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SUOMI VALITTIIN YK:N IHMISOIKEUSNEUVOSTOON 
MÄÄRÄTIETOINEN TYÖ JA VASTUULLISUUS OVAT EDELLYTYKSIÄ 

ONNISTUNEELLE JÄSENKAUDELLE 

Suomi on valittu ihmisoikeuksia edistävän ja suojelevan YK:n ihmisoikeusneuvoston 
jäseneksi. Kolmivuotisen kauden näkymät ovat synkät ihmisoikeuksien ollessa 
enenevässä määrin paineen alla. Suomen täytyy olla aktiivinen ja harkita 
johtoaseman ottamista maakohtaisten ihmisoikeustilanteiden arvioinnissa. 

Suomen kampanjointi YK:n ihmis-
oikeusneuvoston jäsenyydestä sai 
onnistuneen päätöksen 14. loka-
kuuta 2021. Suomi valittiin neu-
voston jäseneksi seuraavalle kau-
delle vuosiksi 2022–2024 yhdessä 
Yhdysvaltain ja Luxemburgin sekä 
viidentoista muun maan kanssa. 
Suomen äänisaalis Länsi-Euroopan 
ja muiden maiden äänestysryh-
mässä (Te Western European and 
Others Group, WEOG), mahdol-
listi odotetun lopputuloksen. YK:n 
yleiskokouksen salaisessa lippu-
äänestyksessä Suomi sai 180 ään-
tä. Valituksi tulemiseen vaadittiin 
vähintään 97 ääntä. Äänestys tasa-
painotti karvasta pettymystä vuo-
delta 2012, jolloin Suomi oli ehdolla 
YK:n turvallisuusneuvostoon mutta 
hävisi. 

Ihmisoikeusneuvosto on YK:n 
pääasiallinen toimielin ihmis-
o i ke u k s i e n  e d i s t ä m i s e s s ä  j a  

suojelussa. Vuosittain kolmannes 
47 jäsenmaasta vaihtuu yleisko-
kouksen äänestyksessä. Neuvosto 
käsittelee temaattisia kysymyksiä, 
kuten naisten oikeuksia ja kidutuk-
sen vastaisia toimenpiteitä. Se kes-
kittyy myös konkreettisiin ihmis-
oikeustilanteisiin eri maissa, kuten 
Burundissa ja Myanmarissa. Lisäksi 
ihmisoikeusneuvosto arvioi kaikkien 
maailman maiden ihmisoikeuk-
sia kehutulla yleismaailmallisella 
määräaikaistarkastelulla (Universal 
Periodic Review, UPR). 

Neuvosto ei ole kuitenkaan vält-
tynyt kritiikiltä. Julkista nimeämistä 
järeämpien työkalujen puuttuessa 
neuvostoa on syytetty hampaatto-
maksi. Yleinen kritiikki kohdistuu 
myös siihen, että neuvoston jäse-
niksi valitaan maita, joiden ihmis-
oikeustilanne on huono. Tämän 
katsotaan vaikuttavan toimielimen 
legitimiteettiin. 

Suomen kampanjan iskulau-
seen ”A Diverse World, Universal 
Human Rights” – ”monimuotoinen 
maailma, yleismaailmalliset ihmis-
oikeudet” – tarkoituksena on vedota 
kaikkiin valtioihin niin lännessä 
kuin muualla. Painopisteet nojaavat 
Suomen aiemman ihmisoikeustyön 
varaan, eivätkä ne juuri sisällä yllä-
tyksiä. Suomi aikoo työskennellä 
muun muassa naisten ja tyttöjen 
oikeuksien, ihmisoikeuksien puo-
lustajien sekä tasa-arvoisen osal-
listumisen hyväksi. Myös ilmaston-
muutos ja uudet teknologiat ovat 
Suomelle keskeisiä. Agenda 2030 
-ohjelman kestävän kehityksen 
tavoitteiden ihmisoikeusperusta 
on tunnustettu selvästi. Vapaa-
ehtoisessa lupauksessaan YK:n 
yleiskokoukselle Suomi sitoutui 
tukemaan ihmisoikeusneuvos-
toa sen maakohtaisessa työssä. 
On niin ikään huomionarvoista, 



Ulkopoliittinen instituutti on riippumaton tutkimuslaitos, joka tuottaa korkeatasoista tutkimusta

poliittisen päätöksenteon sekä avoimen tieteellisen ja julkisen keskustelun tukemiseksi niin 

kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Korkean laadun varmistamiseksi ainakin kaksi asiantuntijaa lukee ja kommentoi kaikkien 

instituutin julkaisujen käsikirjoituksia. Julkaisut käyvät lisäksi läpi ammattimaisen kielitar-

kastuksen ja editointiprosessin. Julkaistavat näkemykset ovat kirjoittajien omia.

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

FIIA COMMENT 

C --II. ULKOPOLIITTINEN 

INSTITUUTTI 

UTRIKESPOLITISKA 

INSTITUTET 

Arkadiankatu 23 b 

PL 425 / 00101 Helsinki 

Puhelin (09) 432 7000 

Fax (09) 432 7799 

www.fiia.fi 

I 

I 

LOKAKUU 2021 15 

että Suomen kampanjalla oli laaja 
poliittinen tuki suomalaisten ulko-
politiikan päättäjien keskuudessa. 

