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Tässä dokumentissa on avattu vaatimustemme perustelut tarkemmin. Lisätietoja saa asiantuntijoiltamme ylläolevis-
ta yhteistiedoista. 

 
1. Ihmisoikeuksiin sitoutuminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen 
 
Ihmisoikeuksien suojeleminen ja niiden edistäminen vaatii vahvaa sitoutumista. Vaikka Suomessa on viime vuosina 
luotu uusia ihmisoikeusrakenteita ja -asiakirjoja, samaan aikaan hallituksen sitoutuminen ihmisoikeuksien edistä-
miseen on rapautunut. Edistämisen sijaan ihmisoikeuksia on kavennettu ja paikoin menty minimitasolle tai jopa sen 
alle. Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen hallituksen tulee sitoutua selkeästi ihmisoikeuksien edistämiseen oh-
jelmassaan. Hallituksen tulee laatia kunnianhimoiset linjaukset niin kansalliselle kuin kansainväliselle ihmisoikeus-
politiikalleen ja toteuttaa niitä aktiivisesti. Linjaukset voidaan tehdä esimerkiksi valtioneuvoston ihmisoikeusselonte-
on, kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ja/tai ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian muodossa. 
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen vaatii päätöksentekijöiltä ihmisoikeusosaamista ja toimenpiteiden 
ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Ihmisoikeusvaikutusten ennakollisen arvioinnin tulee olla säännönmukainen osa 
kaikkea hallituksen ja viranomaisten päätöksentekoa lainsäädännöstä budjettiin ja politiikkaohjelmista yksittäisiin vi-
ranomaispäätöksiin.  

 
Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeusvaltion vahvistaminen ovat jo pitkään olleet Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan lähtökohtia ja painopisteitä. Lisäksi Suomi on tukenut vahvaa ihmisoikeuksien kansainvälistä ja 
alueellista valvontajärjestelmää ja toiminut kansainvälisen oikeuden ja normien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
Amnesty toivoo näiden linjausten olevan vahvasti mukana myös hallitusohjelmaa muodostettaessa.  
 
Ihmisoikeuspuolustajat1 ovat sekä oleellinen osa ihmisoikeusjärjestelmää että omissa kotimaissaan ja yhteisöissään 
parhaita Suomenkin ajamien ihmisoikeustavoitteiden edistäjiä. Ihmisoikeuspuolustajat kuitenkin toimivat kansalais-
yhteiskunnan kapenevan tilan myötä yhä vaikeammissa ja usein vaarallisissa olosuhteissa eri puolilla maailmaa ja 
tarvitsevat tukea työlleen. EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevat suuntaviivat sekä Suomen omat ohjeistukset anta-
vat tälle tuelle hyvän pohjan ja niiden toimeenpanoa tulee parantaa. 

       
Ehdotuksemme hallitusohjelmakirjaukseksi: Hallitus sitoutuu ihmisoikeuksiin ja laatii kunnianhimoiset lin-
jaukset kansalliselle ja kansainväliselle ihmisoikeuspolitiikalle ja toimeenpanee niitä aktiivisesti. Ennakolli-
nen ihmisoikeusvaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti osaksi hallituksen ja viranomaisten päätök-
sentekoa. Suomi nostaa ihmisoikeuspuolustajien tukemisen EU-puheenjohtajakautensa prioriteetiksi ja 
toimeenpanee aktiivisesti EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevia suuntaviivoja. 

                                                           

1 YK:n ihmisoikeuspuolustajajulistuksen 1. artiklassa todetaan, että ”jokaisella on oikeus yksilönä ja yhdessä muiden kanssa edistää ja tavoitella ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien suojelemista ja toteutumista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla”. Julistuksen perusteella ihmisoikeuspuolustajaksi 
voidaan määritellä kuka tahansa, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa, työskentelee rauhanomaisesti ja väkivallattomasti edistääkseen ja suojellak-
seen ihmisoikeuksia. 
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2. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 

