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IHMISOIKEUSKESKUS

Puutteita ja haasteita  
perusoikeuksittain

Esittely ja lyhenteet

Ihmisoikeuskeskus on koonnut tähän julkaisuun 
teemoittain perus- ja ihmisoikeuksien toteu-
tumista valvovien ja edistävien itsenäisten ja 
riippumattomien toimijoiden (ns. PIO-valvojat) 
sekä ylimpien tuomioistuinten huomioita. 
Huomiot koskevat puutteita ja ongelmia perus- 
ja ihmisoikeuksien toteutumisessa Suomessa. 
Ajallisesti huomiot on kerätty vuoden 2018 
vuosikertomuksista ja muista julkaisuista. Monet 
teemat kuitenkin ovat edelleen ajankohtaisia.

Julkaisun teemat on valittu pääasiassa 
Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa Suomessa 
esiin tulevista aihealueista. Otos ei myöskään 
kata kaikkia ko. viranomaisten huomioita maini-
tuista teemoista.

Viranomaiset ja tuomioistuimet, joiden esiin 
nostamia ongelmia julkaisussa on huomioitu 
ovat 

AOA Eduskunnan apulaisoikeusasiamies
EOA Eduskunnan oikeusasiamies
IOK Ihmisoikeuskeskus
IOV Ihmisoikeusvaltuuskunta
KHO Korkein hallinto-oikeus
KKO Korkein oikeus
LAV Lapsiasiavaltuutettu
OKA Valtioneuvoston oikeuskansleri
TAV Tasa-arvovaltuutettu
YVV Yhdenvertaisuusvaltuutettu
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1 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus 

Suomen perustuslain 6§:n mukaan ihmiset 
ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään 
saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden 
tai muun henkilöön liittyvään syyn perusteel-
la ilman hyväksyttävää perustetta.1

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus 

Eduskunnan oikeusasiamiehen (EOA) mukaan 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset osal-
listumismahdollisuudet eivät toteudu esteet-
tömyyden, saavutettavuuden ja kohtuullisten 
mukautusten puutteiden takia.2 EOA on nosta-
nut esille esimerkiksi kohtuulliset mukautukset 
opiskelijoiden aterioinnissa3 sekä esteettömyy-
den varmistamisen julkisissa tiloissa4 yhdenver-
taisuuden parantamiseksi. 

Myös Ihmisoikeuskeskus (IOK) on pyrkinyt 

1 Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 
(11.6.1999), 6§ https://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1999/19990731#L2P7

2 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 
2018 (EOA 2018), 61-66, 68, 74, 121 https://www.
oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2018-
fi/d41f123c-55c8-465e-9dd7-a154c59bc4fc

3 Ibid, 136

4 Ibid, 62-66

edistämään vammaisten henkilöiden yhteis-
kunnallista osallisuutta, päätöksentekoon 
osallistumista, yhdenvertaisuutta ja itsemää-
räämisoikeuden toteutumista.5 Vuonna 2018 
IOK:n erityisenä painopisteenä on ollut vam-
maisten henkilöiden osallisuuden edistäminen 
työelämässä ja heitä koskevassa päätöksente-
ossa.6 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun (YVV) mukaan 
tulisi arvioida yhdenvertaisuuslain7 muuttamista 
siten, että mukautumisvelvollisuus8 koskisi osit-
tain myös taloyhtiöitä, jotta vammaisten henki-
löiden esteetön pääsy varmistettaisiin.9 Lisäksi 
YVV on suositellut Kelan koulumatkatukilain10 
uudistamista siten, ettei vaikeavammaisten 
oppilaiden yhdenvertaisuus ole riippuvainen 
yksittäistapauksissa tehtävistä kohtuullisista mu-

5 Ihmisoikeuskeskus (IOK), Toimintakertomus 
2018, 20 https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.
fi/@Bin/1bf0da319d7641c0f530821d7862d1
dc/1578482828/application/pdf/7666003/IOK_
TOKE_2018_FI.pdf

6 Ibid, 21

7 Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 https://www.
finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

8 Ibid, 8§ ja 15§

9 Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomus 
2018 (YVV 2018), 6 https://www.syrjinta.fi/docu-
ments/10181/10834/Yhdenvertaisuusvaltuutetun
+vuosikertomus+2018/efb7f5b5-652f-4117-9b70-
34458edec08f

10 Koulumatkatukilaki 10.1.1997/48 https://www.
finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970048

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P7
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P7
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2018-fi/d41f123c-55c8-465e-9dd7-a154c59bc4fc
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2018-fi/d41f123c-55c8-465e-9dd7-a154c59bc4fc
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2018-fi/d41f123c-55c8-465e-9dd7-a154c59bc4fc
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/1bf0da319d7641c0f530821d7862d1dc/1578482828/application/pdf/7666003/IOK_TOKE_2018_FI.pdf
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/1bf0da319d7641c0f530821d7862d1dc/1578482828/application/pdf/7666003/IOK_TOKE_2018_FI.pdf
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/1bf0da319d7641c0f530821d7862d1dc/1578482828/application/pdf/7666003/IOK_TOKE_2018_FI.pdf
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/1bf0da319d7641c0f530821d7862d1dc/1578482828/application/pdf/7666003/IOK_TOKE_2018_FI.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10834/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2018/efb7f5b5-652f-4117-9b70-34458edec08f
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10834/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2018/efb7f5b5-652f-4117-9b70-34458edec08f
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10834/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2018/efb7f5b5-652f-4117-9b70-34458edec08f
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10834/Yhdenvertaisuusvaltuutetun+vuosikertomus+2018/efb7f5b5-652f-4117-9b70-34458edec08f
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970048
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970048
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kautuksista tapauksissa, joissa henkilö tarvitsee 
kuljetusta kodin ja koulun välillä.11

YVV on huomauttanut, että vammaisten 
henkilöiden elämänmittaisten palveluiden 
hankintamenettelytapaa ei tule jättää kuntien, 
maakuntien tai Kelan harkinnan varaan. Esi-
merkiksi kilpailutetut, usein muuttuvat asumis-
palvelut ja tulkkauspalvelut voivat vaikeuttaa 
vammaisen henkilön mahdollisuuksia vaikuttaa 
omiin palveluihinsa.12 

Yhdenvertaisuus kieliasioissa

EOA on huomauttanut kotihoidon yhdenver-
taisuuden puutteista kieliasioissa.13 Kotihoidon 
ruotsinkielinen asiakaskunta ei ollut tyytyväinen 
ruotsiksi saamaansa palveluun. EOA:n mukaan 
kieli on keskeinen tekijä kotihoidon laadun 
takaamiseksi, jolloin kielelliset ongelmat johta-
vat laadun eroihin ja siten yhdenvertaisuuden 
puutteisiin.14 EOA on myös huomauttanut, että 
viranomaisten on julkaistava tiedotteensa ja 
esimerkiksi sähköpostin automaattiset poissa-
oloilmoitukset sekä suomeksi että ruotsiksi.15

Romanien oikeus yhdenvertaisuuteen

Romanien oikeuksia on käsitelty muun muas-
sa IOK:n lausunnossa luonnoksesta Suomen 
romanipoliittiseksi ohjelmaksi.16 IOK:n mukaan 
romanien tilanteessa on tapahtunut parannusta, 
mutta erityisesti yhdenvertaisuudessa, syrjin-
nässä ja vihapuheen kohteeksi joutumisessa 
on edelleen ongelmia.17 IOK on nostanut esille 

11 YVV 2018 (n 10), 7

12 Ibid

13 EOA 2018 (n 2), 137

14 Ibid, 137

15 Ibid, 285-286

16 IOK, Lausunto luonnoksesta Suomen romani-
poliittiseksi ohjelmaksi 2018-2022, IOK/1/2018 
(30.1.2018) https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@
Bin/6016758/ROMPO-lausunto%20IOK-lopulli-
nen.pdf

17 Ibid, 1

romaniyhteisöjen sisällä tapahtuvan vaikuttami-
sen haasteena esimerkiksi asumisen ja pukeutu-
misen yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Myös 
esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töön kuuluvien romanihenkilöiden sekä vam-
maisten ja ikääntyneiden romanihenkilöiden 
oikeuksien sisällyttämistä romanipolitiikkaan on 
suositeltu lausunnossa.18

Lapsiperheiden yhdenvertaisuus

Lapsiasiavaltuutettu (LAV) on kiinnittänyt huo-
miota lapsiperheiden köyhyyden poistamiseen 
yhdenvertaisuuden takaamiseksi.19 LAV on 
suositellut lapsiperheiden köyhyyden poistami-
seksi köyhyyspolitiikan implementointia valtion, 
maakuntien ja kuntien päätöksentekoon20, 
koulutuksen tukemista21, perusturvan räätälöi-
mistä22, terveyspolitiikan päätöksiä23, asumisen 
tukea sosiaalityön tuen avulla24 sekä talous-
osaamisen lisäämistä ja neuvontaa25. 

