitean asettamisesta ja tehtävistä sopimuksen IV osa, artiklat 28–39. 
537 Valtiovalituksista artiklat 40–42.  
538 Shelton 2015, s. 193. 
539 Sopimuksen IV osa, artiklat 16–22. Valvontatehtävä siirrettiin vuonna 1985 YK:n sosiaalisten ja 

sivistyksellisten oikeuksien komitealle, ks. YK:n päätöslauselma 1985/17 (28.5.2985). 
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norjalainen oikeustieteilijä Asbjørn Eide.540 Eide esitteli kehittämänsä 

velvoitteiden neljään luokkaan jaetun typologian ensimmäistä kertaa YK:ssa 

1980-luvun alussa. 541 Typologia tuli kuitenkin tunnetuksi muutamaa vuotta 

myöhemmin julkaistuna versiona, jossa velvoitteiden sisältö oli jaettu 

kolmeen luokkaan seuraavasti: valtioiden velvollisuus pidättäytyä 

ihmisoikeusloukkauksista (duty to respect), velvollisuus estää kolmansia 

osapuolia loukkaamasta ihmisoikeuksia (duty to protect), sekä velvollisuus 

ryhtyä toimiin varmistaakseen, että sen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvat 

henkilöt voivat nauttia ihmisoikeuksien toteutumisesta (duty to facilitate and 

implement). Tällaisina toimenpiteinä Eiden mukaan saattoivat tulla 

kysymykseen erilaiset poliittiset, taloudelliset tai sosiaaliset järjestelmät. 542 

Eiden alkuperäisessä versiossa ollut neljä velvoite, ihmisoikeuksien 

edistäminen, oli pudonnut pois.  

Sittemmin YK:n sopimusvalvontakomiteat ovat olleet hyvinkin 

selväsanaisia ja aktiivisia erottelemaan ja sanoittamaan valtioiden 

toimintavelvoitteita. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 

koskevan sopimuksen noudattamista valvovan komitean muotoilun mukaan 

valtion velvollisuudet koostuvat kunnioittamisesta, suojelusta ja 

toteuttamisesta (respect, protect ja fulfil). Toteuttaminen puolestaan sisältää 

velvollisuuden avustamiseen, järjestämiseen ja edistämiseen (facilitate,  

provide, and promote). 543 

Kaikilla näillä käsitteillä on varsin laaja merkitys ja tarkan suomenkielisen 

vastineen löytäminen on haastavaa. Facilitate ”käännetään” nykyisin usein 

myös fasilitoimiseksi, provide voi merkitä järjestämisen ohella hankkimista, 

varustamista, tarjoamista, elättämistä ja välittämista, ja promote voi olla 

edistämisen lisäksi tukemista, asian ajamista, kannattamista tai 

promotoimista. Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden yhteydessä 

 
540 Shue 1980, Eide 1984. 
541 Eide, The right to adequate food and to be free from hunger, (E/CN.4/Sub.2/1983/25). 
542 Eide 2001, s. 135–141, Eide, The right to adequate food and to be free from hunger. Updated 

study on the right to food, (E/CN.4/Sub.2/1987/23). 
543 CESR/C/GC/14, 11 August 2000, para. 33, CESR/C/GC/13, 8 December 1999, para. 46, 

CESR/C/GC/12, 12 May 199 para. 15. Ks. myös CEDAW/C/GC/24, 20 th session 1999, 

CEDAW/C/GC/25, 18 August 2004. 
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Suomessa on jälkimmäisestä toteuttamisen osa-alueesta käytetty käsitettä 

edistää, jonka vuoksi olen pitäytynyt siinä käännöksessä. 

Ihmisoikeuksien edistämisen on esitetty kytkeytyneen YK:n 

ihmisoikeusmekanismeissa alusta alkaen tiiviisti niistä tiedottamiseen ja 

niistä opettamiseen.544 Velvollisuuden edistää on esimerkiksi katsottu 

sisältävän velvollisuuden huolehtia riittävän koulutuksen/opetuksen 

järjestämisestä veden puhtauden turvaamiseksi.545  

Kansainvälisoikeudellisessa kirjallisuudessa oppi velvoitteiden 

kolmijaosta on pysynyt jotakuinkin muuttumattomana. Sekä Shue että Eide 

julkaisivat siitä vielä hieman täsmennettyjä versioita,546 jonka lisäksi useat 

muut tutkijat, kuten Olivier De Schutter ja Philip Alston ovat omaksuneet sen 

omaan tutkimukseensa.547 Myös kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt 

jäsentävät ymmärrystään ihmisoikeuksien velvoittavuudesta tämän 

typologian avulla.548 

Valtion positiivinen toimintavelvoite, johon etenkin Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin on viitannut, ei vaikuttaisi olevan synonyymi 

ihmisoikeuksien edistämiselle, vaikkakin näillä käsitteillä on paljon 

päällekkäisyyttä. Positiivisia toimintavelvoitteita on luonnehdittu hyvinkin eri 

tavoin. Henry Shue kytki sen yksilöiden oikeudenkäyntikompetenssin 

turvaamiseen,549 mutta esimerkiksi Cordula Dröge luonnehtii sitä yksilön ja 

valtion suhteessa perusoikeuden turvaamisvelvollisuuden sosiaaliseksi 

ulottuvuudeksi, viitaten siihen, että valtion turvaa oikeuden toteutumisen 

sosiaalisessa/yhteiskunnallisessa todellisuudessa (in social reality).550 Sandra 

Fredman puolestaan on pitänyt ongelmallisena positiivisten 

toimintavelvoitteiden kytkemistä vain poliittiseen areenaa, jossa kaikilla 

ihmisillä ei ole ääntä. Fredman on kuitenkin huomauttanut, etteivät 

 
544 de Senarclens 1983, s. 7, Ennals 1983, 34, Alston 1983 s. 15–23. 
545 CESR/C/GC/15, 20 January 2003, para. 25. 
546 Eide 2001, s. 9–28. 
547 De Schutter 2010, s. 242–252, Scott – Mecklem 1992, s. 73, 84, Tomasevski 1993, s. 107, Steiner 

– Alston, 2000, s. 182–184, McCrudden 2005, s. 9, 12 ja 14. 
548 Amnesty International, Respect, Protect, Fulfil – Women’s Human Rights, State Responsibility 

for Abuses by ‘Non-State actors’ September 2000, AI Index: IOR 50/01/00 (vierailtu 19.10.20) 
549 Shue 1980, s. 51–53. 
550 Dröge 2003, s. 85–99 ja 382. Ks. myös Rautiainen 2013, s. 264. 
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tuomioistuimet voi heijastaa tai pakottaa poliittisia näkemyksiä, näiden 

ollessa sidottuja ihmisoikeuksien osalta oikeudelliseen viitekehykseen. Silti 

hän katsoo, että perustuslaeissa ilmaistut ihmisoikeusarvot sallivat 

tuomioistuinten ohjeistavan poliittista päätöksentekoa ja pitää lupaavana 

kehitystä, jossa ihmisoikeuksien positiiviset toimintavelvoitteet tunnustetaan 

poliittisen vastuullisuuden kehittymiseksi.551 Positiivisten velvoitteiden 

luonnehdintaan vaikuttanee se, mihin ihmisoikeusjärjestelmään 

tutkimuksessa keskitytään. 

3.2 Ihmisoikeuksien edistäminen YK:n 
ihmisoikeussopimuksissa, tarkastelun lähtökohtia 

Kehityssuuntana ihmisoikeuksien edistämisestä on tullut YK:n 

ihmisoikeussopimuksissa yhä lisääntyvässä määrin mainittu sopimusvelvoite. 

Varhaisemmissa 1960- ja 1970-luvuilla solmituissa sopimuksissa oikeuksien 

edistäminen mainitaan vain muutamia kertoja. 1980-luvulla neuvotellussa 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa edistäminen esiintyy jo 15 kertaa ja 

viimeisimmässä, vuonna 2006 yleismaailmallisesti hyväksytyssä 

yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista edistäminen esiintyy 

sopimustekstissä peräti 44 kertaa. Ihmisoikeuksien edistämisestä on tällä 

tavoin tarkasteltuna tullut siis aiempaa merkittävämpi osa 

sopimusvelvoitteita.552 Näin siitä huolimatta, että jäljempänä esitettävä 

lähempi tarkastelu mainittuihin sopimuskohtiin paljastaa, etteivät kaikki 

kohdat, joissa edistää-sanaa on käytetty, merkitse ihmisoikeuksien 

edistämistä sellaisessa merkityksessä, joka olisi tämän tutkimuksen 

lopputuloksen kannalta erityisen merkittävä. 

Viimeaikaisissa sopimusvalvontajärjestelmän uudistamista koskevissa 

keskusteluissa ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvää ihmisoikeuksien 

parempaa turvaamista (increased protection) on pidetty uudistuksen ultima 

 
551 Fredman 2006, s. 498–520 alkuperäisessä sarjassa, SSRN artikkelissa s. 20–21 ja 27–29. 
552 Esiintymistiheyttä tarkasteltaessa en ole ottanut huomioon sopimusten valinnaisia pöytäkirjoja. 
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rationa.553 Koko sopimusvalvontajärjestelmän toiminta-ajatuksena voidaan 

siten ajatella olevan ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisen, ainakin 

jossain sen merkityksessä.  

Sopimuskomiteoiden työskentely on myös kehittynyt monella tapaa 

avoimeksi ja osallistavaksi. Valtioiden ohella kansalliset 

ihmisoikeusinstituutiot, kansainväliset ja paikalliset ihmisoikeusjärjestöt, ja 

jopa yksittäiset ihmisoikeuspuolustajat voivat tulla siinä kuulluiksi. Siten 

myös sopimuskomiteoiden kannanotot päätyvät laajasti muun muassa 

ihmisoikeuksista kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen ja kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden käyttöön näiden toiminnassa ihmisoikeuksien 

turvaamiseksi ja edistämiseksi kansallisella tasolla.554 Tällä on suurta 

merkitystä ihmisoikeuksista tiedottamisen ja kouluttamisen kannalta. 

Voidaan ajatella, että koska YK:n ihmisoikeussopimusten johdannoissa 

edistäminen liitetään tyypillisesti muistutukseen valtioiden sitoumuksesta 

edistää ja turvata ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen kaikilla 

tarpeellisilla ja sopivilla keinoilla, edistäminen liittyy kaikkiin 

sopimusvelvoitteisiin, ja siten sen erikseen korostamisella ei välttämättä ole 

erityistä merkitystä. Edistämisvelvoitteiden sisällön määrittely onkin 

olennaisempaa kuin pelkkä esiintymistiheys. 

Edistämisvelvoitteen sisällön ymmärtämistä varten on tarkasteltava 

sopimusvalvontakomiteoiden kannanottoja. Tutkimuksen laajuus 

huomioiden ei tässä yhteydessä ole mahdollista tehdä kattavaa selvitystä 

kaikista sopimuskomiteoiden lukemattomista kannanotoista. Olen rajannut 

tarkastelun ensinnäkin Suomen ratifioimien YK:n yleissopimusten 

edistämiseen liittyviin kirjauksiin, sekä sopimuskomiteoiden tulkintaan näistä 

tai yleisesti positiivisista velvoitteista. Koska etenkin sopimuskomiteoiden 

hyväksymillä yleiskommenteilla on ohjaavaa vaikutusta sekä kansallisiin 

politiikkoihin että kansallisiin tuomioistuimiin ja viranomaisiin nähden, olen 

 
553 Aidoo AA et al., The Dublin statement on the process of strengthening of the United Nations 

human rights treaty body system, 2009, kohta 7. Julkaistu 

www2.ohchr.org/English/bodies/HRTD/docs/DublinStatement.pdf. (vierailtu 17.10.20). Toisaalta 

jatkuvan keskustelun on katsottu osoittavan järjestelmän jatkuvasta ”kriisistä", ks. Morijn 2011, s. 295–

333 ja Bayefsky 2001. 
554 Lutz 2018. 
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tarkastelussani painottanut näitä.555 Joiltain osin lähdeaineistona on käytetty 

myös oikeuskirjallisuutta. 

Sopimuskomiteat ovat yleiskommenteissaan vahvistaneet 

sopimusvelvoitteiden voivan olla luonteeltaan sekä negatiivisia että 

positiivisia. Lainsäädännöllisten ja oikeudellisten keinojen lisäksi positiivisten 

velvoitteiden täyttämisen on katsottu edellyttävän myös hallinnollisia, 

budjettiin liittyviä, edistäviä (promotional) ja muita, etenkin koulutuksellisia 

ja tiedotuksellisia toimia oikeuksien toteuttamiseksi.556 Useassa sopimuksessa 

edistäminen liittyy ajatukseen ihmisten yleisen taloudellisen ja sosiaalisen 

aseman vahvistamisesta sekä koulutukseen.557 Kansalaisoikeuksia ja 

poliittisia oikeuksia, ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksien 

koskevissa sopimuksissa se kytkeytyy myös kansojen itsemääräämisoikeuden 

edistämiseen.558  

3.2.1  Mihin edistäminen sopimusvelvoitteena YK:n 
ihmisoikeussopimuksissa liittyy? 

YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksien koskevassa 

yleissopimuksessa on neljä nimenomaista mainintaa edistämisestä. 

Johdannossa viitataan ihmisoikeusjulistuksesta nousevaan velvollisuuteen 

edistää ihmisoikeuksien ja vapauksien yleismaailmallista kunnioittamista ja 

noudattamista sekä valtioiden että yksilöiden velvollisuutena. Artiklassa 1 

sopimusvaltiot sitoutuvat edistämään kansojen itsemääräämisoikeuden 

toteutumista ja oikeudellista yhdenvertaisuutta koskevassa artiklassa 14 

käsite esiintyy nuorten henkilöiden oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen 

pyrkimyksenä edistää heidän yhteiskunnallisen asemansa palauttamista.  

 
555 Alston 2001, s. 763–764. Yleiskommenteista myös Keller –Grover 2012, s. 116–198. Alston pitää 

yleiskommentteja potentiaalisesti tärkeimpinä ja vaikuttavimpina ”työkaluina”, joilla 

ihmisoikeussopimuksia voidaan ymmärtää ja joilla niiden vaikuttavuutta voidaan vahvistaa 
556 CCPR/C/GC 31/Rev.1/Add.13., 26 May 2004, ks. etenkin kohdat 7 ja 8, CRC/C/GC/5, 27 

November 2003, kohta 6, CESR/C/GC/14, 11 August 2000, kohta 33. Ks. myös de Senarclens 1983, s. 

7–14 ja Ennals 1983, s. 23–34, 34 sekä Alston 1983, s. 15–23. 
557 Esim. YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivityksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus artikla 6. 
558 Artiklat 1 kummassakin. 
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Ihmisoikeuskomitea on korostanut, että lainsäädännöllisten ja 

oikeudellisten keinojen lisäksi positiivisten velvoitteiden täyttäminen 

edellyttää myös hallinnollisia, koulutuksellisia ja muita sopivia keinoja. 

Tietoisuutta sopimuksesta tulee lisätä paitsi viranomaisten myös suuren 

yleisön keskuudessa. Lisäksi positiivisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää 

valtion ryhtyvän toimiin myös estääkseen sopimuksessa taattujen oikeuksien 

toteutumisen estymisen yksityisen tahon toiminnan johdosta. Voidakseen 

välttyä loukkaamasta sopimuksen 2 artiklasta nousevaa positiivista 

toimintavelvoitetta valtion tulee ihmisoikeuskomitean mukaan toimia 

huolellisesti yksityisen tahon aiheuttamia loukkauksia estämiseksi ja niihin 

puuttumiseksi, rankaisemalla, tutkimalla tai loukkauksen hyvittämisellä. 

Komitea nostaa esimerkiksi artiklan 17, joka edellyttää valtion ryhtyvän 

positiivisiin toimiin estääkseen yksityisiä tahoja loukkaamasta kidutuksen, 

julman ja epäinhimillisen sekä halventavan kohtelun kieltoa. Lisäksi komitea 

nostaa positiivisten velvoitteiden yhteydessä esiin artiklan 26 

(yhdenvertaisuus lain edessä).559 

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa 

sopimuksessa edistäminen esiintyy yhteensä seitsemän kertaa, johdannon 

lisäksi artikloissa 4, 7 8 ja 13. Artikloissa 7 ja 8 on kyse siitä, että sopimus 

suojelee ihmisten oikeutta edistää omaa taloudellista asemaa sekä uraa 

työelämässä.560 Sopimuksen noudattamista valvova komitea velvoittaa 

sopimuksen oikeuksien progressiiviseen toteuttamiseen siten, että 

tavoitteena on täysimääräinen toteuttaminen.561 Kun 

sopimusvalvontakomiteat lähtökohtaisesti määrittelevät kuitenkin 

velvoitteiden toteuttamisen vähimmäistasoa,562 voidaan kysyä, miten 

täysimääräisyyttä arvioidaan. Tästä esimerkkinä, joskaan ei kovin valaisevana, 

on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia valvovan komitean 

kommentti sopimuksen 13 artiklan e) kohdan loppuosaan, jonka mukaan 

 
559 CCPR/C/GC 31/Rev.1/Add.13., 26 May 2004. 
560 Tässä yhteydessä merkitystä on siten sillä, että englannin kielen sana promotion tarkoittaa myös 

ylennystä. 
561 CESR/C/GC/3, 14 December 1990, kohta 9, CEDAW/C/GC/28, 16 December 2010, kohta 38 f. 
562 Ks. esim. CEDAW/C/GC/28, 16 December 2010, kohta 37. 
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”opettajakunnan aineellisia oloja on jatkuvasti parannettava”. Komitea on 

lähestynyt kohtaa negaation kautta viittaamalla opettajien heikentyneisiin 

työoloihin monissa jäsenvaltioissa.563  

Osa sopimusmääräyksistä on kattavia ja toisaalta yksityiskohtaisia. 

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivityksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen 

artiklan 11(2) mukaan sopimusvaltioiden tulee esimerkiksi ryhtyä tarpeellisiin 

toimenpiteisiin, ”joihin kuuluu konkreettisten ohjelmien laatiminen: 

a) parantaakseen ravinnon valmistus-, säilytys- ja 

jakelumenetelmiä käyttämällä täysin hyväksi teknistä ja tieteellistä 

kokemusta, levittämällä tietoja ravintoaineopin periaatteista sekä 

kehittämällä tai uudistamalla maatalousjärjestelmiä, jotta 

saavutettaisiin luonnonvarojen mahdollisimman tehokas 

kehittäminen ja hyväksikäyttö; ja 

b) varmistaakseen maailman elintarvikevarastojen tasapuolisen 

jaon suhteessa tarpeeseen ottaen huomioon sekä elintarvikkeita 

tuovien että niitä vievien maiden ongelmat.” 

Lisäksi koulutuksen ja yleisen tiedonvälityksen järjestämisen on katsottu 

kuuluvan niin tämän kuin kaikkien muidenkin sopimuksen takaamien 

oikeuksien toteuttamisvelvoitteen piiriin.564 Toteuttamisvelvoitetta 

sopimusvalvontakomitea on täsmentänyt seuraavasti: 

The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligation 

to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate 

requires the State to take positive measures to assist individuals 

and commodities to enjoy the right. The obligation to promote 

obliges the State party to take steps to ensure that there is 

appropriate education concerning the right – the hygienic use of 

water.565  

Ihmisoikeusasiantuntijoiden laatimissa taloudellisten, sosiaalisten ja 

sivistyksellisten oikeuksien toimeenpanoa koskevissa nk. Limburgin 

 
563 The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No 13, (1999) The 

Right to Education, kohta 27. 
564 Budlender 2004, s. 33 ja 37, Steiner – Alston 2000, s. 184.  
565 CESCR, General Comment No. 15 (2002), The right to water (Articles 11 and 12), para. 25. 
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periaatteissa sopimusloukkauksen määrittelyn osalta todetaan ensinnäkin, 

että sopimus sallii jäsenvaltiolle harkintamarginaalin velvoitteiden 

toimeenpanemiseksi käytettävien keinojen osalta. Valtio sen sijaan syyllistyisi 

sopimusloukkaukseen, jos se tahallisesti hidastaisi tai pysäyttäisi prosessin 

oikeuden progressiiviseksi toteuttamiseksi, ellei se kykene osoittamaan 

vilpitöntä pyrkimystä velvoitteen täyttämiseen, tai se ei ole siihen resurssien 

puutteen johdosta tai pakottavista syistä kyennyt.566  

Tutkijat ovat lähestyneet taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 

oikeuksien edistämisen ja turvaamisen mahdollisuuksia myös laaja-alaisten 

vaikutusarviointien kautta sekä pohtimalla kysymystä siitä, mitä kyseisen 

sopimuksen 2 artiklan edellyttämä oikeuksien turvaaminen ”täysimääräisesti 

käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan” merkitsee valtion harjoittaman 

talouspolitiikan kannalta.567  

YK:n Rotusyrjinnän kieltämistä koskevassa yleissopimuksessa 

edistäminen kytkeytyy myös siihen, että sopimusvaltioiden tulee tuomita 

tahot, jotka edistävät rasistista vihaa ja syrjintää. Sopimus edellyttää valtioilta 

rasismin ja rotusyrjinnän vastustamista etenkin kasvatuksen, koulutuksen ja 

tiedonvälityksen keinoja.568 Sopimuksen yleistä toimeenpanoa koskevassa 

yleiskommentissa vuodelta 1972 CERD-komitea kiinnitti huomiota vain 

sopimusvaltion lainsäädännössä ilmenneisiin puutteisiin.569 Vuonna 1985 

komitea viittasi kylläkin positiivisiin velvoitteisiin, mutta kiinnitti huomiota 

edelleen vain lainsäädäntöön ja lainkäyttöön.570 Vuonna 1993 huomio 

kiinnittyi edellisten lisäksi paikallis- ja aluehallinnon toimijoihin, joita 

komitea tulkitsi sopimuksen velvoittavana valtion lisäksi571 ja vasta vuonna 

2002 komitea laati yleiskommentin, jossa viitattiin yleisellä tasolla 

sopimuksessa turvattujen oikeuksien edistämiseen liittyviin velvoitteisiin, 

 
566 The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights, kohdat 71, 72. 
567 Nolan – O’Connell – Harvey 2012. 
568 CERD-sopimus artiklat 4 ja 7. Farriorin mukaan nämä kirjaukset sopimuksessa on suuressa 

määrin unohdettu. Farrior 1999, s. 291. 
569 CERD/C/GC/1, Fifth session 1972. 
570 CERD/C/GC/7, Thirty-second session 1985. 
571 CERD/C/GC/15, Forty-second session 1993, kohdat 2 ja 7. 
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joskin välillisesti viittaamalla edellisenä vuonna Durbanissa pidetyn rasismin 

vastaisen maailmankonferenssin loppuasiakirjan toimeenpanoon.572  

Edistämisvelvoite on tullut esille myös ainakin CERD-komitean 

yleiskommenteissa 32 liittyen sopimuksen velvoittamiin ns. erityisiin 

toimenpiteisiin (special measures). Näiden komitea on tulkinnut pitävän 

sisällään koko kirjon lainsäädännöllisiä, toimeenpanovaltaa käyttävän elimen, 

hallinnollisia, taloudellisia ja muita ohjauksellisia keinoja, joita on käytössä 

valtionhallinnon eri tasoilla, sekä suunnitelmia, politiikkaohjelmia ja heikossa 

asemassa olevien ihmisryhmiä suosivia menettelytapoja esimerkiksi 

työhönotossa, asumisessa, koulutuksessa, kulttuurissa ja julkiseen elämään 

osallistumisessa.573 

YK:n Naisten syrjinnän kieltämistä koskevassa yleissopimuksessa 

edistäminen sanana esiintyy paitsi yleisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten 

välisen tasa-arvon edistämisvelvoitteen yhteydessä johdannossa, myös liittyen 

naisten mahdollisuuteen edetä työelämässä (artikla 11). Jälkimmäisessä 

yhteydessä sopimusvaltiot sitoutuvat edistämään lastenhoitojärjestelmien 

perustamista ja kehittämistä. CEDAW-komitea on tulkinnut sopimuksen 2 

artiklan soveltamista koskevassa yleiskommentissaan sopimuksen 

edellyttävän todellisen tasa-arvon edistämistä kaikilla sopivilla keinoilla, 

muun muassa politiikkaohjelmien kautta.574 Yleiskommentissa kiinnitetään 

paljon huomiota sopimuksessa turvatuista oikeuksista tiedottamiseen ja 

kouluttamiseen. Tässä yhteydessä mainitaan myös tarve kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden perustamiseksi ja siihen että näiden toimivalta 

kattaa naisten oikeudet. Koulutuksen kohteina mainitaan erikseen muun 

muassa viranomaiset, toimittajat ja juristit.575 Sopimuksessa turvattujen 

oikeuksien edistämisen keinoja käsitellään myös useissa erillisissä 

yleiskommenteissa. Näitä on laadittu koskien koulutusta ja tiedotusta 

(yleiskommentit 3, 6 ja 36), voimavaroja (no. 7), tilastointia (no. 9), naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa (no:t 12, 19 ja 35), vammaisia naisia (no. 18), 

 
572 CERD/C/GC/28, 19 March 2002, kohta 1 h). 
573 CERD/C/GC/32, 24 September 2009, kohta 13. 
574 CEDAW/C/GC/28, 16 December 2010, kohta 20. 
575 Ibid. kohdat 27 ja 36–38. 
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ikääntyneitä naisia (no. 27), naisten terveyttä (24) sekä erityiskysymyksinä 

haitallisia perinteitä (31) ja nimenomaisesti naisten ympärileikkausta (no. 14). 

Komitean viimeisin yleiskommentti käsittelee sukupuolen huomioimista 

ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin varautumisessa.576  

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa sopimusvaltiot sitoutuvat 

muun muassa edistämään sopimuksia, joilla estetään laittomia 

lapsikaappauksia valtiosta toiseen ja joilla turvataan elatusmaksujen saanti 

erityisesti silloin kun lapsesta taloudellisessa vastuussa oleva henkilö asuu eri 

maassa kuin lapsi (artikla 11 ja 27). Sopimusvaltioiden tulee myös turvata 

lasten pääsy heidän hyvinvointiaan edistävän tiedon pariin yleisen 

tiedonvälityksen kautta (artikla 17) ja mahdollisuus osallistua kulttuuri- ja 

taide-elämään (artikla 31). Edistääkseen sopimuksessa turvattujen 

oikeuksien toteutumista, sopimusvaltiot sitoutuvat tukemaan vanhempia, 

joilla on päävastuu lasten kasvatuksesta (artikla 18) ja ottamaan sopimuksen 

huomioon adoptioon liittyvissä kysymyksissä (artikla 21). Kaikkien lasten 

terveyden ja etenkin vammaisten lasten oikeuksien turvaamiseksi, sekä 

koulutuksen alalla sopimusvaltioiden tulee edistää kansainvälistä yhteistyötä 

(artiklat 23, 24 ja 28). 

Sopimusvaltiot sitoutuvat myös ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin 

toimiin edistääkseen minkä tahansa laiminlyönnin, hyväksikäytön, 

pahoinpitelyn, kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan 

kohtelun tai rangaistuksen, tai aseellisen selkkauksen uhriksi joutuneen 

lapsen ruumiillista ja henkistä toipumista sekä yhteiskunnallista 

sopeutumista. Toipumisen ja sopeutumisen on tapahduttava ympäristössä, 

joka edistää lapsen terveyttä, itsekunnioitusta ja ihmisarvoa (artikla 39). 

Sopimusvaltiot tunnustavat vielä jokaiselle lapselle, jonka väitetään 

syyllistyneen rikoslain rikkomiseen, jota syytetään siitä tai jonka on todettu 

sitä rikkoneen, oikeuden tulla kohdelluksi tavalla, joka muun muassa edistää 

lapsen ihmisarvoa ja arvokkuutta (artikla 40). Viimeisen artiklan kohdalla on 

yksityiskohtaisia määräyksiä oikeusturvatakeista ja muista keinoista, joilla 

sopimusmääräystä toteutetaan, lapsilla on muun muassa oltava mahdollisuus 

 
576 CEDAW/C/GC/37, March 2018. 
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erilaisiin järjestelyihin, kuten sijaisperhehoitoon, opetus- ja 

ammattikoulutusohjelmiin ja muihin laitossijoituksen vaihtoehtoihin. 

Sopimukseen sisältyy vielä maininta siitä, ettei se vaikuta sopimusvaltion 

lainsäädännössä tai sopimusvaltiota sitovassa kansainvälisessä oikeudessa 

oleviin määräyksiin, jotka edistävät sopimusta paremmin lapsen oikeuksien 

toteutumista (artikla 41). 

Lapsen oikeuksien komitea on listannut sekä lainsäädännöllisiä että 

hallinnollisia ja muita keinoja, joilla sopimusvaltioiden tulee toimeenpanna 

sopimusta. Näihin keinoihin lukeutuvat muun muassa poliittiset strategiat, 

tiedonkeruu, lapsiystävällinen budjetointi, koulutus ja yhteistyö 

kansalaisyhteiskunnan kanssa.577 Rohkaistakseen kansallisia 

ihmisoikeusinstituutioita ja lapsen oikeuksiin erikoistuneita oikeusasiamiehiä 

tai valtuutettuja työskentelemään lapsen oikeuksien edistämiseksi, komitea 

on hyväksynyt erillisen yleiskommentin, joka rakentuu kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden yleiselle tehtävänkuvauksella, mutta edellyttää 

sitä, että nämä voivat käsitellä lasten tekemiä kanteluita. Kanteluiden 

käsitteleminen on kansallisia instituutioita koskevissa Pariisin periaatteissa 

luokiteltu vapaaehtoiseen tehtävää.578 

Milka Sormunen päätyi lapsen etua koskevassa väitöskirjassaan tätä 

tutkimusta ajatellen mielenkiintoiseen huomioon siitä, että keskusteluissaan 

lapsen edusta YK:n lapsen oikeuksien komitea ei juurikaan määritellyt 

kyseistä käsitettä. Sen sijaan komitea keskittyi kuvailemaan niitä aktiivisia 

toimenpiteitä, joita se odotti sopimusosapuolilta täyttääkseen velvollisuuden 

lapsen edun huomioimisesta. Sormunen tunnisti näissä kuusi läpileikkaavaa 

teemaa: lainsäädännölliset toimenpiteet, soveltaminen käytäntöön, yhteistyö, 

tiedotus ja koulutus, budjetointi ja seuranta.579 

YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa 

edistäminen kytkeytyy muun muassa teknologian hyödyntämiseen, tiedon 

saavutettavuuden ja fyysisen esteettömyyden kehittämiseen, myönteisiin 

 
577 CRC/GC/2003/5, 27 November 2003, jakso VI. Useissa muissa yleiskommenteissa komitea 

vahvistaa ja jossain määrin edelleen täsmentää näitä velvoitteita tiettyyn artiklaan liittyen. 
578 CRC/GC/2002/2, 15 November 2002.  
579 Sormunen 2021, s. 280. 
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asenteisiin ja suhtautumiseen vammaisuuteen, yleiseen osaamiseen ja 

tietoisuuteen sekä viranomaisille tarjottavaan koulutukseen.580 CRPD-

komitea ei ole julkaissut yleistä sopimuksen toimeenpanoa käsittelevää 

yleiskommenttia. Itsenäistä asumista koskevassa yleiskommentissa komitea 

on kuitenkin esimerkiksi tulkinnut sopimuksen toimeenpanovelvoitteen 

edellyttävän, että sopimusvaltiot lainsäädäntöään, hallintoaan, budjettiaan, 

oikeuslaitostaan, politiikkaohjelmiaan, edistämiskeinoja ja muita keinoja 

(promotional and other measures) käyttämällä varmistavat, että vammaisten 

henkilöiden oikeus itsenäiseen asumiseen toteutuu.581 

Gauthier DeBecon mukaan edistämisellä tarkoitetaan 

vammaisyleissopimuksen kontekstissa ihmisoikeustietoisuuden lisäämistä 

levittämällä materiaaleja ja järjestämällä tilaisuuksia. Tämä voidaan hänen 

mukaansa, toisin kuin suojelu ja seuranta, järjestää myös yhteistyössä valtion 

ja vammaisten omien järjestöjen kanssa.582 Danai Angeli puolestaan on 

tutkinut positiivisia toimintavelvoitteita YK:n vammaisyleissopimuksessa 

liittäen ne ajatukseen ihmisyydestä joko individualismia tai yhteisöllisyyttä 

korostaen. Ensimmäinen vaihtoehto johtaa hänen mukaansa ajatukseen siitä, 

että valtion positiivinen toimintavelvoite täyttyy, jos ja kun valtio avustaa 

(assists) yksilöitä näiden materiaalisten perustarpeiden tyydyttämisessä. 

Jälkimmäinen vaihtoehto, jota hän päätyy pitämään normatiivisesti ja 

perustellumpana sen sijaan edellyttää ottamaan huomioon myös ihmisten 

emotionaalisten tarpeiden tyydyttymisen. 

“A relational approach on the other hand understands positive 

obligations as calls for assistance to enjoy both material and 

emotional well being. In other words the State is expected – as a 

matter of positive obligation – to assist the individual to attain not 

only a minimum threshold of material welfare but also a 

minimum threshold of sociability.” 

Tällaisen näkemyksen Angeli myöntää menevän paljon pidemmälle kuin 

mihin oikeuden tyypillisesti ajatellaan ulottuvan, vaikka hän ei epäile sitä, että 

 
580 Ks. johdannon lisäksi mm. artiklat 1, 4, 5, 8, 13, 16, 21, 24 ja 26–29.  
581 CRPD/C/GC/5, 27 October 2017, kohta 54. 
582 DeBeco 2011, s. 95–96. 
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ihmisoikeusnormeilla on merkitystä yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin, 

ihmisten käytökseen, sosiaalisiin käyttäytymisnormeihin, 

yhteiskuntapolitiikkaan ja oikeuselämään. YK:n vammaisten oikeuksien 

komiteaa Angeli pitää myös esimerkkinä ihmisoikeustoimielimestä, joka on 

ottanut tällaisen yhteisöllisyyttä korostavan ihmiskäsityksen työnsä 

perustaksi.583 

Yhteenvetona tästä etupäässä sopimuskomiteoihin kannanottoihin 

perustuneesta katsauksesta voitaneen todeta, että YK:n 

ihmisoikeussopimusten sisältämiä edistämisvelvoitteita tulkitaan varsin 

yhdenmukaisesti ja laveasti. Sopimusosapuolten tulee käyttää aktiivisesti 

kaikenlaisia keinoja oikeuksien toteuttamiseksi. Tutkimuskysymykseni 

kohdentumista ajatellen huomio kiinnittyy etenkin ihmisoikeuskasvatukseen 

ja -koulutukseen sekä tiedotukseen, ja toisaalta hallinnollisiin toimenpiteisiin, 

joihon syvennyn myöhemmin. 

3.2.2 Myönteisen kehityksen huomioiminen ja 
sopimusvaltiolle annettavat suositukset 

YK:n sopimusvalvontakomiteoiden antamien huomioilla on osoitettu olevan 

myönteistä merkitystä ihmisoikeuksien toteutumiseen jäsenvaltioissa.584 

Scheinin on todennut, että ihmisoikeuksiin liittyvät raportointimenetelmät 

kuitenkin yleisesti keskittyvät lähinnä oikeuksien negatiivisiin ulottuvuuksiin, 

vaikka järjestelmä mahdollistaisi huomion kiinnittämisen myös positiivisiin 

toimintavelvoitteisiin.585 Yksi selkeä ”paikka”, josta huomioita onnistumisesta 

ihmisoikeuksien toteuttamisessa voidaan etsiä, ovat YK:n 

ihmisoikeussopimusten noudattamista valvovien komiteoiden jäsenvaltioiden 

määräaikaisraportteihin antamat loppupäätelmät (concluding observations). 

Nämä loppupäätelmät sisältävät mainintoja myönteisestä kehityksestä 

tarkasteltavana olevassa valtiossa (positive developments) sekä joukon 

huomioita (observations), joita kuvaillaan usein varsin laajasti, ennen valtiolle 

 
583 Angeli 2015, s. 295–300. 
584 Creamer – Simmons 2015, s. 579–608. 
585 Scheinin 2000, s. 242. 
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annettavia varsinaisia suosituksia (recommendations) oikeuksien 

toimeenpanon kehittämiseksi.  

Kokonaisuudessaan tämän valtioiden kanssa käytävän dialogin tarkoitus 

on jäsenvaltion yhteiskunnallisen järjestelmän, niin oikeudellisen kuin 

poliittisenkin, kehittäminen siten, että valtio kykenee turvaamaan kyseisen 

ihmisoikeussopimuksen takaamat oikeudet.586 Myönteisen kehityksen 

huomioimisella voidaan ikään kuin rohkaista ja kiittää jäsenvaltiota. 

Myönteiset huomiot voivat toimia myös vertailukehittämisen välineenä muille 

jäsenvaltioille.  

Edellä sanotun johdosta voidaan ajatella, että YK:n 

sopimusvalvontakomiteoiden myönteiset huomiot ja suositukset 

määrittelevät osaltaan ihmisoikeuksien edistämisen sisältöä. Olen ottanut 

tarkasteltavakseni Suomelle annetut viimeisimmät päätelmät kustakin 

sopimusvalvontaelimestä, jossa hallituksen toimittamia raportteja on 

käsitelty. Näin rajattu tarkastelu jättää huomioimatta paitsi tarkasteltavana 

oleviin valtioihin liittyvät mahdolliset erot, myös mahdollisen historiallisen 

kehityksen loppupäätelmissä.  

YK:n Rotusyrjintäkomitean loppupäätelmissä Suomen myönteisestä 

kehityksestä nostetaan esiin muun muassa lainsäädännön kehittäminen, 

politiikkaohjelmien hyväksyminen, erinäisten rasisminvastaisten hankkeiden 

toteuttaminen, puolueiden sitoutuminen rasismin vastaiseen peruskirjaan 

sekä tasa-arvo- ja syrjintälautakunnan sekä kansallisen 

ihmisoikeusinstituution perustaminen. Suosituksia komitea antaa muun 

muassa lainsäädännön, poliittiikkaohjelmien, tiedonkeruun ja 

kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän dialogin kehittämiseksi, 

ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen ja oikeusturvan toteuttamiseksi ja 

ihmisoikeussitoumusten tekemiseksi. Komitea vetoaa myös poliitikkoihin, 

jotta nämä eivät omalla toiminnallaan yllytä ihmisiä suvaitsemattomuuteen ja 

vihaan. Lisäksi suosituksissa kehotetaan antamaan asianmukainen painoarvo 

saamelaisten itsemääräämisoikeudelle päätettäessä siitä, kuka on 

 
586 O'Flaherty 2006, s. 27–52. 
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saamelainen. Komitea kehottaa Suomea jakamaan tietoa sen antamista 

suosituksista eri kielillä.587  

YK:n Kidutuksen vastaisen komitean loppupäätelmien myönteisissä 

huomioissa kiinnitetään samoin huomiota lainsäädännön, 

poliittikkaohjelmien, hankkeiden ja erinäisten hallinnollisten toimenpiteiden 

toteuttamiseen. Kiitosta saa myös eduskunnan oikeusasiamiehen 

nimeäminen kidutuksen vastaiseksi kansalliseksi valvontaelimeksi ja 

vankiterveydenhuollon siirtäminen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 

vastuualueelle, joskin ensimmäisen osalta komitea suosittelee riittävien 

voimavarojen turvaamista toiminnalle, sekä varsin yksityiskohtaisesti, 

toiminnan järjestämistä oikeusasiamiehen erilliseen yksikköön. Muut 

suositukset liittyvät muun muassa lainsäädännön kehittämiseen, riittävien 

resurssien turvaamiseen ja informaation jakamiseen. Loppupäätelmät 

sisältävät myös yksityiskohtaisia suosituksia turvapaikanhakijoita koskevan 

tiedonkeruun kehittämiseksi siten, että kansallisuus ja etninen tausta 

huomioitaisiin, sekä pidätettyjen henkilöiden rutiininomaisen 

terveystarkastuksen suorittamiseksi.588 

YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean 

loppupäätelmissä myönteiset huomiot ovat edellisen kaltaisia: Suomea 

kiitetään kansainvälistä ihmisoikeussitoumuksista, lainsäädännön 

kehittämisestä ja politiikkaohjelmien toteuttamisesta. Suosituksissa on jo 

edellä kuvattuja keinoja sopimuksen toimeenpanon kehittämiseksi, mutta 

myös joitain aivan toisen tyyppisiäkin. Komitea suosittaa esimerkiksi 

laatimaan selvän yritysvastuuta koskevan säädöskehikon (regulatory 

framework) turvaamaan taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 

oikeuksien toteutuminen. Saamelaiskysymyksissä Suomea kehotetaan muun 

muassa varmistamaan, että yksityisten kanssa solmituissa 

lisenssisopimuksissa turvataan riittävä kompensaatio yhteisölle aiheutetuista 

haitoista, ja että ilmastonmuutoksesta saamelaisille aiheutuvien kielteisten 

vaikutusten suhteen kehitetään ”sopivia keinoja”. Kehitysyhteistyövarojen 

nostamiseksi Suomea kannustetaan yleisellä tasolla tehostamaan toimiaan, 

 
587 CERD/C/FIN/CO/23, 8 June 2017. 
588 CAT/C/FIN/CO/7, 7 December 2016. 
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kun taas turvapaikanhakijoita ja pakolaisia koskee yksityiskohtainen suositus 

henkilöllisyyskorttien myöntämisestä.589 

YK:n CEDAW-komitean myönteiset huomiot liittyvät lainsäädännön, 

instituutioiden ja politiikkaohjelmien kehittämiseen. Suositukset kohdistuvat 

muun muassa lainsäädännön kehittämiseen, ihmisoikeuskasvatukseen ja -

koulutukseen, sopimuksesta ja suosituksista tiedottamiseen sekä resurssien 

turvaamiseen. Yksityiskohtaisista suosituksista mainittakoon 

sukupuolisensitiivisen hoidon kehittämisen syömishäiriöistä kärsiville tytöille 

ja naisille. Myös CEDAW-komitean suositukset ulottuvat valtion rooliin 

suhteessa yksityissektoriin (johtopaikoille olevien naisten määrä), mutta myös 

mediaan (stereotyyppinen naiskuva), yliopistoihin (naisprofessorien määrä), 

yksityisten kansalaisten perhe-elämään (kotitöihin käytetty aika) ja jonkun 

mielestä ehkä yksityisen ihmisen elinkeinovapauteen (prostituutio).590 

YK:n Ihmisoikeuskomitean myönteiset huomiot liittyvät lainsäädännön ja 

instituutioiden kehittämiseen, kuten myös osa suosituksista. Suositukset ovat 

tyypiltään muiden komiteoiden antamien suositusten kaltaisia, ainoana 

poikkeuksena suositus Suomen po. sopimukseen tekemien varaumien 

poistamisesta. Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen osalta 

kohderyhmäksi nostetaan, kuten monessa muussakin suosituksessa, 

lainkäyttöviranomaiset ja juristit laajemminkin.591  

YK:n Lapsen oikeuksien komitean myönteiset huomiot liittyvät 

lainsäädännön kehittämiseen, kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten 

tekemiseen ja politiikkaohjelmien toteuttamiseen. Suositusten osalta komitea 

toteaa ensinnäkin, ettei Suomi ole riittävällä tavalla toteuttanut sen aiemmin 

antamia suosituksia, minkä vuoksi komitea toistaa ne. Yleiset suositukset 

komitea on ryhmitellyt lainsäädännön, koordinaation, kansallisen 

toimintaohjelman, riippumattoman valvonnan, resurssien ohjaamisen, 

tiedonkeruun, tiedotuksen sekä ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen sekä 

yritystoiminnan kokonaisuuksiksi. Yksityskohtaiset suositukset vastaavat 

tyypiltään muiden komiteoiden suosituksia. Ihmisoikeuskasvatuksen ja -

 
589 CESR, E/C.12/FIN/CO/6, 17 December 2014. 
590 CEDAW/C/FIN/CO/7, 10 March 2014. 
591 CCPR/C/FIN/CO/6, 22 August 2013. 
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koulutuksen kohteiksi komitea nimeää muun muassa lasten sijaishuollossa 

työskentelevät sekä opettajat.592  

Kokoavasti voidaan todeta, että YK:n sopimusvalvontakomiteoiden 

loppupäätelmissä Suomen myönteinen kehitys on jotakuinkin 

systemaattisesti noteerattu etenkin lainsäädännön kehittämisen, 

ihmisoikeussitoumusten, institutionaalisten järjestelyjen sekä jossain määrin 

vaihtelevasti keskeisimpien politiikkaohjelmien ja hankkeiden osalta. Sen 

lisäksi, että edellä mainitut keinot esiintyvät myös suosituksissa, niissä 

esitetään tyypillisesti kehitettävän tiedonkeruuta ja -välitystä, kehotetaan 

resurssien turvaamiseen ja erilaisiin hallinnollisiin järjestelyihin. Osa 

suosituksista on hyvinkin yksityskohtaisia, mutta merkittävässä osassa 

viitataan vain ”kaikkiin mahdollisiin keinoihin”. Yksityissektori huomioidaan 

joissain suosituksissa, samoin media, poliitikot ja yksittäiset kansalaiset tai 

perheet, toki siten, että valtiota kehotetaan jollain tavalla vaikuttamaan edellä 

mainittuihin tahoihin sopimusvelvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. 

3.2.3 Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen keskeinen 
asema 

Koska ihmisoikeuksien edistämisessä yksi keskeinen, jopa keskeisin, keino 

lainsäädännön ohella, on kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtäväksi 

asetettu ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, käsittelen sitä lyhyesti erikseen. 

Käytän käsitettä ihmisoikeuskasvatus, johon katson sisältyväksi myös valtion 

koulutusjärjestelmän ulkopuolella annettavan kasvatuksen ja koulutuksen 

perus- ja ihmisoikeuksista, mukaan lukien työantajien tarjoaman koulutuksen 

ammattitaidon kehittämiseksi siltä osin kuin tämä pitää sisällään perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista tukevaa sisältöä. 

Ihmisoikeuskasvatukseen (human rights education) velvoittavat useat 

YK:n ihmisoikeussopimukset.593 YK:lla on myös useita nimenomaisesti 

 
592 CRC/C/FIN/CO/4, 3 August 2011. 
593 Muun muassa Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (artikla 7), 

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (artikla 13), Kaikkinaisen 

naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (artikla 10) ja Yleissopimus lapsen oikeuksista, joka 
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ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä muita asiakirjoja. Näistä nykyisin 

merkittävin on ihmisoikeuskasvatusta koskeva erillinen julistus.594 Oikeus 

ihmisoikeuskasvatukseen voidaan siten nähdä itsenäisenä ihmisoikeutena, 

joka perustuu edellä mainittuihin YK:n asiakirjoihin. Näin ajateltuna se on 

myös Suomen valtion kansainvälisoikeudellinen velvollisuus ja tehtävä.595 

Ihmisoikeuskasvatus on myös yksi kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 

tärkeimpiä tehtäviä.596 

YK:n toimintasuunnitelmassa ihmisoikeuskasvatuksen vuosikymmenelle 

(1995–2005) ihmisoikeuskasvatus määriteltiin ihmisoikeuskulttuuri -

käsitteen avulla opetukseksi ja tiedon välitykseksi, jonka pyrkimyksenä on 

universaalin ihmisoikeuksien kulttuurin luominen tietojen ja taitojen 

välittämisen ja asenteiden muokkaamisen kautta.  

Ihmisoikeuskasvatus ei ole kuitenkaan mikään tarkkarajainen koulutuksen 

kokonaisuus tai irrallinen saareke: rauhankasvatuksen, sekä kansainvälisen 

yhteisymmärryksen ja -yhteistyön, on vanhastaan nähty muodostavan 

ihmisoikeuskasvatuksen kanssa yhteisen kokonaisuuden, jossa ihmisoikeudet 

voidaan nähdä arvopohjana ja ihmisoikeuskasvatus siten 

arvokasvatuksena.597 Rinnalla ovat kulkeneet ja kehittyneet myös käsitteet 

kansalaiskasvatuksesta, kansainvälisyyskasvatuksesta, globaalikasvatuksesta 

ja demokratiakasvatuksesta.  

Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja painopistealueista on 

monia toisiaan täydentäviä näkemyksiä, joita on esitelty kasvatustieteellisessä 

tutkimuksessa. Näkemyksissä voivat painottua tiedon ja ymmärryksen, tai 

enemmän toiminnallista ja aktiivista tekemistä korostavat näkökulmat. 

Ihmisoikeuskasvatus voidaan jakaa myös eri ulottuvuuksiin, esimerkiksi 

sisältöön, eetokseen ja rakenteisiin.598 

 
korostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen kehittämistä ja laajemminkin ihmisoikeuksien periaatteita 

muun muassa lapsen kasvatuksen lähtökohtana. 
594 Julistus on liitteenä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuonna 2011 pitämän 16 istunnon 

päätöslauselmaan. UN Human Rights Council Resolution A/HRC/16/2 (14.11.2011). 
595 Toivanen 2007, s. 33–44 sekä Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009. 
596 Cardenas 2014, s. 340–341. 
597 Aho 1990, s. 1, Rosas 1990, s. 85. 
598 Matilainen 2011, s. 23. 
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Eiden mukaan ihmisoikeuksien opettamisessa on keskityttävä kolmeen 

kokonaisuuteen: 1) ihmisoikeusihanteista käytävään keskusteluun, 2) 

ihmisoikeuksiin oikeudellisina määräyksinä ja oikeuskäytäntönä sekä 3) 

ihmisoikeuksien toteutumiseen käytännössä. Erityisen tärkeänä Eide on 

pitänyt ihmisten oikeuksien toteutumisen suhdetta 

ihmisoikeusretoriikkaan.599 Eiden kolmijaosta puuttuu toiminnan ja taitojen 

ulottuvuus, joka nykyään nähdään ihmisoikeuskasvatuksen yhtenä keskeisenä 

osana.600  

Ihmisoikeuskasvatuksella voidaan nähdä myös tärkeä rooli valtioiden 

kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten valvonnassa. 

Ihmisoikeuskasvatuksen kautta levitetään tietoa valtion 

ihmisoikeussitoumuksista ja näin vaikeutetaan mahdollisuutta harrastaan ns. 

strategista ratifiointia, jossa valtio ratifioi kansainvälisen 

ihmisoikeussopimuksen saadakseen sitoutumisestaan lyhytaikaista 

mainehyötyä kansainvälisillä areenoilla ilman mitään todellista aikomusta 

noudattaa sitoumustaan. Ihmisoikeuskasvatuksen kautta kansalaisjärjestöt ja 

yksittäiset ihmiset voivat oppia myös mahdollisuuksistaan välittää tietoa 

suoraan ihmisoikeussopimuksia valvoville toimielimille. 601  

Suomessa perustuslakivaliokunta on korostanut sitä, että hyvin toteutettu 

perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus voi vaikuttaa laajasti ja edesauttaa 

kaikkien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Valiokunta on pitänyt 

erityisen tärkeänä vahvistaa opettajien, virkamiesten ja poliittisten 

päätöksentekijöiden perus- ja ihmisoikeusosaamista, sekä painottanut myös 

kuntien ja maakuntien päätöksentekijöiden ja virkamiesten perus- ja 

ihmisoikeusosaamisen tärkeyttä.602 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on kiinnittänyt huomiota myös siihen, 

että peruskoulut hoitavat opetus- ja kasvatustehtävää, mutta ne ovat myös 

hallintoviranomaisia. Niissä toimivien on siten hallittava hyvän hallinnon 

perusteet ja kyettävä vastaamaan vaatimuksiin, joita juontuu paitsi 

 
599 Eide 1988, s. 38–39. 
600 Matilainen 2011, s. 25, Mahler – Mihr – Toivanen 2006, s. 170–171, Toivanen 2007, s.36. 
601 Simmons 2009, s. 355. 
602 PeV 56/2017 vp, s. 3. 
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perusopetuslaista ja -asetuksesta, myös muun muassa hallintolaista, oppilas- 

ja opiskelijahuoltolaista, lastensuojelulaista ja YK:n vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskevasta sopimuksesta. Pölösen mukaan laillisuusvalvonta voi 

astua mukaan kuvaan näissä lainsoveltamistilanteissa, mutta 

ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen tukeminen on koko Suomen 

kansallisen ihmisoikeusinstituution toimintaa koskeva keskeinen 

päämäärä.603 

Ihmisoikeukasvatusta on tutkittu Suomessa kasvastustieteiden alalla, 

mutta tutkimusta on melko vähän, ja toistaiseksi se on kohdistunut lähinnä 

perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.604 Ihmisoikeuskeskuksen vuonna 

2014 julkaiseman kansallisen perus- ja ihmisoikeuskasvatusta koskevan YK:n 

suositteleman ns. kansallisen perusselvityksen perusteella voitiin kuitenkin 

todeta, että koulutuksen lainsäädäntö ei ainakaan ole esteenä 

ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamiselle.605 Myös muun muassa 

perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma asetti ihmisoikeudet 

koulutuksen arvopohjan keskiöön, ja sittemmin perusopetuksen 

valtakunnallisen opetussuunnitelman uudistuksen myötä 

ihmisoikeuskasvatus on saanut entistä tärkeämmän aseman 

perusopetuksessa ihmisoikeuksien siirtyessä arvoperustaa koskevasta osiosta 

perusopetuksen järjestämistä ohjaaviin velvoitteisiin.606 Yksityiskohtaista 

tietoa siitä, kuinka paljon ja millaista perus- ja ihmisoikeuskasvatusta on 

tarjoalla suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, ja etenkin opinnoissa, joista 

valmistutaan julkisen vallankäytön kannalta keskeisiin tehtäviin, ei 

kuitenkaan ole. Vuonna 2021 julkaistun perusoikeusbarometrin tuloksista 

ilmenee kuitenkin, että koko väestöstä vain 63 prosenttia on kuullut 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta.607 

 
603 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019, s. 27–28. 
604 Mia Matilaisen väitöstutkimuksen lisäksi ks. Kasa – Rautiainen ym. 2021. 
605 Ihmisoikeuskeskus 2014. 
606 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 12. 
607 Perusoikeusbarometri, Oikeusministeriö 2021:17, s. 103. 
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3.3 Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johtuvat 
positiiviset velvoitteet  

YK:n piirissä vallitsevan velvoitteiden kolmijaon sijaan Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin on jakanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

perusteella syntyvät velvoitteet kahteen kategoriaan, negatiivisiin ja 

positiivisiin velvoitteisiin. Ihmisoikeussopimuksessa turvatut oikeudet voivat 

näin ollen luoda valtioille oikeuksien loukkaamisesta pidättäytymisvelvoitteen 

lisäksi myös toimintavelvoitteita (positive obligations). On jossain määrin 

epäselvää, missä määrin positiiviset velvoitteet ovat luettavissa suoraan 

ihmisoikeussopimuksen sanamuodoista, ja missä määrin kyse on sopimuksen 

tulkinnan kautta syntyneistä velvollisuuksista. Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen johdanto-osa asettaa kuitenkin lähtökohdaksi 

sopimuksen sisältämien oikeuksien todellisen tunnustamisen ja 

noudattamisen, ja sen, että Euroopan neuvoston pyrkimyksenä on luoda 

kiinteämmät yhteydet jäsenvaltioidensa välille ja että yhtenä keinona tähän 

pääsemiseksi on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien ylläpitäminen ja 

edistäminen.608 Suuntausta voidaan puolustaa myös sillä, että kansainvälisten 

sopimusten evolutiivinen tulkinta on laajasti oikeana pidetty tulkinta näiden 

sopimuksen tulkintaa koskevan Wienin yleissopimuksen soveltamisesta.609 

Euroopan ihmisoikeutuomioistuin on pitänyt ihmisoikeussopimukseen 

perustuvana positiivisena toimintavelvoitteena esimerkiksi sitä, että valtion 

tulee luoda ”oikeudellinen ja hallinnollinen järjestelmä”, jotta 4 artiklassa 

turvattu orjuuden ja pakkotyön kiellon vastaista toimintaa voidaan estää, ja 

että siitä voidaan asettaa rangaistuksia.610 Toisaalta, osa sopimuksen 

turvaamista oikeuksista on katsottu sellaisiksi, ettei niiden turvaaminen ilman 

erityisiä toimia ole käytännössä mahdollista. Tällaisina on nostettu 

esimerkiksi 1. lisäpöytäkirjan 2 artiklassa turvattu oikeus opetukseen ja 3 

artiklassa määrätty velvollisuus vaalien järjestämiseen.611 Siten koko ajatusta 

velvoitteiden jakautumisesta negatiivisiin ja positiivisiin on myös kritisoitu. 

