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TÄMÄN LUENNON SISÄLTÖ 

• Ihmisoikeusajattelun kehityksen perusteet 

• Maailmansodat, Kansainliitto ja YK 
– I Maailmansota ja Kansainliitto 

– II Maailmansota ja YK 

• YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

• Tärkeimmät kansainväliset ja alueelliset 
sopimukset  

• Ihmisoikeuksien turvaamat oikeudet ja 
ihmisoikeuksien ominaisuudet 





IHMISOIKEUKSIEN KEHITYS 





Ihmisoikeuksien varhaiskehitys 

• Alun perin voidaan luokitella moraaliin  ja 
filosofiaan liittyväksi käsitteeksi.  

• Keskiajalla kansalaisille kuului lähinnä vain 
velvollisuuksia ja vasta uuden ajan alussa 
alettiin nähdä kansalaisuuteen sisältyvän myös 
oikeuksia.  

• Nämä oikeudet koskivat kuitenkin vain vapaita 
ja taloudellisesti itsenäisiä miehiä, joten suurin 
osa ihmisistä jäi oikeuksien ulkopuolelle.  



Valistuksen aika ja 1800-luku 

• Valistusfilosofien kirjoitukset vaikuttivat  

• Varhaisemmat ajatukset luonnonoikeudesta 
juridisiksi oikeuksiksi 1700-luvulla 

• Ihmisoikeuselementtejä osaksi kansallisia 
perustuslakeja 1800-luvulla.  

 



POHDITTAVAKSI 

Varhaiset ihmisoikeudet liittyivät yleensä 
ihmisen asemaan. Kenen oikeuksia seuraavat 
esimerkit käsittelevät? 

Esimerkkejä 

– Uskonsodat  

– Orjakaupan vastustaminen  

– Sodankäyntiä säätelevät sopimukset  

– ”Miehen ja kansalaisen oikeudet” 





MAAILMANSODAT, KANSAINLIITTO 
JA YK 



I Maailmansota ja Kansainliitto 

• Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1919 
katsottiin, etteivät hallitukset kyenneet yksin 
turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumista.  

• Rauhansopimuksissa valtioiden rajoja piirrettiin 
uudelleen  kysymys vähemmistöistä nousi 
esiin 



• Kansainliitto (1919-1946) perustettiin. 
– Yleismaailmallinen hallitustenvälinen järjestö. 

– Keskittyi erityisesti vähemmistöjen ihmisoikeuksien 
suojeluun.  

 



Muita varhaisia kansainvälisiä toimijoita 

Punaisen Ristin 
kansainvälinen komitea 
1964 

Kansainvälinen työjärjestö 
ILO perustettiin 1919 



II Maailmansota ja YK 

• Yhdistyneiden kansakuntien 
peruskirja allekirjoitettiin 
toisen maailmansodan 
jälkeen vuonna 1945. 

• Peruskirjassa tuotiin 
selkeästi esiin 
ihmisoikeuksien ja 
maailmanrauhan välinen 
yhteys.  

 

• Jäsenvaltio sitoutuu 
allekirjoituksellaan 
toimimaan yhteisten 
päämäärien 
saavuttamiseksi.  



Eleanor Roosevelt ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus 

Kuva: Wikimedia Commons 



YK:N IHMISOIKEUKSIEN JULISTUS 1948 



YK:n ihmisoikeuksien julistus 1948 

• Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
(Universal Declaration of Human Rights) 
hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 10. 12. 1948.  

• Sitä pidetään tänäkin päivänä perustana 
ihmisoikeuksia käsiteltäessä.  

• Julistus on moraalisesti sitova hallitusten 
tavoitelausunto ja se on saanut osittain myös 
oikeudellista sitovuutta. 

• Ajatus kaikille ihmiselle kuuluvista oikeuksista oli 
mullistava. 

 

 



• YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus sisältää johdannon ja 30 artiklaa 

• Katso ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus kokonaisuudessaan 
http://www.ihmisoikeudet.net/uploads/materi
aali/YK_Ihmisoikeuksien%20julistus.pdf 

 

http://www.ihmisoikeudet.net/uploads/materiaali/YK_Ihmisoikeuksien julistus.pdf
http://www.ihmisoikeudet.net/uploads/materiaali/YK_Ihmisoikeuksien julistus.pdf


POIMINTOJA IHMISOIKEUKSIEN 
YLEISMAAILMALLISESTA JULISTUKSESTA 



Johdanto 

 
 …kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on 

jätetty huomiota vailla, on tapahtunut 
raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet 
ihmiskunnan omaatuntoa,  

 
 ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on 

julistettu sellaisen maailman luominen, missä 
ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon 
vapautta sekä elää vapaina pelosta ja 
puutteesta… 



1. Artikla  

“Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja 
tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. 

Heille on annettu järki ja omatunto, ja 
heidän on toimittava toisiaan kohtaan 

veljeyden hengessä.” 

 

 2. Artikla 

”Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä 
julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja 

vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, 
väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon,  

 

 

poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai 
muuhun tekijään perustuvaa erotusta. …” 
 

Kuva: Jarno Tiainen/Amnesty 



3. Artikla 
”Kullakin yksilöllä on oikeus 

elämään, vapauteen ja 
henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen.” 

 
• Oikeus elämään on ihmisoikeuksista 

perustavanlaatuisin. Ellei sitä ole 
suojattu, muilla ihmisoikeuksilla ei ole 
mieltä. 

 

Kuva: Hilppa 
Jyrkäs/Amnesty 



5. Artikla 

”Ketään ei saa kiduttaa eikä 
kohdella tai rangaista julmasti, 

epäinhimillisesti tai alentavasti.” 
 