LAV:n mukaan terveyskeskuksien asiakas-
maksu ei saa muodostua esteeksi sairauksien 
hoitamiselle. Terveyskeskusmaksun poistami-
nen edistäisi ylisukupolvisten terveyserojen 
kaventamista ja mahdollistaisi tasa-arvoisen 
pääsyn terveydenhoidon piiriin.26

Tasa-arvo ja syrjintä työelämässä

Vuoden 2018 vuosikirjassaan tasa-arvoval-
tuutettu (TAV) on todennut, että sukupuolten 
tasa-arvon toteutumisessa työelämässä on 

18 Ibid, 3-6

19 Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018 – Köyhyy-
dellä ei leikitä (LAV 2018), 13-29 http://lapsiasia.
fi/wp-content/uploads/2014/12/LA_vuosikir-
ja2018_0118.pdf

20 Ibid, 19-20, 28

21 Ibid, 20-22

22 Ibid, 22

23 Ibid, 24-25

24 Ibid, 25-26

25 Ibid, 27

26 Ibid, 29

mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6016758/ROMPO-lausunto%20IOK-lopullinen.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6016758/ROMPO-lausunto%20IOK-lopullinen.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6016758/ROMPO-lausunto%20IOK-lopullinen.pdf
http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/LA_vuosikirja2018_0118.pdf
http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/LA_vuosikirja2018_0118.pdf
http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/LA_vuosikirja2018_0118.pdf
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puutteita.27 Palkkaero naisten ja miesten välillä 
on edelleen noin 16% ja eläke-ero noin 21% 
johtuen osittain työelämän vahvasta jakautu-
misesta naisten ja miesten aloihin.28 Lisäksi 
raskaus-ja perhevapaasyrjintää esiintyy kaikilla 
toimialoilla ja sektoreilla.29 TAV on huomannut 
raskaus- ja perhevapaasyrjintää esimerkiksi 
seuraavissa muodoissa: rekrytoinnin aikana 
esitettävinä kysymyksinä perhetilanteesta30, 
määräaikaisten työsuhteiden lopettamisena, 
lomautuksena tai irtisanomisena raskauden ja 
perhevapaan takia31, syrjintänä työhönotossa, 
työpaikkailmoituksissa, palkoissa ja tavaroiden 
sekä palveluiden saatavuudessa ja hinnoittelus-
sa32.

Nykyisissä palkkakartoitussäännöksissä on 
puutteita esimerkiksi palkkatietojen käsittelys-
sä, vertailuryhmien muodostamisessa ja hen-
kilöstön edustajien tietojensaannissa. Lisäksi 
TAV:n mukaan lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, 
että palkkasyrjintäepäilyissä verrokin palkkatie-
to olisi aina annettava yksittäiselle työntekijälle. 
Tärkeää on luoda tasa-arvosuunnitelma, joka 
edistää palkkatasa-arvoa ja perhemyönteisyyt-
tä.33

Työelämässä tapahtuvaa syrjintää tervey-
dentilan vuoksi on käsitelty korkeimman oikeu-
den (KKO) päätöksessä KKO:2018:31. KKO on 
todennut, että työturvallisuus voi asettaa työn-
tekijälle terveydentilaa koskevia vaatimuksia, 
sillä työnantaja on työturvallisuuslain mukaan 
velvollinen huolehtimaan työntekijän turvalli-
suudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on 
esimerkiksi palkkauksessa otettava huomioon 

27 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 
2018 (TAV 2018), 6-7, 10-13 https://www.
tasa-arvo.fi/documents/10181/34936/
Vuosikertomus+2018/679165ed-994e-4ace-
8d80-2b16f6ec53fc

28 Ibid, 6

29 Ibid, 6, 12, 14-15

30 Ibid, 15

31 Ibid, 15-20

32 Ibid, 20-30

33 TAV 2018 (n 31), 43

työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, kuten 
terveydentila, täyttääkseen työturvallisuuslain 
mukaiset velvollisuutensa. Tällaisten edelly-
tysten on kuitenkin oltava oikeasuhtaisia ja 
perusteltuja.34 

Tasa-arvo oppilaitoksissa

TAV on huomauttanut, että työelämän jakautu-
mista naisten ja miesten aloihin tulisi ennalta-
ehkäistä oppilaitoksissa.35 Myös seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen 
on tärkeää tasa-arvon edistämiseksi oppilaitok-
sissa.36 Tärkeää on laatia oppilaitoskohtainen 
tasa-arvosuunnitelma.37

Sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuus

Transihmiset kohtaavat IOK:n mukaan edelleen 
syrjintää yhteiskunnan eri sektoreilla, esimerkik-
si terveydenhuollon palveluissa, koulutuksessa 
ja työelämässä. Transihmisten yhdenvertaisuu-
den keskeinen edistäjä on sukupuolen oikeu-
dellinen vahvistaminen.38 

TAV on nostanut esille translaissa39 esiinty-
vän selkeän ihmisoikeusloukkauksen: sukupuo-
len oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä 
olevan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen. 
Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistami-
sen lisäksi translaissa tulisi erottaa sukupuolen 

34 KKO:2018:31 (16.4.2018) https://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/2018/20180031

35 TAV 2018 (n 31), 7, 46

36 Ibid, 7-8

37 Ibid, 8, 13

38 Tommi Palosaari ja Elina Hakala, ’Sukupuolen 
oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomes-
sa ja lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa’  
IOK (2018), 12 https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.
directo.fi/@Bin/25e84038dc179b1d0a3ad5a9a
cc95340/1578571112/application/pdf/6351406/
sukupuolen_oikeudellinen_vahvistaminen_FINAL.
pdf

39 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 
28.6.2002/563 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-
sa/2002/20020563

https://www.tasa-arvo.fi/documents/10181/34936/Vuosikertomus+2018/679165ed-994e-4ace-8d80-2b16f6ec53fc
https://www.tasa-arvo.fi/documents/10181/34936/Vuosikertomus+2018/679165ed-994e-4ace-8d80-2b16f6ec53fc
https://www.tasa-arvo.fi/documents/10181/34936/Vuosikertomus+2018/679165ed-994e-4ace-8d80-2b16f6ec53fc
https://www.tasa-arvo.fi/documents/10181/34936/Vuosikertomus+2018/679165ed-994e-4ace-8d80-2b16f6ec53fc
https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2018/20180031
https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2018/20180031
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/25e84038dc179b1d0a3ad5a9acc95340/1578571112/application/pdf/6351406/sukupuolen_oikeudellinen_vahvistaminen_FINAL.pdf
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/25e84038dc179b1d0a3ad5a9acc95340/1578571112/application/pdf/6351406/sukupuolen_oikeudellinen_vahvistaminen_FINAL.pdf
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/25e84038dc179b1d0a3ad5a9acc95340/1578571112/application/pdf/6351406/sukupuolen_oikeudellinen_vahvistaminen_FINAL.pdf
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/25e84038dc179b1d0a3ad5a9acc95340/1578571112/application/pdf/6351406/sukupuolen_oikeudellinen_vahvistaminen_FINAL.pdf
mailto:https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/25e84038dc179b1d0a3ad5a9acc95340/1578571112/application/pdf/6351406/sukupuolen_oikeudellinen_vahvistaminen_FINAL.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563
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juridinen vahvistaminen lääketieteellisistä 
arvioinneista ja hoidoista.40 Lisäksi julkisten 
terveyspalvelujen tulisi sisältää oikeus suku-
puoliristiriidan lääketieteelliseen hoitoon. TAV 
on huomauttanut myös, että intersukupuolisten 
lasten hoitokäytännöissä on kunnioitettava las-
ten oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen 
ja lääketieteellisesti tarpeettomasta sukuelinki-
rurgiasta tulisi luopua.41 

Lausunnossaan translain uudistamistar-
peista Euroopan neuvoston alaiselle Euroopan 
rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselle 
komissiolle IOK on esitellyt IOK:n ja IOV:n 
kannanottoa, jossa IOK ja IOV ovat suositelleet 
lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen pois-
tamista, henkilökohtaisen lääketieteellisen 
hoidon varmistamista, henkilön sukupuolen 
ja sukupuoli-identiteetin laillisen tunnustami-
sen erottamista erillisiksi asioiksi sekä ikärajan 
poistamista sukupuolen oikeudellisen vahvista-
misen edellytyksistä.42

Naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen 
häirintä

Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen 
mukaan 47% suomalaisnaisista on ilmoittanut 
kohdanneensa fyysistä tai seksuaalista väki-
valtaa 15 vuotta täytettyään. Vaikka miehetkin 
kokevat fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa, on 
väkivalta läheisen toimesta yleisempää naisilla. 
Väkivallan fyysiset ja psyykkiset seurauksen 
ovat yleisempiä ja vakavampia naisilla kuin mie-
hillä.43 Huolimatta siitä, että Suomi on ratifioinut 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 

40 TAV 2018 (n 31), 8, 13

41 Ibid, 49

42 IOK, ECRI, 5th monitoring round – Finland, Cont-
ribution from the Finnish NHRI/Human Rights 
Centre, IOK/6/2018 (22.2.2018), 3 https://www.ih-
misoikeuskeskus.fi/@Bin/6081926/ECRI-LGBT%20
contribution%202-2018.pdf

43 TAV 2018 (n 31), 8

ehkäisemisestä (Istanbulin sopimus)44, ei sen 
toimeenpanolle ole varattu riittäviä resursseja.45 
Lisäksi seksuaalinen häirintä on yhä yleistä.46 

TAV on nostanut esille vihapuheen sukupuo-
littuneen luonteen, ja esittää, että lainsäädäntöä 
tulisi uudistaa siten, että se tunnistaa sukupuo-
leen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen 
ilmaisuun liittyvän vihapuheen sekä naisvihaan 
perustuvat rikokset.47 Myös Ihmisoikeusval-
tuuskunta (IOV) on todennut kannanotossaan 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkival-
lan vastaisten toimien vahvistamisesta48, että 
naisiin kohdistuvaan väkivaltaan tulisi puuttua 
voimakkaammin lainsäädännön keinoin. IOV on 
ehdottanut keinoiksi esimerkiksi seksuaalirikos-
lainsäädännön kokonaisarviointia, suostumuk-
sen puutteen lisäämistä raiskauksen tunnusmer-
kistöön sekä rikosprosessien nopeuttamista.49 

Lainsäädännöllisten keinojen lisäksi IOV on 
vaatinut, että hallituksen tulisi varmistaa riittävät 
resurssit Istanbulin sopimuksen täytäntöön-
panolle, varmistaa palveluiden kattavuus ja kult-
tuurisensitiivisyys sekä se, että palvelut ottavat 
huomioon erityisen haavoittuvassa asemassa 
olevat naiset, luoda riippumaton ja virallinen 
valvontataho joka raportoi Istanbulin sopimuk-
sen täytäntöönpanon edistymisestä eduskun-
nalle, kutsua kansalaisjärjestöt mukaan naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
torjunnan toimikuntaan sekä lisätä koulutusta 
ja asennekasvatusta.50 IOK on myötäillyt IOV:n 

44 Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdis-
tuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä 
ja torjumisesta, Council of Europe Treaty Series 
No. 210, Istanbul (11.5.2011) (Istanbulin sopimus) 
https://rm.coe.int/1680462532

45 TAV 2018 (n 31), 8

46 Ibid, 8, 10

47 Ibid, 9, 13

48 Ihmisoikeusvaliokunta (IOV), ’Naisiin kohdistuva 
väkivalta edelleen yleistä – Istanbulin sopimuksen 
täytäntöönpanoa tehostettava’ (3.10.2018) https://
www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/7034345/IOV-
Istanbulin+sopimus+-+kannanotto-FI.pdf

49 Ibid, 2

50 Ibid, 1 ja 3

https://rm.coe.int/1680462532
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/7034345/IOV-Istanbulin+sopimus+-+kannanotto-FI.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/7034345/IOV-Istanbulin+sopimus+-+kannanotto-FI.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/7034345/IOV-Istanbulin+sopimus+-+kannanotto-FI.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6081926/ECRI-LGBT%20contribution%202-2018.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6081926/ECRI-LGBT%20contribution%202-2018.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6081926/ECRI-LGBT%20contribution%202-2018.pdf
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kannanottoa raportissaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asian-
tuntijaryhmälle.51

Lausunnossaan oikeusministeriölle ar-
viomuistiosta, joka käsittelee rikoslakia ja 
eräiden seksuaaliväkivalta-, rattijuopumus- ja 
talousrikosten rangaistuskäytäntöjä52, TAV on 
kiinnittänyt huomiota arviomuistion ihmis- ja 
perusoikeudellisen näkökulman puutteisiin.53 
TAV:n mukaan kehitystarpeiden arviontiin on si-
sällytettävä seksuaali- ja väkivaltarikosten osalta 
sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyä tietoa, jotta Suomea velvoit-
tavien kansainvälisten sopimusten vaatimukset 
voidaan toteuttaa.54

YVV on ehdottanut, että ihmiskauppaa 
käsiteltäisiin erityisesti naisiin kohdistuvana 
väkivaltana. Hallituksen tasa-arvo ohjelman 
sekä toimintaohjelmien tulisi sisältää toimenpi-
teitä ihmiskaupan ehkäisemiseksi, prostituution 
vähentämiseksi ja naisiin kohdistuvan väkival-
lan torjumiseksi.55 Lisäksi YVV on ehdottanut 
korvamerkittyä rahoitusta ihmiskaupan uhrien 
turvallisen ja tuetun majoituksen mahdollistami-
seksi sekä sen selvittämistä, tulisiko Suomessa 
nimetä virallinen ja riippumaton viranomainen, 
joka seuraisi ja arvioisi Istanbulin sopimuksen56 

51 IOK, Submission by the Human Rights Centre 
(NHRI) on the implementation of the Council of 
Europe Convention on Preventing and Combating 
Violence against Women and Domestiv Violence 
(June 2018, Finland) https://www.ihmisoikeuskes-
kus.fi/@Bin/6680784/Istanbul%20Convention%20
-%20Finland%20-%20report%20by%20the%20
NHRI%202018.pdf

52 Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä 
ja tulevista kehitystarpeista – Eräät seksuaali-, vä-
kivalta-, rattijuopumus- ja talousrikokset, Oikeus-
ministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 7/2018 (2018) 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/160660/OMML_7_2018_Rangais-
tusten_oikeasuhtaisuus.pdf

53  TAV 2018 (n 31), 36

54 Ibid, 36-38

55 YVV 2018 (n 10), 27

56 Istanbulin sopimus (n 48)

asettamien velvoitteiden sekä CEDAW-komite-
an57 suositusten täyttämistä.58

Sote- ja valinnanvapausuudistus

Lausunnossaan sote- ja valinnavapausuudis-
tuksia koskevista hallituksen esityksistä59, TAV 
on huomauttanut, että sukupuolien väliset erot 
terveydessä, eliniässä ja sosioekonomisessa 
asemassa sekä sukupuolien ja sukupuolivähem-
mistöjen erityistarpeet tulee ottaa huomioon 
sote-palveluiden suunnittelussa, tarjonnassa ja 
palveluiden tuotannossa.60 TAV on kiinnittänyt 
huomiota myös naisten ja miesten tasa-arvoisen 
osallistumisen varmistamiseen päätöksenteossa 
sekä valinnanvapausjärjestelmään liittyviin tasa-
arvovaikutuksiin.61

Äitiysrahakäytännöt

TAV ja YVV ovat esittäneet sosiaali- ja terveys-
ministeriölle, että sairausvakuutuslain 9 luvun 
2§62 tulisi muuttaa niin, että oikeus äitiysrahaan 
olisi yhdenvertainen. Nykyisessä muodossaan 
laki oikeuttaa äitiysrahaan kohtukuolematapa-
uksissa ja silloin kun raskaus keskeytyy spon-
taanisti 154 päivän jälkeen, mutta ei silloin, 

57 Committee on the elimination of discrimination 
against women https://www.ohchr.org/en/hrbo-
dies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

58 YVV 2018 (n 10), 27

59 Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perus-
tamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 
ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen saamiseksi, HE 
15/2017 vp https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Hal-
lituksenEsitys/Sivut/HE_15+2017.aspx; Hallituksen 
esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanva-
paudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi, HE 16/2018 vp https://
www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/
HE_16+2018.aspx