 
608 Euroopan ihmisoikeussopimuksen johdanto 3. ja 4. kappale.  
609 Bjorge 2016, s. 251 ja International Law Commission 2013 Report, Chapter IV.  
610 Harris – Boyle – Bates – Buckley 2018, s. 287. 
611 Akandji-Kombe 2007, s. 5. Ks. myös Sudre 1995 ja Mowbray 2004. 
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Laurens Lavrysen on esimerkiksi katsonut sen olevalla vailla kestävää 

perustaa.612  

Neljässä vuosikymmenessä viittaukset positiivisiin toimintavelvoitteisiin 

ovat joka tapauksessa lisääntyneet merkittävästi ja muuttuneet ei vain 

vahvistamaan vaan myös laajentamaan oikeuksien soveltamisalaa.613 

Positiivisten toimintavelvoitteiden asettamisessa on katsottu olevan kyse 

ennen kaikkea Euroopan ihmisoikeussopimuksen tehokkaasta ja 

dynaamisesta tulkinnasta.614 On arvioitu, että niihin voidaan vedota 

periatteessa minkä tahansa ihmisoikeussopimusartiklan yhteydessä.615  

3.3.1 Positiivisia velvoitteita koskevan opin kehittymisestä 

On esitetty, että ensimmäisen kerran Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

nosti esiin valtion positiiviset toimintavelvoitteet vuonna 1968 ratkaisussa 

Belgian linguistic case. Tuolloin tuomioistuin katsoi, ettei ensimmäisen 

lisäpöytäkirjan 2 artiklan (oikeus opetukseen) sanamuodosta huolimatta 

voida sulkea pois positiivisten velvoitteiden olemassaoloa, sillä kun oikeus on 

olemassa, se tulee turvata Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1 artiklan 

johdosta.616 Positiivisten velvoitteiden määrittelyn kannalta käänteentekevä 

ratkaisu oli tuomioistuimen vuonna 1979 antama ratkaisu Marckx, jossa 

tuomioistuin katsoi, että valtiolla ei ollut vain negatiivista velvollisuutta 

pidättyä puuttumasta perhe-elämään, vaan olennaisena osana (inherent) 

ihmisoikeussopimuksen artiklan 8 tehokasta kunnioittamista, sillä oli myös 

 
612 Lavrysen 2016, s. 236. 
613 Akindji-Kombe 2007, s. 5–6. Ks. myös Van Dijk – Van Hoof – Van Rijn – Zwaak 2018, Harris – 

O´Boyle – Bates – Buckley 20182018, Lavrysen 2016, Xenos 2012, Starmer 2001 ja Merrills 1993. 
614 Feldman 2002, s. 53–55. 
615 Xenos 2012, s. 4, Pitkänen 2013, s. 55.  
616 “The negative formulation indicates, as is confirmed by the "preparatory work" (especially Docs. 

CM/WP VI (51) 7, page 4, and AS/JA (3) 13, page 4), that the Contracting Parties do not recognise such 

a right to education as would require them to establish at their own expense, or to subsidise, education 

of any particular type or at any particular level. However, it cannot be concluded from this that the State 

has no positive obligation to ensure respect for such a right as is protected by Article 2 of the Protocol 

(P1–2). As a "right" does exist, it is secured, by virtue of Article 1 (art. 1) of the Convention, to everyone 

within the jurisdiction of a Contracting State.” Belgian linguistic case, s. 27.  
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positiivisia velvollisuuksia. Tässä tapauksessa ”luoda lainsäädäntönsä 

sellaiseksi”, että se mahdollisti avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen 

”integroitumisen” perheeseen. Erityisen tunnistamismenettelyn 

edellyttäminen juridisen perhesiteen syntymiseksi äidin ja hänen aviottoman 

lapsensa välillä oli tapauksessa siten vastoin ihmisoikeussopimusta.617  

Positiivisia velvoitteita asettava suuntaus on näistä tapauksista lähtien 

ollut selvä, mutta varsinaisen opin kehittyminen näyttäytyy jossain määrin 

epäsystemaattisena Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyvien eri 

oikeuksien välisessä tarkastelussa.618 Positiivisista velvoitteista ei 

edelleenkään ole olemassa koko ihmisoikeussopimusta koskevaa 

auktoritatiivista määritelmää, vaikka niihin on viitattu jo lukuisissa 

ratkaisuissa. Tuomioistuin on nimenomaisesti myös ilmaissut, ettei sillä ole 

tarvetta kehittää yleistä positiivisten toimintavelvoitteiden teoriaa, sillä nämä 

velvollisuudet perustuvat suoraan ihmisoikeussopimukseen.619  

Eräänlaisena epävirallisena positiivisten velvoitteiden määritelmänä 

viitataan usein ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin S.K. Martensin 

eriävässä mielipiteessään muotoilemaan lauseeseen ratkaisussa Gül. Sen 

mukaan negatiiviset velvoitteet edellyttävät valtioita pidättäytymään 

toiminnasta, positiiviset ryhtymään toimintaan. Lyhyydessään ja 

yleisyydessään määritelmä kattaa ratkaisukäytännössä vahvistetun linjauksen 

siitä, että edellytetty toiminta voi liittyä lakien säätämisen ohella moninaisiin 

hallinnollisiin toimenpiteisiin. Martens kuvailee eriävässä mielipiteessään 

myös sitä vaikeutta, mikä negatiivisten ja positiivisten velvoitteiden 

erittelemiseen usein voi liittyä. Hän myös katsoi ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisukäytännön kehittyneen siten, että tuomioistuin antoi yhtäläistä suojaa 

sekä negatiivisille että positiivisille velvoitteille, eikä enää pitänyt kansallisen 

harkintamarginaalin alaa automaattisesti laajempana positiivisten 

velvoitteiden osalta, kuten aiemmin.620  

 
617 Marckx v. Belgia, kohta 31. 
618 Akandji-Kombe 2007, s. 10, Mowbray 2004, s. 221–222. 
619 Platform ’Ärzte für da Leben’ v. Autria, kohta 31. Drögen mukaan tuomioistuin on 

nimenomaisesti kieltäytynyt teorian kehittämisestä. Dröge 2003, s. 379. 
620 Gül v. Switzerland, dissenting opinion of judge Martens, approved by judge Russo, s. 21-23. Ks. 

myös Keegan v. Irlanti, 26.5.1994, kohta 49; Mowbray 2004, s. 2. 
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Ihmisoikeussopimuksen suojaamista oikeuksista oikeus elämään (artikla 

2), kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto (artikla 3) sekä yksityisyyden 

suoja (artikla 8) ovat olleet varsin esillä positiivisten velvoitteiden osalta, 

mutta viittausten lisääntyessä myös yhä useammat artiklat ovat tulleet 

kytketyiksi positiivisiin velvoitteisiin.621 Onkin esitetty, että tuomioistuimella 

on artiklakohtaisia positiivisten velvoitteiden oppeja.622 Tämä voi näkyä 

ratkaisussa siten, että tuomiostuin hahmottaa positiivisia toimintavelvoitteita 

ensin yleisellä tasolla sopimusartikloittain ja sen jälkeen ratkaistavana olevan 

asian kontekstissa. Näin esimerkiksi varsin tuoreessa ratkaisussa Kurt, jossa 

ihmisoikeustuomioistuin määritteli ensin positiivisia toimintavelvoitteita 

artiklaan 2 liittyen yleisellä tasolla todeten muun muassa, että ne voivat 

tietyissä tilanteissa merkitä sitä, että valtion tulee ryhtyä ennakoiviin 

operatiivisiin toimiin (take preventive operational measures) suojellakseen 

yksilöitä, joiden elämää uhkaa toisen yksilön suorittama rikollinen teko.623  

Yleisten edellytysten toteamisen jälkeen tuomioistuin arvioi positiivisten 

toimintavelvoitteiden olemassaoloa tapauksen kontekstissa. Tuomioistuin 

aloitti arvioinnin toteamalla, että velvollisuutta ennakoiviin suojaaviin 

toimenpiteisiin tulee arvioida käytettyja keinoja, ei lopputulosta arvioiden. 

Valitut keinot tulee kuitenkin arvioida olosuhteisiin sopiviksi ja 

lähtökohtaisesti riittäviksi kyseisellä hetkellä viranomaisten tiedossa olevien 

tietojen perusteella. Tässä arviossa merkitystä oli tapauksessa uhan 

todellisuudella, välittömyydellä sekä kohdistumisella. Riskiarvioinnin 

onnistumista kaikilta näiltä osin tuomioistuin arvioi ratkaisussaan 

yksityiskohtaisesti ennen päätymistä lopputulokseen, jonka mukaan Itävallan 

ei tapauksessa katsottu loukanneen ihmisoikeussopimusta.624 

 

 
621 Lavrysen 2016, s. 47, Hirvelä –Heikkilä 2013, s. 4 ja Harris – Boyle – Bates – Buckley 2018, jossa 

positiivisia velvoitteita on esitetty kootusti useiden sopimusartikloiden osalta. 
622 Harris – O´Boyle – Bates – Buckley 2018, s. 596. 
623 Kurt v. Austria, kohta 157–158. 
624 ibid. 159–212. 
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3.3.2 Positiivisten velvoitteiden ulottuvuudesta ja 
tyypittelystä 

Arvioidessaan sitä, onko jäsenvaltio täyttänyt ihmisoikeussopimukseen 

perustuvat positiiviset toimintavelvoitteensa, ihmisoikeustuomioistuin ei 

yleensä käytä samaa arviointimenetelmää, jota se käyttää negatiivisten 

velvoitteiden arvioinnissa. Tämä koskee etenkin niiden artikloiden (8–11) 

tulkintaa, joissa on määritelty edellytykset oikeuksien rajoittamiselle.625 

Positiivisten velvoitteiden arviointimenetelmää tuomioistuin määritteli 

ensimmäisen kerran vuonna 1986 ratkaisussaan Rees, joka koski 

transsukupuolisen henkilön mahdollisuutta vahvistaa oikeudellisesti korjattu 

sukupuoli. Siinä tuomioistuin nosti esiin tavoitteen yleisen ja yksityisen edun 

oikeudenmukaisesta tasapainosta (fair balance). Se myös totesi, että 

jäsenvaltioissa asiassa vallitsevan suuren epäyhtenäisyyden johdosta niillä oli 

poikkeuksellisen suuri harkintamarginaali arvioidessaan positiivisten 

toimintavelvoitteiden sisältöä.626 Sittemmin tuomioistuin on ilmaissut, että 

sekä negatiivisia että positiivisia velvoitteita arvioitaessa tulee saavuttaa 

oikeudenmukainen tasapaino yleisen ja yksityisten kilpailevien etujen välillä, 

ja molemmissa tapauksissa jäsenvaltioilla on tietty harkintamarginaali. 

Lisäksi rajoitusedellytysten arvioinnilla voi olla merkitystä myös positiivisten 

toimintavelvoitteiden arvioinnissa.627 

Positiivisia toimintavelvoitteita ei tuomioistuimen mukaan tule kuitenkaan 

tulkita siten, että ne asettaisivat jäsenvaltioille mahdottoman tai suhteettoman 

taakan. Siten esimerkiksi tapauksessa Kurt viranomaisten tietoisuus tai se, 

että niiden olisi pitänyt tietää väkivallan uhasta oli ehtona positiivisten 

toimintavelvoitteiden edellyttämiselle.628 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella 

positiiviset velvoitteet voidaan jaotella aineellisiin ja prosessuaalisiin 

velvoitteisiin. Lentomelua koskevassa ratkaisussa Hatton 

 
625 Lavrysen 2018, s. 324. 
626 Rees v. the United Kingdom, kohta 37. Huom. terminologia ratkaisussa ei vastaa nykyistä 

ymmärrystä transsukupuolisuudesta, jonka vuoksi olen muuttanut sen tekstiin. 
627 Hatton and Others v. the United Kingdom, kohta 98. Lavrysen 2018, s. 324–326. 
628 Kurt v. Austria, kohta 157–158. Ks. myös K.U. v. Finland, kohta 48. 
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ihmisoikeustuomioistuin katsoi esimerkiksi artiklan 8 edellyttävän, että 

kansallinen tuomioistuin voi tutkia viranomaispäätöksen paitsi sen aineellisen 

sisällön osalta, myös sen päätöksentekoprosessin osalta voidakseen arvioida, 

onko yksityisyyden suoja otettu prosessissa riittävästi huomioon.629 

Prosessuaalisten edellytysten takaaminen on ilman muuta keskeistä 

ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Tämän tutkimuksen kannalta 

erityisen mielenkiintoista olisi kuitenkin keskittyä tuomioistuimen aineellisia 

positiivisia velvoitteita koskeviin ratkaisuihin, joiden kautta oikeuksien sisältö 

varsinaisesti hahmottuu.  

Aineellisten ja prosessuaalisten velvoitteiden erotteleminen ei kuitenkaan 

välttämättä ole helppoa, eikä aina tarpeellistakaan. Eva Brems on esimerkiksi 

tunnistanut ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä tapauksia, 

joissa tuomioistuin on velvoittanut valtiota tarjoamaan prosessin, joka 

mahdollistaa sellaisen oikeuden toteutumisen, jota kansallinen lainsäädäntö 

ei aiemmin ole turvannut. Tapauksissa on ollut kyse pääsystä tietoon ja 

mahdollisuudesta saada totaalikieltäytyminen ”tunnustettua” (established). 

Vastaavasti tuomioistuin on myös todennut ihmisoikeusloukkauksen 

tapauksissa, joissa prosessi kansallisessa lainsäädännössä turvattuun 

oikeuteen pääsemiseksi on ollut tehoton ja aineellinen oikeus on sen vuoksi 

jäänyt toteutumatta.630 

Ratkaisussaan O’Keeffe tuomioistuin erotteli artiklaan 3 liittyen positiiviset 

ja negatiiviset aineelliset velvoitteet sekä positiiviset prosessuaaliset 

velvoitteet toisistaan. Tapauksessa oli kyse alaikäisen koululaisen 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä katolisessa koulussa. Positiivisena aineellisena 

velvoitteena tuomioistuin edellytti tehokkaita mekanismeja kaltoinkohtelun 

tunnistamiseksi ja raportoimiseksi. Positiivisena prosessuaalisena 

velvoitteena edellytettiin puolestaan tehokkaan tutkinnan toteuttamista 

väitetystä kaltoinkohtelusta. Positiivisen aineellisen velvoitteen osalta suuren 

jaoston enemmistö katsoi, että seksuaalisen hyväksikäytön riskin 

tunnistaminen ja siihen varautuminen kuuluu olennaisena osana (inherent) 

 
629 Hatton and Others v. the United Kingdom, kohta 99. 
630 Roche v. the United Kingdom, ja päinvastaisesta arvioista Joanna Szulc v. Poland, Brems 2014, 

s. 137–147, Lavrysen 2016, s. 109–110, 185, Sormunen 2021, s. 95 ja etenkin av. 395. 
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opetusviranomaisten velvollisuuksiin.631 Toiminnan luonteella näyttäisi siis 

olevan keskeinen merkitys positiivisen velvoitteen määrittelyssä.  

Positiiviset velvoitteet ovat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisukäytännössä ilmenneet sekä vertikaalisissa, että horisontaalisissa 

suhteissa. Horisontaalisissa suhteissa tuomioistuin ei ole liittänyt niitä 

kuitenkaan meilläkin esillä olleeseen Drittwirkung -oppiin, vaan se on 

tarkastellut tapauksia siltä pohjalta, voidaanko ihmisoikeussopimusloukkaus, 

johon kolmas osapuoli syyllistyy, yhdistää valtion epäonnistumiseen 

positiivisen velvoitteen täyttämisessä.632 Ratkaisussa Osman 

ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että valtio oli laiminlyönyt velvollisuuden 

ennaltaehkäistä väkivaltaisen teon, vaikka uhka oli viranomaisten tiedossa.633 

Ihmisoikeussopimuksen 4 artiklaan liittyvissä ratkaisuissa tuomioistuin on 

ulottanut valtion positiiviset toimintavelvoitteet ihmiskauppaan ja kaikkiin 

yksityisiin ihmisiin, jotka osallistuvat siihen. Positiivisina velvoitteina 

tuomioistuin on maininnut muun muassa ihmiskauppaan usein kytkeytyviin 

yrityksiin liittyvät toimenpiteet ja viranomaisten koulutuksen.634 

Yksityisoikeuden alaan liittyvässä tapauksessa Khursid Mustafa ja Tarzibachi 

tuomioistuin katsoi, että kansalliset tuomioistuimet olivat antaneet liian 

vähän painoa valittajan oikeudelle saada tietoa (artikla 10) tilanteessa, jossa 

tämän vuokraisäntä oli irtisanonut vuokrasopimuksen 

satelliittivastaanottamisen asentamisen johdosta.635  

Ihmisoikeustuomioistuin on arvioinut positiivisia velvoitteita myös 

sellaisissa horisontaalisissa tilanteissa, joissa yksityiset tahot hoitavat julkisia 

tehtäviä. Näissä tilanteissa julkisella vallalla on tuomioistuimen mukaan 

kuitenkin viimekätinen vastuu ihmisoikeuksien turvaamisesta, mistä johtuen 

valtion tulee järjestää riittävä valvonta varmistaakseen myös positiivisten 

 
631 O’Keeffe v. Ireland, kohdat 144–169. Uitz 2014.  
632 Horisontaalisten vaikutusten osalta ensimmäisenä merkittävänä ratkaisuna pidetyssä X and Y v. 

the Netherlands EIT katsoi, että positiiviset velvoitteet artiklan 8 osalta” may involve the adoption of 

measures designed to secure respect for private life even in the sphere of relations of individuals between 

themselves”. X and Y v. the Netherlands, kohta. 2. 
633 Osman v. the United Kingdom, kohta 115. 
634 Siliadin v. France, kohta 112, Rantsev v. Cyprus and Russia, kohta 278–281. Ks. myös Harris – 

Boyle – Bates – Buckley 2018, s. 289. 
635 Khursid Mustafa and Tarzibachi, kohta 48. 



 

188 
 

velvoitteiden toteutuminen. Esimerkiksi ratkaisussa Storck oli kyse yksityisen 

psykiatrisen hoitolaitoksen toiminnasta nuoren potilaan pakkohoidossa ja 

lääkityksessä. Siinä tuomioistuin katsoi, että sen lisäksi, että yksityisellä 

laitoksella tuli olla asianmukainen toimintalupa, sen toimintaa tuli 

säännöllisesti ohjata ja sitä tuli valvoa (supervise and control).636 Aiemmin 

mainitussa O’Keeffe tapauksessa oli kyse yksityisen opetuksenjärjestäjän 

toiminnan valvonnasta. Valvontavastuu ei tietenkään koske vain yksityisiä 

toimijoita, vaan vastaavia positiivisten velvoitteiden laiminlyöntitapauksia on 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltävänä ollut myös julkisten 

toimijoiden osalta. Tapauksessa I v. Suomi kyse oli HIV-positiivisen 

sairaanhoitajan potilastietojen urkinnasta, ja laiminlyöty positiivinen velvoite 

oli yksityisyyden suojan alaisten tietojen riittämätön suojaus.637 Valvonnan 

pettäessä, silloin kun kyseessä on tilanne, jota valtion ylipäätään tulee valvoa, 

merkitystä on ollut myös sillä, onko kyse sattumanvaraisen laiminlyönnin 

seurauksena tapahtuvasta oikeuden loukkauksesta vai ”systeemivirheestä”, 

sekä siitä, millaista valvontaa on kansallisella tasolla on edellytetty.638 

Vertikaalisten positiivisten velvoitteiden osalta ihmisoikeustuomioistuin 

on katsonut edellytettävän, että sopimusloukkaukset valtion omien edustajien 

taholta estetään riittävän tehokkailla toimenpiteillä (effective measures). 

Tällaisia liittyy esimerkiksi henkilön oikeudellisen aseman vahvistamiseen, 

paitsi äitiyden tai isyyden osalta, myös muun muassa transsukupuolisuuteen 

liittyen. Ratkaisussa Christine Goodwin ihmisoikeustuomioistuin edellytti, 

että sukupuolen korjanneella (re-assigned) valittajalla oli mahdollisuus saada 

vahvistetta sukupuolta vastaava oikeudellinen asema vahvistettua.639 Lasten 

huostaanotot ovat myös teema, jossa positiiviset velvoitteet ilmenevät valtion 

ja yksilön vertikaalisessa suhteessa. Perhe-elämän suoja (artikla 8) edellyttää 

ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen tulkinnan mukaan julkiselta 

 
636 Storck v. Germany, kohdat 100–108. 
637 I v. Finland, kohdat 35–49. 
638 Stoyanova 2018, s. 345–346. 
639 Christine Goodwin v. the United Kingdom, kohdat 77–78, 93. Ks. myös kohta 72, jossa EIT 

toteaa: “In determining whether or not a positive obligation exists, regard must also be had to the fair 

balance that has to be struck between the general interest of the community and the interests of the 

individual.” 
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vallalta toimenpiteitä vanhempien/vanhemman ja lasten/lapsen suhteen 

ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi siten kuin tätä voidaan kohtuudella kunkin 

tapauksen olosuhteet huomioiden edellyttää.640 Näitä tilanteita koskevissa 

ratkaisuissa vaikuttaa myös siltä, että positiivisten velvoitteiden vaatimus olisi 

progressiivisesti vahvistumassa,641 kuitenkin siten, tuomioistuin on katsonut 

lapsen oikeuden terveyteen ja kehitykseen olevan vahvemman kuin 

biologisten vanhempien oikeus perhe-elämään, mikäli vanhempien ja lapsen 

oikeuksia ei voida toteuttaa yhtä aikaa.642 

Lasten suojeleminen opetuksenjärjestäjän taholta tuleviin uhkiin 

positiivisten velvoitteiden kautta on ollut esillä jo aiemmin ratkaisun O’Keeffe 

yhteydessä. Lasten nimenomaan haavoittuva asema ja vastuu heidän 

terveydestään ja hyvinvoinnistaan opetuksen yhteydessä on ollut esillä myös 

ratkaisussa İlbeyi Kemaloğlu ja Meriye Kemaloğlu, jossa 7-vuotias poika 

kuoli kylmyyteen jäädessään vaille koulukyytiä lumimyrskyn aikana. 

Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei voitu pitää kohtuuttomana odotusta 

siitä, että viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin minimoidakseen mahdollisia 

riskejä ja suojellakseen oppilaita.643 

Lasten lisäksi myös muiden valtion erityisessä valvonnassa tai hoidossa 

olevien henkilöiden osalta positiiviset velvoitteet ovat olleet tuomioistuimessa 

esillä.644 Perinteisesti vankien kohtelussa on edellytetty paljon muutakin kuin 

pidättäytymistä tietyistä toimista. Tämän tutkimuksen kannalta erityisen 

mielenkiintoisia ovat ne tapaukset, jotka koskevat paitsi vankiloissa, myös 

erilaisissa hoitolaitoksissa olevien henkilöiden suojelemista itse aiheutetulta 

vahingolta tai itsemurhalta. Näissä tapauksissa ihmisoikeustuomioistuin on 

liittänyt erityisen vahvan positiivisen velvoitteen henkilöiden haavoittuvaan 

 
640 Mijušković v. Montenegro, kohta 82, jossa tuomioistuin toteaa, että sen tehtävä on “to ascertain 

whether the national authorities took all such necessary steps to facilitate reunion as could reasonably 

be demanded in the special circumstances of the case”. 
641 Lavrysen 2016, s. 99. 
642 Levin v. Sweden, kohta 64. 
643 İlbeyi Kemaloğlu ja Meriye Kemaloğlu v. Turkey, kohta 35. 
644 Lapsiin, ja nimenomaan lapsen edun määrittelyyn, liittyvistä ihmisoikeustuomioistuimen, sekä 

YK:n lapsen oikeuksien komitean positiivisia toimintavelvoitteita koskevista kannanotoista ks. 

Sormunen 2021. 
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tilaan.645 Ratkaisussa Keenan, jossa oli kyse vangin itsemurhasta, 

ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että oli olemassa yleisiä toimenpiteitä ja 

ennalta varautumista, joilla voitiin vähentää vangin mahdollisuuksia 

vahingoittaa itseään ilman, että hänen henkilökohtaista autonomiaansa 

rajoitettiin. Tuomioistuin kuitenkin lisäsi, että kyse mahdollisesti 

vaadittavista voimakkaammista toimista tuli harkita tapauskohtaisesti.646 

Positiivisten velvoitteiden laiminlyönti todettiin myös HIV-positiivisen ja 

vaikeasti kehitysvammaisen Valentin Câmpeanun tapauksessa. Tapauksessa 

oli kyse pitkäaikaisista ja vakavista puutteista hoidossa ja huolenpidossa, 

muun muassa lääkityksen ja ravinnon suhteen.647 

Positiivisia velvoitteita edellyttävistä ihmisoikeustuomioistuimen 

tapauksista on vielä syytä mainita syrjinnän kieltoa (artikla 14) käsittelevät 

ratkaisut. Artiklaa 14 sovelletaan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä 

usein yhdessä ihmisoikeussopimuksen suojaamien muiden oikeuksien 

yhteydessä. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö on vuosien 

saatossa siirtynyt muodollista yhdenvertaisuutta korostavasta linjasta 

tosiasiallista yhdenvertaisuutta korostavaksi.648 Tapauksessa D.H ja muut, 

jossa ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että tietyissä tilanteissa 

epäonnistuminen syrjintää korjaavien toimien toteuttamisessa 

yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi voi merkitä ihmisoikeussopimuksen 

loukkausta.649 O’Connellin mukaan tämä tulkinta voi johtaa oikeudelliseen 

velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta ainakin joissain tilanteissa.650 

Ratkaisussa Horváth and Kiss tuomioistuin katsoi, viitaten muun muassa 

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseen, romanilapsiin 

opetustoimessa kohdistuneen pitkäaikaisen epäsuoran syrjinnän edellyttävän 

 
645 Timmer 2013, s. 147–154. 
646 Keenan v. the United Kingdom, kohta 93. 
647 Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania, kohdat 130–131, jossa 

muun muassa näin: “States have an obligation to take particular measures to provide effective protection 

of vulnerable persons from ill-treatment of which the authorities had or ought to have had knowledge.” 
648 O’Connel 2009, s. 211–229, Fredman 2008, s. 178. 
649 D.H. and Other. v. Czech Republic, kohta 175. 
650 O’Connel 2009, s. 229. 
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erityisiä toimia tilanteen korjaamiseksi.651 Kristin Henrardin mukaan 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on velvoittanut sopimusvaltioita 

erilaiseen kohteluun (duty of differential treatment) kuitenkin vain harvoissa 

tapauksissa. Välttääkseen syrjintäväitteen tutkimista, 

ihmisoikeustuomioistuin tukeutuu Henrardin mukaan mieluummin 

sopimuksen 8 ja 9 artikloihin.652 

Cordula Drögen mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käyttänyt 

kolmea erityyppistä perustelua asettamilleen positiivisille velvoitteille. 

Ensinnäkin artiklassa 1 ilmaistun velvollisuuden kunnioittaa ihmisoikeuksia 

on katsottu sellaisenaan johtavan velvollisuuteen toimia oikeuksien 

toteuttamiseksi. Toisaalta perusteluna on käytetty tehokkuusperiaatetta ja 

kolmanneksi perustelut ovat saattaneet lähteä siitä, ettei negatiivisten ja 

positiivisten velvoitteiden välillä ole selkeää eroa (no watertight 

distinction).653 Jean-François Akandji-Kombe näkee tuomioistuimen 

uudemman ratkaisukäytännön lisänneen Drögen listaamiin perusteluihin 

vielä viittauksen demokraattiseen oikeusvaltioon, jonka tehtävänä on jokaisen 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaaman oikeuden turvaaminen.654  

Kuten edellä esitetyistä tapauksista voidaan todeta, voivat Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämät positiiviset velvoitteet olla 

lainsäädännön ja varsinaisten hallinnollisen rakenteiden lisäksi muitakin 

toimenpiteitä. Lainsäädäntö ja hallinnolliset rakenteet (administrative 

framework) esitetään usein ensisijaisena velvoitteena, ja ikään kuin perustana 

operatiivisille toimille, kuten edellä esitetyssä ratkaisussa Osman. Näitä 

moninaisia ja tilannesidonnaisia velvoitteita Lavrysen kutsuu ad hoc -

 
651 Horváth and Kiss v Hungary, kohdat 101–105, jossa muun muassa seuraavasti: “In the context 

of the right to education of members of groups which suffered past discrimination in education with 

continuing effects, structural deficiencies call for the implementation of positive measures in order, inter 

alia, to assist the applicants with any difficulties they encountered in following the school curriculum. 

These obligations are particularly stringent where there is an actual history of direct discrimination. 

Therefore, some additional steps are needed in order to address these problems, such as active and 

structured involvement on the part of the relevant social services.” 
652 Henrard 2016, s. 157 ja 166–167. 
653 C. Dröge 2003, s. 184–188. Ks. myös K. Starmer, jonka mukaan perusteluina esiintyy myös 

periaate ihmisoikeusloukkausten tehokkaasta korvaamisesta, K. Starmer 1999, luku 5. 
654 Akandji-Kombe 2007, s. 9. 
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velvoitteiksi.655 Nämä voivat olla muun muassa ohjausta, valvontaa, ja 

koulutusta. Ympäristöoikeuteen liittyen positiivisten toimintavelvoitteiden on 

katsottu sisältävän myös selvitysten ja tutkimusten tekemistä, riittäviä 

vaikutusarviointeja ja kansallisia ohjaus- ja valvontamenetelmiä.656 

Positiivisten velvoitteiden luonteesta johtuen Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin on niiden yhteydessä turvautunut jotakuinkin 

poikkeuksetta oppiin jäsenvaltioiden harkintamarginaalista. Se on tehnyt niin 

jopa varsin absoluuttisina pidettyjen artikloiden 2 ja 3 osalta, joskin näiden 

oikeuksien kyseessä ollessa, on jäsenvaltion harkintamarginaali katsottu 

kapeammaksi, kuin muiden artikloiden osalta. Harkintamarginaalin merkitys 

positiivisten velvoitteiden yhteydessä liittyy etenkin käytettyihin keinoihin.657 

Laajaa harkintamarginaalia positiivisten velvoitteiden yhteydessä puolustava 

Arai-Takhashi perustelee kantaansa etenkin jäsenvaltioiden käytettävissä 

olevilla rajallisilla julkisilla voimavaroilla ja resurssieroilla. Toisaalta hän pitää 

yleistä arviointia edellytetyistä toimista vaikeana, koska näiden laiminlyönnin 

seuraukset ovat niin vahvasti tilannesidonnaisia ja tapauskohtaisia.658 Se, 

soveltaako ihmisoikeustuomioistuin harkintamarginaalioppia lopulta eri 

tavoin negatiivisten ja positiivisten velvoitteiden osalta, on kuitenkin nykyisen 

tutkimuksen valossa epäselvää. Olennaista tämän tutkimuksen valossa lienee 

kiinnittää huomiota siihen Drögen esittämään näkemykseen, että kyseessä on 

tapausten laadullinen ero. Tapaukset, joissa ihmisoikeustuomioistuin katsoo 

positiivisten velvoitteiden tulleen laiminlyödyksi ovat usein lähtökohtaisesti 

erilaisia kuin tapaukset, joissa on kyse vain negatiivisista velvoitteista.659 

3.3.3 Edistämistä vai positiivisia velvoitteita? 

Positiivisen toimintavelvoitteen läsnä ollessa Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin käyttää esimerkiksi ilmaisuja “respect”, “secure”, 

 
655 Lavrysen 2016, s. 112–116. 
656 Heiskanen 2018, s. 19. Ks. Heiskasen väitöskirjassa esimerkkejä ihmisoikeustuomioistuimen 

ympäristöoikeuteen liittyvistä tapauksista, joissa positiiviset toimintavelvoitteet ovat olleet esillä. 
657 Lavrysen 2016, s. 193–195, Klatt 2011, s. 718. 
658 Arai-Takahashi 2002, s. 218. 
659 Dröge 2003, s. 359. 
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“recognise”, ”undertake”, “shall” tai “promote”, jotka viittaavat velvollisuuteen 

toimia. Verbin valinnan on esitetty liittyvän velvoittavuuden asteeseen. 

Edistäminen ja huomioiminen olisi tässä yhteydessä vähemmän intensiivisiä 

kuin turvaaminen ja toimiminen, vaikkakaan tällaisia suoria tekstin 

tulkintaan liittyviä erotteluja ei tule ottaa liian kirjaimellisesti.660 

Edistämisvelvoitteen erotteleminen muista positiivisista velvoitteista ei 

vaikuta kovin suoraviivaiselta, eikä ehkä valtioiden sopimusvelvoitteita 

ajatellen tarpeelliseltakaan. 

Tämän tutkimuksen aihetta ajatellen erityisen kiinnostavia ovat kuitenkin 

ne ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut, joissa tuomioistuin on viitannut 

nimenomaisesti edistämiseen. Näin on ollut esimerkiksi ratkaisussa Centro 

Europa 7 S.R.L and Di Stefano, jossa ihmisoikeussopimuksen loukkaus oli 

merkinnyt sitä, ettei valtio ollut turvannut tehokkaasti tiedonvälityksen 

pluralismia, jonka edistäminen on jäsenvaltioiden sopimusvelvoite. 

Tapauksessa oli kyse siitä, ettei televisioyhtiö voinut käytännössä toteuttaa 

luvallista toimintaansa yli 10 vuoden ajan, koska Italian valtio ei huolehtinut 

riittävien lähetystaajuksien järjestämisestä. Loppupäätelmissä 

ihmisoikeustuomioistuin katsoi valtion toiminnan puutteen johtaneen muun 

muassa heikentyneeseen kilpailuun audiovisuaalisella alalla ja näin ollen 

median kaventuneeseen moninaisuuteen. Edistäminen käsitteenä esiintyi 

tapauksessa kuitenkin lukuisia kertoja, sillä tuomioistuin viittasi 

jäsenvaltioiden velvollisuuteen edistää moniäänistä tiedonvälitystä 

viittaamalla useisiin Euroopan neuvoston ministerikomitean sekä 

parlamentaarisen yleiskokouksen suosituksiin.661 Edistäminen on liittynyt 

myös muihin yhteiskunnallista pluralismia koskeviin tapauksiin, mitä voi 

selittää juurikin sananvapautta, uskonnonvapautta ja poliittista 

moniäänisyyttä edistävät moninaiset Euroopan neuvoston muiden 

toimielinten antamat suositukset.662  

 
660 Angeli 2015, s. 111. 
661 Centro Europa 7 S.R.L and Di Stefano v. Italia, mm. kohta 214. 
662 Communist Party of Russia and Others v. Russia, kohta 125, Lautsi and Others v. Italy, ks. muun 

muassa concurring opinion of judge Bonello, kohta 2.2. 
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Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen keskeisen merkityksen vuoksi 

nostan esille vielä yhden ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun, nimittäin 

Giuliani and Gaggio, jossa tuomioistuin ei sinänsä todennut 

ihmisoikeussopimuksen loukkausta, mutta kiinnitti muutoin huomiota 

riittävään koulutukseen yhtenä oikeuksia turvaavana asiana. Tapauksessa oli 

kyse oikeudesta elämään (artikla 2) poliisioperaation yhteydessä. 

Ihmisoikeustuomioistuin arvioi aiempaan ratkaisukäytäntöönsä viitaten 

poliisin toiminnan organisointia ja suunnitelmallisuutta ja päätyi siihen, että 

kyseisessä tilanteessa operaatio oli hoidettu riittävällä huolellisuudella. 

Erityisen mielenkiintoiseksi ratkaisun tekee sen perustelujen eksplisiittinen 

mainita, että pitkän kokemuksen ja useita kuukausia tai vuosia kestävän 

koulutuksen edellyttäminen kaikilta operaatioon osallistuvilta olisi ollut 

kohtuutonta.663 Yllättävältä vaikuttava kannanotto selittyy tapauksen 

olosuhteita. Kyse oli vuonna 2001 G8-kokouksen yhteydessä Genovassa 

järjestetyistä erittäin laajoista mielenosoituksista, joihin osallistui 

merkittävissä määrin myös väkivaltaan ja ilkivaltaan raskaastikin 

varustautuneita mielenosoittajia. Mielenosoituksen hallintaan tarvittavien 

joukkojen suuruus oli siten poikkeuksellisen laaja. 

3.3.4 Tulevaisuudennnäkymiä 

Edellä kuvaillusta kehityksestä voi positiivisten velvoitteiden oppiin havaita 

liittyvän vaikeutta ja pidättyvyyttä.664 Suomessa tuomioistuimet ovat Virpi 

Koivun tutkimuksen perusteella osoittaneet varauksellisuutta juuri niihin 

ratkaisuihin, joissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käyttänyt 

dynaamista tai evolutiivista tulkintaa.665 Varauksellisuus ei sinänsä ole 

yllättävää ajatellen laajempaa ja sensitiivistä keskustelua koskien Euroopan 

 
663 Giuliani and Gaggio v. Italy, kohdat 214–215. 
664 Lavrysen katsoo positiivisten velvoitteiden olevan edelleen poikkeuksia negatiivisten 

velvoitteiden pääsäännöstä. Lavrysen 2016, s. 343. 
665 Virpi Koivun tutkimuksessa EIT:n vaikutukset suomalaiseen oikeuskulttuuriin jakautuvat 

kolmeen vaiheeseen ja yleisenä johtopäätöksenä on. että EIT:n vaikutus on ollut vahva ja myös 

dynaamisen tulkinnan merkitys olisi kasvamassa. Koivu 2015, s. 356–378. 
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ihmisoikeustuomioistuimen legitimiteettiä ja suhteita sopimusvaltioihin.666 

Viime kädessä ihmisoikeussopimuksen tehokkuus kun riippuu siitä, 

hyväksyvätkö jäsenvaltiot ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ja 

noudattavatko ne niitä.667 Lähtökohtana on, että valtiot ovat liittyneet 

Euroopan neuvostoon sillä ajatuksella, että ne kykenevät ja tahtovat korjata 

puutteet, joita niiden oikeudelliseen järjestelmään sisältyy suhteessa 

ihmisoikeussopimukseen, ja viime kädessä tuomioistuimen ratkaisujen 

noudattamista valvoo jäsenvaltioiden ulkoministerien (heidän edustajiensa) 

muodostama ministerikomitea – vahvuuksineen ja heikkouksineen. 

Merkityksetöntä ei tässä suhteessa ole sekään, millaisia tuomareita 

tuomioistuimessa työskentelee ja millaisen valintaprosessin kautta he sinne 

päätyvät. Jäsenvaltiot ovat, aivan kuten YK:n sopimuselimiin, ehdottaneet 

myös tuomioistuimeen epäsopivia jäseniä. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin kehittyneen tuomarinvalintaprosessin 

ansiosta voinut toistaiseksi torjua poliittiset vaikuttamispyrkimykset.668 

Osa tutkijoista katsoo, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 

positiivisia velvoitteita koskevissa ratkaisuissaan ottanut tehokkuuden ohella 

kohtuullisuusnäkökohdat riittävästi huomioon, eikä siten ole mennyt ”liian 

pitkälle” turvautuessaan positiivisiin velvoitteisiin.669 Kaikki eivät kuitenkaan 

jaa näkemystä positiivisten velvoitteiden ongelmattomuudesta. Positiivisten 

velvoitteiden alan laajentamisen tulkinnan avulla nähdään sisältävän riskejä 

esimerkiksi tuomioistuimen legitimiteettiä ajatellen.670 Myös keskustelun 

vallanjako-opista ja tuomioistuinten aktivismista voidaan nähdä liittyvän 

vailla selkeää normatiivista perustaa olevaan ja vahvasti tulkintaan 

nojautuvaan oppiin.671 Positiivisten toimintavelvoitteiden jatkuva 

laajentuminen voi pahimmillaan vaarantaa valtioiden kyvyn ja halun sitoutua 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden täyttämiseen, ja lopulta myös 

 
666 Christoffersen 2009, s. 95–96. 
667 Pellonpää 2016, s. 353. 
668 Drzemczewski 2017, s. 136–139, 143. 
669 Mowbray 2005, s. 78. 
670 Dahlberg 2015, s. 60. 
671 Alter –Helfer 2010, s. 566. Ks. myös Waldron 2006, s. 1346–1406, Letsas 2004, s. 279–305 ja 

Voeten 2008, s. 417–433.  
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koko Euroopan ihmisoikeussopimusjärjestelmän toimivuuden.672 

Uhkakuvien hallitsemiseksi Lavrysen esittää positiivisille velvoitteille 

vastaavaa testiä, jota tuomioistuin käyttää negatiivisten velvoitteiden osalta. 

Hän pohjaa esityksensä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun Stjerna 

erillisessä mielipiteessä esitettyyn tuomari Wildhaberin näkemykseen, jossa 

laillisuuden, hyväksyttävyyden ja välttämättömyyden sekä oikeasuhtaisuuden 

vaatimukset esitetään sovellettavaksi myös positiiviin velvoitteisiin.673 

Paremmin strukturoidut ja huolellisemmin kirjoitetut perustelut lisäisivät 

Lavrysenin mukaan myös kaivattua läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta 

ihmisoikeussopimuksesta johtuviin positiivisiin velvoitteisiin.674 Lavrysen ei 

kuitenkaan omassa tutkimuksessaan ole lähtenyt kokeilemaan esittämäänsä 

testiä positiivisiin velvoitteisiin. Matthias Klatt on sen sijaan tullut 

suhteellisuusperiaatetta testatessaan siihen tulokseen, ettei sen soveltaminen 

onnistu samalla tavalla negatiivisten ja positiivisten velvoitteiden osalta. 

Jälkimmäisten kohdalla on Klattin mukaan aina väistämättä läsnä kaksi 

näkökulmaa: laiminlyönnin merkitys suhteessa oikeuden loukkauksen 

vakavuuteen ja toisaalta toimintavelvoitteen laajuus tai syvyys. Vain 

tarkastelemalla kumpaakin, voidaan arvioida ”whether prohibition of 

insufficient means has been violated”.675  

Positiivisten velvoitteiden opin/oppien (edelleen) kehittäminen olisi 

tärkeää paitsi tuomioistuimen oikeuskäytännön yhtenäisyyden ja 

ennakoitavuuden kannalta, myös jäsenvaltioiden lainsäätäjiä ja kansallisia 

viranomaisia ajatellen. Etenkin ad hoc -tyyppisten positiivisten velvoitteiden 

laukeaminen yksilöllisissä tilanteissa asettaa viranomaiset paljon vartijoiksi. 

Mahdollisuus huolelliseen yksilölliseen harkintaan edellyttää riittää tietoa 

käsillä olevasta tapauksesta, joka itsessään voi olla haastavaa rajallisten 

resurssien maailmassa. Viranomaisten osaamiseen kohdistuvat odotukset 

 
672 Pitkänen 2013, s. 72. 
673 Stjerna v. Suomi, concurring opinion of judge Wildhaber, s. 1–2. Positiivisten oikeuksien testiksi 

on ollut ikään kuin ehdolla EIT:n muun muassa jaostoratkaisussa E.S. v. Sweden (kohdat 57–59) 

esittämä ”significant flaws” testi, jonka suuri jaosto hylkäsi käsitellessään samaa tapausta ks. Söderman 

v. Sweden (kohdat 90–91). 
674 Lavrysen 2016, s. 346. 
675 Klatt 2011, s. 718.  
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voivat jatkuvien muutosten keskellä nekin tuntua kohtuuttomilta. Käytännön 

esimerkkinä voidaan miettiä vaikkapa oikeutta yksityiselämään 

kehitysvammaisten palveluasumisessa, ja kysymystä siitä, voidaanko 

kehitysvammaisen ihmisen epäterveellisiä elämänvalintoja kieltää. 

Toimintavaihtoehtojen punninta voi asettaa viranomaiset ”puun ja kuoren 

väliin”. YK:n vammaisyleissopimuksen myötä korostunut 

itsemääräämisoikeus tuntuu ainakin yleisellä tasolla ”vetävän” vastakkaiseen 

suuntaan kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämä 

velvollisuus suojella valtion huolettavana olevia mahdollisesti itse 

aiheutetuilta vahingoilta, puhumattakaan siitä, että näissä kysymyksissä 

huomioon otettavaksi voivat vielä tulla vertikaalisuhteista nousevat eri 

suuntiin osoittavat oikeudet. Yksittäinen viranomaistehtävää toteuttava 

työntekijä joutuu käytännössä tekemään vaihtoehtojen välillä punnintaa, 

johon hänellä ei välttämättä ole riittävää oikeudellista osaamista. 

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtäviä ajatellen Euroopan 

ihmisoikeussopimuksesta seuraavien positiivisten velvoitteiden 

huomioiminen ei ole välttämättä helppoa. Oppi on vielä kehittymätön, joten 

positiivisten velvoitteiden ennakoiminen voi olla haastavaa. Dikotominen 

arvio ihmisoikeussopimuksen loukkaus/ei-loukkaus, jota tuomioistuin ei 

luonnollisestikaan voi välttää, istuu myös jossain määrin huonosti 

ihmisoikeuksien velvoitetypologian toteuttamisvelvoitteeseen ja siihen 

sisältyvään edistämiseen. Oikeudellisesti tarkkarajainen positiivinen 

velvollisuus voi johtaa positiivisen velvollisuuden ymmärtämiseen vain 

oikeudellisena velvollisuutena, toisin sanoen eräänlaisena pakkona. Pakko, 

vaikkakin välttämätön osa ihmisoikeuksien suojelua, on lähtökohtaisesti 

ongelmallinen ihmisoikeuksien toteuttamisen motiivi. Pakon hyödyllisyys 

näyttäytyy erityisen ongelmalliselta ajatellen ihmisoikeuksien aktiivista 

edistämistä, joka edellyttää myönteistä asennetta, omatoimisuutta ja ajoittain 

rohkeutta – jopa pientä riskinottoa. 

Mielenkiintoista on myös seurata, miten Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin tulee arvioimaan syrjinnän kieltoon (artikla 14) 

mahdollisesti liittyviä positiivisia toimintavelvoitteita. Nähtäväksi jää, 

ulottaako tuomioistuin positiiviset toimintavelvoitteet tulevaisuudessa 
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esimerkiksi yksityisten ihmisten sananvapauden nimissä esittämien 

rasististen ilmaisujen estämiseen.676 

3.4 Keskeiset ihmisoikeuksia edistävät kansainväliset 
toimielimet  

3.4.1 YK:n ihmisoikeusvaltuutettu 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun (UN High Commissioner for Human Rights) 

toimi perustettiin pian Wienissä vuonna 1993 järjestetyn ihmisoikeuksien 

maailmankonferenssin jälkeen konferenssin loppuasiakirjaan tehdyn 

suosituksen mukaisesti. YK:n yleiskokouksen valtuutetun perustamista 

koskevassa päätöslauselmassa yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli tarve 

neuvoja ja teknistä apua antavan YK:n ihmisoikeuskeskuksen vahvistamiselle. 

Lähtökohtiin sisällytettiin muistutus jäsenvaltioiden suvereniteetista ja 

kansallisesta lainkäyttövallasta.677 

Ihmisoikeusvaltuutetun tehtäväksi määrättiin yleisen ihmisoikeuksien 

edistämisen lisäksi muun muassa ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun 

liittyvien suositusten tekeminen jäsenvaltioille, jäsenvaltioiden pyynnöstä 

toteutettava neuvonta ja tekninen avustaminen, YK:n ihmisoikeuskasvatus ja 

-tiedotustoimien sekä muiden ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 

suojelemiseksi tehtävien toimien koordinoiminen ja vuoropuhelu 

jäsenvaltioiden kanssa.678 

Valtuutettu kuvailee toimintansa esittelyssä toimivaltaansa ja rooliaan 

myös siten, että hänen kuuluu tukea sopimusvalvontaelimiä ja muita YK:n 

ihmisoikeusvalvontamekanismeja ihmisoikeusnormien määrittelyssä 

(standard setting) ja tunnetuksi tekemisessä niin jäsenvaltioissa kuin YK:n 

 
676 Tällaista kehitystä arvioi Harris – Boyle – Bates – Buckley 2018, s. 800. 
677 Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human 

Rights in Vienna on 25 June 1993, kohta II/18. 
678 General Assembly Resolution 48/141 High Commissioner for the promotion and protection of all 

human rights, A/RES/48/141 7 January 1994. 
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sisällä.679 Vuosikertomuksessa valtuutettu ottaa esille nk. nousevat 

ihmisoikeuskysymykset ja kuvailee kartoittavansa näitä ”trendejä” mm. 

kenttätyössään ja toimivansa näiden kartoitusten pohjalta myös 

politiikkatoimien ja ohjauksen tuottajana.680 

Tämän tutkimuksen laajuus huomioiden ei ole mahdollista tehdä YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun toiminnasta sellaista analyysiä, jonka perusteella 

voitaisiin tarkemmin selvittää sitä, sisältyykö valtuutetun toimintaan de facto 

ihmisoikeuksien sisällöllistä tulkintaa tai uusien standardien määrittelyä. 

Tällaista analyysia tein eurooppalaisten kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden kannalta läheisemmän Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutetun työstä. 

3.4.2 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu The Council of Europe 

Commissioner for Human Rights, Commissioner/CommDH) on itsenäinen ja 

puolueeton ei-oikeudellinen toimielin, jonka tehtävänä on edistää tietoisuutta 

ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuksien kunnioitusta Euroopan neuvoston 

jäsenvaltioissa.  

Valtuutetun toimintaa ei ole juurikaan nimenomaisesti tutkittu.681. Sen on 

silti sanottu olevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ohella kaikkein 

”vaikuttavin ääni” eurooppalaisessa ihmisoikeuskeskustelussa.682 Poliittisen 

areenan lisäksi valtuutetun työtä hyödyntävät muun muassa Euroopan 

 
679 Ihmisoikeusvaltuutetun julkisilla verkkosivuilla oleva esittely: 

https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx (vierailtu 19.10.20). 
680 UN High Commissioner for Human Rights, Report 2019, s. 285. Julkaistu 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf (vierailtu 19.10.20). 
681 Euroopan neuvostoon yleisesti kohdistuneessa tutkimuksessa järjestön tapaa erotella 

ihmisoikeuksien suojelu (ihmisoikeustuomioistuimelle) ja niiden edistäminen 

(ihmisoikeusvaltuutetulle), ei ole edes pidetty välttämättä selvänä. Näiden tehtävien on ajateltu osittain 

sekoittuvan ja aiheuttavan koordinointiongelmia samalla tapaa kuin YK:n järjestelmässä. Higgins – 

Webb – Akande – Sivakumaran– Sloan 2017, s. 724–725. 
682 Oliver Dörr, ‘Commissioner for Human rights’ in Stefanie Schmahl and Marten Breuer (eds), The 

Council of Europe, Its Law and Policies (Oxford 2017). 
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ihmisoikeustuomioistuin ja kansalliset ihmisoikeusinstituutiot.683 Ainakin 

Suomessa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun maaraportteja on 

hyödynnetty myös korkeimman hallinto-oikeuden toimesta.684 Valtuutetun 

toiminnan on osoitettu olevan erittäin tärkeää myös kansalaisyhteiskunnan 

toiminnan oikeuttamisessa.685 Toiminnan vaikutusten arvioinnin 

osoittaminen juuri valtuutetun ansioksi ei toisaalta ole helppoa, sillä samaan 

suuntaan vaikuttavia toimijoita on useita.686  

Tätä tutkimusta varten olen tarkastellut ihmisoikeusvaltuutetun toimintaa 

suhteessa valtuutetun toimivaltaan. Tarkasteltavaksi otin kaikki Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun aikavälillä 1999 – 31.3.2018 julkaisemat 

suositukset (recommendations, 5 kpl), mielipiteet (opinions, 14 kpl), 

kannanotot (position papers, 1 kpl), teemaraportit (issue papers, 22 kpl), 

ihmisoikeusraportit (human rights report, 1 kpl) ihmisoikeuskirjoitukset 

(human rights writings, 3 kpl), sivuväliintulot Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimeen (third party interventions, 20 kpl) sekä 

vuosikertomukset (annual reports, 17 kpl) ja etenkin niiden puheenvuorot. 

