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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman tausta ja lähtökohdat 

 

”Juridisesti kuolema määritellään aivokuolemaksi. Elämä voi jatkua kehossa, vaikka ihminen 

on kuollut, mikä tekee elinsiirrot mahdolliseksi.”1 

Vuonna 2018 hieman yli 140 000 ihmishenkeä pelastui elinsiirtotoiminnan ansiosta.2 Elinsiir-

teistä on kuitenkin suuri pula muun muassa väestön ikääntymisen, ihmisten eliniän nousun ja 

epäterveellisten elintapojen vuoksi. Karkeiden arvioiden mukaan maailmanlaajuinen tarve 

elinsiirroille on lähes 20-kertainen verrattuna tehtävien siirtojen määrään.3 Esimerkiksi Suo-

messa elinsiirtoa odottaa tällä hetkellä yli 550 henkilöä, ja joka vuosi noin 5−10 prosenttia 

elinsiirtoa odottavista potilaista kuolee, koska heille sopivaa siirrännäistä ei löydy riittävän no-

peasti.4 Pula elimistä onkin edesauttanut rajat ylittävän elinkaupparikollisuuden kasvua ja toi-

minnan laajamittaista järjestäytymistä sekä johtanut vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin5.  

Vaikka laillinen elinsiirtotoiminta on lisääntynyt lääketieteellisen kehityksen, lainsäädäntö-

muutosten ja ihmisten tietoisuuden kasvun seurauksena noin 20 prosentilla viime vuosikym-

menen aikana6, on tehtyjen ja dokumentoitujen laittomien elinsiirtojen määrä tästä huolimatta 

huolestuttava. Varovaisten arvioiden mukaan laittomien elinsiirtojen määrä kaikista maailman-

laajuisesti suoritettavista elinsiirtotoimenpiteistä on 5–10 prosentin suuruusluokkaa7, tosin to-

dellisista luvuista ei ole tarkkaa tietoa laittoman elinsiirtotoiminnan hämäräperäisen luonteen 

ja korruption vuoksi. Määrän on kuitenkin epäilty todellisuudessa olevan paljon suurempi.8 

Kansainväliset markkinat ja rajat ylittävä rikollisuus hyötyvät globalisaatiosta, nykyteknologi-

asta ja uusista kuljetustavoista. Näin on myös elinkaupan osalta. Elinkauppa kohdistuu usein 

                                                           
1 Arkkiatri Risto Pelkonen: "Juridiskt definieras döden med hjärndöd. Livet kan fortsätta i kroppen fastän män-

niskan är död, vilket gör organtransplantationer möjliga.” artikkelissa Östman 2014. 
2 GODT 2019. Saatavilla olevissa luvuissa on huomioitu ainoastaan virallisesti rekisteröidyt munuais-, maksa-, 

sydän-, keuhko-, suoli- ja haimasiirrot. Esimerkiksi Kiinasta ja Intiasta ei ole saatavilla virallisia lukuja. 
3 Mäkisalo 2017, s. 2439. 
4 Mäkisalo – Koivusalo 2019. 
5 Ks. esim. The State v. Netcare Kwa-Zulu (Proprietary) Limited sekä Matas – Kilgour 2007. 
6 Mäkisalo 2017, s. 2439. Yleisin siirrettävä elin, niin laillisen järjestelmän kuin tällaisen ulkopuolella, on munu-

ainen. 
7 Shimazono 2007, s. 959 sekä Efrat 2016. 
8 Mäkisalo 2017, s. 2439. Esimerkiksi Kiina on myöntänyt käyttäneensä kuolemaantuomittujen vankien elimiä 

elinsiirtotoimenpiteissä. Ks. lisää Matas – Kilgour 2007, s. 40. 
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köyhiin ja kouluttamattomiin sekä muuten heikommassa asemassa oleviin ihmisiin kehitys-

maissa9, kun taas siirteensaajat ovat tavallisesti varakkaita henkilöitä länsimaista taikka Lähi-

idästä.10 Myös Suomesta tiedetään ihmisten lähteneen ulkomaille elinsiirtoa varten, tosin hei-

dän kohdalla ei ole tietoa siitä, onko asiassa syytä epäillä rikosta.11 Tällainen seikka kuitenkin 

vain vahvistaa kuvaa elinkauppailmiön peitellyistä ja vaikeaselkoisista piirteistä, jotka osaltaan 

tekevät elinkaupparikollisuuden tunnistamisesta, tutkinnasta ja syyttämisestä haastavaa. 

