
 Lausunto 1 (3) 

 14.2.2022 VVTDno-2022-152 
 

 

 

 

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU PL 24 Puhelin: 0295 666 800 Internet: www.syrjintä.fi 

 00023 Valtioneuvosto Sähköposti: yvv@oikeus.fi 

  

  

 
 

 

 
Eduskunta 

Ulkoasiainvaliokunta 

Lausunto VNS 10/2021 vp Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selon-

teko 
 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, 

jonka tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään siten 

kuin yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) ja laissa yhdenvertaisuusvaltuute-
tusta (1326/2014) tarkemmin säädetään. Valtuutettu toimii myös kansalli-

sena ihmiskaupparaportoijana, naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana 

sekä maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana. Tehtäviin sisältyy li-

säksi ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää ulkoasiainvaliokuntaa lausuntopyyn-

nöstä ja kutsusta kuulemiseen. 

1. Yleisiä huomioita 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, että valtioneuvoston ihmisoikeuspoliit-

tinen selonteko antaa kattavan kuvan Suomen ihmisoikeuspolitiikan lähtö-
kohdista ja painopisteitä. On tärkeää, että selonteossa on käsitelty niin ih-

misoikeuspolitiikan kansainvälisiä, Euroopan unioniin liittyviä, kuin kansal-

lisia ulottuvuuksia. Ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuuden ja vaikutta-

vuuden edellytyksenä on, että nämä kaikki ulottuvuudet nivoutuvat, ja että 
ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaaminen muodostavat läpileikkaa-

van kokonaisuuden kaikessa julkisessa toiminnassa, perustuslain 22 § mu-

kaisesti. Selontekoon onkin koottu tavoitteita ja painopisteitä niin 
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kansallisen säädösvalmistelun ja viranomaisten toiminnan, Suomen EU-po-

litiikan kuin ulkopolitikan osalta. 

2. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvonnan ja täytäntöönpanon  

vahvistaminen 

Kansainvälisten ihmissoikeussopimusten valvonnan ja täytäntöönpanon 

vahvistaminen on keskeinen osa sopimusjärjestelmän kehittämistä. Suo-

mella on vahva historia kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvonnan 

ja täytäntöönpanon kehittämisen osalta. Esimerkiksi kansainvälisen vä-
hemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen toimeenpanoon si-

sältyy valvovan komitean maavierailukäytäntöjä, joissa Suomi on toiminut 

esimerkkinä.  Selonteon luvussa 4 käsitellään tätä asiakokonaisuutta, ja ko-

rostetaan sopimusten valvontaelinten toimivaltaa käsitellä niin määräai-

kaisraportteja kuin yksilöiden valituksia. Onkin tärkeää, että Suomi on liitty-

nyt esimerkiksi YK:n vammaisyleissopimuksen valinnaiseen pöytäkirjaa. 
 

Kansallisesti sopimusvalvontaelinten suositusten täytäntöönpano ei aina 

ole ollut systemaattista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää siksi tärkeänä, 

että syksyllä 2021 hyväksytyssä perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmassa 
kehitetään systemaattista suositusten täytäntöönpanon seurantaa. Tämä 

on hyvänä esimerkkinä myös muille maille.  Nyt on varmistettava resurssit 

ulkoministeriön vastuulla olevan seuranta-alustan kehittämistyölle. 

 

3. Alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet on turvattava 

Alkuperäiskansojen oikeuksien turvaaminen on Suomen ihmisoikeuspolitii-

kan tärkeä osa. Suomen alkuperäiskansan, saamelaisten, oikeudet on tur-
vattava kattavasti ja täysimääräisesti. Keskeisenä saamelaisten itsemäärää-

misoikeuden varmistamiseksi on saamelaiskäräjälain uudistaminen, ihmis-

oikeuskomitean suositusten mukaisesti. Käräjälain uudistus toisi myös lä-
hemmäs Suomen liittymisen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäis-

kansojen oikeuksia koskevaan sopimukseen (ILO 169). 

 

4. EU:n on turvattava oikeusvaltiokehitys ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 

Ihmisoikeusselonteossa on tuotu esiin vakava huoli ihmisoikeuksiin kohdis-

tuvista hyökkäyksistä, sekä myös ihmis- ja perusoikeuksien kehityksestä Eu-
roopan unionin alueella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, että joissakin 

unionin jäsenvaltioissa on kohdistunut vakavaa puuttumista itsenäisten ja 

riippumattomien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelinten toimintaan. Esimer-

kiksi Puolassa ihmisoikeusvaltuutettu Adam Bodnar syrjäytettiin 
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tehtävästään huhtikuussa 2021. On erittäin tärkeää, että Suomi johdonmu-

kaisesti unionin valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa nostaa esiin 

oikeusvaltioperiaatteet, sekä EU:n perusoikeuskirjan sisällön lähtökohtana 

kaikkea valmistelua arvioitaessa.  Ihmis- ja perusoikeuksien systemaattiset 
loukkaukset jäsenvaltioiden kansallisessa toiminnassa on voitava ottaa tar-

kasteluun, ja toimenpiteisiin on voitava ryhtyä. Esimerkiksi seksuaali- ja su-

kupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä ja oikeudenloukkaukset, oikeus-
laitoksen ja tuomareiden riippumattomuuteen kohdistuvat toimenpiteet, tai 

toimenpiteet turvapaikkaoikeuden rajoittamiseksi tulee voida nostaa unio-

nin yhteiselle asialistalle. 

Valtuutettu haluaa erityisesti kiinnittää huomiota ihmis- ja perusoikeuksien 

sekä yhdenvertaisuuden turvaamiseen muun muassa unionin esteettö-

myyttä, digitalisaatiota ja tekoälyä, sekä maahanmuuttoa ja turvapaikkaa 

koskevassa valmistelussa.  

 

 

      

Yhdenvertaisuusvaltuutettu  Kristina Stenman 
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