Tarkastelun ulkopuolelle jäivät siten ns. ihmisoikeuskommentit (Human 

Rights Comments), jotka perustuvat edellä lueteltuihin julkaisuihin,687 sekä 

maaraportit. Jälkimmäisiä on pidetty valtuutetun tärkeimpänä 

kontribuutiona ihmisoikeuksien toimeenpanon kehittämiseksi.688 Koska 

 
683 EIT tapauksessa X v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, ja kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden Eurooppalainen verkosto (European Network of National Human Rights 

Institutions, ENNHRI) lausunnossaan Statement on the Draft Additional Protocol to the Oviedo 

Convention, November 20, 2018, http://www.ennhri.org (visited May 5, 2019). 
684 Esim. KHO: 2013:119 (28.6.2013/2210), KHO: 2016:53 (20.4.2016/1503) and KHO: 1041/3/15 

(13.7.2016/3151). 
685 Cahn 2004, s. 162. 
686 Evaluation of the effectiveness of the Council of Europe support to the implementation of the 

ECHR at national level Council of Europe, Directorate of International Oversight, Report (2017)20, 30 

January 2017, 43. Evaluaatiosta kävi ilmi, etteivät monet sidosryhmään kuuluvat jäsenet, tuomarit ja 

parlamentaarikot mukaan lukien, kyenneet edes muistamaan valtuutetun maavierailuja. 
687 Between 2011 and the end of 2017 Commissioner published 97 Human Rights Comments, of 

which 29 were issued the very first year. 
688 Council of Europe Resolution 99(50) on the Council of Europe Commissioner for Human Rights 

(Adopted by the Committee of Ministers on 7 May 1999, at its 104 th Session, Budapest). Ks. myös 

Sivonen 2012. 
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tarkastelun tarkoituksena on kuitenkin saada vertailukohtaa etenkin 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnalle, en pitänyt maakohtaisten raporttien 

tarkastelua tarpeellisena. Tutkimustulokset esitetään tässä yhteydessä 

tiivistetysti.689 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimi perustettiin Suomen 

ehdotuksesta ja jäsenvaltioiden päämiesten aloitteesta syksyllä 1997.690 

Ehdotuksessa valtuutetun tehtäväksi oli kaavailtu yleisen ihmisoikeuksien 

edistämisen lisäksi myös yksilövalitusten käsittelyä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuinta täydentäen, ja lisäksi amicus curiae -roolia 

suhteessa tuomioistuimeen.691 Kun Euroopan neuvoston ministerikomitea 

hyväksyi toukokuussa 1999 päätöslauselman 99(50), jolla valtuutetun toimi 

perustettiin, ei se noudatellut ehdotettua linjaa moneltakaan osin. 

Yksilövalitusten käsittely jätettiin nimenomaisesti pois, ja valtuutettua 

kehotettiin välttämään päällekkäistä toimintaa Euroopan neuvoston muiden 

toimielinten kanssa. Päätöslauselman 1 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan 

valtuutettu on ei-oikeudellinen (non-judicial) instituutio, jonka tehtävänä on 

edistää ihmisoikeuskasvatusta, tietoisuutta ihmisoikeuksista sekä 

ihmisoikeuksien kunnioitusta siten, kuin ne on määritelty Europan neuvoston 

ihmisoikeusasiakirjoissa. Päätöslauselman 5 artklan mukaan jäsenvaltioiden 

valtuutetulle tämän toimintaa varten toimittamista tiedoista ei ole tarkoitus 

muodostaa uutta yleistä ihmisoikeusraportointijärjestelmää.692  

Päätöslauselman 3 artiklan perusteella valtuutetun toimivalta jakautuu 

kolmeen pääasialliseen tehtävään: Euroopan neuvoston parissa hyväksyttyjen 

ihmisoikeusstandardien edistämiseen tiedotuksen ja koulutuksen keinoin, 

oikeuksien toteutumiseen liittyvien puutteiden tunnistamiseen ja 

 
689 Tutkimustuloksia on käsitelty laajemmin kirjoittamassani julkaisemattomassa 

englanninkielisessä artikkelissa. 
690 Sum(97)PV1–2 11/10/1997. SECOND SUMMIT OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT, 

(Strasbourg, 10–11 October 1997), FINAL DECLARATION AND ACTION PLAN The Heads of State and 

Government of the 40 member States of the Council of Europe, meeting in Strasbourg on 10 and 11 

October 1997 for the Second Summit, adopted, on 11 October 1997, sub. I.2. 
691 CM (97)12 of 7 January 1997 PROPOSAL TO CREATE A COUNCIL OF EUROPE 

COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, Some preliminary observations on the role and functions of 

such an institution and on the timetable for examination of this proposal. Ks. myös Trechsel 2000. 
692 Sivonen 2012, s. 17–19. 
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jäsenvaltioiden neuvontaan näiden täyttäessä Euroopan neuvoston puitteissa 

asetettuja ihmisoikeusvelvoitteitaan. Lisäksi valtuutettu voi avustaa 

kansallisia oikeusasiamiehiä ja muita vastaavia instituutioita. 

Valtuutetuista ensimmäinen693 Álvaro Gil-Robles käsitteli toimivaltaan 

liittyviä kysymyksiä seuraajiaan enemmän etenkin ensimmäisessä ja 

viimeisessä vuosikertomuksessaan. Hän kirjoitti valtuutetun kaksijakoisesta 

roolista toisaalta ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistäjänä, ja 

toisaalta jäsenvaltioissa tapahtuvan ihmisoikeuksien toteutumisen tai niiden 

loukkausten tutkimisessa. Gil-Robles teki heti kautensa alussa nimenomaisen 

valinnan jälkimmäisen tehtävän painottamiseksi.694 Tätä valintaa hän 

perusteli sillä, että hän katsoi Euroopan neuvoston muiden toimielinten jo 

riittävästi panostavan ihmisoikeuskasvatukseen. Hän myös esitti, ettei 

valtuutetun rooli tällä saralla voisi koskaan olla merkittävä.695 Sen sijaan hän 

näki roolinsa ihmisoikeusloukkausten tarkkana dokumentoijana ja 

parannusehdotusten rakentavana ehdottajana (an accurate recorder and 

constructive suggester of improvements).696 Gil-Roblesin strategista 

painotusta voi kritisoida päätöslauselman 1 ja 3 artikloiden pohjalta etenkin, 

kun se käytännössä merkitsi sitä, ettei valtuutettu käsitellyt 

ihmisoikeuskasvatusta lainkaan toiminnassaan. 

Toisena valtuutettuna (2006-2012) toimineen Thomas Hammarbergin 

kauden strategista painotusta kuvaa sana toimeenpano.697 Valtuutetun 

toimistossa pitkän uran tehneen Lauri Sivosen mukaan Hammarbergin 

tulkinta toimivallasta ei kuitenkaan poikennut juurikaan edeltäjästään.698 

Jossain määrin vahvemmin hän kuitenkin tuntui painottavan valtuutetun 

työn perustamista etenkin ihmisoikeustuomioistuimen työhön.699 

Hammarberg katsoi myös, että valtuutetun rooliin kuuluu jäsenvaltioiden 

 
693 Ensimmäisen valtuutetun kausi oli aikavälillä 15.10.1999–31.3.2006. 
694 1st Annual Report of the Commissioner for Human Rights, 15 October 1999 to 1 April 2001, 7-8. 
695 Final Report of Mr. Alvaro Gil-Robles, Council of Europe Commissioner for Human Rights 

October 1999 – March 2006, 7–8, s. 16. 
696 Ibid, s. 15 
697 5th Annual Report of the Commissioner for Human Rights, January 2004 to March 2006, s. 18 
698 Sivonen 2012, s. 23. 
699 5th Annual Report of the Commissioner for Human Rights, January 2004 to March 2006, s. 18 
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kanssa käytävän dialogin lisäksi aktiivinen osallistuminen eurooppalaisten 

ihmisoikeuspolitiikkatoimien luomiseen, mikä tarkoittaa selkeiden kantojen 

ottamista tärkeisiin ihmisoikeuskysymyksiin ja tiettyjen 

ihmisoikeusongelmien priorisointia.700 Kansallinen ihmisoikeustyön 

edistämisen suunnittelu, ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus ja 

ihmisoikeusindikaattorit olivat Hammarbergin agendalla toimikauden alun 

suunnitelmissa.701 Tarkastelluissa toimikauden julkaisuissa niihin ei 

juurikaan palattu. Sen sijaan ihmisoikeuspuolustajat näyttivät nousevan 

keskeiseksi teemaksi.702 Toimintatavoissa työskentely median kautta 

korostui.703 

Nils Muižnieks (2012–2018) ei avannut mietteitään valtuutetun 

toimivallasta julkaisuissaan, mutta kaksi jatkuvasti toistuvaa teemaa nousee 

esille hänen kautensa julkaisuissa: ihmisoikeuksien systemaattinen 

toimeenpano etenkin kansallisten toimintaohjelmien kautta sekä 

ihmisoikeuspuolustajien tilanne. Kansallisten ihmisoikeustoimintaohjelmien 

laatimista valtuutettu tuki muun muassa järjestämällä aiheesta tilaisuuksia. 

Valtuutetun toiminta näyttäytyy tarkasteltujen kannanottojen valossa 

perustuvan odotetusti suuressa määrin Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusstandardeja asettavien toimielinten työhön, etenkin 

ihmisoikeustuomioistuimeen. Jossain määrin toiminnassa tukeudutaan myös 

YK:n ja EU:n ihmisoikeustyöhön, sekä akateemiseen tutkimukseen ja 

kansalaisjärjestöjen työhön silloinkin, kun ne edustavat Euroopan neuvoston 

toimielinten (vielä) vahvistamattomia näkemyksiä.  

Tarkastelun perusteella kriittisesti voi suhtautua siihen, ettei valtuutetun 

kannanotoissa aina selvennetä käytettyjen lähteiden luonnetta. Näin 

oikeudelliset ja poliittiset lähteet sekoittuvat ajoittain tavalla, joka voi 

aiheuttaa väärinymmärryksiä. Kannanotot muodostavat kaikkiaan myös 

varsin epäyhtenäisen kokonaisuuden muun muassa otsikoinnin, 

lähestymistavan ja perusteellisuuden vaihdellessa huomattavasti. 

 
700 Ibid., s. 19. 
701 Ibid., s. 41. 
702 Ibid., s. 41. 
703 Commissioner’s Annual Activity Report 2009, s. 45. 
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Suotavaa nähdäkseni olisi, että valtuutettu pyrkisi kannanotoissaan 

systemaattisesti sellaiseen perusteelliseen argumentaatioon, mitä kannanotot 

parhaimmillaan ovat edustaneet. Erityisen tärkeänä pidän tätä silloin, kun 

valtuutettu ottaa kantaa ns. uusiin nouseviin ihmisoikeuskysymyksiin tai 

sellaisiin teemoihin, joissa eri ihmisoikeustoimielinten painotukset 

poikkeavat toisistaan. Näitä ovat tällä hetkellä esimerkiksi vammaisten 

ihmisten oikeudet ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset. Tällaisissa 

teemoissa valtuutetun rooli luotettavan, objektiivisen ja mahdollisimman 

kattavan tiedon tuottamisessa olisi tervetullut ja uskoakseni tehokas. 

Vaikka valtuutetun kannanotot miltei poikkeuksetta ovatkin ns. linjassa 

muiden ihmisoikeustoimielinten kantoihin, on riski ristiriitaisista 

näkemyksistä olemassa. Tästä oli tarkastelussa aineistossa viitteitä juuri edellä 

mainittujen teemojen osalta. Kyse oli kannanotoista, joissa valtuutettu perusti 

näkemyksensä tutkimukseen ja järjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan 

työhön irtaantuen samalla kansainvälisten ihmisoikeustoimielinten 

kannanotoista. Osittain taustalla saattaa vaikuttaa ulkopuolisten kirjoittajien 

käyttö, ja se, että osassa kannanotoista on epäselvää, mikä osa on valtuutetun 

kannanottoa, mikä kirjoittajan näkemystä. Tämä ”äänien sekoittuminen” oli 

mielestäni tarkastelun hälyttävin havainto valtuutetun vastuullisuutta 

ajatellen. 

Tarkastelu osoitti myös sen, etteivät valtuutetun kannanotot ja suositukset 

suinkaan aina kohdistuneet jäsenvaltioille, kuten toimivallasta voisi päätellä. 

Joissain kannanotoissa suosituksia tunnuttiin ”ammuttavan haulikolla”. 

Kohteena oli muun muassa yleisellä tasolla media, jonka ohjaaminen ei kuulu 

valtuutetun toimivaltaan.  

Kaiken kaikkiaan valtuutetun julkaisemat suositukset voidaan useimmiten 

ymmärtää normeja täydentävänä pehmeänä sääntelynä. Koska valtuutetun 

toimivalta kuitenkin on määritelty varsin avoimeksi, näyttää siltä, ettei 

toimivallan käyttöä tulkita kovinkaan ahtaasti.704 Vaikuttaakin siltä, ettei 

valtuutettu kaihda merkittävienkään strategisten valintojen tekemistä 

 
704 Vastaavasta toimielimen vallankäytön “laajenemisesta” YK:n sopimuskomiteoiden osalta ks. 

Keller – Ulfstein 2012. 
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toimivallan rajojen sisällä sen enempään kuin jossain määrin toimivallan 

rajojen testaamistakaan. 

3.4.3 Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot 

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot (National Human Rights Institutions, 

NHRIs) ovat lailla perustettuja ihmisoikeuksia edistäviä ja turvaavia 

toimielimiä.705 Käsittelen niitä niiden kansallisesta luonteesta huolimatta 

tässä yhteydessä, kansainvälisten toimielinten rinnalla, sillä niiden 

perustamisen taustalla on YK:n puitteissa tapahtunut määrätietoinen työ, ja 

niiden yhteistyö ja toiminnan vertaisarviointi tapahtuu kansainvälisessä 

kontekstissa.706 Instituutioiden velvollisuuksia, kokoonpanoa sekä 

työskentelytapoja määrittelevät nk. Pariisin periaatteet, jotka hyväksyttiin 

YK:n ihmisoikeustoimikunnassa (nyk. ihmisoikeusneuvosto) ja 

yleiskokouksessa vuonna 1993.707 Maailmassa on 78 A-statuksella ja 34 B-

statuksella olevaa kansallista ihmisoikeusinstituutiota.708 YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) tukee ja kehittää instituutioiden 

toimintaa ja ne ovat järjestäytyneet globaalisti (GANHRI) sekä alueellisesti.709 

Statuksen määrittely tapahtuu määräajoin globaalin verkoston 

vertaisarviointiprosessissa.710 

Pariisin periaatteissa edellytetään, että kansallisilla 

ihmisoikeusinstituutioilla on laajat kansallisella lailla määritellyt 

toimivaltuudet. Niiden tehtäviin tulee sisältyä ihmisoikeuksien edistämiseen 

 
705 UN Office of High Commissioner for Human Rights, National Human Rights Institutions: 

History, Principles, Roles and Responsibilities. United Nations 2010. Ks. myös Cardenas 2014. 
706 YK:n merkittävästä roolista instituutioiden tukemiseksi Pohjolainen 2004, s. 270–273. 
707 United Nations General Assembly resolution 48/134. 
708 Chart of the Status of National Institutions, Accreditation status as of 04 March 2019. 

https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart%20%2804%20March

%202019.pdf (vierailtu 28.9.2019). 
709 Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden globaali verkosto on nimeltään Global Alliance of 

National Human Rights Institutions, GANHRI. Se tunnettiin aiemmin nimellä kansainvälinen 

koordinaatiokomitea, International co-ordinating committee, ICC. Eurooppalaisten instituutioiden 

verkosto on nimeltään European Network of National Human Rights Institutions, ENNHRI. Verkosto -

nimestään huolimatta molemmat ovat rekisteröityjä oikeushenkilöitä. 
710 Vertaisarvioinnista Mertus 2011, s. 78–79 ja Sidoti 2011, s. 98. 
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ja suojelemiseen liittyviä asiantuntija-, neuvonta-, ja selvitystehtäviä sekä 

ihmisoikeuskasvatuksen, -koulutuksen, -tiedotuksen ja kansainvälisten 

ihmisoikeussitoumusten seurantaan kuuluvia tehtäviä. Instituutiot voivat 

käsitellä myös kanteluita. Instituutioiden tulee olla mahdollisimman 

riippumattomia hallituksista ja yhteiskunnan toimijoita laajasti edustavia eli 

pluralistisia. Periaatteet ovat sisällöltään kuitenkin yleisiä ja jättävät 

liikkumavaraa niin instituutioiden kokoonpanon kuin toimivaltuuksienkin 

osalta, mikä jättää sijaa kritiikille.711 Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia.  

Kansallisia ihmisoikeusinstituutioita on tutkittu jonkin verran.712 

Tutkimuksista käy ilmi, että yhtenäisistä kriteereistä huolimatta 

instituutioiden toimintamallit ovat vaihdelleet huomattavasti, eivätkä ne ole 

aina käytännössä toimineet Pariisin periaatteissa edellytetyllä tavalla. 

Instituutiot saattavat määritellä työnsä perustana olevat ihmisoikeudet eri 

tavoin: toiset nojaavat nimenomaisesti kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin, toiset kansallisiin perustuslain suojaamiin 

oikeuksiin.713 Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat kuitenkin 

toiminnassa olennaisia,714 vaikka suuria eroja esiintyy sen suhteen, kuinka 

niitä tulkitaan paikallisissa konteksteissa.715 Joitain instituutioita on kritisoitu 

niiden itsenäisyyden puutteesta, tehottomasta toiminnasta ja muista 

rakenteiden tai toiminnan epäkohdista.716 Niiden toiminnan analyysin ja 

tehokkuuden systemaattisen arvioinnin on sanottu jääneen instituutioiden 

perustamista ja vahvistamista koskevan projektin varjoon.717 

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden parissa niiden toimintaan 

kohdistuneeseen kritiikkiin on suhtauduttu vakavasti ja niin GANHRI kuin 

alueelliset verkostotkin ovat pyrkineet varmistamaan instituutioiden 

toiminnan Pariisin periaatteiden mukaisuuden muun muassa kehittämällä 

 
711 Goodman –Pegram 2011, s. 6–7 ja Sidoti 2011, s. 96–97. 
712 Laajimmat kokoomateokset Goodman –Pegram 2011 ja eurooppalaisista instituutioista Wouters 

– Meuwissen 2013. 
713 Comparative Study on the Mandates of National Human Rights Institutions in the 

Commonwealth, Commonwealth Secretariat 2007, kohta 3.1. 
714 Reif 2000, s. 12 ja 42. 
715 Mertus 2009, s. 129. 
716 Hafner-Burton 2013, s. 164–176. 
717 Rosenblum 2011, s. 297–323. 
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vertaisarviointia.718 Alueellisella yhteistyöllä myös tuetaan ja kehitetään 

uudempien ja eri syistä haastavissa toimintaympäristössä toimivien 

instituutioiden työtä.719 Ainakin osa varhaisemmissa tutkimuksissa esille 

nostetuista ongelmista on siten korjaantunut.720  

Ihmisoikeusinstituutioilla on vahva kansainvälinen asema etenkin 

YK:ssa.721 YK:n ihmisoikeussopimusvalvontakomiteat viittasivat kansallisiin 

ihmisoikeusinstituutioihin vuosien 2000 ja 2007 välillä 356 kertaa ja tahti on 

vain kiihtynyt.722 Instituutioiden osallistumisoikeutta yleiskokoukseen on 

valmisteltu723 sen lisäksi, että niillä on jo puheoikeus kaikkien 

ihmisoikeusneuvoston asialistojen kohdalla724 ja moninainen rooli 

ihmisoikeusneuvoston alaiseen määräaikaistarkasteluun osallistumisessa.725 

Yleiskokous on kehottanut kaikkia relevantteja YK:n toimielimiä yhteistyöhön 

kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kanssa.726 YK:n lisäksi Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto 

ovat rakentaneet niiden kanssa säännöllisiä yhteistyömuotoja.727 Kansallisten 

instituutioiden väliintulojen on katsottu olleen hyödyllisiä myös Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimelle.728  

3.4.3.1 Tehtävänanto ihmisoikeuksien edistämiseksi 

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtävät määritellään etenkin niitä 

koskevan YK:n päätöslauselman liitteenä, ns. Pariisin periaatteissa. Tehtäviä 

käsitellään myös YK:n ihmisoikeusvaltuutetun oppaissa ja instituutioiden 

 
718 Brodie 2011, s. 144. 
719 Esim. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on yhdessä ENNHRI:n kanssa järjestänyt 

vuosittain viikon mittaisia kesäkouluja eurooppalaisten ihmisoikeusinstituutioiden henkilöstölle. 
720 Linos –Pegram 2016, s. 1126. 
721 Sidoti 2011, s. 93–123, Reif 2000, s. 53–55. 
722 Brodie 2011, s. 152 av 48. 
723 A/HRC/RES/16/21 (2011) ja A/C.3/68/L.50/Rev.1 (2013). 
724 A/HRC/RES/2005/74 (2005). 
725 A/HRC/RES/5/1 (2006). 
726 A/RES/72/181(2018). 
727 Manfred Nowak on myös aikoinaan hahmotellut EU:n perusoikeusvirastoa Euroopan 

kansallisena ihmisoikeusinstituutiona, ks. Nowak 2005. 
728 Buyse 2013, s. 173–186. 
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keskinäistä arviointiprosessia ohjaavissa asiakirjoissa. Lisäksi niitä sivutaan 

Wienin ihmisoikeuksien maailmankokouksen loppuasiakirjassa. Myöhemmät 

instituutioihin liittyvät YK:n päätöslauselmat koskevat ennen kaikkea niiden 

suhdetta muihin YK:n instituutioihin.  

YK:n päätöslauselmassa, jonka liitteenä Pariisin periaatteet vahvistettiin, 

kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtäviksi määriteltiin 

ihmisoikeusloukkausten ehkäiseminen ja vastustaminen (prevent and 

combat), sekä YK:n tuottamien ihmisoikeuksiin liittyvien aineistojen 

levittäminen kansallisesti.729 Itse Pariisin periaatteissa käsite edistää esiintyy 

kaksi kertaa: instituutioiden tehtävänannossa edistää ja suojella 

ihmisoikeuksia yleisesti,730 sekä tehtävässä edistää kansallisen lainsäädännön 

toimeenpanoa ja harmonisointia kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen 

kanssa.731 Lisäksi periaatteissa käsitellään edistämiseen mielestäni 

rinnastuvia ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen sekä tietoisuuden 

lisäämisen tehtäviä sekä aloitteita ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi.  

Selvittäessäni sitä, miten kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 

tehtäväksi tuli ihmisoikeuksien edistäminen, esiin nousi kaksi väitettä. 

Ensinnäkin taustalla oli ollut huoli siitä, että tietyt valtiot suunnittelivat 

perustavansa ihmisoikeusinstituutioiden sijaan ”vain” lasten oikeuksien 

komissioita vähentääkseen po. valtioihin ihmisoikeuskysymyksissä 

kohdistuvia paineita, ja välttääkseen luomasta mekanismeja, joilla 

suojeltaisiin muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia. 

Toiseksi esillä oli huoli siitä, että valtiot olivat jakautuneet tukemaan vain joko 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, tai vain taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia. Edistämistehtävällä olisi näin ollen pyritty 

nostamaan esille ihmisoikeuksien yhtäläistä tärkeyttä eli jakamattomuutta.732 

Jälkimmäistä käsitystä tukee myös YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja 

 
729 A/RES/48/134, 4 March 1994, kohdat 4. ja 9. 
730 A national institution shall be vested with competence to promote and protect human rights. 
731 Kohdassa 3 (b) käytetyllä termillä human rights instruments viitataan lukuisiin oikeudellisesti 

velvoittaviin ja velvoittamattomiin asiakirjoihin. Core human rights instruments termiä käytetään 

oikeudellisesti velvoittavista YK:n yhdeksästä ihmisoikeussopimuksesta. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx. 
732 Burdekin 2007, kohta 2.1. 
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sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean samoihin aikoihin valmisteltu 

yleiskommentti nro 10, jossa komitea kiinnittää huomiota kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden rooliin oikeuksien turvaamiseksi ja 

edistämiseksi.733  

Pariisin periaatteiden tehtävänantoa täydentävät YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun toimiston julkaisemat oppaat kansallisille 

ihmisoikeusinstituutioille. Näissä edistämis- ja suojelutehtävät erotellaan 

toisistaan, joskin niiden myös korostetaan liittyvän kiinteästi toisiinsa.734 

Edistämistehtävän tärkeyttä painotetaan, koska sen sanotaan jäävän usein 

”välttämättömien ja akuuttien suojelutehtävien hoitamisen varjoon”.735 

Edistämisen tavoitteeksi esitetään ihmisoikeuksia turvaavien arvojen ja 

asenteiden vaaliminen sekä ihmisoikeuskulttuurin luominen. Keinoina 

luetellaan ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, laajempi tiedon välittäminen 

ihmisoikeuksista mukaan lukien tiedon välittäminen tiedotusvälineiden 

avulla, julkaisujen levittäminen, tilaisuuksien järjestäminen ja erilaiset 

yhteisölliset aloitteet ja toiminnot. Lisäksi instituutioiden edistämistehtäväksi 

esitetään politiikkatoimien (policy) kehittäminen sen varmistamiseksi, että 

tietopohjaa nousevista ihmisoikeuskysymyksistä voidaan vahvistaa ja 

instituution lähestymistapaa näihin kysymyksiin kehittää.736 Erityisesti 

taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi 

instituutioita kehotetaan käyttämään monipuolisia keinoja, joita ovat 

esimerkiksi neuvonnan tarjoaminen valtioille ja muille toimijoille, lausunto- 

ja konsultaatiopyyntöihin vastaaminen, kokouksiin ja konferensseihin 

osallistuminen, julkaisutoiminta, tiedottaminen, omasta toiminnasta 

raportointi, yleisökampanjoiden järjestäminen sekä ammatillisen 

koulutuksen kehittäminen tai järjestäminen.737 

 
733 E/C.12/1998/25. 
734 Handbook on the Establishment and Strengthening of National Human Rights Institutions. 

United Nations 1995 ja julkaisun uudistettu painos National Human Rights Institutions: History, 

Principles, Roles and Responsibilities. United Nations 2010. 
735 National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles and Responsibilities 2010, s. 56.  
736 ibid. s. 55–74 ja Handbook on the Establishment and Strengthening of National Human Rights 

Institutions 1995, s. 18–22. 
737 Economic, Social and Cultural Rights, Handbook for National Human Rights Institutions, 

Professional Training Series No. 12. United Nations 2005, s. 74. 
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Myös ihmisoikeusinstituutioiden keskinäiseen vertaisarviointiprosessiin 

liittyvissä nk. yleishuomioissa edistäminen ymmärretään ennen kaikkea 

keinona. Toimet voivat olla kasvatusta, koulutusta, neuvontaa, sekä yleiseen 

mielipiteeseen vaikuttamista. Tavoitteena on yhteiskunta, jossa ihmisoikeudet 

tunnetaan laajasti ja jossa niitä kunnioitetaan.738  

Wienin ihmisoikeuksien maailmankokouksen loppuasiakirjassa 

tunnistetaan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tärkeä ja rakentava rooli 

ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelemisessa. Erityisesti esiin nostetaan 

instituutioiden tehtävä antaa neuvoja toimivaltaisille viranomaisille, 

ihmisoikeusloukkausten hyvittämiseen liittyvä rooli, sekä ihmisoikeuksista 

tiedottaminen ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus.739 Samansuuntaisesti 

instituutioiden roolia kuvaillaan myös sopimusvalvontaelinten 

yleiskommenteissa.740 

Kansallisille ihmisoikeusinstituutioille suunnatut ohjeet jäävät lopulta 

edistämistehtävän määrittelyn näkökulmasta varsin pinnallisiksi, ennen 

kaikkea keinoihin ja institutionaalisiin kysymyksiin keskittyviksi. Ongelmana 

voi olla oletus ihmisoikeuksien sisällöllisen ulottuvuuden univeraalisuudesta, 

jota kuvastaa hyvin Wienin ihmisoikeuksien maailmankokouksen 

loppuasiakirjan sanat, ”The universal nature of these rights and freedoms is 

beyond question”.741 YK:n ihmisoikeusjärjestelmän tuolloisessa 

kehitysvaiheessa ihmisoikeudet nähtiin koko ihmiskuntaa yhdistävinä aivan 

perustavanlaatuisina, kaikkein tärkeimpinä oikeuksina, joihin ei liity 

epävarmuutta. Ehkä keskusteluja oikeuksien tarkasta sisällöstä ei haluttu 

 
738 SCA General Observations (updated March 2009 and March 2012), s.7: “The Sub-Committee 

understands ‘promotion’ to include those functions which seek to create a society where human rights 

are more broadly understood and respected. Such functions may include education, training, advising, 

public outreach and advocacy.” 
739 Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human 

Rights in Vienna on 25 June 1993, kohta 36. 
740 The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 10, The Role of 

Independent National Human Rights Institutions in the Protection of economic, social and cultural 

rights, Committee on the Rights of the Child, General comment No. 2, The Role of Independent National 

Human Rights Institutions in the Protection and Promotion of the Rights of the Child.  
741 Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human 

Rights in Vienna on 25 June 1993, kohta I 1. 
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enempää avata, olisihan koko projekti voinut joutua vaaraan. Taustalla 

vaikutti varmastikin myös kylmän sodan aikainen kahtiajako, jossa 

kommunistiset maat korostivat tiettyjen oikeuksien toteuttamista 

kansalaisvapauksien sijaan. Manfred Nowakin mukaan ihmisoikeuksien 

suojelutehtävä korostui länsimaissa myös siksi, että oikeuksien nähtiin 

merkitsevän valtioille lähinnä vain negatiivia velvoitteita.742  

Aika on nähdäkseni ajanut osittain näiden ajatusten ohi. Jo yksistään ns. 

nousevat ihmisoikeuskysymykset ja tarve sopimusvalvontaelinten jatkuvalle 

tulkinnalle ovat osoittaneet ongelmalliseksi oletuksen jonkinlaisesta 

automaattisesta tulkinnallisesta harmoniasta. Vaikka on ymmärrettävää, että 

miltei kolmekymmentä vuotta sitten YK:n parissa huomio kiinnittyi ennen 

kaikkea erittäin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeusjärjestelmän 

rakentamiseen, niin ihmisoikeuksien edistämistehtävän osalta tämä johti sen 

esittämiseen yksioikoisempana kuin se onkaan.  

Käytännön ihmisoikeustyötä tehneet Morten Kjaerum ja David Meyer 

ovat kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden edistämistehtävää sivuavassa 

tutkimuksessaan kiinnittäneet huomiota tähän sisällöllisen ulottuvuuden 

määrittelyn problematiikkaan.743 Kjaerum esittää, että huomion 

kiinnittäminen ihmisoikeuksien toimeenpanoon voi aiheuttaa poliitikkojen 

keskuudessa huolta siitä, mikä tila politiikalle jää. Tällöin poliitikkojen 

syyttävä sormi osoittaa hänen mukaansa helposti muun muassa kansallisia 

ihmisoikeusinstituutioita, jotka toimivat viestinviejänä niistä 

kansainvälisoikeudellisista velvoitteista, joita valtiolla on. Kjaerum katsoo, 

että instituutioiden tulee perustaa käsityksensä esillä olevista kysymyksistä 

kansainväliseen oikeuteen ja sen tulkintaan tai tulkintoihin. Mikäli näitä 

tulkintoja ei ole olemassa, instituutio voisi silti myötävaikuttaa velvoitteiden 

 
742 Nowak 2013, s. 13–14. 
743 Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden edistämistehtävästä ei löydy nimenomaista tutkimusta. 

Sonia Cardenas on käsitellyt suojelu- ja edistämistehtävien yhteyttä ihmisoikeusinstituutioiden 

vaikuttavuuteen yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessaan, ks. Cardenas 2011, s. 29–51. YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun sijaisena vuosina 2003–2004 toiminut Bertrand G. Ramcharan on toimittanut 

teoksen ihmisoikeusinstituutioiden suojelutehtävästä, ks. Ramcharan 2005. 
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määrittelyyn yleisiin ihmisoikeusperiaatteisiin, ihmisoikeussopimusten 

tulkintaperiaatteisiin ja aiheeseen liittyvään soft law -aineistoon nojaten.744  

Kjaerum puhuu tässä yhteydessä siitä, että ihmisoikeusnormit ovat usein 

väljiä ja tarvitsevat tulkintaa, mutta instituution tehtävää hän kuvaa termein 

contribute to defining the scope of obligations. Epäselväksi jää miten Kjaerum 

määrittelee toisaalta tulkinnan ja toisaalta velvoitteiden määrittelyn, ja 

näkeekö hän näiden eroavan toisistaan merkityksellisellä tavalla. Kysymys on 

sikäli merkittävä, että ihmisoikeussopimusten nojalla sopimusvelvoitteiden 

tulkinta kuuluu niille määrätyille elimille, ei kansallisille 

ihmisoikeusinstituutioille. Toisaalta edes Kjaerumin kuvaamaa 

ihmisoikeusvelvoitteiden määrittelemisen tehtävää ei ole nimenomaisesti 

annettu kansallisille ihmisoikeusinstituutioille, joten voitaneen lähteä siitä, 

että lähtökohtaisesti kumpaakaan tehtävää ei tarkoitettu ainakaan 

kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ydintehtäväksi. 

Toki on niitäkin, jotka ajattelevat, että kansalliset ihmisoikeusinstituutiot 

ovat lähtökohtaisesti poliittisia toimijoita, ja sellaisiksi tarkoitettu. Nowakin 

arvion mukaan valtiot halusivat antaa poliittisesti sensitiivisen 

ihmisoikeuksien edistämistehtävän nimenomaan kansallisille 

ihmisoikeusinstituutioille sen sijaan, että hoitaisivat sitä itse.745 Ajatus siitä, 

että poliitikot siirtäisivät poliittisesti sensitiivisen tehtävän tietoisesti 

kontrollinsa ulottumattomiin, ei nähdäkseni kuitenkaan vaikuta uskottavalta. 

Ehkä todennäköisempää on, että poliitikot näkivät kansalliset 

ihmisoikeusinstituutiot riittävän harmittomina, että he paitsi loivat 

järjestelmän, myös suojasivat sen poliittisilta vaikuttamispyrkimyksiltä 

Pariisin periaatteissa edellytetyllä lainsäädännön turvaamalla kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden itsenäisellä ja riippumattomalla asemalla. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että instituutiot olisivat politiikan 

ulkopuolella. Meyer toteaa instituutioiden kohtaavan vääjäämättömän 

jännitteen, joka syntyy siitä, että niiden valta vahvistuu ennemminkin 

paikallisen kuin ylikansallisen oikeuskäsityksen hyväksymisestä.746 Vaikka 

 
744 Kjaerum 2003, s.10–12. 
745 Nowak 2013, s. 13–14. 
746 Meyer 2011, s. 326. 
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analyysin taustalla ovat ihmisoikeusinstituutiot, jotka toimivat ihmisoikeuksia 

heikosti suojelevissa valtioissa, soveltuu se nähdäkseni myös ihmisoikeuksien 

edistämiseen tilanteissa, joissa on kyse kannan muodostuksesta uusissa 

tulkintatilanteissa. Ylikansallinen oikeuskäsitys kun voi tilanteesta riippuen 

tarjota kansallista oikeuskäsitystä laajemman tai suppeamman suojan, tai 

siinä voi olla epäjohdonmukaisuuksia tai puutteita. 

Pidän tärkeänä, että kansalliset ihmisoikeusinstituutiot toimivat aina 

mahdollisimman avoimesti, rehellisesti ja neutraalisti. Jos ne katsovat 

tarpeelliseksi esittää käsityksensä ihmisoikeusvelvoitteiden sisällöllisestä 

ulottuvuudesta tilanteissa, joissa auktoritatiivisia tulkintoja ei ole, tai ne ovat 

ristiriitaisia, epäjohdonmukaisia tai muuten epävarmoja, tulisi tilanne todeta 

sellaisena kuin se on, esitellä instituution asema ja kannanoton 

muodostamiseen liittyvä prosessi. Näin voidaan välttää, tai ainakin vähentää 

mielikuvaa instituutioista poliittisina toimijoina. 

3.4.3.2 Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja 
parlamenttien suhteille asetetut odotukset 
Pariisin ja Belgradin periaatteissa  

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja parlamenttien välisistä suhteista 

Pariisin periaatteissa todetaan kaksi asiaa. Ensinnäkin instituutioiden 

tehtävänä on parlamenttien pyynnöstä, ja myös ilman nimenomaista pyyntöä, 

esittää kannanottoja, suosituksia ja esityksiä mistä tahansa ihmisoikeuksien 

turvaamiseen tai edistämiseen liittyvästä asiasta.747 Toinen Pariisin 

periaatteissa selvästi esitetty, mutta myöhemmin ihmisoikeusinstituutioiden 

omien toimielinten toimesta jossain määrin vesitetty edellytys on parlamentin 

edustuksen huomioiminen kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 

pluralistisessa kokoonpanossa. Tätä perustellaan sillä, että kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden on luotava tehokasta yhteistyötä parlamenttien 

kanssa, koska ihmisoikeusinstituutiot ja parlamentit voivat hyötyä toisistaan 

merkittävästi hoitaessaan tehtäviään ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 

 
747 Paris Priciples, kohta Competence and responsibilities 3 a). 
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suojelemiseksi.748 Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 

akkreditaatiokomitean käytännössä parlamentin edustusedellytystä ei ole 

kuitenkaan tulkittu siten, että jonkun parlamentin jäsenen tulisi olla jäsenenä 

ihmisoikeusinstituution päättävässä elimessä. Kohtaa on tulkittu eräänlaista 

varovaisuusperiaatetta noudattaen siten, että parlamentin edustusta 

instituutioiden päättävässä elimessä ei pidetä edes suotavana, sillä sen 

voidaan nähdä vaarantavan instituution itsenäisyyden ja riippumattomuuden 

toimeenpanovallasta. Tämä Pariisin periaatteissa asetetun edellytyksen 

tulkinta kävi ilmi Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution ensimmäisen 

akkreditaatiohakemuksen yhteydessä, jossa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 

toimiston tekemässä analyysissä kiinnitettiin huomiota siihen, että 

ensimmäistä kertaa asetetussa ihmisoikeusvaltuuskunnassa oli kaksi 

kansanedustajajäsentä, joskin toinen heistä oli nimetty valtuuskuntaan 

parlamentaarisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtajana ja 

toinen YK-liiton puheenjohtajana.749 Asiaa selvitettiin hakemuksen johdosta 

käydyissä haastatteluissa. 

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja parlamenttien suhteista on 

laadittu myös Pariisin periaatteita huomattavasti yksityiskohtaisemmat 

periaatteet vuonna 2012. Tuolloin kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden, 

parlamenttien ja yliopistojen edustajia kokoontui Serbian Belgradiin YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun toimiston, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 

kansainvälisen koordinaatiokomitean sekä Serbian tasavallan 

kansalliskokouksen, kansalaisvaltuutetun ja YK:n Serbian tasavallan 

maaryhmän tuella järjestämään seminaariin käsittelemään aihetta. 

Konferenssin loppuasiakirja, nk. Belgradin periaatteet, saivat eräänlaisen 

virallisen aseman YK:n ihmisoikeusneuvoston käsiteltyä niitä istunnossaan 

samana vuonna.750 

 
748 ibid Composition and guarantees of independence and pluralism 1 d). 
749 Summary, Accreditation of the Finnish National Human Rights Institution to the International 

Coordinating Committee of National Human Rights Institutions. October 2014. Office of the High 

Commissioner for Human Rights. 
750 Belgrade principles on the relationship between national human rights institutions and 

parliaments (Belgrade, 22–23 February 2012). UN Human Rights Council Resolution 

A/HRC/RES/20/9 (2012), kohta 67 ja liite. 
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Periaatteiden tavoitteena on antaa ohjeita kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden ja parlamenttien välisen vuorovaikutuksen ja 

yhteistyön kehittämiseen. Ne käsittelevät muun muassa parlamentin tehtäviä 

kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustamisessa ja niiden toiminnan, 

riippumattomuuden ja vastuuvelvollisuuden turvaamisessa, sekä 

instituutioiden raportointia parlamenteille. Periaatteiden mukaan 

ihmisoikeusinstituutioiden tulisi raportoida suoraan parlamentille 

toimittamalla parlamentin käsiteltäväksi vuosikertomus toiminnastaan sekä 

raportoimalla valtion ihmisoikeustilanteesta ja muista ihmisoikeuksiin 

liittyvistä asioista. Parlamenttien tulisi puolestaan vastaanottaa ja tarkastaa 

kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden raportit, vastata niihin, sekä 

varmistaa, että ne keskustelevat kansallisen ihmisoikeusinstituution 

tärkeimmistä huomioista.  

Parlamenttien ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden välistä 

yhteistyötä esitetään rakennettavaksi virallisen rakenteen varaan. 

Parlamenttien ehdotetaan määrittävän tai perustavan valiokunnan, joka 

toimii kansallisen ihmisoikeusinstituution pääasiallisena yhteystahona. 

Tämän valiokunnan kanssa kansallisen ihmisoikeusinstituution tulisi luoda 

tiivis yhteistyösuhde. Parlamenttien tulisi pyytää ihmisoikeusinstituutioilta 

asiantuntijaneuvoja ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa myös muiden 

valiokuntien kokousten yhteydessä.  

Lainsäädäntöön liittyvää yhteistyötä parlamenttien ja kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden välillä esitetään periaatteissa toteutettavaksi 

ennen kaikkea lausuntomenettelyin. Yhteistyötä esitetään myös 

ihmisoikeusvaikutusten tehokkaiden arviointimenettelyjen kehittämiseksi. 

Periaatteissa kiinnitetään huomiota myös kansainvälisiin 

ihmisoikeusmekanismeihin liittyvään yhteistyöhön kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden ja parlamenttien välillä. Näihin kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten ratifiointiprosesseihin, sopimusraportointiin, 

suosituksista tiedottamiseen ja suositusten toimeenpanon systemaattiseen 

seurantaan liittyviin tehtäviin kansallisilta ihmisoikeusinstituutioilta 

odotetaan aktiivista roolia.  
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YK:n ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskevaan julistukseen liittyen 

Belgradin periaatteissa korostetaan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja 

parlamenttien yhteistyötä ihmisoikeuksia kunnioittavan kulttuurin 

kehittymisen edistämiseksi. Keinoina voivat tulla kyseeseen muuan muassa 

yhteistyö sen varmistamiseksi, että ihmisoikeudet sisällytetään kansallisiin 

opetussuunnitelmiin ja erilaisiin koulutusohjelmiin, molemminpuolisen 

osaamisen kehittäminen, sekä yhteistyö julkisissa tiedotus- ja 

koulutuskampanjoissa. 

Viimeisenä osa-alueena Belgradin periaatteissa on tuomioistuinten ja 

muiden juridisten ja hallinnollisten elinten antamien ihmisoikeuspäätösten 

toimeenpanoa koskeva seuranta. Tältä osin esitetään, että parlamenttien ja 

kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tulisi yhteistyössä seurata 

tarkoituksenmukaisella tavalla tuomioistuinten (kansallisten ja tarvittaessa 

alueellisten ja kansainvälisten) ja muiden hallinnollisten tuomioistuinten tai 

elinten ihmisoikeuksia koskevien päätösten toimeenpanoa. Kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden tulisi tarvittaessa tehdä parlamentille suosituksia 

lainsäädäntöön tai muuhun ohjaukseen tarvittavista muutoksista. 

Parlamenttien tulisi käsitellä asianmukaisesti kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden ihmisoikeustuomioiden täytäntöönpanoa 

koskevat suositukset. 

3.5 Kokoavia näkökohtia perus- ja ihmisoikeuksien 
edistämisen oikeudellisista perusteista 

Tähänastisesta esityksestä on jo ilmennyt, että kansallinen 

perusoikeusjärjestelmämme on niin tiiviisti kytkeytynyt kansainväliseen 

ihmisoikeusjärjestelmään, ettei niiden erottelemista tässä tutkimuksessa 

tehdyllä tavalla voida pitää itsestäänselvyytenä. Nähdäkseni se kuitenkin on 

ollut tutkimuskysymyksen kannalta perusteltua. Pyrin kokoamaan tähän 

keskeisiä eroja, ja toisaalta yhdistäviä tekijöitä perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisen oikeudellisissa perusteissa, joita tutkimuksessani havaitsin 

kansallisen ja kansainvälisen järjestelmän välillä. 
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Peruslähtökohtana kummassakin järjestelmässä on eräänlainen paradoksi 

sen suhteen, voidaanko perus- ja ihmisoikeuksien katsoa joskus toteutuvan 

täydellisesti, ja voiko edistäminen siten ikään kuin saavuttaa jonkin 

päätepisteen. YK:n retoriikassa ihmisoikeudet ovat, tai ainakin niiden 

varhemmassa kehityksessä olivat, minimistandardeja. Toisaalta esillä on 

alusta asti ollut pyrkimys niiden täysimääräiseen toteutumiseen kaikin 

sopivin keinoin. Sopimusvalvontaelimet ja ihmisoikeusneuvosto arvioivat 

sopimusvaltioissa saavutettua edistystä ja esittävät näkemyksiä 

kehittämiskohteista myös silloin, kun sopimusvaltion ei katsota varsinaisesti 

syyllistyvän sopimusrikkomukseen. Euroopan neuvoston järjestelmässä 

samanlainen perusasetelma kuvastaa ihmisoikeusvaltuutetun työtä, mutta 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa positiivisten toimintavelvoitteiden 

paikantamisen seurauksena ihmisoikeuksia edistävien toimien 

laiminlyönnistä tulee sopimusloukkaus. Vaikka lienee selvää, ettei niissä 

tapauksissa, joissa sopimusloukkausta ei todeta, käsillä olisi oikeuden 

täydellinen toteutuminen, ei tuomiostuimen rooliin kuulu antaa enää tätä 

pidemmälle meneviä toimintasuosituksia. 

Perusoikeusuudistuksen aikaan Suomessa lainsäädännön arvioitiin olevan 

sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteidemme kanssa, ja 

periaatteessa perustuslakivaliokunnan suorittaman jatkuvan 

ennakkokontrollin johdosta tilanteen pitäisi edelleen olla sama. 

Lähtökohtaisesti kansallinen lainsäädäntömme siis vastaa perustuslain 

perusoikeusedellytyksiä ja kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, ja ehkä 

osittain siksi perusoikeusvaikutuksia hahmotettaessa ajatus niiden 

edistämisestä jäi torsoksi. Perustuslain 22 §:n yleisen 

turvaamisvelvollisuuden, ja sen eri yhteyksissä etenkin eduskunnan 

perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotoissa 

saaman aktiivisia toimintavelvoitteita edellyttävän sisällön myötä ajatus 

perusoikeuksien edistämisestä niiden paremmaksi toteuttamiseksi on saanut 

oikeudellista merkitystä. Tässä kehityksessä on jossain määrin nojattu etenkin 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen positiivisia toimintavelvoitteita 

koskevaan oppiin, nähdäkseni kenties enemmän kuin YK:n 

sopimusvalvontaelinten yleisiin tulkintasuosituksiin tai Suomelle antamiin 
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huomioihin. Aktiivisten toimintavelvoitteiden laiminlyönti ei kuitenkaan ole 

havaintojeni mukaan tullut meillä käsitteenä perusoikeuksiin kytketyksi 

tuomioistuimissa,751 ja oikeusasiamiehen ratkaisuissakin ne muotoillaan 

lähinnä ohjaaviksi käsityksiksi siitä, miten viranomaisen olisi ollut 

perustellumpaa toimia. Tämä on toki perusteltua aktiivisiin 

toimintavelvoitteisiin liittyvän oikeudellisen epävarmuuden vuoksi. Onhan 

oikeudellisen velvoittavuuden rajan määrittely osoittautunut Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimessakin varsin haastavaksi. 

Koska täysimääräisyyden ideaali on kuitenkin syvälle 

ihmisoikeusjärjestelmään rakentunut, ja tuo maali ikään kuin liikkuu 

jatkuvasti kauemmas yhteiskunnallisen kehityksen ja ihmisten 

voimaantumisen myötä, emme voine koskaan todeta, että ihmisoikeudet on 

saavutettu täydellisesti. Siten myös kansallisella tasolla perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista arvioivia toimielimiä tarvitaan. 

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kontekstissa ihmisoikeuksien 

edistäminen kytkettiin YK:ssa alun alkaen ennen kaikkea ihmisoikeuksien ja 

ihmisoikeusjärjestelmän tunnetuksi tekemiseen, ei niinkään vahvasti niiden 

toteutumisen arvioimiseen, vaikka tämä ihmisoikeuksien suojelu -funktio 

niiden mandaattiin kirjoitettiinkin. Tämä oli luonteva lähtökohta tilanteessa, 

jossa koko järjestelmä oli vielä varsin uusi ja monissa maissa täysin 

tuntematon, ja jossa sopimusten tulkintatehtävä ja jäsenvaltioiden toiminnan 

arviointi oli jo rakennettu muiden toimielinten tehtäväksi. Kansalliset 

ihmisoikeusinstituutiot ovat sittemmin kehittyneet varsin monenkirjavaksi 

joukoksi toimielimiä, joiden toiminnassa ihmisoikeuksien suojelu ja 

edistäminen tapahtuu osin hyvinkin erilaisilla keinoilla ja painotuksilla. 

Insituutioiden vertaisarviointijärjestelmän kehittymisen ja kansainvälisen 

yhteistyön myötä suurempi toiminnallinen yhdenmukaisuus saattaa 

tulevaisuudessa toteutua, joskin sitä tuskin on tarkoituksenmukaista asettaa 

ainakaan sellaiseksi tavoitteeksi, johon insitituutioiden pitäisi pyrkiä 

kansallisesta kontekstista piittaamatta. 

 
751 Toteamus sillä varauksella, että tarkastelin tutkimusta varten vain hyvin rajallisen määrän 

korkeimpien oikeuksien ratkaisuja. 
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Ihmisoikeuksien tunnetuksi tekemisessä ihmisoikeuskasvatus, joka pitää 

sisällään myös tietoisuutta syvemmän ymmärtämisen ja voimaantumisen 

tavoitteen, on etenkin YK:n ihmisoikeusjärjestelmässä tiiviisti 

ihmisoikeuksien edistämiseen kytketty käsite, jota on pidetty myös omana 

erillisenä ihmisoikeutena. Ihmisoikeuskasvatus on pysynyt YK:n agendalla 

muun muassa sopimuvalvontaelinten viitatessa siihen ja YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun toimiston erityisten ohjelmien kautta. EN:n parissa 

ihmisoikeuskasvatus sen sijaan ikään kuin yhdistyi järjestön 

demokratiatoimintaan, ja mielestäni valitettavasti, jäi syrjään EN:n 

ihmisoikeusvaltuutetun työstä. Suomessa ihmisoikeuskasvatukseen 

kiinnitettiin jossain määrin huomiota asiantuntijoiden ja opetusministeriön 

taholta ihmisoikeuksien rantautuessa maahamme 1990-luvun alussa. 

Sittemmin se jäi pitkäli ihmisoikeusjärjestöjen vastuulle, kunnes 

Ihmisoikeuskeskuksen ja koko Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 

myötävaikutuksella asiaan on jälleen kiinnitetty enemmän huomiota myös 

valtioneuvostossa. Ihmisoikeuskasvatuksen kytkös perusoikeuksiin 

oikeudellisessa mielessä on nähdäkseni kuitenkin vielä löyhä, ja selvästi 

löyhempi kuin YK:n kontekstissa. 

Nähdäkseni YK:n parissa valtioiden ihmisoikeustilanteen arviointi, jota 

kielteisessä mielessä leimaa poliittisuus, voi toisaalta olla järjestön 

pluralistisen luonteen vuoksi ihmisoikeuksien edistämisen kannalta myös 

erittäin tehokas tapa toimia etenkin ihmisoikeussopimusvalvontaelimien 

kontekstissa. YK:n jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden erilaiset 

yhteiskunnalliset ja maailmankatsomukselliset taustat yhdistettynä 

oikeudelliseen asiantuntemukseen taannevat sen, että ihmisoikeuksien 

edistämiseksi siinä merkityksessä, että ne turvaavat oikeuksia paremmin ja 

laajemmin, on tarjolla sellaisia näkökulmia, jotka saattaisivat kansallisessa 

tarkastelussa jäädä huomiotta. Suomalaista perusoikeuskeskustelua kun 

kenties vaivaa jonkinlainen ongelma itsestäänselvyydestä. Pidämme usein 

niin selvänä, että Suomi turvaa perus- ja ihmisoikeudet mallikkaasti, että 

unohdamme tarkastella niiden toteutumista erilaisten ihmisten ja erilaisten 

elämäntilanteiden kannalta. Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 

näkökulmasta toteamuksen siitä, että olemme yksi maailman parhaiten 
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ihmisoikeuksia turvaavista yhteiskunnista, ei tule tarkoittaa kritiikittömyyttä 

tai pysähtymistä. Toisaalta kritiikkiä ja vaatimuksia ihmisoikeuksien 

paremmasta toteuttamisesta ei ole myöskään syytä tulkita Suomen hyvän 

perus- ja ihmisoikeustilanteen vähättelyksi. Oikeudellisesti on nähdäkseni 

perusteltua asettaa tavoitteeksi perus- ja ihmisoikeuksien täydellinen, tai 

ainakin paras mahdollinen, toteutuminen. Siitäkin huolimatta, ettei 

tavoitetta ehkä koskaan saavuteta. 
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4. PERUSOIKEUKSIEN EDISTÄMINEN SUOMEN 
KANSALLISEN IHMISOIKEUSINSTITUUTION 
TOIMINNASSA  

4.1 Eduskunnan oikeusasiamiehen perus- ja 
ihmisoikeusmandaatti 

Perustuslain 109 §:n mukaan laillisuusvalvontatehtävää hoitaessaan 

eduskunnan oikeusasiamies valvoo myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutumista.752 Oikeusasiamiehen tehtävistä määrätään tarkemmin laissa 

eduskunnan oikeusasiamiehestä (4.3.2002/197, oikeusasiamieslaki) jonka 

10 § 2 momentin mukaan, jos aihetta on, oikeusasiamies voi saattaa 

valvottavan tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä taikka 

kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- 

ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin. Eduskunnalle 

annettavan kertomuksen yhteydessä oikeusasiamiehen nimenomaiseksi 

tehtäväksi on asetettu huomion kiinnittäminen perus- ja ihmisoikeuksiin 

(12 §). 

