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Ihmisoikeudet voivat Suomessa 
varsin hyvin 

 

 

Paljon hyvää on tapahtunut viime vuosina: 

 

- Vammaissopimuksen ratifiointi 

- Seksuaalivähemmistöjen asema kohentunut sekä 
lainsäädännön että asenteiden osalta 

- Lasten oikeudet: monia asioita käsitellään lapsen etu edellä 

- Kehitysyhteistyössä ihmisoikeusperustainen lähestymistapa 

- Ihmisoikeudet ovat mukana opetussuunnitelmassa  

- Jne. 
 



Oikeudet vahvistuvat virallisessa 
keskustelussa 

• Asema valtiohallinnossa on vakiintunut ja kehittyy:  
• perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, valtionhallinnon perus- ja 

ihmisoikeustoimijoiden verkosto 

• demokratiapoliittinen toimintaohjelma  

• Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE) jne. 

 

• Tietoa oikeuksia ja myös loukkauksista saatavilla enemmän kuin 
koskaan. 

 

• Suomessa ihmisoikeuksia tai olemassa olevaa 
ihmisoikeusjärjestelmää ei yleisesti kyseenalaisteta.  

Toisin jo ehkä muualla (Iso-Britannia/Euroopan ihmisoikeussopimus, 
Turkki/kuolemanrangaistus) 

 



Uhkakuvia myös meillä 

• Poliittinen ilmapiiri on muuttunut nopeasti ja 
voimakkaasti Euroopassa ja meilläkin. Asenteet 
kaikenlaista erilaisuutta ja kansainvälisiä teemoja 
kohtaan ovat tiukentuneet.  

• Ilmapiirin muutos näkyy esimerkiksi populismin, 
nationalismin ja oman edun korostamisen kasvuna. 

• Myös Suomessa aiemmin selvinä pidettyjä oikeuksia 
kyseenalaistetaan yhä enemmän (esim. 
pakolaissopimus, paperittomien perustoimeentulo) 

• Jatkuva keskustelu perustuslaista, ”perusoikeus-
fundamentalismista”, ja sitä myötä joidenkin 
ihmisoikeuksien kyseenalaistaminen 

 eivätkö oikeudet koskekaan kaikkia? 

 

 

 



Yhteiset arvomme? 

• Yhteiset arvot ovat ihmisoikeuksien pohja: eettiset 
periaatteemme ohjaavat myös 
ihmisoikeuskäsitystämme  

 

• Ihmisoikeuksien taustalla on ajatus erilaisten ihmisten 
yhdenvertaisuudesta ja joidenkin arvojen 
peruuttamattomuudesta: ihmisarvo, tasa-arvo, 
oikeudenmukaisuus, toisten kunnioitus 

 

• Jos yhteiset arvot rapautuvat, miten käy oikeuksien? 

 



Muutokseen vaikuttavat useat 
suuret trendit 

 

• Taloudellinen tilanne ja eriarvoistuminen: 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon leikkaukset osuvat pahiten jo 

ennestään heikoimmassa asemassa oleviin.  
• Kasautuvat vaikutukset pienituloisten ihmisten elämään voivat 

olla vakavia. 
 

 Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoistuminen johtaa myös  
osallistumisen eriarvoistumiseen 

 

• Globalisaation lähelletulo 

• Digitalisaatio 

• Valtion roolin väheneminen- kansanliikkeet ja järjestöt, ja 
toisaalta yritykset ottavat yhä isompaa roolia yhteisissä 
asioissa 

 

 



Osallisuudesta 

• Kansalaisyhteiskuntakeskustelu Suomessa vielä melko 
tuoretta 

 

• Hallinnon näkökulmasta Suomessa on suuntaus, jossa yhä 
enemmän pyritään osallistamaan kansalaiset (erilaiset 
vaikuttamisen kanavat, kyselyt, kansalaisaloitteet)  

 Kuitenkin samalla osallisuus eriytyy hyvinvoinnin ja 
aseman mukaan 

 Vastaako osallisuuden kokemus ja todellisuus teoriaa? 

 

• Hallinnon avoimuus ja esteettömyys, pääsy tietoon 

 

 



Isoja kysymyksiä Suomessa NYT 

Kansalaisten  
osallisuus paranee, 
demokratia vahvistuu 

+ digitalisaatio -  
Ne, jotka eivät kykene 
käyttämään, jäävät sivuun 

+ sote - Valinnanvapaus lisääntyy,  
laatu paranee? 

Heikoimmassa asemassa 
olevat ja suurkäyttäjät 
jäävät heikoille, puutteet 
avoimuudessa 

 + turvallisuus - 
Kokonaisvaltainen 
turvallisuuskäsitys, yksilön 
ja yhteisöjen rooli, 
henkinen hyvinvointi osana 

+ ilmapiiri - Yhä enemmän kansanliikkeitä, 
vapaaehtoistoimintaa, 
avoimuus kasvaa 

Vihapuhe, ääriliikkeet 

Turvallisuuden 
linkittäminen kaikkeen, 
vaikutus ilmapiiriin?  

+ kansainvälisyys - 
Tiedon ja mahdollisuuksien 
määrä kasvaa, globaali 
hyvinvointi lisääntyy  

Vastakkainasettelu 
lisääntyy, rajat ylittävät 
uhat, maailman 
kompleksisuus aiheuttaa 
epävarmuutta 



Käännekohdassa tehdään  
valintoja 

• Mistä voidaan joustaa? Jos perusoikeudet ovat 
ristiriidassa muun edun, esim. talouskasvun tai 
turvallisuuden kanssa, mihin asti haluamme joustaa? 

 

• Luotammeko siihen että viimeisten sotien jälkeen 
rakennettu ihmisoikeusjärjestelmä sopii myös 
nykypäivän haasteisiin? 

 

 