2.1. Lailliset reitit 
 
Turvapaikanhakijat pakenevat vainoa, konflikteja ja järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia. Hakeakseen turva-
paikkaa Suomesta henkilön on matkustettava Suomen rajalle tai oltava Suomessa. Turvapaikkahakemusta ei voi 
tehdä Suomen rajojen ulkopuolelta tai Suomen edustustoista. EU:n ulkopuolelta tulevilla turvapaikanhakijoilla ei 
kuitenkaan usein ole olemassa turvallisia ja laillisia reittejä saapua Suomeen. Päästäkseen Suomeen EU:n ulkopuo-
lelta tulijalla on yleensä oltava passi ja viisumi. Viisumeita ei kuitenkaan myönnetä henkilöille, joiden oletetaan ha-
kevan turvapaikkaa. Vainon kohteeksi joutuneiden ihmisten on usein välttämätöntä käyttää liikkumiseensa väären-
nettyjä asiakirjoja. Tämä ja EU-maiden tiukentunut rajavalvonta ajaa sotaa ja vainoa pakenevia ihmisiä lähtemään 
usein uhkarohkeille ja vaarallisille reiteille. Koska suojelua tarvitseville ei ole tarjolla riittävästi turvallisia reittejä, hä-
dänalaiset ihmiset joutuvat nykyisin turvautumaan esimerkiksi ihmissalakuljettajien apuun ja joutuvat näin hyväksi-
käytön vaaraan. 

 
Pakolaiskiintiöt ovat yksi turvallisista reiteistä, joita tarvitaan pakolaisten suojelemiseksi ja nykyistä oikeudenmukai-
semman vastuunjaon edistämiseksi. Pakolaiskiintiöiden kautta autetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
olevia pakolaisia, kuten kidutettuja, väkivaltaa kokeneita naisia, vammaisia, sairaita ja lapsiperheitä. Pakolaiskiinti-
öön valittaville järjestetään matkustaminen maahan suoraan pakolaisleiriltä, ja he saavat Suomesta oleskeluluvan ja 
kuntapaikan pakolaisaseman nojalla. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan kiintiöpaikkoja tarvitsisi nopeasti 1,2 
miljoonaa pakolaista, mutta eri maiden nykyiset pakolaiskiintiöt riittävät vuosittain vain murto-osalle tästä. Suomen 
vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut lähes koko 2000-luvun vain 750 henkeä, kun esimerkiksi Norjan ja Ruotsin 
kiintiöt ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna (vuonna 2017 Norjassa 3120 ja Ruotsissa 3400, ja nousi vuonna 
2018 Ruotsissa 5000 henkeen). 

  
Toinen turvallinen reitti on perheenyhdistäminen. Kansainvälistä suojelua saavien mahdollisuuksia perheenyhdis-
tämiseen heikennettiin vuonna 2016 rajusti asettamalla perheenyhdistämisen ehdoksi ankara toimeentuloedellytys, 
joka käytännössä estää perhe-elämän viettämisen monilta Suomesta suojelua saaneilta ja koskee lähtökohtaisesti 
myös yksin saapuneita lapsia. On kohtuutonta ja Suomea velvoittavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vastais-
ta, että toimeentulo-edellytyksiä on joissain tapauksissa sovellettu myös alaikäisiin, yksin tulleisiin turvapaikanhaki-
joihin. Lapsen etu on viranomaistoimintaa ohjaava yleisperiaate, joka saa sisältönsä useasta eri sopimussäännök-
sestä. Sopimusvaltioille asetettujen velvoitteiden mukaisesti lapsen tai hänen vanhempiensa hakemukset, jotka 
koskevat sopimusvaltioon saapumista tai sieltä lähtemistä, perheen jälleenyhdistämiseksi on käsiteltävä myöntei-
sesti, humaanisti ja kiireellisesti. 
 
Lapsen kohdalla toimeentuloedellytys on räikeässä ristiriidassa hänen oikeuksiinsa saada perheeltään suojaa ja 
huolenpitoa. Toimeentuloedellytys päinvastoin velvoittaa lapsen takaamaan toimeentulon vanhemmilleen saadak-
seen heidät luokseen. Näin ollen riippumatta suojeluperusteesta, toimeentuloedellytystä ei tulisi lasten kohdalla 
noudattaa. Myös muiden suojelua saaneiden kohdalla toimeentuloedellytys on tällä hetkellä kohtuuttoman korkea, 
mistä syystä mahdollisuudet saada perhe luokseen ovat erittäin huonot. 
 
Vuonna 2016 tehty lakimuutos asetti kansainvälisen suojelun saajat myös keskenään erilaiseen asemaan, kun kiin-
tiöpakolaiset ja turvapaikan saaneet voivat hakea perheenyhdistämistä tiukan kolmen kuukauden aikarajan kulues-
sa ilman toimeentuloedellytystä, kun taas oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella saaneita toimeentuloedelly-
tys koskee aina.  

 
Perheenyhdistämisten vaikeuttaminen on jyrkässä ristiriidassa hallituksen tavoitteleman tehokkaan kotouttamisen 
kanssa, sillä perheestä erossa eläminen on suurimpia onnistuneen kotoutumisen esteitä. On laajasti tutkittu, että 
perheenyhdistäminen on tärkein asia kansainvälistä suojelua hakeneen elämässä hänen saavuttuaan vastaanotta-
javaltioon. Jokaisen oikeus perhe-elämän kunnioitukseen on myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa tur-
vattu ihmisoikeus. 