60 TAV 2018 (n 31), 38-39

61 Ibid, 39

62 Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224 
https://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2004/20041224#O3L9P2

mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6680784/Istanbul%20Convention%20-%20Finland%20-%20report%20by%20the%20NHRI%202018.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6680784/Istanbul%20Convention%20-%20Finland%20-%20report%20by%20the%20NHRI%202018.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6680784/Istanbul%20Convention%20-%20Finland%20-%20report%20by%20the%20NHRI%202018.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6680784/Istanbul%20Convention%20-%20Finland%20-%20report%20by%20the%20NHRI%202018.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160660/OMML_7_2018_Rangaistusten_oikeasuhtaisuus.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160660/OMML_7_2018_Rangaistusten_oikeasuhtaisuus.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160660/OMML_7_2018_Rangaistusten_oikeasuhtaisuus.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_15+2017.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_15+2017.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_16+2018.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_16+2018.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_16+2018.aspx
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224#O3L9P2
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224#O3L9P2
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kun raskaus joudutaan keskeyttämään sikiön 
terveydentilan vuoksi 154 päivän jälkeen. 
Tällöin rinnasteisissa tilanteissa olevat äidit ovat 
eriarvoisessa asemassa.63 

Alaikäisavioliitot

TAV:n mukaan avioliittolain64 muuttamista 
tulisi harkita alaikäisavioliittojen alaikärajan 
ja ulkomailla solmittujen alaikäisavioliittojen 
tunnustamisen osalta. TAV on todennut, että 
mikäli alaikäisavioliitot poikkeusluvin jätetään 
avioliittolakiin, tulisi poikkeusluville asettaa 16 
ikävuoden alaikäraja. Lisäksi ulkomailla solmit-
tujen avioliittojen tunnustamisen ehdoksi tulisi 
asettaa vaatimus siitä, että avioliitto on solmittu 
yli 18-vuotiaiden kesken. Nämä muutokset 
varmistaisivat alaikäisten henkilöiden yhdenver-
taisen suojelun kansalaisuudesta ja kotipaikasta 
riippumatta.65 

Syrjintä tekoälyä käytettäessä

Tekoälyn käyttämiseen liittyy huomattava syrjin-
nän riski.66 YVV:n mukaan yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvolautakunnan antama ratkaisu algorit-
mien aiheuttamasta syrjinnästä on ensimmäi-
nen laatuaan Euroopassa. Ratkaisun mukaan 
yksilöitä ei voida arvioida yleisesti sukupuoleen, 
ikään, äidinkieleen ja asuinpaikkaan perustuval-
la pisteytysjärjestelmällä algoritmien toimesta.67 

Tekoälyn käytön viranomaistoiminnassa tuli-
si edistää perus-ja ihmisoikeuksien toteutumis-
ta, eikä profilointikategorioiden tulisi sisältää 
kiellettyjä syrjintäperusteita, ottaen huomioon 
myös välilliset vaikutukset.68 Lisäksi viranomai-
nen, yritys tai muu taho on vastuussa syrjinnän 
ehkäisemisestä myös tilanteissa, jossa päätök-
sen tekee algoritmi.69

63 TAV 2018 (n 31), 34

64 Avioliittolaki 13.6.1929/234 https://www.finlex.fi/
fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search%5Btype%
5D=pika&search%5Bpika%5D=avioliittolaki

65 TAV 2018, (n 31) 34-35

66 YVV (n 10), 16-17

67 Ibid, 16

68 Ibid, 17

69 Ibid, 16-17

Yhdenvertaisuus asuntomarkkinoilla

Asuntomarkkinoilla ei saa YVV:n mukaan käyt-
tää syrjiviä perusteita vuokralaisen tai ostajan 
valinnassa. Välittäjä syyllistyy syrjintään, jos hän 
hyväksyy syrjivät ehdot toimeksiantajaltaan. 
YVV on painottanut vammaisten asiakkaiden oi-
keutta kohtuullisiin mukautuksiin, joilla voidaan 
varmistaa vammaisen henkilön yhdenvertainen 
kanssakäyminen ja palvelunsaanti asuntomark-
kinoilla.70

Yhdenvertaisuus urheiluelämässä

YVV on todennut, että erilaisten tilanteiden 
huomioiminen urheiluseuroissa ja -tiloissa 
mahdollistaa tosiasiallisen yhdenvertaisuuden. 
Urheilun monimuotoisuuden vuoksi yhdenver-
taisuuden arviointi yleisesti on haasteellista, 
minkä vuoksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmien merkitys on suuri.71 YVV on 
kuitenkin suositellut, että Suomen urheilu-
liitto luopuisi EM- ja MM-kilpailuiden osalta 
vammaisurheilijoiden omavastuuosuuksista, 
opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaisi urheilu-
liittojen rahoitusjärjestelmää ja urheilija-apura-
hakokonaisuutta niin että se tukisi vahvemmin 
vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuutta ja, että 
sosiaali- ja terveysministeriö arvioisi urheilun 
asemaa avustaja- ja kuljetuspalveluihin liittyen 
sekä ohjeistaisi kuntia vammaisten henkilöiden 
mahdolliseen henkilökohtaisen avun tarpee-
seen urheilukilpailuissa.72

Yhdenvertaisuus asepalveluksessa

Nykyistä maanpuolustus-, asevelvollisuus- ja 
siviilipalvelusjärjestelmää on arvioitu YVV:n 
toimesta. YVV on ehdottanut kokonaisuudistus-
ta, jonka avulla järjestelmästä tulisi yhdenver-
taisempi. Järjestelmän ongelmana ovat YVV:n 

70 Ibid, 19

71 Ibid, 20

72 Ibid, 21

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=avioliittolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=avioliittolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=avioliittolaki
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mukaan niin sanotut mielipidevangit, jotka 
tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen kieltäydyttyään asevelvollisuudesta tai 
siviilipalveluksesta uskontonsa tai vakaumuk-
sensa vuoksi. YVV on ehdottanut siirtymistä 
yleisempään kansalaispalvelusvelvollisuuteen, 
joka ottaisi huomioon uskonnon, vakaumuksen 
ja sukupuolten välisen tasa-arvon, ja olisi näin 
yhdenvertainen kansalaisille.73

Yhdenvertaisuus mediassa

YVV on kiinnittänyt huomiota median yhden-
vertaisuuteen ja kertoo, että vähemmistöjä 
kuvaillaan mediassa usein tietyissä rooleissa, 
usein osana konfliktia, roistona, uhrina tai san-
karina. YVV:n mukaan mediassa esiintyy myös 
vastakkainasettelua ja vähemmistön edustajien 
näkemistä ulkopuolisena. Yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta mediassa voisi parantaa moniääni-
syyttä lisäämällä.74 

Yhdenvertaisuus digitaalisessa asioinnissa

Valtioneuvoston oikeuskansleri (OKA) on 
vuoden 2018 kertomuksessaan todennut, että 
yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistami-
seksi digitalisaatiota edistettäessä on otettava 
huomioon ne, joiden asiointia se vaikeuttaa.75 
Esimerkiksi vanhukset ja lapset kuuluvat usein 
digitalisaatiosta kärsiviin ryhmiin.76 Yhdenver-
taisuuden ja hyvän hallinnon kannalta on siis 
OKA:n mukaan välttämätöntä, että perinteisten 
asiointikanavien käyttö säilytetään niin, että 
jokaisella on tosiasiallinen asioinnin mahdolli-
suus.77 OKA on maininnut erikseen, että myös 
julkishallinnon on taattava oikeusturvan ja 

73 Ibid

74 Ibid, 25-26

75 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodel-
ta 2018 (OKA 2018), 92 https://www.okv.fi/media/
filer_public/8c/77/8c77eebb-f36c-4361-b8b5-
048a7ff4cefc/okv_kertomus2018_suomi_netti.pdf 

76 Ibid, 92-93

77 Ibid, 94

hyvän hallinnon toteutuminen digitalisaatiota 
käyttäessään ja kehittäessään.78 Myös EOA on 
todennut, että sähköisten palvelujen lisääntymi-
nen vaarantaa palvelujen saatavuuden vanhuk-
sille.79

OKA on huomauttanut digitaalisten palvelu-
kokonaisuuksien puutteellisuudesta tapaukses-
sa, jossa huoltaja näki terveystietoja sisältänees-
tä Omakanta-palvelusta vain alle 10-vuotiaiden 
lastensa tietoja ja tätä vanhempien lasten 
tietoihin oli pääsy vain lapsella itsellään lapsen 
tahdosta riippumatta. Näin ollen pääsy tietoihin 
on rajattu 10-18 vuotiailta lapsilta, joilla ei ole 
keinoja tunnistautua Omakantaan. Tämä estää 
lasten ja huoltajien yhdenvertaisen mahdolli-
suuden käyttää yhteiskunnan digipalvelua sekä 
sosiaaliturvaa koskevien perusoikeuksien toteu-
tumisen80  Myös puutteellinen kieli- tai tieto-
tekniikan taito voi estää tosiasiallisen asioinnin 
mahdollisuuden esimerkiksi oleskelulupahake-
musten teossa.81

