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MITRO REPO

TEHTÄVÄT EUROOPAN PARLAMENTISSA

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa 
yhteistyövaliokunnassa 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien 
ryhmä

Minulla oli kunnia toivottaa tervetulleeksi kutsuvieraani Euroopan parlamentissa 
14. toukokuuta 2012 järjestämässäni tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevässä 
keskusteluseminaarissa.

Seminaarin alustajiksi olin pyytänyt eri alojen asiantuntijoita. Mika Rytkönen 
Suomen EU-edustustosta kertoi alustuksessaan Schengen-alueen ja EU:n 
ulkorajavalvonnan lainsäädännöllisestä tilanteesta keskittyen erityisesti 
ihmiskauppakysymyksiin sekä tämän päivän suurimpiin haasteisiin. Ole Lehtinen 
esitteli Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja erityisesti sen syyttäjäviraston 
toimintaa ja haasteita. Helsingin yliopiston professori Johanna Niemi puolestaan 
avarsi omassa alustuksessaan, mitä tarkoitetaan sukupuolta ja oikeutta koskevalla 
tutkimuksella nykypäivänä. Maanpuolustuskorkeakoulun Kari T. Takamaa esitteli 
syrjintänäkökohtia maanpuolustuksessa sekä upseerikoulutuksessa. Seminaarin 
päätteeksi lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen Ulkoasiainministeriöstä pohjusti 
Euroopan ihmisoikeuspolitiikasta sekä ihmisoikeusvalitusten käsittelystä Suomen 
valtion näkökulmasta.

Keskustelun jälkeen seminaarivieraille oli järjestetty cocktail-vastaanotto 
seminaaritilan ulkopuolella. Tämä mahdollisti kutsuvieraiden vapaamuotoisen 
keskustelun ja tutustumisen toisiinsa.

*  *  *

* *

Asiantuntijaseminaaria edeltävänä keskiviikkona, 9. toukokuuta vietettiin 
Eurooppa-päivää. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman antoi 9. toukokuuta 
1950 nyt jo kuuluisaksi tulleen julistuksensa, jonka seurauksena syntyi nykyisen 
Euroopan unionin ensimmäinen esiaste, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. 

ESIPUHE

Esipuhe
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Schumanin julistusta pidetään lähtölaukauksena Euroopan unionin syntyyn 
johtaneelle Euroopan yhdentymisprosessille. 

Euroopassa on siten puhallettu yhteen hiileen jo yli 50 vuotta! 
Eurooppa-päivää on syystäkin vietetty Euroopan yhdentymisen 
”syntymäpäiväjuhlana”.

Euroopassa on näinä kriisienkin aikoina syytä pysähtyä pohtimaan – ja miksei 
myös juhlistamaankin – niitä tosiasiallisia edistysaskelia, joita toisen 
maailmansodan raunioihin luodun eurooppalaisen yhteistyön ja integraation 
avulla on saatu aikaan.  Turvallisuus, hyvinvointi ja rauha ovat asioita, joista 
me saamme pitkälti kiittää Euroopan unionia. Tämä unohtuu liian usein 
euroskandaalien ja -kriisien värittämässä mediakeskustelussa.

Euroopassa on edistytty myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen 
saralla. Omassa alustuspuheenvuorossani haluan tuoda esille tämän tärkeän ja 
varmasti keskustelua herättävän teeman eurooppalaisesta näkökulmasta.

Eurooppalainen näkökulma tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Euroopan unionin syntyhistorian valossa jo vuonna 1957 allekirjoitettu 
Rooman sopimus mainitsee syrjinnän vastaisen periaatteen kansallisuuden ja 
sukupuolen osalta. Tällöin taustalla oli kuitenkin enemmänkin henkilöiden ja 
tuotteiden vapaan liikkuvuuden turvaaminen sekä epärehellisen kilpailun 
välttäminen työmarkkinoilla.

Euroopan unionin tuomioistuimen roolia voidaan pitää ratkaisevana 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden edistämisessä. Ihmisoikeudet, 
mukaan luettuna tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ovat tulleet osaksi EU-oikeuden 
yleisiä periaatteita pitkälti EU-tuomioistuimen aktiivisuuden ansiosta.

Va i k k a E u ro o p a n u n i o n i n p e r u s t a m i s s o p i mu k s i s s a k e r ro t a a n 
yhdenvertaisuuden periaatteesta, voidaan sanoa, että todelliset vaikutukset 
kansalliseen lainsäädäntöön – ja sitä kautta kansalaisten elämään ja 
yhteiskunnan kehitykseen – ovat merkittävämpiä direktiivien muodossa.

Vuonna 1975 annettu direktiivi miesten ja naisten samapalkkaisuuden 
periaatteen soveltamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä on tasa-arvon alalla ensimmäinen EU:n niin kutsuttu 
sekundaarilainsäädäntö. 

Yhdenvertaisuusperiaate ja tasa-arvo mielletään usein samaksi asiaksi. 
Tasa-arvon periaate nähdään naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
määrittäjänä, kun taas yhdenvertaisuus viittaa enemmän ihmisten väliseen 

yhdenvertaisuuteen yleensä. Nykyään yhdenvertaisuus määrittää hyvin usein 
myös vähemmistöjen asemaa suhteessa valtaväestöön.

Euroopan parlamentti ja syrjinnän vastainen direktiivi

Vaikka syrjinnän torjunta tunnustetaan EU:n perusarvoksi, käytännössä 
tilanne on yhä se, että syrjinnän torjunnan oikeussuoja on erilainen eri 
jäsenvaltioissa ja eri syrjintäperusteiden suhteen.

Komissio antoi jo vuonna 2008 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta 
tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
(lyhyesti: syrjinnän vastainen direktiivi). 

Euroopan parlamentti hyväksyi asiaa koskevan lainsäädäntöpäätöslauselman 
vielä silloin voimassa olleen kuulemismenettelyn piirissä keväällä 2009. 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen syrjinnän vastaisen direktiivin 
eteneminen vaatii parlamentin hyväksynnän lisäksi neuvoston yksimielisyyden.  

Euroopan parlamentin eri poliittiset ryhmät ovat jakautuneet syrjinnän 
vastaisen direktiivin suhteen. Joidenkin europarlamentaarikkojen mielestä 
direktiivi ei tarjoa riittävää suojaa, kun taas toiset pelkäävät sen lisäävän 
hallinnollisia kuluja. Myös uskonto on nostettu politiikan välineeksi, kun 
direktiivin pelätään kieltävän uskonnonopetus kouluissa. 

Direktiivi on juuttunut parlamentin ensimmäisen kuulemisen jälkeen 
neuvostoon useiden vuosien ajaksi. 

Euroopan parlamentti järjesti 20. maaliskuuta 2012 kuulemistilaisuuden 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa liittyen 
syrjinnän vastaisen direktiivin käsittelyn etenemiseen. Direktiivin ei kuitenkaan 
uskota tulevan hyväksytyksi vielä lähitulevaisuudessa.  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tänään

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevillä EU-säännöksillä on edessään 
kolmenlaista tulevaisuudenkuvaa: ensinnäkin, jotkin jäsenmaat ovat tuoneet 
selvästi esille halunsa perääntyä jo aiemmin hyväksyttyjen direktiivien 
ulottuvuudesta. Yksi tällainen vetäytyminen koskee vuonna 2000 annettua ns. 
rasismidirektiiviä. 
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Toiseksi, moninkertainen syrjintä on kasvava ongelma Euroopassa. Tällä 
tarkoitetaan syrjintää, jonka henkilö kokee usealla perusteella (esim. ikä ja 
vammaisuus, sukupuoli ja etninen tausta).

Kolmas trendi osoittaa selkeää halua lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
koskevaa EU:n sekundäärilainsäädäntöä. Yksi tällainen alue on vammaisten 
henkilöiden oikeudet. Euroopan unioni onkin liittynyt vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen.  Kyseessä on ensimmäinen 
kansainvälinen ihmisoikeussopimus, johon EU on päättänyt liittyä.

Loppusanat

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Euroopassa on yhä haaste. 
Oikeus tasa-arvoiseen kohteluun on perusoikeus, jolla on merkitystä useissa 
arkipäivän tilanteissa. Tasa-arvon toteutuminen tulee turvata käytännössä, sillä 
erilaisuus on Euroopan rikkaus

Schumanin julistuksesta on kuljettu pitkä taival myös ihmisoikeuksien 
näkökulmasta! Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. Lissabonin sopimuksessa 
määrätään EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tällä on 
vaikutusta lisäksi kansallisella tasolla: Euroopassa tuomareiden ja syyttäjien on 
huomio i t ava s y r j innänva s ta i s e t s äännö t j a nor mi t Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen sekä Euroopan unionin syrjimättömyysdirektiivien 
mukaisesti. 

EU:n lainsäädännöllä onkin välitön vaikutus kaikkiin sen 27 jäsenvaltioon. 
Samalla kaikkien EU:n ja Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden on 
noudatettava Euroopan ihmisoikeussopimusta. Euroopan unionin vaikutus 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden alalla on tulevaisuudessa entistä 
merkittävämpi.

Euroopan unioni, jonka päämääränä on edistää rauhaa, omia arvojaan ja 
kansojensa hyvinvointia, on perustettu arvopohjalle, johon kuuluu ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan 
luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on 
ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.
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Alustuspuheenvuoro

Alustuksessa tarkastellaan Schengen-alueen hallinnointiin liittyviä ongelmia ja kehitysnäkymiä, 
sekä näiden merkitystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Lisäksi alustuksessa 
pohditaan kehityksen merkitystä Suomelle. 

Schengen-alueen tulevaisuus

Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi EU:n neljästä perusvapaudesta ja monet pitävät 

Schengen-järjestelmää yhtenä suurimmista EU:n saavutuksista. Schengen-alue on 

laajentunut vajaassa parissakymmenessä vuodessa muutaman valtion välisestä 

sopimuksesta 26 valtion vapaan liikkuvuuden alueeksi. Nyt laajentuminen on 

kuitenkin pysähtynyt poliittisen tahdon puutteeseen, vaikka seuraavien 

tulokkaiden, Bulgarian ja Romanian, on tarkastuksissa todettu olevan siihen 

teknisesti valmiita. 

EU painii laittoman maahanmuuton ongelmien kanssa. Arabikevään seurauksena 

laiton maahantulo Välimeren yli Schengen-alueelle kasvoi huomattavasti 

aikaisempien vuosien määristä. Toisena ilmiönä ovat olleet Länsi-Balkanin maista 

saapuvien, lähinnä romanivähemmistöön kuuluvien henkilöiden selvästi 

perusteettomat turvapaikkahakemukset Saksassa, Belgiassa, Ruotsissa ja 

Luxembourgissa. 

SCHENGEN-NÄKÖKULMA             
TASA-ARVON JA 

YHDENVERTAISUUDEN 
TOTEUTUMISEEN

MIKA RYTKÖNEN
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Kreikan tilanne sen sijaan on ollut lähes lohduton jo vuosia. Kreikassa on 
runsaasti laittomia maahanmuuttajia, ja heitä saapuu jatkuvasti lisää. 
Laittomat maahantulijat jatkavat matkaansa Kreikasta eri reittejä muihin 
EU-maihin.  