Empiiristä tutkimusta oikeusasiamiehen toiminnasta on tehty melko 

vähän. Laajin tällainen tutkimus on oikeusasiamiehen tilaama Kalle Määtän 

ja Anssi Keinäsen oikeusasiamiesinstituution vaikuttavuutta koskenut 

tutkimus.753 Perus- ja ihmisoikeuksiin huomion kiinnittämisen määrä ja tavat 

eivät kuitenkaan olleet tuossa tutkimuksessa erityishuomion kohteena. 

Oikeusasiamiestä on kuitenkin pidetty edelläkävijänä perus- ja 

ihmisoikeusjuridiikan ottamisessa mukaan oikeudelliseen argumentointiin.754 

 
752 Kts. myös HE 309/1993 vp perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta, s. 77. 
753 Keinänen –Määttä 2007. Myös Kirsi Kuusikko ja Liisa Nieminen ovat kohdistaneet tutkimustaan 

eduskunnan oikeusasiamieheen mukaan lukien instituution vaikuttavuus, esim. Kuusikko 2011 ja 2014, 

Nieminen 2009 ja 2018. Ks. myös Leena Mäkipää 2015, s. 54–80, 77 ja Jääskeläinen 2011. 
754 Hidén 1970, s. 303, av. 292, Nieminen 2009 s. 13. Ks. myös Lehtimaja 1999, jossa mainitaan 

oikeusasiamies Söderhjelmin jo vuonna 1929 katsoneen, että kirkkoon kuulumaton vankikin nautti 

uskonnonvapautta eikä hänen tarvinnut ottaa osaa Tammisaaren pakkotyölaitoksen aamu- ja 

iltahartauksiin. Seuraavana vuonna oikeusasiamies Lilius oli puolestaan jyrähtänyt sananvapauden 

puolesta arvostellessaan sisäasiainministeriötä siitä, että sanomalehti »Työn äänen»painattaminen oli 

estetty. 
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Erimielisyyttä ei liene ole myöskään toimintatavan tuloksellisuudesta, jonka 

tuoreesta kiteytyksestä käy Liisa Niemisen kokoava arvio, jonka mukaan 

oikeusasiamies on ”joustavin toimintatavoin pystynyt edistämään 

ihmisoikeuksia”.755  

Tämä jakson tarkoituksena on syventää kuvaa eduskunnan 

oikeusasiamiehen toiminnasta perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä. 

Tutkin kysymystä siitä, miten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

edistävät näkökohdat tulevat ilmi eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa. 

Lisäksi käsittelen lyhyesti oikeusasiamiehen lausuntoja ja eduskunnalle 

antamia kertomuksia ihmisoikeuksiin huomion kiinnittämisen näkökulmasta. 

Näiden osalta tarkastelu perustuu tutkimukseen valittuja ratkaisuja 

suppeampaan aineistoon. Kokonaan tarkastelun ulkopuolelle jää merkittävä 

aineisto, oikeusasiamiehen tarkastuksia koskevat pöytäkirjat. 

Tarkastustoiminnan osalta viittaan Minna Verrosen kehitysvammaisten 

erityishuollon tarkastuksia koskevaan artikkeliin756 ja oikeusasiamiehen 

kertomuksiin sisältyviin hallinnonaloittain tarkastustoimintaa esitteleviin 

jaksoihin.  

4.2 Oikeusasiamiehen toimenpidevalikoimasta 

Eduskunnan oikeusasiamies luonnehti jo vuoden 1998 vuosikertomuksessa 

toimenpidevalikoimassa tapahtuneita muutoksia siten, että lievempien 

rikkeiden osalta laillisuusvalvonnan painopiste oli siirtynyt 

viranomaistoiminnan arviointiin ensisijaisesti perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen näkökulmasta.757  

Vuonna 2002 voimaan tulleessa laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä 

aiemmin oikeusasiamiehen johtosäännön varassa ollut huomautusta ja 

 
755 Nieminen arvioi oikeusasiamiehen toiminnan olleen vaikuttavaa etenkin sen osalta, miten 

oikeusasiamies on kyennyt lausunnoillaan ja esityksillään vaikuttamaan lakien sisältöön tai sen osalta, 

miten viranomaiset ovat reagoineet oikeusasiamiehen tekemiin toimenpide-ehdotuksiin. Nieminen 

2018, s. 172. 
756 Verronen 2010, s. 252–254. 
757 Eduskunnan oikeusasiamiehen vuosikertomus 1998, s. 30. 
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käsitystä koskeva säännös kirjattiin laintasoiseksi ja nykyiseen muotoonsa: 

”Jos aihetta on, oikeusasiamies voi saattaa valvottavan tietoon käsityksensä 

lain mukaisesta menettelystä taikka kiinnittää valvottavan huomiota hyvän 

hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

edistäviin näkökohtiin.” Edistämistä ei ollut mainittuna oikeusasiamiehen 

johtosäännössä, joka oli voimaan tulleen pykälän taustalla. Lain esitöiden 

mukaan säännöksen haluttiin vastaavan paremmin oikeuskanslerin vastaavaa 

toimenpidettä koskevaa säännöstä, joskaan aivan yhdenmukaisia ne eivät ole: 

oikeuskanslerin osalta ei puhuta perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

edistävistä näkökohdista, vaan toimenpiteistä, joihin hän katsoo olevan 

aihetta perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.758  

Vaikuttaa siltä, ettei lainsäätäjä nähnyt merkittävää eroa perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnan ja sitä edistävien näkökohtien 

ilmaisemisen välillä. Näin on pääteltävissä ensinnäkin 

perustuslakivaliokunnan kannanotosta puhemiesneuvoston ehdotukseen 

oikeusasiamiehen johtosäännöksi ennen oikeusasiamieslain säätämistä. 

Tällöin valiokunta poisti viittauksen perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen 

todeten, että ”oikeusasiamiehellä on oikeus kiinnittää huomiota perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumiseen ilman, että siitä erikseen säädetään”. 

Taustalla oli yhden valiokunnan jäsenen ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien 

yhdenmukaisuutta korostava vastalause.759 Oikeusasiamieslakia säädettäessä 

puhemiesneuvoston muotoilu perus- ja ihmisoikeuksien edistämisestä palasi 

hallituksen esitykseen, eikä siihen tällä kertaa kiinnitetty 

perustuslakivaliokunnassa huomiota.760  

 
758 HE 202/2001 vp laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä, s. 4. Laissa valtioneuvoston 

oikeuskanslerista puolestaan säädetään, että ”oikeuskansleri ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta 

niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta lain noudattamisen, oikeusturvan tai perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Asiassa hankitaan oikeuskanslerin tarpeelliseksi katsoma 

selvitys.” 
759 Ehdotuksen mukaan mahdollisuus kiinnittää huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

edistäviin näkökohtiin oli haluttu lisättäväksi johtosääntöön, koska ”näillä on ollut oikeusasiamiehen 

laillisuusvalvonnassa viime vuosina huomattava merkitys”. Ks. keskustelusta PeVM 7/2000 vp ja PNE 

2/1999 vp. 
760 Lain 10 § 2 momentin sananmuotoa katsottiin tarkistetun voimassa olevaan johtosääntöön 

verrattuna niin, että se olisi entistä yhtenäisempi valtioneuvoston oikeuskanslerin vastaavaa 



 

224 
 

Miten oikeusasiamieslain 10 §:n 2 momentin säännös sitten pitäisi 

ymmärtää? Kirsi Kuusikon mielestä oikeusasiamieslain 10 §:n 2 momentin 

säännös voidaan ymmärtää erityisenä perus- ja ihmisoikeusmyönteiseen 

tulkintaan ohjaavana säännöksenä, joka antaa oikeusasiamiehelle 

mahdollisuuden ohjata julkista hallintoa kehittämällä soft law –tyyppistä 

sääntelyä.761 Silloinen eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio totesi 

oikeusasiamiehen vuoden 2002 kertomuksen käsittelyn yhteydessä 

laillisuusvalvonnan edeltävinä vuosina painottuneen hallintoa kehittävään ja 

ohjaavaan toimintaan.762 Husa on kutsunut tätä laillisuusvalvojien 

eräänlaiseksi pedagogiseksi rooliksi.763 Näistä lähtökohdista käsin tarkastelen 

kysymystä oikeusasiamiehen ratkaisujen tekstianalyysin avulla.  

Oikeusasiamiehen ratkaisuja koskevissa tilastoissa on eroteltu toisistaan 

vuoden 2001 kertomuksesta lähtien moittivat ja ohjaavat käsitykset.764 

Lähtökohtaisesti voitaisiin olettaa, että ohjaavat käsitykset toteuttaisivat 

edellä kuvattua viranomaistoiminnan ohjausta. Erot moittivien ja ohjaavien 

käsitysten välillä eivät kuitenkaan aina ole selkeitä sen enempää tutkijoille 

kuin valvonnan kohteillekaan.765 On siten mahdollista, että oikeusasiamies 

kiinnittää huomiota perus- ja ihmisoikeuksia edistäviin näkökohtiin niissäkin 

ratkaisuissa, joissa ei nimenomaisesti tuoda esiin perus- ja 

ihmisoikeussäännöksiä tai toimenpiteen ohjaavaa luonnetta. En siten ole 

rajannut aineistoani vain ohjaaviin käsityksiin. 

Olen tässä tutkimuksessani ottanut huomioon myös oikeusasiamiehen 

roolin osana Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota, jonka tehtävänä on 

tehdä ihmisoikeuksia tunnetuksi muun muassa tiedotuksen kautta sekä 

 
toimenpidettä säätelevän pykälän kanssa ja ehdotuksen katsottiin vastaavan pääosin voimassa ollutta 

johtosääntöä. PeVM 2/2002 vp, HE 202/2001 vp. 
761 Kuusikko 2011, s. 320–321. 
762 Riitta-Leena Paunion puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 23.9.2004. Täysistunnon 

pöytäkirja PTK 95/2004 vp. 
763 Husa – Pohjolainen 2008, s. 122.  
764 PNE 2/1999 vp, s. 4. Lauri Lehtimaja käytti myös termiä keskusteleva käsitys, Lehtimaja 1999, 

s. 901. Ks. myös Määttä-Keinänen 2007, s. 122–125. 
765 Määttä – Keinänen 2007, s. 44 ja Kuusikko 2011, s. 320–321. 
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ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen keinoin.766 Tätä tehtävänantoa 

ajatellen olen mieltänyt ihmisoikeuksia edistäviksi sellaiset ratkaisut, joissa 

esimerkiksi kiinnitetään huomiota viranomaisen perus- ja 

ihmisoikeusosaamisen tai oikeuksien toteutumista turvaavien ohjeiden 

kehittämiseen. 

4.3 Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävät 
näkökohdat oikeusasiamiehen ratkaisuissa  

4.3.1 Aineisto ja metodi 

Eduskunnan oikeusasiamies hoitaa perustuslain 109 §:n 1 momentin 

mukaisesti tuomioistuimiin ja muihin viranomaisiin, virkamiehiin, 

julkisyhteisön työntekijöihin ja muihin julkista tehtävää hoitaviin kohdistuvaa 

laillisuusvalvontatehtäväänsä käsittelemällä sille tehtyjä kanteluita, tekemällä 

tarkastuksia, selvittämällä asioita omina aloitteina, sekä antamalla lausuntoja 

etenkin lainsäädäntömenettelyyn liittyen.767 Havaitessaan ongelmia, on 

oikeusasiamiehellä käytettävissä toimenpidevalikoima, johon kuuluvat 

huomautuksen ja käsityksen esittämiset, esityksen antaminen ja syytteen 

nostaminen.768 Kanteluasioiden käsittely muodostaa huomattavimman osan 

oikeusasiamiehen toiminnasta, ja kanteluiden määrän jatkuvasti lisääntyessä, 

myös toimenpiteiden määrä on kasvanut.769  

Oikeusasiamieslain 10 §:ssä säännellään oikeusasiamiehen 

keinovalikoimaan kuuluvasta huomautuksesta ja käsityksestä. Pykälän 1 

 
766 Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), Adopted by 

General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993, kohdat 3 f ja g. 
767 Kantelun tekemisestä ja käsittelystä säädetään oikeusasiamiehestä annetun lain 2–3 §:ssä, 

tarkastuksista 4 §:ssä ja omista aloitteista 5 §:ssä. Lausuntojen antamista ei laissa ole säädetty 

oikeusasiamiehen tehtäväksi. 
768 Huomautuksesta ja käsityksestä säädetään oikeusasiamieslain 10 §:ssä ja esityksestä lain 11 §:ssä. 

Syytteen nostamisesta säädetään perustuslain 110 §:ssä. 
769 Esimerkiksi vuonna 2019 oikeusasiamiehelle tehtiin 6 223 kantelua, joiden lisäksi 

oikeuskanslerilta siirtyi oikeusasiamiehen käsiteltäväksi 44 asiaa, omia aloitteita oli 95 ja 

lausuntoasioita 82. Vuosittaiset tilastot ovat luettavissa oikeusasiamiehen kertomuksista. 
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momentin mukaan, jos oikeusasiamies laillisuusvalvontaan kuuluvassa 

asiassa katsoo, että valvottava on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt 

velvollisuutensa täyttämättä, mutta harkitsee, ettei syytteen nostaminen tai 

asian saattaminen kurinpitomenettelyyn ole kuitenkaan tarpeen, hän voi 

antaa valvottavalle huomautuksen vastaisen varalle. Säädöksen 2 momentin 

mukaan, jos aihetta on, oikeusasiamies voi saattaa valvottavan tietoon 

käsityksensä lain mukaisesta menettelystä taikka kiinnittää valvottavan 

huomiota hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista edistäviin näkökohtiin.  

Tutkin tässä jaksossa ensin kysymystä siitä, miten tämä huomion 

kiinnittäminen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin 

käy ilmi eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa. Tarkastelen ensinnäkin 

sitä, kuinka usein ja mihin perus- ja ihmisoikeussäännöksiin ratkaisuissa 

viitataan. Laadullinen arviointi puolestaan keskittyy siihen, millaisia perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista edistäviä näkökohtia tuodaan esille ratkaisuissa 

ja miten näitä näkökohtia muotoillaan. 

Tutkimusmetodina on yhdistelmä määrällistä ja laadullista asiakirja-

analyysia. Tutkimusaineisto koostuu määrällisen tarkastelun osalta kaikista 

oikeusasiamiehen julkaisemista toimenpideratkaisuista770 kanteluihin, jotka 

on annettu vuosina 2015–2016 vireille tulleisiin asioihin (N=269). 

Oikeusasiamiehen pitkään noudattamana julkaisukäytäntönä on, että kaikki 

oikeudelliselta tai yleiseltä kannalta mielenkiintoiset ratkaisut ja kannanotot 

julkaistaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla.771 Kysymys on siis 

oikeusasiamiehen valitsemista, määritelmällisesti keskeisimmistä 

ratkaisuista. Tutkimusvuosien aineistossa niitä oli noin 18 prosenttia kaikista 

toimenpideratkaisuista.772 Aineiston arvioinnissa olen huomioinut sen, että 

oikeusasiamiehen verkkosivuilla olevista ratkaisuista on voitu lyhentää tai 

poistaa alkuperäisissä ratkaisuissa oleva oikeusohjeiden luettelo. Kun 

tutkimus on tehty julkaistujen ratkaisutekstien perusteella, viittaus 

 
770 Julkaistut toimenpideratkaisut ovat vain osa kaikista ratkaisuista. 
771 Ulkoisen tiedotuksen lähtökohtia on kuvattu oikeusasiamiehen vuoden 2000 kertomuksessa 

jaksossa ulkoinen tiedotus (s. 40). 
772 Toimenpideratkaisuja vuonna 2015 ja 2016 vireille tulleissa asioissa oli yhteensä 1 469 kpl. 
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esimerkiksi perustuslain säännökseen tarkoittaa sitä, että oikeusasiamies on 

pitänyt sitä ratkaisun kannalta erityisen relevanttina. Alkuperäisessä 

ratkaisussa oikeusohjeiden luetteloon on saatettu kirjata asiaan väljästi 

liittyviä perus- tai ihmisoikeuksia. 

Tutkimusaineisoon kuuluvista ratkaisuista suurin osa (214 kpl) on annettu 

käsityksen muodossa, muissa tapauksissa kyse on huomautuksesta tai 

esityksestä. Jakauma käsitysten, huomautusten ja esitysten välillä on varsin 

tasainen tutkimuksen kattamina vuosina. Ratkaisut jakautuvat useille eri 

hallinnonaloille.773 

Tutkimuksen kvantitatiivinen osuus koostuu tilastoidusta tiedosta siitä, 

kuinka usein ja mihin perusoikeussäännöksiin tai ihmisoikeussopimuksiin, 

perus- tai ihmisoikeuksiin liittyvään oikeuskäytäntöön tai ns. muihin 

ihmisoikeusstandardeihin774 ratkaisuissa viitataan. Taulukoin ratkaisuista 

viittaukset excel -taulukkoon seuraavan luokittelun mukaisesti: Viittaus 

perustuslakiin (pykälän/pykälien numerot); perusoikeussäännöstä tai 

ihmisoikeussopimusta täsmentävään lakiin/lakeihin; 

perustuslakivaliokunnan lausuntoon tai mietintöön; sellaiseen korkeimman 

oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun, jossa on sovellettu 

perusoikeussäännöstä- tai ihmisoikeussopimusta; oikeuskanslerin 

ratkaisuun; johonkin muuhun kansalliseen perusoikeussäännöstä- tai 

ihmisoikeussopimusta täsmentävään asiakirjaan; viittaus Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen (artikla, -t); Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisuun; Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suositukseen; 

johonkin muuhun Euroopan neuvoston julkaisemaan 

ihmisoikeusstandardiin; YK:n ihmisoikeussopimukseen (sopimus ja artikla), 

YK:n ihmisoikeussopimusvalvontaelimen yleiskommenttiin tai suositukseen; 

johonkin muuhun YK:n parissa laadittuun ihmisoikeusstandardiin; EU:n 

 
773 Oikeusasiamiehen asiakirjahallinnossa käytössä olevat hallinnonalat ovat: Edunvalvonta, 

kieliasiat, kirkko, lapsen oikeudet, liikenne ja viestintä, maa- ja metsätalous, opetus ja sivistys, poliisi, 

rikosseuraamus, sosiaalihuolto, sosiaalivakuutus, sotilasasiat ja puolustushallinto, syyttäjälaitos, 

terveydenhuolto, tulli, tuomioistuimet ja oikeushallinto, työ ja työvoima, ulosotto ja maksukyvyttömyys, 

yleiset kunnallisasiat, ulkomaalaisasiat, verotus, ympäristö ja muut.  
774 Perus- ja ihmisoikeusstandardeilla tarkoitan tässä yhteydessä soft law –tyyppisiä asiakirjoja. 
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perusoikeuskirjaan (artikla), Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuun 

ja/tai viittaus muuhun kansainvälisen oikeuden soft law –aineistoon. 

Taulukointi osoittautui toimivaksi muutoin paitsi yhden luokittelun osalta: 

Käytännössä kaikissa oikeusasiamiehen ratkaisuissa oikeusohjeena käytetään 

kansallista lainsäädäntöä. En kyennyt määrittelemään tutkimukseeni 

kuitenkaan yksiselitteistä tapaa erotella lakeja sen suhteen täsmentävätkö ne 

jotain perusoikeutta (tai kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattua 

ihmisoikeutta), joten viittaus perusoikeutta täsmentävään lakiin tai lakeihin 

osoittautui hankalaksi soveltaa.775 Silloin kun perusoikeussäännöksen ja 

tavallisen lain yhteys on selkeä, ja tämä tuodaan ratkaisussa esiin, tavallinen 

laki tai asetus toki jättää perusoikeussäädöstä vähemmän tulkinnanvaraa ja 

on siten olennainen kiinnitettäessä viranomaisen huomio perus- ja 

ihmisoikeuksiin, kuten myös Jaakko Husa on todennut.776  

Edellä kerrotusti valikoitujen ratkaisujen laadullinen arviointi sisältää 

tutkimusmenetelmänä omat rajoitteensa ja haasteensa. Pyrkiessäni 

yhdenmukaisuuteen, käytin arvioinnissa apuna seuraavia taulukoituja 

kysymyksiä: Tukeudutaanko ratkaisussa perusoikeuksien positiivisiin 

toimintavelvoitteisiin perustuslain 22 §:n mukaisesti joko viittaamalla 

kyseiseen pykälään tai muutoin? Arvioidaanko ratkaisussa yleisellä tasolla 

perus- tai ihmisoikeuksien ydintä tai reuna-alueita? Arvioidaanko ratkaisussa 

sitä, onko juuri tässä tapauksessa puututtu perus- ja ihmisoikeuksien ytimeen 

tai reuna-alueeseen? Käsitelläänkö ratkaisussa perus- ja ihmisoikeuksia 

yleisellä tasolla, moittimatta tai ohjaamatta viranomaista? Sisältyykö 

ratkaisuun yleisiä ilmaisuja perus- tai ihmisoikeuksien, tasa-arvon tai 

yhdenvertaisuuden edistämisestä? Onko valvottavan toiminta arvioitu perus- 

ja ihmisoikeusnäkökulmasta ongelmalliseksi tai puutteelliseksi?  

Lisäksi poimin aineistosta sellaisia ratkaisuja, joissa perus- ja 

ihmisoikeudet eivät olleet eksplisiittisesti esillä sen enempää oikeusohjeissa 

kuin asian sanallisessa arvioinnissa tai perusteluissa, mutta joissa siitä 

 
775 Käytännössä siis kaikissa tapauksissa, joissa oikeusohjeena oli perustuslain perusoikeuksia 

turvaava pykälä, viitattiin myös tätä täsmentävään lainsäädäntöön. 
776 Jaakko Husa on katsonut joutuisuusvelvoitteen olevan perustuslaillisen periaatevelvoitteen 

luontoisen. Husa 2002, s. 359.  



229 
 

huolimatta arvioni mukaan oli edistetty kantelijan perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista. Kyse oli usein ratkaisuista, joissa olisi ollut mahdollista tukeutua 

perus- ja ihmisoikeuksia selkeästi täsmentävään lainsäädäntöön tai ohjeisiin, 

eikä niissä siten ollut ikään kuin tarvetta hakea perusteluja suoraan 

perustuslain perusoikeussäädöksistä tai ihmisoikeussopimuksista.  

Lopuksi taulukoin aineiston määrällisten ja laadullisten luokittelutulosten 

pohjalta seuraavasti: 

A. Ratkaisut, joissa oikeusohjeina käytettiin tapaukseen nähden 

kattavasti perusoikeusnormeja, ihmisoikeussopimusmääräyksiä ja 

mahdollisesti muita perus- ja ihmisoikeusstandardeja (käytän näistä 

jatkossa yhteisnimitystä perus- ja ihmisoikeussäännöksiä); joissa 

perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä tapauksen arvioinnissa avattiin 

laajasti; joihin sisältyi perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää 

kokonaisvaltaista ohjausta kiinnittämällä huomiota esimerkiksi 

viranomaisen velvollisuuteen tuntea hallinnonalansa lainsäädäntö ja 

tukea tätä ohjauksen, koulutuksen avulla, ja joista tiedotettiin laajasti. 

B. Ratkaisut, joissa oikeusohjeina käytettiin suppeasti perus- ja 

ihmisoikeussäännöksiä, muutoin kuten A.  

C. Ratkaisut, joissa oikeusohjeina käytettiin suppeasti perus- ja 

ihmisoikeussäännöksiä; joissa perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä 

ratkaisussa käsiteltiin kapeasti, ja joissa ohjaus perus- ja 

ihmisoikeuksien paremmaksi huomioimiseksi oli ohuempaa kuin 

A:ssa tai B:ssä. 

D. Ratkaisut, joissa ei ollut lainkaan perus- ja ihmisoikeussäännöksiä, ja 

joiden perusteluissa ei käytetty perus- ja ihmisoikeuksiin 

oikeudellisesti kytkeytyvää kieltä, mutta joiden siitä huolimatta 

arvioin edistävän perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sitä kautta, 

että niissä kiinnitettiin valvottavan huomiota menettelyn 

virheellisyyteen tai puutteellisuuteen. 

Nämä neljä luokkaa eivät kuvaa ratkaisujen laadullista paremmuutta. 

Aineiston jakautuminen tällä tavoin on usein osittain kytköksissä myös itse 

kanteluasian tai oman aloitteen laatuun. Osa ratkaisuista on annettu asioissa, 
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jotka luonteensa puolesta ovat erityisen perusoikeusherkkiä. Aineistossa oli 

lopulta vain muutamia ratkaisuja (6 kpl), joissa ei mielestäni lainkaan 

kiinnitetty huomiota perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Taulukoin nämä 

luokkaan E. 

Taulukoinnin manuaalisuuden vuoksi siihen liittyy kauttaaltaan pientä 

tilastollista epävarmuutta. Helposti taulukoitavien oikeusohjeiden osalta 

epävarmuus ei liene tutkimustuloksen kannalta merkittävää. Laadullisen 

arvioinnin osalta luokitteluperusteeni, kuten myös johtopäätökseni ovat 

enemmän alttiita tilastolliselle harhalle, ja luokitteluperusteiden asettamisen 

mahdollisista ongelmista kannan tietenkin vastuun itse.  

4.3.2 Tulokset viitattujen oikeusohjeiden osalta 

Perustuslaissa turvattuihin perusoikeuksiin viitattiin oikeusohjeina 

aineistossa liki puolessa, 49 %:ssa (N=132), ratkaisuista. Yhteen 

perusoikeuteen viitattiin 27 %:ssa (N=73), kahteen 13 %:ssa (N=35) ja 

kolmeen tai useampaan 9 %:ssa (N=24) ratkaisuista. Yleisin oikeusohjeeksi 

nostettu perusoikeus oli hyvää hallintoa turvaava perustuslain 21 § (72 

ratkaisua). Perus- ja ihmisoikeuksien yleiseen turvaamisvelvollisuuteen 

(perustuslain 22 §) viitattiin 43 ratkaisussa. Seuraavina tulivat sosiaaliturvaan 

liittyvä perustuslain 19 § ja henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta 

koskeva 7 §, joihin kumpaankin viitattiin yli 20 ratkaisussa. Yksityisyyden 

suoja (10 §), yhdenvertaisuus (6 §) ja sananvapaus ja julkisuus (12 §) olivat 

seuraavina, kukin yli 10 ratkaisussa viitattujen perusoikeuksien joukossa. 

Yhtään viittausta aineistossa ei ollut oikeuteen liikkua vapaasti (9 §) tahi vaali- 

ja osallistumisoikeuteen (14 §), muihin perusoikeuksiin oli muutamia 

viittauksia. 

 

Taulukko 1: Viittaukset perustuslakiin oikeusasiamiehen 

toimenpideratkaisuissa (N=269). 
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Perustuslakivaliokunnan lausuntoon tai mietintöön oli viitattu 7 %:ssa

(N=18) ratkaisuista, lisäksi oli muutamia viittauksia eduskunnan muiden 

valiokuntien lausuntoihin tai mietintöihin. Korkeimman oikeuden tai 

korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun oli viitattu 8 %:ssa (N=22) ja 

valtioneuvoston oikeuskanslerin ratkaisuun 1 %:ssa (N=3) ratkaisuista.

Euroopan ihmisoikeussopimusta oli oikeusohjeena käytetty 12 %:ssa

(N=32) ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja 6 %:ssa (N=16)

ratkaisuja. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuihin oli sen sijaan 

viitattu vain reilussa 1 %:ssa (N=4) ratkaisuista, ja EU:n perusoikeuskirja oli 

esillä vain yhden ainoan kerran. Johonkin YK:n ihmisoikeussopimuksista oli 

viitattu 6 %:ssa (N=16) ratkaisuista, siis yhtä usein kuin Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin. 

Perusoikeussäännöksiin viittaaminen oli aineistossa siis ylivoimaisesti 

tavanomaisin tapa kiinnittää ratkaisu perus- ja ihmisoikeuskehikkoon, mikä 

ei liene yllättävää. Kuten ei sekään, että kansainvälisoikeudellisista 

asiakirjoista juuri Euroopan ihmisoikeussopimus oli käytetyin. Luontevaa niin 

ikään on se, että samassa ratkaisussa viitattiin usein useampaan kuin yhteen 

perus- tai ihmisoikeussäännökseen, ja pääsääntöisesti siten, että 

ihmisoikeussopimusviittaukset ikään kuin täydensivät perusoikeusviittausta.
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Se, mikä aineistossa oli yllättävää, oli perus- ja ihmisoikeussäännösten 

käyttämättä jättäminen sekä tietty epäjohdonmukaisuus. Kuten aiemmin 

mainitsin, taulukoin erikseen kaikki sellaiset ratkaisut, joissa arvioni 

perusteella oli kiinnitetty huomiota perus- ja ihmisoikeuksia edistäviin 

näkökohtiin, ja joissa oli tai joihin olisi voitu käyttää oikeusohjeena jotain 

perusoikeussäännöstä tai ihmisoikeussopimusta. Tällaisia ratkaisuja oli 201 

kpl (kokonaisaineisto N=269), siis selvästi enemmän kuin ratkaisuja, joissa oli 

edellä kerrotusti käytetty perus- ja ihmisoikeussäännöksiä (perusoikeudet 

N=132). Vaikka oma arviointini siitä, missä ratkaisussa perus- ja 

ihmisoikeusviittauksen olisi nähdäkseni voinut tehdä, oli varsin nopea, oli se 

ratkaisujen samankaltaisuuden vuoksi suhteellisen helppo toteuttaa 

yhdenmukaisesti. Esimerkiksi hyvään hallintoon liittyvien ongelmien yleisyys 

ja samankaltaisuus oli suorastaan hätkähdyttävä. Ratkaisuissa oli kuitenkin 

päädytty jokseenkin epäsystemaattisesti viittamaan perustuslain 21 §:ään tai 

jättämään tämä viittaus tekemättä.777 Tämä tulos voi toki johtua siitä edellä 

mainitusta seikasta, että kaikissa verkossa julkaistuissa ratkaisuissa ei ollut 

sovellettujen oikeusohjeiden luetteloa. Siten sellaiset ratkaisut, joissa 

perusoikeudet oli mainittu keskeisten sovellettavien oikeusohjeiden 

luettelossa, mutta niitä ei ollut käytetty ratkaisun perusteluissa sen 

tekstiosassa, eivät ole tulleet huomioiduksi.  

Todettakoon vielä, että kansainvälisoikeudelliseen soft law –aineistoon 

ratkaisuissa viitattiin varsin vähän. Yhdeksässä ratkaisussa viitattiin 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusstandardeihin, lähinnä vankilasääntöihin.778 

Kuudessa ratkaisussa oli käytetty YK:n ihmisoikeussopimuksen 

sopimusvalvontaelimen yleiskommenttia tai suositusta ja kerran oli viitattu 

YK:n vankeinhoidon vähimmäissääntöihin.779 Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutetun suosituksiin ei ollut tehty yhtään viittausta.  

 
777 Käsittelyn viivästymistä koskevissa ratkaisuissa vaikuttaisi olevan jossain määrin 

epäjohdonmukaisuutta myös sen osalta, mihin toimenpiteeseen oikeusasiamies turvautuu, joskin tätä 

selittää viivästyksen olennaisuus asian käsittelyn lopputuloksen kannalta. 
778 Euroopan neuvoston vankilasäännöt on hyväksytty Euroopan neuvoston ministerikomitean 

suosituksena, CoE CM Rec (2006)2, 11.1.2006. 
779 Nämä nk. Nelson Mandela -säännöt on hyväksytty uudistettuna YK:n yleiskokouksen 

päätöslauselman liitteenä, A/RES/70/175, 17 December 2015. 
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4.3.3 Tulokset laadullisten arviointikriteereiden osalta 

Seuraavaksi esittelen sitä, miten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

edistäviä näkökohtia tuotiin esille aineistoon sisältyvissä ratkaisuissa. 

Arvioinnin apuna käyttämäni taulukko osoittautui haastavammaksi täyttää 

kuin oikeusohjeita luokitteleva taulukko, joten oma tulkintani nousee osassa 

seuraavista kysymyksistä merkittävään rooliin.  

Sen lisäksi, että taulukoin perustuslain 22 §:ään tehdyt viittaukset 

määrällisesti, taulukoin myös sellaiset ratkaisut, joissa käsiteltiin julkisen 

vallan velvollisuutta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ilman 

viittausta kyseiseen pykälään. Näitä oli vain kaksi enemmän kuin edellisiä 

(43/45), joten vaikuttaa siltä, että silloin kuin ratkaisuun halutaan nostaa 

kyseisen perustuslain kohdan ydinsisältö, viittaus mainittuun pykälään myös 

tehdään. 

Tarkastelin aineistoa myös sen osalta, käsitelläänkö oikeusasiamiehen 

ratkaisuissa perusoikeussuojan intensiteettiä, toisin sanoen perus- ja 

ihmisoikeuksien ydin- ja reuna-alueita.780 Kovin yleistä ei tämän tyyppinen 

tarkastelu ollut: Kuudessatoista ratkaisussa käsiteltiin perus- tai 

ihmisoikeuksien ydin- ja reuna-alueita ja joissain otettiin kantaa siihen, mihin 

alueeseen käsillä oleva asia sijoittui. 

Oikeusasiamies antaa ratkaisunsa yleisimmin käsityksen muodossa. 

Useissa käsityksissä on sekä moittivia että ohjaavia elementtejä, joten 

merkitsin tarpeen tullen käsityksen sekä ohjaavaksi että moittivaksi. Ohjaavia 

käsityksiä tuli taulukkooni 172 kpl ja moittivia 135 kpl. Oikeusasiamiehen 

tilastoissa, joissa ratkaisut merkitään vain joko ohjaaviksi tai moittiviksi, on 

moittivia ratkaisuja ollut yleensä enemmän kuin ohjaavia.781 

 
780 Perustuslakivaliokunta listasi perusoikeusuudistuksen yhteydessä yleisiä perusoikeuksien 

rajoittamista koskevia vaatimuksia, joista yksi oli, että tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden 

ytimeen ulottuvaa rajoitusta (PeVM 25/1994 vp s. 5). Ks. aiheesta myös Viljanen V.-P. 2011, s. 144–145, 

Rautiainen – Neuvonen 2015, s. 31, Hautamäki 2011, s. 90–91, Gardbaum 2011, s. 389 ja Ojanen 2016, 

s. 318–329. 
781 Käyttämäni aineisto ja siitä laaditut tilastot perustuvat oikeusasiamiehen kanslian verkkosivuilla 

julkaistuihin ratkaisuihin, jotka edustavat vain osaa oikeusasiamiehen ratkaisuista. Oikeusasiamiehen 

vuosikertomuksessa julkaisemat kokonaistilastot ja valikoidusta aineistosta laaditut tilastot eivät siten 

ole keskenään vertailukelpoisia. 
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Esityksen muodossa annetut ratkaisut tilastoidaan oikeusasiamiehen 

asiakirjahallinnossa esityksiin virheen korjaamiseksi tai epäkohdan 

poistamiseksi, säännösten tai määräysten kehittämiseksi, loukkauksen 

hyvittämiseksi tahi sovitteluksi. Erillistä tilastointia esityksistä viranomaisen 

ohjeistusten tai koulutuksen kehittämisen osalta ei ole, ja alkoi vaikuttaa siltä, 

ettei niitä ollut kattavasti tilastoitu säännösten tai määräysten kehittämiseksi, 

jonne ne jaottelussa kuuluisivat. Lisäsin tämän havainnon tehtyäni näille 

esityksille oman kohdan kesken aineistoanalyysin, joten tulos koskee vain osaa 

aineistoa. Oikeusasiamiehen tilastoissa säännösten tai määräysten 

kehittämistä koskevia esityksiä oli vuosina 2015–2016 ratkaistuissa lähes 

1 500 asiassa yhteensä 25 kpl.782 Oman, vain julkaistut ratkaisut kattavan 

aineistoni (N=269) osassa oli vastaavia esityksiä yli kolmekymmentä. 

Huomion kiinnittäminen viranomaisen ohjeistukseen ja osaamiseen perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamiseksi on sekin tapa, jolla oikeusasiamies toteuttaa 

oikeusasiamieslain 10 §:n 2 momentissa säädettyä mahdollisuutta kiinnittää 

huomiota perus- ja ihmisoikeuksia edistäviin näkökohtiin.783 Tämä ei 

kuitenkaan käy kokonaisuudessaan ilmi oikeusasiamiehen tilastoista. 

Edellisten luokittelujen ja tekstianalyysin perusteella sijoitin 21 % (N=56) 

ratkaisuista neliportaisen taulukkoni luokkaan A, jossa oikeusohjeina 

käytettiin tapaukseen nähden kattavasti perus- ja ihmisoikeussäännöksiä; 

joissa perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä tapauksen arvioinnissa avattiin 

laajasti, ja joihin sisältyi perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää kokonaisvaltaista 

ohjausta kiinnittämällä huomiota esimerkiksi viranomaisen velvollisuuteen 

tuntea hallinnonalansa lainsäädäntö ja tukea tätä ohjauksen, koulutuksen 

avulla, sekä joissa päätöksestä tiedotettiin laajasti. Ainakin näissä ratkaisuissa 

voitaneen perus- ja ihmisoikeussäännöksiä arvioida käytetyn siten, että kyse 

on näiden oikeuksien edistämisestä. 

 
782 Kaikkien esitysten kokonaismäärä tuolla ajanjaksolla oli yhteensä 63. 
783 Oikeusasiamiehen vuoden 2017 toimintakertomuksen liitteeseen 4 on esimerkiksi koottu 

viranomaisille, lähinnä ministeriöille sekä valvoville viranomaisille (es. Maahanmuuttovirasto ja 

Valvira) annettuja esityksiä säädösten ja ohjeiden kehittämiseksi sekä virheiden korjaamiseksi. 

Lukumäärällisesti näitä esityksiä on vuonna 2017 n. 20. 
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Nostan tähän kolme esimerkkiä A-luokkaan sijoittamistani ratkaisuista.784 

Ensimmäinen koskee ratkaisua kanteluun, joka käsitteli kroonisen 

väsymysoireyhtymän puutteellista hoitoa Suomessa. Oikeusasiamiehen 

kannanotossa todetaan, että oireyhtymästä kärsivien potilaiden oikeus 

perustuslain 19 §:ssä säädettyyn sosiaaliturvaan ja erityisesti säännöksessä 

turvattuihin riittäviin ja yhdenvertaisiin terveyspalveluihin ei näytä kaikilta 

osin toteutuvan. Johtopäätöstä perustellessa perusoikeussäännöksiä avataan 

monipuolisesti. Oikeusohjeissa viitataan myös perustuslain 6 ja 22 §:iin. 

Ratkaisussa kehotetaan sosiaali- ja terveysministeriötä ohjaamaan 

sairaanhoitopiirejä ja kuntien perusterveydenhuollon yksiköitä kroonisen 

väsymysoireyhtymän diagnosoinnissa ja hoidon toteuttamisessa sekä 

kehittämään yhdenmukaista ohjeistusta.785 

Toinen esimerkki koskee oman aloitteen pohjalta annettua ratkaisua 

etälamauttimen käytöstä poliisin toiminnassa. Ratkaisun oikeusohjeina on 

sekä perusoikeussäännöksiä että kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin 

sisältyviä määräyksiä. Siinä esitellään paitsi kotimaista ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä, myös ihmisoikeussopimus-

valvontaelinten (Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai 

halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen 

komitean ja YK:n kidutuksen vastaisen komitean) ja eräiden muiden 

toimijoiden (Amnesty Internationalin ja Yhdistyneiden kuningaskuntien 

Poliisivalvontakomission, ja Australian New South Walesin osavaltion 

oikeusasiamiehen) näkemyksiä aiheesta. Ratkaisussa kehotetaan 

Poliisihallitusta laatimaan ohjeistus etälamauttimen käytöstä, kiinnitetään 

huomiota etälamauttimen käyttöön liittyvien ammatillisten valmiuksien 

ylläpitämiseen koulutuksen keinoin ja kehotetaan käytön valvontaan ja 

seurantaan.786  

 
784 Ks. myös muita samaan ryhmään sijoitettuja ratkaisuja: EOA 29.12.2015 dnro 2778/4/15 koskien 

suihkutuolia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, EOA 29.6.2017 dnro1554/2016 koskien vangin 

kirjeenvaihdon lukemisen perusteita ja salassapitoa ja EOA 22.12.2016 dnro 1113/2016 koskien Porin 

prikaatin menettelyä kieltää varusmiesten haastattelut. 
785 EOA 417/2015.  
786 AOA 1187/2015.  
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Kolmas esimerkki on kanteluratkaisu koskien lapsen kuulemista Suomen 

edustustossa. Siinä oikeusohjeina on sekä perusoikeussäännöksiä, että YK:n 

lapsen oikeuksien sopimus sekä sopimusta valvovan komitean 

yleiskommentti. Näitä kaikkia avataan kantelussa esitettyihin seikkoihin 

liittyen. Ratkaisussa kiinnitetään huomiota ohjeistukseen ja kerrotaan 

monipuolisesti näkemyksiä siitä, miten ohjeistusta voitaisiin edelleen 

kehittää. Toimenpiteet on saatettu sekä Maahanmuuttoviraston että 

ulkoasiainministeriön tietoon.787 

Seuraavaan luokkaan B sijoitin ratkaisut, joissa perus- ja 

ihmisoikeussäännöksiä käytettiin oikeusohjeina suppeasti, mutta muutoin 

ratkaisussa asiaa arvioitiin perus- ja ihmisoikeuksien kannalta 

kokonaisvaltaisesti ja ne sisälsivät myös monipuolista ohjausta ja/tai laajaa 

tiedotusta. Tähän luokkaan tuli 15 % (N=40) ratkaisuista. Katson myös näiden 

ratkaisujen selvästi edistäneen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

juurikin niissä olleen ohjauksen vuoksi. 

Esimerkkinä otan liikuntavammaisen vangin sijoittamista koskevan 

ratkaisun, jossa kantelija arvosteli muun muassa olosuhteitaan ja 

toimintamahdollisuuksiaan Helsingin vankilassa. Sijoittamisesta vastaavan 

viranomaisen osalta kannanotossa arvostellaan ennen kaikkea päätöksen 

perustelujen ongelmallisuutta. Tämän jälkeen ratkaisussa käydään kuitenkin 

laajasti läpi fyysiseltä toimintakyvyltään rajoittuneiden vankien sijoittamiseen 

ja olosuhteisiin liittyviä asioita etenkin yhdenvertaisuusperiaatteen 

näkökulmasta. Aluekeskusta ja vankilaa kehotetaan yhteistyössä 

selvittämään, ”kuinka jatkossa voidaan onnistua paremmin”. Ratkaisu on 

saatettu tiedoksi laajasti rikosseuraamusalalle ja lisäksi 

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Vaikka ratkaisussa ei suoraan viitattu perus- ja 

ihmisoikeussäännöksiin, siinä kiinnitettiin runsaasti huomiota perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämiseksi käytettävissä oleviin keinoihin.788  

Kolmanteen luokkaan C sijoitin ratkaisut, joissa perus- ja 

ihmisoikeussäännöksiä käytettiin oikeusohjeina suppeasti, ja tapauksen 

 
787 EOA 1088/2016. Ratkaisussa kerrotaan lisäksi, että apulaisoikeusasiamies on samana päivänä 

ratkaissut myös lapsen kuulemista Suomen edustoissa koskevan oman aloitteen AOA 2282/2015. 
788 EOA 2871/2016. 
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arviointi ja ohjaus olivat perus- ja ihmisoikeuksien kannalta myös suppeampia 

kuin edellisissä luokissa. Tähän luokkaan sijoittui 18 % (N=48) ratkaisuista. 

Esimerkkinä otan kanteluratkaisun koskien osaston aukiolon rajoittamista 

Vantaan vankilassa. Kyseessä oli ns. toistuva asia ja ratkaisussa lähinnä 

saatetaan aiemmin laadittu kannanotto tiedoksi. Tuo kannanotto sisältää 

viittauksen Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean 

kannanottoon ja siinä kiinnitetään huomiota riittävien henkilöstöresursseihin 

turvaamiseen. Kannanotto on myös saatettu oikeusministeriön ja 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön tietoon.789 Perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamista edistäviin näkökohtiin on siten tässäkin 

ratkaisussa kiinnitetty huomiota, mutta suppeammin kuin A ja B luokkiin 

sijoittamissani ratkaisuissa.790  

Luokkaan D sijoitin sellaiset ratkaisut, joissa oikeusohjeina ei ollut 

lainkaan perus- ja ihmisoikeussäännöksiä ja joiden perusteluissa ei viitattu 

perus- ja ihmisoikeuksiin, mutta joiden siitä huolimatta arvioin edistävän 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kyse oli huomion kiinnittämisestä 

hyvinkin käytännöllisiin asioihin. Tähän luokkaan sijoittui 40 % (N=108) 

ratkaisuista.  

Tähän luokkaan sijoittuvista ratkaisuista esimerkkinä käy kanteluratkaisu, 

joka koski kaupungin menettelyä koulun lakkauttamisen perumista koskevan 

kuntalaisaloitteen käsittelyssä. Ratkaisua on huolellisesti perusteltu kuntalain 

säännöksillä ja siinä on käytetty hyväksi myös korkeimman hallinto-oikeuden 

oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta. Lopputulemassa todetaan kaupungin 

menettelyn osoittaneen huolestuttavaa piittaamattomuutta laissa säädettyä 

asukkaiden suoraa osallistumisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia 

kohtaan. Ratkaisusta on helposti luettavissa mikä niin sanotusti meni pieleen, 

mutta siinä ei lähdetä avaamaan osallistumisoikeutta ja 

vaikuttamismahdollisuuksia perus- ja ihmisoikeuksina, eikä se suoraan ohjaa 

tai kehota viranomaista kehittämään toimintaansa niin, että kuntalaisten 

 
789 EOA 2226/2015. Ks. myös samaan ryhmään sijoitettu EOA 1442/2015 koskien huolellisuutta 

rajavartiolaitoksen haltuun ottaman omaisuuden käsittelyssä ja EOA 1790/2016 koskien päätöksen 

tekemistä hallintoriita-asiassa. 
790 Ks. tähän luokkaan sijoitetuista ratkaisuista myös EOA 1102/2016. 
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osallistumisoikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia edistettäisiin.791

Ratkaisu edustaa mielestäni ns. perinteistä laillisuusvalvontaratkaisua.792

Taulukko 2: Perus- ja ihmisoikeuksien käyttö oikeusasiamiehen 

ratkaisuissa (N=269)

Niissä 6 %:ssa (N=16) ratkaisuista, joissa ei mielestäni ollut kyse perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamisesta lainkaan, oli kyse esimerkiksi viranomaisten 

harkintavaltaan kuuluvasta tehtävien järjestelytavasta. Näissä tapauksissa 

kyse oli nähdäkseni kyse perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta 

selvästi merkityksettömistä eroista järjestelytavassa.

Lopuksi mainittakoon, että oikeusasiamieslain 3 §:ssä ja 10 §:ssä 

säädettyyn oikeusasiamiehen toimivaltaan tehtiin viittauksia käsityksinä 

annetuissa ratkaisuissa jossain määrin satunnaisesti. Toimivallan esille 

tuomiseen on aiemmin kiinnittänyt huomiota myös Kuusikko, jonka mukaan 

toimenpideratkaisuissa tällainen kytkentä tehtäisiin.793

791 AOA 3925/2016.
792 Ks. myös EOA 252/2016 koskien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten erityistä vastuuta 

suojella raskaana olevia naisia. Ratkaisussa kerrotaan hyvin konkreettisesti oikeusasiamiehen näkemys 

siitä, miten viranomaisen olisi tullut tapauksessa toimia. Tapauksessa olisi helposti voitu käyttää 

oikeusohjeina myös perusoikeussäännöksiä, ihmisoikeussopimuksia ja soft law -aineistoa.
793 Kuusikko on kiinnittänyt huomiota siihen, että huomautusta antaessaan oikeusasiamies liittää 

tämän valtaoikeuden oikeusasiamieslain 10 §:n 1 momentin mukaiseen toimivaltaan, mutta esimerkiksi 
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4.4 Yleistä turvaamisvelvollisuutta koskevia kannanottoja 

Kuten edellä on jo todettu, eduskunnan oikeusasiamiehen kanteluratkaisuissa 

perusoikeuksien yleiseen turvaamisvelvoitteeseen on viitattu useissa 

yhteyksissä joko viittaamalla täsmälliseen perusoikeusäännökseen tai 

yleisemmin velvollisuuteen edistää perusoikeuksien toteutumista. 

Tarkastelen näitä ratkaisuja erikseen yleiseen turvaamisvelvollisuuteen 

sisältyvä aktiivisuuden vaatimuksen johdosta. 

Olen käyttänyt edellä kuvatun ratkaisuaineiston lisäksi hyväkseni 

oikeusasiamiehen toimintakertomusten nk. perus- ja ihmisoikeusjaksoja, 

joihin vuosilta 2008–2018 oli poimittu 14 esimerkkiä ratkaisuista, joissa 

perusteluna oli käytetty perustuslain 22 §:n edellyttämää perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamista, useimmiten yhdessä jonkin toisen 

perusoikeuden ja tavallisen lainsäädännön rinnalla. Tarkastelemissani 

oikeusasiamiehen julkaisemissa toimenpideratkaisuissa vuosina 2015–2016 

vireille tulleisiin asioihin perusoikeuksien yleiseen turvaamisvelvoitteeseen 

viitattiin 43 kertaa, paria poikkeusta lukuun ottamatta jonkin toisen 

perusoikeuden rinnalla. Ylivoimaisesti useimmiten perusoikeuksien yleinen 

turvaamisvelvoite esiintyi aineistossa oikeusturvaa ja hyvää hallintoa 

turvaavan perustuslain 21 §:n yhteydessä, mikä selittyy suurelta osin sillä, että 

hallinnonalasta riippumatta puutteet hyvän hallinnon toteutumisessa ovat 

tyypillisiä oikeusasiamiehelle tulevien kanteluiden aiheina.794 

Hallinnonalojen ja asioiden kirjo, joissa oikeusasiamies on perustellut 

kantaansa perustuslain 22 §:ssä säädetyllä perus- ja ihmisoikeuksien yleisellä 

turvaamisvelvoitteella, on laaja. Esimerkkeinä asioiden kirjosta ja samalla 

muotoilusta otettaakoon seuraavat: 

 

 
ottamansa käsityksen yhteydessä tällaista liittämistä ei tehdä, mihin hän kiinnittää nimenomaista 

huomiota. Toisaalta hän esittää, että toimenpideratkaisuissa nykyään esitettäisiin toimivalta, mitä 

havaintoa oma tutkimukseni ei tue. Kuusikko 2011, s. 322–323 ja 427–428. 
794 Mainittakoon, että perustuslain erityisiin edistämistoimeksiantoihin aineistossa on viitattu 

seuraavasti: tasa-arvon edistämistä edellyttävään perustuslain 6 §:ään 13 kertaa, yhteiskunnalliseen 

osallistamiseen edellyttävään perustuslain 14 §:ään 0 kertaa ja väestön terveyden sekä jokaisen oikeutta 

asuntoon edistämiseen edellyttävään 19 §:ään 24 kertaa. 
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”Julkiselle vallalle on perustuslain 22 §:ssä asetettu velvoite turvata 

perusoikeuksien kuten julkisuuden toteutuminen. Asiakirjojen 

hävittäminen kesken niiden julkisuutta koskevan oikeudenkäynnin 

vaarantaisi julkisuusperiaatteen toteutumisen ja olisi siten myös 

perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuden vastaista. Viranomaisen 

rekisterinpitäjänä tai arkistonmuodostajana itse määrittelemät tietojen 

säilytysajat ja vastaavasti hävitysajat eivät voineet esillä olevassa 

tilanteessa syrjäyttää perustuslaissa taattua jokaisen oikeutta saada tieto 

julkisesta asiakirjasta.”795  

 

”Tuomioistuimelle voi syntyä yhdenvertaisuuslain, 

vammaissopimuksen sekä viime kädessä perustuslain 6 §:n ja 22 §:n 

nojalla velvollisuus tehdä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa 

tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi 

yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida tuomioistuimessa.”796  

 

”Viranomaisen on varmistuttava myös siitä, että sen antamat neuvot, 

ohjeet ja tiedotteet ovat riittävän selkeitä ja täsmällisiä, eivätkä ne 

aiheuta asiakkaan oikeuksien toteutumisen estymistä tai kaventumista. 

Oikeusasiamiehen mukaan nämä vaatimukset kuuluvat perustuslain 21 

§:n mukaisen hyvän hallinnon ja 22 §:n mukaisen viranomaisen 

perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuden piiriin.”797  

 

Harkintavaltaa rajoittavana säännöksenä perustuslain 22 § on nähty 

esimerkiksi suhteessa ulkomaalaislaissa turvattuun asianosaisen oikeuteen 

tietoon häntä koskevasta päätöksestä tulkitsemisella tai kääntämisellä. 