Ihmiskaupan uhrien asema

YVV on suositellut eduskunnalle, että lakia 
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotos-
ta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja 
auttamisesta82 tulisi selkeyttää niin, että ihmis-
kaupan uhrien palveluiden ja auttamistoimien 
saatavuus varmistuisi kunnissa ja tulevissa 
maakunnissa.83

78 Ibid, 95

79 EOA 2018 (n 2), 20

80 OKA 2018 (n 79), 93, 97

81 Ibid, 93, 142

82 Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-
otosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja 
auttamisesta 17.6.2011/746 https://www.finlex.fi/
fi/laki/ajantasa/2011/20110746

83 YVV 2018 (n 10), 27

https://www.okv.fi/media/filer_public/8c/77/8c77eebb-f36c-4361-b8b5-048a7ff4cefc/okv_kertomus2018_suomi_netti.pdf
https://www.okv.fi/media/filer_public/8c/77/8c77eebb-f36c-4361-b8b5-048a7ff4cefc/okv_kertomus2018_suomi_netti.pdf
https://www.okv.fi/media/filer_public/8c/77/8c77eebb-f36c-4361-b8b5-048a7ff4cefc/okv_kertomus2018_suomi_netti.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110746
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110746
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Pakolaisten yhdenvertainen oikeus perhe-
elämään

Perheenyhdistämistä koskevien säännösten 
soveltajien, lainsäätäjien ja poliittisten pää-
tösten tekijöiden tulee YVV:n mukaan turvata 
pakolaisten yhdenvertainen oikeus perhe-
elämään nykyistä paremmin.84 Nykyisellään 
yhdenvertainen pakolaisten oikeus perhe-
elämään toteutuu puutteellisesti, eikä lapsen 
oikeuksien sopimusta85 huomioida tarpeeksi. 
YVV:n mukaan erityisesti kansainvälistä suoje-
lua saaneen perheenyhdistyksen edellytyksenä 
oleva toimeentuloedellytys on ongelmallinen. 
Sekä turvapaikan että toissijaista suojelua saa-
neen henkilön katsotaan olevan kansainvälisen 
suojelun tarpeessa, jolloin heitä tulisi kohdella 
yhdenvertaisesti perheenyhdistämisen osalta. 
Lisäksi toimeentuloedellytys voi johtaa syrjin-
tään tai estää perheenyhdistämisen. YVV on 
suositellut toimeentuloedellytyksen poistamista 
kaikkien kansainvälistä suojelua saaneiden 
henkilöiden osalta.86

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten 
yhdenvertaisuus

Syrjintä on YVV:n mukaan yleistä esimerkiksi 
ulkonäön, alkuperän, kielen sekä uskonnon 
perusteella, ja vihapuhe on entistä näkyväm-
pää.87 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 
on esimerkiksi päättänyt, että hakaristin esillä 
pitäminen on yhdenvertaisuuslain vastaista häi-

84 Ibid, 29

85 Lapsen oikeuksien sopimus, UNICEF https://www.
unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudes-
saan/

86 YVV 2018 (n 10), 29

87 Ibid, 10 ja 12-13

rintää.88 YVV on lausunut, että palvelun epäämi-
nen uskonnon tai etnisen alkuperän on vakavaa 
syrjintää.89 On tärkeää, että syrjintään ja viha-
motiivin omaaviin rikoksiin puututaan poliisin ja 
syyttäjien toimesta ennaltaehkäisyn lisäksi.90 

YVV on suositellut kansallisen toiminta-
ohjelman laatimista rasismin ja viharikoksien 
ehkäisemiseksi.91 Toimintaohjelman tulisi muun 
muassa varmistaa lakien tehokas täytäntöön-
pano, madaltaa osallistumisen ja vaikuttamisen 
esteitä maahanmuuttajilta ja vieraskielisiltä 
sekä varmistaa rasismin ja vihapuheen tehokas 
ehkäisy ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
erityisesti oppilaitoksissa.92 

88 Ibid, 12

89 Ibid, 13

90 Ibid, 10

91 Ibid, 10-11

92 Ibid, 11

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
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2 Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja   
 koskemattomuuteen 

Suomen perustuslain 7§ varmistaa oikeuden 
elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja 
koskemattomuuteen. Oikeus henkilökohtai-
seen vapauteen ja koskemattomuuteen si-
sältää myös kuolemantuomion ja kidutuksen 
kiellon sekä kiellon kohdella ihmisiä heidän 
ihmisarvoaan loukkaavasti.93

Laitoshoidossa asuvien henkilöiden ja 
terveydenhuollon asiakkaiden oikeudet

EOA on vuoden 2018 vuosikirjassaan huoma-
uttanut, että laitoshoidossa asuvien rajoittamis-
määräykset voivat olla liiallisia, epäyhtenäisiä ja 
kokonaan perusteettomia, ja siten loukata asuk-
kaiden itsemääräämisoikeutta.94 Esimerkiksi 
eräissä kehitysvammaisten laitos- ja asumisyk-
siköissä on ollut käytössä häkkisänkyjä, joiden 
Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan 
kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimiva 
komitea (CPT) on todennut loukkaavan ihmis-
arvoa. EOA on kehottanut, että häkkisänkyjen 
käytöstä luovutaan, ja niiden sijaan käytetään 
muita ratkaisuja.95 

93 Suomen perustuslaki (n 1), 7§

94 EOA 2018 (n 2), 121

95 Ibid, 106

Päivystävien terveydenhuollon toimin-
tayksiköiden käyttämät turvahuoneet, joihin 
suljetaan päihtyneitä tai aggressiivisia potilaita, 
mahdollistavat vapaudenriiston, jota ei ole lailla 
säädelty.96 EOA:n mukaan vapaudenriiston 
oikeusturvakeinoista pitäisi säätää perusoikeuk-
sien rajoitusedellytykset täyttävällä tavalla.97 

Vammaisten henkilöiden 
itsemääräämisoikeus

EOA on huomannut puutteita itsemääräämis-
oikeudessa laitoshoidossa asuvien vammaisten 
henkilöiden osalta.98 Puutteet johtuvat kehitys-
vammaisten erityishuollosta annetun lain99 käy-
tännön soveltamisessa esiintyvistä virheistä.100 

Vankien ja tutkintavankien oikeudet

Euroopan Neuvoston kidutuksen vastaisen 
komitean suosituksen mukaan vankien pi-
täisi saada vähintään kahdeksan tuntia sellin 
ulkopuolista aikaa. Sellin ulkopuolinen aika 
jää EOA:n mukaan usein alle suositellun ajan 
suljetuilla osastoilla.101 Vankien ja tutkintavan-

96 Ibid, 122

97 Ibid, 117 ja 122

98 Ibid, 121

99 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
23.6.1977/519 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-
sa/1977/19770519

100 EOA 2018 (n 2), 121

101 Ibid, 89 ja 122

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519


15

IHMISOIKEUSKESKUS

kien sijoittelussa on puutteita. Lähtökohtaisesti 
tutkintavankeutta suorittavat vangit pitäisi sijoit-
taa tutkintavankiloihin poliisivankiloiden sijasta 
ja erilleen rangaistusta suorittavista vangeista. 
Lisäksi alaikäisiä henkilöitä ei tulisi sijoittaa 
aikuisten osastolle. Nämä lähtökohdat eivät kui-
tenkaan toteudu käytännössä. Niin sanottujen 
paljusellien poistuminen Suomesta on kuitenkin 
positiivinen muutos.102

Eräässä tapauksessa EOA on todennut, 
että vangin intiimialueen tarkistaminen peilin 
avulla on loukannut vangin oikeutta henkilö-
kohtaiseen koskemattomuuteen, kun vankila ei 
ollut kiinnittänyt riittävää huomiota henkilön-
tarkastuksen ja henkilönkatsastuksen välisiin 
eroihin sekä lainmukaisen henkilöntarkastuksen 
suorittamiseen.103