Kreikan rajavalvonta ja laittoman maahanmuuton hallinta ei vastaa 
Schengenin vaatimuksia. Kreikan rajavalvonta onkin vain pieni hidaste 
matkalla syvemmälle Schengenin 

Kreikan ja Turkin rajavalvontayhteistyö ei ole toimivaa. Osin syyt ovat 
tunnetut, mutta on ilmeistä, että Turkki taktikoi päästämällä laittomia 
maahantulijoita maansa läpi Kreikkaan. Turkki on jo pitkään pyrkinyt kohti 
EU:n ja Turkin välistä viisumivapautta, ja EU puolestaan on pyrkinyt 
solmimaan takaisinottosopimuksen Turkin kanssa. Turkki haluaisi linkittää 
nämä keskenään, mutta enemmistö EU-jäsenmaista ei ole tähän ainakaan 
toistaiseksi suostunut. Kun Turkki on myös itse laittoman maahanmuuton 
kohdemaa, ei sen huonoa motivaatiota estää laiton maahanmuutto alueensa 
kautta Kreikkaan tarvitse ihmetellä. 

Laittoman maahanmuuton jatkuminen, turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttö, 
Kreikan ulkorajojen vuotaminen ja puutteet ulkorajavalvonnassa ovat saaneet 
Schengen-järjestelmän kriisiin. Kaikesta tästä suurimmat voitot korjaavat 
kansainväliset rikollisjärjestöt, jotka rahastavat laittomia maahantulijoita 
heidän matkansa eri vaiheissa. Samoilla apajilla häärivät myös ihmiskauppiaat, 
jotka käyttävät hädänalaisessa asemassa olevia tai parempaa elämää 
tavoittelevia Eurooppaan saapujia hyväksi laittomilla työmarkkinoilla, 
prostituutiossa ja elinkaupassa. Rikollisjärjestöt ovat häikäilemättömiä, eivätkä 
välitä merihätään joutuvista tai maastoon kuoliaaksi paleltuvista asiakkaistaan.

Schengenin arviointijärjestelmän ja Schengenin hallinnoinnin parantamiseen 
pyritään asetusesityksillä, joiden tavoitteena on vahvistaa Schengenin 
arviointijärjestelmää kasvattamalla komission roolia ja tehostamalla 
havaittujen puutteiden korjaamisen seurantaa sekä vaikeuksissa olevien 
jäsenmaiden tukemista. Lisäksi äärimmäisenä keinona tilanteissa, joissa 
Schengen-säännöstön toimeenpanossa olevia puutteita ei korjata, voitaisiin 
rajavalvonta palauttaa kyseisen jäsenvaltion Schengen-sisärajoille. 
Lainsäädännön uudistamisen lisäksi on sovittu puolivuosittaisesta 
ministeritason kokouksesta, jossa keskustellaan Schengen-järjestelmän 

toimivuudesta. Oikein toteutettuna tämä foorumi voi parantaa poliittista 
painetta järjestelmässä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

EU:n viisumitietojärjestelmän (VIS) vaiheittainen käyttöönotto alkoi 
lokakuussa 2011. Järjestelmä käsittää yksinkertaistettuna yhteisen 
viisumihakemusten tietokannan sekä salatun yhteyden viisumeja myöntävien 
Schengen-maiden edustustojen välillä. Järjestelmän käyttöönoton myötä 
tullaan Schengen-viisumia varten ottamaan viisumin hakijalta biometriset 
tunnisteet (kasvokuva ja sormenjäljet), jotka sisällytetään viisumiin ja joita 
voidaan tarvittaessa verrata rajanylityspaikalla henkilön pyrkiessä EU:n 
alueelle. Tavoitteena on, että VIS olisi parin vuoden kuluessa käytössä kaikissa 
konsulaateissa. 

EU:n rajaturvallisuusvirastolla (Frontex) on kasvava merkitys EU:n 
rajavalvonnassa. Frontexin toimintaa säätelevän asetuksen muutos tuli voimaan 
joulukuussa 2011, jonka myötä sen operatiiviset valmiudet paranevat, se saa 
paremmin käyttöönsä jäsenmaiden henkilöstöä ja kalustoa, se voi käyttää 
rajoitetusti henkilötietoja mm. riskianalyyseissaan ja sen mahdollisuudet tehdä 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa paranevat. Frontexin toiminta on toki 
tärkeää, mutta se tulisi asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Jäsenmailla on 
yhteensä noin 400 000 rajavartijaa. Frontex on vajaan 300 henkilön virasto ja 
sen koordinoimissa operaatioissa tehdään vuosittain noin 6500 työpäivää. On 
selvää, että päävastuu ulkorajojen valvonnasta on ja pysyy jäsenmaiden 
rajavartijoilla.

E U RO S U R - j ä r j e s t e l m ä k o o s t u u j ä s e n m a i d e n k a n s a l l i s t e n 
koordinaatiokeskusten (NCC) ja Frontexin tilannekeskuksen (FSC) 
muodostamasta tietojenvaihtoverkostosta. Jokainen NCC ylläpitää kansallista 
tilannekuvaa. FSC jakaa ja ylläpitää NCC-verkostosta ja muista lähteistä 
saamansa tiedon perusteella EU:n tilannekuvaa. Tämän lisäksi käyttöön tulee 
vähitellen lisää yhteisiä välineitä, kuten EU:n rannikkoa lähestyvien 
epäilyttävien alusten satelliittiseuranta. Järjestelmällä parannetaan oleellisesti 
jäsenmaiden ja Frontexin tilannetietoisuutta ja reaktiokykyä.

Schengenin ongelmia näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan ratkaista. Ilman 
laillisesti ja laittomasti Schengen-alueelle saapuvien maahantulijoiden 
järjestelmällistä ja luotettavaa rekisteröintiä ei kokonaisuutta saada hallintaan. 
Biometriikkaan perustuva rajanylitystietojärjestelmä (entry/exit-järjestelmä) 
olisi ratkaisu useimpiin ongelmiin. Nykyisin suurin osa laittomasti EU:n 
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alueella oleskelevista kolmannen maan kansalaisista on saapunut laillisesti, 
mutta jäänyt oleskelemaan alueelle laittomasti. Rajanylitystietojärjestelmän 
tarkoituksena on tallentaa tiedot kolmansien maiden kansalaisten 
rajanylityksistä. Näitä tietoja tultaisiin käyttämään muun muassa 
Schengen-alueella oleskeluajan laskemiseen, laittomasti alueella oleskelevien 
identifioimiseen sekä toivottavasti myös apuna rajat ylittävän rikollisuuden 
paljastamisessa ja tutkimisessa. Jotta järjestelmästä saataisiin luotettava, on 
tal lennettaviin t ietoihin suunniteltu sisäl lytettävän sormenjäljet. 
Rajanylitystietojärjestelmä tuottaisi kattavaa tietoa yliajalla oleskelevista, 
heidän kansalaisuudestaan ja käyttämistään matkareiteistä. 

Ottamalla rajatarkastuksiin mukaan sormenjälkien lukeminen ja taltioiminen, 
yksittäisen kolmannen maan kansalaisen rajatarkastukseen tarvittava aika 
kasvaa. Tästä syystä sekä jatkuvasti kasvavan rajanylitysliikenteen takia 
tarvitaan myös rajanylitysten sujuvuutta lisääviä toimenpiteitä. Rekisteröityjen 
matkustajien ohjelma on tarkoitettu helpottamaan usein matkustavien 
kolmansien maiden kansalaisten rajanylityksiä. Kun nämä niin sanotut luotetut 
matkustajat voisivat helpotetun rajanylitysmenettelyn lisäksi käyttää 
automaattisia rajatarkastuksia, voitaisiin henkilöresursseja irrottaa 
matkustajavirran sen osan profilointiin ja tarkastuksiin, jotka voivat olla uhka 
jäsenmaiden sisäiselle turvallisuudelle tai syyllistyä laittomaan maahantuloon.

Valitettavasti komissio on viivytellyt rajanylitystietojärjestelmän ja 
rekisteröityjen matkustajien ohjelman asetusesitysten antamisessa. Nyt komissio 
on kuitenkin luvannut julkaista esitykset heti kesätauon jälkeen.

Muutenkin Schengenin hallinnoinnin tehostaminen etenee tuskastuttavan 
hitaasti.  EU:n kaikilla instituutioilla on yhteinen tavoite tehostaa Schengenin 
hallinnointia ja laittoman maahanmuuton hallintaa, mutta aikaa hukataan 
instituutioiden väliseen kiistelyyn menettelytavoista ja voimasuhteista. 
Näkökannat jäsenmaiden, parlamentin ja komission välillä eroavat muun 
muassa biometriikan käyttöön, tietosuojaan ja taakan jakoon liittyvissä 
kysymyksissä.  

Kehityksen merkitys Suomelle

Suomi, yhtenä pisimmän ulkorajan omaavana EU-maana, tarvitsee uusia 
järjestelmiä. Ulkorajaliikenteemme kasvoi vuonna 2011 vajaalla kolmella 

miljoonalla ylittäen itärajan liikenteessä ensimmäistä kertaa kymmenen 
miljoonan rajan. Kasvu olikin suurinta itärajan rajanylityspaikoilla, missä 
rajanylittäjiä oli 27 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Pääosa 
ulkorajaliikenteen kasvusta selittyy viisumivelvollisten venäläisten 
matkustamisen lisääntymisellä. Rajanylitysliikenteen kasvu on jatkunut myös 
tänä vuonna.

EU ja Venäjä hyväksyivät joulukuun huippukokouksessa viisumivapauteen 
tähtäävät yhteiset askelmerkit, ja niiden toimeenpano on nyt alkamassa. 
Ensimmäisissä keskusteluissa Venäjä on halunnut asettaa tavoitteeksi 
viisumivapauden toteutumisen ennen vuoden 2014 Sotshin olympialaisia. Näin 
nopeaan etenemiseen jäsenmaat eivät ole valmiita, mutta on mahdollista, että 
viisumivapaus toteutuisi jopa 3-6 vuoden sisällä. 

Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden toteutuminen merkitsisi 
todennäköisesti Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen 2-3 kertaistumista. 
Näiden liikennemäärien hallinta ja sisäisen turvallisuuden uhkiin vastaaminen 
edellyttää uusien EU-tason työkalujen käyttöön saamista. On muistettava, että 
kun Venäjän kansalaisilta ei enää vaadittaisi viisumia, ei VIS-järjestelmä olisi 
heidän osaltaan enää käytössä. Rajanylitystietojärjestelmä tulisi saada käyttöön 
ennen EU:n naapurissa olevien väkirikkaiden maiden viisumivapauden 
toteutumista. EU:n rajanylitystietojärjestelmää tarvitaan kompensoimaan 
sisäiselle turvallisuudelle muodostuvia uhkia ja torjumaan laitonta 
maahantuloa.  