 
Ehdotuksemme hallitusohjelmakirjaukseksi: Hallitus lähtee turvapaikkapolitiikassaan ihmisoikeuksien to-
teuttamisesta, ja pyrkii turvaamaan useammalle pakolaiselle turvallisen oleskelumaan. Hallitus kantaa 
Suomen globaalin vastuun nostamalla pakolaiskiintiötä Norjan ja Ruotsin mittaluokkaan. Hallitus ottaa oi-
keuden perhe-elämään vakavasti, ja helpottaa perheenyhdistämistä yhtenä turvallisena reittinä saada kan-
sainvälistä suojelua. Alaikäisen toissijaista suojelua saavan velvollisuus elättää perheensä poistetaan sel-
västi lapsen edun vastaisena ja kohtuuttomana edellytyksenä perheenyhdistämiselle. 

 

 



 

 

2.2. Turvapaikkamenettely 
 

Turvapaikkamenettelyn tarkoituksena on selvittää onko hakija oikeutettu kansainväliseen suojeluun. Lisäksi valtiolla 
on ehdoton velvollisuus olla loukkaamatta palautuskieltoa, mikäli henkilöä ollaan käännyttämässä toiseen valtioon. 
Palautuskielto on ehdoton kansainvälisen oikeuden sääntö, jonka mukaan ketään ei saa palauttaa sellaiselle alueel-
le, missä häntä uhkaa vakava ihmisoikeusloukkaus. Pahimmassa tapauksessa palautuskiellon loukkaaminen voi 
johtaa henkilön kuolemaan tai muuhun vakavaan ihmisoikeusloukkaukseen, kuten kiduttamiseen.  

Pakolaisyleissopimus ei sisällä menettelyllisiä sääntöjä, mutta on yleisesti hyväksyttyä, että oikeudenmukaiset ja te-
hokkaat turvapaikkamenettelyt sekä tehokkaat oikeussuojakeinot ovat osa oikeutta hakea turvapaikkaa sekä pako-
laisyleissopimuksen täyttä toimeenpanoa. Oikeudenmukainen ja riippumaton menettely on keskeinen osa oikeus-
valtiota. Kevään 2016 muutokset heikensivät turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeudenmukaiseen menettelyyn ja 
vaikuttavat siten suoraan suojelun tarpeessa olevien oikeuteen saada kansainvälistä suojelua. Huomattavaa on yk-
sittäisten toimenpiteiden merkittävä yhden ihmisryhmän oikeuksia heikentävä yhteisvaikutus. Oikeusturvan heiken-
täminen tarkoittaa myös, että riski palautuskiellon loukkaamiseen kasvaa.  

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa heikennettiin rajaamalla oikeutta maksuttomaan oikeusapuun niin, että oi-
keusapuun ei pääsääntöisesti enää sisälly avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa. Samalla turvapaikkapäätösten 
valitusaikoja hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen lyhennettiin, turvapaikanhakijoiden avustamista 
keskitettiin yksityisiltä lakimiehiltä oikeusaputoimistoille ja avustajien palkkiojärjestelmä muutettiin kiinteiden enim-
mäistaksojen järjestelmäksi, jolloin monimutkaisemmissa turvapaikkatapauksissa palkkio ei riitä juridisesti tarpeel-
listen toimenpiteiden korvaamiseen.   

Oikeusapu 

Amnesty International katsoo, että turvapaikanhakijan oikeus käyttää avustajaa turvapaikkapuhuttelussa on paitsi 
välttämätöntä hakijan oikeusturvan kannalta, myös koko prosessin kannalta järkevintä ja kustannustehokkainta. 
Siksi Amnesty vaatii, että avustajan käyttö puhuttelussa sisällytetään maksuttomaan oikeusapuun. Oikeudellinen 
neuvonta ja oikeusapu ovat keskeisiä seikkoja oikeuden saatavuuden toteutumiseksi. Ilman oikeuden saatavuutta 
yksilöt eivät voi vaatia oikeuksiaan ja tehokas oikeussuojakeino menettää merkityksensä.  