Ensimmäinen kansainvälinen elinkauppaa koskeva sopimusinstrumentti, Euroopan neuvoston 

elinkauppasopimus12 pyrkii vastaamaan elinkauppaan liittyviin rikos- ja prosessioikeudellisiin 

ongelmiin sekä torjumaan lainsäädännöllisin keinoin elinkauppaa ja sen mukanaan tuomia si-

vuilmiöitä. Vuonna 2018 voimaan tullut ja sopimusvaltioita velvoittava elinkauppasopimus 

mahdollistaa kriminalisoinnin kohdistamisen koko elinkaupan toimintaketjuun ja edellyttää so-

pimusvaltioilta tarvittavia toimenpiteitä lainkäyttövallan yhtenäistämiseksi ja yhteistyön tehos-

tamiseksi. Sopimusta onkin luonnehdittu ”vallankumoukselliseksi instrumentiksi, joka sulkee 

kansainvälisen oikeuden aukot” elinkaupparikollisuuden alalla.13 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja rajaukset 

 

Tutkielman tavoitteena on esittää lainopillinen analyysi elinkauppaa koskevan rikosoikeudel-

lisen sääntelyn tilasta Suomessa. Elinsiirtotoiminnasta ei ole aiemmin kirjoitettu Suomessa ri-

kosoikeudellisesta näkökulmasta, ja erityisesti EN:n elinkauppasopimuksen hiljattaisen voi-

maantulon myötä aihe on ajankohtainen. Aiheen ollessa kansallisesta näkökulmasta katsottuna 

uusi, tuodaan tutkielmassa melko yksityiskohtaisestikin esiin merkittävimmät elinkaupan estä-

miseksi säädetyt kansalliset, monikansalliset ja kansainväliset säädökset, joista tärkeimpänä 

voidaan pitää elinkauppasopimusta. Elinkauppa on perinteisesti liitetty osaksi ihmiskauppaa, 

mutta elinkauppasopimuksen voimaantulon myötä elinkauppa itsenäisenä oikeudellisena kä-

                                                           
9 EP 2016, kohta 45 sekä Danovitch ym. 2013, s. 1307. 
10 Muun muassa Yhdysvalloista, Kanadasta, Saudi-Arabiasta ja Israelista on matkustanut tutkimusten mukaan 

eniten potilaita ulkomaille laitonta elinsiirtoa varten, kun taas luovuttajat ovat suurelta osin olleet kotoisin Intiasta, 

Kiinasta, Egyptistä ja Pakistanista. ks. lisää Canales ym. 2006, s. 1658–1661, Gill ym. 2011, s. 1026–1031, Sche-

per-Hughes 2005, s. 26 sekä Shimazono 2007, s. 957. 
11 Mäkisalo – Koivusalo 2019. 
12 7.6.2020 mennessä kuitenkin ainoastaan yhdeksän valtiota on ratifioinut sopimuksen. Suomi ei ole liittynyt 

sopimukseen. 
13 Van Assche ym. 2019, s. 10. 
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sitteenä ja elinkaupan tekomuotojen moniulotteisuus ovat saaneet osakseen yhä enemmän huo-

miota. Tästä lähtökohdasta käsin tutkimus etsii vastausta yhteen pääkysymykseen, jota täyden-

tää kaksi alakysymystä: 

Onko Suomessa voimassa oleva elinsiirrännäisiä koskeva rikosoikeudellinen sääntely 

tarpeeksi tehokasta elinkaupan torjumiseksi? 

i. Mitä on elinkauppa? 

ii. Mikä oikeuttaa elinkaupan kriminalisoinnin ja kriminalisoinnin mahdollisen laajen-

tamisen? 