Rajatarkastuksissa tulisi pystyä keskittymään siihen osaan matkustajavirrasta, 
jonka seassa matkustaa se noin promillen osuus matkustajista, jotka ovat 
tulossa laittomasti alueelle, ovat ihmiskauppiaita ja heidän uhrejaan, ovat 
syyllistyneet rikoksiin tai muodostavat muuten uhkan sisäiselle turvallisuudelle. 
Tätä varten tarvitaan EU:n rekisteröityjen matkustajien ohjelma, joka 
mahdollistaisi nykyistä kevyemmät rajatarkastukset ja automatiikan 
hyväksikäyttämisen niiden säännöllisesti matkustavien venäläisten osalta, jotka 
eivät muodosta mitään uhkaa sisäiselle turvallisuudelle.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Nykyinen Schengenin hallinnointijärjestelmän heikko toimivuus mahdollistaa 
erinomaiset toimintamahdollisuudet rikollisille, ihmissalakuljettajille ja 
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ihmiskauppiaille sekä maahanmuuttojärjestelmän hyväksikäyttäjille. 
Järjestelmien kehittämisen tavoitteena pitäisi olla, että EU-kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä vapaa liikkuvuus säilyy sekä kansainvälistä suojelua 
tarvitsevat tunnistetaan ja he saavat samanlaisen kohtelun sekä tarvitsemansa 
avun kaikissa jäsenmaissa. Tämä lisäksi olisi tärkeää, että ihmiskaupan ja muun 
hyväksikäytön uhrit tunnistetaan ja pelastetaan rikollisten kynsistä. 

Tavoitetilaan pääseminen edellyttää sitä, että ulkorajavalvonta sekä 
maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmät laitetaan kuntoon, kaikki 
Schengen-alueelle tulevat kolmansien maiden kansalaiset rekisteröidään 
biometriikan avulla, tor jutaan jär jestelmien hyväksikäyttöä sekä 
toimeenpannaan palautukset tehokkaasti. Perusoikeuksista ja tietosuojasta 
huolehtimien kuuluu EU:n perusperiaatteisiin, mutta tiesuojan ja tehokkuuden 
välille tulisi löytää järjestelmien tehokkaan toiminnan mahdollistava tasapaino. 

Schengenin hallinnointiin liittyvät järjestelmät ja toiminta tulee saada kuntoon. 
Vain siten voidaan taata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. 
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Alustuspuheenvuoro

Euroopan unionin ja jäsenmaiden keskeiset oikeusperiaatteet, vapaus ja tasa-arvo, 

ovat pysyviä, mutta samalla niiden konkreettinen toteutus on muutosten kohteena.  

Euroopan unionissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat saaneet entistä 

keskeisemmän aseman unionin peruskirjan hyväksymisen (2000) jälkeen. 

Tasa-arvon periaate on vielä vahvistunut Lissabonin sopimuksen voimaantullessa.

Tasa-arvo ja syrjimättömyys olivat Euroopan yhteisössä alun perin sukupuolten ja 

jäsenmaiden kansalaisten tasa-arvoa ja osa sisämarkkinoiden sääntelyä.  Niiden 

rinnalle nousivat 2000-luvulla muut syrjintäperusteet, kuten rotu, kansallinen 

alkuperä, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, ikä ja vammaisuus. 

Suomen kielessä käsite tasa-arvo on perinteisesti koskenut tasa-arvoa laajasti 

ymmärrettynä. Se on kattanut niin erilaiset syrjintäperusteet kuin sosiaalisen 

tasa-arvon. Lakikielessä tasa-arvo on 2000-luvulla tullut merkitsemään 

suppeammin sukupuolten välistä tasa-arvoa, kun taas yhdenvertaisuuden 

käsitteellä viitataan muihin syrjintäperusteisiin, kuten rotuun, alkuperään, 

uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään ja vammaisuuteen. Tässä 

kirjoituksessa tarkastelen syrjintää laajasta näkökulmasta. 

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS:                   
AJANKOHTAISIA AIHEITA

JOHANNA NIEMI
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Tutkimuksessa on toistaiseksi ollut eniten esillä sukupuolten tasa-arvo ja 
merkitys, joten lähestymiskulmassani jossain määrin korostuu tämä tasa-arvon 
näkökulma. 

Kirjoituksessa käsittelen Euroopan unionissa ja Suomessa ajankohtaisia 
keskustelunaiheita. Aloitan esittelemällä kolme lähestymistapaa sukupuoleen. 
Nämä lähestymistavat edustavat erilaisia tutkimuksessa esiintyviä tapoja 
tarkastella sukupuolta, ja ne soveltuvat hyvin myös muiden syrjintäperusteiden 
tarkasteluun. Erityinen näkökulmani on se, miten näistä lähestymiskulmista 
voidaan tarkastella oikeudellisia sääntelyitä.  

Sukupuolella on merkitystä kaikilla oikeudenaloilla. Tasa-arvo-oikeus on 
edelleen keskeinen perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden 
tasa-arvoperiaatetta konkretisoiva alue. Sen rinnalle on noussut muita 
syrjintäperusteita käsittelevä yhdenvertaisuuslaki. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
lomittuvat moniperustaisen syrjinnän kohdalla, eli silloin, kun henkilö joutuu 
syrjinnän kohteeksi yhtä aikaa esimerkiksi sukupuolen, alkuperän ja iän 
perusteella. Sukupuolittunut väkivalta on edelleen yhteiskunnassamme 
merkittävä tasa-arvo-ongelma. Viimeiseksi otan esiin perhevapaita koskevan 
sääntelyn. 

Lähestymistapoja sukupuolen ja oikeuden tutkimuksessa 

Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden vuonna 1906 ensimmäisinä 
Euroopassa, ja olemme siitä yhä aiheellisesti ylpeitä. Muodollinen tasa-arvo eri 
elämänalueilla oli naisliikkeen tavoite ja toteutui asteittain 1900-luvun kuluessa 
työelämässä, perheessä, koulutuksessa, sosiaaliturvassa ja muualla. Vielä 
1980-luvulla kiisteltiin naispappeudesta ja naisen oikeudesta omaan 
sukunimeen, mutta nyt lainsäädäntö on käytännöllisesti katsoen 
sukupuolineutraalia. 

Liberaalin tasa-arvokäsityksen mukaisesti lainsäädännöstä tuli sukupuolineutraalia. 
Siitä huolimatta naiset havaitsivat 1960- ja 1970-luvuilla, että tasa-arvo ei 
toteutunut. Liberaali tasa-arvokäsitys lähtee siitä, että oikeuksien tulee olla 
kaikille samat – edellyttäen, että nuo henkilöt ovat samankaltaisia. 
Samankaltaisuuden kriteerit asetetaan aina jonkin normin mukaan – ja tuon 
normin mukainen vertailukohta asettui aina miesten mukaiseksi. Esimerkiksi 
työelämän sääntelyssä ei juuri oteta huomioon työntekijän ikää, perhe-elämää, 

huoltovelvoitteita, vammaisuutta jne., vaan työntekijän normi on näistä 
rajoitteista vapaa työntekijä, pääasiassa mies. 

Naistutkimuksessa 1970-luvulta eteenpäin tuotiin esiin naisten asemaa koskevia 
tutkimustuloksia. Työelämässä naisten todettiin törmäävän ”lasikattoon”, ja 
palkkatuloissa naisen euro jäi 65–80 prosenttiin miehen eurosta. Kotityöt ja 
huoltovelvoitteet eivät jakautuneet tasaisesti, ja lapset jäivät erossa äidin 
huoltoon, aiempaa alemmalla elintasolla. Vaikka väkivaltaa kohdistui sekä 
miehiin että naisiin, naisille turvattomin paikka oli koti, kun se miehelle oli 
katu (tai Suomessa alkoholin huuruinen tuttavaporukka) ja seksuaalinen 
väkivalta kohdistui voittopuolisesti naisiin. 

Näiden tutkimustulosten pohjalta eriytyi tutkimusala, naistutkimus, ja 
oikeustieteessä puhuttiin naisoikeudesta. Professori Kevät Nousiainen toi 
voimakkaasti esiin naisoikeuden historiallista kehityskaarta ja tarvetta parantaa 
naisten asemaa lainsäädännöllä. Oikeutta tarkasteltiin naisten näkökulmasta ja 
valotettiin kysymyksiä, jotka olivat naisten oikeudellisen aseman kannalta 
merkityksellisiä. Lainsäädännössä EU-oikeudesta vaikutteita saanut 
tasa-arvolaki (1986) sisälsi useita toimenpiteitä, joilla naisten asemaa pyrittiin 
parantamaan. 

Liberaali tasa-arvo ja naisnäkökulma ovat edelleen tärkeitä ja tarpeellisia 
lähestymistapoja oikeuteen.  Naistutkimuksen parissa alettiin kuitenkin 
aiempaa teoreettisemmin pohtia sukupuolen käsitettä ja sukupuolten 
samankaltaisuutta ja erilaisuutta. Sukupuoli ei enää ole yksinkertainen 
binäärinen käsite, vaan naisten ja miesten biologinen ja sosiaalinen 
kategorisointi on monella tapaa suhteellistunut. Joidenkin lasten biologinen 
sukupuoli ei ole syntyessä yksiselitteinen. Kun sukupuolenvaihdosleikkaukset 
ovat tulleet mahdollisiksi, on tullut esiin, että kaikki eivät ole kotonaan 
syntymässään saamassaan sukupuolessa, vaan ovat valmiita käymään läpi 
tuskalliset hoidot ja vaikeat leikkaukset saadakseen sukupuolen, jonka kokevat 
omakseen. Jotkut haluavat vierailla toisen sukupuolen transsukupuolisessa 
roolissa. Heteroseksuaalisuus ei ole enää seksuaalisuuden ainoa hyväksytty 
ilmentymä. 

Teoreettisessa tutkimuksessa on pohdittu biologisen ja sosiaalisen sukupuolen 
suhdetta, ja tällä hetkellä tutkijat jakavat käsityksen, jonka mukaan sekä 
biologinen että erityisesti sosiaalinen sukupuoli on yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti 
rakentunut. Toisin sanoen, se millaisena sukupuolet ymmärretään, ei ole 
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biologisesti determinoitunutta, vaan yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja 
käytännöissä muodostunutta. Oikeus on yksi näistä yhteiskunnallisista 
käytännöistä. Simone de Beauvoirin kuuluisin sanoin "Naiseksi ei synnytä, 
vaan naiseksi tullaan". Viimeisen vuosikymmenen tärkeä – joskaan ei vielä 
riittävän syvällisesti ymmärretty – oivallus on, että myöskään mieheksi ei 
synnytä, vaan mieheksi kasvetaan. Ei ole enää riittävää puhua 
naistutkimuksesta, vaan on puhuttava sukupuolen tutkimuksesta. 

Tasa-arvosääntely

Me suomalaiset olemme tottuneet ajattelemaan, että tasa-arvo on Suomessa 
saavutettu tila, eikä kovinkaan paljoa ole enää tarpeen tehdä. Vuosittain 
julkaistavat tasa-arvoindeksit, joissa asetumme aina yhdessä muiden 
Pohjoismaiden kanssa aivan kärkeen, vahvistavat tätä käsitystä. Kansainväliset 
sitoumukset, kuten naisten oikeuksien yleissopimus (1979) ja EU:n 
tasa-arvodirektiivit ovat kuitenkin tuoneet esiin paljon parannettavaa. 
Tasa-arvo voidaankin mielestäni nähdä ennemmin prosessina kuin jo 
saavutettuna tilana. 