Lasten itsemääräämisoikeus ja 
rajoittamistoimenpiteet

Rajoittamistoimenpiteet puuttuvat aina henki-
lön perusoikeuksiin.104 Esimerkiksi päätöksessä 
15.6.2018/2902 korkein hallinto-oikeus (KHO) 
on katsonut, että lapsen ja vanhemman yhtey-
denpidon rajoittaminen etukäteen annetulla, 
myöhemmästä käyttäytymisestä riippuvalla 
ehdollisella ja rangaistuksen luonteisella rajoi-
tustoimenpiteellä loukkaa lapsen perusoikeuk-
sia.105 

AOA on todennut, että lapsen sijaishuolto-
paikan tulisi laatia suunnitelma, jolla tuetaan 
lasten itsemääräämisoikeuden toteutumista. 
Lapsen eristämisen täytyy aina olla välttämätön-
tä, ja se on lopetettava heti kuin mahdollista. 
Lisäksi lapsen ihmisarvoa on kunnioitettava 
eristykseen viemisessä sekä siihen liittyvän 
mahdollisen henkilötarkastuksen teossa.106 

102 Ibid 122

103 Ibid, 137

104 Ibid, 98

105 KHO:2018:2902 (17.12.2018) https://www.kho.
fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhyt-
ratkaisuseloste/1528885863845.html

106 EOA 2018 (n 2), 98

Intersukupuolisten lasten oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

TAV on huomauttanut, että intersukupuolisten 
lasten hoitokäytännöissä on kunnioitettava las-
ten oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen 
ja lääketieteellisesti tarpeettomasta sukuelinki-
rurgiasta tulisi luopua.107

Vanhusten oikeus henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ja vapauteen

EOA:n mukaan vanhusyksiköiden laillisuus-
valvonnassa on vakiintunut näkemys siitä, että 
asukkaan rajoitustoimiin saa ryhtyä vain lääkä-
rin päätöksellä. Rajoitustoimien käyttämisen 
on oltava välttämätöntä ja ne on lopetettava 
välittömästi, kun ne eivät enää ole välttämättö-
miä. Toimista on myös keskusteltava asukkaan 
läheisten kanssa.108 AOA on pitänyt ongelmalli-
sena esimerkiksi lääkärin liian harvoja käyntejä, 
muistisairaan liikkumisen rajoittamista hänen 
omalla luvallaan, ovien lukitsemista yöksi ja 
ovien jatkuvaa lukossa pitämistä.109

EOA on myös nostanut esiin puutteet van-
husten oloissa ja kohtelussa niin laitoshoidossa, 
palveluasumisen yksiköissä kuin kotona asuvien 
vanhusten palveluissa. EOA on löytynyt laajasti 
esimerkiksi kuntoutuksen, ulkoilun, ravinnon, 
hygienian vaippojen vaihdon, ja lääketieteelli-
sen avun puutteita laitoshoidossa ja palveluasu-
misen yksiköissä asuvien vanhusten kohdalla. 
Kotona asuvien vanhusten osalta puutteita on 
löydetty palvelujen riittävyydessä ja laadussa, 
ulkoilun mahdollistamisessa, turvallisuudessa 
ja asiointipalveluissa. Puutteet johtuvat EOA:n 
mukaan pääosin resurssien riittämättömästä 
määrästä sekä valvonnan voimavarojen riittä-
mättömyydestä.110

107 TAV 2018 (n 31), 8

108 EOA 2018 (n 2), 246

109 Ibid, 246-247

110 Ibid, 120

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1528885863845.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1528885863845.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1528885863845.html
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3 Liikkumisvapaus

Suomen kansalaisille ja maassa laillisesti 
oleskeleville on taattu vapaus liikkua maassa 
ja valita asuinpaikkansa, sekä poistua maas-
ta suomen perustuslain 9§:ssä.111

Laitokseen sijoitettujen tai huostaan 
otettujen lasten liikkumisvapaus

EOA on huomannut, että eräissä laitoksissa las-
ten liikkumisoikeutta oli rajattu ilman, että siitä 
olisi tehty lainmukainen päätös. AOA:n mukaan 
eräässä lastensuojeluyksikössä käytössä olleet 
liikkumisvapauden rajoittamiset, kuten yksin 
ulkoilun rajoittaminen ja sosiaalisten suhteiden 
katkaisu, eivät perustuneet lakiin. Liikkumis-
vapauden rajoitukset eivät saa olla rangaistus 
lapsen käyttäytymisestä.112 

111 Suomen perustuslaki (n 1), 9§

112 EOA 2018 (n 2), 100

Liikkumisvapaus urheilutapahtumaan

Perusoikeuskannanotossaan henkilökohtai-
sen koskemattomuuden ja liikkumisvapauden 
loukkauksesta EOA on käsitellyt tapausta, jossa 
poliisi on tutkinut linja-autolla jalkapallo-otte-
luun suunnanneita katsojia ja linja-auton tiloja. 
Henkilötietojen ja tavaroiden tutkiminen ilman 
perusteltua epäilystä siitä, että henkilöillä olisi 
ollut mukanaan vaarallisia esineitä tai aineita, ja 
linja-autojen pysäyttäminen ja käännytys louk-
kasi henkilöiden oikeutta koskemattomuuteen 
ja liikkumisvapauteen.113 

113  Ibid, 137-138
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4 Oikeus yksityisyyteen 

Suomen perustuslain 10§ turvaa jokaiselle 
oikeuden yksityiselämään, kunniaan ja koti-
rauhaan. Yksityisyyteen kuuluu myös kirjeen, 
puhelun ja muun luottamuksellisen viestin 
salaisuuden turvaaminen.114 

Oikeus yksityisyyteen viranomaistiloissa

Viranomaisten tulee EOA:n mukaan järjestää 
asiakaspalvelunsa niin, että asiakkaan oikeus 
yksityisyyteen on turvattu.115 Jos tiloja käytetään 
vapautensa menettäneiden henkilöiden säilyt-
tämiseen, yksityisyyden suojaamisen lisäksi on 
kiinnitettävä huomiota asuinhuoneiden riittä-
vyyteen, varusteluun ja niiden valvontaan.116

EOA:n mukaan poliisivankiloiden kame-
ravalvontaan pitää kiinnittää huomiota, ja 
kameravalvonnasta pitää ilmoittaa näkyvästi.117 
Lisäksi lääketieteellisissä toimenpiteissä tai 
tarkastuksissa terveydenhuollon ammattihen-
kilökunnan tulisi pääsääntöisesti tavata potilas 
ilman että hoitotilanteessa on läsnä ulkopuoli-
sia henkilöitä.118

114 Suomen perustuslaki (n 1), 10§

115 EOA 2018 (n 2), 132

116 Ibid, 133

117 Ibid

118 Ibid, 134

Vammaisten henkilöiden oikeus 
yksityisyyteen

Yksityisyyden turvaamisessa on EOA:n mukaan 
puutteita asumispalveluyksiköissä.119 Yksityi-
syydenturvaa vaarantavat esimerkiksi omien 
wc- ja suihkutilojen puuttuminen sekä yhteisissä 
tiloissa oleva kameravalvonta.120

Vankien oikeus yksityisyyteen

Useissa vankiloissa ja säilöönottoyksiköissä on 
havaittu puutteita yksityisyyden turvaamises-
sa.121 EOA on esimerkiksi kiinnittänyt huomiota 
erään vankilan eristystilan suihkutilan kamera-
valvontaan, joka on ollut erityisen ongelmallista 
ulkomaalaisten säilöön otettujen kannalta, sillä 
valvottavat henkilöt eivät ole olleet tietoisia val-
voiko häntä nainen vai mies tai yksi vai useampi 
henkilö.122

119 Ibid, 107

120 Ibid, 107, 133

121 Ibid, 91, 94-95, 133

122 Ibid, 95
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Laitokseen sijoitettujen lasten oikeus 
yksityisyyteen

AOA:n mukaan henkilötarkastusta ja -katsausta 
tehdessä on otettava huomioon lapsen ikä, 
kehitystaso, sukupuoli, uskonto, kulttuuritausta 
ja yksilölliset ominaisuudet, ja tekotavan on 
aiheutettava mahdollisimman vähän haittaa 
lapselle.123 Lisäksi AOA on todennut, että 
lapselle osoitetun postin tai hänen huoneensa 
tarkistamiselle tulee aina olla laissa tarkoitettu 
peruste, joka arvioidaan yksilöllisesti. Lapsella 
on oikeus olla läsnä tarkastuksessa ja tietää 
tarkastuksen syy.124 