Ensimmäisen alakysymyksen avulla tutkimuksessa selvitetään elinkauppailmiön syitä ja elin-

kauppaa koskevan rikosoikeudellisen sääntelyn suhdetta ihmiskauppaan. Jotta toista alakysy-

mystä, eli elinkauppakriminalisoinnin ja kriminalisoinnin mahdollisen laajentamisen oikeu-

tusta, voidaan tarkastella, on ensin ymmärrettävä elinkauppa itsenäisenä, ihmiskaupasta erilli-

senä tekona. Kriminalisoinnin legitimiteetin arvioinnissa otetaan huomioon kriminalisointipe-

riaatteet sekä perusoikeusjärjestelmän kriminalisoinneille asettamat vaatimukset, joiden kautta 

pystytään paremmin arvioimaan pääkysymystä, eli elinsiirtoja koskevan kansallisen rikoslain-

säädännön tehokkuutta ja tätä kautta edelleen elinkauppasopimuksen kansallisen implemen-

toinnin tarpeellisuutta. Tässä erityistä huomiota kiinnitetään elinluovuttajan ja siirteensaajan 

rikosoikeudelliseen asemaan. Tutkimuskysymyksen tarkastelussa on pidettävä mielessä elin-

kauppakriminalisoinnin perimmäinen tavoite eli elinkaupan maailmanlaajuinen torjuminen. 

Suomessa elinsiirtoihin kohdistuva sääntely sisältyy pääasiassa ihmisen elimien, kudoksien ja 

solujen lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin (101/2001). Tämä tutkimus on kuitenkin 

rajattu koskemaan ainoastaan elimiä ja näillä elimillä käytävää kauppaa koskevaa sääntelyä. 

Tutkimuksessa ei siis oteta huomioon kudoksia ja soluja eikä esimerkiksi alkioita ja verta kos-

kevaa sääntelyä. Tällaiseen rajaukseen on päädytty tutkielmalta edellytettävän rajausvaatimuk-

sen sekä tutkimuksen johdonmukaisuuden vuoksi. Rikosoikeudellisen tutkimuskysymyksen 

johdosta tutkielmassa ei myöskään mennä kovin syvälle kudoslain ja kansainvälisten instru-

menttien elinsiirtotoimintaa yleisesti käsittelevään sääntelyyn, vaan keskitytään lähinnä tarkas-

telemaan tällaista sääntelyä siltä osin, kuin se on rikosoikeudellisen lainsäädännön ja tutkimus-

kysymyksen kannalta relevanttia. 
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1.3 Tutkimusmetodi ja rakenne 

 

Sopivan tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttavat erityisesti tieteenala sekä tutkimuksen 

kohde.14 Oikeustieteellisen tutkimuksen metodit voidaan jaotella lainopin, oikeusteorian sekä 

oikeuden monitieteiden, kuten oikeussosiologian, mukaisesti.15 Oikeustiedettä kuvaa sen ”me-

todinen avoimuus”16, minkä vuoksi tutkimusmenetelmät asettuvatkin oikeustieteellisessä tut-

kimuksessa usein päällekkäin17. Näin on myös nyt kyseessä olevassa tutkimuksessa. 

Tutkielmassa näkyy ensinnäkin oikeussosiologisen tutkimusmetodin vaikutus tutkimukseen. 

Oikeussosiologia hyödyntää yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmiä ja sen tutkimuskohteena 

on oikeus yhteiskunnallisena ilmiönä.18 Elinkaupparikollisuutta ei voida ymmärtää ilman, että 

sen yhteiskunnallisia syitä ja yhteyksiä tarkastellaan. Tämän johdosta tutkimusta varten on 

haastateltu elinsiirto- ja maksakirurgian erikoislääkäri Heikki Mäkisaloa, valtakunnallista elin-

luovutuskoordinaattori ja anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Anna-Maria Koivusaloa 

sekä ylitarkastaja Terhi Tafaria ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä19. Tutkielmassa on 

siis käytetty laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää20 haastattelujen muodossa. 

Haastattelujen avulla on selvitetty haastateltujen kokemuksia ja näkemyksiä elinkaupasta, jotta 

elinkaupparikollisuutta ja sen ihmiskauppaliitännäisyydestä johtuvia ongelmakohtia voidaan 

ymmärtää syvällisemmin. 