Vuonna 1986 säädettyä tasa-arvolakia on moneen kertaan muutettu. Vuonna 
2005 työpaikkoja koskevaa velvoitetta laatia tasa-arvosuunnitelmia tehostettiin, 
ja suunnitelmien laatiminen on yleistynyt. Niiden todellista merkitystä 
työpaikkojen tasa-arvotilanteeseen on silti liian varhaista arvioida. Vaarana on, 
että suunnitelman laatiminen jää muodollisuudeksi eikä sillä onnistuta 
puuttumaan työpaikan todellisiin tasa-arvo-ongelmiin. Palkkakartoitusten 
läpinäkyvyys ei ole kaikkialla toteutunut, mikä on vaikeuttanut tasa-arvotyötä. 
Syrjinnän kieltoon sisällytetty seksuaalisen häirinnän kielto on tuonut tämän 
ongelman yhteiskunnassamme tietoisuuteen, varsinkin sen jälkeen, kun 
eduskunnassa esiintynyt häirintä tuli 2000-luvun lopussa julkisuuteen. Silti 
häirinnän kohteet eivät useinkaan tiedä, kenen puoleen kääntyä. 

Tasa-arvolain mukainen mahdollisuus toteuttaa tasa-arvoa edistäviä toimia 
ymmärretään toisinaan työhön ottamista koskevaksi ns. positiiviseksi 
erityiskohteluksi. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin käytetty erittäin harvoin ja 
positiivisen erikoiskohtelun merkitys on jäänyt lähinnä symboliseksi. Siihen 
kohdistuvan kritiikin varjoon ei saisi jäädä se, että tasa-arvosuunnitelmien 

kautta työpaikkojen tasa-arvotilannetta on selvitetty paljon laajemmin ja myös 
erilaisia toimenpiteitä tilanteiden parantamiseksi on koko ajan toteutettu.  

Tällä hetkellä mahdollisuus siitä, että tasa-arvolakiin lisättäisiin säännös 
sukupuolikiintiöistä pörssiyhtiöiden hallituksiin, puhuttaa kovasti sekä 
liike-elämää että feministejä. Tulipa kiintiöitä tai ei, keskustelu on jo tuonut 
hallitusten yksipuolisen sukupuolijakauman yhteiskunnassamme esiin, ja 
esimerkiksi Finnairin hallitusta uudistettaessa talvella 2012 siihen nimettiin 
sekä naisia että miehiä.  

Tasa-arvolainsäädännön soveltamisala on joutunut koetukselle. Laki koskee 
pääosin työelämää, mutta soveltamisala on laajentunut. Velvoite laatia 
tasa-arvosuunnitelma koskee myös oppilaitoksia, joskin perusopetus on jätetty 
tämän velvoitteen ulkopuolelle. Tämä on valitettavaa, sillä perustavanlaatuiset 
käsitykset sukupuolen mukaisesta käyttäytymisestä syntyvät niinä vuosina, joina 
osallistutaan perusopetukseen. Myös koulukiusaaminen on vakavalla tavalla 
sukupuolittunutta – tavallisimmat leimaavat nimityksen koulujen käytävillä 
liittyvät seksuaaliseen suuntautumiseen. 

Tasa-arvo ja uskonnonvapaus 

Uskontokuntien tasa-arvotilanne on myös noussut yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Vaikuttaa siltä, että vasta 2000-luvulla on herätty keskustelemaan 
siitä, miten uskonnon harjoittamisen oikeus ja yksilön oikeudet uskontokunnan 
sisällä suhteutuvat toisiinsa. Tasa-arvolain ulkopuolelle on jätetty 
uskonnonharjoitus, mutta ei ole lainkaan selvää, mitkä osat uskontokunnan 
to iminnas ta kuuluvat tuon sove l tamisa lan ra jo i tuksen p i i r i in . 
Henkilökohtaiseen uskoon ja uskonnolliseen vakaumukseen voi ja saa sisältyä 
erilaisia käsityksiä sukupuolten asemasta, mutta silloin kun nuo käsitykset 
rajoittavat muiden vapautta uskoa tai toimia uskonyhteisössään, ollaan 
harmaalla alueella. Sikäli kuin ihmisoikeuksien rajoittaminen uskonyhteisössä 
voi olla sallittua, rajoitusten tulee olla uskontokunnan yleisen tai enemmistön 
käsityksen mukaisia ja niiden tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. 

Sen jälkeen kun luterilainen kirkko hyväksyi naispappeuden, koskevat 
rajoitukset muita uskontokuntia. Silti luterilaisen kirkon sisälläkin esiintyy 
tasa-arvo-ongelmia. Tuomioistuimet ovat nyt vahvistaneet, että kieltäytyminen 
työskentelemästä naispapin kanssa rikkoo papin työvelvoitteita. Silti joissakin 
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luterilaiseen kirkkoon kuuluvissa herätysliikkeissä naisen voi olla vaikeaa päästä 
papiksi. Myös muut käytännöt, kuten ehkäisykielto, voivat syrjiä naisia ja 
loukata heidän oikeuttaan yksityisyyteen. 

Monissa käytännöissä on kysymys siitä, miten uskonnollisen yhteisön normit 
määritetään. Ajatus siitä, että ne tulevat ”ylhäältä”, tarkoittaa, että normit ovat 
muuttumattomia ja että uskovalla on vain kaksi vaihtoehtoa, joko hyväksyä ne 
sellaisinaan tai erota yhteisöstä. Vähemmälle huomiolle jää se, että tällöinkin 
normiperintöä tulkitaan ja että tulkintaoikeus kuuluu yleensä pienelle, 
vanhempien miesten muodostamalle eliitille. Toisenlainen, konstruktiivisen 
käsityksen mukainen tarkastelutapa, johtaisi ymmärtämään yhteisön sen 
jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvana, kehittyvänä 
yhteisöllisyytenä, jossa sen jäsenet osallistuvat uskon sisällön määrittämiseen. 
Tällaisessa käsityksessä yhteisön normien tulkinta ja asettaminen eivät voi 
jäädä pienelle eliitille, vaan yhteisön jäsenet osallistuvat niiden määrittämiseen 
samoin kuin sen määrittämiseen, mikä kuuluu yksittäisen jäsenen yksityisyyden 
piiriin. Tällöin uskonnollisetkin normit voivat muuttua sen mukaan, mitä 
yhteisössä pidetään hyväksyttynä. 

Yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuuslaki säädettiin vuonna 2006, ja se kattaa työelämän, 
koulutuksen ja sosiaaliturvan.  Tällä hetkellä syrjinnän vastaiset säännökset, 
syrjintäperusteet, oikeuskeinot ja valvonta vaihtelevat eri laeissa. Kokonaisuus 
ei ole aivan yksinkertainen eikä ehkä aivan johdonmukainenkaan, mutta 
kokonaisuutena ottaen syrjinnän vastainen suojelu on selvästi parantunut. 

Ravintolasyrjintä ja syrjintä julkisessa tilassa ovat edelleen suomalaista 
arkipäivää. Etniset vähemmistöt kokevat syrjintää, erityisesti työmarkkinoilla. 
P o l i i t t i s e e n k e s k u s t e l u u n o n t u l l u t u u s i a p a i n o t u k s i a 
”maahanmuuttokriittisyyden” peiteilmauksella. 

Etnisten vähemmistöjen kokemalla syrjinnällä on luultavasti vaikutusta siihen, 
että vähemmistökulttuureissa esiintyy välistä korostettua tarvetta toteuttaa 
kulttuurisia käytäntöjä, jotka ehkä loukkaavat joidenkin vähemmistön jäsenten 
yksilöllisiä oikeuksia. Vähemmistön kulttuuristen oikeuksien ja yksilön 
oikeuksien ristiriita on noussut esiin Suomen romaneita koskevassa julkisessa 
keskustelussa, tutkimuksessa ja vähemmistövaltuutetun käytännössä. 

Kulttuuriset väistämistä ja asumista koskevat säännöt ovat osoittautuneet 
yksilöiden oikeuksia loukkaaviksi, ja oikeus koulutukseen on noussut 
keskusteluun. 

Keskustelu seksuaalivähemmistöjen oikeuksista on viime vuosina keskittynyt 
ensin oikeuteen rekisteröidä parisuhde ja nyttemmin sukupuolineutraaliin 
avioliittoon. Sateenkaariperheille myös oikeus adoptioon on tärkeä, sekä sen 
vuoksi, että näin voi tulla tunnustetuksi kumppanin lapsen vanhemmaksi, että 
myös sen vuoksi, että tämä on joillekin ainoa tapa tulla vanhemmaksi. 

Eräiden uskontokuntien tapa rajoittaa pappien oikeutta solmia avioliitto on 
toki ollut kaikkien tiedossa, mutta siihen liittyvät epäjohdonmukaisuudet ovat 
tulleet esiin yllätyksenä monille, ainakin allekirjoittaneelle.  Ortodoksipappien 
avioitumiskielto, joka astuu voimaan vasta papiksi vihkimisessä, asettaa ennen 
vihkimistä avioituneet ja myöhemmin kumppanin löytävät eriarvoiseen 
asemaan. Oikeusjärjestyksen edellytys siitä, että samanlaisia on kohdeltava 
samalla tavoin ja vain perustellusta syystä voidaan oikeuttaa erilainen kohtelu, 
ei tässä asetelmassa toteudu. Puhumattakaan siitä, että on vaikeaa ymmärtää, 
miten uskontokunta voi näin voimakkaalla tavalla – avioitumiskiellolla – 
rajoittaa työntekijöidensä yksityisyyselämän suojan ydinalueeseen kuuluvaa 
ihmisoikeutta, ihmisoikeussopimusten ja nyttemmin myös EU:n 
perussopimuksen tunnistamaa oikeutta solmia avioliitto. Valinta 
pappiskutsumuksen ja avioliiton välillä asettaa ihmiset kohtuuttoman valinnan 
eteen. 

Toisenlainen ihmis- ja perusoikeuksien keskinäinen painotusongelma tuli 
yllättäen esiin, kun pastori Mitro Repo asettui ehdolle Euroopan parlamenttiin. 
Demokraattisen järjestelmän kulmakivet, oikeus äänestää ja asettua vaaleissa 
ehdolle, on suomalaisessa yhteiskunnassa otettu annettuina ja se, että niiden 
käyttäminen johti ammatilliseen poissulkemiseen pappisvirasta, oli yllättävää.  
Ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut Mitro Revon tapausta tutkittavakseen. 
Poliittisen, täyspäiväisen tehtävän ja pappisviran yhtäaikaisen hoitamisen 
voidaan ajatella olevan yhteen sopimatonta. Sen sijaan pappisvirasta 
sulkeminen pysyvästi, myös poliittisen tehtävän päättymisen jälkeen ei voine 
olla suhteessa rajoituksen legitiimiin perusteeseen. Päätellen Isä Mitron 
saamasta tuesta ja laajasta kannatuksesta vaaleissa, voidaan olettaa, että monet 
uskonnollisen yhteisön jäsenet hyväksyvät sen, että myös pappi osallistuu 
demokraattisen järjestelmän toimintaan. 
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Sukupuolittunut väkivalta 

Naisiin kohdistuva väkivalta nousi Suomessa tutkimuksen, julkisen keskustelun 
ja poliittisen päätöksenteon kohteeksi 1990-luvulla.  Laaja levinneisyystutkimus 
osoitti, että perheväkivalta ja seksuaalinen väkivalta ovat huomattava 
yhteiskunnallinen ongelma, joskaan kansainvälisesti vertailtuna tilanne ei ollut 
poikkeuksellisen hälyttävä – lukuun ottamatta yhtä kriittistä mittaria. 
Suomalaisten naisten naiskuolleisuus perheväkivallan uhreina oli ja on 
huolestuttavan korkea, korkeampi kuin useissa länsimaissa ja erityisesti 
Ruotsissa. Vaikka useita lainsäädäntöuudistuksia on toteutettu, vasta vuonna 
2012 useiden perhesurmien jälkeen, terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 
ryhtynyt kartoittamaan, miksi surmia ei ole voitu ehkäistä ja missä palveluketju 
on pettänyt. Perheväkivaltaan puuttumisessa on yhä parantamisen varaa, ja 
sen tunnistamiseen ja huomioimiseen esimerkiksi lasten huollosta päätettäessä 
on vasta viime aikoina alettu kiinnittää huomiota. 