Oikeusasiamies on katsonut, että ”kun laissa ei oteta kantaa siihen, kumpi 

tavoista on ensisijainen, on oikeusasiamies katsonut, että se jää viranomaisen 

harkintaan, jota kuitenkin rajoittaa perustuslain 22 §:stä johtuva yleinen 

velvoite valita sellainen toimintatapa, joka parhaiten edistää perusoikeuksien 

 
795 EOA 4566/2017. 
796 EOA 339/2017. 
797 EOA 1463/2016. 
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toteutumista. Tapauksessa nämä näkökohdat puolsivat päätöksen 

kääntämistä. Perustuslain 22 §:n lisäksi kannanottoa perusteltiin perustuslain 

21 §:ssä turvatulla oikeusturvalla”.798 

Ennen YK:n vammaisyleissopimuksen voimaantuloa oikeusasiamies 

tukeutui perustuslain 22 §:ään edistääkseen esteettömyyttä. Oikeusasiamies 

piti esimerkiksi tärkeänä, että ”liikenteen turvallisuusvirasto perustuslain 22 

§:n perusoikeuksien edistämisvelvoitteensa mukaisesti pyrkisi 

käytettävissään olevin keinoin edistämään ravintolavaunujen esteettömyyttä 

esimerkiksi vaikuttamalla siihen, että ravintolavaunun rakenteiden 

esteettömyyttä koskevat vaatimukset sisällytettäisiin asianomaisiin EU-

säännöksiin”.799  

Varsin harvinaisessa yhteydessä perusteli apulaisoikeusasiamies 

kantaansa perustuslain 22 §:ään vedoten kanteluratkaisussa, joka koski 

Ritarikuntien hallintoa, joka on perustettu tasavallan presidentin vuonna 1942 

asetuksella. Perustuslakivaliokunta oli katsonut, että Ritarikuntien kanslian 

kansliasääntö tulee antaa asetuksena.800 Tätä ei ollut voitu tehdä, koska 

Tasavallan presidentillä ei nyttemmin ole omaa asetuksenantovaltaa. 

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että tilanne ei ole perustuslain 22 §:n 

näkökulmasta virkamiesten tai työntekijöiden kannalta tyydyttävä ja esitti, 

että valtioneuvoston kanslia valmistelisi ritarikuntien kansliaa koskevan 

säädösmuutoksen.801  

Kuten aiemmin todettu, perustuslain 22 § esiintyy ratkaisuissa useimmiten 

jonkun toisen perusoikeussäädöksen rinnalla, kuten seuraavissa ratkaisuissa: 

 

”Maistraatin olisi tullut perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen 

edistämisvelvollisuuden mukaisesti huolehtia siitä, että kantelijan 

oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen toteutuu luovutettaessa 

turvakiellon alaisia osoitetietoja lapsen yhteishuoltajalle. Tiedot oli 

 
798 EOA 5223/2016.  
799 EOA 651/2015. 
800 PeVL 9/1995 vp. 
801 AOA 2175/2015. 
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luovutettu henkilölle, jonka muodostaman uhan vuoksi turvakielto oli 

myönnetty.” (Perustuslain 22 § sekä 7 § ja 10 §).”802  

 

Toimeentulotukihakemuksen käsittelyaikaa koskevassa 

kanteluratkaisussa on katsottu, ”kunnalla on perustuslain 22 §:n 

nimenomaisen säännöksen mukaan yleinen velvollisuus turvata 

perusoikeuksien toteutuminen”. Tätä ajatellen ”kunnan tulee huolehtia 

siitä, että toimeentulotukiasiat käsitellään toimeentulotukilaissa 

säädetyssä määräajassa.” (Perustuslain 22§ sekä 19 § ja 21 §).803  

 

Perusoikeuksien turvaamisvelvollisuutta koskevissa oikeusasiamiehen 

ratkaisuissa on kiinnitetty huomiota myös eduskunnan budjettivallan käytön 

keskeiseen merkitykseen julkisen vallan kyvylle suoriutua perus- ja 

ihmisoikeusvelvoitteistaan. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi 

aluehallintovirastojen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

voimavarojen riittämättömyydestä suhteessa lakisääteisiin tehtäviin.804  

Turvaamisvelvollisuus on tullut esille myös kielellisten oikeuksien 

toteuttamisessa. Viranomaisen toimintaa on pidetty perusoikeuksien 

edistämisvelvoitteen näkökulmasta muun muassa ”kritiikille alttiina”, kun se 

ei ollut ryhtynyt tai edes ilmoittanut ryhtyvänsä omalta osaltaan 

asianmukaisiin toimenpiteisiin esillä olleen puutteen korjaamiseksi.805 On 

myös katsottu, että viranomaisen passiivisuus asiassa ei ole ”täyttänyt julkisen 

vallan velvollisuutta ryhtyä omatoimisesti perusoikeuksia edistäviin 

toimenpiteisiin, kun se ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin mainittujen 

suositusten julkaisemiseksi myös ruotsiksi, vaan oli jo pidemmän aikaa 

jättänyt tilanteen korjaantumisen epämääräisessä tulevaisuudessa 

hyväksyttävien EU-standardien varaan”.806  

 
802 AOA 4372/2012. 
803 AOA 2785/2009. 
804 EOA 4019/2011 sekä 203 ja 871/2011. Ks. myös EOA 879/2008 ja 1739/2008. 
805 EOA 3463/2009. 
806 AOA 930/2010. 
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Perustuslain 22 § on ollut esillä myös hyvitysesitysten yhteydessä. 

Tapauksessa, jossa riita-asian käsittely oli kestänyt yleisissä tuomioistuimissa 

yli seitsemän vuotta ja kolme kuukautta, oikeusasiamies katsoi, että 

tuomioistuinkäsittelyn kesto oli loukannut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

6 artiklaa ja samalla myös perustuslain 21 §:n 1 momenttia. Lisäksi 

oikeusasiamies totesi, että julkinen valta ei ollut kantelijan kohdalla kyennyt 

turvaamaan perustuslain 22 §:ssä edellytetyin tavoin perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutumista.807  

Oikeusasiamies on esittänyt valvottavalle käsityksiä myös nimenomaisesti 

perusoikeuksien edistämiseen vedoten, kuten esimerkiksi sisäilmaongelmien 

poistamista koskevassa ratkaisussa, jossa vedottiin julkiselle vallalle 

perustuslaissa asetettuun nimenomaiseen velvoitteeseen huolehtia työvoiman 

suojelusta ja edistää väestön terveyttä.808 Oikeusasiamiess on myös pitänyt 

perusoikeuksien edistämisvelvoitteen näkökulmasta kritiikille alttiina sitä, 

että viranomainen ei ollut ryhtynyt tai edes ilmoittanut ryhtyvänsä 

asianmukaisiin toimenpiteisiin korjatakseen puutteen, joka liittyi 

viranomaislomakkeen ruotsinkielisen version puuttumiseen.809  

4.5 Edistämisestä oikeusasiamiehen lausunnoissa 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan laillisuusvalvojan rooliin 

perusoikeuksien puolustajana kuuluu yksilön oikeuksien edistämisen ja 

viranomaistoiminnan ohjaamisen lisäksi oikeustilan kehittäminen siten, että 

perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin.”810 

Oikeusasiamies antaakin vuosittain jopa useita kymmeniä 

lainsäädäntölausuntoja, joissa kiinnitetään huomiota perus- ja 

ihmisoikeuksiin. Olen tarkastellut ja ryhmitellyt tätä kappaletta varten 

 
807 EOA 1458/2010. Tapauksessa OA ei kuitenkaan esittänyt hyvitystä johtuen siitä, että riita-

asioiden tuomioistuinkäsittelyn osalta oli jo tuolloin säädetty nimenomaisista oikeussuojakeinoista 

oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämiseksi.  
808 EOA 2788/2007 ja hieman toisin muotoiltuna EOA 953/2007. 
809 EOA 3463/2009. 
810 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuodelta 2014, s. 24. 
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vuosina 2017–2018 annettuja lausuntoja siitä näkökulmasta, miten niissä 

kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin 

näkökohtiin.  

Oikeusasiamies voi ensinnäkin esittää lausuntojen substanssiarvioinnissa 

näkemyksensä siitä, miten ehdotettu sääntely suhteutuu perusoikeus- tai 

ihmisoikeussäännöksiin esimerkiksi seuraavasti: 

”Pidän kuitenkin selvänä, että epäilyn tulisi jatkossakin perustua 

konkreettisiin seikkoihin. Esimerkiksi perustelujen maininta, jonka 

mukaan rikollisen etnisyys on mahdollinen tulevaa rikollista toimintaa 

ennustava tekijä, ei saa johtaa siihen, että henkilön henkilötietoja pelkän 

rikollisen menneisyyden perusteella voitaisiin käsitellä tämän 

lainkohdan tarkoittamassa yhteydessä. Tällainen menettely voi johtaa 

perusoikeutena turvatun yksityiselämän epäasianmukaiseen 

loukkaamiseen.”811 

Kannanotot voivat liittyä myös perusoikeuksien väliseen punnintaan, 

kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta annetussa 

lausunnossa, jossa oikeusasiamies katsoi, ettei tietosuoja mitenkään voi olla 

sellainen oikeushyvä, jonka loukkaaminen oikeuttaisi hallinnollisen sakon 

kautta tosiasiallisesti loukkaamaan muita oikeushyviä ja muiden 

perusoikeuksien toteutumista viranomaisten toiminnassa.812 Samassa 

lausunnossa oikeusasiamies kiinnitti huomiota myös julkisen vallan yleiseen 

velvollisuuteen turvata perusoikeuksien toteutuminen myös sitä kautta, että 

toimivaltaisen viranomaisen tulee olla riittävästi resursoitu tehtävien 

hoitamiseksi.813 

Oikeusasiamies on käsitellyt lausunnoissaan myös perusoikeussääntelyn 

systematiikkaa esimerkiksi luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevassa 

asiassa, jossa työryhmä oli pohtinut kvalifioidun lakivarauksen 

sääntelytekniikan poistamista ja jättäytymistä perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten varaan. Työryhmä on kuitenkin päätynyt nykyisen 

sääntelymallin säilyttämiseen, jota linjausta oikeusasiamies piti perusteltuna 

 
811 Näin esim. EOA 7249/2017.  
812 EOA 4185/2017.  
813 ibid. 
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perusoikeussääntelyn systematiikan ja perusoikeussuojan merkityksen 

kannalta.814  

Oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota yleisellä tasolla myös 

lainsäädännön esitöiden merkitykseen perusoikeussäännösten yleiselle 

tasolle jäävän sääntelytarkkuuden vuoksi, ja kehottanut syventämään esitöitä, 

joilla perustuslakituomioistuimen puuttuessa on suuri merkitys 

oikeuslähteenä.815 

Oikeusasiamies voi myös kehottaa hankkimaan asiassa 

perustuslakivaliokunnan lausunnon, kuten asiassa, jossa perusoikeuteen 

puuttuminen arvioitiin varsin vähäiseksi816, ja toisaalta asiassa, jossa 

esityksen suhdetta perustuslakiin oli luonnoksessa tarkasteltu varsin 

monipuolisesti.817 

Viimeaikaisista lausuntoasioista perus- ja ihmisoikeuksien kannalta 

kenties laajin kokonaisuus koski perusoikeusherkkiä sotilas- ja 

siviilitiedustelua koskevia lakiehdotuksia.818 Ehdotuksiin sisältyi jo toteutunut 

perustuslain 10 §:n muutos, jossa perustuslakiin lisättiin uusi 

luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista koskeva sääntely, jonka 

mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 

selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista 

toimenpiteistä.819 Sotilas- ja siviilitiedustelua koskevissa oikeusasiamiehen 

lausunnoissa arviotiin monipuolisesti käsillä olevien perusoikeuksien alaa ja 

rajoitusedellytyksiä. Lausunnossa ehdotuksesta sotilastiedustelua koskevaksi 

lainsäädännöksi on esimerkiksi nostettu esiin sotilaallisen toiminnan 

jääminen perusoikeussuojan ulkopuolelle, jolloin oikeusasiamies on katsonut 

sotilaallisen toiminnan täysin puutteellisen määrittelyn lakiehdotukseen 

 
814 EOA 5048/2016. Kannanottoa perusteltiin myös perusoikeuksien välisellä punninnalla 

huomauttaen, että kvalifioidun lakivarauksen poistaminen yhden perusoikeuden kohdalta merkitsisi 

perusteetonta erontekoa luottamuksellisen viestin salaisuuden suojan sääntelytavassa suhteessa muihin 

perusoikeuksiin. 
815 ibid. 
816 Näin esim. EOA 3387/2018 ja EOA 359/2018.  
817 EOA 1436/2018.  
818 Tiedustelulainsäädäntökokonaisuus useista hallituksen esityksistä: HE 202/2017 vp, HE 

203/2017 vp, HE 198/ 2017 vp ja HE 199/2017 vp. 
819 Muutos 5.10.2018/817.  
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sisältyvissä säännöksissä hyvin ongelmalliseksi ja pitänyt välttämättömänä, 

että sotilaallinen toiminta määritellään laissa mahdollisimman täsmällisesti ja 

tarkkarajaisesti.820 Ulkomailla toteutettavaa siviilitiedustelua koskevaan 

ehdotuksen perustelujen osalta arvioitiin, että ne ohittavat  

”…eräitä varsin perustavaa laatua olevia 

perusoikeuksien/ihmisoikeuksien huomioon ottamiseen velvoittavia 

säännöksiä silloin kun menetelmiä käytetään Suomessa. Tällaisia ovat 

muun muassa kotirauhan suoja ja yksityiselämän suojaan liittyvät kiellot 

tai menetelmän käytöstä ilmoittamista koskevat säännökset. Kysyttävä 

on, miksi tällainen suoja ei ole tarpeen Suomen ulkopuolella menetelmiä 

käytettäessä. Miksi suomalaisen tiedustelutehtävää hoitavan 

virkamiehen ei ulkomailla toimiessaan olisi kunnioitettava esimerkiksi 

asianajajan ja hänen päämiehensä välisiin keskusteluihin kuuluvaa 

asianajosalaisuutta?821 

Onko perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämistä kuitenkaan 

mielekästä kytkeä perusoikeuksien rajoittamispyrkimysten vastustamiseen? 

Hahmotan perus- ja ihmisoikeuksien puolustamisen niihin kohdistuvia 

kaventamispyrkimyksiä vastaan oikeuksien edistäminen-turvaaminen 

(promote-protect) dikotomiassa vahvemmin turvaamisen alaan kuuluvaksi. 

Rajanveto on kuitenkin häilyvä, sillä huomion kiinnittäminen perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen puutteisiin voitaneen nähdä myös oikeuksien 

edistämisenä. Kaventamispyrkimyksen taustalla kun voi olla tilanne, jossa 

tiettyä asiaa, kuten sotilaallista toimintaa, ei lähtökohtaisesti nähdä perus- ja 

ihmisoikeuksien suojaamana toimintana. Toisaalta kyse voi olla, kuten 

vuonna 2008 nk. Lex Nokian tapauksessa, tilanteesta, jossa ehdotetulla lailla 

olennaisesti poistetaan tai ainakin merkittävästi vähennetään voimassa olevan 

lain mahdollisia perustuslain vastaisia kohtia.822 

 
820 EOA 2659/2017. 
821 EOA 2821/2017. 
822 Saraviita 2009, s. 435–446.  
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4.6 Edistämisestä oikeusasiamiehen kertomuksissa 

Oikeusasiamies on alkuperäisen funktionsa mukaisesti nimenomaan 

eduskunnan oma laillisuusvalvoja, eikä laillisuusvalvonnan tehtävä ole antaa 

palautetta ainoastaan kantelijalle ja kantelun kohteelle, vaan myös 

lainsäätäjälle.823 Toimintansa kautta oikeusasiamies saa runsaasti tietoa siitä, 

miten lait käytännössä turvaavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tätä 

tietoa oikeusasiamies puolestaan välittää eduskunnalle antamalla vuosittain 

oikeusasiamieslain 12 §:n mukaisesti kertomuksen ”toiminnastaan sekä 

lainkäytön, julkisen hallinnon ja julkisten tehtävien hoidon tilasta samoin 

kuin lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista kiinnittäen tällöin erityistä 

huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen”.824  

Perustuslakivaliokunnan toivomuksesta kertomukseen on vuodesta 1995 

lähtien sisällytetty erityinen jakso puutteista ja parannuksista perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisessa.825 Apulaisoikeusasiamiehenä 

perusoikeusuudistuksen aikaan toiminut Pirkko K. Koskinen piti perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista koskevan jakson lisäämistä uudistuksen 

ainoana varsinaisena uutuutena oikeusasiamiehen toiminnan kannalta.826 

Jakso sisältää puutteiden ja parannusten lisäksi tietoa myös oikeusasiamiehen 

viranomaisille antamista esityksistä säädösten ja ohjeiden kehittämiseksi sekä 

virheiden korjaamiseksi.827 Perustuslakivaliokunta on pitänyt jaksoa 

konkreettisuudessaan hyödyllisenä välineenä tyypillisten tai pitkään 

jatkuneiden puutteiden esille nostamisessa.828  

Oikeusasiamiehen kertomuksen käsittely perustuslakivaliokunnassa ja 

eduskunnan täysistunnossa on valtiosääntöisesti merkittävää keskustelua 

 
823 Haapaniemi 2002, s. 615. 
824 Tässä kohden voidaan havaita pieni ero oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välillä. Perustuslain 

108.3 §:n mukaan oikeuskanslerin tulee antaa vuosittain kertomus virkatoimistaan ja lain 

noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Oikeusasiamies 

puolestaan antaa perustuslain 109.2 §:n mukaan kertomuksensa eduskunnalle toiminnastaan sekä 

lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista. Ks. Husa 2002, alaviite 52. 
825 PeVM 25/1994 vp. 
826 Koskinen, 1998 s. 974. 
827 Ks. av. 35 ja PeV 25/1994 vp. 
828 PeVM 13/2010 vp — K 14/2010 vp. 
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paitsi niistä puutteista ja parannuksista, joita perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisessa on havaittu, myös niistä keinoista, joilla perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämiseen voidaan kiinnittää huomiota. Ainutlaatuisuus 

tulee esiin myös siinä, että oikeusasiamies on itse läsnä täysistunnossa 

vastaamassa kansanedustajien kysymyksiin. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukseen sisältyy jakso 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta. Sen käsittelyyn ei kuitenkaan sisälly 

Ihmisoikeuskeskuksen vuoropuhelua eduskunnan kanssa, sillä 

Ihmisoikeuskeskuksen edustajalla ei ole läsnäolo-oikeutta eduskunnan 

täysistunnossa silloin, kun eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta 

käsitellään. Tämä oikeus on vain eduskunnan oikeusasiamiehellä (ei siis edes 

apulaisoikeusasiamiehillä). Ihmisoikeuskeskus ei erillisenä instituutiona ole 

ollut ainakaan toistaiseksi edustettuna oikeusasiamiehen kertomuksen 

luovutustilaisuudessa eduskunnan puhemiehelle, tai sen käsittelyssä 

eduskunnan eri valiokunnissa. 

Vuoden toiminnan tarkastelun lisäksi myös oikeusasiamiehen ja 

apulaisoikeusasiamiesten kertomuspuheenvuoroissa on mahdollisuus 

kiinnittää huomiota perus- ja ihmisoikeuksiin ja niiden edistämiseen. 

Oikeusasiamiehen vuoden 2012 kertomuspuheenvuorossa oikeusasiamies 

Jääskeläinen käsitteli esimerkiksi sitä, miten oikeusasiamiehen 

toimintatapojen kehittämisessä kansalaisnäkökulma on pyritty ottamaan 

huomioon korostamalla muun muassa konkreettisen ja pikaisen avun 

antamista, kansalaisten neuvontaa sekä hyvitystä ja sovittelua. 

Perustuslakivaliokunta puolestaan totesi kertomuksen johdosta 

oikeusasiamiehen näkökulman ja toimintatapojen muutoksen vastaavan 

hyvin niihin toiminnan joustavoittamista ja kansalaisnäkökulmaa korostaviin 

toivomuksia, joita valiokunta on viime aikoina oikeusasiamiehen kertomusten 

ja oikeusasiamieslain muutosten käsittelyn yhteydessä esittänyt.829 Vuoden 

2019 kertomuksessa apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen puolestaan käsitteli 

sitä, kuinka hyvä hallinto turvaa perus- ja ihmisoikeuksia perusopetuksessa. 

Puheenvuorossa myös kuvataan kansallisen ihmisoikeusinstituution 

 
829 PeVM 9/2012 vp — K 5/2012 vp. 
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yhteistyötä YK:n ihmisoikeuskasvatusta koskevan julistuksen mukaisen 

ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistämiseksi muun muassa 

opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

Vuonna 1998 Pirkko K. Koskinen totesi, että ”eduskunnassa käydyistä 

keskusteluista eivät ihmis- ja perusoikeudet paljon kostuneet... Perus- ja 

ihmisoikeusjaksojen varjolla käytettiin useita puheenvuoroja. Niissä 

tyydyttiin lähinnä vain kritisoimaan laillisuusvalvojia henkilöinä, ao. 

virastojen toimintaa yleensä, eduskunnassa käytyjen keskustelujen 

pintapuolisuutta (!) ja laillisuusvalvojien toimivallan kapeutta. Sen sijaan ei 

puhuttu mitään ihmis- ja perusoikeuksien tilasta tai siitä, miten 

oikeusasiamies voisi tai hänen pitäisi valvoa niiden toteutumista.”830  

Perus- ja ihmisoikeuksien ”varjolla” käytettävien puheenvuorojen määrää 

täysistunnossa en lähde arvioimaan, mutta puheenvuoroja kertomus 

aiheuttaa. Toivottavaa kuitenkin olisi, että Teuvo Pohjolaisen kuvaama 

systemaattinen yhteenveto tulkintatapauksista, jotka nimenomaan 

oikeusasiamiehen kertomuksessa tulevat raportoiduksi laajemmin 

hallinnonalakohtaisessa tai asiaryhmittäisessä raportoinnissa, ja joka takaa 

sen, että perus- ja ihmisoikeuksien ohjausvaikutus tulee hyvin esille myös 

yksittäisten tapausten selostamisen yhteydessä, saisi parlamentarismin 

arvovaltaisimmalla areenalla huolellisen ja asiallisen käsittelyn.831 

4.7 Yhteenveto ja johtopäätökset oikeusasiamiesinstituution 
roolista perus- ja ihmisoikeuksien edistäjänä 

Eduskunnan nykyinen oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on lukuisissa 

yhteyksissä korostanut perinteisen laillisuusvalvonnan ohella perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen edistämistä oikeusasiamiehen tehtävänä. 

Tämä näkyy hänen mukaansa kaikessa toiminnassa siten, että oikeusasiamies 

ei arvioi ainoastaan viranomaisten toiminnan laillisuutta vaan myös sitä, 

olisivatko ne jollakin muulla tavalla toimimalla voineet paremmin edistää 

 
830 Koskinen 1998, s. 978–979. 
831 Pohjolainen – Tarukannel 2006, s. 975. 
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perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.832 Oikeusasiamieslain 10 § 2 

momentissa oikeusasiamiehelle on säädetty nimenomainen mahdollisuus 

kiinnittää huomiota perus- ja ihmisoikeuksia edistäviin näkökohtiin osana 

käsityksiä. Lain säätämisvaiheessa perus- ja ihmisoikeuksien edistämiselle ei 

kuitenkaan annettu oikeudellisesti erottuvaa merkitystä näiden oikeuksien 

toteutumisen valvontaan verrattuna. Vaikuttaa siltä, että tällainen merkitys 

olisi kuitenkin muotoutunut, ja yhä muotoutuu, toisella tapaa: 

oikeusasiamiehen toiminnan, valtiosääntöisen vuoropuhelun ja 

oikeusasiamiehelle annettujen uusien tehtävien myötä. Muutos koskee 

oikeusasiamiehen tehtävää kokonaisuudessaan, mutta sen voi ajatella 

kiteytyvän ratkaisutoiminnassa juuri käsitysten ilmaisemiseen. 

Selvitin tätä jaksoa varten tutkimistani 269 oikeusasiamiehen 

julkaisemista toimenpideratkaisuista sitä, mihin perusoikeussäännöksiin, 

ihmisoikeussopimuksiin, ja muihin perus- ja ihmisoikeuslähteisiin 

oikeusasiamiehen ratkaisuissa viitataan, sekä sitä, miten huomiota perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämiseen kiinnitetään oikeusasiamiehen ratkaisuissa. 

Lisäksi tutkin oikeusasiamiehen antamia lausuntoja ja käsittelin lyhyesti 

oikeusasiamiehen eduskunnalle antamaa kertomusta perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisen osalta. 

Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että miltei puolessa tutkituista 

ratkaisuista oli oikeusohjeina käytetty perusoikeussäännöksiä (49 %), 

ihmisoikeussopimuksia (Euroopan ihmisoikeussopimus 12 %, jokin YK:n 

ihmisoikeussopimus 6 %) ja/tai muita perus- ja ihmisoikeuslähteitä. 

Perusoikeussäännöksistä hyvää hallintoa turvaava perustuslain 21 § oli 

ylivoimaisesti useimmiten käytetty säännös. Suurimmassa osassa niistä 

ratkaisuista, joissa eksplisiittistä viittausta perus- ja ihmisoikeuksiin ei ollut, 

voidaan kuitenkin nähdä oikeusasiamiehen kiinnittäneen huomiota perus- ja 

ihmisoikeuksia edistäviin näkökohtiin, joko niin, että ratkaisussa oli 

oikeusohjeena käytetty perus- ja ihmisoikeuksia täsmentävää lainsäädäntöä 

ja/tai niin, että sen perusteluissa käsiteltiin perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista, usein hyvinkin käytännöllisellä tasolla. Näiden ratkaisujen 

 
832 Oikeusasiamies Jääskeläisen puheenvuoro. Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2012, s. 15.  
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perustelu olisi siten voinut helpostikin kytkeä selkeämmin perus- tai 

ihmisoikeussäännöksiin.  

Huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin 

ilmaistiin tutkitussa aineistossa usein seuraavan tyyppisillä ilmauksilla: 

”Toimimalla toisin…”, ”parempi menettely olisi…” tai ”tulisi pyrkiä…”. Etenkin 

moittivissa käsityksissä valvottavan toiminta oli ratkaisussa arvioitu perus- ja 

ihmisoikeusnäkökulmasta ”ongelmalliseksi” tai ”puutteelliseksi”. Osassa 

ratkaisuista valvottavaa ohjattiin kehittämään toiminnan ohjeistusta tai 

henkilöstön koulutusta, jotta perus- ja ihmisoikeudet tulisivat paremmin 

huomioiduksi viranomaisen toiminnassa. Yli kolmannes tutkimistani 

ratkaisuista oli sellaisia, joissa perus- ja ihmisoikeuksia oli perusteluissa 

käytetty laajasti ja monipuolisesti.833 Ratkaisusta tiedottaminen 

hallinnonalalle ja julkisuuteen on myös merkittävä tapa kiinnittää huomiota 

perus- ja ihmisoikeuksia edistäviin näkökohtiin yleisemmin.  

Miksi oikeusasiamiehen ratkaisuissa ei sitten, aina kun se olisi mahdollista, 

käytetä mahdollisuutta viitata perusoikeussäännöksiin tai 

ihmisoikeussopimuksiin? Vaikka kanteluratkaisut ovat muodollisesti 

oikeusasiamiehen henkilökohtaisia käsityksiä, niille oikeusjärjestyksessämme 

muodostunut, ja jatkuvasti muodostuva, asema riippuu ennen kaikkea 

perusteluista ja niiden vakuuttavuudesta.834 Kysymys siitä, lisääkö perus- ja 

ihmisoikeuksiin vetoaminen ratkaisussa automaattisesti perustelujen 

vakuuttavuutta riippuu paitsi perustelujen laadukkuudesta, myös muun 

muassa siitä, mikä perus- ja ihmisoikeuksien asema yhteiskunnassamme on 

yleisemmin. Jos ja kun laillisuusvalvonnan toimenpidekynnys on myös 

alentunut juurikin valvonnan painopisteen siirtymisen johdosta,835 voidaan 

perus- ja ihmisoikeuksiin vetoaminen nähdä mahdollisesti turhan järeänä 

aseena varsin käytännöllisissä asioissa. Perus- ja ihmisoikeudet toisaalta 

perustavaa laatua olevien arvojen suojana, ja toisaalta arkisina 

toimintatapoina, kuten käsittelyn joutuisuutta ohjaavina periaatteina,836 

 
833 Luen tähän sekä A, että B ryhmään sijoittamani ratkaisut. Ks. edellä jakso 5.  
834 Haapaniemi 2002, s. 606. 
835 Husa 2002, s. 352–376, 352. 
836 Ibid. s. 359. 
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voivat olla valvottaville vaikeasti avautuvia, jopa paradoksaalisia. 

Ymmärryksen lisäämiseen perus- ja ihmisoikeuksista oikeusasiamiehen 

ratkaisujen perusteluissa on varmasti tarpeen kiinnittää huomiota, kuten 

monissa ratkaisuissa jo tehdäänkin. Oikeudellisesti velvoittaviin määräyksiin 

perustuvien arvioiden ja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi annettujen 

suositusten selkeämpi erottelu voisi olla yksi tapa lisätä tätä ymmärrystä.837 

Tätä ajatellen oikeusasiamiehen ratkaisujen rakenteen selkeys ja sisällöllinen 

ymmärrettävyys ovat tärkeitä tekijöitä.838 Tähän on myös Kuusikko 

kiinnittänyt huomiota omassa tutkimuksessaan. Hän on pitänyt 

ongelmallisena sitä, että huomion kiinnittäminen perus- ja ihmisoikeuksiin 

voi olla oikeudellisen argumentin osana, ”jos ajatuksena on, että 

oikeusasiamiehen kannanotto olisi ensisijaisesti oikeudellinen, olisi tällöin 

myös ratkaisujen sanallisissa ilmaisuissa saatava selkeästi näkyviin se, milloin 

kysymys on yleensä perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta oikeudellisena 

ratkaisuna.” 

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen näyttäytyy mielestäni 

selvästi erilaisena kuin ”pelkkä” toteutumisen valvonta niin oikeusasiamiehen 

ratkaisuissa, lausunnoissa kuin kertomuksessakin. Voitaneen katsoa, että 

oikeusasiamieslain 10 §:n 2 momentti on saanut sisältönsä ennen kaikkea 

oikeusasiamiehen käytännön ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kanssa 

käydyn vuoropuhelun johdosta. Uskon, että se osaltaan vaikuttaa siihen, että 

oikeusasiamiehen toiminnalla on käytännössä merkittäviä 

viranomaistoimintaa ohjaavia vaikutuksia, kuten Määttä ja Keinänen ovat 

todenneet.839  

 
837 Kuusikko 2011, s. 479, av. 145. 
838 Tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös perustuslakivaliokunta (PeVM 6/1996 vp – K 7/1995 

vp) ja Kuusikko 2011, s. 427–428. 
839 Määttä – Keinänen 2007, s. 32. 



253 
 

4.8 Ihmisoikeuskeskus perus- ja ihmisoikeuksien yleisenä 
edistäjänä 

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä on oikeusasiamieslain 19 d §:n 1 momentin 

1) kohdan mukaan edistää perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa tiedotusta, 

kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä, ja 2) 

kohdan mukaan laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. 

Säädöksen esitöissä momentin 1) kohdan tehtävistä todetaan, että 

”tarvittaessa Ihmisoikeuskeskuskin osallistuisi kohdassa tarkoitettujen 

tehtävien suorittamiseen”. Esityksessä on kuitenkin lähdetty siitä, että 

Ihmisoikeuskeskus hyödyntäisi tehtävien toteuttamisessa jo olemassa olevia 

kansalaisyhteiskunnan sekä yliopistollista perus- ja ihmisoikeustutkimusta 

harjoittavia toimijoita alihankkijoina. Keskuksen on kaavailtu myös 

esimerkiksi luovan ja ylläpitävän perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa 

tietopankkia. Selvitysten toteuttamisen osalta hallituksen esityksessä 

korostetaan Ihmisoikeuskeskuksen itsenäistä päätösvaltaa, selvitysten 

kohdistumista ensisijaisesti oikeuksien toteuttamiseen Suomessa, joskin 

Suomen ulkopolitiikka tarvittaessa huomioiden, sekä sitä, että tarkastelun 

kohteena voisivat olla myös yksityissektorin ihmisoikeusasiat.840 

Suhteessa Ihmisoikeuskeskuksen virkamiesresursseihin tämä 

tehtäväkenttä on huomattavan laaja, ja sen arviointi haastavaa. Lähden 

arvioinnissani liikkeelle siitä, että koska perus- ja ihmisoikeuksia koskevan 

tiedotuksen, kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tehtäviä ei säädöksen 

esitöissä ole tarkemmin käsitelty, näiden tehtävien toteuttamisessa on ajateltu 

toteutettavan Pariisin periaatteissa asetettuja tavoitteita ja tehtäviä. Aiemmin 

esitetyllä tavalla kyse on siten ennen kaikkea olemassa olevia 

ihmisoikeusjärjestelmiä koskevasta toiminnasta. Ihmisoikeuskeskuksen 

toiminnassa näitä kaikkia tehtäviä on sen vajaan kymmenen vuotta kestäneen 

toiminnan ajan toteutettu, joskin tutkimuksen osuus on ollut varsin 

vähäinen.841 

 
840 HE 205/2010 vp, s. 27. 
841 Tutkimukseni ei kata systemaattisesti Ihmisoikeuskeskuksen toimintaa vuonna 2020 tai sen 

jälkeen. 
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Säädöksen 2) kohdan mukaisia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisesta Suomessa ei ole kovinkaan montaa. Toistaiseksi oikeastaan 

vain ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toteutumisesta Suomessa tehty 

selvitys sekä  vammaisjärjestöjen lakimiesten ja muiden neuvontaa antavien 

järjestötyöntekijöiden haastatteluihin perustuva selvitys viranomaispalveluita 

täydentävästä neuvonnasta ja vammaisten henkilöiden arkipäivässään 

kohtaamista haasteista ovat nähdäkseni tuottaneet uutta ensikäden 

informaatiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa.842 Muissa 

selvityksissä on kyse enemmänkin kyse jo olemassa olevan tiedon 

kokoamisesta. Tällaisia selvityksiä ovat esimerkiksi transihmisten 

ihmisoikeuksien toteutumista koskeva selvitys, jossa kansainvälisten 

suositusten ja oikeuskäytännön lisäksi käsitellään translain uudistustyötä 

Suomessa, ja koottu selvitys perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien 

ja edistävien itsenäisten ja riippumattomien toimijoiden (ns. PIO-valvojat) 

sekä ylimpien tuomioistuinten huomioista koskien puutteita perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisessa Suomessa.843 Koska Suomessa on perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista valvovien ja edistävien toimijoiden tuottaman 

tiedon rinnalla paljon myös muuta tietoa näiden oikeuksien toteutumisesta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja useiden muiden 

toimijoiden keräämänä, onkin aiheellista välttää ainakin päällekkäisen tiedon 

tuottamista. 

4.9 Ihmisoikeuskeskuksen kannanotoista perus- ja 
ihmisoikeuksien edistämiseksi 

Oikeusasiamieslain 19 d §:n 1 momentin 3) ja 4) kohtien mukaan 

Ihmisoikeuskeskuksen tehtäviin kuuluu aloitteiden tekeminen ja lausuntojen 

antaminen perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, sekä 

osallistuminen perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen 

 
842 Selvitykset julkaistiin vuosina 2014 ja 2015. 
843 Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja lainsäädännön kehityslinjoja 

Euroopassa (2018) Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja 

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 2/2020. 



255 
 

liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Käsittelen näitä 

kahta tehtävää tässä samassa jaksossa, koska ne näyttävät liittyvän kiinteästi 

toisiinsa. 

Tarkasteltaessa Ihmisoikeuskeskuksen tekemiä aloitteita ja antamia 

lausuntoja vuosien 2014–2019 aikana voidaan tehdä seuraavia huomioita.844 

Lausuntojen määrä on vuosittain ollut alle 10 kpl, lukuun ottamatta vuotta 

2014, jolloin lausuntoja annettiin 15 kpl. Lausunnoista merkittävä osa on 

annettu pyynnöstä, osana säännönmukaista Suomen 

ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamisen valvontaa YK:n ja Euroopan 

neuvoston alaisille toimielimille, lähinnä YK:n sopimusvalvontakomiteoille, 

erityisraportoijille ja ihmisoikeusneuvostolle. Lausunnoissa kerrotaan muun 

muassa Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusasiamiehen toiminnasta 

ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa,845 tai laajemmin Suomen valtion 

toimenpiteistä ja eri yhteyksissä esitetyistä havainnoista 

ihmisoikeusvelvoitteiden osalta.846  

Oma-aloitteisia lausuntoja on joukossa vain muutama, muun muassa 

esitys YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle maailman 

ihmisoikeuskasvatusohjelman ohjelman kolmannen vaiheen toteutukseen. 

Aloitteessa esitettiin ihmisoikeuskasvatuksen sisällyttämistä osaksi YK:n 

ihmisoikeusneuvoston suorittamaa määräaikaistarkastelua, Universal 

Periodic Reporting.847 Kaikkiaan vain viisi lausuntoa on koskenut kansallista 

lainsäädäntövalmistelua. Aloitteet voivat toki tarkoittaa muitakin kuin 

kirjallisesti tehtyjä aloitteita, mutta tällaisten tutkiminen kirjallisista lähteistä 

ei ole mahdollista, ellei niistä ole erikseen raportoitu. 

Ovatko Ihmisoikeuskeskuksen kannanotot sitten nimensä mukaisesti 

Ihmisoikeuskeskuksen vai Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 

kannanottoja? Etenkin kansainvälisille toimielimille annetuissa lausunnoissa 

on vaihtelevasti selitetty Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 

 
844 Tarkastelu perustuu Ihmisoikeuskeskuksen julkisilta verkkosivuilta löytyvään aineistoon. 

Vierailtu 25.10.20. 
845 IOK/1130/9c/15 (3.3.2015). 
846 IOK/2535/9c/2015 (29.5.2015). 
847 IOK/46/2019-1. 
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rakennetta. Lausuntoja on annettu muun muassa ”Human Rights Centre as 

the NHRI”848, Finnish Human Rights Centre (HRC)/NHRI849, tai laajemmin 

selittäen: ”As the HRC generally represents the Finnish NHRI in international 

cooperation, the answers to this questionnaire have been prepared by the HRC 

on the behalf of the Finnish NHRI.”850 Vakiintunutta ilmaisua ei lausuntojen 

perusteella näytä syntyneen, mutta edellä mainitut muotoilut viittaisivat 

siihen, että Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot ovat samalla kansallisen 

ihmisoikeusinstituutioiden lausuntoja. Lähtökohtana vaikuttaisi olevan se, 

että Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnoissa 

ilmaistut näkemykset eivät ole ristiriitaisia. On kuitenkin tarpeen ottaa esille 

sekin mahdollisuus, että Ihmisoikeuskeskuksen, kansallisen 

ihmisoikeusinstituution nimissä ja siten ikään kuin eduskunnan 

oikeusasiamiehen puolesta, esittämä lausunto olisi sisällöltään 

oikeusasiamiehen näkökulmasta ongelmallinen. Nähdäkseni tällainen tilanne 

on ainakin teoreettisesti mahdollinen.  

Käytännössä edellä kuvatun tyyppinen tilanne voi tulla esiin myös 

kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisten verkostojen, 

esimerkiksi eurooppalaisen verkoston (European Network of National Human 

Rights Institutions) yhteisesti muodostamissa kannanotoissa. Tällöin jo eri 

maiden erilaiset lainsäädännöt ja perinteet voivat vaikuttaa siihen, että 

sinänsä tärkeään ihmisoikeusongelmaan puuttuvan lausunnon sisällölliset 

muotoilut voivat suomalaisessa kontekstissa vaikuttaa täysin poliittiselta. 

Tällaisesta esimerkkinä mainittakoon lausunto, jossa kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalainen verkosto otti kantaa Euroopan 

romaneita koskevaan asunnottomuuteen, ja joka sisälsi asukkaan häätöä 

koskevia suomalaisesta sääntelystä hyvin poikkeavia ehdotuksia.851 

 
848 Lausunto Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uudistamisesta Euroopan neuvoston 

asiantuntijakomitealla, annettu vuonna 2014 lausunnonpyytäjän lomakkeella Longer-term Future of the 

System of the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights. 
849 IOK/46/2019-1. 
850 IOK/3473/9C/2015, 4.8.2015. 
851 Kannanotossa muun muassa ehdotetaan seuraavia lainsäädännöllisiä ja muita toimenpiteitä: “To 

ensure that evictions are not carried out until adequate alternative sites, accommodation or halting sites 

have been identified; To ensure that evictions are well planned and carried out only as a last resort after 

consultation and negotiation efforts have failed; http://ennhri.org/wp-
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Todettakoon, että en pidä edellä esitettyä mahdollista ristiriitatilannetta 

sinänsä erityisen vaarallisena tai todennäköisenä, mutta sen avulla on 

mahdollista havainnollistaa perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 

ulottuvuudesta yleisemmän näkökulman, johon palaan tutkimukseni 

johtopäätöksissä. 

4.10 Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotot perus- ja 
ihmisoikeuksien edistämiseksi 

Laajakantoisesti ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita 

käsittelevä Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta oli antanut syyskuuhun 2021 

mennessä yhteensä yhdeksän kannanottoa. Näistä kaksi koskenut 

hallitusohjelman laatimista ja yksi valtioneuvoston toimintaa. 

Hallitusohjelmakannanotoissa (9.4.2019 ja 9.9.2014) puolueita on 

muistutettu muun muassa velvollisuudesta edistää perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista, esitetty lainsäädäntöhankkeiden perus- ja 

ihmisoikeusarvioinnin tehostamista, perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 

ja ihmisoikeuskasvatusohjelman laatimista sekä perus- ja 

ihmisoikeusrakenteiden tehostamista. Lisäksi hallitusohjelmaneuvotteluja on 

evästetty osallisuuden vahvistamiseen kaikkien väestöryhmien kohdalla, 

mutta erityisesti vammaisten henkilöiden, vanhusten, lasten, alkuperäiskansa 

saamelaisten, vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja muiden haavoittuvassa 

asemassa olevien ihmisten osalta etenkin heitä itseään koskevissa asioissa. 

Valtioneuvostolle kohdistettua kannanottoa (5.10.2015) voitaneen luonnehtia 

otsikon mukaisesti muistutukseksi siitä, että perus- ja ihmisoikeudet tulee 

huomioida kaikessa valtioneuvoston toiminnassa. 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan temaattiset kannanotot koskevat eri aiheita. 

Valtuuskunta on esimerkiksi katsonut naisiin kohdistuvan väkivallan 

vastaisen työn resurssien olevan riittämättömiä ja vaatinut tehokkaampia 

toimia naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi (3.10.2018). 

 
content/uploads/2019/09/OPRE-Joint-Statement-on-Evictions-of-Roma-and-Travellers-in-

Europe.pdf. 
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Valtuuskunta on myös ilmaissut huolensa turvapaikanhakijoiden 

oikeusturvan heikennyksistä (22.6.2016), kiirehtinyt translain uudistamista 

(13.12.2017), antanut suosituksia COVID-19 pandemiaan liittyen (27.1.2021), 

esittänyt ihmisoikeussisältöjen lisäämistä opettajankoulutukseen (15.4.2021) 

ja vaatinut vammaisten lasten oikeutta inklusiiviseen opetukseen 

turvattavaksi (4.5.2021).852 Aiheet eivät eurooppalaisen 

ihmisoikeuskeskustelun ja yleisen kotimaisen yhteiskunnallisen keskustelun 

näkökulmasta ole olleet yllättäviä, ja niitä voidaan perustellusti pitää 

valtuuskunnan tehtävänannon mukaisesti laajakantoisina ja periaatteellisesti 

tärkeinä ihmisoikeuskysymyksinä. 

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen tapoja ajatellen 

ihmisoikeusvaltuuskunnan lausuntojen voidaan nähdä poikkeavan toisistaan. 

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa koskevaa kannanottoa voidaan 

luonnehtia asiassa Suomessa saavutetun perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen tason heikennystä torjuvaksi, ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 

koskevaa kannanottoa puolestaan perus- ja ihmisoikeuksien puutteita 

tunnistavaksi. 

Vaatimusta vammaisten lasten oikeudesta inklusiiviseen opetukseen on 

jossain määrin vaikeampi paikantaa edistämisen kannalta. Kannanottoa 

perustellaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksella853 ja 

vammaisyleissopimuksen 24 artiklalla, sekä siihen liittyvällä 

sopimusvalvontakomitean yleiskommentilla. Näiden lisäksi viitataan 

perusoikeutena turvattuun yhdenvertaisuuteen ja perusopetuslain mukaiseen 

oikeuteen saada opetusta. Viimeisen viittauksen perusteella kannanotolla 

haluttaneen siten kohdistaa huomiota nimenomaan perusopetukseen. 

Oikeusperustan esittelystä syntyy vaikutelma, jonka mukaan valtuuskunta 

katsoo, että perus- ja ihmisoikeuden suoja-alue kattaa vammaisen lapsen 

ehdottoman oikeuden lähikouluun. Tämä korostuu kannanoton 

 
852 Lausunnot julkaistu Ihmisoikeuskeskuksen julkisilla verkkosivuilla. 
853 Sopimuksessa ei inklusiivista opetusta tosin mainita, eikä kannanotossa mainita sitä, mihin 

artiklaan asiassa viitataan. Oletettavasti viittaus on kuitenkin artiklaan 23, jonka 3. kohdan mukaan “… 

the disabled child has effective access to and receives education, training… in a manner conducive to the 

child's achieving the fullest possible social integration and individual development…” 
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ensimmäisessä lauseessa, jossa todetaan, että inklusiivisen opetuksen 

velvoittavuutta ei täysimääräisesti ymmärretä Suomessa. 

Perusopetuslain854 mukaista opetuksen järjestämisvelvollisuutta ja 

oppilaspaikan osoittamista koskevia säädöksiä kannanotossa ei käsitellä. 

Perusopetuksesta Suomessa vastaavat lähtökohtaisesti kunnat oman 

itsehallintonsa puitteissa. Perusopetuslaissa säädetysti kunta osoittaa 

oppivelvolliselle opetuspaikaksi joko lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. 

Kunnat ovat velvollisia noudattamaan yhdenvertaisuusperiaatetta, mutta 

tämän ei ole katsottu estävän sitä, että kunta keskittää tiettyyn kouluun 

erityistä osaamista vammaisten lasten opetuksesta. Oppivelvollisella on myös 

oikeus hakeutua haluaamaansa kouluun.  

Inklusiivisen perusopetuksen toteutumisen tilannetta Suomessa ei 

kannanotossa myöskään selosteta, ja järjestämisen rakenteellisiin ongelmiin 

viitataan vain ylimalkaisesti. Asia olisi nähdäkseni ansainnut laajemman ja 

huomattavasti analyyttisemman käsittelyn sekä perus- ja ihmisoikeuksien 

suojan, että nyt esille nostettujen näiden oikeuksien toteutumisen puutteiden 

osalta. 

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen näkökulmasta translakia koskeva 

temaattinen kannanotto asettunee jossain määrin oikeuksien suoja-alueen 

laajentamisen alueelle. Tätä ja toista Suomessa viime vuosina keskustelua 

herättänyttä Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa esillä ollutta aihetta 

käsittelen vielä erikseen ns. kiperinä kysymyksinä seuraavassa kappaleessa.  

4.11 Esimerkkejä edistämiseen liittyvistä kiperistä 
kysymyksistä 

4.11.1 Transihmisten ihmisoikeudet 

Kiperällä kysymyksellä viittaan tässä yhteydessä ensinnäkin Aulis Aarnion 

esille nostamaan ajatukseen kiperästä valintatilanteesta eri tulkintojen 

 
854 Perusopetuslaki 629/1998. 
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välillä.855 Tällainen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun perus- ja 

ihmisoikeuksia koskevat auktoritatiiviset tulkinnat ovat keskenään 

ristiriitaiset, tai ainakin eri tavoin painottuneita. Tällaisena voidaan 

esimerkiksi pitää kysymystä uskonnollisten päähineiden käytöstä, joissa YK:n 

ihmisoikeuskomitean, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU:n 

tuomioistuimen ratkaisut ovat olleet hyvinkin eri tavalla painottuneita.  

Kiperäksi kysymys voi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien ja 

niiden edistämistä toteuttavien toimielinten näkökulmasta tulla myös 

sellaisissa uusissa teemoissa, joissa ei ole vielä olemassa tulkintakäytäntöä, tai 

joissa joudutaan miettimään kysymykseen kantaa ottaneen toimielimen 

asemaa tulkitsijana, ja annetun tulkinnan asemaa oikeuslähteenä. Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun pehmeää sääntelyä edustavat kannanotot 

toimivat esimerkkeinä tästä. 

Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan toiminnassa esillä on ollut 

tulkinnallisesti jossain määrin kiperänä teemana transseksuaalin sukupuolen 

vahvistamisesta annetun lain uudistamistarve.856 Vuonna 2014 

Ihmisoikeuskeskus antoi asiasta lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle, ja 

vuonna 2017 sama kysymys oli esillä YK:n ihmisoikeusneuvoston 

määräaikaistarkastelussa (UPR). Sekä lausunnossaan, että Suomen valtion 

määräaikaisraportin loppukäsittelyyn antamassaan puheenvuorossa 

Ihmisoikeuskeskus kannusti hallitusta poistamaan 

lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen 

edellytyksistä kansainvälisten suositusten pohjalta.857 Näiden kahden 

kannanoton välisenä aikana Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ratkaisi 

Ranskaa vastaan nostetun lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta koskevan 

valituksen A.P., Garçon ja Nicot, jossa se vahvisti vaatimuksen 

peruuttamattomasta lisääntymiskyvyttömyydestä loukkaavan 

 
855 Aarnio 1989, s. 242. 
856 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002). 
857 Suomea koskeva loppuraportti hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä 

21.9.2017. Ihmisoikeuskeskuksen lausunto julkaistiin keskuksen kotisivuilla osoitteessa 

www.ihmisoikeuskeskus.fi. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kannantotoista seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen osata ks. https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/LGBTI 

(vierailtu 13.6.2018). 
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ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa.858 Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun 

jälkeen ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyi kannanoton, jossa Suomen 

todettiin rikkovan Euroopan ihmisoikeussopimusta ja vaadittiin translain 

uudistamista kiireellisesti, siten että lisääntymiskyvyttömyyttä koskeva 

edellytys poistetaan.859  

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotossa oli kuitenkin muitakin 

näkökohtia. Valtuuskunnan mukaan oikeus lääketieteelliseen hoitoon ja 

henkilön omiin tarpeisiin perustuviin muihin palveluihin tulee turvata osana 

terveyspalveluja, ja tavoitteena tulee olla, että sukupuolen oikeudellista 

vahvistamista ja sukupuolenkorjausta koskevat prosessit eriytetään toisistaan. 

Kannanotosta ei käy ilmi, mikä olemassa olevissa sukupuolenkorjausta 

koskevissa terveydenhuollon säädöksissä on ongelmallista, lukuun ottamatta 

sitä, että sukupuolen oikeudellista vahvistamista ja sukupuolen korjausta 

koskevat prosessit ovat sidoksissa toisiinsa. Kannanotosta ei myöskään käy 

ilmi, millä tavalla terveydenhuollon säädöksiä ja prosesseja tulisi muuttaa 

edellä kerrottua lukuun ottamatta. Tältä osin kannanoton perustelut jäävät 

uupumaan. 

Kannanotossa esitettiin lisäksi, että täysi-ikäisyyden kriteeriä tulisi 

selvittää säädösvalmistelussa ja harkita poistettavaksi sukupuolen 

oikeudellisessa vahvistamisessa ottaen huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja 

lapsen etu. Tältä osin muotoilut eivät olleet ehdottomia, mutta 

terveydenhuoltoa koskevan esityksen tapaan ehdotuksia ei nähdäkseni 

perusteltu. Perustelujen esittäminen olisi kuitenkin tärkeää, sillä esimerkiksi 

sukupuolen oikeudelliseen vahvistamiseen vaadittavan ikärajan tai 

lääketieteellisen arvioinnin poistamiseksi ei ole toistaiseksi Suomea 

oikeudellisesti velvoittavia ihmisoikeusmääräyksiä tai Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja. YK:n sopimusvalvontakomiteatkaan 

eivät käsittääkseni ole tulkinneet yleissopimuksia tavoin, joilla ainakaan 

 
858 A.P., Garçon ja Nicot v. France, kohta 135. Sittemmin EIT on vahvistanut myös oikeuden 

kieltäytyä sukupuolen kirurgisesta korjauksesta edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle 

vahvistamiselle. Kts. X and Y v. Romania. 
859 Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto 13.12.2017, julkaistu Ihmisoikeuskeskuksen 

verkkosivuilla. Kannanottoon viittasi apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisussaan AOA 

2842/2017. 
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yksiselitteisesti voitaisiin mainittuja vaatimuksia perustella. Transihmisten 

tilanteeseen ns. pisimmälle meneviä kannanottoja on esittänyt Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, omissa soft law’n alaan lukeutuvissa 

kannanotoissaan, mutta näitäkään ei ihmisoikeusvaltuuskunnan 

kannanotossa esitellä.860 Vuonna 2018 Ihmisoikeuskeskus julkaisi selvityksen 

”Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja 

lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa”, jossa esiteltiin muutamia YK:n 

ihmisoikeustoimielinten ja EN:n ihmisoikeusvaltuutetun suosituksia aiheesta, 

pääpainon ollessa kuitenkin sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen 

kuvauksessa Suomessa ja toisaalta asiassa progressiivisena pidetyn viiden 

eurooppalaisen maan lainsäädännön muutoksien esittelyssä. Voi siis olla, että 

kannanoton taustalla oli niin sanottua hiljaista tietoa, jota ei syystä tai toisesta 

kuitenkaan haluttu itse kannanottoon sisällyttää. 

Transihmisten ihmisoikeuksien turvaamista koskevan kysymyksen 

kaltaiset uudet ja nousevat kysymykset voivat olla kiperiä paitsi niitä koskevan 

oikeudellisen epävarmuuden vuoksi, myös viranomaisen legitimiteetin 

näkökulmasta. Etenkin ihmisten mielipiteitä jakavien arvokysymysten 

kohdalla viranomaiseen voi kohdistua vahvasti ristiriitaisia odotuksia. 

Muutoksia ajavien järjestöjen ja muiden toimijoiden näkökulmasta voi 

vaikuttaa siltä, että viranomainen ei edistä tai ei ainakaan edistä tarpeeksi 

ihmisoikeuksia, mikäli tämä ei asetu eturintamaan muutosten vaatimisessa. 