Oikeustieteen alaan kuuluvan tutkimuksen perinteisimpänä metodina voidaan kuitenkin pitää 

lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa, jonka tutkimuskohteena on voimassa oleva oikeus ja jolla 

on myös tässä tutkielmassa merkittävä asema tutkimusmenetelmänä. Lainopin avulla selvite-

tään voimassa olevan oikeuden sisältöä tulkitsemalla ja systematisoimalla sitä. Tulkinta sisäl-

tää oikeusnormeja koskevia normikannanottoja sekä oikeusnormin sisältöön kohdistuvia tul-

kintakannanottoja.21 Tällaista lainopillista lähestymistapaa kutsutaan myös käytännölliseksi 

                                                           
14 Hirvonen 2011, s. 4-5 ja 8. 
15 Ks. lisää Hirvonen 2011, s. 36–54 sekä Husa ym. 2005, s. 13–17. 
16 Hirvonen 2011, s. 8. 
17 Husa ym. 2005, s. 16. 
18 Hirvonen 2011, s. 29 ja 54. 
19 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on sosiaali- ja terveysministeriön alainen elin, joka pyrkii tunnistamaan 

ihmiskaupan uhreja ja joka tarjoaa uhreille vastaanottolain perusteella sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. 
20 Kainulainen 2004, s. 17–20. 
21 Hirvonen 2011, s. 21–26 sekä Husa ym. 2005, s. 13. 
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lainopiksi. Oikeuden systematisointi puolestaan voidaan käsittää teoreettisen lainopin mene-

telmäksi, jossa systematisointi kohdistuu tietyn oikeudenalan yleisiin oppeihin ja käsitteisiin.22 

Rikosoikeudellisessa tutkimuksessa rikoslainopilla on keskeinen merkitys, sillä rikosoikeudel-

linen laillisuusperiaate asettaa tulkinnalle ja tulkintasuosituksille rajoja.23 Tutkielmassa käyte-

tään tutkimusmetodina niin käytännöllisen kuin teoreettisen rikoslainopin metodeja. Käytän-

nöllinen lainoppi tutkimuksessa näkyy sekä kansallisiin että kansainvälisiin ihmis- ja elinkaup-

pasäännöksiin kohdistuvina normi- ja tulkintakannanottoina, jotka on tehty sanamuodon mu-

kaisen ja systemaattisen tulkinnan menetelmin. Tarkasteluun on sisällytetty myös vertailevan 

tulkinnan menetelmä, sillä tutkimuksessa selvitetään myös sitä, miten elinkauppaa on säännelty 

muissa valtioissa ja minkälaisen sisällön lainsäädäntö on kyseisissä valtioissa saanut24. 

Käytännöllisen lainopin lisäksi tutkielmassa hyödynnetään teoreettista rikoslainoppia voi-

massa olevan elinkauppanormiston systematisoinnin myötä. Tutkimuksessa pyritään havain-

nollistamaan elinkaupparikosten käsitteistöä ja asemaa niin kansallisessa rikosoikeudessa kuin 

EU- ja kansainvälisessä rikosoikeudessa. Teoreettisen lainopin menetelmä kytkeytyy myös 

elinkauppakriminalisoinnin oikeutuksen tarkasteluun, sillä oikeutusta arvioitaessa apuna hyö-

dynnetään teoreettisen lainopin osaksikin katsottuja oikeusteoreettisia tutkimusmenetelmiä. 

Oikeusteorian tutkimuskohteisiin sisältyvät keskeisesti muun muassa oikeuden tulkinta-, so-

veltamis- ja argumentaatioteoriat sekä oikeuden pätevyysteoriat25. Kun kyse on rikosoikeudel-

lisesta oikeusteoriasta, kohdistuu tutkimus muun muassa rikoslainopin tutkimusmenetelmiä 

hyödyntäen rikosoikeuden käytön ja käsitteistön perusteisiin, kuten kriminalisointiperiaattei-

siin.26  

Lainoppi kytkeytyy oikeuslähdeoppiin27, joka määrittelee sallittujen oikeuslähteiden käytön 

alan. Rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta seuraa rikosoikeudellisen lainsäädännön sekä 

sen tulkinnan sitominen kirjoitettuun lakiin.28 Pääasiallisena lähdemateriaalina tutkielmassa 

onkin käytetty kansallista rikoslakia ja kudoslakia, Euroopan neuvoston biolääketiedesopi-

musta, elinkauppasopimusta ja ihmiskauppasopimusta sekä näiden säädösten esitöitä. Elin-