Turvapaikkamenettelyssä oikeusavun merkitys korostuu entisestään siksi, että turvapaikkaa hakevat eivät useimmi-
ten tunne paikallista kieltä, oikeuskulttuuria ja viranomaistoimintaa. Hakijan lukutaidottomuus ja mahdollinen muu 
haavoittuvaisuus korostaa oikeusavun tarvetta. Monet eivät myöskään tiedä mitään turvapaikkamenettelystä tai 
esimerkiksi turvapaikan ja muun kansainvälisen suojelun perusteista. Mikäli hakija saa oikeusapua jo varhaisessa 
vaiheessa, voidaan myös välttyä valituksilta. Turvapaikanhakija osaa esittää oleelliset tosiseikat, kun hän tietää, mitä 
ne voivat olla. On näyttöä siitä, että nykykäytäntö on johtanut päinvastaisiin lopputuloksiin, eivätkä relevantit tosi-
seikat, kuten hakijan erityisen haavoittuvainen asema tule esille ennen kuin turvapaikkaprosessin loppuvaiheessa 
tai liian myöhään. Tällöin on joko aloitettava prosessi alusta, hakija jää ilman hänelle kuuluvia palveluita tai sitten 
kansainväliseen suojeluun oikeutettu henkilö palautetaan ja käsillä saattaa olla ehdottoman palautuskiellon louk-
kaus.  

Palkkiot 
 
Asiantuntevien avustajien vähäisyys johtaa siihen, että hakijoilla on tosiasiassa erilaiset mahdollisuudet saada tur-
vapaikkahakemuksensa käsitellyksi asianmukaisesti. On kohtuullista, että turvapaikanhakija saa itse valita avusta-
jansa, kuten oikeusapua saavat Suomen ja EU:n kansalaisetkin. Sen sijaan on kohtuutonta, että avustajien palkkioi-
ta leikkaamalla vähennettiin yksityisten, asiantuntevien lakimiesten mahdollisuuksia hoitaa turvapaikka-asioita, kun 
työstä saatava palkkio ei kata kustannuksia vähänkään monimutkaisemmassa asiassa. Kansainvälistä suojelua kos-
kevissa asioissa on monesti kyse vaikeista tulkinnoista, joissa tarvitaan tarkkaa tietoa jatkuvasti muuttuvista poliitti-
sista ja yhteiskunnallisista maatilanteista sekä hakijoiden omista, hyvinkin rankoista kokemuksista ja niiden vaiku-
tuksista. Näiden selvittämiseen menee yleensä huomattavasti aikaa verrattuna moniin muihin hallintoasioihin. Myös 
korkein hallinto-oikeus on antanut ennakkotapauksen avustajan kohtuuttoman pienestä palkkiosta. Sen mukaan 
palkkioperusteet tai summat oli harkittava uudelleen niin, etteivät ne olleet osatekijänä heikentämässä turvapaikan-
hakijoiden tosiasiallista oikeusturvaa. 



 
 
Valitusajat 

 
Amnesty International katsoo, että turvapaikkamenettelyn valitusajat tulee palauttaa aiemmalle tasolle. Lyhennetyt 
valitusajat ovat erityisen ongelmalliset, kun niiden lisäksi toteutettiin oikeusavun rajoittamista koskeva muutos. Ny-
kytilanteessa avustaja tapaa hakijan ensimmäistä kertaa vasta valitusvaiheessa ja joutuu perehtymään hakijan tilan-
teeseen ja maatietoon, tapaamaan (maantieteellisesti haastavassakin paikassa sijaitsevan) hakijan tulkin kanssa ja 
laatimaan valituksen 21 vuorokauden sisällä. Hakijan oikeusturvan kannalta tilanne on kestämätön myös siksi, että 
Suomessa ei ole riittävästi asiantuntevia avustajia hoitamaan turvapaikka-asioita.  

 
 

Ehdotuksemme hallitusohjelmakirjaukseksi: Hallitus lähtee turvapaikkamenettelyn kehittämisessä yksilön 
oikeudesta oikeudenmukaiseen turvapaikkaprosessiin ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Hallitus var-
mistaa, ettei Suomi riko ehdotonta palautuskieltoa, ja että henkilöt, joiden turvapaikkaperusteet täyttyvät, 
myös saavat turvapaikan. Tämä tapahtuu integroimalla sisäministeriön teettämän selvityksen toimintasuo-
situkset viivytyksettä viranomaiskäytäntöihin. Turvapaikanhakijoiden saaman oikeusavun tarkoitus on var-
mistaa, että mahdolliset turvapaikkaan oikeuttavat perusteet tulevat esille prosessin varhaisessa vaiheessa. 
Hallitus palauttaa tehokkaan prosessin ja hakijan oikeusturvan varmistamiseksi oikeuden maksuttomaan 
avustajaan turvapaikkapuhuttelussa, palauttaa ulkomaalaisasioiden valitusajat yhdenvertaiseen asemaan 
muiden hallinnollisten asioiden kanssa sekä harkitsee uudelleen oikeusavustajien palkkioperusteet niin, 
etteivät ne tosiasiallisesti heikennä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. 