Odotukset voivat konkretisoitua sellaisissakin kysymyksissä kuin 

osallistuminen tiettyyn tilaisuuteen, kuten esimerkiksi Pride-tapahtumaan. 

Aktiviisuus ja eturintamaan asettuminen voi puolestaan näyttäytyä 

puolueelliselta ja viranomaistoiminnaksi ongelmalliselta poliittiselta 

toiminnalta. Arvoihin liittyvissä kysymyksissä viranomaisen toiminnan 

puolueettomuus, tai vähintään mielikuva siitä, voi joutua arvostelulle alttiiksi. 

Arvioitavaksi voi tulla myös viranomaisen toimivallan rajat.  

On paikallaan korostaa, että tässä esitetyillä kriittisillä huomiolla en ota 

kantaa itse kysymykseen transihmisten asemasta ja oikeuksista. Esimerkin 

 
860 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kannanotoista seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen osalta ks. https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/LGBTI 

(vierailtu 13.6.2018). 
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kautta olen kuitenkin toivottavasti pystynyt havainnollistamaan tutkimuksen 

keskeistä ongelmaa perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen oikeudellisista 

rajoista silloin kun kyse on viranomaistoiminnasta. Vastaavia 

kysymyksenasetteluja ei ilmene välttämättä silloin kun toimijana ei ole 

viranomainen, vaan esimerkiksi järjestö tai media. 

4.11.2 Tahdosta riippumaton psykiatrinen laitoshoito 

Toisessa esimerkissäni on kyse eurooppalaisten ihmisoikeusinstituutioiden 

yhteisestä lausunnosta, jonka antajana on siten myös Suomen kansallinen 

ihmisoikeusinstituutio osana kyseistä verkostoa. 861 Lausunto liittyi Euroopan 

neuvoston yleissopimukseen ihmisoikeusoikeuksien ja ihmisarvon 

suojaamiseksi biologian ja biolääketieteen alalla (nk. Oviedon sopimus) ja 

kiperän kysymyksen ytimessä on vammaisten henkilöiden tahdosta 

riippumaton psykiatrinen laitoshoito.  

YK:n vammaisyleissopimuksen noudattamista valvova sopimuskomitea on 

pitänyt vammaisten henkilöiden tahdosta riippumatonta psykiatrista 

laitoshoitoa tosiasiallisten tai oletettujen vammojen perusteella 

lähtökohtaisesti vammaisyleissopimuksen vastaisena.862 Suomessa tahdosta 

riippumaton psykiatrinen sairaalahoito on mahdollista mielenterveyslain 

(14.12.1990/1116) perusteella, eikä tätä ole nähty meillä ongelmallisena. 

Pikemminkin meillä on ajateltu niin, että perusoikeutena turvatun oikeuden 

riittäviin terveyspalveluihin on nähty edistävän vammaisten henkilöiden 

oikeuksia tilanteessa, jossa tahdon vastaisen hoidon edellytykset täyttyvät.863 

Mainittu eurooppalaisten ihmisoikeusinstituutioiden yhteinen lausunto 

koski luonnosta Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjaksi. Lausunnossa esitettiin 

 
861 Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot laativat yhteisiä lausuntoja muun muassa kansainvälisille 

järjestöille, lähinnä YK:lle ja EN:lle, esimerkiksi ihmisoikeussopimuksiin ja niiden valinnaisiin- tai 

lisäpöytäkirjoihin liittyen. ENNHRI:llä ja GANHRI:lla on omat sisäiset menettelysäännöt lausuntojen 

laatimiseksi. 
862 CPRD Guideline on article 14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, kohta 

10. Ks. myös McSherry 2008, s. 111–124 ja Richardson 2011, s. 137–156. 
863 Näkemys perustuu keskusteluun aihetta pitkän ajan seuranneen eduskunnan oikeusasiamiehen 

kanslian oikeusneuvoksen kanssa. 
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lisäpöytäkirjaluonnoksen vetämistä pois Euroopan neuvoston käsittelystä 

vedoten YK:n vammaiskomitean kantaan, jonka mukaan lisäpöytäkirjan 

hyväksyminen loisi riskin ristiriidan syntymisestä maailmanlaajuisten ja 

eurooppalaisten ihmisoikeussopimusten välille.864 Kansallisesta 

näkökulmasta ristiriita oli Suomen lainsäädännön ja YK:n vammaiskomitean 

tulkinnan välillä.  

Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja 

rajoitustoimenpiteiden säätely on osoittautunut Suomessa haasteelliseksi 

muiltakin osin.865 Ottaen huomioon YK:n vammaisyleissopimuksen 

noudattamista valvovan komitean progressiivisena pidetty toiminta,866 on 

jopa todennäköistä, että tulkintaristiriitoja tulee jatkossakin esiintymään 

vammaisyleissopimuksella turvattuihin oikeuksiin liittyen. Suomen 

kansallisen ihmisoikeusinstituution kannanmuodostuksessa tällaiset 

ristiriitatilanteet saattavat joissain tilanteissa muodostua ongelmallisiksi.  

4.11.3 Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus 

Kolmannessa esimerkissä on kyse lapsiasiavaltuutetun ja pohjoismaisten 

lapsiasiavaltuutettujen kannanotoista poikien ei-lääketieteelliseen 

ympärileikkaukseen, eikä sinänsä Suomen kansallisen 

ihmisoikeusinstituution tai Ihmisoikeuskeskuksen kannanotosta. Otan sen 

kuitenkin esille ottaen huomioon oikeusasiamiehen erityistehtävän lapsen 

oikeuksien valvonnassa ja toisaalta lapsiasiavaltuutetun kiinteän yhteyden 

Ihmisoikeuskeskukseen sen valtuuskunnan pysyvänä jäsenenä.  

Lapsiasiavaltuutettu on katsonut aihetta koskevassa lausunnossaan 

vuonna 2011, että vanhemmilla on velvollisuus kasvattaa lasta lapsen edun 

mukaisesti, eikä uskonnon harjoittaminen saa uhata lapsen terveyttä ja 

tasapainoista kehitystä. Kannanotossa kuitenkin todettiin, että ”yksinomainen 

leikkausten kieltäminen johtaisi lapsen edun vastaiseen tilanteeseen, koska 

 
864 ENNHRI Statement on the Draft Additional Protocol to the Oviedo Convention, November 20, 

2018. Julkaistu osoitteessa www.ennhri.org (vierailtu 17.12.2018). 
865 Koivisto 2018, s. 627–650. 
866 Lord – Brown 2011, s. 306, ks. myös Uitz 2017. 



265 
 

leikkauksia saatettaisiin kuitenkin tehdä epäasiallisissa olosuhteissa”. Tästä 

johtuen lapsiasiavaltuutettu totesi, että pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla 

ympärileikkauksesta luopuminen, mikä edellyttää globaalia vuoropuhelua 

uskonnollisten yhteisöjen kanssa lapsen oikeuksien näkökulmasta.867 

Vuonna 2015 lapsiasiavaltuutettu kuitenkin teki sosiaali- ja 

terveysministeriölle esityksen lainvalmistelun aloittamiseksi. Keskeisenä 

vaatimuksena oli, että ympärileikkaus tulisi suorittaa aikaisintaan vasta sitten, 

kun poika kykenee itse antamaan toimenpiteeseen tietoisen ja kirjallisen 

suostumuksensa. Ministeriö totesi valtuutetulle antamassa vastauksessaan, 

ettei se katso lainvalmistelun aloittamista tarpeelliseksi ja piti ministeriön 

aiemmin antamaa ohjeistusta riittävänä.868  

Lapsiasiavaltuutetun aktivoituminen asiassa lienee johtunut 

pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen ja eräiden lääketieteen ammattilaisten 

vuonna 2013 tekemästä yhteisestä kannanotosta. Tuossa kannanotossa 

poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen tulkittiin loukkaavan YK:n 

lapsen oikeuksien sopimusta (12 ja 24 artiklat).869 Lapsen oikeuksia koskevan 

sopimuksen toimeenpanoa valvovan komitean kannanotoista en itse tällaista 

suositusta kyennyt löytämään.  

Suomessa korkein oikeus oli jo vuonna 2008 tekemässään ratkaisussa 

katsonut, ettei pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön sinänsä selkeästi 

täyttävä poikalapsen ympärileikkaus ollut rangaistava tilanteessa, jossa sitä 

voitiin pitää lapsen edun mukaisena.870 Sittemmin tämä linjaus on pitänyt 

myös muissa korkeimman oikeuden asiaa koskevissa ratkaisuissa, muun 

muassa kahdessa vuonna 2014 annetussa ratkaisussa.871 Vuonna 2016 korkein 

 
867 Lapsiasiavaltuutetun kommenttilausunto sosiaali- ja terveysministeriölle poikien ei-

lääketieteellistä ympärileikkausta koskevasta suosituksesta 9.2.2011. 
868 Aloite sosiaali- ja terveysministeriölle poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevan 

lainsäädännön säätämiseksi 8.10.2015 sekä ministeriön vastaus 17.12.2015, verkossa 

http://lapsiasia.fi/tata-mielta/aloitteet/aloitteet-2015/aloitesosiaali- ja-terveysministeriolle-poikien-

ei-laaketieteellista-ymparileikkausta-koskevan-lainsaadannon-saatamiseksi/, luettu 10.9.2017. 
869 Kannanotto julkaistiin 30.9.2013 ja sen on luettavissa osoitteessa http://lapsiasia.fi/tata-

mielta/aloitteet/aloitteet-2013/pohjoismaisten-lapsiasiavaltuutettujen-ja-lasten-laaketieteen-

ammattilaisten-yhteinen-julkilausuma (lähde haettu 8.9.2019). 
870 KKO 2008:93.  
871 KKO R2014/116 ja R2014/211, 31.3.2016. Ks. aiheesta Hakalehto – Helander 2017, s. 943. 
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oikeus päätyi kuitenkin lainsäädännön tarpeesta eri kannalle kuin ministeriö 

ja toivoi asiaan laintasoista sääntelyä.872 

4.11.4 Perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja hyvä hallinto 
korostuvat kiperissä kysymyksissä 

Ei ole syytä korostaa edellä mainittujen sinänsä harvinaisten kiperien 

kysymysten merkitystä Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 

toiminnan kokonaisuudessa. Näiden kolmen esimerkin kaltaisia tilanteita, 

joissa kansainvälinen sääntely ja tulkintakäytäntö on vasta muodostumassa, 

kansallisen ja kansainvälisen säätelyn yhteensovittaminen ei ole 

ongelmatonta, tai joissa ihmisoikeuksien edistämistä perustellaan esittämällä 

kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen tulkinnasta ainakin jossain määrin 

harhaanjohtavia käsityksiä, on kuitenkin edessä mahdollisesti enemmänkin. 

Tällöin voidaan perus- ja ihmisoikeuksien edistämistehtävän oikeudellisia 

rajoja ja mahdollisuuksia joutua pohtimaan tilanteessa, jossa oikeuksien 

sisällöstä vallitsee eriäviä näkemyksiä. 

Tällaisten tilanteiden arvioimiseksi ja toimintatapojen valitsemiseksi olisi 

nähdäkseni hyödyllistä jäsentää perus- ja ihmisoikeuksien oikeusvaikutuksia 

ja erilaisia näiden oikeuksien edistämiseen liittyviä rooleja ja tapoja, sekä 

arvioida kriittisesti kannanottojen oikeudellisia perusteita. Kansallisille 

ihmisoikeusinstituutioille annettu perustehtävä, jossa korostuu 

ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen sekä tiedotuksen keinot, ei edellytä 

instituutioita muodostamaan kantaa uuteen kysymykseen. Koska 

ratkaisupakkoa ei ole, tehtävä ei myöskään edellytä valitsemaan mahdollisista 

ristiriitaisista tulkintavaihtoehdoista tiettyä, joskin YK:n asettamassa 

tehtävässä lähtökohtana on ihmisoikeuksien ymmärtäminen siten, kuin ne 

YK:n järjestelmässä ymmärretään. Ihmisoikeuskasvatuksen, -koulutuksen ja 

tiedotuksen keinot mahdollistavat siten kiperien kysymysten käsittelyn laaja-

alaisesti asiaan liittyviä perusteluja esitellen. Tällainen toimintamalli 

voitaneen nähdä paitsi kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 

mahdollisuutena, myös velvollisuutena. 

 
872 KKO 2016:25, tuomion kohta 11. Ks. myös KKO 2016:24, tuomion kohta 19. 
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Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution ja muiden kansallisten 

ihmisoikeuksia edistävien viranomaisten voitaisiin lisäksi edellyttää 

tukeutuvan hyvän hallinnon periaatteisiin jollain tavalla korostetusti. Hyvän 

hallinnon periaatteista yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että samanlaiset 

asiat tulee ratkaista samalla tavalla ja hallinnossa asioivia tulee kohdella 

tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla; objektiviteettiperiaate edellyttää, että 

viranomainen nojautuu vain asiallisesti perusteltaviin seikkoihin, eikä 

asianosaisia kohtaan koettavat tunteet saa vaikuttaa ratkaisun sisältöön; 

suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomainen käyttää harkintavaltaa 

toiminnassaan siten, että käytettävät keinot ovat kohtuullisessa ja järkevässä 

suhteessa tavoiteltaviin päämääriin, ja tarkoitussidonnaisuuden periaate 

edellyttää toimivallan käyttöä vain sellaisiin tarkoituksiin, joita varten 

viranomainen on olemassa.873 Hyvään hallintoon kuuluu myös velvollisuus 

perustella hallintopäätös hallintolain 44 § ja 45 §:ssä täsmennetysti. 

Parhaiden mahdollisten prosessuaalisten menettelyjen noudattaminen, ja 

perus- ja ihmisoikeuksia edistävän toiminnan huolellinen perusteleminen 

silloinkin, kun kyse ei ole ole kyse yksittäisen ihmisen etuutta tai oikeutta 

koskevasta hallintopäätöksestä, on aina tärkeää. Kiperien kysymysten 

kohdalla huomion kiinnittäminen hyvän hallinnon toteutumiseen on Suomen 

kansallisen ihmisoikeusinstituution legitimiteetin, ja lopulta perus- ja 

ihmisoikeuksien legitimiteetin kannalta elintärkeää.  

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan kannanottojen perusteluihin 

kiinnitetään vielä enemmän huomiota etenkin kiperissä kysymyksissä. Tämä 

toki koskee muutakin toimintaa kuin kannanottoja. Eduskunnan 

oikeusasiamiehen ratkaisutoiminnassa puolestaan voitaisiin kiinnittää 

huomiota oikeudellisesti velvoittamattomiin suosituksiin viittaamiseen. 

Tällaisia viittauksia ei tutkimusaineistossa tosin paljoakaan ollut, enkä ole 

esittämässä niiden poistamista, vaan päinvastoin sitä, että etenkin kiperissä 

kysymyksissä oikeudellisesti merkittävää aineistoa esitellään 

mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti, pehmeä sääntely huomioiden. 

 
873 Husa – Pohjolainen 2008, s. 226. 
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Tällainen toimintatapa toteuttaisi mielestäni myös ihmisoikeuskasvatuksen 

tärkeää tehtävää. 

Arvioitaessa perus- ja ihmisoikeuksien oikeusvaikutuksia kiperien 

kysymysten kohdalla, voidaan ainakin ohjelmallisen vaikutuksen nähdä 

soveltuvan niihin. Ohjelmallinen vaikutus voisi käytännössä merkitä uusien 

kysymysten osalta sitä, että niitä ryhdytään tutkimaan ja käsittelemään. Näin 

voidaan todeta Suomessa usein myös toimittavan. Lainsäädäännön 

valmistelu- ja esivalmisteluvaiheeseen voi liittyä erilaista ohjelmallista 

toimintaa, kuten myös lainsäädännön toimeenpanoon. Tutkiminen ja 

käsittely voi johtaa uuden asian osalta selkeään ja helppoon ratkaisuun. 

Arvoristiriitoja herättävien kysymysten kohdalla helppoja ratkaisuja ei 

välttämättä ole tarjolla. Tällaisten perus- ja ihmisoikeuskysymysten 

ratkaisemisessa tulisi nähdäkseni kuitenkin pyrkiä mahdollisimman laajaan 

erilaisten näkemysten esittämiseen mahdollistavaan käsittelyyn.  

Ongelmana tällaisessa ohjelmalliseen työhön perustuvassa 

toimintamallissa voi olla sen hitaus. Perus- ja ihmisoikeuksien tarjoamaa 

parasta mahdollista suojaa vailla olevilta ihmisiltä ei voitane edellyttää 

kohtuutonta kärsivällisyyttä. Hitautta voidaan arvioida myös viranomaisen 

legitimiteetin kannalta. Nopea toiminta vahvistaa legitimiteettiä asiaa ajavien 

keskuudessa, mutta sillä voi olla päinvastainen vaikutus asiaa mahdollisesti 

vastustavien keskuudessa. Pitkän aikavälin arvioinnissa legitimiteetin 

säilyminen voi koitua kuitenkin paitsi viranomaisinstituution, myös itse asian 

hyödyksi. Kestävät ja tehokkaat ratkaisut ovat useinkin sellaisia, joilla on laaja 

hyväksyntä. Tällaisen lähtökohtaisesti toimeenpanovallan tehtäväksi 

osoitetun ohjelmallisen työn tukeminen on myös kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden tehtävä. 

Ohjelmallisen vaikutuksen lisäksi kiperien kysymysten kohdalla on 

tarpeen arvioida myös sitä, edellyttääkö perus- ja ihmisoikeuksin edistäminen 

muiden perusoikeuksien oikeusvaikutusten huomioimista. Voidaanko 

esimerkiksi katsoa, että viranomaiselle syntyy jonkin perusoikeuden 

perusteella toimeksianto tiettyyn toimintaan? Tällaisen velvollisuuden 

hahmottaminen voi kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Helppoa ei kiperien 

kysymysten kohdalla ole myöskään tulkintavaikutusten arviointi.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Everything appears complex until 
 a good theory of it has been developed. 

                                                      Robert Nozick874 

5.1 Yhteenveto tutkimuksesta 

Perus- ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille 

yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia. Jokaisen perusoikeudet on turvattu 

Suomen perustulaissa. Ihmisoikeudet on puolestaan turvattu kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa.  

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen voidaan ymmärtää valtioihin 

kohdistuvana poliittisena ja oikeudellisena velvoitteena, sekä tiettyjen 

kansainvälisten ja kansallisten toimielinten tehtävänä. Tässä tutkimuksessa 

on tarkasteltu perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen liittyviä 

ihmisoikeussopimusvelvoitteia ja perusoikeussäädöksiä, sekä nimenomaan 

sellaisten edistämiseen liittyvien suositusten merkityksiä, joilla voidaan 

ajatella olevan oikeudellista merkitystä. Tutkimus on kohdistunut 

ensisijaisesti eduskunnan oikeusasiamiehestä, Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen 

valtuuskunnasta muodostuvaan Suomen kansalliseen 

ihmisoikeusinstituutioon. 

Tutkimuksen pontimena oli seuraava kysymys: onko olemassa perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisoppia, oikeustieteellistä doktriinia, jota Suomen 

kansallisen ihmisoikeusinstituution tulisi toimintaansa soveltaa? Kysymys 

heräsi itselleni vuonna 2013 hiljattain sen jälkeen kun olin siirtynyt perus- ja 

ihmisoikeustyöstä kolmannella sektorilla virkaan Ihmisoikeuskeskuksessa ja 

törmäsin Riku Neuvosen ja Pauli Rautiaisen perusoikeuskonkurenssia 

koskevaan artikkeliin, jossa he ikään kuin ohimennen mainitsivat 

perusoikeuksien edistämisopit, joiden he toivoivat ”siirtyvän nuoremmilta 

taloudellisilta, sosiaalisilta ja sivistyksellisiltä oikeuksilta koskemaan myös 

 
874 Nozick 2001, s. 295. 
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vanhempia vapausoikeuksia”.875 Mietin tuolloin, mistä nuo opit ovat 

löydettävissä, kun en ollut niihin mielestäni törmännyt – toki olin vuosien 

varrella moniin taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 

turvaamista koskeviin tutkimuksiin sekä aihetta koskevaan oikeuskäytäntöön 

perehtynyt, mutta en ollut mieltänyt niissä esitettyjä esimerkiksi oikeuksien 

heikennyskieltoon liittyviä näkökohtia edistämisopeiksi ainakaan siinä 

merkityksessä, että niistä vallitsisi laaja yhteisöllinen konventio, ja että niihin 

liittyisi oikeusnormeihin yhdistyneenä määrättyjä ennakoivissa olevia 

oikeusvaikutuksia. Olen itse ollut, ja olen edelleen siinä käsityksessä, että 

juurikin taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien reuna-

alue on jo lähtökohtaisesti varsin avoin, edellyttäähän YK:n taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus sopimusosapuolia 

ryhtymään siinä turvattujen oikeuksien toteuttamiseen täysimääräisesti 

käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan kaikin soveltuvin keinoin ja 

varsinkin lainsäädäntötoimenpitein asteittain kokonaisuudessaan.  

Mikäli perus- ja ihmisoikeuksien edistämisoppeja siis olisi olemassa, oletin 

työhön ryhtyessäni, että ne tästä tutkimusaineistosta löytäisin. Näin en voi 

varsinaisesti sanoa tapahtuneen. Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisoppia ei 

nähdäkseni ole olemassa, ellei sillä sitten tarkoiteta joko hyvin yleisellä tasolla 

ilmaistua pyrkimystä oikeuksien parempaan toteuttamiseen, tai joihinkin 

yksittäisten oikeuksien vakiintuneeseen tulkintatapaan. En ole vakuuttunut 

siitä, että abstraktilla tasolla olevaa edistämistavoitetta voitaisiin sellaisenaan 

pitää oikeudellisena doktriinina, tai että yksittäisiin oikeuksiin mahdollisesti 

liittyvät edistämisopit soveltuisivat ainakaan sellaisinaan yleiseksi kaikkien 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä koskevaksi doktriiniksi.  

Perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisen lähtökohdaksi on usein esitetty, 

että ne velvoittavat ennen kaikkea lainsäätäjää. Ihmisoikeuksien asettamia 

minimistandardeja toimeenpannaan ja niitä parempaa suojaa voidaan antaa 

säätämällä lakeja, joissa määritellään tarkemmin ne keinot, joita asetetun 

tavoitteen saavuttamiseksi halutaan käyttää. Näin tehtäessä ihmisoikeuksia 

edistetään pitkälti kunkin suvereenin valtion valitsemilla keinoilla. 

 
875 Neuvonen –Rautiainen 2013, s. 1031. 
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Suomalaiset kansanedustajat ovat lainsäädäntötoiminnallaan ja julkisten 

resurssien kohdentamisella nostaneet täällä asuvien ihmisten perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen tasolle, joka kilpailee erilaisissa vertailuissa 

maailman kärkipaikoista. Tämä on tapahtunut enimmäkseen ilman viittausta 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten, perustuslain 22 §:ssä säädetyn yleisen 

perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuden tai perustuslaissa säädettyjen 

perusoikeuksien erityisten edistämisvelvollisuksien perusteella, ja myös jo 

ennen ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten ratifioimista. 

Ajatus vain on ilmaistu toisin. Toisiko nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämiseen kiinnittyvä perustelu lainvalmistelulle lisäarvoa, on kysymys, 

jota on syytä jatkossa miettiä. Ainakin hallitusten esityksiin sisältyvissä 

vaikutusarvioinneissa perus- ja ihmisoikeuksien edistämisnäkökulman 

systemaattinen huomioiminen olisi joka tapauksessa paikallaan. Tähän myös 

eduskunnan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota. 

Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen on lainsäätäjän ohella myös kaiken 

julkisen vallan tehtävä, kuten perustuslain 22 §:ssä todetaan. Tämän 

velvollisuuden on katsottu edellyttävän julkisen vallan aktiivisia toimenpiteitä 

yksilön perusoikeuksien suojaamiseksi ulkopuolisilta loukkauksilta tai 

tosiasiallisten edellytysten luomiseksi perusoikeuksien käyttämiselle. Lisäksi 

sen on katsottu korostavan perusoikeuksien aineellista turvaamista, eli 

tosiasiallista toteutumista. 

YK:n ihmisoikeussopimusvalvontaelinten suosituksissa ja Euroopan 

neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ajatus julkiselta 

vallalta edellytettävästä aktiivisuudesta on viimeisten vuosikymmenien 

kuluessa vahvistunut. Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, missä kaikissa 

tilanteisssa aktiivisuutta edellytetään ja millainen aktiivisuus on riittävä 

osoitus siitä, että julkinen valta on täyttänyt ihmisoikeusvelvoitteensa. Tämän 

arviointi etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on vahvasti 

kontekstisidonnaista, ja niitä tilanteita, joissa perus- ja ihmisoikeudet 

konkretisoituvat, on lukemattomia. Ne ovat usein olla kaukana valtiollisen 

vallankäytön ytimestä, siellä missä julkisen vallan käyttö, tosiasiallinen 
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hallintotoiminta ja ihminen ylipäätään kohtaa toisen ihmisen. Siellä pienissä 

paikoissa, mistä Eleanor Rooseveltin kuuluisin sanoin ihmisoikeudet alkavat:  

“Where, after all, do universal human rights begin? In small places, 

close to home - so close and so small that they cannot be seen on any 

maps of the world. Yet they are the world of the individual person; the 

neighborhood he lives in; the school or college he attends; the factory, 

farm, or office where he works. Such are the places where every man, 

woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity 

without discrimination. Unless these rights have meaning there, they 

have little meaning anywhere.”876 

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen voikin kuvailla olevan jatkuvasti 

liikkuvan maalin tavoittelua. Se, että Suomen perustuslaki sisältää 

perusoikeusluettelon ja suomalainen lainsäädäntö turvaa näiden oikeuksien 

toteutumista kansainvälisesti vertaillen varsin hyvin, ei siten tarkoita sitä, että 

Suomen valtio olisi täyttänyt perus- ja ihmisoikeuksista johtuvat velvoitteensa 

täydellisesti. Vaikka ihmisoikeudet ovat minimistandardeja, ei valtioiden 

velvollisuudelle niiden yhä parempaan toimeenpanoon ole olemassa tiettyä 

päätepistettä. Ympäröivä yhteiskunta muuttuu, ja YK:n 

ihmisoikeussopimusvalvontaelinten kannanottojen ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön johdosta ihmisoikeuksien 

antamaa suojaa on jatkuvasti laajennettu uusiin tilanteisiin ulottuvaksi. Tätä 

havaintoa eivät ainakaan toistaiseksi horjuta sellaiset 

ihmisoikeusjärjestelmiin tehdyt muutokset, joilla vaikkapa oikeuksiin 

pääsystä on tehty tietyissä tilanteissa vaikeampaa.877 

Voidaankin ajatella, että perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 

ymmärtämiseksi ei riitä, että ymmärtää valtiosääntöoikeutta ja kansainvälistä 

oikeutta, olisi ymmärrettävä oikeutta syvemmin. Olisi ymmärrettävä oikeuden 

rajallisuutta ja sen suhdetta politiikkaan. Mutta olisi myös ymmärrettävä 

ihmistä, hänen mieltään ja hänen tapojaan, ihmisten yhteisiä kulttuureita, 

 
876 Lainaus Eleanor A. Rooseveltin YK:n päämajassa 27.3.1958 pitämästä puheesta “The Great 

Question”. Black 1999, s. 190.  
877 Samaan loputtoman laajenemisen mahdollisuuteen on kiinnitetty huomiota myös kotimaisessa 

valtiosääntökeskustelussa Neuvonen – Rautiainen 2013, s. 1020–1021 ja 1029–1030. 
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uskontoja ja traditioita. Vielä olisi ymmärrettävä ainakin viestintää, joka ei 

koskaan tunnu olevan riittävän selkeää. Selvää on, ettei kaikkia näitä 

ulottuvuuksia voi millään mahduttaa yhteen väitöskirjaan.  

Tutkimuksen keskeiset rajaukset on esitelty jaksossa 1.4.3. Muutoin 

tutkimus rakentuu siten, että johdannon jälkeen siinä käsitellään perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisen teoreettisia perusteita kansallisella tasolla, ja sen 

jälkeen ihmisoikeuksien edistämistä kansainvälisessä oikeudessa ja eräissä 

kansainvälisissä toimielimissä. Tutkimuksen neljäs jakso keskittyy Suomen 

kansalliseen ihmisoikeusinstituutioon.  

En tutkimuksessani lähtenyt tavoittelemaan perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämistä koskevan opin rakentamista, enkä sellaiseen myöskään päätynyt. 

Tutkimus on kuitenkin jäsentänyt perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä 

uudella tavalla. Se on paikantanut ja systematisoinut keskeisiä perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvíä ihmisoikeussopimusvelvoitteita ja 

perusoikeussäädöksiä, sekä oikeudellista kirjallisuutta ja oikeuskäytäntöä.  

Toivonkin, että tutkimustulokset voisivat viedä eteenpäin akateemista 

keskustelua perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen oikeudellisesta luonteesta 

ja osaltaan kenties edistää koherentin edistämisdoktriinin rakentamista. 

Ennen kaikkea toivon kuitenkin, että tutkimukseni vahvistaa perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämiseksi tehtävää työtä ja siten näiden oikeuksien 

toteutumista Rooseveltin kuvailemassa ihmisten yksilöllisessä maailmassa.  

Näillä alkusanoilla siirryn tutkimukseni varsinaiseen yhteenvetoon. 

Aloitan sen palaamalla työhypoteesiini perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisestä sen eri merkityksissä: 1) tiedotuksena, kasvatuksena ja 

koulutuksena (ihmisoikeuskasvatus), eli ihmisoikeustietoisuuden ja -

osaamisen ja itse järjestelmän edistämisenä; 2) toteutumista estävien 

”aukkojen” ja puutteiden tunnistamisena ja poistamisena; 3) oikeuksien 

suoja-alan laajenemisena, ja mahdollisesti 4) poikkeuksellisen aktiivisena 

puolustautumisena oikeuksien kaventamispyrkimyksiä vastaan.  

Lukuun ottamatta eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoja sellaisiin 

lainsäädäntöhankkeisiin, jotka toteutuessaan kaventaisivat perus- ja 

ihmisoikeuksien antamaa suojaa, ei tutkimusaineistosta noussut merkittäviä 

tuloksia hypoteesin 4) kohdan osalta, ja keskityn siten tuloksiin hypoteesin 
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muissa teemoissa. Aloitan ihmisoikeuskasvatuksesta, ja yhdistän 

käsittelyssäni perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen puutteiden 

tunnistamisen ja poistamisen, ja toisaalta varsinaisen suoja-alan 

laajentamisen syistä, jotka selostan jäljempänä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan vahvistaa hypoteesin ensimmäinen osa: 

Perus- ja ihmisoikeuksia koskeva tiedotus ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus 

on yksi keskeisin ihmisoikeuksien edistämisen oikeudellinen merkitys ja YK:n 

ihmisoikeusjärjestelmään sitoutuneen valtion oikeudellinen ja poliittinen 

velvollisuus. Tämä ilmenee varsin suoraan YK:n peruskirjasta, ja 

nimenomaisesti lukuisista muista YK:n asiakirjoista, mukaan lukien 

ihmisoikeussopimukset ja sopimusvalvontakomiteoiden kannanotot. YK:n 

ihmisoikeustoimielimillä on myös pitkäjänteisiä ohjelmia 

ihmisoikeuskasvatuksen tukemiseksi eri maissa. Tätä 

ihmisoikeuskasvatuksen keskeistä merkitystä ei mielestäni ole riittävästi tuotu 

esiin kotimaisessa oikeudellisessa keskustelussa. Perusoikeusuudistuksen 

aikaisissa perusoikeuksien vaikutustapoja koskevissa typologioissa 

ihmisoikeuskasvatusta ei vielä tunnistettu lainkaan.  

Euroopan neuvoston järjestelmässäkin ihmisoikeuskasvatus on 

valitettavasti jäänyt nimenomaan ihmisoikeuksia edistävän Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun työssä sivuun, vieläpä tietoisesti ja vastoin 

valtuutetun nimenomaista tehtävänantoa. Järjestön muut toimielimet ovat 

pitäneet asiaa esillä demokratia- ja ihmisoikeuskoulutusohjelmien kautta. 

Ihmisoikeuskasvatuksen oikeudellista merkitystä korostaa Euroopan 

neuvoston järjestelmässä kuitenkin se, että eräissä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa koulutukseen on viitattu keinona, 

jolla olisi mahdollisesti voitu ennaltaehkäistä ihmisoikeussopimusloukkaus. 

Ihmisoikeuskoulutuksen avulla esimerkiksi suljetun laitoksen henkilöstö olisi 

voinut ymmärtää, ja siten aktiivisesti turvata, laitoksessa olevien ihmisten 

oikeuksia. Ihmisoikeuskoulutuksen laiminlyönti on siten merkinnyt valtion 

positiivisen toimintavelvoitteen laiminlyöntiä. Paria tällaista tapausta olen 

käsitellyt edellä. 

Ihmisoikeuskasvatus on keskeinen kansallisille ihmisoikeusinstituutioille 

kuuluva tehtävä. Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistäminen 



275 
 

Suomessa on Ihmisoikeuskeskukselle säädetty nimenomainen tehtävä. 

Voitaneenkin ajatella, että ihmisoikeuskasvatuksen oikeudellinen merkitys on 

meillä vahvistunut Ihmisoikeuskeskuksen perustamisen yhteydessä. 

Ihmisoikeuskeskuksen työ on myös käytännössä vahvistanut yleisen 

ihmisoikeuskasvatuksen asemaa etenkin perusopetuksen toimialalla, 

opettajien koulutuksessa, sekä vammaisten ja vanhusten oikeuksien osalta 

näihin teemoihin liittyvien toimijoiden parissa.  

Tutkimusaineistosta kävi ilmi myös se, että eduskunnan oikeusasiamies on 

kiinnittänyt huomiota viranomaisten ihmisoikeuskoulutukseen 

ratkaisuissaan. Näiden ohjaavien käsitysten lisäksi oikeusasiamies on myös 

yleisemmällä tasolla tehnyt yhteistyötä ja tukenut Ihmisoikeuskeskuksen 

työtä ihmisoikeuskoulutuksen vahvistamiseksi Suomessa. Tässä tehtävässä 

kansallinen ihmisoikeusinstituutio on toiminut osittain yhteinä 

kokonaisuutena.  

Voidaan kuitenkin kysyä, tunnistetaanko ihmisoikeuskasvatus meillä 

edelleenkään julkisen vallan yleiseksi perus- ja ihmisoikeuksista johtuvaksi 

oikeudelliseksi velvollisuudeksi, ja väitän, että näin ei ole. Ylipäätään 

ihmisoikeuskasvatus ei ole saanut ihmisoikeustyössä nähdäkseni alkuunkaan 

sellaista asemaa kuin mitä sille YK:n ihmisoikeusjärjestelmässä ja Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutettua perustettaessa kaavailtiin. Perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisen ja Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 

toiminnan kannalta myös tutkimusta ihmisoikeuskasvatuksen käytännöistä 

tarvittaisiin lisää. 

Tutkimushypoteesini seuraavat kohdat liittyivät perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen esteiden tunnistamiseen ja poistamiseen, ja toisaalta näiden 

oikeuksien tulkinnan avulla tapahtuvaan suoja-alan laajenemiseen. Näitä 

edistämisen tapoja voidaan tarkastella yleisellä tai yksittäisellä tasolla. Ne 

kuitenkin limittyvät toisiinsa siten, että esittelen tutkimustuloksia rinnakkain.  

Nähdäkseni ihmisoikeuksien edistäminen niiden toteutumisen esteiden 

tunnistamisena ja niiden poistamisena yksilöitä koskevassa 

ratkaisutoiminnassa voidaan varsin selvästi nähdä perus- ja ihmisoikeuksien 

oikeudellisesti velvoittavaksi vaikutukseksi. Tähän suuntaan osoittavat 

etenkin perusoikeusuudistuksessa vahvistettu perusoikeuksien 
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tulkintavaikutus, sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen positiivisia 

toimintavelvoitteita koskevan opin kehittyminen. Näkemys saa tukea myös 

YK:n ihmisoikeussopimusvalvontaelinten kannanotoista ja eduskunnan 

perustuslakivaliokunnan etenkin eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävää 

koskevista kannanotoista. 

Koska huomio täytyy tällöin mahdollisesti kiinnittää asioihin, joita 

viranomaisilta ei edellytetä kovinkaan yksityiskohtaisen sääntelyn perusteella, 

voi perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen tässä merkityksessä edellyttää 

oikeusasiamiehen ratkaisutoiminnassa tiettyä oma-aloitteisuutta. Se voi 

edellyttää myös aktiivisia toimintavelvoitteita koskevan tulkintakäytännön 

laajaa tuntemista.  

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen yksilöitä koskevassa 

ratkaisutoiminnassa ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että eduskunnan 

oikeusasiamies, tai mikään muukaan tulkintaa tekevä instituutio, laajentaisi 

tulkintaa jonkinlaisessa tyhjiössä. Ratkaisutoiminnassa on usein mahdollista 

tukeutua muiden auktoritatiivisten tulkintainstituutioiden ratkaisuihin. 

Perus- ja ihmisoikeuksien tulkinnallinen harmonisaatio ohjaa siihen 

suuntaan, ettei kansallisen tason oikeuskäytännön tuntemus riitä. Muun 

muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen positiivisia 

toimintavelvoitteita koskeviin ratkaisuihin olisikin mielestäni syytä kiinnittää 

enemmän huomioida Suomessa.  

Tällaisesta perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden tunnistamista 

ja niiden poistamista koskevasta edistämisestä voitaisiin mahdollisesti 

meilläkin puhua selkeämmin oikeusasiamiehen, ja laajemminkin julkista 

valtaa koskevana, aktiivisena toimintavelvoitteena. Siten esimerkiksi 

oikeusasiamiehen tulisi ratkaisu- ja tarkastustoiminnassaan arvioida sitä, 

onko viranomainen ollut passiivinen ja laiminlyönyt sellaiset toimenpiteet, 

jotka tämä olisi toimivaltansa rajoissa voinut toteuttaa perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumiseksi mahdollisimman hyvin. Näin tutkimuksen 

perusteella voidaan toisaalta todeta jo tapahtuneenkin, joskaan ei 

systemaattisesti.  

Todettakoon kuitenkin, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

positiivisia toimintavelvoitteita koskeva ratkaisukäytäntö ja siihen kohdistuva 
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tutkimus osoittaa, että perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen tässä 

merkityksessä on haastava tehtävä. Yksi kenties merkittävimmistä ongelmista 

voi olla edellytettyjen toimenpiteiden ennakoitavuus. Oikeusvarmuuden ja 

toisaalta perus- ja ihmisoikeussuojan tehokkuus merkinnee tasapainoilua 

oikeudellisen pidättyvyyden ja rohkeuden välillä. 

Suomen kansalliselta ihmisoikeusinstituutiolta odotetaan myös yleisiä 

arvioita perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, sekä suosituksia niiden 

edistämiseksi. Tällaisia arvioita tarvitaan muun muassa politiikan ja 

lainsäädännön oikeaanosuvuuden arvioitiin, ja vastaavasti toteutumisen 

edistämisestä muun muassa politiikan linjaamiseen ja säädösvalmisteluun. 

Yleisiä arvioita Suomen ihmisoikeustilanteesta tehdään myös kansainvälisiin 

tarpeisiin, muun muassa ihmisoikeussopimusvalvontaelimille ja YK:n 

ihmisoikeusneuvostolle.  

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden tunnistaminen ja niiden 

poistaminen silloin, kun asiaa arvioidaan ihmisryhmien osalta, näyttäytyy 

jossain määrin toisenlaiselta. Ryhmäkohtainen arvio ei luonteensa vuoksi 

mahdollista yksilöllisten kontekstien huomioimista. Voikin olla huomattavan 

vaikeaa arvioida sitä, mihin toimenpiteisiin viranomaisen tulisi ryhtyä ryhmän 

jäsenten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi parhaalla mahdollisella 

tavalla. Kaikki toimet kun eivät välttämättä ole ryhmän kaikkien jäsenten 

kannalta sellaisia, joilla juuri heidän perus- ja ihmisoikeutensa parhaiten 

turvataan. Tietty pidättyvyys ja varovaisuus perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämiseen liittyvissä kannanotoissa voi siten olla tarpeen.  

Ihmisryhmien perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen voi edellä mainitun 

yksilöllisen kontekstin ”puuttumisen” lisäksi liittyä myös ryhmän intresseihin 

liittyvien sidosryhmien toiminta. Ryhmien oikeuksia puolustavien järjestöjen 

ja muiden yhteenliittymien toiminta ja yhteistyö perus- ja ihmisoikeuksia 

edistävien viranomaisten kanssa on äärimmäisen tärkeää ja arvokasta. On 

kuitenkin yhtä lailla tärkeää kiinnittää huomiota yhteistyön laaja-alaisuuteen 

monipuolisten näkemysten esille tuomiseksi, ja tunnistaa muun muassa 

ryhmän sisäiset intressiristiriidat ja edunvalvonnan strategiat. Näissä 

strategioissa on usein tehokasta vedota perus- ja ihmisoikeuksien tarjoamaan 

suojaan sellaisissakin kysymyksissä, joissa suojaa ei (vielä) ole annettu. 
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Puutteiden tunnistamista ryhmiä koskevissa kysymyksissä voikin olla vaikea 

hahmottaa toimintavelvoitteiden kautta tai erottaa perus- ja ihmisoikeuksien 

suoja-alan laajentamisesta. 

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen suoja-alan laajentamisena 

edellyttää lähtökohtaisesti uusien oikeusnormien asettamista, ja on siten 

lähtökohtaisesti lainsäätäjän tehtävä, sekä rajatussa määrin tulkintaa varten 

perustettujen toimielinten, ensisijaisesti tuomioistuinten tehtävä. Nähdäkseni 

edistäminen suoja-alan laajentamisena ei siten ole synonyymi Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen vahvistamille positiivisille velvoitteille, mutta 

käsitteissä on päällekkäisyyttä. Positiivisen velvoitteen laiminlyönti merkitsee 

ihmisoikeussopimusloukkausta, mitä edistämisvelvoitteen laiminlyönti tässä 

merkityksessä ei välttämättä merkitse. YK:n ihmisoikeussopimuksiin 

sitoutuneet valtiot, kuten myös Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, ovat 

kuitenkin osana järjestelmää sitoutuneet ainakin poliittisesti työskentelemään 

jatkuvasti ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Edistämisvelvoite suoja-alueen 

laajentamisena näyttäytyy siten vielä positiivisia toimintavelvoitteitakin 

laajemmalta velvoitteelta.  

Yksinkertaistaen esitän, että perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen 

oikeudellisena velvoitteena koskee ainakin puutteiden tunnistamista ja 

poistamista yksilöiden kohdalla. Tällöin kyse on positiivisista 

toimintavelvoitteista. Julkisella vallalla on siis oikeudellinen velvoite edistää 

ihmisoikeuksia siten, että tuollaiset positiiviset toimintavelvoitteet 

tunnistetaan ja niiden edellyttämät toimet toteutetaan. Koska (toistaiseksi) 

lähinnä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on operoinut positiivisten 

toimintavelvoitteiden käsitteistöllä, on tällaisten velvoitteiden tunnistaminen 

käytännössä kuitenkin haasteellista. Esitän myös, että perus- ja 

ihmisoikeuksien suoja-alueen varsinainen laajentaminen ei ole näistä 

oikeuksista johtuva ensisijaisesti oikeudellinen, vaan enemmänkin poliittinen 

velvollisuus. Väliin jää laaja ja varsin epäselvä alue perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumiseen liittyvien puutteiden ja aukkojen osalta yleisemmällä, 

ihmisryhmiä tai erilaisia teemoja koskevalla tasolla, jonka osalta ei 

yleispätevää arviota edistämistehtävän oikeudellisesta/poliittisesta luonteesta 

voitane tehdä. Edistämisvelvoite lienee johonkin rajaan saakka luonteeltaan 



279 
 

oikeudellinen velvoite, muuttuen tämän jälkeen poliittiseksi tavoitteeksi. 

Ongelmana on tuon rajan tunnistaminen. 

Nähtiinpä edistämisvelvollisuus sitten oikeudellisena tai poliittisena, ovat 

systemaattisuus ja ennakoitavuus tärkeitä tekijöitä. Muistutus Thomas 

Wilhelmssonin nk. vieteriukkoteoriasta lienee paikallaan.878 

Ihmisoikeusvelvoitteiden, positiivisten tai negatiivisten, ei lähtökohtaisesti 

pitäisi ”pompahtaa” esiin sattumanvaraisesti. Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen perustuvien positiivisten velvoitteiden osalta näin on 

osittain esitetty käyneen.879 Toisaalta tietty yllätyksellisyys lienee 

väistämätöntä tilanteessa, jossa positiivisia velvoitteita koskevia ratkaisuja on 

vasta rajallinen määrä.  

Oikeudellisin keinoin tapahtuvan perus- ja ihmisoikeuksien suoja-alan 

laajenemisen haasteena on se, että dynaamisen tulkinnan näkeminen 

epäasiallisena oikeudellisena aktivismina ei ole edes potentiaalinen, vaan jo 

toteutunut uhkakuva.880 YK:n ihmisoikeusjärjestelmässä on viime vuosina 

vallalla ollut pelko siitä, että miltei mikä tahansa uudistus johtaisikin 

ihmisoikeuksien heikentymiseen. Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden 

parissa positiivisten velvoitteiden ”aivan liian pitkälle” menevää laajentamista 

on ehditty jo vastustaa jäsenvaltioiden taholta, eikä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuinkaan ole keskustelusta sivussa.881 Yhtenä 

 
878 Wilhelmsson 1997. 
879 Tällainen soveltamisalan laajenemiseen, enlanrging the scope of application tai guarantees -

näkökulma liittyy sen sijaan ainakin oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvään artiklaan 6, jolloin 

kyse on ollut artiklan soveltamisalan laajentamista koskemaan rikosprosessien lisäksi siviiliprosesseja. 

Näin esim. Vilho Eskelinen and Others. v. Finland, jossa Suomen kannalta artiklan 6(1) »civil rights» -

käsitteen tulkinnan laajentaminen ei aiheuttanut pulmia koska, perustuslain 21 §:n soveltamisala ei 

tunne samankaltaista laadullista soveltamisalarajoitusta kuin EIS 6(1), jossa työ- ja virkasuhteen erot 

johtivat ennen tapausta erilaiseen suojaan. Ks. Husa 2007, s. 746–762, Pellonpää – Gullans – Pölönen 

– Tapanila, s. 3031. 
880 Ks. myös Pauli Rautiaisen kirjoitus, jossa hän katsoo kontekstuaalisen tulkinnan (mahdollisesti) 

vahvistuneen EIT:n käytännössä tuomioistuimen harjoittaman aktivismin jälkeen. Rautiainen 2014, s. 

128–134. 
881 Vilnes and others v. Norway, kohta 206: ”To establish a duty for the authorities to actively ensure 

that an occupational group, prior to undertaking its work tasks, be informed about factors that could be 

relevant for assessing the health risks potentially involved in their private enterprise, would be to stretch 

the extent of positive obligations under the Convention way too far.”  
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vastauksena tilanteeseen on esitetty, että kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusvalvontaelinten ensisijaisena tehtävänä olisi 

ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi vaadittavien prosessuaalisten 

edellytysten linjaaminen kansallisille poliittisille järjestelmille 

demokratiaperiaatetta kunnioittaen.882 Olen taipuvainen ajattelemaan 

samansuuntaisesti. Yksityiskohtaiset kannanotot positiivisista 

toimintavelvoitteista lienee perusteltua jättää niille, joilla on mahdollisuus 

perehtyä ja ymmärtää kunkin tapauksen kontekstia syvällisesti. Tällainen 

mahdollisuus sisältyy nähdäkseni pikemminkin Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen myötä Euroopan, kuin YK:n 

ihmisoikeussopimusjärjestelmään, ja kaikkein parhaiten kansallisiin 

oikeussuojajärjestelmiin. 

Kyse on myös siitä, millaisia velvoitteita perus- ja ihmisoikeuksien 

edistäminen viranomaisille aiheuttaa. Positiivisia velvoitteita ei Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen kontekstissa tule tulkita siten, että ne muodostaisivat 

mahdottoman tai suhteettoman taakan viranomaisille.883 Tämä lienee myös 

ainoa pitkällä tähtäimellä kestävä tapa rakentaa positiivisten 

toimintavelvoitteiden oppia.884 Sama ajatus soveltunee myös edistämisoppien 

kehittämiseen. Toki suhteettoman taakan määrittelyssä tulee tällöin 

lähtökohtana olla aito pyrkimys perus- ja ihmisoikeuksien mahdollisimman 

hyvään toteuttamiseen. 

Sen varmistaminen, että edellytykset sekä ihmisoikeusosaamiselle ja 

ihmisoikeuksien soveltamiselle parhaalla mahdollisella tavalla ovat olemassa, 

on käsitykseni mukaan joka tapauksessa paitsi kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten tarkoittamaa, myös tehokasta ja demokratiaa 

kunnioittavaa ihmisoikeuksien edistämistä niin YK:n kuin Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusjärjestelmien kontekstissa. Tämä kytkeytyy 

kysymykseen siitä, millaisia tulkintoja ympäröivässä yhteiskunnassa ollaan 

 
882 Wheatleyn lause englanniksi kuuluu seuraavasti: ”to outline the necessary procedural 

requirements for domestic political systems”. Wheatley 2014, s. 111. 
883 Koval and others v. Ukraine, kohta 73: “The scope of the positive obligation must be interpreted 

in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on the authorities”.  
884 Dröge 2003, s. 380. 
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valmiita hyväksymään. Jos esimerkiksi YK:n vammaisyleissopimukseen 

sisältyvät positiiviset toimintavelvoitteet ymmärretään Danai Angelin 

esittämällä tavoin kaikkiin ihmissuhteisiin ulottuvina, on oikeuksilla 

huomattavan dynaaminen merkitys.885 Tämä tulkinta ei kuitenkaan 

välttämättä aiheuta voimakasta vastustusta sellaisessa yhteiskunnassa, jossa 

vammaisiin ihmisiin ei kohdistu voimakkaita ennakkoluuloja. Menemättä 

keskusteluun kulttuurirelativismista, on mielestäni selvää, että perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisessä täytyy ottaa huomioon kyseessä olevan 

yhteiskunnan kulloinenkin arvoilmapiiri. Enkä suinkaan tarkoita sitä, että 

perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen pitäisi ”lopettaa”, mikäli niitä ei 

ympäröivässä yhteiskunnassa hyväksytä, vaan juuri ihmisoikeuskasvatuksen 

kautta voidaan tällöin osallistua yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun. 

Mielestäni on tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen, että moninaiset 

yhteiskunnalliset liikkeet pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan perus- ja 

ihmisoikeuksien tulkintaan.886 Ihmisoikeuskasvatuksen keinoilla voidaan 

parantaa ihmisten kykyä arvioida erilaisia liikkeitä ja ideologioita. 

Perus- ja ihmisoikeusjärjestelmien laajenemiseen liittyy riski siitä, että 

niiden tuottamat ratkaisut ja kannanotot ovat ristiriitaisia, tai vähintään eri 

tavoin painottuneita. Tämä voi hämärtää myös ihmisoikeuksien edistämisen 

tai valtioiden positiivisten velvoitteiden ymmärtämistä.887 Ristiriitaisia tai 

erilaisia näkökohtia painottavia tulkintoja ei kuitenkaan voida välttää, eikä 

niitä mielestäni tule myöskään vähätellä. Päinvastoin niitä tulisi mielestäni 

pyrkiä aktiivisesti tuomaan esiin muun muassa ihmisoikeuskasvatuksessa 

etenkin silloin, kun ne liittyvät ns. suurta yleisöä laajasti kiinnostaviin 

aiheisiin. Koska ratkaisut ja kannanotot ovat pääsääntöisesti huolellisesti 

punnittuja ja näkökantojen perustelut avoimesti kerrottu, voidaan niiden 

kautta lisätä ymmärrystä erittäin vaikeista kysymyksistä, ja pyrkiä löytämään 

 
885 Angeli 2015, s. 295 
886 Alter – Helfer 2010, s. 587. 
887 Esimerkkinä mainittakoon Euroopan neuvoston Oviedon lisäpöytäkirjaan liittyvät eri 

näkemykset YK:n vammaiskomitean ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun välillä. Ks. aiheesta 

myös Çali 2014, s.161–162.  
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ratkaisuja ihmisoikeuksien mahdollisimman hyvälle toteutumiselle ihmisten 

yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Edellä esittelin tutkimukseni lähinnä kansainvälisistä aineistoista 

nousseita päätelmiä. Seuraavaksi nostan esiin kokoavia johtopäätöksiä 

enemmänkin kansallisista lähtökohdista. Pidän näet mahdollisena sitä, että 

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution edistämistehtävä poikkeaa 

jossain määrin muiden kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtävästä.888 

Ajatus perus- ja ihmisoikeuksien edistämisestä on paalutettu syvälle 

suomalaiseen oikeusjärjestykseen ja instituutioihin. Se, että ainakin osa 

perusoikeuksista velvoittaa lainsäätäjää johonkin, eikä vain pidättäytymään 

jostakin, vahvistettiin osaksi valtiosääntöoikeudellista järjestelmäämme 

perusoikeusuudistuksessa. Valitettavasti uudistuksessa ei kuitenkaan päästy 

kovinkaan syvälle perusoikeuksien sisällön tai niiden turvaamisessa 

edellytettävän aktiivisuuden määrittelyssä.  

Tutkimuksessa tarkentui kuva siitä, mitä perusoikeuksien turvaamiseen 

liittyvillä aktiivisilla toimintavelvoitteilla ja edistämisellä ylipäätään voidaan 

tarkoittaa. Velvollisuudet koskevat laajasti julkista valtaa, ja on selvää, että eri 

keinot soveltuvat eri toimijoille. Esimerkiksi tuomioistuinten toiminnan 

ytimessä on kielletyn toiminnan rajat. Toiminnan logiikka ei siten 

lähtökohtaisesti näyttäisi tarjoavan kovinkaan laajaa mahdollisuutta käyttää 

perus- ja ihmisoikeuksien yleiseen edistämiseen hahmoteltuja erilaisia 

keinoja. Kotimaisia tuomioistuimia ohjaavat oppi perusoikeuksien 

tulkintavaikutuksesta, sekä perustuslain 106 § ja 107 §:t. 889 Siten voidaan 

ajatella, että tuomioistuimilla on nimenomainen mahdollisuus, ja myös 

velvollisuus, määritellä perus- ja ihmisoikeuksien suoja-alueen sisältöä 

yksittäistapauksissa – ja näin täsmentää laajemminkin ymmärrystä näiden 

oikeuksien sisällöstä.  Suoja-alueen rajat muuttuvat tuomioistuimissa 

kuitenkin yleensä inkrementaalisesti. 

