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Taustapaperi - Osio 1 

JOHDANTO: SOPIMUKSET JA OIKEUDET 

 

TÄMÄN OSION 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 

 

TIIVISTELMÄ 

Ihmisoikeuksien lähtökohtana on pidetty ihmisen moraalista luonnetta - ihmisoikeudet kuuluvat 

kaikille ihmisille, koska ihmisyyteen kuuluu ihmisarvo. Ihmisoikeuksien tarkoituksena on taata 

ihmisarvon mukainen elämä, josta ei voi nauttia ilman näitä oikeuksia. Ihmisoikeusloukkaukset 

kieltävät ihmisyyden. 

Tärkein nykymuotoisia ihmisoikeuksia käsittelevä dokumentti on YK:n Ihmisoikeuksien 

yleismaailmallinen julistus, joka luotiin toisen maailmansodan jälkeen. Sittemmin sitä täydentämään 

on luotu erilaisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja niiden valvomiseen keskittyviä 

mekanismeja, joita kehitetään edelleen. 

Ihmisoikeudet kattavat nykyään koko inhimillisen elämän kirjon. Ne määrittävät 

oikeudenmukaisuuden perusteita niin poliittisessa kuin taloudellisessakin ympäristössä. 
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IHMISOIKEUKSEN KEHITYS 

Ihmisoikeuksien varhaiskehitys 

Ihmisoikeudet ovat ihmisten määrittelemiä; niitä ei ole saatu jumalalta, luonnosta tai elämän 

fyysisistä tosiasioista. Varhaiset ihmisoikeudet voidaan luokitella ihmisen moraaliin sekä filosofiaan 

liittyväksi käsitteeksi. UNESCO:n eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja 

kulttuurijärjestön mukaan ihmisoikeuksien kehittäminen lähti eri kulttuurisiin ja uskonnollisiin 

perinteisiin kuuluvien ajattelijoiden parista. Yhteiskunnallisten ajattelijoiden ja lainsäätäjien työn 

tuloksena kansallisiin lainsäädäntöihin on sisällytetty normeja, jotka mahdollistavat yksilöiden 

oikeuksien suojelun. Tässä kehityksessä Englannilla oli keskeinen rooli paitsi varhaisten asiakirjojen 

luojana myös siksi, että ajatukset levisivät laajalle Englannin siirtomaihin. 

Keskiajalla ihmisille kuului lähinnä vain velvollisuuksia hallitsijaa kohtaan ja vasta uuden ajan alussa 

alettiin puhua kansalaisuudesta, johon katsottiin sisältyvän myös oikeuksia.  

1500–1600-lukujen ajatukset luonnonoikeudesta eli oikeuksista elämään, vapauteen ja 
omaisuuteen kehittyivät oikeudellisesti velvoittaviksi 1700-luvulla. Silloin oikeuksista alettiin puhua 
ihmisoikeuksina ja niitä sisällytettiin erilaisiin oikeudellisesti sitoviin asiakirjoihin.  Nämä oikeudet 
koskivat kuitenkin vain vapaita, valkoisia ja taloudellisesti itsenäisiä miehiä, joten suuri osa ihmisistä 
– kuten naiset, lapset ja orjat – jäivät ulkopuolelle. 

 

 
Varhaisia asiakirjoja 
 

 Magna Charta (1215), Englanti 

 Petition of Right (1628), Englanti 

 Bill of Rights (1689), Englanti 

 Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus (1776) 

 Ranskan ihmisoikeuksien julistus (1789) 

 Yhdysvaltain Bill of Rights (1791) 
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Ihmisoikeuksien kehitys – valistuksen aika 

Valistusaate sekä siihen liittyvä klassinen liberalismi olivat aatesuuntauksia, jotka vaikuttivat 

huomattavasti ihmisoikeuksien kehitykseen 1600–1800 luvuilla. Uskontojen ja mystiikan sijaan 

alettiin korostaa järjen ja tiedon merkitystä sekä yksilön vapauksia. Ihmisille nähtiin myös ensi kerran 

kuuluvan joitakin luonnollisia oikeuksia vain heidän ihmisyytensä tähden. 

Valistusfilosofian ja sen tunnettujen edustajien vaikutuksesta 1700-luvun lopulla luonnonoikeuden 

varhaiset aatteet alkoivat kehittyä oikeudellisesti velvoittaviksi. Ranskan ihmisoikeuksien julistus 

vuodelta 1789 ja Yhdysvaltain Bill of Rights vuodelta 1791 ilmensivät lähes sopimusluonteista 

suhdetta valtion ja yksilön välillä ja korostivat sitä, että valtion valta perustuu vapaan yksilön 

suostumukseen. Erona nykypäivään, nämä oikeudet olivat kuitenkin kansallisia tai kansalaisille 

kuuluvia, eivät vielä kansainvälisiä. 