 

3. Naisiin kohdistuva väkivalta 

3.1. Väkivallan torjuminen rakenteiden ja palveluiden kautta 

Naisten kokema väkivalta on tunnustettu vakavaksi sosiaaliseksi ja yhteiskunnalliseksi ongelmaksi poliittisissa juh-

lapuheissa lukemattomia kertoja. Tällä vuosikymmenellä tehtyjä tutkimuksia, selvityksiä ja tilastolähteitä eri väkival-

lan muodoista on kymmenittäin. Nopealla tietohaulla löytyvät arviot kunniaan liittyvän väkivallan yleisyydestä, pari-

suhdeväkivallan eri muodoista, eron jälkeisestä vainosta, seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä, pakkoavioliitois-

ta Suomessa ja ihmiskaupan uhreiksi joutuneista naisista. Tietoja sen sijaan puuttuu esimerkiksi vammaisten nais-

ten, turvapaikanhakijana Suomeen saapuneiden naisten ja paperittomien naisten kokemasta väkivallasta.  

Väkivallan laajuus huomioon ottaen yleisiä ja erityispalveluja tarvitaan kipeästi niin kunnan ja maakuntien kuin val-

tionkin tasolla. Amnestyn kuntatutkimus kertoo, että naisiin kohdistuvan väkivallan erityisten riskiryhmien asema 

suhteessa väkivaltatyön palveluihin on erittäin heikko koko maassa. Ymmärrys siitä, miten ja milloin yksilön kuulu-

minen yhteen tai useampaan erityisen riskin ryhmään vaikuttaa väkivaltatilanteeseen, on vähäistä. Erityisesti vam-

maiset naiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, turvapaikanhakijanaiset sekä heikosti suomea puhuvat naiset 

ovat vaarassa jäädä heille soveltuvien palvelujen ulkopuolelle. Erityisten riskiryhmien huomioiminen kytkeytyy myös 

kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka eivät nyt toteudu (esimerkiksi Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan 

ja perheväkivallan vastainen yleissopimus (Istanbulin sopimus), YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva 

yleissopimus). 

Maakuntauudistuksen myötä maakuntien rooli väkivallan torjunnassa muuttuu keskeiseksi. Tällä hetkellä maakun-

tahallintorakennesuunnitelmissa ei ole huomioitu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa erityiskysymyksenä. Tulevan halli-

tuksen on varmistettava, että maakuntatasolle luodaan rakenne, jolla on valtaa ja vastuuta edistää naisiin kohdistu-

van väkivallan vastaisia toimia. Tässä rakenteessa järjestöillä on oltava asiantuntijarooli. Operatiivisella tasolla pysy-

vä rakenne voi olla esimerkiksi yhteistyörakenne, jonka tehtävänantoon naisiin kohdistuva väkivalta kirjataan omana 

erityisosaamista vaativana alueenaan. Hyvinvoinnin- ja terveyden vastuutahot maakunnissa ja kunnissa voivat toi-

mia myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn osalta yhteistyörakenteen osapuolina, mikäli saavat riittävät re-

surssit, jatkuvan koulutuksen ja mandaatin.  

Suomeen tarvitaan kynnyksettömiä, kaikille saavutettavia palvelupisteitä, vertaisryhmiä niin verkkoon kuin maan 

kattavasti eri paikkakunnille, kriisipalveluja, ennaltaehkäiseviä, jalkautuvia palveluja ja selviytymisvaihetta tukevia 

palveluja. Ottaen huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan vaatimukset valtakunnallisesti, maakunnalli-

sesti ja kuntatasolla on selvää, että nykyiset rakenteet eivät riitä tukemaan tehokkaita väkivallan vastaisia toimia. 

Jotta Suomesta tulee Euroopan turvallisin maa naisille, tarvitaan enemmän.  

Suomeen on perustettava kansallinen väkivaltainstituutti, joka vastaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toi-

menpiteiden tehokkaasta koordinoinnista, tuesta ja vaikuttavuusseurannasta.  Hallitusohjelmassa on sitouduttava 

siihen, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ rahoitetaan suoraan valtion budjetista siten, että väkivallan 

tehokkaalle torjunnalle on hyvät toimintaedellytykset. Tästä investoinnista hyötyy koko yhteiskunta.  

Valtiollisella tasolla tärkein yksittäinen toimenpide, johon tulevan hallituksen on sitouduttava, on kansallisen, itse-

näisen ja riippumattoman naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän asettaminen. Raportoijan tulee seura-

ta naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä Suomessa kokonaisvaltaisesti, seurata naisiin kohdistuvaan väkival-

taan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta.  