Naisten oikeuksien komitea on toistuvasti huomauttanut Suomea siitä, että 
meillä ei ole ollut kokonaisvaltaista naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemisen ohjelmaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valmistelema 
o h j e l m a hy vä k s y t t i i n v u o n n a 2 0 1 0 , j a o h j e l m a n mu k a i s e s t i 
seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen on jo käynnissä. Myös 
ihmiskauppaan on kiinnitetty huomiota, ja vähemmistövaltuutettu toimii sen 
kansallisena raportoijana. Seksin ostamisen kielto vuodesta 2006 kohdistuu 
henkilöihin, jotka ostavat ihmiskaupan tai parituksen uhreilta. Kompromissina 
syntynyt kielto on leviämässä ympäri Eurooppaa: EU:n direktiivi vuodelta 
2011 kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan kiellon säätämistä.  

Perhevapaat ja sukupuoliroolien muuttaminen 

Kaikki edellä mainitut uudistukset vaikuttavat osaltaan siihen, miten näemme 
sukupuolet ja sukupuolen merkityksen.  Kiinnostavan haasteen 
sukupuolijärjestelmälle luo perhevapaajärjestelmä. Valinnanvapautta, 
nimenomaisesti perheiden valinnanvapautta korostaen on luotu 
vanhempainvapaajärjestelmä, hoitovapaa, kunnallinen päiväkotijärjestelmä, 
tuettu yksityinen päivähoito jne. Valinnanvapauden retoriikan takana monien 
järjestelyiden todellisena syynä on ollut kustannusten minimoiminen, erityisesti 
kuntatalouden välittömien kustannusten. 

Keväällä 2012 valtiontalouden tutkimuskeskuksen tuore johtaja, Ruotsista 
tullut Juhana Vartiainen uskaltautui kritisoimaan tätä järjestelmää. Hän puhui 
vähemmän onnistuneesti "ihanasta velttoilusta" viitatessaan kotihoidontuella 
lapsiaan hoitaviin vanhempiin. Vartiainen tuskin arvasi, millaiseen 
muurahaispesään hän sohaisi. Pian yleisönosastot ja keskustelupalstat täyttyivät 
loukkaantuneiden vanhempien kannanotoista. Puoltavat puheenvuorot jäivät 
vähäisiksi. Reaktioiden voimakkuus olisi ollut helppoa ennakoida joka toinen 
kesä leimahtavasta yleisönosastodebatista kotiäidit vastaan työäidit. 
Monimutkaisessa järjestelmässä jokainen ehdotus merkitsee jonkun etujen 
kaventamista, eikä mikään ole niin helppoa kuin lietsoa (koti- tai työ)äitien 
huonoa omaatuntoa. 

Kiinnostavinta Vartiaisen puheenvuorossa ol i se, että hän ott i 
hoitojärjestelmien tasa-arvovaikutukset esiin. Ne ovat toki olleet tiedossa. 
Pitkät, ansiosidonnaiset vanhempainvapaat (kansan suussa äitiyslomat) 
vaikeuttavat nuorten naisten työllistymistä vakituisiin työsuhteisiin. Pätkätyöt 
ovat koulutetuilla naisilla selvästi yleisempiä kuin miehillä. Aina kolmeen 
ikävuoteen ulottuvalla hoitovapaalla on sosiaalisesti syrjiviä vaikutuksia: 
Pienituloiset ja maahanmuuttajanaiset suosivat hoitovapaata, mikä vaikeuttaa 
heidän integroitumistaan työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan, kun taas 
hyvin koulutetut naiset menevät töihin ja vievät lapsensa mieluiten päiväkotiin. 
Hoitojärjestelmien kehityshankkeissa on kuitenkin oltu eniten huolestuneita 
vanhempainvapaan epätasaisesta jakautumisesta äitien ja isien kesken. 
Ponniste luis ta huol imatta i sät pi tävät vain pienen murto-osan 
vanhempainvapaista (6,6 % vuonna 2008). Isäkuukausi, jota ei voi siirtää 
äidille, on vain jonkin verran lisännyt isien vapaiden käyttöä. 

Vaikka äitejä syyllistetään (ja he syyllistyvät) vuoroin kotona olosta, vuoroin 
työssä käymisestä, todellisuudessa useimmat naiset haluavat sovittaa yhteen 
lastensa kanssa olemisen ja työuran. Tätä vastakkainasettelua on pienillä 
muutoksilla jonkin verran lievennetty (vanhemmat voivat esimerkiksi jakaa 
vanhempainvapaan puolipäiväisesti), mutta ratkaisuksi ehdotettu 6 + 6+ 6 – 
malli lähtee edelleen siitä, että vanhemmat ovat vuorollaan puolivuotta 
kokonaan kotona. Malli epäilemättä edistäisi isien vanhempainvapaan käyttöä. 
Vaikeampaa on arvioida, miten se vaikuttais i nuorten naisten 
työmarkkina-asemaan.  
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Jos vanhempainvapaita tarkastellaan siitä näkökulmasta, millaista 
vanhemmuuden mallia ne ilmentävät ja tukevat, 6+6+6 malli ei poikkea 
aikaisemmasta. Kaikkien suomalaisten mallien lähtökohtana on asetelma 
kokonaan kotona tai kokonaan töissä, kun taas nuorten vanhempien ongelma 
on näiden rool ien yhteensovittaminen kummankin vanhemman 
elämäntilanteessa ja elinkaaressa. Voi olla, että joustavampien mallien 
kehittäminen edellyttäisi työnantajilta joustavuutta, mutta joustavuus voi olla 
myös työnantajille edullista. Vartiaisen tavoitteena ollut työn tarjonnan ja 
taloudellisen tehokkuuden lisääntyminen voisi parhaassa tapauksessa edistää 
vanhemmuuden tasa-arvoistumista ja vanhemmuuteen l i i t tyvien 
sukupuoliroolien ja – odotusten muutosta. Ja mikä parasta, eniten työn ja 
vanhemmuuden tasapainoisesta yhteensovittamisesta hyötyisivät lapset. 

Tasa-arvon mallimaa 

Kaikesta huolimatta Suomi on edelleen tasa-arvon mallimaa ja esikuva monille 
tasa-arvoa tavoitteleville ihmisille eri puolilla maailmaa. Suomalaisuuden 
edustajat, kuten europarlamentaarikot vievät tasa-arvon viestiä eteenpäin 
omassa työssään päivittäin. Parhaiten tätä mainetta pidetään yllä tunnistamalla 
avoimesti tasa-arvon haasteet ja ongelmakohdat ja toimimalla niiden 
poistamiseksi. Siksi tasa-arvo kannattaa nähdä, paitsi aiheellisen ylpeyden 
aiheena, myös jatkuvan kehittämisen kohteena ja prosessina.
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Alustuspuheenvuoro

International Criminal Court (ICC) on pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin 

jonka päämaja on Haagissa, Alankomaissa. Useat niin kutsutut ad hoc 

tuomioistuimet olivat toisen maailmansodan jälkeen tuoneet konsensuksen 

kansainvälisesti vakavimpina pidettyjen rikosten tunnusmerkistöjen suhteen. 

Edellämainittujen tuomioistuinten toimivalta oli kuitenkin rajoitettu sekä ajallisesti 

ja alueellisesti (esim Nürnberg, Tokio, Ruanda, Yugoslavia) tietyihin konflikteihin. 

Näinollen kansainvälinen yhteisö näki tarpeen aloittaa neuvottelut pysyvän 

kansainvälisen tuomioistimen perustamiseksi. 

ICC:n toimivalta perustuu Rooman perussääntöön. Perussääntö allekirjoitettiin 

Roomassa heinäkuussa 1998 ja se tuli voimaan 1.7.2002. Perussäännön 

voimaantulo vaati sen ratifioimisen 60 valtiossa.  Tähän päivään mennessä 

perussääntö on ratifioitu 121 valtiossa. Merkittävimmät sopimuksen ulkopuolella 

olevat tai ei-ratifioineet valtiot ovat Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina.

Rooman perussäännössä määritellään rikokset, joiden tuomitsemiseen 

sopimusvaltiot luovuttavat tuomioistuimelle toimivallan (sotarikokset, rikokset 

ihmisyyttä vastaan, joukkotuhonta, hyökkäyssota), ja toimivallan jakautuminen 

ICC:n ja kansallisten tuomioistuinten välillä. 

Tuomioistuimen syyttäjänvirasto vastaa tutkimuksista ja syytetoimista. Virastoa 

johtaa pääsyyttäjä, argentiinalainen Luis Moreno-Ocampo, jonka toimikausi 

päättyy kesäkuussa 2012. 

TASA-ARVONÄKÖKULMA          
KANSAINVÄLISISSÄ RIKOKSISSA

OLE LEHTINEN
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Hänen seuraajakseen on valittu gambialainen Fatou Bensouda. 

Syyttäjä voi aloittaa tutkinnan rikoksesta saatuaan tutkintapyynnön, joka voi 
tulla kolmella tavalla:

• Rooman perussäännön sopimusvaltio tekee tutkintapyynnön syyttäjälle 

• YK:n turvallisuusneuvosto pyytää syyttäjää tutkimaan rikosta 

• Syyttäjä aloittaa itse saamiensa tietojen perusteella tutkinnan 

Tuomioistuimen tuomarit nimitetään määräajaksi (3, 6 tai 9 vuotta). Yksi 
tämänhetkisistä tuomareista on suomalainen Erkki Kourula.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeässä asemassa tuomioistuimen 
periaatteissa. Toisaalta tavoitteena on, ettei kukaan ole lain yläpuolella. Tästä 
esimerkkeinä ovat tutkinnat ja pidätysmääräykset joiden kohteina ovat 
valtioiden ja ryhmittymien poliittiset ja sotilaalliset johtajat. Toisaalta Rooman 
perussääntö sallii uhrien osallistumisen oikeudenkäynteihin ryhmänä laillisen 
edustaja kautta. 

Kenellä tahansa on oikeus ja mahdollisuus ehdottaa tutkinnan kohteita ICC:n 
syyttäjälle. Syyttäjänvirasto vastaanottaakin vuosittain tuhansia viestejä 
organisaatioilta, ryhmiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

Kaikki syyttäjänviraston tähänastiset varsinaiset tutkinnat ovat sijoittuneet 
Afrikan mantereelle (Pohjois-Uganda, Kongon Demokraattinen tasavalta, 
Darfur, Keski-Afrikan tasavalta, Kenia, Libya, Norsunluurannikko). Tämä 
herättää ajoittain keskustelua. Viraston johtavia periaatteista ovat ylläpitää 
pienikokoinen mutta joustava organisaatio ja valita tutkittaviksi alueita joissa 
tilanteet ovat vakavimpia ja henkilöitä jotka kantavat korkeimman tason 
vastuun rikoksista. Tähän asti tehdyistä analyyseistä on ollut ilmeistä että 
yleisilmeeltään vakavimmat tilanteet ovat sijoittuneet Afrikkaan.