 
888 Koska en tehnyt vertailevaa tutkimusta, esitän tämän näkemyksen vain eräänä mahdollisuutena. 
889 Perustuslain 106 §:n mukaan, jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen 

soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija 

perustuslain säännökselle. 107 §:n mukaan, jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen 

säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai 

muussa viranomaisessa. 
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Perustuslakivaliokunnan rooli perusoikeuksien sisällön ja niiden 

oikeusvaikutusten täsmentämisessä on perusoikeusuudistuksen jälkeen ollut 

korostuneen rajoituskeskeinen. Silloinkin, kun valiokunta on ottanut kantaa 

perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämään aktiivisuuteen tai edistämiseen, on 

tämä tapahtunut lähinnä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 

oikeuksien yhteydessä. Se, että valiokunta keskittyy hallituksen esityksistä 

antamissaan lausunnoissa vahvasti perusoikeuksien rajoitusedellytysten 

arvioimiseen, ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, ettei valiokunta antaisi 

merkitystä perus- ja ihmisoikeuksien edistämiselle. Ensinnäkin lainsäätäjälle 

asetettu perus- ja ihmisoikeuksien edistämisvelvollisuus täyttyy jo siinä 

lainsäätäjän perusfunktiossa, että se säätää lakeja, joiden se katsoo turvaavan 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.890  

Tutkimusaineistoni perustuslakivaliokunnan lausuntojen osalta koostui 

etenkin sellaisista mietinnöistä ja lausunnoista, joissa esiintyi perustuslain 

22  §:n yleinen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus. Niihin 

perustuslakivaliokunnan perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvät 

lausumat tuskin tyhjentyvät. Perustuslakivaliokunnan perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvien kannanottojen määrää tai laatua 

arvioitaessa on huomiotava, ettei valiokunta arvioi suinkaan kaikkia 

lainsäädäntöesityksiä. Mikäli hallituksen esitys lainsäädännöksi ei ole perus- 

ja ihmisoikeuksien kannalta ongelmallinen, ei sitä ole tarvetta välttämättä 

lähettää perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, eikä valiokunnan kannanottoa 

edistämiseen muodostu. Perus- ja ihmisoikeuksien edistämistavoitteet 

saattavat tulla kirjatuiksi hallituksen esityksiin myös toisenlaisin 

sanankääntein, eikä lain yleisestä tavoitteesta välttämättä ole tarvetta 

valiokunnassa erikseen lausua etenkään, jos kyseessä ei ole laajempi 

kokonaisuudistus. Voidaan kuitenkin ajatella, että nykyisin ohjeistettu 

lainvalmistelu, jossa hallituksen esityksen perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia 

arvioidaan valmisteluvaiheessa, ohjaisi kirjaamaan perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisen lain tai säädöksen tavoitteeksi, mikäli tällainen ajatus hallituksen 

 
890 PeVL 16/2012 vp, s. 1. 
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esityksen taustalla on. Tutkimusaineistoni perusteella en kuitenkaan pysty 

tätä asiaa enemmälti arvioimaan. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että valtaosa tarkastelluista 

perustuslakivaliokunnan käsittelemistä hallituksen esityksistä, joissa on ollut 

osaltaan kyse perusoikeussäännösten edistämisvelvollisuudesta, on 

valiokunnan näkemyksen mukaan ollut tavoitteiltaan perusoikeuksien 

toteutumista edistäviä. Arvioinnissa on siten ollut usein kyse keinojen 

osuvuudesta ja eri perusoikeuksien välisestä punninnasta, jossa 

edistämisvelvollisuus näyttää asettuneen osaksi punnittavia asioita. 

Perusoikeuksien edistämiseen on katsottu kuuluvaksi monipuolinen joukko 

keinoja, muun muassa taloudelliset tuet ja kannustimet, politiikkaohjelmat, 

koulutus, erilaiset suunnitelmat, palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien 

parantaminen, haittoja ennaltaehkäisevä toiminta ja neuvonta. Havaintona on 

myös edistämisvelvollisuusviittausten lisääntyminen. Vaikuttaa myös siltä, 

että perusoikeuksien rajoituksia koskevat kysymykset ovat ikään kuin 

edistämisvelvollisuusarviointia luontevampia perustuslakivaliokunnalle. 

Perustuslakivaliokunnalla ei toisaalta ole mitään estettä näiden näkökohtien 

lisääntyvään huomioimiseen. Sitä, että valiokunta on yhä useammin nostanut 

edistämisnäkökulman esille hallituksen esityksiä arvioidessaan, voidaan joka 

tapauksessa pitää merkittävänä. 

Perustuslakivaliokunnan myötämielisyys perusoikeuksien edistämiselle on 

ilmennyt jo pitkän ajan kuluessa etenkin sen lausunnoissa eduskunnan 

oikeusasiamiehen roolin kehittymisestä perinteisestä laillisuusvalvojasta 

perus- ja ihmisoikeuksia edistäväksi moderniksi instituutioksi. Tätä kehitystä 

valiokunta on pitänyt useaan otteeseen hyvänä, ja rohkaissut 

oikeusasiamiesinstituutiota edelleen vahvistamaan kehityssuuntausta. 

Mielenkiintoisena pidän sitä havaintoa, ettei perustuslakivaliokunta ole aivan 

vastaavalla tavalla ottanut asiaa esille valtioneuvoston oikeuskanslerin 

kertomuksia käsitellessään. On vaikea arvioida mistä tämä johtuu, mutta ehkä 

merkityksetöntä ei ole se, että laillisuusvalvojien samankaltaisuuden 

korostamisesta huolimatta säädöstasolla huomion kiinnittäminen perus- ja 

ihmisoikeuksia edistäviin näkökohtiin on annettu nimenomaan 

oikeusasiamiehen tehtäväksi. 
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Voidaan tietysti kysyä, olisiko perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 

ylipäätään näyttävä vahvemmin perustuslakivaliokunnan kannanotoissa. 

Ehkä valiokunnan tehtävä ja rooli varsin yleiselle abstraktiotasolle asettuvien 

valtiosääntöoikeudellisten kysymysten tarkastelijana ei kuitenkaan ole 

edistämistä ajatellen kaikkein keskeisin. Tähän valiokunta on nähdäkseni 

itsekin viitannut valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaa koskevassa 

lausunnossaan, jossa valiokunta totesi, että ”esimerkiksi lähes kaikilla 

sosiaali- ja terveysalalla tehtävillä lainsäädäntöhankkeilla on tiivis yhteys 

perustuslain 22 ja 19 §:ssä ilmaistuihin julkisen vallan turvaamisvelvoitteisiin. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että niissäkin hankkeissa, jotka eivät kuulu 

toimintaohjelman piiriin, otetaan perus- ja ihmisoikeusnäkökulmat 

vastaavalla tavalla huomioon. Myöskään hankkeiden resursointi ei voi riippua 

yksinomaan siitä, onko hanke mainittu toimintaohjelmassa.”891 Se, että 

perustuslakivaliokunta sopivissa yhteyksissä ikään kuin muistuttaa ja 

rohkaisee viranomaisia huomiomaan perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisvelvoitteen, on tärkeää ja usein varmasti myös riittävää. 

Yksityiskohtainen arvio siitä, millä keinoin ja resurssein perus- ja 

ihmisoikeuksia tehokkaimmin edistetään, on joka tapauksessa tehtävä usein 

siellä, missä näiden oikeuksien toteutuminen konkretisoituu. 

Perustuslakivaliokunnan roolia perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä 

akuutimpana kysymyksenä pitäisin ehkä sitä, että valiokunta 

rajoitusedellytyksiä arvioidessaan ottaisi useammin ja selkeämmin kantaa 

perusoikeuksien ydin- ja reuna-alueiden määrittelyyn. Näin oppi 

perusoikeuksien sisällöstä vähitellen täsmentyisi, jolloin myös näiden 

oikeuksien edistämistä voitaisiin ajatella arvioitavan täsmällisemmin.  

Perus- ja ihmisoikeuksia edistävien viranomaisten toimivallan 

tarkastelussa yllättävänä ei voitane pitää sitä, että historiallisesti jo varsin 

iäkkään instituutioiden, eduskunnan oikeusasiamiehen, rooli perus- ja 

ihmisoikeuksien edistäjänä näyttää varsin selkeältä siitäkin huolimatta, ettei 

siitä ensisijaisesti ehkä mielletä juuri tämän tehtävän suorittajiksi. 

 
891 PeVL 16/2012 vp. 
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Säädöstasolla edistäminen on paikannettu varsin selvästi sen toiminnan 

keskiöön, toisin sanoen valvontaan.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja eduskunnan väliseen vuoropuheluun, 

jossa myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja niiden edistämistä 

voidaan arvioida, on olemassa myös laintasolla vahvistettu menettely, 

eduskunnalle vuosittain annettava kertomus. Eduskunnan oikeusasiamiehelle 

osoitetut erityistehtävät, ja Ihmisoikeuskeskuksen perustaminen kanslian 

yhteyteen, ovat viimeisen vuosikymmenen kuluessa rakenteellisesti selkeästi 

vahvistaneet instituution roolia perus- ja ihmisoikeuksien edistäjänä.  

Laillisuusvalvonnassa perusoikeuksien edistämistä, kuten myös näiden 

oikeuksien ydin- ja reuna-alueita voidaan hahmotella varsin konkreettisella 

tasolla, ja näin on myös tehty. Ilman perusoikeuksien sisältöön ja 

oikeusvaikutuksiin liittyvien yleisten oppien kehittymistä perusoikeuksien 

edistämisen kehittämistä yksittäisten ratkaisujen kautta vaivaa kuitenkin 

sama ongelma kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asettamien 

positiivisten velvoitteiden kehittymistä. Se on sporadista ja siten vaikeasti 

hahmotettavissa ja ennakoitavissa. 

Erityisvaltuutetut ja Ihmisoikeuskeskus ovat säädöspohjaltaan varsin 

epäyhtenäinen perus- ja ihmisoikeuksia kukin omalta osaltaan edistävä 

viranomaisjoukko. Laajin ja avoin perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 

tehtäväkenttä on Ihmisoikeuskeskuksella. Keinojen osalta varsin avoin, mutta 

temaattisesti rajattu, on myös lapsiasiavaltuutetun tehtävä. Valvonnan ja 

edistämisen erottaminen on lapsiasiavaltuutetun kohdalla tehty jyrkästi, ja 

valtuutetulle osoitettu siis nimenomaan lapsen oikeuksien edistämistehtävät. 

Valvontarooli puuttuu kokonaan lapsiasiavaltuutetulta, kuten myös 

Ihmisoikeuskeskukselta. Tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja 

tietosuojavaltuutettu edustavat tältä osin kukin hybridimallia, joskin jokainen 

omalla tavallaan. Oikeuksien toteutumisen valvonta- ja edistämisroolit 

yhdistyvät nähdäkseni selkeimmin tietosuojavaltuutetun toimivallassa. 

Mielenkiintoista on, että yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu lain 

esitöiden mukaan myös yhdenvertaisuuslain tulkintaan osallistuminen.  

Ihmisoikeuskeskus on näistä viranomaisista ainoa, jolla ei ole selkeää 

rakennetta säännönmukaiseen muodolliseen parlamentaariseen 
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vuoropuheluun, sillä keskuksen toimintakertomuksen käsittelystä 

relevanteissa valiokunnissa on maininta vain oikeusasiamieslain esitöissä. 

Käytännössä Ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta eduskunnalle kerrotaan 

tosin myös oikeusasiamiehen toimintakertomuksen yhteydessä. 

Erityisvaltuutetuilla vuoropuhelua eduskunnan kanssa on 

säännönmukaisesti, osalla kerran vaalikaudessa, osalla vuosittain, kuten myös 

eduskunnan oikeusasiamiehellä ja valtioneuvoston oikeuskanslerilla. 

Parlamentaarisella vuoropuhelulla on nähdäkseni tärkeä periaatteellinen 

merkitys paitsi eduskunnan tiedonsaannin kannalta, myös perus- ja 

ihmisoikeuksia edistävien viranomaisten toiminnan kontrollissa.892 Pidänkin 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan jäämistä nimenomaisen vuoropuhelun 

ulkopuolelle epätyydyttävänä ratkaisuna. 

Eräänlaista parlamentaarista vuoropuhelua ja kontrollia voisivat edustaa 

myös parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan asetetut neuvottelukunnat 

ja vastaavat, mikäli näillä on viranomaisen toiminnan suunnitteluun ja 

arviointiin liittyviä tehtäviä – ja muutoin edellytykset toimia tällaisessa 

roolissa.893 Tältäkin osin Ihmisoikeuskeskus ja valtuutetut ovat kovin 

epäyhtenäinen joukko. Parlamentaaristen voimasuhteiden mukaisesti 

asetettava tasa-arvoasiain neuvottelukunta ei kytkeydy muodollisesti tasa-

arvovaltuutetun toimintaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasian 

neuvottelukunnan, sekä tietosuojavaltuutetun asiantuntijalautakunnan 

asettaa nykyään valtioneuvosto, aiemmin valtuutetut itse. 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan asettaa eduskunnan oikeusasiamies perus- ja 

ihmisoikeuksiin perehtyneiden hakijoiden joukosta. 

Ihmisoikeusvaltuuskunnalla on tehtävänä käsitellä laajakantoisia ja 

periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita ja hyväksyä vuosittain 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. 

Valtuuskunnan varsin suuri koko ja toisaalta melko harva kokoontumistiheys 

 
892 Ks. Dahlbergin eduskunnan perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvosten roolia koskevassa 

tutkimuksessa haastateltavan näkemys siitä, että poliittisesti herkkiä asioita ei jätetä yksin 

valiokuntaneuvosten vastuulle. Dahlberg 2021, s. 776–777. 
893 Tehtävieni puolesta useissa tällaisissa neuvottelukunnissa jäsenenä olleena en näe, että näitä 

edellytyksiä harvakseltaan tapaavilla laajoilla ja hajanaisilla neuvottelukunnilla yleensä on. 
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ei kuitenkaan anna mahdollisuuksia sen enempää kovinkaan syvälliseen 

keskusteluun kuin tehokkaaseen kontrolliinkaan. 

Parlamentaarisen vuoropuhelun kautta tapahtuvaa Suomen kansalliseen 

ihmisoikeusinstituutioon kohdistettua kontrollia en pidä itsenäisyyden tai 

riippumattomuuden kannalta välttämättä ongelmallisena Suomen kaltaisessa 

poliittisessa järjestelmässä, mikäli instituution säädöspohja ja rahoitus 

turvaavat sille riittävän itsenäisyyden ja riippumattomuuden. 

Kansanedustajien eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaan kohdistamaa 

kritiikkiä on meilläkin ollut, eikä sitä käsittääkseni ole pidetty epäasiallisena 

vaikuttamisena. Toisin saattaisi olla sellaisessa valtiossa, jossa 

parlamentaarinen vuoropuhelu tarkoittaisi tosiasiassa toimeenpanovallan 

suoraa kontrollia ihmisoikeusinstituutioon. Toisaalta esimerkiksi osoittamalla 

erillisrahoitusta tiettyyn toimintaan, voitaisiin ajatella meilläkin 

tosiasiallisesti ohjattavan oikeusasiamiehen toimintaa eduskunnan tahdon 

mukaisesti, ja siten ainakin periaattellisesti ongelmallisesti. 

Mainittakoon vielä yksi enemmän käytännöllinen, mutta ei nähdäkseni 

lainkaan merkityksetön huomio; nimittäin se, että etenkin valtuutettuja 

koskevan säätelyn yhteismitattomuus johtaa väistämättä kysymykseen siitä, 

miten lainsäätäjä on ajatellut kansalaisten ymmärtävän mikä kunkin 

valtuutetun tehtävä ja rooli on. Jos aiheeseen perehtyneen asiantuntijan ja 

tutkijan on kaiveltava lisävalaistusta valtuutettuja koskevan lainsäädännön 

esitöistä ja laadittava lisäksi jonkinlainen huoneentaulu valtuutettuihin 

liittyvistä neuvottelukunnista, on valtuutettujen yhteiskunnallisen roolin ja 

hallinnollisten tehtävien ymmärtäminen tehty ihmisten näkökulmasta 

tarpeettoman vaikeaksi. 

Valtuutettuihin verrattuna Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan 

itsenäisyys ja riippumattomuus toimeenpanovallasta on parhaiten turvattu 

keskuksen sijoittamisella eduskunnan oikeusasiamiehen yhteyteen. 

Ihmisoikeuskeskuksen perustamista koskevassa hallituksen esityksessä 

itsenäisyydelle ja riippumattomuudelle on tosin annettu ehkä laajempikin 

merkitys, kuin Pariisin periaatteiden edellyttämä riippumattomuus 

toimeenpanovallasta. Hallituksen esityksessä muotoilulla ”kanslian 

yhteydessä” korostettiin Ihmisoikeuskeskuksen itsenäisyyttä ja 
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riippumattomuutta muihin toimijoihin nähden ja todettiin, että 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnallinen itsenäisyys ja riippumattomuus 

tarkoittaisivat sitä, että ”tehtäviään suorittaessaan Ihmisoikeuskeskuksen tai 

sen toimielinten toiminta ei olisi muun tahon käskyvallan tai valvonnan 

alaista”. Viitattiinko muilla toimijoilla myös oikeusasiamieheen, on 

nähdäkseni epäselvää. Pariisin periaatteissa itsenäisyyden ja 

riippumattomuuden vaatimus koskee kansallista ihmisoikeusinstituutiota 

kokonaisuutena, joten instituution eri osien itsenäisyyttä ja 

riippumattomuutta toisistaan ei edellytetä. Keskinäistä itsenäisyyttä ja 

riippumattomuutta korostavaa tulkintaa ei puolla myöskään se, että 

eduskunnan oikeusasiamies nimittää Ihmisoikeuskeskuksen virkamiehet 

keskuksen johtajan esittelystä. Tämän lisäksi Ihmisoikeuskeskuksen johtajan 

ja muiden virkamiesten tehtävät ovat eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian 

henkilöstön tehtäviä, joten tarkemmat määräykset niistä on säädetty 

oikeusasiamiehen kanslian työjärjestykseen sisältyviksi.894 Tietty 

hallinnollinen valvontavalta oikeusasiamiehelle on siis 

Ihmisoikeuskeskukseen nähden joka tapauksessa olemassa. 

Ihmisoikeuskeskuksen itsenäisyys ja riippumattomuus 

oikeusasiamiehestä tarkoittaa näin ollen nähdäkseni ennen kaikkea 

keskuksen toiminnan painopisteitä ja toiminnan toteutusta. Ongelmalliseksi 

voisi kuitenkin ainakin teoreettisesti tulla tilanne, jossa 

Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotot olisivat 

ristiriitaisia. Ehkä tällöin olisi ajateltavissa, että kansallisella tasolla 

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton oikeusasiamiehestä, ja 

ongelmalliseksi edellä kuvatun kaltainen tilanne konkretisoituisi vain silloin, 

kun kyse olisi esiintymisestä kansallisena ihmisoikeusinstituutiona, mitä 

tapahtuu lähinnä kansainvälisissä yhteyksissä. Toisaalta kansallisen 

ihmisoikeusinstituution kokonaisuutta ei ole säädöstasolla kansallisena 

ihmisoikeusinstituutiona edes huomioitu, mitä ratkaisua voidaan myös pitää 

erikoisena, sillä YK:n näkökulmasta Suomen kansallinen 

 
894 HE 205/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä 

annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta, s. 27. 
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ihmisoikeusinstituutio on yksi kokonaisuus. Instituution eri osien ristiriitaiset 

näkemykset olisivat tätä ajatellen eräänlainen looginen mahdottomuus.  

Tutkimukseni osoittaa, että oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä 

varsinkin ohjaaviin käsityksiin sisältyy perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä 

koskevia kannanottoja enemmän kuin aiemmin on osattu hahmottaa. Perus- 

ja ihmisoikeuksia edistäviä näkökohtia löytyi myös moittivista käsityksistä, 

huomautuksista ja esityksistä.895 Ratkaisutoiminnassa oikeuksien 

edistäminen tapahtuu ennen kaikkea niiden toteutumisen puutteiden 

tunnistamisena, ja viranomaistoiminnan ohjaamisena puutteiden 

poistamiseen.  

Maltillisessa määrin oikeusasiamies on edistänyt perus- ja ihmisoikeuksia 

myös oikeuksien suoja-alueen laajentamisen merkityksessä perus- ja 

ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa soveltaen tehden tällöin yleensä 

esityksen joko lainsäädännön tai hallinnollisen ohjauksen kehittämiseksi. 

Tutkimus ei kattanut sitä, missä määrin oikeusasiamiehen esitykset johtivat 

tällaisissa tapauksissa laajempaan muutokseen. Oikeusasiamiehen 

vaikuttavuudesta tehtyjen muiden tutkimusten ja arvioiden mukaan voidaan 

kuitenkin pitää osoitettuna sitä, että oikeusasiamiehen esityksillä on 

vaikutusta ja voitaneen olettaa, että oikeusasiamiehen sellaiset esitykset, jotka 

pitävät sisällään perus- ja ihmisoikeuksien suoja-alueen laajentamista 

koskevia kannanottoja, eivät tee tästä poikkeusta. 

Edistämisen eri tapoja ajatellen eduskunnan oikeusasiamiehen 

toiminnassa perus- ja ihmisoikeuksia tehdään myös tunnetuksi, vaikka 

oikeuksista tiedottaminen ei ole mikään oikeusasiamiehelle säädetty erityinen 

tehtävä. Ratkaisujen lähettäminen kantelun kohteen lisäksi tiedoksi 

laajemmin hallinnonalalle, niiden julkaiseminen ja niistä tiedottaminen ovat 

myös perus- ja ihmisoikeuksista tiedottamista. Lisäksi valvonnan kohteina 

olevat viranomaiset tiedottavat itse oikeusasiamiehen kannanotoista, kuten 

tekee myös media. Opetustoimen, vammaisten henkilöiden ja vanhusten 

oikeuksien osalta eduskunnan oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus ovat 

tehneet myös yhteistyötä. Kertomusmenettelyssä, jossa oikeusasiamies 

 
895 Kuusikko 2011, s 320–321. Kuusikko huomauttaa myös, etteivät erot käsitysten ja huomautusten 

välillä ole aina selkeitä. 
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kiinnittää erityistä huomiota puutteisiin ja parannuksiin perus- ja 

ihmisoikeusasioissa, perus- ja ihmisoikeuksia tehdään tunnetuksi ylimmälle 

valtioelimelle, kansan itselleen valitsemille edustajille.  

Edellä sanotun johdosta arvioin, että oikeusasiamiesinstituution kehitys ja 

viimeistään rooli osana kansallista ihmisoikeusinstituutiota merkitsee sitä, 

että oikeusasiamiehestä on muodostunut yksi keskeisimmistä, ellei keskeisin 

Veli-Pekka Viljasen hahmottama julkisen vallan positiivisia 

toimintavelvoittavia valvova, ja myös perus- ja ihmisoikeuksia edistävä, 

viranomainen Suomessa.  

Ihmisoikeuskeskuksen edistämistehtävän arvioinnissa lähden liikkeelle 

siitä, että koska perus- ja ihmisoikeuksia koskevan tiedotuksen, kasvatuksen, 

koulutuksen ja tutkimuksen tehtäviä ei Ihmisoikeuskeskuksen perustamista 

koskevan säädöksen esitöissä ole toisin määritelty, näiden tehtävien 

toteuttamisessa on ajateltu toteutettavan Pariisin periaatteissa hahmoteltuja 

tehtäviä. Tutkimuksessa esitetyllä tavalla kyse olisi lähtökohtaisesti siten 

ihmisoikeuksien edistämisestä sellaisessa merkityksessä, jossa 

Ihmisoikeuskeskuksen ei ole tarvetta näitä tehtäviä toteuttaessaan ottaa 

kantaa oikeuksien tulkintaan tai toteutumisen valvontaan ainakaan 

yksittäistapauksissa.  

Ihmisoikeuskeskuksen ensimmäinen tehtävä olisi siten ennen kaikkea 

olemassa olevan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän tuottamasta aineistosta, 

sekä itse järjestelmästä tiedottamista, kasvattamista ja kouluttamista, sekä 

tällaisen ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistämistä muutoin, ja 

etenkin siihen liittyvän yhteistyön edistämistä. Näiden oikeusasiamieslain 19 

d §:n 1) kohdassa mainittujen Ihmisoikeuskeskuksen tehtävien rinnalla on 

mainittu myös tutkimus. Akateemisen tutkimustoiminnan luonne huomioon 

ottaen, pitäytymistä olemassa oleviin perus- ja ihmisoikeusjärjestelmiin ja 

aineistoihin ei sen sijaan voitane asettaa toiminnan lähtökohdaksi 

tutkimuksen edistämisen suhteen. Pariisin periaatteiden mukaan kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden tehtävänä ei toisaalta ensisijaisesti edes ole 

tällaisen tutkimuksen tekeminen, vaan tutkimusohjelmien laatimisessa ja 
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toteuttamisessa avustaminen.896 Ihmisoikeuskeskuksen tehtäviä koskevissa 

lain esitöissä todetaan, että julkisen vallan näkökulmasta 

Ihmisoikeuskeskuksen lisäarvona olisi instituution tuottama 

tutkimuspohjainen tieto. Lisäksi hallituksen esityksessä hankkeen 

yhteiskunnallisia vaikutuksia koskien todetaan, että keskus palvelisi 

tasapuolisesti muun muassa kaikkia laillisuusvalvontaa harjoittavia tahoja, ja 

että keskuksen tuottamalla tiedolla voisi olla lisäarvoa myös 

laillisuusvalvonnalle. Pykäläkohtaisissa perusteluissa todetaan, että 

Ihmisoikeuskeskuksen olisi kuitenkin luontevaa huolehtia tehtävistä 

hyödyntämällä jo olemassa olevia kansalaisyhteiskunnan sekä yliopistollista 

perus- ja ihmisoikeustutkimusta harjoittavia toimijoita alihankkijoina. 

Hankkeen taloudellisia vaikutuksia koskien todetaan, että ”lisäksi tulevat 

määrärahatarpeet tutkimusten tilaamiseen”.897 Edellä sanotun perusteella 

voidaan ajatella, että perus- ja ihmisoikeuksia koskevan tutkimuksen 

edistäminen poikkeaisi olennaisesti tiedotusta sekä koulutusta ja kasvatusta 

koskevista tehtävistä. 

Ihmisoikeuskeskuksen tehtäväksi osoitetut selvitykset perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisesta hahmotan ennen kaikkea perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämisenä toteutumisen puutteiden tunnistamisen 

merkityksessä, pitäen mielessä sen, että toteutumisen puutteiden 

tunnistamisen erottaminen oikeuksien suoja-alueen laajentamisesta ei ole 

yksiselitteistä. Selvitysten harvalukuisuuden vuoksi ei niiden tarkempi 

arviointi ole kuitenkaan mielekästä. 

Suosituksia antamalla Ihmisoikeuskeskus voi myös pyrkiä poistamaan 

tunnistettuja puutteita perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa. Tällaisen 

suositusten, ainakaan Ihmisoikeuskeskuksen ikään kuin omien suositusten, 

hahmottaminen lausunnoista ei kuitenkaan ole kaikilta osin helppoa niiden 

sisältäessä usein koosteita eri tahojen esittämistä näkökohdista. Osin 

lausunnot ovat olleet epäselviä myös sen osalta, onko niiden antajana 

 
896 Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), 3. (f) “To assist in 

the formulation of programmes for the teaching of, and research into, human rights and to take part in 

their execution in schools, universities and professional circles.” 
897 HE 205/2010 vp, s. 20—21 ja 27. 
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Ihmisoikeuskeskus, jota keskuksen johtaja edustaa, vai keskuksen yksittäinen 

asiantuntija, joka ei toimi keskuksen varsinaisena edustajana.  

Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunnan tehtävä laajakantoisten ja 

periaatteellisesti tärkeiden perus- ja ihmisoikeuskysymysten käsittelijänä 

näyttäisi asettuneen hahmottelemieni edistämisen tapojen kautta perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen puutteita tunnistavaksi, ja näiden puutteiden 

poistamista, sekä maltillisesti perus- ja ihmisoikeuksien suoja-alueen 

laajentamista ehdottavaksi toimijaksi. Tämä johtopäätös perustuu kuitenkin 

määrällisesti vain muutamaan valtuuskunnan hyväksymään kannanottoon, 

joissa sisällöllisesti yhdistyvät ilmeisesti valtuuskunnan jäsenien esille tuomat 

tiedot ja intressit. 

Kokonaisuutena arvioiden eduskunnan oikeusasiamiehen ja 

Ihmisoikeuskeskuksen kannanotoissa vaikuttaisi olevan selkeä perusteluihin 

liittyvä ero. Siinä missä oikeusasiamiehen perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvissä 

kannanotoissa, olivatpa ne ratkaisuja tai lausuntoja, perustelut kiinnittyvät 

oikeudelliseen, ja ennen kaikkea oikeuslähdeopillisesti vahvasti velvoittavaan 

aineistoon, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan kannanotoissa 

perustelut kiinnittyvät pitkälti politiikkaan ja soft law’hon, muun muassa 

valtioneuvoston politiikkalinjauksiin sekä erilaisiin kansallisiin ja 

kansainvälisiin selvityksiin ja suosituksiin. Viittauksia esimerkiksi Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin on tehty varsin vähän. Toisaalta 

kannanottoja on lukumääräisesti sen verran vähän, ettei niistä voida tehdä 

kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

Perusteluihin liittyvää eroa voidaan pitää ainakin jossain määrin 

odotettuna. Ihmisoikeuskeskusta perustettaessa vertailukohtana oli ainakin 

jollain tasolla muiden kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden, Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun ja toisaalta Suomeen jo perustettujen 

erityisvaltuutettujen toiminta. Näiden instituutioiden toiminnan kriittinen 

arviointi ei kuitenkaan ollut Ihmisoikeuskeskuksen perustamisvaiheessa 

esillä. Kysymys siitä, onko meillä perus- ja ihmisoikeuksien edistämisoppia, ei 

tietääkseni tullut esille missään vaiheessa hanketta. 

Olisiko Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota perustettaessa sitten 

pitänyt kiinnittää huomiota perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 
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käsitteelliseen epämääräisyyteen ja sen oikeudellisten rajojen hämäryyteen? 

Jälkiviisaasti voidaan todeta, että syytä olisi varmastikin ollut. 

Perustamishanketta olisi tuskin kuitenkaan ollut tarpeen tähän kysymykseen 

pysäyttää, vaikka vastauksia ei olisi siinä yhteydessä löytynyt. Kansainväliset 

ja kansalliset esimerkit perus- ja ihmisoikeuksia edistävien toimijoiden 

tarpeesta ja merkityksestä niiden toimintaan liittyvistä haasteista huolimatta 

ovat nähdäkseni vakuuttavia. 

Se, että kysymystä perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen oikeudellisista 

rajoista ja mahdollisuuksista ei käsitelty kansallisen ihmisoikeusinstituution 

perustamisvaiheessa, ei tietenkään tarkoita sitä, että itse kysymys olisi 

minnekään kadonnut. Etenkin siitä, missä määrin perus- ja ihmisoikeuksien 

edistäminen suoja-alueen laajentamisen merkityksessä kuuluu kansallisen 

ihmisoikeusinstituution tehtäviin, on mielestäni sellainen, josta tämänkin 

tutkimuksen perusteella olisi syytä tarkemmin keskustella. 

On selvää, että kansallisille ihmisoikeusinstituutioille ei ole annettu 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tulkintatehtävää sellaisessa 

merkityksessä kuin tämä tehtävä on annettu näiden sopimusten 

auktoritatiivisille tulkitsijoille. Mielestäni kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden tulee myös tietoisesti ja aktiivisesti välttää 

antamasta vaikutelmaa siitä, että niillä tällainen tehtävä olisi. Ihmisoikeuksien 

suoja-alueen laajentaminen on lähtökohtaisesti sopimusosapuolille kuuluva 

tehtävä, jossa sopimusten tulkinnasta vastaavilla lainkäyttö- ja 

sopimusvalvontaelimillä on tärkeä – joskaan ei rajaton – rooli. Kansallisten 

ihmisoikeusinstituutioiden tiedotukseen ja koulutukseen liittyviin tehtäviin 

kuuluvana voidaan sen sijaan pitää auktoritatiivisten tulkintojen puutteiden 

tai mahdollisten ristiriitojen esille tuomista, ja asiaan liittyvän pehmeän 

sääntelyn, soft lawn’n esittelyä. Hyvän hallinnon periaatteita noudattaen 

instituutiot voivat nähdäkseni myös esittää käsityksensä siitä, mikä on 

kulloisessakin tilanteessa perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen kannalta 

suositeltava tulkinta, tai mitkä ovat mahdolliset tulkintavaihtoehdot. Pidän 

tärkeänä, että tällöin yleisölle välitetään avoimesti tietoa sekä instituution että 

käsityksen perustana olevan aineiston (oikeudellisesta ja poliittisesta) 

luonteesta, ja että perustelut ylipäätään ovat perusteellisesti laadittu. 
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Eduskunnan oikeusasiamiehen perus- ja ihmisoikeusmandaatin johdosta 

tulee huomioon ottaa kuitenkin se, miten edistämiskäsitteen sisältö määrittyy 

tutkimuksessa käsitellyn kaltaisissa kiperissä kysymyksissä kansallisista 

lähtökohdista käsin. Avointen tulkintatilanteiden problematiikka näyttää 

perusoikeuksia koskevien yleisten oppien ja perustuslakivaliokunnan 

oikeusasiamiehen toimintaa koskevien lausuntojen valossa hieman 

toisenlaiselta kuin pelkästään Pariisin periaatteiden pohjalta. 

Oikeusasiamieheltä voitaneen katsoa jopa edellytettävän perus- ja 

ihmisoikeuksia edistävien tulkintakannanottojen ilmaisemista avoimissa tai 

vakiintumattomissa tulkintatilanteissa. Tämän suuntaisesti totesi jo vuonna 

1999 silloinen oikeusasiamies Lauri Lehtimaja, tosin muistuttaen, että 

”perustuslakivaliokunta on kehottanut oikeusasiamiestä tältä osin 

noudattamaan asiaankuuluvaa maltillisuutta”.898  

Jonkinlaisena hatarana kaikkia viranomaisia koskevana edistämisoppina 

voitaneen nähdä se, että ajatus perusoikeuksien yleisen 

turvaamisvelvollisuuden dynaamisuudesta on tullut vallitsevaksi. Yleisesti 

hyväksyttynä sisältönä turvaamisvelvoitteen dynaamisuuteen kuuluu 

nähdäkseni se, että velvoitteen johdosta julkisen vallan tulee toimia niin, että 

perusoikeudet tulevat mahdollisimman hyvin ja yhä paremmin toteutetuiksi. 

Tätä edellyttäviä toimenpiteitä tai niiden laiminlyönnin seurauksia ei ole 

kuitenkaan helppoa tarkasti hahmottaa. Oikeusasiamiehen havaintojen 

perusteella kyse on sitä paitsi varsin usein viranomaisen resursseihin 

liittyvistä syistä. 

Todettakoon, että ihmisoikeuskasvatuksen yhteydessä hahmotellussa 

ihmisoikeuskulttuurissa perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen on paljon 

muutakin kuin lainsäädäntö- ja resurssikysymys. Lailla, tai edes runsailla 

resursseilla, ei lastensuojelulaitoksen ohjaajaa voida pakottaa osoittamaan 

sympatiaa huostaanotetulle lapselle, eikä vanhuspalveluyksikön lähihoitajaa 

välittämään kokemusta arvokkuudesta vanhuksen vaippaa vaihdettaessa. 

Tuon kaltaisissakin tilanteissa ihmisten yksilöllinen kokemus perus- ja 

ihmisoikeuksien hyvästä toteutumisesta kuitenkin piilee. Jopa niin, että silloin 

 
898 Lehtimaja 1999, s. 901. 
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kun oikeudet eivät objektiivisesti arvioiden toteudu, saattaa ihmisen 

kokemusmaailmasta käsin tärkeämpää olla se, kuinka hänet tilanteessa 

kohdataan. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen kulttuurin rakentamista 

moninaisine tiedotukseen, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvin keinoin ei 

juristienkaan siksi kannata karsastaa. Nämä ihmisoikeuskulttuurin 

rakentamiseen liittyvät perus- ja ihmisoikeuksien edistämiskeinot ovat 

Ihmisoikeuskeskuksen ja erityisvaltuutettujen toiminnan keskiössä hyvästä 

syystä.  

Tutkimuksen jossain määrin odottamattomana tuloksena, mutta etenkin 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimintaa koskevan osuuden 

johdosta, on ajatus perus- ja ihmisoikeuksien edistävien viranomaisten 

hallinnan ja kontrollin tärkeydestä. Tämä liittyy riskiin siitä, että perus- ja 

ihmisoikeuksia edistävä viranomainen käyttäisi sille tarjolla olevaa ”vapautta” 

epäasiallisesti, vastoin hyvän hallinnon periaatteita.899 Erityisen vakavana 

pitäisin sitä, jos perus- ja ihmisoikeuksia edistettäessä (puolue)poliittinen 

perustelu ajetaan sisään ikään kuin Troijan hevonen, oikeudellisen perustelun 

kaapuun pukeutuneena. Tällainen toiminta voisi heikentää paitsi perus- ja 

ihmisoikeuksia edistävän instituution legitimiteettiä, myös laajemmin 

hämärtää perus- ja ihmisoikeuksien luonnetta. Olennaista on myös se, ettei 

vaikutelmaa hyvän hallinnon vastaisesta toiminnasta pääse syntymään. 

Siksikin perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä koskevan 

viranomaistoiminnan arvioinnilla ja kontrollilla on tärkeä tehtävä, johon on 

syytä kiinnittää huomiota mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.900 

Tätä arviointia jo kontrollia voidaan vahvistaa eri tavoin. Edellä on jo 

esitetty näkökohtia parlamentaariseen vuoropuheluun ja kontrolliin liittyen. 

 
899 Tältä osin johtopäätökseni muistuttavat Jääskeläisen väitöstutkimuksessa esittämää: ”Tutkimus 

on osoittanut, että syyttäjän toiminta tuomarina on monin tavoin pulmallinen. tämä ei tietenkään johtu 

siitä, etteivätkö syyttäjät olisi yhtä eteviä ja oikeamielisiä kuin tuomioistuinten tuomarit”. Ja edelleen 

mukaellen, ”kun tälle tielle on jouduttu”, oli Jääskeläisen johtopäätöksenä se, että syyttäjien rooli 

tuomarina mielletään perus- ja ihmisoikeuksien viitoittamalla tavalla. Omana johtopäätöksenäni voisin 

todeta, että on kun tälle tiellä on lähdetty, on syytä edetä hyvän hallinnon viitoittamalla tiellä. 

Jääskeläinen 1997, s. 636. 
900 Ks. Maija Dahlbergin huomiot hallintovaltion käsitteestä, jossa oletuksena on puolueeton, avoin 

ja riippumaton virkakoneisto, sekä potentiaalinen riski perustuslakivaliokunnan politisoitumisesta 

asiantuntijavalintojen kautta. Dahlberg 2021, s. 754 ja av. 30, 773–774.  
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Arviointia ja kontrollia voidaan vahvistaa myös sisäisesti. Hallintolaissa 

legalisoidut yleiset yhdenvertaisuuden, objektiivisuuden, suhteellisuuden, 

tarkoitussidonnaisuuden ja luottamuksensuojan periaatteet luovat hyvän 

perustan toiminnan sisäiselle kontrollille. Hyvän hallintotavan korostuneen 

huolellinen noudattaminen olisi nähdäkseni erityisen tärkeää 

Ihmisoikeuskeskuksen ja erityisvaltuutettujen toiminnassa, koska niiden 

tehtävät ovat laajoja ja toimivalta monella tapaa avoin. 

Korostuneen huolellinen hyvän hallintotavan noudattaminen on 

mielestäni välttämätöntä ensinnäkin siitä syystä, että yleinen 

edistämistehtävä käytännössä edellyttää aiheiden ja kohderyhmien 

priorisointia, sekä usein myös yhteistyökumppaneiden valintaa. 

Viranomaiseen voi kohdistua näiden valintojen tekemisessä monenlaisia 

odotuksia ja toiveita, jopa painostusta.  

Tarve hyvän hallintotavan erityisen huolelliseen noudattamiseen korostuu 

entisestään, jos viranomaisen toimintaan ei kohdistu säännönmukaista 

valvontaa tai valvonta on heikkoa. Itsenäisten ja riippumattomien 

viranomaisten on tämän vuoksi ikään kuin otettava toiminnan valvonta omiin 

käsiin. Tällaista omavalvontaa ne voivat toteuttaa paitsi ennakollisesti hyvän 

hallintotavan huolellisella noudattamisella, myös toiminnan jatkuvalla 

kriittisellä arvioinnilla ja kehittämisellä, sekä jälkikäteen tehtävillä 

ulkopuolisilla arvioinneilla.  

Tutkimuksen varsin pragmaattinen viranomaistoimintaan liittyvä 

lähestymistapani näkyy myös johtopäätöksissäni. Ei siten liene yllättävää, että 

juuri hallinto-oikeudellinen näkökulma nousi työni loppuvaiheessa 

keskeiseen asemaan, vaikka tutkimuskysymykseeni perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisopista se ei varsinaisesti vastaa. Näen sen kuitenkin käytännöllisenä 

vastauksena siihen, ettei perus- ja ihmisoikeuksien edistämiselle 

tutkimuksessani löytynyt sellaista tarkkarajaista oikeudellista merkitystä, 

jonka perusteella perus- ja ihmisoikeuksia edistävien viranomaisten toimintaa 

voitaisiin kovinkaan systemaattisesti arvioida. Nähdäkseni esittämäni perus- 

ja ihmisoikeuksien edistämisen merkitykset ja hyvän hallinnon vaatimusten 

korostaminen eräänlaisena puutteiden paikkaajana muodostavat kuitenkin 

perustellun päätepisteen tälle tutkimukselle. 
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Mikäli tulevaisuudessa Suomessa toteutetaan insitutionaalisia muutoksia 

perus- ja ihmisoikeusrakenteisiin, tulisi edellä sanotut näkökohdat mielestäni 

ottaa huomioon.901 Jos eduskunnan oikeusasiamiehen ja 

Ihmisoikeuskeskuksen keskinäisiä suhteita nähdään tarpeelliseksi selventää, 

vaihtoehtoina on joko suurempi eriyttäminen tai suurempi yhdentäminen. 

Eriyttäminen tuskin tulee kyseeseen ilman luopumista sellaisesta kansallisen 

ihmisoikeusinstituution mallista, jossa yhdistyvät ihmisoikeuksien valvonta ja 

edistäminen, ja joka on saavuttanut tavoitellun parhaan mahdollisen 

statuksen kansainvälisessä vertaisarvioinnissa. Perus- ja ihmisoikeuksien 

edistämisen ja Suomessa saavutetun kehityksen valossa pitäisin eriyttämistä 

myös askeleena taaksepäin. 

Suuremmalla yhdentämisellä puolestaan tarkoitan ennen kaikkea sitä, että 

kansallinen ihmisoikeusinsituutio nostetaan säädöstasolla yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Tällöin Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan 

oikeusasiamiehen keskinäistä suhdetta voitaisiin käsitellä ja mahdollisesti 

selventää itsenäisyyden ja riippumattomuuden osalta. Sitäkin on ehkä syytä 

pohtia edellyttäisikö ratkaisu muutosta myös siihen, että Ihmisoikeuskeskus 

”pääsääntöisesti edustaa” Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota 

kansainvälisesti. Vaikka tässä ei ymmärtääkseni ole käytännössä ollut 

ongelmia, ei kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla voi nähdäkseni edes 

teoreettisesti olla mahdollisuutta kahteen erilaiseen kannanottoon, ja lienee 

ainakin jossain määrin ongelmallista, jos eduskunnan oikeusasiamies tulisi 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan kautta ikään kuin sidotuksi sellaiseen 

näkemykseen, jota oikeusasiamies ei hyväksy. Yksi käytännön ratkaisu, jota 

on ainakin osittain käytettykin, on se, että kansallisen ihmisoikeusinsituution 

nimissä annetuissa lausunnoissa allekirjoittajina ovat sekä oikeusasiamies 

että Ihmisoikeuskeskuksen johtaja. Toisin sanoen kumpikaan ei yksin voi 

edustaa toista. 

 
901 Oikeusministeriö on 6.4.2021 asettanut hankkeen, jossa tarkoitus on valmistella hallituksen 

esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, jossa toimii 11 itsenäistä viranomaisista, 

mukaan lukien tutkimuksessa käsitellyt erityisvaltuutetut. Viraston on tarkoitus tarjota viranomaisille 

yhteiset tuki- ja hallintopalvelut. Hankekuvauksen mukaan po. viranomaisten itsenäistä asemaa ei 

vaaranneta eikä tehtäväkenttää muuteta. Työryhmän toimikausi on 6.4.2021 – 31.12.2022. 

Hankenumero OM049:00/2021. 
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Mikäli valtuutettujen osalta tehdään suurempia ratkaisuja – ja niitä 

nähdäkseni pitäisi tehdä – on vaihtoehtoja useita. Yhtenä tämän tutkimuksen 

valossa perusteltuna vaihtoehtona olisi valtuutettujen kokoaminen 

eduskunnan oikeusasiamiehen yhteyteen.902 Tämän ei tarvitsisi merkitä 

valtuutettujen perustamisella tavoitellun näkyvyyden vähentymistä. On 

organisatorinen, organisaatiokulttuuriin ja valtuutetuiksi valittuihin 

henkilöihin liittyvä kysymys, kuinka näkyvästi tällainen instituutio toimisi. 

Oikeusasiamiehen tietyn, ja nähdäkseni hyvin perustellun, viestinnällisen 

”kasvottomuuden” ei tarvitsisi koskea valtuutettuja. Mikäli tässä mallissa 

tehtävät eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kokonaisuudessa jaettaisiin, 

kuten ne nyt on tehty oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen välillä 

yleisiin edistämistehtäviin ja valvontaan (jossa perus- ja ihmisoikeuksien 

edistäminen yksittäistapauksissa huomioidaan), voisivat nykyisten 

erillisvaltuutettujen aiheet saada jatkossakin vastaavaa näkyvyyttä kuin 

nykyisin. Koska paineita on yhä uusien erillisvaltuutettujen perustamiseksi, 

voitaisiin harkita sitäkin, että eduskunta nimeäisi edistämistehtävien 

johtajaksi perus- ja ihmisoikeusvaltuutetun, jonka johdolla 

erillisvaltuutettujen yleiset edistämistehtävät hoidettaisiin. Perus- ja 

ihmisoikeusvaltuutettu puolestaan vastaisi toiminnastaan suoraan 

eduskunnalle ja voisi mahdollisesti olla myös eduskunnan valitsema. 

Erillisvaltuutettujen valvontatehtävät voitaisiin puolestaan yhdistää 

eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu- ja tarkastustoimintaan. Näin 

vähennettäisiin laillisuusvalvonnan päällekkäisyyttä. Samalla ratkaisu 

vahvistaisi erillisvaltuutettujen itsenäistä ja riippumatonta asemaa, 

selkeyttäisi valvonnan rakenteita yleisesti ja mahdollistaisi perus-ja 

ihmisoikeuksien edistämistehtävien kehittämisen. 

Tutkimukseni lähtökohtana oli ajatus siitä, että perus- ja ihmisoikeuksien 

edistäminen voidaan ymmärtää oikeuksien tunnetuksi tekemisenä ja 

ihmisoikeuskasvatuksena, niiden toteutumisen puutteiden tunnistamisena ja 

poistamisena, oikeuksien suoja-alueen laajentamisena ja mahdollisesti 

aktiivisuutena puolustautumisessa oikeuksien loukkauksia tai 

 
902 Tätä esitti Liisa Nieminen jo 2008. Nieminen 2008, s. 390. 
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kaventamispyrkimyksiä vastaan. Sen lisäksi, että sain hahmoteltua 

jonkinlaisia lähtökohtia perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen 

systematisoimiseksi, havaitsin eri toimijoiden erilaisen roolin perus- ja 

ihmisoikeuksien sisällön määrittelyssä tavalla, jota en ole aiemmin nähnyt 

esitettävän. Sen esittämistavaksi soveltuisi parhaiten animaatio, mutta joudun 

tässä pitäytymään kirjalliseen esitykseen ja staattisiin kuviohin. Totean myös, 

että kuvio on varsin yksinkertaistava, enkä mene sen esittelyssä juurikaan 

perus- ja ihmisoikeuksien tulkintaan ja rajoittamiseen liittyviin eroihin, joita 

on osittain tutkimuksessa jo aiemmin esitelty. 

Jos hahmotamme yksittäisen perus- tai ihmisoikeuden pallona, voimme 

hahmottaa myös sen tulkintaan ja edistämiseen liittyviä ”kerrostumia”.  

 

Kuvio 1: perus- ja ihmisoikeuksien tulkintaan ja edistämiseen liittyvät 

kerrostumat 

 



301 
 

Pallon sisin kiinteä kohta kuvastaa nk. absoluuttisten/ehdottomien 

oikeuksien (absolute/non-derogable) suoja-aluetta. Näitä oikeuksia ei voida 

loukata edes kriisioloissa. Nämä ehdottomat oikeudet on lueteltu YK:n 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 4 

artiklassa ja kahdessa keskeisessä alueellisessa ihmisoikeussopimuksessa, 

nimittäin Amerikan valtioiden ihmisoikeussopimuksen (ACHR) 27 artiklassa 

ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 15 artiklassa.903 Lisäksi YK:n 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia valvovan komitean 

yleiskommentin nro 3 mukaan valtioita sitoo keskeinen vähimmäisvelvoite 

varmistaa, että kaikki kyseisensopimuksen mukaiset oikeudet toteutuvat 

ainakin välttämättömällä vähimmäistasolla.904 Suomen perustuslain 23 § 

puolestaan edellyttää, että kansallisiin perusoikeuksiin tehdään  

poikkeusoloissakin vain sellaisia poikkeuksia, jotka ovat Suomen 

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. 

Seuraava kehä kuvastaa teoreettisesti kaikille oikeuksille ajateltua 

oikeuden ydinaluetta. Lähtökohtaisesti ydinalueeseen ei tule kajota. 

Ihmisoikeuksien osalta kajoaminen tarkoittaa poikkeamista (derogation), 

joka voi kuitenkin hätätilan aikana olla kansainvälisen oikeuden sallimaa.905 

Perusoikeuksilla puolestaan katsotaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan 

määrittämien sääntöjen mukaan olevan ydinalue, johon ei voida puuttua 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Yleensä perus- ja ihmisoikeuksien suoja-alueeseen hahmotetaan vain ydin- 

ja reuna-alue, mutta itse lisäisin niiden väliin oikeuden tavanomaisen suoja-

alueen. Tällä alueella oikeuksien rajoittaminen voisi ehkä tulla kyseeseen 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ja kysymys perusoikeuden 

rajoittamisesta ratkaistaisiin perusoikeuksien rajoittamista koskevien yleisten 

oppien mukaisesti.906 

 
903 Scheinin, Martin, Koronapandemia – pitäisikö Suomen tehdä ihmisoikeussopimusten 

kansainvälisille valvontaelimille ns. hätätilailmoitus? Perustuslakiblogi 6.4.2020. 
904 KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet. Ihmisoikeuskeskus 2015, s. 5. 
905 Hafner-Burton – Helfer – Fariss 2011. 
906 Viljanen, V-P. 2011. 



 

302 
 

Oikeuden reuna-alueella oikeuden rajoittaminen on 

perustuslakivaliokunnan käytännössä arvioity yleisiä rajoitusedellytyksiä 

koskevaa oppia soveltaen. Perustuslakivaliokunta saattaa todeta pitävänsä 

puuttumista ”vain vähäisenä” ja siten mahdollisena toteuttaa tavallisella lailla. 

Reuna-alueella perusoikeuden sisällön määrittely on jossain määrin 

epävarmaa, ja on kysyttävä, olisiko jokin oikeutta rajoittava toimenpide 

määriteltävissä ylipäätään perus- tai ihmisoikeuden loukkaukseksi vai ei. 

Reuna-alue saattaisi olla myös aktiivisten toimenpiteiden ja ehkä 

pääasiallinen perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen kehä oikeuksien suoja-

alueen laajentamisen merkityksessä.  

Tämän jälkeen siirrymme alueelle, jota kutsun kamppailujen kehäksi. 

Täällä käydään pääosin poliittiset keskustelut perus- ja ihmisoikeuksien 

suoja-alan laajentamisesta. Näissä keskusteluissa voidaan eri maissa olla eri 

vaiheessa ja voi olla, että esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

toteaisi tänne sijoittuvan kysymyksen kuuluvan valtion harkintamarginaaliin. 

Lopulta tulemme kehälle, jota kutsun tahallisten ja tahattomien 

väärinymmärrysten kehäksi. Siellä perus- ja ihmisoikeuksilla 

argumentoidaan jopa täysin oikeudesta irrallisina käsitteinä. Tahattomat 

väärinymmärrykset korjaantuvat ihmisoikeuskasvatuksella ja -koulutuksella. 

Tahallisissä väärinymmärryksissä voi olla kyse oikeuksien väärinkäytöstä, 

mikä on ihmisoikeussopimuksissa kiellettyä. 

On todettava, että kehien rajat eivät todellisuudessa ole sileitä ja 

tarkkarajaisia. Etenkin oikeuksien reuna-aluetta rajaava viiva on itse asiassa 

varsin katkonainen ja pistemäisistä yksittäisistä ratkaisuista alati rakentuva. 