1800-luvulla myös taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet alettiin tunnustaa. Monissa valtioissa 

nykymuotoisia ihmisoikeuksia kirjattiin jopa ensimmäistä kertaa kansallisiin perustuslakeihin. Jo 

1800-luvulla alettiin valmistella kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. Orjakauppa kiellettiin ja 

lisäksi Geneven sopimuksilla pyrittiin puuttumaan sodan raakuuksiin.  

 

 
Universaalisuus vs. Ihmisen asema 
 
Universaalisti kaikille kuuluvat oikeudet muotoutuivat vaiheittain. Ihmiskunnan historiasta voidaan löytää 
esimerkkejä oikeuksista tai erivapauksista, jotka ovat kuuluneet jollekin hänen asemansa vuoksi. 
Ensimmäiset kansainväliset sopimukset liittyivät uskonnonvapauden hyväksymiseen (Westfalenin 
rauhansopimus vuonna 1648), orjuuden poistamiseen (mm. Wienin kongressi vuonna 1815) ja sodan lakien 
valmisteluun (ensimmäiset Geneven sopimukset).  
 

• Uskonsodissa kyse oli joidenkin ihmisten oikeuksista heidän uskonnollisen statuksensa vuoksi (esim. 
Ottomaanien valtakunnan kristityt). 

• Orjakaupan vastustamisessa oli kyse ihmisen oikeuksista, mutta siinäkin vain tästä ryhmästä 
(sopimuksia esim. 1885 ja 1890). 

• Sodassa haavoittuneiden, sotavankien ja siviiliväestön asemaa pyrittiin turvaamaan Geneven 
sopimuksilla (1864, 1906, 1929, 1949; Suomi 1955) 

• Sodankäyntiä säätelevät sopimukset (Haagin konferenssit 1899 ja 1907).  
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Orjuuden vastustamisen lyhyt historia 

 
Orjuus on kielletty virallisissa muodoissaan eri alueilla 1700-luvulta alkaen.  
 

- Ruotsi omalla alueellaan 1335 
- Portugali 1761 
- Yhdysvallat 1865 
- Englanti 1807 
- Brittiläinen imperiumi 1833 
- Ranska 1848 
- Mauritania 1980 

 

 

 
Miesten oikeuksia 
 
Toiseen maailmansotaan asti ihmisoikeudet koskivat pääasiassa vain miehiä. Myös terminologia 
tukee tätä, kuten ”rights of man” ja ”droits de l´homme” sekä Ranskan vallankumouksen 
jälkeinen ilmaisu ”miehen ja kansalaisen oikeudet” asian ilmaisevat. 
Terminologia oli neutraaliksi väitettyä (man = ”geneerinen ihminen”), mutta käytännössä 
oikeudet eivät laajentuneet koskemaan naisia. Tästä syystä toisen maailmansodan jälkeen 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen valmistelukomiteassa, erityisesti puheenjohtaja 
Eleanor Rooseveltin vaatimuksesta, termi muutettiin neutraalimmaksi termiksi ”human”. 
 

 

 

MAAILMANSODAT, KANSAINLIITTO JA YK 

I Maailmansota ja Kansainliitto 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1919 nähtiin, etteivät hallitukset kyenneet yksin 

turvaamaan ihmisoikeuksien varhaisten sopimusten toteutumista. Rauhansopimuksissa myös 

valtioiden rajoja piirrettiin uudelleen, jolloin kysymys vähemmistöistä uusien valtiorajojen sisällä tuli 

esille.  

Kansainliitto (1919–1946) oli yleismaailmallinen hallitustenvälinen järjestö. Se perustettiin 25. 

tammikuuta 1919 Versailles’n rauhansopimuksen yhteydessä. Sen tehtäviin kuului aseistariisunta ja 

kansainvälisten kiistojen sovittelu, mutta jo se pyrki ottamaan osaa ihmisoikeuksien suojeluun 

kansainvälisin keinoin. Kansainliitto epäonnistui suurten konfliktien ehkäisemissä 1930-luvulla ja 

toisen maailmansodan aikana sen toiminta hiipui. Vuonna 1946 Kansainliitto lopetti toimintansa ja 

siirsi tehtävänsä uudelle korvaavalle järjestölle YK:lle. 
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Ensimmäinen maailmansota (1914 -1918) 
 
Ensimmäinen maailmansota (I MS) (1914–1918) oli Eurooppaan keskittynyt maailmanlaajuinen konflikti.  
Pääasialliset osapuolet jaetaan kahteen ryhmään: keskusvaltoihin ja ympärysvaltoihin. Keskusvaltoihin 
kuuluivat Saksan keisarikunta, Itävalta-Unkari, Bulgaria ja Osmanien valtakunta, ympärysvaltoihin taas 
Yhdistynyt kuningaskunta, Venäjän keisarikunta, Ranska ja Yhdysvallat. 
 