Varsinaisten tutkintojen lisäksi, syyttäjänvirasto suorittaa niin kutsuttuja 
alustavia tutkintoja (preliminary examinations). Kyseisiä tutkintoja on jatkuvasti 
meneillään koskien erinäisiä maailman alueita (myös Eurooppa, Lähi-itä, 
Aasia, Keski- ja Etelä-Amerikka) ja näistä valitaan analyysien jälkeen 

vakavimmat varsinaisiksi tutkinnoiksi. On merkillepantavaa että alustavilla 
tutkinnoilla on havaittu olevan varoittava ja kenties ennalta ehkäisevä vaikutus 
taistelevien osapuolten johtajiin ja päätöksentekijöihin. 

Sen lisäksi että ICC haluaa tuoda henkilöitä oikeuden eteen vastaamaan 
teoistaan, sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on rohkaista kansallisia tahoja 
suorittamaan tutkintaa ja syytetoimintaa Rooman persussäännön perusteella. 
Johtuen ICC:n rajoitetuista resursseista on ilmeistä että maailman kriisialueilla 
edelleen vallitsee tilanne jossa suurella osalla niin sanotun keskitason johtajista 
ei ole suurtakaan riskiä joutua vastaamaan teoistaan.  

ICC yrittää paikata yllämainittua kuilua, mutta toivoo myös että jäsenmaat 
aktiivisesti osoittavat Rooman perussäännön tuomaa vastuuta ja toimivaltaa. 
Tällä voidaan rajoittaa rikollisten mahdollisuuksia löytää turvasatamia 
konfliktien jälkeen.

 

On myös tärkeätä että ICC ja sen toiminta tehdään tunnetuksi Suomen 
kaltaisissa maissa. Rohkaisisin suomalaisia alan asiantuntijoita hakemaan 
avoinna olevia työpaikkoja. Rauhallinen ja neutraali mentaliteettimme sopii 
erinomaisesti työilmapiiriin jossa politiikka ja eri kulttuuritaustat usein saavat 
suuren merkityksen päätöksenteossa. 
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Alustuspuheenvuoro

Kirjoitus tarkastelee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta upseereiden osalta sotatieteellisen johtamisen 
neljässä eri toimintaympäristössä, ja tarkoituksellisesti yleensä vähemmän pohdittujen kysymysten 
osalta.  Kirjoitus keskittyy tarkastelemaan vain upseereita ja heiksi koulutettavia henkilöitä näissä 
toimintaympäristöissä Maanpuolustuskorkeakoulun oikeudellisen toimialan näkökulmasta.

Sotatieteellisen johtamisen neljä toimintaympäristöä ovat rauhan ajan johtaminen, 

sodan ajan johtaminen, sotilaallisen kriisinhallinnan johtaminen ja 

kokonaismaanpuolustuksen johtaminen. Nämä toimintaympäristöt asemoituvat 

oikeudellisessa tarkastelussa kolmeen oikeudelliseen tarkastelukenttään, joita ovat 

rauhan ajan juridiikka, sodan ajan juridiikka sekä sotilaallisen kriisinhallinnan 

juridiikka. Lisäksi neljäs ryhmän muodostaa osa-alueen kahden ensimmäisen 

ryhmän sisällä.1 

Upseerikoulutus on nykyään avointa sekä miehille ja naisille ja ainoat rajoittavat 

tekijät sille tulevat virkamieheltä edellytetystä Suomen kansalaisuudesta sekä 

edellytyksestä suoritetusta upseerin tai aliupseerin asepalveluksen aikaisesta 

koulutuksesta sekä iästä (alle 26 vuotta, lentäjien osalta enintään 23 vuotta).2 

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijavalinta järjestetään valinta- ja 

soveltuvuuskokeiden avulla. Näissä valinnoissa ei ole mitään sukupuoleen tai 

henkilön taustaan liittyviä erityisiä edellytyksiä, paitsi, että valittavan henkilön 

tulee olla myös taustaltaan nuhteeton ja täten sopiva koulutettavaksi upseerin 

YHDENVERTAISUUS, TASA-ARVO JA UPSEERIUS 
SOTATIETEELLISEN SOTILASJOHTAMISEN ERI 

TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ

KARI T. TAKAMAA
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tehtävien hoitamiselle. 

Miehiä ja naisia kohdellaan niin valintatilanteessa kuin myös opintojen aikana 
tasa-arvoisesti sekä myös yhdenvertaisesti. Fyysisten edellytysten osalta tämä 
edellytys menee jopa pitemmälle, sillä nykyään ei valittaville miehille tai naisille 
enää ole pääsykokeessa erillisiä kuntovaatimuksia. Perusta tälle on kuitenkin 
fysiologinen ja edellytykset on asetettu sille tasolle, jota edellytetään sodan ajan 
joukoissa toimivalta upseerilta sodan ajan tilanteissa minimitasona, jolla tämä 
voi suoriutua taistelukentän edellyttämistä tehtävistä. Tämän tekijän nojalla 
kaikilla valittaviksi tulevilla henkilöillä on oltava tietty vähimmäiskuntotaso, jota on 
pidettävä yllä myös opiskelujen aikana, kuin myös sotilaan virkaan tapahtuvan 
nimittämisen jälkeen sotilasvirkauralla toimittaessa. Tämä viimeisin velvoite 
perustuu erityislaissa olevaan erityissäännökseen.3 

Opinnoissa sukupuolen perusteella ei tehdä mitään erotteluja. Kaukana ovat 
n e a j a t , j o l l o i n e n s i m m ä i s t e n v a l m i s t u v i e n n a i s t e n o s a l t a 
Maanpuolustuskorkeakoulussa varmistettiin, että pienten puolustushaarojen 
toiminnan osalta ei heitä koskevissa henkilöarvioissa ole tapahtunut 
sukupuolen perusteella erityispainotuksia. Tälle kontrollille ei ensimmäisten 
naisten valmistuttua upseerin ammattiin ja tehtyä siinä uraa enää ole ollut 
tarvetta. Jäykäksi puolustusvoimien ulkopuolisessa maailmassa ajateltu 
organisaatio taipui tähän muutokseen loppujen lopuksi kohtuullisen nopeasti 
myös pienten puolustushaarojen osalta. 

Maanpuolustuskorkeakoululla opiskelevien kadettien keskuudessa on vain 
kadettisisaria ja kadettiveljiä, ei niinkään naisia ja miehiä, mikä kertoo 
yhteenkuuluvaisuuden tunteen nykyisestä vahvuudesta. Yhdessä nämä 
opiskelijat muodostavat kadettiopiskelijoiden toverikunnan ja valmistuttuaan 
he ovat osa kadettiupseeristoa. Opintojen aikana heitä ohjataan, opetetaan ja 
kasvatetaan eri tavoin myös kasvamaan upseereiksi, missä yhtenä ohjaus- ja 
mittausvälineenä toimii myös Maanpuolustuskorkeakoulun vuosittain 
vahvistettava tasa-arvosuunnitelma vuotuisine seurantakyselyineen.4 Yhdessä 
toimiminen ja opintojen aikaiset kokemukset ovat kuitenkin nykyään 
avainasemassa yhteishengen ja yhteenkuuluvaisuuden kasvussa, mikä osoittaa, 
että ohjaavat puitteet ovat ja ovat olleet jo pitkään perustutkinto-opiskelijoiden 
osalta kunnossa Maanpuolustuskorkeakoululla. Tasa-arvo sukupuolten välillä 
on toteutunut tältä osin puolustusvoimissa yllättävänkin nopeasti ja se ilmenee 
vahvasti jo opintojen yhteydessä.5  Tämä tilanne ei tietenkään tarkoita sitä, 

etteikö ensimmäisillä upseerin virkaan valmistuneilla naisilla olisi ollut 
haasteita ensimmäisissä palveluspaikoissaan ja erityisesti pienissä 
puolustushaaroissa, koska yksilöiden asenteet muuttuvat hitaammin kuin itse 
organisaation. 

Ensimmäisten valmistuneiden rooli ei aluksi ole helppo perinteikkäissä 
organisaatioissa sen kaikilla tasoilla. Mutta aikaa on kulunut riittävästi 
asennemuutoksien toteutumiseen myös käytännön eri tasoilla.  

Lisäksi ensimmäiset naiset ovat jo saavuttaneet upseerin jatkotutkintotason ja 
opiskelleet esiupseerikursseilla, jolloin tältäkin osin ylin koulutus 
Maanpuolustuskorkeakoulussa on avautunut, ei siksi, että se olisi ollut 
suljettuna naisilta, vaan siksi, että ensimmäiset naisupseerit ovat edenneet 
virkaurallaan jo näin pitkälle. Nyt pikemminkin odotellaan, ainakin 
Maanpuolustuskorkeakoulussa, milloin ensimmäinen nainen upseerikunnasta 
hakeutuu ja tulee valituksi yhteen sotatieteen tohtorin tutkintoon johtavaan 
tutkijaupseerin tehtävistä. Upseereiden näkökulmasta upseerikoulutuksen ylin 
taso on kuitenkin yleisesikuntaupseerin kurssi. Tämä kurssi yhdessä 
es iupseer ikur s s in kanssa muodostaa upseer in er i ty i s tu tk innon, 
yleisesikuntaupseerin tutkinnon. Toistaiseksi yksikään nainen ei ole vielä 
suorittanut tätä kurssia, koska vielä esiupseerikurssilla saadut pisteet eivät ole 
tähän riittäneet, mutta on vain ajan kysymys koska tämä tapahtuu. Tämän 
kurssin jälkeen kaikki puolustusvoimien ylimmät tehtävät ovat tavoiteltavissa 
kurssin jälkeisen virkauran virkakierron aikana.

Upseerin virassa toimimiselle ei ole sukupuolesta johtuvia rajoituksia. Upseerien 
tehtävät rauhan kuin myös sodan aikana ovat sellaisia, että niissä menestyksen 
ratkaisevat opiskelu, koulutus, kokemus eri tehtävistä sekä henkilökohtaiset 
johtajaominaisuudet. Sukupuolella ei näihin kysymyksiin ole vaikutusta, kuten 
ei myöskään etnisellä taustalla, uskonnolla, vakaumuksella tai alkuperäisellä 
äidinkielellä,6 kunhan henkilö hallitsee kansalliskielet upseerilta eri virkatasoilla 
edellytetyin tavoin.7  Myöskään sukupuolisella suuntautumisella ei tähän ole 
havaittu vaikutusta.8 Ratkaisevaa on vain, kuinka hyvin kukin henkilö selviytyy 
virkauransa aikana saatujen tehtävien hoidosta.

Jokainen upseeri on myös rauhan ajan tehtäviensä ohella sijoitettu sodan ajan 
tehtäviin. Nämä, sekä mahdolliset muutokset niissä, ratkeavat yksinomaan 
kokemuksen, osaamisen, erityistaitojen sekä johtajaominaisuuksien perusteella. 
Sijoitettavan upseerin sukupuolella ei näissä sijoituksissa ole ollut merkitystä, 
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oli kyse sitten upseerin virassa palvelevan henkilön tai reserviläisen 
sijoittamisesta sodan ajan tehtäviin. Naisia palvelee sodan ajan sijoituksissa, 
menemättä lähempiin yksityiskohtiin, niin taistelunjohtokeskuksissa, 
esikunnissa kuin kenttäolosuhteissa erilaisissa joukkokokoonpanoissa ja 
sotalaivoilla upseerien sodan ajan tehtävissä kaikissa puolustushaaroissa. 