Raportoija antaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen toimintaan ja uhrien oikeuksien toteutumiseen liittyviä 

ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijalla on oikeus saada salassa-

pitosäännösten estämättä tietoja viranomaisten ohella myös uhreille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien tuottajil-

ta. Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija antaa vuosittain raporttinsa valtioneuvostolle ja laatii laajan raportin 

suosituksineen eduskunnalle joka neljäs vuosi.  

 

Ehdotuksemme hallitusohjelmakirjaukseksi: Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi Euroopan turvalli-
simmaksi maaksi naisille vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi hallitus luo pysyviä, 



asiantuntevia ja hyvin resursoituja rakenteita sekä valtakunnan että maakuntien ja kuntien tasolle. Raken-
neuudistuksen yksi tavoite on uhrien tukipalvelujen määrän nostaminen tarvetta vastaavaksi. Lisäksi Suo-
meen perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Raportoija 
seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä Suomessa kokonaisvaltaisesti, seuraa naisiin kohdis-
tuvaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön 
toimivuutta. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan rakenneuudistus rahoitetaan suoraan valtion budje-
tista, millä taataan toimijoille hyvät toimintaedellytykset. 

3.2. Seksuaalirikoslainsäädännön päivittäminen 

Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukataan, kun tekijä käyttää hyväksi uhrin kyvyttömyyttä tasavertaisesti päättää 

osallistumisestaan seksuaaliseen kanssakäymiseen. Tästä syystä raiskauksen määritelmä on ankkuroitava suostu-

muksen puutteeseen, mikä vastaa myös Istanbulin sopimuksen asettamaa raiskauksen kriminalisointivelvoitetta pa-

remmin kuin nykyinen, väkivaltaan tai sen uhkaan sekä uhrin täydelliseen tiedottomaan tilaan keskittyvä määritel-

mä. 

Istanbulin sopimuksen 36 artikla velvoittaa Suomea säätämään rangaistaviksi ilman henkilön suostumusta tapahtu-

vat tahalliset seksuaaliset teot. Tällä hetkellä raiskausrikoksia koskevan lainsäädännön lähtökohtana on, että tekijä 

käyttää väkivaltaa tai sen uhkaa pakottaessaan toisen sukupuoliyhteyteen tai käyttää hyväksi uhrin täydellisen avu-

tonta ja puolustuskyvytöntä tilaa. Tunnusmerkistössä ei mainita raiskauksen uhrin suostumuksen puutetta. Tämä 

on ongelmallista etenkin silloin, kun kyse on parisuhteessa tapahtuneesta, entisen puolison tekemästä tai yksityi-

sessä tilassa usean henkilön toteuttamasta raiskauksesta. 

Amnestyn käynnissä olevassa tutkimuksessa on noussut esiin raiskaustapauksia, joihin nykyinen rangaistavuuden 

ala ei välttämättä ulotu. Näitä ovat esimerkiksi tapaukset, joissa uhri jähmettyy; tapaukset, joissa yhdynnästä tai 

muusta sukupuoliyhteydestä ei ole keskusteltu ennen tekoa ja uhri on muutenkin pysytellyt täysin passiivisena su-

kupuoliyhteyden alkaessa; yllätykselliset tapaukset, joissa uhrilla ei ole ollut edes mahdollisuutta kieltäytyä; tapauk-

set, joissa uhri sanoo ’ei’, mutta tekijä ei ole käyttänyt väkivaltaa, koska uhri ei ole vastustellut fyysesti; ja tapaukset, 

joissa uhri ei vielä ole täydellisen tiedottomassa tilassa, mutta hänen tahdonilmaisukykynsä on kuitenkin olennai-

sesti heikentynyt eikä suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen ole. 

Rikoslain 20 luku kaipaa kokonaisuudistusta, jossa seksuaalinen itsemääräämisoikeus asetetaan lähtökohdaksi. 

Suostumusperustaisuus vaatii lisäksi tarkkaan punnitut perustelut sille, missä olosuhteissa aito ja vapaaehtoinen 

suostumus on mahdollista antaa.  