Sota oli yksi tuhoisimmista sodista ihmiskunnan historiassa. Kuolonuhreja oli miljoonia. Lisäksi sodan 
voittaneiden ympärysvaltojen Versailles’n rauhansopimuksessa sanelemat tiukat rauhaehdot johtivat 
Saksassa laajaan tyytymättömyyteen ja hyperinflaatioon, mitä on pidetty osasyynä toisen maailmansodan 
syttymiseen. 

 

 

II Maailmansota ja YK - ”Ei koskaan enää” 

Toisen maailmansodan totalitaaristen hallintojen aikaiset ihmisoikeuksien ja ihmisarvon loukkaukset 

osoittivat, että kansainvälisiä lisätoimia rauhan ja edistyksen turvaamiseksi tarvittiin. Erityisesti Adolf 

Hitlerin johtamassa natsi-Saksassa ihmisoikeusloukkaukset olivat todella räikeitä ja miljoonia 

eliminoitiin rodun, uskonnon ja kansallisuuden perusteella. Mitään vastaavaa ei haluttu enää 

koskaan päästä tapahtumaan.  

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja allekirjoitettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945, 

jolloin 51 maata päätti alkaa työskennellä kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden puolesta. 

Jokainen jäsenvaltio sitoutui allekirjoituksellaan toimimaan yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.  

Peruskirjan 1. artiklassa mainitaan järjestön yhdeksi päämääräksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

ja YK:n ihmisoikeustoimikunta aloitti neuvottelut ihmisoikeusjulistuksen luomiseksi. Peruskirjassa 

tuotiin selkeästi esiin ihmisoikeuksien ja maailmanrauhan välinen yhteys. YK:n peruskirjaan 

sisällytettiin paitsi sodan, myös muun voimankäytön kielto muussa kuin itsepuolustustarkoituksessa. 

YK perustettiin aikanaan ennen muuta suojaamaan valtioita toisten valtioiden hyökkäykseltä, ei 

suojaamaan väestöä maan sisäisiltä levottomuuksilta. Aikaisemmin ajateltiin, ettei kansainvälisen 

yhteisön ole sopivaa puuttua minkään valtion sisäisiin ongelmiin. Viime vuosina uudenlainen 

näkemys yksilöiden turvallisuuden takaamisesta on kuitenkin yleistynyt. 
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YK – Yhdistyneet kansakunnat 
 
Yhdistyneet kansakunnat, YK (United Nations, UN) on maailmanlaajuinen hallitustenvälinen 
yhteistyöjärjestö. YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945 edistämään kansainvälistä 
rauhaa, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia.  
Perustajavaltioita oli 51. Nykyään Yhdistyneillä kansakunnilla on 193 jäsenvaltiota - käytännössä jäseniä ovat 
kaikki muut itsenäiset valtiot paitsi Vatikaani. Suomi hyväksyttiin YK:n jäseneksi vuonna 1955. Viimeisimpänä 
jäseneksi on hyväksytty itsenäistynyt Etelä-Sudan (2011). 
Liittyessään YK:n jäseneksi, valtio sitoutuu YK:n peruskirjan velvoitteisiin. Yhdistyneiden kansakuntien 
peruskirja on kansainvälinen sopimus, jossa määritellään järjestön säännöstö.  
YK:n organisaatio koostuu kuudesta pääelimestä sekä päämajasta. Pääelimet ovat yleiskokous, 
turvallisuusneuvosto, talous- ja sosiaalineuvosto, huoltohallintoneuvosto, kansainvälinen tuomioistuin sekä 
sihteeristö. Nykyinen pääsihteeri on Ban Ki-moon (Etelä-Korea, vuodesta 2007).   
 

 

 

Toinen maailmansota (1939–1945) 
 
Toinen maailmansota (II MS) oli vuosina 1939–1945 käyty maailmanlaajuinen konflikti, jonka pääasialliset 
osapuolet olivat akselivallat (mm. Saksa, Italia ja Japani) sekä liittoutuneet (Yhdistyneet kuningaskunnat, 
Ranska, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto). Se päättyi liittoutuneiden voittoon, Saksan jakoon ja Japanin 
miehitykseen vuonna 1945. 
 
Toinen maailmansota on ihmiskunnan historian tuhoisin sota ja sen uhrit lasketaan kymmenissä miljoonissa. 
Se oli myös aiempia sotia tuhoisampi siviiliväestölle muun muassa holokaustin sekä Hiroshiman ja Nagasakin 
atomipommien räjäyttämisen vuoksi. 
 