Sama koskee pääsääntöisesti sotilaalliseen kriisinhallintaan9 hakeutuvia henkilöitä. 
Näissä asioissa molemmat sukupuolet ovat pääsääntöisesti yhtäläisessä 
asemassa. Ongelmia voi aiheutua ainoastaan silloin, kun toiminta tapahtuu 
sellaisessa maassa, jossa naisen asema poikkeaa huomattavasti suomalaisesta ja 
toimittaessa silloin erityisen vanhoillisilla alueilla. Tällöin voi olla joitakin 
yksittäisiä tehtäviä, joihin ei voida lähettää naista paikallisen kulttuurin takia, 
mutta operaatiossa on kuitenkin aina myös muunlaisia tehtäviä, joissa on 
mahdollista toimia sukupuolesta riippumatta. Tämä tilanne ei seuraa siitä, että 
naisia kohdeltaisiin näissä tehtävissä huonommin, vaan siitä, että 
pääsääntöisesti jokaisen, ainakin rauhanturvaluonteisen, sotilaallisen 
kriisinhallintaoperaation tulee toiminnassaan ottaa huomioon myös 
kohdemaan ja – alueen tavat ja kulttuuri ja vältettävä näiden loukkaamista, 
ellei annettu operaatiotehtävä ehdottomasti edellytä toimintaa, joka voi 
aiheuttaa tämän sivuseurauksena.10 

Toisaalta samalla on todettava, että sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa on 
myös tehtäviä, jotka sopivat paremmin, tai jopa yksinomaan, naisille kuin 
miehille, jolloin on luonnollista, että tällaisiin tehtäviin ei sijoiteta miehiä, jos 
sopivia naisupseereita vain on saatavilla. Tällaisia tehtäviä ovat esim. naisiin ja 
lapsiin kohdistuneen väkivallan, erityisesti seksuaalisen väkivallan todisteiden 
kerääminen ja keskustelut uhrien kanssa sekä näissä tarkoituksissa, että myös 
uhrien auttamiseksi.11

Kun edellä todettiin, että sodan ajan sijoituksen osalta ei sukupuolella tai taustalla 
ole merkitystä, sodan ajan olosuhteissa taistelijat ovat sodan oikeussääntöjen 
näkökulmasta pääsääntöisesti ”sukupuolettomia”; sotavoimiin kuuluvalla 
henkilöllä, taistelijalla12 on taistelijan erioikeudet ja häntä ei voi rangaista 
tekemisistään, kunhan ne ovat sodan oikeussääntöjen mukaisia.13 Taistelija on 
myös aina sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta koko ajan tässä 
asemassaan vastapuolen aseellisen voimankäytön legitiimi kohde, ellei hän ole 
sairas, haavoittunut, haaksirikkoinen tai luopunut taistelusta ja joutunut 
sotavangiksi. Taistelijan asemaan siis kuuluu myös mahdollisuus joutua 

sotavangiksi14, jolloin miesten ja naisten välisessä kohtelussa on sodan 
oikeussääntöjen edellyttämiä eroavaisuuksia, jotka perustuvat naisten 
erityistarpeiden huomioimiseen näissä tilanteissa. Miehet ja naiset erotellaan 
toisistaan ja naisille on järjestettävä normaalin terveydenhuollon lisäksi 
tarpeelliset -erityisterveydenhuoltoon, hygieniaan yms. kuuluvat asiat. Tälle 
erityiskohtelulle on olemassa hyväksyttävät perusteet, jotka toteutettiin sodan 
oikeussäännöissä vuonna 1949, jo huomattavan kauan ennen kuin vastaavia 
velvoitteita syntyi ihmisoikeussopimuksiin (tai oikeudellisesti velvoittavia 
ihmisoikeussopimuksia alettiin yleensä laatia).15 Tässä suhteessa miehiä ja 
naisia ei kohdella samoin tavoin ja he ovat erotetut toisistaan riippumatta siitä 
taistelivatko he samoissa joukko-osastoissa tai eivät. Sen sijaan sotavangin 
saaman suojan, työvelvollisuuksien sekä aikanaan tapahtuvan kotiuttamisen 
osalta he ovat samassa asemassa. 

Sodan ajan olosuhteissa jokainen taistelija voi joutua antamaan kaikkein 
kovimman uhrin oman isänmaansa puolesta, oman henkensä. Kaatuneita 
taistelijoita sodan ajan olosuhteissa tai sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä 
menehtyneitä upseereita (kuten ei myöskään miehistöön tai aliupseereihin 
kuuluvia) ei erotella sukupuolen tai myöskään minkään muun perusteen 
mukaan, vaan kaikki saavat yhtäläisen kohtelun noissa erityisolosuhteissa 
kulloinkin käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan.16 Kaikki uhrit ovat 
samassa asemassa ja heidän jäännöksensä pyritään kotiuttamaan aina tilanteen 
salliessa,17 jopa vuosikymmenten jälkeen.18 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus siis 
toteutuvat myös kaikkein äärimmäisissäkin tilanteissa syntyneiden uhrien 
osalta.19

Viitteet:

1. Ks. esim. Kari T. Takamaa, ”Oikeus, laki ja johtaminen”, Aki-Mauri Huhtinen, toim., 
So t i l a s j oh t ami s en t i e d on k oh t e e t – Johda tu s s o t i l a s j oh t ami s en p e r u s t u t k imuks e en , 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen laitos, Helsinki 2006, s. 170-180, erit. s. 173-175.

2. Ks. lähemmin Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 16 §:ää, joka 
kuuluu: 

Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä upseerin virkaan johtaviin opintoihin asetettavat 
lisävaatimukset

Kelpoinen opiskelijaksi sotatieteellisiin opintoihin, jotka johtavat pelkästään alempaan tai 
sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, on henkilö, joka on suorittanut 
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ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon tai 
saanut ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin 
korkeakouluopintoihin tai jolla Maanpuolustuskorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja 
varten vastaavat tiedot ja valmiudet.

Kelpoinen opiskelijaksi sotatieteellisiin opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään 
korkeakoulututkintoon, on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman 
korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen 
koulutuksen, joka as ianomaisessa maassa antaa ke lpoi suuden vas taav i in 
korkeakouluopintoihin taikka jolla Maanpuolustuskorkeakoulu toteaa muutoin olevan 
opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Upseerin virkaan johtaviin opintoihin otettavalta vaaditaan lisäksi, että henkilö on:

1) Suomen kansalainen;

2) ennen opintojen aloittamista saanut reservin upseerin koulutuksen;

3) terveydentilaltaan ja muutoin puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävien 
asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva;

4) enintään 26-vuotias, lentäjäksi koulutettava kuitenkin enintään 23-vuotias.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori voi muualla aikaisemmin suoritetun tutkinnon tai 
muiden opintojen vuoksi taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 3 
momentin 4 kohdassa säädetystä vaatimuksesta

3. Ks. Puolustusministeriön asetus oleskelu- ja vierailuluvista, kieltotauluista, vartio- ja 
päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta sekä ammattisotilaan 
perustaidoista ja kunnosta 14.12.2007/1253

14 § Ammattisotilaan perustaitojen ja kunnon testaus

Ammattisotilaan perustaidot ja kunto arvioidaan säännöllisesti testien ja terveystarkastuksen 
perusteella.

Jos ammattisotilaan perustaidot tai kunto eivät vastaa hänen tehtävänsä asettamia 
vaatimuksia, hänelle voidaan laatia ohjelma perustaitojen parantamiseksi tai kunnon 
kohottamiseksi.

On kuitenkin huomattava, että perustutkinnon suorittamisen jälkeen upseerin tultua 
nimitettyä sotilasvirkaan virkauran aikana edellytettyä kuntotasoa vuotuisesti mitattaessa 
fysiologiset eroavuudet miesten ja naisten välillä on kuitenkin suorituskerrointaulukoissa 
huomioitu siten, että kertoimet ovat fysiologisten erojen verran naisia ”suosivia”, mikä 
asettaa edellytetyt kuntovaatimukset molemmille sukupuolille samalle tasavertaiselle tasolle. 

Sen sijaan sotilaalliseen kriisinhallintatehtäviin valittaessa edellytyksenä on sodan ajan 
tehtävien fysiologinen suoritustaso, koska tällöin tehtävistä menestyksellinen suoriutuminen 
poikkeuksellisissa olosuhteissa on riippuvainen edellytetyn toimintakykyajan omaamisesta.

4. Ks. lähemmin esim. asiakirjoja Maanpuolustuskorkeakoulun tasa-arvosuunnitelman 
laatiminen, Suunnitelma tasa-arvovaltuutetulle, MPKK asiak. AI1910, 13.2.2012; 
Maanpuolustuskorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2.12.2013, MPKK 
as iak . AI2129, 27.1 .2012. Tasa-arvo- ja yhdenverta i suussuunni te lma on 
Maanpuolustuskorkeakoululla ollut käytössä vuodesta 2010.

5. Opintoihin puolustushaaratasolla kuuluvissa sotaharjoituksissa on pyritty naisopiskelijoille 
kenttäolosuhteissa järjestämään oma majoitustelttansa, mutta kutakuinkin säännöllisesti 
naiskadetit ovat tästä usein päättäväisesti kieltäytyneet todeten, että kun he ovat sodan ajan 
olosuhteissa taistelijoita siinä kuin miehetkin, niin miksi heitä pitäisi kohdella eri tavalla kuin 
muutoin muita kadetteja, kun tilanteessa harjoitetaan myös sodan ajan olosuhteita varten. 
Jos tämä ei ole heille ongelma, niin miksi se olisi upseeriveljillekään ongelma, on ollut melko 
säännöllinen napakka toteamus. Yhteishengen ja asennemuutosten kannalta nämä 
näkemykset ovat t ie tenkin aikanaan ol leet vahvoja teki jö i tä . (Mutta ns. 
”normaaliolosuhteissa” Maanpuolustuskorkeakoulun majoitustiloissa tai puolustushaara- ja 
aselajikoulujen opintovaiheen kasarmimajoituksissa luonnollisesti mies- ja naisopiskelijoiden 
asuintilat sijaitsevat erillä toisistaan).

6. Maanpuolustuskorkeakoulussa on opiskellut useita henkilöitä eri tutkinto- ja kurssitasoilla, 
joilla esim. suomen kieli on saattanut olla vasta kolmas tai eräissä tapauksissa vasta neljäs 
opittu kieli. Lisäksi on ollut melko paljon opiskelijoita, jotka ovat äidinkieleltään kaksikielisiä 
muidenkin kieliyhdistelmien, kuin kansalliskielten osalta.