                                                           
22 Siltala 2003, s. 109–110 sekä Melander 2016, s. 9-10. 
23 Melander 2016, s. 9. 
24 Husa ym. 2005, s. 15. 
25 Hirvonen 2011, s. 27. 
26 Lappi-Seppälä 1997, s. 192 sekä Hirvonen 2011, s. 54. 
27 Hirvonen 2011, s. 26. 
28 Melander 2016, s. 22. 
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kaupparikokset ovat kansainvälisiä rikoksia, joten tutkielmassa on siis väistämättä esillä kan-

sainvälinen näkökulma. Lisäksi lähdemateriaali koostuu niin kotimaisesta kuin ulkomaisesta 

rikosoikeudellisesta kirjallisuudesta sekä eri valtioiden elinsiirtotoimintaa ja elinten irrottamis-

tarkoituksessa tapahtuvaa ihmiskauppaa koskevasta oikeuskäytännöstä. Kyseisen lähdemateri-

aalin tarkastelun tavoitteena on lainopillisesti selvittää voimassa olevan elinkauppasääntelyn 

sisältöä, sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta sekä muiden oikeuslähteiden merkitystä elinkaup-

pasääntelylle. Tutkimuskysymyksen liittyessä läheisesti bio- ja lääkeoikeuteen, on tutkiel-

massa rikosoikeudellisen materiaalin lisäksi käytetty terveysoikeutta ja ihmisoikeuksia koske-

vaa aineistoa.  

Tutkielma rakentuu viidestä luvusta. Johdannon jälkeen tutkielman toisessa, ensimmäisessä 

varsinaisessa pääluvussa pyritään hahmottamaan elinkauppailmiön syitä ja elinkauppaan liit-

tyviä ongelmia sekä esitetään elinkaupan kansainvälisesti hyväksytty määritelmä. Kolman-

nessa luvussa havainnollistetaan elinkaupan ja elinten irrottamistarkoituksessa tapahtuvan ih-

miskaupan suhdetta sekä näihin käsitteisiin liittyviä ongelmia oikeuskäytännön kautta. Tämä 

on tärkeää, jotta ihmiskaupan ja elinkaupan eroavaisuudet tulevat ilmi konkreettisemmalla ta-

valla ja jotta näiden eroavaisuuksien merkitystä voidaan peilata voimassa olevaan kansalliseen 

elinkauppasääntelyyn ja sen tehokkuuteen. Tätä seuraten kolmannessa luvussa arvioidaan sitä, 

minkälaisia muutoksia kansalliseen rikosoikeudelliseen lainsäädäntöön olisi tehtävä, jotta lain-

säädäntö vastaisi kansainvälisesti suositeltua tasoa elinkaupan torjumiseksi. Lisäksi luvussa 

nostetaan esiin EU:n rooli ja kansainvälisen yhteistyön merkitys elinkaupparikollisuuden hil-

litsemisessä. 

Neljännessä luvussa tarkastellaan elinkauppasääntelyn taustalla vaikuttavia tekijöitä ja tavoit-

teita sekä yleisesti elinkauppakriminalisoinnin ja kriminalisoinnin kansallisen laajentamisen 

oikeutusta perusoikeuksien rajoitusdoktriinin ja kriminalisointiperiaatteiden asettamien vaati-

musten valossa. Legitimiteetin kannalta on tärkeää pohtia mahdollisista rikosoikeudellisista 

muutoksista seuraavia vaikutuksia, muutosten yhteiskunnallista tarvetta sekä niiden välttämät-

tömyyttä. Tässä erityisen huomion kohteena ovat rikosoikeudellisen vastuun yleiset edellytyk-

set ja rangaistusteoriat elinluovuttajan ja siirteensaajan näkökulmasta katsottuna. Kun kolman-

nessa luvussa analysoidaan kansalliseen elinkauppasääntelyyn kohdistuvia muutospaineita, 

neljännessä luvussa tarkastellaan tällaisten muutosten tarvetta sekä oikeutusta. Viidennessä ja 

viimeisessä luvussa kootaan yhteen tutkimustulokset ja esitetään niistä johdettavat johtopää-

tökset elinkauppaa koskevan rikosoikeudellisen sääntelyn tehokkuudesta.  
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2 ELINSIIRROT JA ELINKAUPPARIKOKSET 