Juutalaisten kansanmurhaa toisen maailmansodan aikana kutsutaan holokaustiksi. Kansanmurha on jonkin 
tietyn etnisen, kielellisen, uskonnollisen tai muun ryhmän (yleensä vähemmistön) järjestelmällistä 
tuhoamista.  
 

 

  

http://www.unric.org/fi/perustietoa-yksta/13
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YK:N IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS 1948 

 

Kuva: Eleanor Roosevelt ja Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Wikimedia Commons 

 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (Universal Declaration of Human Rights) hyväksyttiin 

YK:n yleiskokouksessa 10.12.1948.  

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOC:in alaisen ihmisoikeustoimikunnan laatima 

yleismaailmallinen asiakirja pyrki määrittelemään ihmisoikeuksien laajuuden ja kattamaan koko 

kentän. Virallisesti ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on moraalisesti sitova hallitusten 

tavoitelausunto. Se on saanut ainakin osin oikeudellista sitovuutta kansainvälisen tapaoikeuden 

nojalla. Vaikka sopimusjärjestelmä onkin kehittynyt ja laajentunut julistuksen jälkeen, sitä voidaan 

yhä pitää ihmisoikeuksien perustana. 
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YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sisältö 
 

”(K)un 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, kun on 
välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko 
viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan,…”* 

 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on historiallinen julistus ihmisten kaikkein perustavimmista 
oikeuksista ja vapauksista. Näitä ovat esimerkiksi oikeus elämään, vapauteen ja kansalaisuuteen, 
mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapaus, oikeus työhön ja koulutukseen sekä oikeus osallistua maansa 
hallinnoimiseen.  
 
*Koko julistus on katseltavissa tai ladattavissa tämän osion verkkosivulta. 

 

 

 

IHMISOIKEUKSIEN OMINAISUUDET 

Ihmisoikeuksien tunnusmerkkejä ovat yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja 

perustavanlaatuisuus.  

Yleismaailmallisella tarkoitetaan, että ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle maailmassa ja ovat 

voimassa kaikkialla samanlaisina. Yhtäältä ihmisoikeuksien universaalisuus torjuu erottelut 

sukupuolen, ihonvärin, yhteiskunnallisen aseman tai muun vastaavan seikan perusteella. Toisaalta 

ihmisoikeuksien yleisyys viittaa ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen luonteeseen. Kulttuuri- ja 

varallisuuseroista huolimatta ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikkien maanosien ihmisille. 

Ihmisoikeuksien luovuttamattomuus liittyy ajatukseen ihmisyksilön luonnollisista oikeuksista (oikeus 

elämään, vapauteen ja omaisuuteen), jotka edeltävät valtiovaltaa. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle 

ihmiselle jo hänen ihmisyytensä perusteella, eikä niitä siksi voi ottaa häneltä pois esivallan 

päätöksellä tai edes henkilön omalla suostumuksella. Ihmisoikeuksien luovuttamattomuuden vuoksi 

ihminen ei voi pätevästi luopua oikeuksistaan ja esimerkiksi myydä itseään orjaksi.  

Perustavanlaatuisuus merkitsee sitä, että vain tärkeät oikeudet ansaitsevat tulla kutsutuiksi 

ihmisoikeuksiksi.  

Ihmisoikeuksissa on pohjimmiltaan kysymys sekä vapaudesta jostakin että oikeudesta johonkin. 

Myös jokaisen itselleen vaatimat vapaudet tulee olla valmis antamaan kaikille muillekin ihmisille.  

Valtioiden tulee osaltaan noudattaa ja suojella ihmisoikeuksia, sillä niiden tarkoituksena on turvata 

ihmisarvon mukainen arvokas elämä jokaiselle.  
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Kulttuurirelativismi ja ihmisoikeuksien universaalisuus 
 
Universalismin kannattajien mukaan kaikkiin yhteisöihin pitää soveltaa samoja eettisiä normeja. 
Kulttuurirelativismin mukaan universaalista moraalia ei ole olemassa. 
 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden tausta on luonnonlain teoriassa sekä moraalifilosofiassa. Vaikka 
ihmisoikeuksien juuret ovatkin länsimaisissa kirjoituksissa, se ei universalismin kannattajien mukaan ole 
perusteltu syy väittää, että ihmisoikeudet edustavat länsimaisia arvoja ja sopivat vain länsimaihin. Klassisen 
liberalismin kirjoittajat eivät kirjoittaneet yhteiskuntansa olemassa olevista arvoista, vaan he pikemminkin 
hyökkäsivät niitä vastaan. He ehdottivat periaatteita, jotka heidän mukaansa pitäisi hyväksyä 
yleismaailmallisesti.  
Kulttuurirelativismin mukaan universaalia moraalia ei ole olemassa. Se esittää, että vallitsevat 
moraalikäsitykset riippuvat kulttuurisista tekijöistä. Koska moraali on peräisin kulttuurista ja kietoutunut 
siihen, kulttuuri myös sitoo moraalia. Joidenkin kulttuurirelativistien mukaan yksilön oikeudet ovat 
epäoleellisia kulttuureissa, jotka perustuvat muihin kuin länsimaisiin arvoihin.  
 