Oikeus yksityisyyteen suhteessa 
sananvapauteen

Korkein oikeus (KKO) on punninnut yksityis-
elämän suojan ja sananvapauden yhteensovit-
tamista useassa päätöksessään. Päätöksessä 
KKO:2018:81 KKO on pohtinut oikeutta 
sananvapauteen silloin, kun tarkoituksena on 
herättää yhteiskunnallista keskustelua vas-
takkain voimakkaasti lapsen yksityiselämään 
kajoavan tiedon julkaisemisen kanssa.125 KKO 
on todennut, että lapsia koskevan tiedon 
julkaisemisen yleisyys internetissä ei oikeuta 
lapsen yksityisyyteen kajoamista.126 Sen sijaan 
päätöksessä KKO:2018:51 KKO on todennut, 
että jo helposti saatavilla olevien yksityiselä-
mään liittyvien seikkojen paljastaminen silloin, 
kun paljastaminen on liittynyt yleisesti merkit-
tävä pidettyyn keskusteluun ei loukkaa oikeutta 
yksityisyyteen.127

123 Ibid, 100

124 Ibid, 100

125 KKO:2018:81 (4.12.2018) https://www.finlex.fi/
fi/oikeus/kko/kko/2018/20180081

126 Ibid

127 KKO:2018:51 (10.7.2018) https://www.finlex.fi/
fi/oikeus/kko/kko/2018/20180051

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2018/20180081
https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2018/20180081
https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2018/20180051
https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2018/20180051
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5 Uskonnon ja omantunnon vapaus 

Uskonnon ja omantunnon vapaus on turvat-
tu Suomen perustuslain 11§:ssä. Uskonnon 
ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus 
tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, kuulua tai 
olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskun-
taan ja oikeus ilmaista vakaumus.128

128 Suomen perustuslaki (n 1), 11§

Jehovan todistajat henkilörekisterin pitäjänä

Päätöksessään KHO:2018:171 KHO käsitteli 
tietosuojalautakunnan päätöstä kieltää Jehovan 
todistajia keräämästä nimilistoja tai muistiinpa-
noja ovelta ovelle -saarnaamistyössään ilman 
asiaomaisten suostumusta.129 KHO on katsonut 
EU:n tuomioistuimen asiassa antamaan ennak-
koratkaisuun perustuen, että Jehovan todista-
jien yhdyskuntaa on pidettävä henkilötietolain 
mukaisena rekisterinpitäjänä. KHO:n päätöksen 
mukaan tietosuojalautakunnan päätös ei pyr-
kinyt vaikuttamaan Jehovan todistajien uskon-
nonharjoittamista tai yhdyskunnan toimintaa 
eikä perustunut juuri Jehovan todistajien suo-
rittamaan henkilötietojen käsittelyyn, eikä siten 
rikkonut Jehovan todistajien vapautta harjoittaa 
uskontoaan. Tietosuojalautakunnan päätös 
ei myöskään rajoittanut Jehovan todistajien 
oikeutta yksityiselämän suojaa tai sananvapa-
utta.130 

Asia on parhaillaan Euroopan ihmioikeus-
tuomioistuimessa käsittelyssä, valitus 31172/19 
on kommunikoitu hallitukselle lausuntoa varten 
joulukuussa 2019.

129 KHO:2018:171 (17.12.2018) https://www.kho.fi/
fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirja-
paatos/1544713421030.html

130 Ibid

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1544713421030.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1544713421030.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1544713421030.html
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6 Sivistykselliset oikeudet 

Suomen perustuslain 16§ mukaan jokaisella 
on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. 
Julkisen vallan on turvattava myös yhtäläi-
nen mahdollisuus muuhun kuin perusopetuk-
seen ja itsensä kehittämiseen varattomuuden 
sitä estämättä. Lisäksi sivistykselliset oikeu-
det sisältävät tieteen, taiteen ja ylimmän 
opetuksen vapauden turvaamisen.131 

131 Suomen perustuslaki (n 1), 16§

Lasten sivistykselliset oikeudet

LAV on esittänyt, että toisen asteen koulutuksen 
oppimateriaalien, työvälineiden ja työaineiden 
maksuttomuudesta tulisi säätää lukiolakiin ja 
lakiin ammatillisesta koulutuksesta, jotta lapsilla 
on tasa-arvoinen oikeus osallistua koulutuk-
seen perheen varallisuudesta riippumatta.132 
LAV on myös todennut, että kokopäiväinen 
subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulisi 
palauttaa 1.8.2016 voimaan tullutta varhais-
kasvatusoikeuden rajausta edeltäneelle tasolle, 
jotta jokaisella on mahdollisuus saada lapsensa 
yhteiskunnan järjestämän varhaiskasvatuksen 
piiriin.133

Lisäksi LAV:n on pitänyt perusteltuna 
selvittää alaikäisen taloudellisen nollatilanteen 
suojaa, joka tarkoitta velatonta lähtöasemaa 
aikuiselämän aloittamiselle. Alaikäisen velkaon-
gelmilla on LAV:n mukaan usein kytkös talou-
dellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten perus-
oikeuksien toteutumisen ongelmiin.134

132 LAV 2018 (n 23), 20-22, 29

133 Ibid, 29

134 Ibid
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7 Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on 
turvattu Suomen perustuslain 17§:ssä. 
Perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet 
ovat suomi ja ruotsi, joita on saatava käyttää 
viranomaisasioissa. Oikeus omaan kieleen ja 
kulttuuriin sisältää myös saamelaisten ja ro-
manien sekä muiden ryhmien oikeuden kehit-
tää ja käyttää omaa kieltään ja kulttuuriaan, 
sekä turvaa viittomakielisten ja vammaisten 
henkilöiden tulkitsemis- ja käännösavun 
turvaamisen.135

Saamelaisten oikeus omaan kieleen

AOA on todennut, että saamelaisten henki-
löiden tulisi saada nimensä väestötietojärjes-
telmään oikeassa kirjoitusasussaan. Väestö-
tietorekisterikeskus on ilmoittanut, että väes-
tötietojärjestelmään ei ole ollut mahdollista 
tallentaa kaikkia saamen eri kielissä esiintyviä 
kirjaimia.136 AOA:n mukaan väärä kirjoitusasu 
loukkaa saamelaisten oikeuttaa omaan kieleen 
ja kulttuuriin.137

Vuoden 2018 toimintakertomuksessaan IOK 
esittelee Euroopan neuvoston ministerikomi-

135 Suomen perustuslaki (n 1), 17§

136 EOA 2018 (n 2), 139

137 Ibid, 139, 286-287

tean vuoden 2018 päätöslauselmaa alueellis-
ten kielten ja kansallisten vähemmistökielten 
suojelusta Suomessa. Päätöslauselmassa on 
suositeltu, että viranomaisten tulisi vahvistaa 
saamenkielistä opetusta muun muassa myöntä-
mällä pysyvä rahoitus kielipesille ja aikuiskou-
lutukselle sekä varmistaa saamenkielen opetus 
myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolel-
la. Lisäksi viranomaisten tulisi varmistaa ruotsin- 
ja saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
saatavuus, lisätä romanikielen opetustarjontaa 
ja romanikielisen oppimateriaalin tuotantoa 
sekä parantaa romanikielisten opettajien 
koulutusta. Viranomaisten tulisi myös lisätä 
tietoisuutta vähemmistökielistä koulutuksessa 
ja mediassa ja parantaa suvaitsevaisuutta niitä 
kohtaan.138

Oikeusministeriölle annetussa lauselmassa 
Saamelaiskäräjälain139 uudistuksista IOK on 
muistuttanut, että Suomessa on kolme saame-
laiskieltä, joiden edistäminen ja ylläpito saame-
laisten kielellisten oikeuksien toteutumiseksi on 
välttämätöntä.140

138 IOK, Toimintakertomus 2018 (n 5), 15

139 Laki saamelaiskäräjistä 17.7.1995/974 https://
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974

140 IOK, Lausunto Saamelaiskäräjälakitoimikunnan 
esitykseen saamelaiskäräjälain muuttamiseksi, 
IOK48/2018, 4 https://www.ihmisoikeuskeskus.
fi/@Bin/6736041/Saamelaiskäräjälain%20HE%20
-%20IOK%20lausunto%202018.pdf

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6736041/Saamelaiskäräjälain%20HE%20-%20IOK%20lausunto%202018.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6736041/Saamelaiskäräjälain%20HE%20-%20IOK%20lausunto%202018.pdf
mailto:https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/6736041/Saamelaiskäräjälain%20HE%20-%20IOK%20lausunto%202018.pdf
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8 Oikeus sosiaaliturvaan