Suostumusperustaisuuteen siirtyminen vaatii myös seksuaalisen hyväksikäytön pykälän tarkastelua. Esimerkiksi 

seksuaalinen väkivalta, jossa teko kohdistuu laitoshoidossa olevaan henkilöön aiheuttaa tilanteen, jossa vammaisen 

henkilön raiskaus voidaan tuomita tätä lievempänä seksuaalisena hyväksikäyttönä. Tutkimusten mukaan vammais-

ten naisten riski joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi on jopa yli kaksi kertaa suurempi kuin vammattomien nais-

ten. Vaikeavammaiset ja eri tavoin henkisesti toimintarajoitteiset vammaiset tytöt ja naiset ovat usein jollakin tapaa 

riippuvaisia muista ihmisistä, joilla taas on mahdollisuus käyttää väärin luottamus- ja riippuvuussuhdetta. Haavoit-

tuvan aseman hyväksikäytön pitäisi olla ankaroittava eikä lieventävä peruste. Myös YK:n naisten syrjinnän poista-

mista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa valvova CEDAW-komitea on kehottanut Suomea muokkaamaan ri-

koslakia niin, että valta-asemaa hyväksikäyttämällä tehdyt raiskausrikokset myös rangaistaan raiskauksina. Laitok-

sessa tai sairaalassa hoidettavia henkilöitä koskevan rikoslain 20:5.1:n 3 kohdan alaan kuuluvat tapaukset on sisäl-

lytettävä raiskaukseen ja kyseinen kohta on poistettava kokonaan. 

Ehdotuksemme hallitusohjelmakirjaukseksi: Hallitus toteuttaa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudis-
tuksen. Uudistusta ohjaavat Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastai-
sen yleissopimuksen velvoitteet. Raiskauksen määritelmä ankkuroidaan suostumuksen puutteeseen. Suos-
tumuskriteeristöön pohjautuva lainsäädäntö kirkastaa lainsäädännön tarkoituksen ja tavoitteen: seksuaali-
sen itsemääräämisoikeuden loukkaukset ovat rangaistavia tekoja sinällään, eivät vain pahoinpitelyn tai sen 
uhan yhteydessä. 



 

 

4. Translain kokonaisuudistus 

Tulevan hallituksen on tunnustettava ja vahvistettava transihmisten itsemääräämisoikeus sukupuoleen 

Transtaustaisiin ihmisiin kohdistuu yhteiskunnassamme moniperustaista syrjintää. Mikäli henkilötunnus ei vastaa 

sukupuoli-identiteettiä  tai sukupuolen ilmaisua riski joutua karkean syrjinnän tai jopa väkivallan kohteeksi kasvaa. 

Nuori ihminen voi kokea päivittäin syvää ahdistusta tilanteissa, joissa hänen on kerrottava henkilötunnus, joka ei 

vastaa hänen sukupuoltaan. Syrjinnän haitalliset vaikutukset lapsen tai nuoren minäkuvaan voivat olla pitkäkestoi-

sia.  

Nykyisen translain mukaan oikeudellisen sukupuolensa vahvistusta hakevan henkilön on oltava lisääntymiskyvytön 

eli tarvittaessa suostuttava sterilisaatioon. Hänen on esitettävä diagnoosi ja lääketieteellinen selvitys siitä, että hän 

kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen” ja elää “tämän mukaisessa sukupuoliroolissa”. Lisäksi hänen on oltava täysi-

ikäinen. 

Translain kokonaisuudistuksessa kaikista edellä mainituista ehdoista on luovuttava joko kokonaisuudessaan tai osit-

tain. 

Euroopan ihmisoikeustuomistuin (EIT) on vuosina 2017 ja 2018 todennut lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen 

loukkaavan Euroopan ihmisoikeussopimuksen yksityisyydestä ja perhe-elämän suojasta säätävää 8 artiklaa. Euroo-

pan sosiaalisten oikeuksien komitea on päätynyt samaan lopputulokseen, ja katsoo että lisääntymiskyvyttömyysvaa-

timus rikkoo Euroopan sosiaalisen peruskirjan oikeutta terveyden suojeluun. Myös Euroopan unionin tuomioistuin 

on tuonut esille sen, miten transihmisten oikeuksien toteutumisen esteet syventävät heihin kohdistuvaa syrjintää.  

Edellisten lisäksi myös muut kansainväliset ihmisoikeuselimet, kuten YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija, 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä CEDAW-komitea, ovat 

vaatineet lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista. Tähän vaatimukseen yhtyivät monet YK:n jäsenvaltiot 

toukokuussa 2017 YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR).  

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus loukkaa myös oman perustuslakimme suojaamaa  yksityiselämää ja henkilökoh-

taista koskemattomuutta. Yksityiselämän suojan piiriin kuuluu muun muassa oikeus määrätä itsestään ja ruumiis-

taan.  

Tällä hetkellä Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa lisääntymiskyvyttömyyttä edelleen edellytetään sukupuoltaan kor-

jaavilta henkilöiltä. Ruotsissa valtio maksaa korvauksia  pakkosteriloinnin kohteeksi joutuneille transihmisille.  