 

 

MILLAISIA OIKEUKSIA IHMISOIKEUDET SISÄLTÄVÄT? 

Yleisesti ottaen ihmisoikeudet ovat siis perustavanlaatuisia oikeuksia, joiden katsotaan kuuluvan 

ihmiselle ihmisyyden perusteella. Ihmisoikeuksista voidaan puhua myös erilaisilla jaotteluilla: usein 

puhutaan esimerkiksi vapausoikeuksista, osallistumisoikeuksista, yhdenvertaisuusoikeuksista ja 

hyvinvointioikeuksista. 

Ihmisoikeuksiin lukeutuvat:

• Oikeus elämään, orjuuden kielto 

• Kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun 

kielto 

• Syrjinnän kielto ja tasa-arvo 

• Oikeus oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin 

• Mielivaltaisen pidätyksen kielto 

• Yksityiselämän ja perheen suoja 

• Liikkumisen vapaus 

• Oikeus kansalaisuuteen 

• Oikeus solmia avioliitto ja perustaa 

perhe 

• Omaisuuden suoja 

• Ajatuksen, uskonnon ja omantunnon 

vapaus, mielipiteen- ja sananvapaus 

• Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 

• Oikeus osallistua maansa hallintoon 

• Oikeus riittävään elintasoon 

• Oikeus ruokaan ja asuntoon 

• Oikeus terveydenhuoltoon 
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• Oikeus sosiaaliturvaan 

• Oikeus työhön ja opiskeluun 

• Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan 

• Oikeus kehitykseen  

• Kansojen itsemääräämisoikeus 

 

 

IHMISOIKEUSSOPIMUSJÄRJESTELMÄ 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus yhdessä Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia (TSS-sopimus) ja Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen (KP-

sopimus) kanssa muodostavat YK:n ihmisoikeusjärjestelmän perustan. Voidaan puhua myös 

ihmisoikeuksien perustuslaista (International Bill of Rights). 

Vuonna 1948 julkaistua julistusta alettiin heti täydentää oikeudellisesti velvoittavalla sopimuksella. 

Kylmä sota hankaloitti kuitenkin työskentelyä ja länsimaiden ja kommunistimaiden välinen 

poliittinen kuilu näkyi lopputuloksessa. Neuvostoliitto ja muut sosialistiset maat painottivat 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia (TSS-oikeudet) ja korostivat valtion vastuuta 

omista kansalaisistaan.  Länsimaat kannattivat ns. vapausoikeuksia (KP-oikeudet) ja yksilön asema 

suhteessa valtioon korostui. Lopulta jouduttiin tekemään kaksi sopimusta, TSS-sopimus ja KP-

sopimus. Ihmisoikeuksien tärkeimmät kaksi kansainvälistä yleissopimusta hyväksyttiin YK:n 

yleiskokouksessa vasta vuonna 1966. 

 
Ihmisoikeussopimuksista 
 

 Pacta sunt servanda –velvoite eli sopimukset on pidettävä 

 Valtiot sitoutuvat turvaamaan tietyt oikeudet kaikille oikeudenkäyttöpiirissään oleville ihmisille 

 Valtiot sitoutuvat turvaamaan oikeudet kaikille oikeudenkäyttöpiirissään oleville ihmisille 
riippumatta henkilön kansallisuudesta 

 Yleensä avoimia uusille osapuolille, mutta liittyminen edellyttää muiden valtioiden suostumusta. 

 Liittyvän valtion tulee hyväksyä sopimuksen sisältö ja tehdä kansalliseen lainsäädäntöönsä 
tarvittavat muutokset. Useimpiin sopimuksiin voidaan kuitenkin tehdä varaumia, jotka muiden 
sopimusvaltioiden tulee hyväksyä. Varaumat eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa sopimuksen 
tarkoituksen tai päämäärien kanssa. 

 Kehitys: Ihmisoikeussopimukset laaditaan ja hyväksytään usein jossakin kansainvälisessä järjestössä 
(YK, Euroopan neuvosto, ILO), joka on päättänyt avata sopimuksen valtioiden allekirjoittavaksi ja 
ratifioitavaksi. Valtion on sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehtävä sisäiset toimenpiteet, jotta 
lainsäädäntö vastaisi ihmisoikeussopimuksen sisältöä. Tämän jälkeen sopimus voidaan ratifioida. 