Perus- ja ihmisoikeuksien sisällön määritteleminen ei ole valmis projekti, se 

on käynnissä koko ajan. Pallon sisäiset kehät siten ovat siten ikään kuin 

alituisessa liikkeessä, lähinnä laajentuen ulospäin. 

Arvioitaessa sitä, millä kehillä perus- ja ihmisoikeuksien valvontaan ja 

edistämiseen liittyvät toimijat pääasiassa operoivat, voimme nähdäkseni 

havaita eroja. Perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä arvioidessaan eduskunnan 

perustuslakivaliokunta pitäytyy paljolti perusoikeuksien ydinalueella. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin puolestaan käsittelee paljolti 

tavanomaiselle soveltamisalueelle ja reuna-alueelle sijoittuvia 
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tulkintakysymyksiä. Eduskunnan oikeusasiamies voi nähdäkseni 

viranomaistoimintaa ohjaavilla kannanotoillaan liikkua ”vapaammin” reuna-

alueella ja jopa sen ulkopuolellakin, joskin maltillisesti. Ihmisoikeuskeskus ja 

erityisvaltuutetut puolestaan voinevat astua jossain määrin rohkeammin 

myös poliittisten kamppailujen kehälle Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutetun tavoin, joskin tuonne menemisen reunaehdoksi 

asettaisin edellä kuvaamallani tavalla korostetusti hyvän hallinnon 

periaatteiden noudattamisen, ja etenkin perusteelliset ja avoimet perustelut. 

Tämä olisi nähdäkseni tärkeää siksikin, että Ihmisoikeuskeskukseen ja 

erityisvaltuutettuihin kiinnitetyt tahot, ihmisoikeusvaltuuskunta ja erilaiset 

neuvottelukunnat voivat koostua tahoista, jotka liikkuvat myös poliittisten 

kamppailujen, ja joskus jopa väärinymmärrysten kehällä.  

5.2 Kohti perus- ja ihmisoikeuksien edistämisoppia  

Perusoikeusuudistuksen aikaan meillä ajateltiin perus- ja ihmisoikeuksien 

vaikutuksen kohdistuvan ennen kaikkea lainsäätäjään, ja jossain määrin 

tuomioistuimiin. Neljännesvuosisadan jälkeen voidaan todeta, että perus- ja 

ihmisoikeuksien vaikutus on kohdistunut paljon laajemmalle. Ne ovat kaiken 

julkisen vallan käytön, ja yleisesti kaiken viranomaistoiminnan, yksi 

keskeisimmistä, ellei peräti tärkein ohjenuora. Tämä on tapahtunut paitsi 

niitä täsmentävän lainsäädännön ja tuomioistuimissa tehtyjen tulkintojen 

kautta, myös hallinnonalan ohjauksen ja koulutuksen sekä tuhansien 

laillisuusvalvonnassa tehtyjen ratkaisujen kautta. Kansalaisyhteiskunta ja 

media, ja sittemmin erityisvaltuutetut ja Ihmisoikeuskeskus, ovat olleet tässä 

kehityksessä tärkeässä roolissa. Voitaneen sanoa, että meille on kehittynyt 

siinä määrin vitaali ihmisoikeuskulttuuri, ettei oikeuksien toteutuminen ole 

missään nimessä yksistään niitä täsmentävän lainsäädännön varassa. Perus- 

ja ihmisoikeuksista tiedotetaan ja niistä koulutetaan, niiden toteutumisen 

puutteita tunnistetaan ja korjataan, ja maltillisessa määrin niiden suoja-

aluetta laajennetaan myös ilman lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.  

Toisaalta on todettava, että meillä esiintyy myös puheenvuoroja, joissa 

perus- ja ihmisoikeuskehitystä arvostellaan tai yksittäisessä asiassa vaadittua 



 

304 
 

perus- ja ihmisoikeustulkinnan uudistamista jarrutetaan. 

Perusoikeustulkinnan pysähtyminen on visio, josta on syytä olla huolissaan. 

Onko sitten kysymys aidosti siitä, ettei perus- ja ihmisoikeuksien 

tarjoamaa suojaa haluttaisi kansallisesti vahvistaa. Toteamus esimerkiksi 

siitä, että kyse on aina tulkinnasta, voidaan ymmärtää nähdäkseni monella 

tavalla. Kyllä, nykyisissä perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä on, ei aina, mutta 

todella usein kysymys tulkinnasta. Tulkinta ei kuitenkaan tapahdu missään 

oikeudellisesta tyhjiössä, sen enempää kuin arvotyhjiössäkään – eihän 

sellaisia teoreettisesti ole edes olemassakaan. Siten tulkintaa (yli)korostava 

lausahdus julkisuudessa voidaan ymmärtää monella tapaa: oman näkökannan 

kyytipoikana, itsestään selvänä toteamuksena, kutsuna keskusteluun tai 

pyrkimyksenä lopettaa keskustelu. Niin tai näin, en itse pidä sitä 

lähtökohtaisesti osoituksena nihkeästä suhtautumisesta kyseessä olevaan 

asiaan, saati perus- ja ihmisoikeuksien yleisemmästä vastustamisesta. 

Perus- ja ihmisoikeuksien oikeusvaikutuksien systematisointia, niiden 

kunnioittamis-, suojaamis- ja toteuttamisvelvollisuutta sekä niiden 

ohjelmallista, tulkinta-, kompetenssi- ja abrogaatiovaikutusta, voitaisiin 

kuitenkin ajatella päivitettävän kansallisista lähtökohdista. Tämä saattaisi 

osaltaan tukea perus- ja ihmisoikeuksien edistämisopin kirkastamista. 

Edistämisopin tulisi nähdäkseni rakentua ajatukselle siitä, että 

edistämisvelvollisuus kytketään perusoikeuksien ohjelmallisen vaikutuksen 

ohella ainakin osaan oikeudellisesti velvoittavista vaikutuksista. Tätä ajatellen 

mahdollisia vaikutuksia, joihin edistäminen voitaisiin kytkeä ovat ainakin 

toteuttamisvelvollisuus ja tulkinta- ja toimeksiantovaikutus. Tällainen 

kytkentä heijastaisi tutkimuksessani kuvailtua kehitystä Suomessa. Etenkin 

eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä edistämisvelvollisuus on 

tosiasiassa jo kytketty muuhunkin kuin ohjelmalliseen vaikutukseen, vaikka 

johtopäätöksenä edistämisen laiminlyönnistä ei olisikaan ollut perus- ja 

ihmisoikeusloukkaus, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen positiivia 

toimintavelvoitteita koskevaa ”oppia” sovellettaessa on.907 

Ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytännössä positiiviset velvoitteet 

 
907 Käytän lainausmerkkejä sanassa oppi, sillä on edellä kerrotusti jossain määrin epäselvää, 

voidaanko positiivisten velvoitteiden kehittymistä kuvailla opiksi. Güler 2017, s. 358–364. 
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ovat oikeudellista velvollisuutta, ja ratkaisupakko johtaa 

ihmisoikeustuomioistuimen asettamaan tarkan rajan positiiviselle 

toimintavelvoitteelle. Oikeusasiamiehen kannanotoissa sen sijaan on 

nähdäkseni kyse oikeutta täydentävästä tai sitä luovasta soft law’sta, tosin 

tässä tapauksessa soft law’sta, jolle on Suomessa annettu perinteisesti hyvin 

vahva oikeudellinen merkitys. 

Kotoperäisenä lisäperusteluna edistämisvelvollisuuden näkemiseksi tällä 

tavalla osana luonteeltaan oikeudellista toteuttamis- ja tulkintavelvollisuutta, 

voidaan esittää se, että perus- ja ihmisoikeuksien paremman toteutumisen 

vaihtoehdon valitseminen on jo meillä vakiintunut oppina 

perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta. Vaikka tämän ajateltiin alkujaan 

olevan merkityksellinen etenkin tuomioistuinten kannalta, tekivät muun 

muassa Tuori ja Saraviita eri tavoin muotoiltuja kytköksiä ja rinnastuksia 

toteuttamisvelvollisuuden ja tulkintavaikutuksen välille pian 

perusoikeusuudistuksen jälkeen. Perus- ja ihmisoikeuksien parempi 

toteuttaminen ei ole kuitenkaan aina kahden oikeudellisesti velvoittavan 

vaihtoehdon välistä punnintaa. Voi olla, että varsinaista toimintavelvollisuutta 

oikeuksien toteuttamiseksi ei voida osoittaa, eikä viranomaisen 

toimimattomuus voine tällöin merkitä velvollisuuden laiminlyöntiä. Kyse 

saattaisikin olla ohjelmallisesta vaikutuksesta. 

Avoimissa ja ei-vakiintuneissa tulkintatilanteissa perus- ja 

ihmisoikeuksien edistäminen voidaan ymmärtää pyrkimyksenä laajentaa 

suoja-aluetta. Dikotomisessa oikeuden ja politiikan erottavassa jaossa tällaiset 

perus- ja ihmisoikeuksien suoja-alueen laajentamista koskevat kannanotot 

tulisi luokitella politiikaksi. Soft law’n on kuitenkin nimenomaan nähty 

haastavan tuollaista dikotomista käsitystä. Perus- ja ihmisoikeuksien 

oikeusvaikutuksena tällainen suoja-alueen laajentaminen ei kuitenkaan voine 

olla osa kunnioittamis-, suojaamis- ja toteuttamisvelvollisuutta, jos lähdetään 

siitä, että ne edellyttävät oikeuden sisällön määrittelyä ennalta käsin – 

olkoonkin, että tällainen tarkkarajainen perus- ja ihmisoikeuksien sisältöalue 

on usein varsin kuvitteellinen. Myös ohjelmallinen vaikutus ja 

toimeksiantovaikutus on nähdäkseni olemassa olevassa ajattelussa kytketty 

oikeuden ennalta määrättyyn sisältöön. 
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Sellaisen perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen, jossa oikeuden suoja-alue 

laajenee, voitaisiin ajatella tapahtuvan tulkintavaikutuksen kautta. 

Tulkintavaikutus, jossa perus- ja ihmisoikeuksien nähdään vaikuttavan 

muiden kuin perusoikeusnormien tulkintaan perusoikeusmyönteisellä 

tavalla, voitaisiin tällöin ajatella myös laajempana kuin vain yksittäisen 

perusoikeuden toteuttamista turvaavana elementtinä muiden oikeusnormien 

tulkinnassa. Tulkintavaikutusta hahmotettaessa tulisi tällöin pyrkiä 

hahmottamaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän kokonaisuus, ja pyrkiä 

kohti järjestelmän tarkoitusta. Tulkinta olisi siten teleologista. Koska tällainen 

teleologinen tulkinta jättää tulkitsijalle runsaasti liikkumatilaa ja avaa 

mahdollisuuden poliittisille jännitteille, tulee sitä harjoittaa avoimesti. Se 

edellyttää myös erityistä huolellisuutta perustelujen osalta. Lisäksi sen tulee 

olla kontrolloitavissa.  

Tältä osin tutkimusmatkani johti, vaikkakin aivan erilaisia polkuja pitkin, 

samankaltaiseen ajatteluun kuin mitä Juha Lavapuro esitteli omassa 

väitöskirjassaan uudesta perustuslakikontrollista. Lavapuron yhtenä 

ajatuksena on, että perusoikeuksien ja demokratian välisiä jännitteitä ei ole 

välttämätöntä ennalta ratkaista, eikä niiden ratkaisemista tule jättää 

yksinomaan perustuslakivaliokunnan tai tuomioistuinten varaan, vaan ne 

voidaan ”jättää odottamaan oikeudellisissa ja poliittisissa käytännöissä 

tehtäviä punnintoja ja niissä esitettäviä argumentteja”.908 Näissä 

punninnoissa muun muassa oikeusasiamiehen perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumiseen ja niiden edistämiseen huomiota kiinnittävät kannanotot, sekä 

Ihmisoikeuskeskuksen ja erityisvaltuutettujen suositukset ovat argumentteina 

mukana.  

Koska suoja-alueen laajentamiseen tähtäävissä ensimmäisissä 

tulkinnoissa on kyse ikään kuin esivaiheesta/välivaiheesta siihen, että uusista 

tulkinnoista tulee vakiintuneita, tulee niissä kiinnittää huomiota 

kunnioitukseen lainsäätäjää kohtaan. Jos eduskunnan ensisijaisuutta 

halutaan vaalia, tulee suomalaisessa perustuslakikontrollissa kehittää 

mekanismeja, joiden avulla perus- ja ihmisoikeusloukkaukset ohjautuvat 

 
908 Lavapuro 2010, s. 287. 
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eduskunnan käsittelyyn riittävän ajoissa. Tällöin loukkauksiin otettaisiin 

kantaa lainsäädäntöprosessissa eikä tuomioistuimessa.909 Kansallista perus- 

ja ihmisoikeuksia edistävää soft law’ta voidaan ajatella yhtenä tällaisena 

mekanismina. 

Perusoikeuksien edistämisopin kehittely ei voi tapahtua erillisenä oppina 

ihmisoikeuksien edistämisopista. Kansainvälisessä tutkimuksessa on kiistatta 

osoitettu ihmisoikeustulkinnan evolutiivisuus ja dynaamisuus. Käsitys 

asteittaisesta/vaiheittaisesta ja jatkuvasta ihmisoikeussuojan kehityksestä on 

nähdäkseni ilman muuta osa perus- ja ihmisoikeuksien edistämisvelvoitetta. 

Silloinkin kun sitä ei ole nimenomaisesti ilmaistu, on se nähdäkseni osa 

edistämisevelvoitteen syvää tasoa. Tätä ajatellen etenkin Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen positiivisia toimintavelvoitteita koskevaa 

oikeuskäytäntöä ja siihen kohdistuvaa tutkimusta on syytä tuntea ja seurata. 

Myös YK:n ihmisoikeusjärjestelmän annilla on olennainen merkitys 

kansallisen perus- ja ihmisoikeuksien edistämisopin kehittämisen kannalta, 

vaikkakin se kiinnittyy Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuinta 

vahvemmin politologisiin näkökohtiin.  

Yleisen perus- ja ihmisoikeuksien edistämisopin kehittämisen kannalta 

olisi myös tärkeää, että oikeuksien sisällön määrittelyä tapahtuisi yleisellä 

tasolla muutoinkin kuin niiden rajoitusedellytysten arvioinnin kautta. Nyt 

vaikuttaa siltä, että oikeuksien reuna-alueet määrittyvät varsin pistemäisesti, 

ja vieläpä harvalukuisten perustuslakivaliokunnan, tuomioistuinten ja 

laillisuusvalvojien kannanottojen kautta. Näillä reuna-alueilla sijaitsevat 

kuitenkin monet ns. kiperistä kysymyksistä, joiden arviointiin perus- ja 

ihmisoikeuksia edistäviltä viranomaisilta toivotaan kannanottoja. 

Edistämisopin jatkokehittelyssä on mielestäni syytä kiinnittää huomiota 

myös sen kirkastamiseen, miten edistäminen määritellään valtion yleisenä 

velvollisuutena, ja toisaalta julkisen vallan eri toimijoiden velvollisuutena. 

Tunnistan, että omassa tutkimuksessani nämä tasot eivät kovin selkeästi 

erotu, sillä en työhön ryhtyessäni tätä asiaa riittävän syvällisesti tullut 

hahmottaneeksi. Toisaalta, luultavasti näissä näkökulmissa on niin paljon 

 
909 Hämäläinen 2021, s. 160–165. 
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limittäisyyttä, ettei ainakaan kovin jyrkkärajainen erottelu ole edes 

mahdollista.  

Jatkossa edistämisvelvollisuutta, suoja-alan laajentamisen merkityksessä, 

olisi kansallisella tasolla nähdäkseni erityisen mielenkiintoista tarkastella 

tuomioistuinten toiminnassa. Lisääntyvä kansallisten tuomiostuinten perus- 

ja ihmisoikeuksien dynaamiseen ja evolutiiviseen tulkintaan nojautuva 

argumentaatio olisi merkityksellistä myös perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumista valvoville ja niitä nimenomaan edistäville viranomaisille. Perus- 

ja ihmisoikeuksien suoja-alan laajentamista koskevan argumentaation 

hakeminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä tai 

YK:n sopimusvalvontaelinten tulkinnoista, mihin nykyisellään esimerkiksi 

laillisuusvalvonnassa voidaan joutua kotimaisen oikeuskäytännön puuttuessa 

turvautumaan, voi ainakin suuren yleisön kannalta olla jossain määrin 

vierasta ja vieraannuttavaa. Toisaalta kansainvälisten 

ihmisoikeusmekanismien kannanottojen käyttäminen kansallisessa 

kontekstissa voi tuoda usein ylevinä, abstrakteina ja kaukaisina pidettyjä 

ihmisoikeuksia lähemmäs ihmisten arkipäiväistä todellisuutta. 

Eri toimijoiden rooliin perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen eri 

merkityksissä on kaikkiaan syytä kiinnittää huomiota. Tuomioistuinten 

dikotominen arvio siitä, onko asiassa tapahtunut perus- tai ihmisoikeuden 

loukkaus vai ei, ei yksittäisessä tapauksessa yleensä tavoita kovinkaan 

selkeästi ihmisoikeusjärjestelmään sisään rakennettua ideaa jatkuvasta 

kehityksestä. Tähän kykenee yksittäistapauksissa pikemminkin 

laillisuusvalvonta, jossa on laajemmin mahdollisuus kiinnittää huomiota 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen esittämällä käsityksiä siitä, miten 

näitä oikeuksia voitaisiin paremmin turvata. Jatkuvan kehityksen idea on 

olennainen osa myös yleisellä tasolla perus- ja ihmisoikeuksia nimenomaisesti 

edistävien viranomaisten toimintaa. Tulevaisuudessa se toivottavasti 

kiinnittyy edellä kuvailemani tavalla entistä vahvemmin hyvän hallinnon 

vaatimuksiin etenkin silloin, kun ne ottavat kantaa ns. nouseviin kysymyksiin. 

Julkisen vallan velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksista tiedottamiseen sekä 

ihmisoikeuskasvatukseen- ja koulutukseen tulisi myös tunnistaa selkeästi 

osaksi oikeudellista edistämisvelvollisuuutta. Tämä tehtävä, joka on 
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erityistehtävänä annettu Ihmisoikeuskeskukselle, tulisi siten jatkossa nähdä 

laajempana julkisen vallan velvollisuutena kattaen eri hallinnonalan ohjausta 

ja valvontaa suorittavat viranomaiset, ja jopa yksittäiset viranomaiset.  

En omassa tutkimuksessani lähtenyt siitä ajatuksesta, että perusoikeuksien 

edistämisoppi työni pohjalta syntyisi, ellen sitä onnistuisi löytämään. En näin 

ajattele myöskään tutkimuksen tullessa päätökseen. Toivon kuitenkin, että 

tämä tutkimus antaa perus- ja ihmisoikeuksien edistämisopin kehittämiselle 

ennen kaikkea hyviä käytännönläheisiä rakennusaineksia. Edellä esittämäni 

hahmotelmat edistämisopin suuntaviivoista jäävät tässä vaiheessa 

keskeneräisiksi ja saattavat myöhemmin osoittautua virheellisiksi. Itseäni 

pätevämmät teoreetikot arvioivat toivottavasti tulevaisuudessa, onko tästä 

tutkimuksesta edistämisopin kirkastamisessa hyötyä vai ei. 

Tarvetta perusoikeuksien edistämisopin, tai -oppien, jatkokehittämiselle 

kuitenkin olisi. Veli-Pekka Viljanen esitti jo perusoikeusuudistuksen aikoihin 

julkisen vallan positiivisia toimintavelvoitteita korostavan suunnan asettavan 

merkittäviä haasteita perusoikeusvalvonnan kehittämiselle, joskaan hän ei 

tuolloin täsmentänyt millaisia haasteita hän edessään näki. Haasteiden 

näkeminen ei myöskään estänyt häntä pitämästä tärkeänä sitä, että perus- ja 

ihmisoikeuksien ”tällaisille ulottuvuuksille kehitetään institutionaalisia 

valvontamuotoja”.910 Nyt näitä valvontamuotoja on kehitetty, ja niiden lisäksi 

on luotu perus- ja ihmisoikeuksia nimenomaisesti edistäviä viranomaisia. 

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen liittyen uusissa teemoissa ja ns. 

kiperissä kysymyksissä käytävä polarisoitunut yhteiskunnallinen keskustelu 

osoittaa mielestäni sen, että edistämisopin jatkokehittelylle on tarvetta. 

  

 
910 Viljanen, V.-P. 1993, s. 365. 
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6. EPILOGI 

Kirkon suurin uhka on kirkko itse. 
Piispa emeritus Erik Vikström911 

 

Tutkimukseni jälkipuheena käsittelen vielä kysymystä siitä, miten Suomen 

kansallisen ihmisoikeusinstituution ja sen osien toimintaa arvioidaan.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnan arviointi tapahtuu olennaisilta 

osin eduskunnan toimesta oikeusasiamiehen kertomuksen käsittelyn kautta. 

Perus- ja ihmisoikeuksiin huomion kiinnittämisen kannalta oikeusasiamiehen 

kertomuksia on käsitelty edellä. Kertomusmenettelyä itsessään voisi 

luonnehtia myös valtiosääntöiseksi dialogiksi. Keskusteluareenana 

eduskunnan täysistunto on kuitenkin omanlaisensa. Täysistunnossa 

keskustelupuheenvuorot oikeusasiamiehen kertomuksen käsittelyn 

yhteydessä voivat kytkeytyä myös ns. päivän politiikkaan. Käytännönkin 

haasteita dialogille on. Monisatasivuiseen kertomukseen tutustuminen ei käy 

käden käänteessä, eikä keskustelulle voida varata rajattomasti aikaa. 

Tyytymättömyytensä oikeusasiamiehen toimintaan kohtaan eduskunta 

voisi osoittaa muodollisesti kertomuksesta kerran vuodessa käytävän 

keskustelun lisäksi vain siten, että oikeusasiamiestä tai 

apulaisoikeusasiamiehiä ei uudelleen valittaisi toimikausien vaihtuessa. 

Oikeusasiamiehen vapauttaminen tämän tehtävästä kesken toimikauden tulee 

perustuslain 38 §:n 2 momentin mukaan kyseeseen nimittäin vain erityisen 

painavasta syystä päätöksellä, jota vähintään kaksi kolmasosaa täysistunnossa 

annetuista äänistä on kannattanut. Vastaavasti luottamusta oikeusasiamiestä 

ja apulaisoikeusasiamiehiä kohtaan eduskunta voi osoittaa valitessaan 

heidät/valitessaan heidät uudelle toimikaudelle. Instituution 

yhteiskunnallisen legitimiteetin kannalta suotavaa kuitenkin olisi, ettei 

eduskunta lähtisi sitä politisoimaan yksittäisiin henkilöihin kohdistuvalla 

kritiikillä tai muilla toimenpiteillä. 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan arviointia tapahtuu säännönmukaisesti 

ihmisoikeusvaltuuskunnan käsitellessä ja hyväksyessä vuosittain keskuksen 

 
911 Piispa Erik Vikströmin haastattelu Kotimaa 24-verkkolehdessä 1.10.2018. 
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toimintasuunnitelman ja -kertomuksen. Ihmisoikeuskeskuksen 

toimintakertomus olisi hallituksen esityksen mukaisesti toimitettava myös 

”relevanteille” eduskunnan valiokunnilleja ainakin kerran sitä on käsitelty 

perustuslakivaliokunnassa tiedoksiantoasiana. Ihmisoikeusvaltuuskunnan 

roolissa suhteessa Ihmisoikeuskeskukseen on selkeä valvonnan elementti.  

Tyytymättömyyttä ja vastaavasti luottamusta Ihmisoikeuskeskuksen 

toimintaa kohtaan voidaan esittää myös johtajan nimityksen yhteydessä. Tältä 

osin prosessi poikkeaa eduskunnan oikeusasiamiehen nimityksestä. 

Oikeusasiamieslain 19 c §:n 1 momentin mukaan eduskunnan oikeusasiamies 

nimittää johtajan neljän vuoden toimikaudeksi saatuaan asiasta 

perustuslakivaliokunnan kannanoton. Tältä osin eduskunta poikkesi säädöstä 

koskevasta hallituksen esityksestä, jossa eduskunnan oli ajateltu olevan 

keskuksen johtajan valitseva taho. Esitystä käsitellessään 

perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi, että henkilövaalien säätämistä 

eduskunnan täysistunnon tehtäväksi tulee tehdä vain hyvin harkitusti. 

Ihmisoikeuskeskuksen tai sen johtajan toiminnallinen yhteys eduskuntaan 

arvioitiin siinä määrin vähäiseksi, ettei ehdotettu, verraten raskas menettely 

ollut valiokunnan mielestä perusteltu. Tämän vuoksi valiokunta ehdotti, että 

johtajan nimittää eduskunnan oikeusasiamies kuultuaan ennen nimitystä 

perustuslakivaliokuntaa. Ihmisoikeuskeskuksen johtajaan sovelletaan 

ratkaisun johdosta eduskunnan virkamiehistä annettua lakia (1197/2003), 

joskaan esimerkiksi viran lakkauttaminen ei voi tule kyseeseen ilman lain 

muutosta. Myöskään varoituksen antaminen ei voine tulla kyseeseen muussa 

tapauksessa kuin siinä, että Ihmisoikeuskeskuksen johtaja erityisen vakavalla 

tavalla laiminlöisi keskuksen hallinnollisten velvollisuuksien hoitamisen. 

Tämä olisi nähdäkseni mahdollista sen johdosta, että Ihmisoikeuskeskus 

toimii hallinnollisesti oikeusasiamiehen kansliassa, jonka hallinnosta vastaa 

viime kädessä oikeusasiamies.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja perustuslakivaliokunnan kytkeminen 

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan nimitykseen merkitsee edellä sanotusta 

johtuen molempien ainakin teoreettista mahdollisuutta harjoittaa kontrollia 

Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan toimintaan, ottaen huomioon 

senkin, että keskuksen johtaja toimii suoraan lain nojalla valtuuskunnan 
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puheenjohtajana. Kynnys tällaisen kontrollin käyttämiseen olisi varmastikin 

korkealla. Instituution legitimiteetin kannalta on myös tärkeää, ettei johtajan 

valinta ole poliittisesti motivoitu prosessi.  

Kansallisen ihmisoikeusinstituution ja sen osien toimintaa arvioidaan 

luonnollisesti myös niin asiantuntijafoorumeilla kuin laajan yhteiskunnallisen 

yleisönkin keskuudessa. Näillä(kin) foorumeilla merkitystä on nähdäkseni 

paitsi toiminnan tehokkuudella ja tuloksilla, myös hyvän hallinnon 

periaatteiden noudattamisella. Tässä suhteessa esimerkiksi valintaperusteet 

toiminnan painopistealueiksi antavat mahdollisuuden arvioida hyvän 

hallinnon toteutumista keskuksen toiminnassa. 

Suomen kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eri osien toiminnan 

arvioinnin lisäksi toimintaa arvioidaan kokonaisuutena, kuten tehdään edellä 

kerrotusti kaikkien kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kohdalla. Suomen 

kansallinen ihmisoikeusinstituutio sai A-statuksen pian perustamisen jälkeen 

vuonna 2014. Vaikka status on korkein mahdollinen, liittyi siihenkin usein 

kehittämissuosituksia. Akkreditaatiokomitea kiinnitti huomiota Suomen 

kansallisen instituution eri osien tehtävänjaon ja roolien täsmällisempään 

kuvaukseen, eduskunnalle annettavan kertomuksen kattavuuteen, 

oikeusasiamiehen immuniteetin puutteeseen ja resurssien niukkuuteen. 

Rakenteellista perusratkaisua tai toimintaa ei arvosteltu.  

Akkreditaation säännönmukaisen uudelleenarvioinnin yhteydessä vuonna 

2019 Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio arvioitiin jälleen 

korkeimpaan mahdolliseen luokkaan. Tällä kertaa akkreditaatiokomitea esitti 

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan valintaprosessin avoimuuteen ja 

osallistavuuteen liittyviä huomioita ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseen 

etenkin kansainväliset erityistehtävät ja yritystoiminnan 

ihmisoikeusvaikutuksia koskeva edistämistyö huomioiden. Lisäksi komitea 

kiinnitti uudelleen huomiota siihen, ettei eduskunnan täysistunto käsittele 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomusta.  

Erityistehtäviin liittyen kansallisen ihmisoikeusinstituution arviointia 

tulee YK:n vammaissopimukseen kirjattujen oikeuksien suojelun, edistämisen 

ja seurannan toteuttamisen osalta tekemään sopimusraportoinnin yhteydessä 

kyseisen sopimuksen sopimusvalvontakomitea. Vastaavasti kidutuksen 
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vastaiseen erityistehtävään liittyy myös kansainvälistä arviointia YK:n 

kidutuksen vastaista yleissopimusta valvovan komitean ala-komitean 

toimesta.  

Toiminnan arviointi edellä kuvatuissa yhteyksissä antaa eduskunnalle, 

YK:n eri toimielimille ja muille kansallisille ihmisoikeusinsituutioille 

mahdollisuuden ”antaa palautetta” ja tarvittaessa haastaa instituutiota ja sen 

osia. Tällainen palaute on arvokasta jokaisen instituution legitimiteetin 

kannalta ja toiminnan kehittämiseksi. Tällaista kriittistäkin vuoropuhelua 

ajatellen Ihmisoikeuskeskuksen asema näyttäytyy kuitenkin jossain määrin 

erikoiselta. Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomuksen jääminen 

eduskunnan minkään toimielimen säännönmukaisen tarkastelun 

ulkopuolelle, lukuun ottamatta talousarvion käsittelyä osana eduskunnan 

oikeusasiamiehen talousarviota, ja se, että perustuslakivaliokunta katsoi 

keskuksen johtajan toiminnallisen yhteyden eduskuntaan niin vähäiseksi, 

ettei johtajan nimitystä haluttu eduskunnan täysistunnon tehtäväksi, 

merkitsee sitä, että Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan arviointi on lähinnä 

keskuksen johtajan johtaman valtuuskunnan tehtävä. Tätä on vaikea pitää 

demokratiaperiaatteen kannalta parhaana ratkaisuna. Olisi voinut luulla, että 

eduskunta luodessaan vaikkakin kooltaan pienen, mutta valtiosääntöisesti 

merkittävän instituution, olisi halunnut rakentaa siihen tiiviimmän yhteyden. 

Tätä puoltaisivat myös kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja 

parlamenttien suhteista laaditut Belgradin periaatteet, joita olen käsitellyt 

aiemmin omassa jaksossaan. 

Instituutioden toiminnan uskottava valvonta ja kontrolli ovat tärkeitä 

niiden legitimiteetin kannalta. Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution 

legitimiteetti kytkeytyy uskoakseni tätäkin vahvemmin siihen, miten perus- ja 

ihmisoikeuksien edistäminen meillä tulevaisuudessa ymmärretään ja miten 

eduskunnan oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus perustelevat toimintansa 

näiden oikeuksien edistäjänä. Tutkimuksen jälkipuheessa sallittakoon 

seuraava vapaampi pohdinta.  

Piispa emeritus Erik Vikström on nähnyt kirkon suurimpana uhkana itse 

kirkon. Kun viime aikoina on paljon puhuttu perus- ja ihmisoikeuksia 

koskevista uhista meillä ja muualla, voidaan mielestäni kysyä, mikä todella on 
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niiden suurin uhka Suomessa. Sekö, etteivät ihmiset haluaisi nauttia 

suurimmasta mahdollisesta perus- ja ihmisoikeuksien tarjoamasta suojasta, 

vai voiko uhkana olla peräti näiden oikeuksien turvaamiseksi rakennettu 

järjestelmä tai sen toiminta.  

Vikströmin ajatuksissa ei liene se, että kirkko tarkoituksella uhkaisi itse 

olemassaoloaan, eikä siitä varmastikaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän 

osaltakaan ole kyse. Perus- ja ihmisoikeuksien suojaamiseksi perustetut 

instituutioiden ja mekanismien toiminta ja retoriikka muovaavat kuitenkin 

käsitystä perus- ja ihmisoikeuksista samalla tavoin kuin kirkon ulkoapäin 

havaittavissa olevat ominaisuudet muovaavat käsitystä instituution ytimessä 

olevasta Jumalasta riippumatta oikeastaan ihmisten uskosta. Niin kuin 

Jumalaan vetoaminen, on nähdäkseni perus- ja ihmisoikeuksiinkin 

vetoaminen eduskunnan entisen oikeusasiamies Lauri Lehtimajan sanoin 

”dynamiittia, jota on käytettävä taiten”.912  

Siinä mielessä jokainen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen ja 

edistämiseen osallistuva suomalainen instituutio on vakavan paikan edessä. 

Jos ja kun kerran kaikkia perus- ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi tai 

edistämiseksi tehtyjä aloitteita ja kannanottoja ei enää täysin kritiikittömästi 

hyväksytä, vaikka näiden oikeuksien vankka kannatus ei olennaisesti 

mielipidemittauksissa ole juurikaan meillä heikentynyt, on etenkin perus- ja 

ihmisoikeuksien edistämistehtävän saaneilla toimielimillä syytä tehdä kaikki 

mahdollinen sen eteen, että ihmisillä on mahdollisuus ymmärtää, mitä perus- 

ja ihmisoikeudet ovat, ja mitä niiden suojelu ja edistäminen tarkoittaa. Mikäli 

perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä ei perustella oikeudellisesti kestävällä 

ja avoimella tavalla, on vaarana paitsi toimielinten oman legitimiteetin 

vaarantuminen, myös perus- ja ihmisoikeuksien arvostuksen heikkeneminen 

olkoonkin, että tuollainen arvostuksen lasku saattaisi kohdistua enemminkin 

tiettyihin mielikuviin kuin todellisuuteen. 

Avoimuus edellyttää myös osallistumista keskusteluun, ja ehkäpä vielä 

enemmän: keskusteluun kutsumista. Etenkään kriittiseen keskusteluun 

lähteminen ja erilaisten mielipiteiden kuunteleminen ei välttämättä ole 

 
912 Lehtimaja 1996, s. 907.  
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helppoa. Jos perus- ja ihmisoikeuksia edistävät toimielimet eivät siihen lähde, 

käydään tuo keskustelu luultavasti jossain muualla. Silloin suomalainen 

perus- ja ihmisoikeusjärjestelmä voi nähdäkseni muodostua uhkaksi itselleen.  

Avoin keskustelu laajasti erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä ja 

mielipiteitä edustavien tahojen kanssa edellyttää mielestäni paitsi sitä, että 

perus- ja ihmisoikeus”piirit” avautuvat, myös sitä, että sen sisäisessä 

keskustelussa olisi enemmän vivahteita. Jos pienikin kriittisyys tai 

maltillisuus leimataan ihmisoikeuksien vastustamiseksi, on syntynyt kupla, 

jota kirjailija Pirkko Saisio oivallisesti kuvaili Helsingin Sanomien 

kulttuurisivujen haastattelussa 13.5.2017.913 Saision mukaan tuossa kuplassa 

oikeassa olemisesta tulee itse tarkoitus.  

Oikeudellisen järjestelmän juuret ovat kuitenkin syvällä konflikteissa. 

Oikeudella estetään ja ratkotaan ristiriitoja alati.914 Perus- ja ihmisoikeuksien 

edistäminen on, ja tulee olemaan keskustelua ristiriitaisista odotuksista, ja 

tuollaiseen keskusteluun voi joskus kuulua erimielisyys, jopa riitely. Sitä ei 

pidä pelätä. 

  

 
913 Pirkko Saision haastattelu Helsingin Sanomissa 13.5.2017.  
914 Zucca 2008, s. 3. 
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eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 
2 §:n muuttamisesta, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisesta, Hallituksen esitys eduskunnalle 
maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen 
uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen 
antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) 
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täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden 
säännösten osalta, Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta 
koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun 
lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan 
rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta. 

PeVL 34/2017 vp: Hallituksen vuosikertomus 2016.  

PeVL 46/2017 vp: Demokratiapoliittinen toimintaohjelma.  

PeVL 48/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi ja ns. sote-lakipaketti. 

PeVL 52/2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
väliaikaisesta muuttamisesta.  

PeVL 53/2017 vp: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty ECRIS-TCN-
järjestelmä). Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kolmansien maiden 
kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja ECRIS). 

PeVL 56/2017 vp: Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma. 

PeVM 5/2018 vp: Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017. 

PeVL 15/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan 
valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi, Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta 
koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun 
hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien 
arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja 
koskien. 

PeVL 8/2018 vp: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan 
komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
(Dublin-järjestelmä).  

PeVL 22/2018 vp: Hallituksen vuosikertomus 2017.  

PeVL 27/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, 
kudosten ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 
muuttamisesta. 

PeVL 17/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

PeVL 54/2014 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi. 
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PeVL 51/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

PeVL 51/2002 vp: Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

PeVM 2/2019 vp: Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018. 

PeVM 16/2020 vp: Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 
2018. 

PeVL 43/2020 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 

Muita valtiopäiväasiakirjoja  

KOM 1974:27 valtiosääntökomitean välimietintö.  

PNE 2/1999 vp: Puhemiesneuvoston ehdotus uudeksi eduskunnan 
oikeusasiamiehen johtosäännöksi. 

PTK 95/2004 vp: Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja 23.9.2004. Riitta-
Leena Paunion puheenvuoro. 

VNS 7/2009 vp: Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko. 

EK 3/2010 vp: Eduskunnan kirjelmä. Valtioneuvoston selonteko Suomen 
ihmisoikeuspolitiikasta. 

KAA 2/2015 vp: Kansalaisaloite, Terveydenhuollon henkilökunnalle 
lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista 
syistä.  

PTK 69/2017 vp, PTK 21/2015 vp, PTK 68/2014 vp ja PTK 9/2013 vp: 
Eduskunnan täysistunnon pöytäkirjat Kansanedustaja Zyskowiczin 
puheenvuorot.  

TyVM 16/2018 vp ─ K 22/2018 vp. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 
mietintö. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. 

TyVM 14/2018 vp – K 6/2018 vp. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 
mietintö. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. 

StVM 28/2018 vp – K 5/2018 vp. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. 
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. 

Valtiovarainministeriö lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 29.4.2021 
asiassa O 48/2019 vp, s. 2. 
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Valtioneuvoston julkaisuja 

Oikeusministeriön julkaisu 2007:6. Säädösehdotusten vaikutusten arviointi 
ohjeet.  

Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 18/2012. Kansallinen perus- ja 
ihmisoikeustoimintaohjelma 2012–2013.  

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:23. Sukupuolen 
oikeudellisen vahvistamisen edellytykset. Työryhmän loppuraportti. 

Oikeusministeriön julkaisuja 9/2017. Kansallinen perus- ja 
ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019.  

Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2019:11. 
Oikeushallintovirastoselvitys. 

Oikeusministeriön julkaisuja 2019:24. Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien 
jako. 

Oikeusministeriön julkaisuja 2021:17. Perusoikeusbarometri. 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen vuosikertomukset 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 1946.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 1971. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 1996.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 1998. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2013.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2014. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019.  

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnot 

EOAK/5048/2016, 22.12.2016. Lausunto työryhmämietinnöstä: 
Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen.  

EOAK/2659/2017, 22.6.2017. Lausunto ehdotuksesta sotilastiedustelua 
koskevaksi lainsäädännöksi. 

EOAK/2821/2017, 16.6.2017. Lausunto siviilitiedustelulakityöryhmän 
mietinnöstä siviilitiedustelulainsäädännöksi. 
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EOAK/4185/2017, 7.9.2017. Lausunto EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
täytäntöönpanosta. 

EOAK/7249/2017, 25.1.2018, lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen 
esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ym. 

EOAK/359/2018,16.2.2018. Lausunto valtionvarainministeriölle 
digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevasta lakiluonnoksesta.  

EOAK/1436/2018, 23.4.2018. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

EOAK/3387/2018, 3.9.2018. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon 
täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta.  

 

Muut eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian diaariin merkityt 
asiakirjat ja eräät Ihmisoikeuskeskuksen lähteet915 

Oikeusasiamies Jääskeläisen puheenvuoro. Ihmisoikeuskeskuksen 
toimintakertomus 2012.  

Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa. Ihmisoikeuskeskus 2014. 

KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet. Ihmisoikeuskeskus 
2015. 

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
uudistamisesta Euroopan neuvoston asiantuntijakomitealla, annettu 
lausunnonpyytäjän lomakkeella Longer-term Future of the System of the 
European Convention on Human Rights and the European Court of 
Human Rights, Annettu vuonna 2014. 

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto Re: Questionnaire on ”The role of 
prevention in the promotion and protection of human rights”. 
IOK/1130/9c/15 (3.3.2015) 

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto RE: Questionnaire to NHRIs on the rights of 
persons with disabilities to social protection. IOK/2535/9C/2015 
(29.5.2015) 

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto RE: Questionnaire on the human rights 
implications of the implementation of the Madrid International Plan of 
Action on Ageing (MIPAA). IOK/ 3473/9C/2015 (4.8.2015). 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2017. 

 
915 Hallinnollisen yhteyden vuoksi Ihmisoikeuskeskuksen asiakirjahallintajärjestelmään vietävät 

asiakirjat ovat eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmässä omalla 

tunnisteellaan IOK. 
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Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto 13.12.2017, julkaistu osoitteessa 
www.ihmisoikeuskeskus.fi.  

Päätös Suomen kansallisen ihmisoikeusinsituution toiminnallisen strategian 
vahvistamisesta. EOAK 2756/9C/2014. Strategian pääkohdat on julkaistu 
osoitteessa https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/suomen-
kansallinen-ihmisoikeusinstituutio (vierailtu 16.12.2018).  

Statement of Compliance of the Finnish National Human Rights Institution. 
EOAK/3040/2019. 

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto RE: Eleventh Session of the UN Open-ended 
Working Group on Ageing. Diaarinumero IOK/46/2019-1 (14.8.2019). 

Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja 
lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa (2018) Perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja Ihmisoikeuskeskuksen 
julkaisuja 2/2020. 

 

Muut kotimaiset 

OKV/1/50/2018 (28.3.2019) koskien vammaisten henkilöiden oikeuksien 
turvaamista sukupuolisensitiivisissä avustamistilanteissa. 

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1998. 

Lapsiasiavaltuutetun kommenttilausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 
poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevasta suosituksesta 
9.2.2011. 

Lapsiasiavaltuutetun aloite sosiaali- ja terveysministeriölle poikien ei-
lääketieteellistä ympärileikkausta koskevan lainsäädännön säätämiseksi 
8.10.2015 sekä ministeriön vastaus 17.12.2015, verkossa 
http://lapsiasia.fi/tata-mielta/aloitteet/aloitteet-2015/aloitesosiaali- ja-
terveysministeriolle-poikien-ei-laaketieteellista-ymparileikkausta-
koskevan-lainsaadannon-saatamiseksi/ (vierailtu 10.9.2017). 

Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen ja lääketieteen ammattilaisten 
yhteinen julkilausuma 30.9.2013, http://lapsiasia.fi/tata-
mielta/aloitteet/aloitteet-2013/pohjoismaisten-lapsiasiavaltuutettujen-ja-
lasten-laaketieteen-ammattilaisten-yhteinen-julkilausuma (vierailtu 
8.9.2019). 

 

YK:n yleiskokouksen ja ihmisoikeusneuvoston asiakirjat 

UN General Assembly resolution 48/134 (A/RES/48/134, 20 December 
1993). 

UN General Assembly resolution 48/134 (A/RES/48/134, 4 March 1994). 
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UN General Assembly resolution 48/141 (A/RES/48/141, 7 January 1994). 

UN General Assembly, Resolution 60/1 (A/RES/60/1, 24 October 2005). 

UN General Assembly Resolution Res. 61/295 (A/RES/61/295, 13 September 
2007).  

UN General Assembly Resolution 64/292 (A/RES/64/292, 3 August 2010). 

UN General Assembly Resolution 68/268 (A/RES/68/268, 21 April 2014).  

UN General Assembly Resolution 70/75 (A/RES/70/175, 17 December 2015). 

UN General Assembly Third Committee Agenda Item (A/C.3/68/L.50/Rev.1 
(2013)). 

UN Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/2005/74 (2005). 

UN Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/5/1 (2006). 

UN Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/16/21 (2011).  

UN Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/16/2 (2011). 

UN Human Rights Council Resolution A/HRC/17/31, 16 June 2011. 

UN Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/20/9 (2012).  

UN Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/72/181(2018). 

UN World Conference on Human Rights. A/CONF.157/23 12 July 1993. 

 

YK:n ihmisoikeussopimusvalvontakomiteoiden asiakirjat 

CCPR/C/GC 31/Rev.1/Add.13. 26 May 2004. 

CCPR/C/GC/33, 5 November 2008. 

CCPR/C/FIN/CO/6, 22 August 2013. Concluding observations on the sixth 
periodic report of Finland. 

CCPR/C/3/Rev.11. UN Human Rights Committee, Rules of procedure, 9 
January 2019.  

CESR/C/GC/3, 14 December 1990. 

CESR/C/GC/10, 14 December 1998. 

CESR/C/GC/12, 12 May 199. 

CESR/C/GC/13, 8 December 1999. 

CESR/C/GC/14, 11 August 2000. 

CESR/C/GC/15, 20 January 2003.  
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CESR, E/C.12/FIN/CO/6, 17 December 2014. Concluding observations on 
the sixth periodic report of Finland. 

CEDAW/C/GC/24, 20 th session 1999. 

CEDAW/C/GC/25, 18 August 2004. 

CEDAW/C/GC/28, 16 December 2010. 

CEDAW/C/FIN/CO/7, 10 March 2014. Concluding observations on the 
seventh periodic report of Finland. 

CEDAW/C/GC/37, March 2018. 

CERD/C/GC/1, Fifth session 1972. 

CERD/C/GC/7, Thirty-second session 1985.  

CERD/C/GC/15, Forty-second session 1993.  

CERD/C/GC/28, 19 March 2002. 

CERD/C/GC/32, 24 September 2009. 

CERD/C/FIN/CO/23, 8 June 2017. Concluding observations on the twenty-
third periodic report of Finland. 

CAT Analytical assessment tool for national preventive mechanisms. 
Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, United Nations CAT/OP/1/Rev.1. 

CAT/C/FIN/CO/7, 7 December 2016. Concluding observations on the 
seventh periodic report of Finland. 

CRC/C/GC/2, 15 November 2002.  

CRC/C/GC/5, 27 November 2003. 

CRC/C/FIN/CO/4, 3 August 2011. Concluding observations: Finland. 

CRPD/C/GC/5, 27 October 2017. 

CPRD Guideline on article 14 of the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities. The right to liberty and security of persons with 
disabilities. Adopted during the Committee’s 14th session, GA/A/72/55 
September 2015, annex.  

 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston julkaisut 

Handbook on the Establishment and Strengthening of National Human 
Rights Institutions. OHCHR, United Nations 1995. 
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Economic, Social and Cultural Rights, Handbook for National Human Rights 
Institutions, Professional Training Series No. 12. OHCHR, United Nations 
2005. 

National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles and 
Responsibilities. OHCHR, United Nations 2010. 

Strengthening the United Nations Human Rights Treaty Body System, 
Report by Pillay, Navanethem, the High Commissioner for Human Rights. 
United Nations 2012. 

Summary, Accreditation of the Finnish National Human Rights Institution to 
the International Coordinating Committee of National Human Rights 
Institutions. OHCHR, October 2014.  

Human Rights, Report 2019. OHCHR, United Nations 2019. Julkaistu 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf 
(vierailtu 19.10.20). 

Training Package on Reporting to the United Nations Human Rights Treaty 
Bodies, OHCHR. United Nations 2019. Julkaistu: 
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPacka
ge.aspx (vierailtu 5.1.2019). 

 

Kansallisten ihmisoikeusinsituutioiden yhteistyöelinten asiakirjat 

International Coordinating Committee of National Human Rights 
Institutions (ICC) Sub-Committee on Accreditation General Observations 
(updated March 2009 and March 2012). 

International Coordinating Committee of National Human Rights 
Institutions (ICC) Sub-Committee on Accreditation Report – October 
2014.  

International Coordinating Committee of National Human Rights 
Institutions (ICC) Sub-Committee on Accreditation Report and 
Recommendations, Session 27-31 October 2014. 

International Coordinating Committee of National Human Rights 
Institutions (ICC) Sub-Committee on Accreditation Report and 
Recommendations, Session 14-18 October 2019. 

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) Joint 
Statement on Eviction of Roma and Travellers. Julkaistu 
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2019/09/OPRE-Joint-Statement-
on-Evictions-of-Roma-and-Travellers-in-Europe.pdf 

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) 
Statement on the Draft Additional Protocol to the Oviedo Convention, 
November 20, 2018. Published at www.ennhri.org (visited 17.12.2018). 
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Euroopan neuvosto 

CM (97)12 of 7 January 1997 PROPOSAL TO CREATE A COUNCIL OF 
EUROPE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, Some preliminary 
observations on the role and functions of such an institution and on the 
timetable for examination of this proposal.  

Sum(97)PV1-2 11/10/1997. SECOND SUMMIT OF HEADS OF STATE AND 
GOVERNMENT, (Strasbourg, 1 0 - 1 1 October 1997), FINAL 
DECLARATION AND ACTION PLAN The Heads of State and Government 
of the 40 member States of the Council of Europe, meeting in Strasbourg 
on 10 and 11 October 1997 for the Second Summit, adopted, on 11 October 
1997, sub. I.2. 

1st Annual Report of the Commissioner for Human Rights, 15 October 1999 to 
1 April 2001, 7-8. 

Final Report of Mr. Alvaro Gil-Robles, Council of Europe Commissioner for 
Human Rights October 1999 – March 2006, 7–8, 16. 

5th Annual Report of the Commissioner for Human Rights, January 2004 to 
March 2006, 18. 

Commissioner’s Annual Activity Report 2009, 45. 

CoE CM Rec (2006)2, 11.1.2006. Euroopan neuvoston vankilasäännöt.  

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kannanotot seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin liittyen, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/LGBTI 
(vierailtu 13.6.2018). 

High Level Conference on the Future of the European Court of Human 
rights, Brighton Declaration, 2012. Julkaistu: 
https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_
ENG.pdf. Brightonin julistusta edelsivät konferenssit Interlakenissa ja 
Izmirissä. 

Explanatory Report to Protocol No. 15 amending the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Strasbourg, 
24.VI.2013. 

Opinion of the Court on Draft Protocol No. 15 to the European Convention on 
Human Rights, Adopted on 6 February 2013. 

Venice Commission Report on the implementation of international human 
rights treaties in domestic law and the role of courts, 10–11.10.2014.  

Evaluation of the effectiveness of the Council of Europe support to the 
implementation of the ECHR at national level Council of Europe, 
Directorate of International Oversight, Report (2017)20, 30 January 2017, 
43.  
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Guiding Principles on Internal Displacement, E/CN.4/1998/53/Add.2. 

E/CN.4/1996/52/Add.2.  

E/CN.4/1998/53/Add.1. 

E/CN.4/RES/2004/55, operative paragraph 6.  

E/C.12/1998/25. 

 

Muut 

Konstitutionsutskottes betänkande 2017/18:KU6 

The Limburg Principles on the Implementation of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
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OIKEUSTAPAUKSET JA MUUT RATKAISUT 

Korkein oikeus 

KKO 2008:93  

KKO R2014/116 31.3.2016 

KKO R2014/211, 31.3.2016 

KKO 2016:25 

 

Korkein hallinto-oikeus 

KHO 1993 A 25  

KKO 2016:24 

KHO 16.4.1996  

KHO: 2013:119 (28.6.2013/2210), KHO: 2016:53 (20.4.2016/1503) and 
KHO: 1041/3/15 (13.7.2016/3151) 

KHO 2011:41 

KHO:2019:90 

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin  

A.P., Garçon ja Nicot v. France, 79885/13, 52471/13 ja 52596/13, 6.4.2017. V. 

Belgian linguistic case, no: 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 
2126/64, plenary 23.7. 1968.  

Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania, no. 
47848/08, 17.7.2014. GC. 

Centro Europa 7 S.R.L and Di Stefano v. Italia, 38433/09, 7.6.2012. GC. 

Christine Goodwin v. the United Kingdom. 28957/95, 11.7.2002. GC. 

Communist Party of Russia and Others v. Russia, no. 29400/05, 19.6.2012, I. 

D.H. and Other. v. Czech Republic, no. 57325/00, 13.11.2007. GC. 

E.S. v. Sweden, no. 5786/08, 21.6. 2012 V. 

Giuliani and Gaggio v. Italy, no. 23458/02, 24.3.2011. GC. 

Gül v Switzerland, 23218/9419.2. 1996. Chamber. 



359 
 

Hassan v. the United Kingdom, no. 29750/09, 16.9.2014. GC. 

Hatton and Others v. the United Kingdom, no. 36022/97, 8.7.2003. GC. 

Horváth and Kiss v Hungary. Application Number: 11146/11, 29.1.2013. II. 

İlbeyi Kemaloğlu ja Meriye Kemaloğlu v. Turkey, no. 19986/06, 10.4.2012. 
II. 

I v. Finland, no. 20511/03, 17.7.2008. IV. 

Joanna Szulc v. Poland, no. 43932/08, 13.11.2012. IV. 

Keegan v. Irland, no. 16969/9026, 5.1994. 

Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, 3.4.2001. III. 

Khursid Mustafa and Tarzibachi, no. 23883/06, 16.12.2008. III. 

Koval and others v. Ukraine, no. 22429/05, 15.11.2012. V. 

K.U. v. Finland, no. 2872/02, 2.12.2008. IV. 

Kurt v. Austria, no. 62903/15, 15.6.2021. GC. 

Lautsi and Others v. Italy, no. 30814/06, suuri jaosto 18.3.2011. 

Levin v. Sweden, no.35141/06, 15.3.2012. V. 

Marckx v. Belgia, 6833/74. 13.6.1979. Plenary. 

Mijušković v. Montenegro, no.49337/07, 21.9.2010. IV. 

O’Keeffe v. Ireland, application no. 35810/09, 28.1.2014. V. 

Osman v. the United Kingdom, no. 23452/94, 28.10.1998. GC. 

Platform ’Ärzte für da Leben’ v. Autria, no. 10126/82, 21.6.1988, Chamber. 

Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, I jaosto 10.5.2010. 

Rees v. the United Kingdom, no. 9532/81, 17.10.1986. Plenary. 
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