• Kidutus on tahallista fyysisen tai henkisen 
kivun aiheuttamista. Kidutuksen tarkoituksena 
on usein uhrin rankaiseminen tai pelottelu, 
tietojen tai tunnustuksen kiristäminen. 
Kidutusta pidetään yhtenä pahimmista 
ihmisoikeusloukkauksista. 

Kuva: Maiju Salmenkivi & 
Henna Aaltonen /Amnesty 



10. artikla. 
 

”Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti 
oikeus siihen, että häntä 

oikeudenmukaisesti ja julkisesti 
kuullaan riippumattomassa ja 

puolueettomassa tuomioistuimessa 
hänen oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan määrättäessä tai 
häntä vastaan nostettua 

rikossyytettä selvitettäessä.” 

 

Kuva: Kari Piippo/Amnesty 



25. Artikla 
 

(1) Jokaisella on oikeus elintasoon, joka 
on riittävä turvaamaan hänen ja hänen 
perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, 
ravinnon, vaatetuksen, asunnon, 
lääkintähuollon ja välttämättömän 
yhteiskunnallisen huollon osalta. 
Jokaisella on myös oikeus turvaan 
työttömyyden, sairauden, tapaturman, 
leskeyden tai vanhuuden sekä muun 
hänen tahdostaan riippumatta 
tapahtuneen toimeentulon menetyksen 
varalta. 

 

Tiitu Takalo/ Amnesty 



 28. artikla 
”Jokaisella on oikeus sellaiseen 

yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen 
järjestykseen, jonka puitteissa tässä 

julistuksessa esitetyt oikeudet ja 
velvollisuudet voivat täysin toteutua.” 

 
 

Oikeus kehitykseen  
Oikeus puhtaaseen ympäristöön 

Kansojen oikeudet  
 

Kuva:  Kokoro & Moi/Amnesty 



30. artikla  

”Mitään tässä julistuksessa ei saa 

tulkita niin, että valtio, ryhmä tai 

yksityinen henkilö voi sen 

perusteella katsoa oikeudekseen 

tehdä sellaista, mikä voisi 

hävittää tässä määriteltyjä 

oikeuksia ja vapauksia.” 

 

 Kuva: Anu Merenlahti/Amnesty 



POHDITTAVAKSI 

Miksi ihmisoikeuksien julistusta ei ole 
”päivitetty”? 





IHMISOIKEUSSOPIMUKSET 



TSS- ja KP-sopimukset 1966 

• TSS-sopimus  =Taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus 

•  KP-sopimus  =kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskeva yleissopimus  

• Hyväksyttiin vasta vuonna 1966.  
• Kylmä sota hankaloitti työskentelyä  kaksi 

sopimusta, joista maat vahvistivat poliittisista 
syistä vain toisen 

• Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus + KP- 
ja TSS-sopimukset = YK:n ihmisoikeusjärjestelmän 
perusta.  



Muut sopimukset - esimerkkejä 

• Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva 
kansainvälinen yleissopimus (CERD 1965) Suomi 
1970  

• Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva 
yleissopimus (CEDAW 1979) Suomi 1986  

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

• Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) Suomi 
1991 

 



IHMISOIKEUKSIEN OMINAISUUDET 



Ihmisoikeuksien tunnusmerkit 

• Ihmisoikeuksien tunnusmerkkejä ovat 
yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja 
perustavanlaatuisuus. 

• Vapaus jostakin sekä oikeus johonkin.  

• Jokaisen itselleen vaatimat vapaudet tulee olla 
valmis antamaan kaikille muillekin ihmisille.  

 



http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-sisaltavat 

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-sisaltavat
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-sisaltavat
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-sisaltavat


PERUSOIKEUDET 

 

• Ihmisoikeuksien lähin vastine kansallisessa 
oikeudessa. 

• Useimmiten perustuslaissa suojataan samoja 
tai samantyyppisiä oikeuksia kuin 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. 



MITEN IHMISOIKEUKSIA TURVATAAN? 



Valtion suvereniteetti ja ihmisoikeudet 

• Universaalien ihmisoikeuksien ajatus rajoittaa 
valtioiden oikeutta toimia miten tahansa l. 
suvereniteettia 

• Ihmisoikeuksien lähtökohtana on se, että 
kaikilla maailman ihmisillä on samat 
perusoikeudet huolimatta siitä, minkä valtion 
alueella he asuvat. 



Miten ihmisoikeuksia turvataan? 

• Suomen perustuslaki turvaa lähtökohtaisesti kaikkien 
Suomessa asuvien ihmisoikeudet. 

• Alueelliset sopimukset ja valvontajärjestelmät esim. 
Euroopan neuvosto 

• Kansainväliset sopimukset sitovat oikeudellisesti 
valtioita, jotka ovat ratifioineet sopimukset 

• Monet kansalaisjärjestöt, muut alueelliset toimijat ja 
ihmisoikeuspuolustajat edistävät ihmisoikeuksia 
paikallisella sekä kansainvälisellä tasolla.  

• Kansainväliset ihmisoikeustuomioistuimet voivat ottaa 
asian käsittelyyn silloin kun epäillään, että on 
tapahtunut ihmisoikeusloukkaus.  
 



Ihmisoikeusloukkauksista valittaminen 

Kolme pääasiallista menettelytapaa valvontaan 
• Raportointi eli sopimusvaltion määräajoin laatima 

kertomus sopimuksen toteuttamisesta 
• Valtiovalitus  valtioiden mahdollisuus valittaa 

toisen valtion menettelystä  
• Yksilövalitus, joka mahdollistaa yksilön saada 

itseään koskeva ihmisoikeusloukkaus 
kansainväliseen käsittelyyn. 

 Yksilövalitusta ennen kaikki kansalliset 
oikeuskeinot tulee olla käytetty 

 



KIITOS! 


