
Ihmisoikeudet eivät ole
minkään maan sisäinen asia
"Tärkeiden ratkaisujen
jättäminen vain kansalliseen
harkintaan näkyi aikanaan
suomalaisessa oikeusturvassa:'
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H
elsingin Sanomien pääkirjoituk
sessa 15. syyskuuta kerrottiin Kor
keimman hallinto-oikeuden (KHO)
näyttäneen kaapin paikan Euroo

pan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT). Kyse
on KHO:n 13. syyskuuta antamasta, tahdosta
riippumatonta psykiatrista hoitoa koskevas
ta ratkaisusta. Ihmisoikeustuomioistuimen
heinäkuinen asiaa koskeva tuomio ei ole
vielä lopullinen, vaan asia voidaan Suomen
haHituksen vaatimuksesta ottaa EIT:n suu
ren jaoston ratkaistavaksi.

'VERRATTAESSA KHO:n päätöstä EIT:n tuo
mioon näyttää siltä, että EIT:n heinäkuisessa
tuomiossa on kaksi virhettä. Tuomiossa moi
titaan suomalaista mielisairaalahoidon jat
kamispäätöstä siitä, ettei päätöksentekoon
osallistuisi riippumaton lääkäri. Laajassa 60
sivuisessa tuomiossa ei mainita sitä, että
kun pakkohoidon jatkamispäätösalistetaan
hallinto-oikeuden vahvistettavaksi, asian rat
'kaisemiseen osallistuu asiantuntijajäsenenä
psykiatri.

EIT:ltä on ehkä jäänyt havaitsematta, että
päätöksentekoon on osallistunut riippuma
ton lääkäri. Se näyttää myös virheellisesti
katsoneen, että aloitevalta asiassa olisi vain
viranomaisella.

Hallinto-oikeuden lääkärijäsenestä, sen
paremmin kuin valitusmahdollisuudesta, ei
ole mainintaa tuomiossa.

Pidämme mahdollisena, että EIT:n tuomio,
josta KHO poikkesi, perustuu virheelliseen
tietoon. On korostettava, että virhe koskee
lain sisältöä: oikeilla faktoilla lopputulos
olisi ollut toinen. Sen sijaan KHO ei päätök
sessään kiistä EIT:n asemaa ihmisoikeus
sopimuksen tulkitsijana. Itse asiassa ratkaisu
perustuu EIT:n tulkintakäytännön tarkalle
analyysille.

Ei siis ollut kysymys kaapin paikan osoit
tamisesta. Tämä olisi tärkeää tiedostaa. Asia
on nimittäin aidosti hyvin vakava.

TÄRKEIDEN ratkaisujen jättäminen vain
kansalliseen harkintaan näkyi aikanaan suo
malaisessa oikeusturvassa. Muutoksen tie on
luettavissa lukuisissa EIT:n ratkaisuissa, jois
sa Suomen lain ja oikeuskäytännön on
havaittu rikkovan ihmisoikeuksia. Sitoutu
minen ihmisoikeuksiin on Suomessa hyväk
sytty suurella yksimielisyydellä kirjaamalla
asia perustuslakiin.

Perustuslain mukaan julkisen vallan on
turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuk
sien toteutuminen. Perusoikeuksia uudistet
taessa hallituksen esityksessä eduskunnalle
todettiin, että säännös ulottaisi julkisen
vallan turvaamisvelvollisuuden kansainväli-

"On muistettava kohdistaa
kritiikki oikealle taholle."

sissä sopimuksissa turvattuihin ihmis
oikeuksiin. Viimeksi mainittujen sisällön
kerrottiin määrittyvän kansainvälisten val
vontaelinten käytännössä.

E1T:n aseman kyseenalaistaminen perin
teisiin kansallisiin ratkaisuihin vedoten
kyseenalaistaa Suomen perustuslain lähtö
kohdan. Ihmisoikeudet eivät ole minkään
maan sisäinen asia.

EIT ON kriisissä. Jokaisen EIT:n tuomarin
vastuulla on 3500 ratkaisematonta asiaa ja
koko ajan kertyy uusia valituksia. Suurin osa
siivotaan pois yhden tuomarin ratkaisulla.
Vain noin viisi prosenttia valituksista lähete
tään vastaajana olevan hallituksen kommen
toitavaksi. Niistä valikoituvat tuomiot, joilla
kehitetään ihmisoikeuksia.

Euroopan neuvoston jäsenmaiden halli
tukset - ei EIT - päättävät siitä, onko EIT:llä
riittävästi henkilökuntaa ja sujuvat toiminta
tavat.

On muistettava kohdistaa kritiikki oikealle
taholle. EIT:n uuvuttavan työtaakan myötä
syntyviä virheitä ei pidä ylidramatisoida ja
käyttää niitä perusteena vaadinaessa paluu
ta entiseen, jossa perus- ja ihmisoikeuksilla
ei ollut sijaa tuomioistuinten harkinnassa.
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