Suomessa psykiatrinen diagnoosi on edellytyksenä niin transsukupuolisille suunnattuun terveydenhoitoon pääsemi-

selle kuin sukupuolen juridiselle vahvistamiselle. Kokonaisuudessaan prosessi voi viedä useita vuosia. Muiden 

diagnoosien kautta ei ole mahdollista päästä samojen palvelujen piiriin. Esimerkiksi transihminen, jonka sukupuoli 

ei vastaa binääristä sukupuolimääritelmää, ja jolla on ”transsukupuolisuuden diagnoosin” sijaan ”muun sukupuoli-

suuden häiriön diagnoosi”, ei ole oikeutettu vahvistamaan sukupuoltaan juridisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

ettei muunsukupuolinen henkilö pääse nauttimaan niistä oikeuksista, jotka hänelle yhteiskunnan jäsenenä ja ihmi-

senä kuuluvat.  

Euroopan neuvoston ministerikomitea on päätöslauselmassaan painottanut, että sukupuolen juridisen vahvistami-

sen on oltava prosessina nopea, läpinäkyvä ja esteetön (CM/Rec(2010)5). Päätöslauselmassa vuodelta 2015 minis-

terikomitea edellyttää jäsenvaltioita poistamaan lääketieteelliset selvitykset ja diagnoosit sukupuolen oikeudellisen 

vahvistamisen edellytyksenä (2048(2015)).  

Diagnoosivaatimuksesta luopuminen on perusteltua, koska transihmisten patologisointi stigmatisoi ja siten ylläpitää 

ja ruokkii transihmisten syrjintää. Patologisoivaa diagnosointia purkaa myös maailman terveysjärjestö WHO. Järjestö 

päivitti vastikään terveydenhuollossa käytetyn ICD -tautiluokituksensa (International Classification of Diseases). Uu-

dessa ICD 11:ssa transsukupuolisuus ei ole enää määritelty mielenterveyden häiriöksi. Sukupuoli-identiteetin poik-

keaminen syntymässä määritellystä ei sen mukaan ole sairaus. Ehdottomista ikärajoista on luovuttava sekä suku-

puolen juridisen vahvistamisen että hoitosuositusten osalta.  



Sipilän hallitus on asettanut oikeusministeriön alaisuuteen henkilötietojärjestelmän uudistamista pohtivan työryh-

män. Työryhmä jättää ehdotuksensa uudistuksesta 2019 lopussa. Translain kokonaisuudistusta koskevan hallituk-

sen esityksen on ohjattava työryhmän työtä. Henkilötietojärjestelmässä on oltava kolmas sukupuolimerkintä, joka 

mahdollistaa juridisen sukupuolen niille, joiden sukupuoli ei ole binäärinen.  

Hallitusohjelmaan kirjatun translain kokonaisuudistuksen tavoitteena tulee olla, että sukupuolen oikeudellista vah-

vistamista ja sukupuolenkorjausta koskevat prosessit eriytetään toisistaan. Henkilötietojärjestelmän sukupuolimer-

kinnän muuttamisen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Oikeus lääketieteelliseen hoitoon ja henkilön 

omiin tarpeisiin perustuviin muihin palveluihin tulee turvata osana terveyspalveluja. 

Eri ihmisoikeustoimijat ovat viime vuosina tuottaneet raportteja ja tutkimuksia, joissa perustellaan kokonaisuudis-

tuksen tarve ihmisoikeuslähtöisesti. Lisäperusteluja kokonaisuudistukselle on löydettävissä muun muassa seuraa-

vista tutkimuksista: Amnesty International: The State Decides Who I am, (2014); Ihmisoikeuskeskus: Sukupuolen 

oikeudellinen vahvistaminen (2018) ja Seta: Trans- ja intersukupuolisten lasten hyvinvointia, hoitoa ja oikeuksia 

koskeva raportti (2018). 

Ehdotuksemme hallitusohjelmakirjaukseksi: Hallitus uudistaa Suomen nykyisen translain ihmisoikeuspe-
rustaiseksi. Translain kokonaisuudistusta ohjaa transihmisten itsemääräämisoikeus sukupuoleensa. Koko-
naisuudistusta koskevat linjaukset otetaan huomioon myös henkilötunnuksen uudistamista pohtivassa työ-
ryhmässä. Kokonaisuudistuksessa oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan. Uudis-
tuksen yhteydessä toteutetaan tarvittavat terveydenhoitoa koskevat uudistukset jotta voidaan taata, että tar-
vittava psykososiaalinen ja lääketieteellinen hoito on helposti saavutettavaa ja perustuu sukupuoliristiriitaa 
kokevan tarpeeseen. 

 

 
 