On monta toisiinsa liittyvää 
syytä sille, miksi Suomi haki jäse-
nyyttä ihmisoikeusneuvostossa. 
Vaikka yksi perustelu on se, ettei 
Suomi ole koskaan palvellut neu-
vostossa kokonaista kolmivuotista 
kautta, syyt neuvostoon hakeutu-
miselle ovat kenties periaatteelli-
sempia kuin aiemmin. Neuvostossa 
työskenteleminen on keskeistä 
Suomen hallituksen päätökselle 
toteuttaa ihmisoikeusperustaista 
ulkopolitiikkaa vuoden 2020 ulko- 
ja turvallisuuspoliittisen selonteon 
mukaisesti. Ehdokkuus ja jäsenyys 
YK:n ihmisoikeusneuvostossa on 
konkreettinen osa periaatteellisen 
ulkopolitiikan tavoitteiden toteu-
tusta. Suomelle on myös äärimmäi-
sen tärkeää tukea sääntöperusteista 
kansainvälistä järjestelmää ja sen 
toimielimiä. Entistä punnitumpia 
äänenpainoja ihmisoikeuksien puo-
lesta tarvitaan aikoina, jolloin ihmis-
oikeuksia haastetaan. 

Suomen ei tulisi kuitenkaan 
liittyä ihmisoikeusneuvostoon liian 
korkein odotuksin. Tulevat vuodet 
eivät ole helppoja muun muassa 
siksi, että sekä vanhat että uudet 
maakohtaiset ihmisoikeustilanteet 
vaativat neuvostolta vastuuvelvol-
lisuuksien peräänkuuluttamista. 

Afganistan on esimerkki maasta, 
jossa ilmenee järjestelmällisiä ja 
mittavia, etenkin tyttöihin ja nai-
siin kohdistuvia ihmisoikeusrikko-
muksia. Koronapandemian aikana 
ihmisoikeuksien kehitys on myös 
ottanut takapakkia. Autoritaariset 
valtiot ovat Kiinan johdolla haasta-
neet YK:n ihmisoikeusjärjestelmää 
ja kritisoineet muun muassa neu-
voston erityisprosesseja sekä niiden 
raportoijia ja itsenäisiä asiantunti-
joita. Samat valtiot pyrkivät myös 
heikentämään kansalaisyhteiskun-
nan osallistumista YK:n ihmisoike-
uskoneiston toimintaan. Globaali 
ihmisoikeustilanne on laskusuh-
danteessa, ja maailmalla todistetaan 
niin ikään perääntymistä kestävän 
kehityksen tavoitteiden tähän men-
nessä saavutetusta edistyksestä. 

Positiivisena huomiona voi 
sanoa, että odotukset pohjoismai-
selle osallistumiselle ihmisoikeus-
neuvostossa ovat kasvussa. Neu-
vostossa hiljattain palvellut Islanti 
johti Filippiinien ja Saudi-Arabian 
ihmisoikeustilanteiden maakoh-
taista työtä. Myös vuoden 2021 
loppuun asti neuvoston jäsenenä 
työskentelevä Tanska on johtanut 
Saudi-Arabiaa koskevaa julkilausu-
maa. Tämä osoittaa, että Pohjoismai-
den työ voi tukea toistaan. Onnistu-
nut jäsenyys neuvostossa voi vaatia 
paitsi diplomaattista rohkeutta myös 

resursseja, yhteistoiminnan taitoja, 
hyviä yhteyksiä Genevan edustuston 
ja pääkaupungin välillä, vuorovaiku-
tusta sidosryhmien kanssa sekä val-
miutta työskennellä ahkerasti koko 
kolmivuotisen kauden ajan. Jäsenyys 
vaatii myös poliittista tukea, joka 
ulottuu kansallisten vaalikausien 
yli. Tältä osin seuraavat, vuonna 
2023 järjestettävät eduskuntavaalit 
voivat vaikuttaa Suomen suoriutu-
miseen kansainvälisesti. 

Ko t i m a i s t e n  t o i m i j o i d e n ,  
mukaan lukien kansalaisyhteis-
kunnan, median ja tutkijoiden, 
tulisi seurata Suomen jäsenyyttä ja 
tarvittaessa painostaa maata entistä 
konkreettisempiin toimenpitei-
siin. Vaikka Suomi saattaa perintei-
sesti kallistua konfikteja välttävään 
ulkopolitiikkaan, karut ajat vaativat 
vastuullista toimintaa kansainväli-
sessä ympäristössä. Suomi on jo 
osoittanut tällaista päättäväisyyttä 
johtamalla lausuntoa Egyptin ihmis-
oikeuksista neuvoston istunnossa 
maaliskuussa 2021. Tämänkaltaisen 
työn jatkaminen on välttämätöntä 
laajoihin tai järjestelmällisiin ihmis-
oikeusrikkomustilanteisiin puutut-
taessa. Vaikka neuvosto ei kykenisi 
ripeään toimintaan, voi se kuitenkin 
palvella välittäjänä nykyisten rikko-
musten ja tulevien vastuuseen vel-
voittavien toimenpiteiden välillä. 