 

 

Muita sopimuksia, julistuksia ja suosituksia ihmisoikeuksien turvaamiseksi on tehty 

vuosikymmenten aikaan useita.  
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Kaikkiin sopimuksiin kirjatut oikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan, ne 

pohjautuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä KP- ja TSS-sopimuksiin.  Muita 

YK:n sopimuksia ovat esimerkiksi 

• Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (CERD 1965)  

• Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW 1979)  

• Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

vastainen yleissopimus (1984) 

• Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) 

• Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (2006)  

• Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia koskeva yleissopimus (1990) 

 

Suomea velvoittavat sopimukset (15.1.2014) 

Vuosiluku Sopimuksen nimi Laatija Suomen liittymisvuosi 

1926 Orjuutta koskeva yleissopimus KL 1927 

1930 Pakollista työtä koskeva sopimus ILO 1935 

1948 

  

Sopimus, joka koskee  

ammatillista järjestäytymisvapautta ja 
ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua 

ILO 1949 

1950 Ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta 
hyötymisen tukahduttamista koskeva yleissopimus 

YK 1972 

1950 Euroopan ihmisoikeussopimus EN 1990 

1951 Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille 
maksettavaa samaa palkkaa koskeva sopimus 

ILO 1963 

1951 Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus YK 1968 

1953 Naisten valtiollisia oikeuksia koskeva yleissopimus YK 1958 

1954 Valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskeva 
yleissopimus 

YK 1968 

1958 Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen 
yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskeva 
yleissopimus 

ILO 1970 

1960 Syrjinnän vastustamista opetuksen alalla koskeva 
yleissopimus 

UNESCO 1971 

1961 Euroopan sosiaalinen peruskirja EN 1991 
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1965 Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva 
kansainvälinen yleissopimus 

YK 1970 

1966 Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus 

YK 1976 

1966 Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus 

YK 1976 

1967 Pakolaisten oikeusasemaa koskeva pöytäkirja YK 1968 

1979 Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva 
yleissopimus 

YK 1986 

1984 Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen 
yleissopimus 

YK 1989 

1987 Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen estämiseksi 

EN 1991 

1989 Yleissopimus lapsen oikeuksista YK 1991 

 

  

Sopimukset, joihin Suomi on liittymässä (15.1.2014) 

Sopimuksen 
voimaantulo 

Sopimuksen nimi Laatija Suomen 
allekirjoitusvuosi 

2008 Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 
yleissopimus 

YK 2007 

2006 Tahdonvastaisesti kadonneiden henkilöiden 
oikeuksia koskeva yleissopimus 

YK 2007 

Astuu voimaan 
1.8.2014 

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan vastainen 
yleissopimus 

EN 2011 
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IHMISOIKEUKSISTA PERUSOIKEUKSIIN 

Ihmisoikeuksien lähin vastine kansallisessa oikeudessa ovat perusoikeudet. Oikeudellisesta 

näkökulmasta ihmisoikeuksilla tarkoitetaan pääasiassa niitä oikeuksia, jotka on turvattu 

kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeudet ovat siten osa kansainvälistä oikeutta. 

Perusoikeuksilla puolestaan tarkoitetaan niitä yksilöille kuuluvia oikeuksia, jotka on turvattu valtion 

perustuslaissa kaikille ihmisille tai kaikille kyseisen valtion kansalaisille. Perustuslaeissa turvatut 

perusoikeudet kuuluvat siten kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön. Useimmiten perustuslaissa 

suojataan samoja tai samantyyppisiä oikeuksia kuin kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. 

Suomen perustuslaki uudistettiin 1990-luvun lopussa, ja uusi perustuslaki tuli voimaan 1. 

maaliskuuta 2000. Uuden perustuslain pohjana on neljä vanhaa perustuslakia: hallitusmuoto ja 

valtiopäiväjärjestys sekä kaksi ministerivastuuta koskevaa perustuslakia. Ne säädettiin itsenäisyyden 

alkuvuosina. Eduskunta on muuttanut perustuslakeja vuosien varrella, mutta valtiosäännön 

pääpiirteet ovat pysyneet samoina. 

Suomalainen perusoikeusjärjestelmä on eheä kokonaisuus: sekä vapausoikeudet että taloudelliset, 

sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet on koottu perustuslakiin. Kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa tai muiden valtioiden valtiosäännöissä tällainen eheys on harvinaista. 

Uudistuksen jälkeen perustuslaki turvaa myös Suomessa oleville ulkomaalaisille samat 

perusoikeudet kuin maan omille kansalaisille. Poikkeuksia on tehty vain äänioikeuden ja 

vaalikelpoisuuden sekä valtakunnan rajat ylittävän liikkumisvapauden suhteen. 