Suomen perustuslain 19§ turvaa jokaisen 
oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon. Julkisen vallan on turvattava 
jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalve-
lut.141

141 Suomen perustuslaki (n 1), 19§

Lapsiperheiden sosiaaliturva

LAV:n mukaan sosiaaliturvan varassa elävien 
lasten toimeentulon turvaamiseksi kaikkiin 
perhe-etuuksiin tulisi palauttaa kustannusta-
son, esimerkiksi asumiskustannusten, kehitystä 
vastaavat korotukset, sekä sitoa perhe-etuudet 
kustannuskehitystä seuraavaan indeksiin. Li-
säksi lasten harrastusten mahdollistamista tulisi 
tukea toimeentulotuilla.142 

Lakisääteiset terveyspalvelut

EOA on nostanut esiin lakisääteisten terveys-
palveluiden puutteita. Taloudellisista säästöistä 
johtuva resurssipula on johtanut esimerkiksi 
hoitotarvikkeiden ja kuntoutuksen apuvälinei-
den puutokseen. Lisäksi erityisryhmien, kuten 
vankien ja paperittomien terveydenhuollossa 
on puutteita.143 

142 LAV 2018 (n 23), 29

143 EOA 2018 (n 2), 122
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9 Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja   
 hyvän hallinnon takeet

Suomen perustuslain 21§ mukaan jokaisella 
on oikeus saada asiansa käsitellyksi asian-
mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain 
mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada 
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva 
päätös tuomioistuimen tai muun riippu-
mattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja hyvän 
hallinnon takeet turvataan lailla.144

Julkishallinnon toiminta

EOA on huomauttanut eduskunnan turvallisuus-
osaston virheellisestä menettelystä tapaukses-
sa, jossa turvallisuusosasto on hävittänyt vieraili-
jatiedot ennen kuin korkein hallinto-oikeus on 
ottanut kantaa niiden julkisuuteen lopullisesti. 
Viranomaisen toiminta loukkaa hyvän hallinnon 
periaatteisiin sisältyvän luottamusperiaatteen 
mukaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeu-
denkäyntiin, jos viranomainen tekee valituksen 
hyödyttömäksi hävittämällä valituksen kohtee-
na olevia asiakirjoja muutoksenhaun aikana. 
Vastaavanlainen toiminta vaarantaa myös 
julkisuusperiaatteen toteutumisen.145 

Lisäksi EOA on eräässä tapauksessa toden-
nut, että Liikenteen turvallisuusviraston tapa 

144 Suomen perustuslaki (n 1), 21§

145 EOA 2018 (n 2), 138

merkitä kauko-ohjattavan lennokin lentokielto-
alueita vain englannin kielellä on vastoin hyvän 
hallinnon periaatteita, sillä kylttiä ei voinut 
ymmärtää pelkästään siinä olevan kuvan tai 
englannin kielisen tekstin perusteella, jos ei 
ymmärrä englantia.146 

Puutteita on huomattu EOA:n toimesta 
tietojen luovuttamista koskevassa menettelyssä, 
mikä voi johtaa puutteisiin hyvän hallinnon ta-
keissa.147 Lisäksi AOA on puuttunut liian pitkiin 
käsittelyaikoihin sosiaaliturva-asiassa ja eläke-
hakemuksessa.148

Tuomioistuinten toiminta

EOA on tuonut esiin kansallisessa laillisuusval-
vonnassa huomioidun ja Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen oikeuskäytännössä esiintyneen 
pitkäaikaisen ongelman, oikeudenkäyntien 
viivästymisen. Oikeudenkäynnin kustannukset 
ja viivästyminen voivat estää oikeusturvan to-
teutumisen. Viivästyminen rikosasioissa johtuu 
koko rikosprosessiketjun resurssien puuttees-
ta.149 

Myös tuomioistuinten rakenteellisessa 
riippumattomuudessa on puutteita. Käräjäoi-
keuksien lautamiehet valitaan kunnanvaltuus-
ton puolesta käytännössä poliittisten kiintiöi-

146 Ibid, 138-139

147 Ibid, 255-256

148 Ibid, 260-261

149 Ibid, 123
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den perusteella. Lisäksi suuri määräaikaisten 
tuomarien määrä vaarantaa riippumattomuutta. 
Tuomioistuinviraston perustaminen parantaa 
kuitenkin riippumattomuutta ministeriöistä, 
sillä pääosa oikeusministeriölle kuuluneista 
keskus- ja hallintoviranomaisen tehtävistä siirtyy 
tuomioistuinvirastolle 1.1.2020 alkaen.150 

Turvapaikanhakijoiden oikeusapu

EOA:n mukaan turvapaikanhakijoiden mah-
dollisuus saada oikeusapua ensivaiheessa on 
puutteellista kasvavan turvapaikanhakijoiden 
määrän ja oikeusavun rajoittamisen vuoksi. 
Oikeusavun puute voi johtaa oikeusturvaon-
gelmiin sekä siihen, että turvapaikanhakijat 
ovat epätietoisia oikeuksistaan. YVV on toden-
nut, että asiantuntevan ja osaavan oikeusavun 
saatavuudessa on haasteita ulkomaalaisille ja 
turvapaikanhakijoille.151

Myös IOK on käsitellyt turvapaikanhaki-
joiden oikeusapuongelmia ja todennut, että 
turvapaikkaprosessin eri vaiheissa on epäkohtia 
ja heikkouksia, jotka osittain selittyvät asiantun-
tevan oikeusavun ja oikeudellisen neuvonnan 
puutteella ja riittämättömyydellä. IOK:n mukaan 
oikeudenmukaista prosessia ja kustannustehok-
kuutta voidaan edistää antamalla oikeusapua ja 
asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa jo me-
nettelyn alkuvaiheessa.152 Lisäksi haavoittuvassa 
asemassa olevien turvapaikanhakijoiden tunnis-
tamisessa ja avustajalle maksettavan kohtuulli-
sen palkkion varmistamisessa on haasteita.153

150 Ibid

151 YVV 2018 (n 10), 28

152 IOK, Muistio turvapaikanhakijoiden oikeustur-
vaongelmista, 1 https://www.ihmisoikeuskeskus.
fi/@Bin/6034205/Ihmisoikeuskeskuksen%20muis-
tio_turvapaikanhakijoiden%20oikeusturvaongel-
mat_1.2.18.pdf 

153 Ibid, 2

Maastapoistaminen

YVV:n mukaan maastapoistamistilanteissa on 
usein ongelmia ihmisoikeusnäkökulmasta.154 
Ensinnäkin maasta poistaminen turvapaikka-
päätösten täytäntöönpanon mukaan ennen 
valitusasian käsittelyä kasvattaa riskiä palau-
tuskiellon loukkaamisesta.155 Palautettavat 
henkilöt saavat tiedon palauttamisajankohdasta 
liian myöhään, eikä palautusten ajankohdan 
tulisi tulla yllätyksenä palautettavalle tai hänen 
lähipiirilleen.156 YVV on suositellut eduskunnalle 
palautusten keskeyttämistä Afganistaniin maan 
epävakaan tilanteen vuoksi. Lisäksi YVV on 
todennut, että poliisin ja maahantuloviranomai-
sen tulisi pystyä vielä täytäntöönpanotilantees-
sa arvioimaan mahdollista vaaraa palautuskiel-
lon loukkaamisesta. Olisi tärkeää, että palautus-
ten jälkeistä tilannetta voitaisiin seurata. Tällä 
hetkellä systemaattista seurantaa ei ole.157 

Julkishallinnon palvelujen digitalisaatio

OKA on maininnut, että vaikeasti käytettävät 
julkishallinnon asiointipalvelut ja hallinnon 
organisaatioiden työntekijöiden käyttämät jär-
jestelmät voivat vaarantaa asiakkaiden oikeus-
turvan toteutumista.158

Vammaispalvelujen päätökset

OKA on huomannut kanteluiden päätöksissään 
puutteita ja laiminlyöntejä esimerkiksi palvelu-
tarpeen arvioinnissa, vammaispalveluja koskevi-
en päätösten tekemisessä, palvelusuunnitelman 
laatimisessa asianmukaisesti ja määräajassa, 
päätösten perusteluissa sekä oikaisuvaatimus-
ten ja hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten 
käsittelyssä.159 

154 YVV 2018 (n 10), 30-33

155 Ibid, 31

156 Ibid, 31

157 Ibid, 32

158 OKA 2018 (n 79), 96-97

159 Ibid, 141
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