7. Ks. lähemmin VNA upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista 
kelpoisuusmääräyksistä (SäädK 9/2004).

8. Maanpuolustuskorkeakoulussa on eri tutkinnoissa ja kursseilla ollut myös tältä osin 
erilaisia opiskelijoita. Jotkut perustutkinto-opiskelijat ovat avoimesti tuoneet esille erilaisen 
sukupuolisen suuntautumisensa ja he ovat siinä kuin muutkin valmistuneet ja heitä on 
Maanpuolustuskorkeakoulussa arvioitu yksinomaan opinnoissa ja harjoituksissa 
menestymisen perusteella ja ovat siirtyneet upseerin uralle. Muiden tutkintojen ja kurssien 
opiskelijoiden osalta voi todeta, että vaikuttaisi siltä, että nämä ovat asioita, jotka katsotaan 
kuuluvan henkilön yksityisyyden piiriin. Jos henkilö ei halua puhua yksityisasioistaan, näistä 
ei kysellä, koska vanhempien opiskelijoiden, virkaurallaan pitemmälle edenneiden upseerien 
keskuudessa on monenlaisia elämänkohtaloita ja tapahtumia yksityiselämässä. (Upseerin 
ammatti on monesti haastava perhesuhteiden osalta erityisesti ammattiin kuuluvien 
siirtymävelvollisuuksien takia). Ainakin upseerin erikoistutkintoa opiskelevien keskuudessa 
vaikuttaisi siltä, että tällöin kyse on enemmän hienotunteisuusperiaatteesta; jos 
yksityiselämän haluaa pitää yksityisyyden piirissä, tämä on täysin mahdollista. Upseerienhan 
on kyettävä kaikissa olosuhteissa yhteistyöhön, riippumatta siitä, onko yhteistyökumppani 
mieluinen tai vähemmän mieluinen, tai mitä hän tekee vapaa-aikanaan, kunhan se ei 
vaaranna hänen luotettavuuttaan upseerina toimimiseen. On tultava aina toimeen sillä, 
mitä on käytettävissä, oli kyse välineistä, aseista tai henkilöistä ja on aina kyettävä 
yhteistyöhön muiden upseerien, mutta myös kaikkien henkilötahojen kanssa. Pitemmällä 
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virkauralla on myös opittu tuntemaan toisensa sotilaina ja upseereina. Tältä osin 
vaikuttaisikin siltä, että kyse ei ole niinkään eräissä maissa aikanaan noudatetusta ”don’t tell, 
don’t ask” –politiikasta, vaan muusta, ehkä osuvimmin ilmaistuna upseeriksi kasvamisen 
mukanaan tuomasta hienotunteisuudesta. Tämä on näkemys, joka on syntynyt 
Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan ja sen opiskelijoiden havainnoinnin kautta. On 
kuitenkin hyvin mahdollista, että kentällä voi näiden asioiden osalta olla kyse myös muusta 
koska siellä upseerien on toimittava eri henkilöryhmien kanssa. Koska kaikki upseerit 
kulkevat virkaurallaan valmistumisensa jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun eri tutkintojen 
ja kurssien kautta, edellä esitetylle näkemykselle on kuitenkin selkeitä perusteita yli 
kymmenvuotisesta havainnoinnista ja yhteistyöstä. 

9. Sotilaallisesta kriisinhallinnasta ks. läh. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (211/2006) 
myöhempine muutoksineen.

10. Tämä koskee erityisesti kohdemaan suostumuksella toteutettavia rauhanturva- 
(peacekeeping) ja vastaavia rauhan ylläpitoon tähtääviä operaatioita (peaceoperations). Sen sijaan 
rauhaan pakottamisluonteisissa (peace enforcement) operaatioissa tämän asian merkitys voi olla 
tilannekohtaisesti vähäisempi, kunnes eri taistelevat osapuolet on saatu mukautumaan 
pyrkimykseen saavuttaa päämääräksi asetettu rauhantila. Sotilaallinen pakottaminen 
(enforcement) on taasen kansainvälisen yhteisön oikeuttamaa taistelutoimien ja asevoimien 
käyttöä sen asettaman päämäärän saavuttamiseksi toiminnan kohdevaltiossa eikä tämä 
kuulu rauhanturvan/rauhanoperaatioiden tai rauhaan pakottamisen suuntaavan toiminnan 
tarkastelun yhteyteen.  

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan Suomi voi osallistua 
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvall isuusneuvoston valtuuttamaan tai 
poikkeuksellisesti muuhun kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, jonka 
tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen tai palauttaminen 
taikka humanitaarisen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) päämäärät ja periaatteet sekä muut 
kansainvälisen oikeuden säännöt huomioon ottaen (sotilaallinen kriisinhallinta).

11. Kiitän majuri Marko Hirsimäkeä (PE/HENKOS) näistä kysymyksistä saamistani 
arvokkaista kommenteista ja huomioista.

12. Ks. esim. Kari T. Takamaa, ”Taistelukenttä, toimintaympäristö ja sodan oikeussäännöt 
[1: Taistelukentän toimijoita]”, Jyri Raitasalo & Joonas Sipilä, toim., Sota, teoria ja todellisuus – 
Näkökulmia sodan muutokseen, Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos, Strategian 
tutkimuksia No. 24, Helsinki 2008, s. 215-250, erit. s. 230-233; Yoram Dinstein, The Conduct 
of  Hostilities under The Law of  Armed Conflict, Cambridge 2004, s. 29-50.

13. Sotarikoksista ks. yleisesti esim. Helena Ranta & Kari T. Takamaa, ”Crimes against 
Humanity And Other War Crimes”, teoksessa Tim Thompson & Sue Black, Eds., Forensic 
Human Identification - An Introduction, London 2007, s. 445-456. Suomessa toteutetun näitä 

tiukemman rikoksiksi katsottavien tekojen sääntelyn osalta ks. Rikoslain (39/1889) 11 lukua, 
sellaisena kuin se on laissa 212/2008.

14. Sotavangin asemasta ks. lähemmin Genèven (III) sopimusta sotavankien kohtelusta 12 
päivältä elokuuta 1949 (SopS8/1955) sekä tätä täydentävää Geneven yleissopimusten 
lisäpöytäkirjaa kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (I pöytäkirja) 
(SopS 82/1980). Ks. myös edelleen voimassa olevaa Haagin II rauhankonferenssissa vuonna 
1907 laaditun III valtiosopimuksen liitettä Maasotaohjesääntöä (SopS 11/1924), joka on 
voimassa sekä valtiosopimuksena että myös kansainvälistapaoikeudellisesti. Ks. m. esim. 
Gunnar Rosén & Juhani Parkkari, Sodan lait – käsikirja, 3.p., Helsinki 2004; Dieter Fleck & 
Michael Bothe, Eds., Handbook of  International Humanitarian Law, 2. Ed., Oxford 2008.

15. Vastaavia erityisvelvoitteita on myös olemassa siviilien sekä eristettyjen henkilöiden 
osalta.

16. Ks. esim. teosta Kari T. Takamaa, The Finnish Forensic Expert Team, (ilmestymässä).

17. Lähtökohtana edelleen on II maailmansodan aikana syntyneet menettelytavat, joiden 
mukaan kaatunut pyritään evakuoimaan aina tilanteen salliessa haudattavaksi 
asuinpaikkakuntansa tai paikkakunnan, jolla hänellä on sukulaisia, hautausmaahan. Ks. 
Kaatuneiden huollon opas (KaathOpas) sekä internet-sivustoa Puolustusvoimat, Pääesikunta, 
” K i r k o l l i n e n t y ö , t e h t ä v ä j a t y ö n s i s ä l t ö ” , 
http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/kirk-os/tyota_rauhan_asialla/tehtava.dsp. 
Sotilaallisen kriisinhallinnan osalta, ks. Mika Lundelin, toim., Sotilaslakimiehen käsikirja 
kriisinhallintaoperaatiossa, Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen laitos, Helsinki 2008.

18. Ks. läh. esim. Sotavainajiamme rajan takaa. Suomen sodissa 1939-1945, kentälle jääneiden etsinnät 
ja muiston vaaliminen, Jyväskylä 2004.

19. Sen sijaan epäiltyjen vakavien sotarikosten uhrien tutkinnassa esim. joukkohaudoista 
tehtävissä oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa niissä olevat vainajat luokitellaan ja 
tilastoidaan myös sukupuolen perusteella. Tämä on kuitenkin oikeuslääketieteen (kuin myös 
oikeushammaslääketieteen, oikeusantropologian, oikeusarkeologian, jne.) tieteenalan 
tutkimusperinteisiin ja – menetelmiin kuuluva luokittelu, joka pyrkii eri vainajien 
yksityiskohtien tarkkaan dokumentointiin, jotta kuolinsyytutkimusten ohella myös vainajan 
tunnistaminen olisi mahdollista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tutkittavien kohteluun tai itse 
tutkimuksiin millään tavalla, vaan kaikki vainajat tutkitaan lähtökohtaisesti samalla tavoin, 
riippumatta sukupuolesta tai siitä, ovatko he sotilaita tai siviileitä sodan oikeussääntöjen 
tarkoittamassa mielessä. Sotilasstatuksella voi tosin olla merkitystä sille, arvioidaanko 
tutkittavat vainajat taistelussa kaatuneiksi, jos vainajien vammat sopivat tähän näkemykseen. 
Jos kuitenkin näiden tutkimusten tuloksina syntyvät päätelmät tukevat muita mahdollisia 
skenaarioita niin tällöin tutkittavat vainajat on sotilasstatuksesta huolimatta katsottava 
muutoin rikollisella tavalla surmatuiksi henkilöiksi. Ks. lähemmin Kari T. Takamaa, The 
Finnish Forensic Expert Team -teosta.
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vastuualueenaan rajavalvonta-, Schengen ja viisumiasiat. Hän on koulu-
tukseltaan Rajavartiolaitoksen yleisesikuntaupseeri.

Johanna Niemi, professori, varadekaani, oikeustieteellinen tiedekunta, 
Helsingin yliopisto.  Johanna on tutkinut pitkään velkajärjestelyä, oikeuden-
käyntiä, rikostutkintaa sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Hän on työs-
kennellyt paitsi Helsingin yliopistossa, myös ruotsalaisissa yliopistoissa sekä 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa ja ollut vierailevan Fulbright 
-tutkijana University of  Wisconsinissa. Hänen taustansa on prosessi-
oikeudessa, mutta vuoden 2012 alusta hän voi oikeuden ja sukupuolen tutki-
muksen professorina keskittyä erityisiin kiinnostuksen kohteisiinsa ihmis-
oikeuksiin ja sukupuolen merkitykseen oikeusjärjestyksessä. Velkajärjestely-
tutkijana hän on tunnettu kansainvälisestikin, ja on parhaillaan mukana 
Maailmanpankin asiantuntijatyöryhmässä. Naisten asemaa koskevista tutki-
muksista on syytä mainita kirja Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta. WSOY 2004.

Ole Lehtinen on vuodesta 2006 toiminut rikostutkijana Pysyvässä kansain-
välisessä rikostuomioistuimessa (International Criminal Court) Haagissa, 
Alankomaissa. Hän on toimessaan tutkinnanjohtaja. Lehtinen on aiemmin 
toiminut rikostutkijana Entisen Jugoslavian rikostuomioistuimessa, kansain-
välisissä poliisitehtävissä Kosovossa, rauhanturvatehtävissä Balkanilla ja 
luonut poliisiuraa keskusrikospoliisissa Suomessa.

Kari T. Takamaa (OTL) on johtava, operatiivinen lakimies Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta. Hän on myös tutkija ja tohtorikoulutettava Hjelt-
Instituutissa, Helsingin yliopistossa ja toimii tentaattorina sekä tunti-
opettajana Tampereen yliopistossa. Kari T:n toimenkuvana on lisäksi 
Senior legal advisor, the Finnish Forensic Expert Team.
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