Perusoikeuksia koskeva toinen luku uudistettiin vuonna 1995. Uudistuksen tavoitteena oli saattaa 

perusoikeusjärjestelmä sopusointuun Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 

kanssa, sillä Suomen lait olivat jääneet paikoin pahasti jälkeen kansainvälisestä sopimuskehityksestä.  

Uudistus vastaa hyvin kansainvälisesti sovittuja velvoitteita ja menee osin pidemmällekin. 

Perusoikeusluettelossamme voi siis olla sellaisiakin oikeuksia, joiden olemassaolosta ei ole päästy 

kansainväliseen yksimielisyyteen. 

Myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat osa Suomen sisäistä oikeutta. Kaikissa maissa näin 

ei ole, vaan eräät kansallisen ja kansainvälisen tiukkaa erottelua toteuttavat (dualistiset) maat 

soveltavat sisäisesti vain omaa perustuslakiaan ja lainsäädäntöään, vaikka ovatkin vastuussa myös 

kansainvälisten sopimusten noudattamisesta. Päinvastaista ääripäätä edustaa monismi eli tilanne, 

jossa valtion kansainväliset sopimukset ovat automaattisesti myös valtion oman lainsäädännön osa. 

Suomi on omaksunut keskitien: kansainvälistä oikeutta ja sisäistä lainsäädäntöä pidetään 

periaatteessa toisistaan erillisinä oikeusjärjestyksinä. Käytännössä ero katoaa, jos eduskunta säätää 

erillisen lain, joka antaa jollekin kansainväliselle sopimukselle kansallisen lain aseman. 

Perusoikeuksia voi rajoittaa vain tietyissä, perustuslakivaliokunnan muotoilemien rajoituskriteerien 

perusteella määritellyissä tapauksissa. Rajaamiseen liittyy silti tiukkoja ehtoja, kuten 

perusoikeuksien rajoitusten pitää perustua eduskunnan säätämään lakiin, niiden on oltava tarkkoja 
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ja täsmällisesti määriteltyjä, perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä ja painavan 

yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Rajoitukset eivät myöskään saa olla Suomen kansainvälisten 

ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisia. 

Jotkut perusoikeussäännökset on kirjoitettu perustuslakiin ehdottoman kiellon muotoon. Näitä 

perusoikeuksia ei voi lainkaan lailla rajoittaa: 

 syrjintäkielto 

 kuolemanrangaistuksen, kidutuksen ja ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kielto 

 taannehtivan rikoslain kielto 

 kielto estää Suomen kansalaista saapumasta maahan ja kielto luovuttaa tai karkottaa 

kansalainen 

 ulkomaalaisen luovuttamisrajoitus (esim. maahan, jossa häntä uhkaa kidutus) 

 lakiin perustumattoman työstä erottamisen kielto 

 

 

Ihmisoikeudet Euroopassa 

Euroopassa ihmisoikeuksista on sovittu Euroopan neuvoston piirissä sekä Euroopan yhteisössä ja 

sitä seuranneessa Euroopan Unionissa. 

Euroopan neuvostossa luotu Euroopan ihmisoikeussopimus vuodelta 1950 on Suomea 

oikeudellisesti velvoittava alueellinen ihmisoikeussopimus. Sen noudattamista valvoo Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin, joka sijaitsee Strasbourgissa. Euroopan ihmisoikeussopimus ei kata kaikkia 

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen oikeuksia, vaan se keskittyy ennen kaikkea 

vapausoikeuksiin. Sopimus on kuitenkin erityisen merkittävä, sillä sen toteutumista valvotaan 

vahvasti tuomioistuimen kautta. 

Euroopan neuvostossa sosiaalisia oikeuksia on pyritty turvaamaan myös sosiaalisen peruskirjan 

avulla, joka astui voimaan vuonna 1961 ja uudistettiin vuonna 1996 (ESP, 1996).  Sen tehtävänä on 

turvata ja edistää sosiaalisia oikeuksia Euroopassa. Nämä oikeudet on taattava kaikille jäsenvaltion 

oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää. Peruskirjassa turvatut oikeudet koskevat 

muun muassa asumista, terveyttä, koulutusta, työntekoa, henkilöiden vapaata liikkuvuutta sekä 

lasten, ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden ja perheen suojelua. 

Euroopan unionissa ja sitä edeltäneessä Euroopan yhteisössä perusoikeudet ovat vakiinnuttaneet 

asemansa taloudellisten ja liikkuvuutta koskevien säännösten ohella. EU-oikeudessa perusoikeudet 

pohjaavat Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä jäsenvaltioiden perusoikeusjärjestelmiin. 

