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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 
 

a) Mitä kansainvälisellä oikeudella tarkoitetaan?  

 
● Se tarkoittaa valtion ja järjestöjen keskinäisiä suhteita sekä valtioiden 

keskenään tekemiä sitovia sopimuksia.  
 

b) Mitä asioita kansainväliseen oikeuteen kuuluu? 
 
Esimerkiksi: 

● ihmisoikeudet (esim. YK) 

● EU:n solmimat sopimukset  

● kauppasopimukset (esim. WTO, EU) 

● kansainvälisen rikollisuuden vastustaminen  

● lasten oikeudet (esim. YK:n lapsen oikeuksien sopimus) 

● ympäristönsuojelu ja merenkulku. 
 

Tehtävä 2 
 

Pohdi, mikä merkitys kansainvälisillä tuomioistuimilla on.  

 
● Ne ohjaavat kansainvälistä oikeudenkäyttöä ja tuomitsevat kansainvälisten 

sopimusten rikkojia. 

● Ne tukevat ihmisoikeuksien toteutumista (esimerkiksi EIT). 

● Niillä on pelotevaikutus, koska kansainvälistä oikeutta loukkaavat ihmiset voivat 

myöhemmin joutua syytetyksi tuomioistuimissa.  

● Ne ehkäisevät sotarikoksia, koska niihin syyllistyvillä on uhkana joutua Haagin 

kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen. 

● Ne ratkaisevat kansallisvaltioiden välisiä riitoja. 
 

Tehtävä 3 
 

Perustele väite: Euroopan unionin lainsäädäntö on Suomen 
kansallisen lainsäädännön yläpuolella. 

 
● Jos jäsenmaan laki on ristiriidassa EU:n säätämien lakien kanssa, niin kansallista 

lakia ei sovelleta. 

● EU:n säädökset ovat jäsenmaita velvoittavia. 

● Direktiivi on lainsäädäntöohje, jonka mukaan kansallisvaltioiden tulee säätää 

kansallinen laki, jossa direktiivin tarkoitus toteutuu. 
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Tehtävä 4 
 

Isä oli tuonut luvattomasti Valko-Venäjältä Suomeen lapsensa, 
johon vanhemmilla oli yhteishuoltajuus. Isälle ja lapselle oli 

sittemmin myönnetty Suomessa turvapaikka ja pakolaisasema. 
Lapsen äiti vetosi Haagin sopimukseen ja vaati lapsen 

palauttamista Valko-Venäjälle. 
 

a) Tutustu korkeimman oikeuden asiakirjoihin (KKO:2016:65). 
Mihin päätökseen hovioikeuden ratkaisussa päädyttiin? 

 
● Hovioikeus päätti, että lapsen poisvieminen Valko-Venäjältä oli loukannut A:lle 

huoltajana kuuluvia oikeuksia, joita hän oli tosiasiallisesti käyttänyt. Se tulkitsi, 

että lapsen vieminen maasta oli lapsen huollosta ja tapaamista koskevan lain 

vastainen.  

● Hovioikeus kuitenkin oli sitä mieltä, että lapsen palauttaminen Valko-Venäjälle 

saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa lapsi joutuisi ruumiilliselle ja henkiselle 

vaaralle alttiiksi.  

● Nämä poikkeukselliset olosuhteet vaikuttivat siihen, että hovioikeus teki 

ratkaisun äidin vaatimuksen hylkäämisestä. 
 

b) Mitä korkein oikeus päätti asiasta? 
 

● Korkein oikeus muutti hovioikeuden päätöksen ja katsoi, että lapsi tulee heti 

palauttaa Valko-Venäjälle. 

● Se tulkitsi, ettei selvityksissä ole ilmennyt sellaista, että lapsi olisi vaarassa 

Valko-Venäjällä. Koska lapsi oli tuotu luvatta maahan, ei ollut syytä poiketa 

Haagin kansainvälisestä lapsia koskevasta sopimuksesta. 
 

c) Mitä kansainväliseen oikeuteen liittyviä asioita tapaukseen 

liittyy? 
 

● Haagin kansainvälisen sopimuksen mukaan lapsen luvattomasti Suomeen 

vieminen voitiin tulkita lapsikaappauksena, joka oli lapsen edun vastainen. 

● YK:n pakolaissopimus, joka määrittelee turvapaikanhakijan oikeuksia. 

● Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös, jonka mukaan lapsen 

palauttamiseen liittyvissä kysymyksissä on ensisijaisesti otettava huomioon 

lapsen etu. 
  

 
 


