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AJANKOHTAISTA IHMISOIKEUKSISTA –  

IHMISOIKEUSKESKUKSEN  KANSAINVÄLINEN KATSAUS 2/2015 

 

   

 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) 

Ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa muutoksen tuulia 

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad al-Hussein on julkistanut suunnitelmat uudistaa valtuutetun 

toimiston organisaatiota muun muassa painottamalla kenttätoimistojen ja New Yorkin toimiston työtä. 

Kenttätoimistojen vahvistamisella valtuutettu pyrkii läheisempään yhteyteen eniten apua tarvitsevien 

kanssa, New Yorkin painotuksen taustalla on tarve keskittää voimia YK:n keskeisiin haasteisiin rauhan ja 

turvallisuuden, sekä kehityksen ja oikeusvaltioperiaatteen saralla. Ihmisoikeustoimielinten kannalta 

keskeisen Geneven päämajan kannalta uudistus tarkoittaa muun muassa organisaation hierarkian 

vähentämistä, raportoinnin yhdenmukaistamista. Yksityiskohtaisia toteuttamissuunnitelmia tehdään 

parhaillaan.  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15782&LangID=E 

 

Sopimusvalvontaelinten ratkaisuista uusi tietokanta 

Yksilövalituksia käsittelevien YK:n ihmisoikeussopimusta valvovien toimielinten ratkaisut on koottu nyt 

uuteen tietokantaan. Ihmisoikeuskomitean (CCPR), kidutuksen vastaisen komitean (CAT), naisten 

syrjintää käsittelevän komitean (CEDAW), rotusyrjintäkomitean (CERD), vammaiskomitean (CRPD), 

tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän komitean (CED), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia käsittelevän komitean (CESCR) ja lapsen oikeuksien komitean (CRC) 

Tietokannasta voi tehdä muun muassa maa- ja aihekohtaisia hakuja.  

http://juris.ohchr.org/ 

 

Journalistien ihmisoikeuskoulutus fokuksessa  

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen maailmanohjelman kolmas vaihe on käynnistynyt. Vuosina 2015–2019 

edistetään media-ammattilaisten ja journalistien ihmisoikeuskoulutusta. Tavoitteena on sekä vahvistaa 

aikaisempien vaiheiden toimeenpanoa eri koulutussektoreilla että korostaa media-ammattilaisten ja 

journalistien roolia ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelemisessa. Ohjelman avulla YK pyrkii tukemaan 

media-ammattilaisille ja journalisteille suunnatun ihmisoikeuskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/WPHRE/ThirdPhase/Pages/ThirdPhaseIndex.aspx 

 

 

Euroopan neuvosto (EN) 

Sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistaso Suomessa riittämätön 

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea pitää sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa 

Suomessa riittämättömänä. Tämä kävi ilmi ratkaisusta, joka julkistettiin helmikuussa järjestökanteluun 

perustuen. Valtioneuvoston tiedotteessa katsottiin komitean tarkastelleen yksittäisten etuuksien, kuten 

sairauspäivärahan tai työmarkkinatuen, tasoa suhteessa suomalaisten keskituloon. Valtioneuvosto arvioi 

vähimmäisturvan riittävyyttä toisin, koska Suomessa sosiaalietuudet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

ja erilaiset terveydenhuollon maksukatot muodostavat kokonaisuuden. Järjestökantelun komitealle teki 

Suomen sosiaalioikeuksien seura, komitean ratkaistavana on muitakin seuran tekemiä kanteluita. 

Sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisu: 

http://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCDcLanguage%22:[%22ENG%22],%22ESCDcType%22:[%22DEC%

22,%22FCO%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-88-2012-dmerits-en%22]} 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoasiainministeriön tiedote:  

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1902893 
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Käännytetyn vapauden menetys kesti liian kauan 

Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin katsoi tapauksessa Gallardo Sanchez v. Italia, että vaikka 

vapauden menetyksen kesto käännytetyn henkilön osalta oli kansalliseen lainsäädäntöön perustuen 

hyväksyttävä, se muodosti Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklan 5 loukkauksen. Tuomioistuin korosti 

päätöksessään prosessin keston hyväksyttävyyttä suhteessa prosessin tavoitteeseen. Tapauksessa kävi 

ilmi, että ao. henkilön kodalla asian käsittelyssä oli aiheettomia viivästyksiä.  

 

 

 

Euroopan unioni (EU)  

Vammaisia henkilöitä suojeltava viharikoksilta 

Vammaisiin henkilöihin kohdistuvat viharikokset olivat aiheena Euroopan unionin perusoikeusviraston 

julkaisussa maaliskuussa. Selvitykseen pohjautuen perusoikeusvirasto suosittelee, että EU ja jäsenvaltiot 

kansallisesti kehittävät rikosoikeudellista suojajärjestelmää siten, että viharikosten uhrit saavat perusteesta 

riippumatta yhtä vahvaa suojaa. Suomessa rikokseen syyllistyneen rangaistusta voidaan koventaa, jos 

rikos on perustunut uhrin vammaisuuteen. Vastaavasti rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen 

alkuperä, uskonto tai vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen ovat rangaistuksen 

koventamisperusteita. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/equal-protection-all-victims-hate-crime-case-people-disabilities 

 

 

 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) 

Ohjeita uskonnollisten yhdyskuntiin liittyen 

Etyj:n inhimillisen turvallisuuden toimisto on julkaisut yhteistyössä Venetsian komission kanssa ohjeet 

uskonnollisten ja vakaumuksellisten yhdyskuntien oikeudellisesta tunnustamisesta. Ohjeiden avulla 

pyritään vahvistamaan uskonnonvapauden toteutumista käytännössä. Ohjeissa käsitellään muun muassa 

uskonnollisten ja aatteellisten yhdyskuntien rekisteröitymiskäytäntöjä sekä yhdyskunnille myönnettäviä 

etuuksia. 

http://www.osce.org/odihr/139051 
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