Euroopan Unionin perustaminen vuonna 1993 vauhditti perusoikeuskehitystä, sillä sen myötä 

yhdentyminen laajeni koskemaan myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä oikeus- ja sisäasioita. 

Nykyään EU:n perusoikeuskirjassa (2000) esitetään samassa asiakirjassa kaikki EU:n alueella asuvien 

ihmisten yksilön oikeudet, kansalaisoikeudet sekä sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset oikeudet. 
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Lissabonin sopimuksen (2009) astuttua voimaan perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova 

kaikkialla EU:ssa. EU:n toimielinten on noudatettava perusoikeuskirjassa mainittuja perusoikeuksia. 

 

IHMISOIKEUSSOPIMUSTEN VALVONTA 

Olemme tottuneet ajattelemaan, että maailma koostuu valtioista, joilla on oikeus päättää siitä, mitä 

niiden rajojen sisäpuolella tapahtuu. Tätä oikeutta kutsutaan suvereniteetiksi. Kansainvälinen oikeus 

on perinteisesti ollut sopimusoikeutta: sopimuksia solmivat valtiot, jotka ovat vapaita rajoittamaan 

suvereniteettiaan jossain tietyssä asiassa vain siinä määrin kuin ne itse haluavat. 

Universaalien ihmisoikeuksien ajatus rajoittaa valtioiden oikeutta toimia miten tahansa. Valtio ja sen 

oma oikeusjärjestelmä ovat edelleen ihmisoikeuksien ensisijainen turva, mutta toisaalta 

kansainväliset ihmisoikeudet ovat nimenomaan yksittäisten ihmisten oikeuksia valtion mahdollista 

vahingollista toimintaa vastaan. Ihmisoikeuksien lähtökohtana on se, että kaikilla maailman ihmisillä 

on samat perusoikeudet huolimatta siitä, minkä valtion alueella he asuvat. 

Mahdollisuus vedota kansainväliseen oikeuteen silloin, kun oma valtio ei takaa ihmisoikeuksien 

toteutumista tai on niiden suurin loukkaaja, on siten eräänlainen askel valtioiden muodostamasta 

maailmasta kohti ihmisten muodostamaa maailmaa. 

 

Ihmisoikeusloukkauksista valittaminen 

Ihmisoikeussopimusten valvontajärjestelmä koostuu kolmesta pääasiallisesta menettelytavasta. 

Nämä ovat raportointi eli sopimusvaltion määräajoin laatima kertomus sopimuksen 

toteuttamisesta, valtiovalitus, joka on valtioiden mahdollisuus valittaa toisen valtion menettelystä 

sekä yksilövalitus, joka antaa yksilölle mahdollisuuden saada itseään koskeva ihmisoikeusloukkaus 

kansainväliseen käsittelyyn. 

Näistä keskeisin on yksilövalitus. Se on vasta viimeinen keino oikeuden saamiseksi. Valtio ja sen 

sisäinen oikeusjärjestelmä ovat edelleen ihmisoikeuksien ensisijaiset takaajat. Kansainväliset 

mekanismit otetaan käyttöön vasta, kun valtion sisäiset oikeustiet on kuljettu loppuun, ja 

kansainvälisen yhteisön vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta alkaa vasta silloin, kun valtio ei itse 

kykene huolehtimaan siitä. 

 
Sopimuksen valvonnan muotoja: Raportointi, valvontaelimen tarkastuskäynti ja 
yksilövalitus 
 
 Raportointi = Valtiot raportoivat sopimuksen noudattamista koskevista toimenpiteistään säännöllisesti 

sopimusta valvovalle kansainväliselle asiantuntijakomitealle. Komitea julkaisee oman arvionsa valtion 
toimista. Esimerkkejä raportointiin perustuvista sopimuksista ovat KP- ja TSS-sopimus, CEDAW, CRC ja 
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CERD. 
 
 Tarkastuskäynti = Kansainvälisen valvontaelimen tarkastuskäynti sopimusvaltiossa. Esimerkiksi Euroopan 

neuvoston kidutuksen vastainen komitea tekee tarkastuskäyntejä perustuen Eurooppalaiseen 
yleissopimukseen kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi. 

 
 Yksilövalitus = Yksilö voi saattaa itseään koskevan ihmisoikeusloukkauksen sopimuksessa määritellyn 

komitean tai tuomioistuimen käsittelyyn. Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen nojalla tuottaa oikeudellisesti sitovan tuomion. Yksilövalituksen voi tehdä myös 
esimerkiksi Ihmisoikeuskomitealle KP-sopimuksen nojalla. Tällöin ratkaisu ei kuitenkaan ole 
oikeudellisesti sitova.   
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