2.1 Elinkauppailmiön syntyminen  

 

Elinsiirtotoimintaa on harjoitettu jo ainakin lähemmäs 2000 vuoden ajan29, mutta elinsiirrot 

ihmisestä toiseen ihmiseen ovat suhteellisen uusi lääketieteellinen ilmiö. Vaikka Neuvostolii-

tossa yritettiin jo vuonna 1933 useamman kerran operoida ihmisten välistä munuaisensiirtoa, 

ensimmäisen onnistuneen munuaisensiirron toteuttivat tohtorit Joseph Murray ja David Hume 

Yhdysvalloissa vasta yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 1954.30 Tätä historiallista 

onnistumista seurasi 1960-luvulla suoritettu ensimmäinen onnistunut sydänsiirto Etelä-Afri-

kassa.31 Suomessa ensimmäinen munuaisensiirto tehtiin vuonna 1964 ja ensimmäinen maksan-

siirto vuonna 1982.32 

Viimeisten vuosikymmenten aikana tehdyn tutkimustyön ja tekniikan kehittymisen ansiosta on 

erilaisten elinsiirtojen onnistumisprosentti kasvanut huomattavasti. Viimeistään 1980-luvulla 

kävi selväksi, että siinä missä elinsiirrot mullistivat hyvällä tavalla lääketieteellisen tutkimuk-

sen ja hoidon, liittyi elinsiirtoihin myös suuri kaupallinen kiinnostus. Erityisesti munuaissai-

rauksista kärsivien ihmisten kiinnostus niin teollistuneissa kuin köyhemmissäkin valtioissa 

elinsiirtoja kohtaan kasvoi. Tarjonnalla ei enää pystytty vastaamaan kysyntään, mikä puoles-

taan houkutteli rikollisryhmiä mukaan elinsiirtotoimintaan ja synnytti laittomat elinkauppa-

markkinat.33 

Hieman kärjistetysti sanoen elinsiirtoja alkoivat etuoikeutetusti saamaan varakkaat henkilöt, 

kun taas luovuttajiksi elinkauppamarkkinoille päätyivät taloudellisesti heikommassa asemassa 

                                                           
29 Huhtamies 1997, s. 1246. Sanskritinkielinen ja lääketieteellinen Sushruta Samhita -kokoelma noin vuodelta 450 

jaa. sisältää yhden varhaisimmista dokumentoiduista todisteista ihonsiirtomenetelmästä, jota hindut käyttivät. 

Tällä niin sanotulla intialaisella ihonsiirtomenetelmällä siirrettiin potilaan omaa ihoa siirteen vaatimaan paikkaan. 

Tyypillisin korjaus oli nenänkorjaus, sillä nenän silpominen oli Intiassa yleinen rangaistus esimerkiksi varkauteen 

syyllistymisestä. Korjaustoimenpide toteutettiin siten, että potilaan otsasta otettiin ihonpala, joka käännettiin ne-

nän päälle. 
30 Bradley – Hamilton 2001, s. 7 ja 14-15. 
31 Chang 1995, s. 1. 
32 Huhtamies 1997, s. 1251 sekä HE 110/1984 vp, s. 3. 
33 Tilney 2006, s. 1493. Esimerkiksi EN:n alaisuudessa toimivan oikeudellisten asioiden ja ihmisoikeuksien va-

liokunnan esittelijän laatimasta raportista ilmenee vahvoja viitteitä siitä, että Albanian alueella on heti Jugoslavian 

hajoamissotien päätyttyä ja ennen kansainvälisten joukkojen saapumista rauhoittamaan tilannetta irrotettu serbia-

laisilta ja albaanialaisilta sotavangeilta elimiä ja että heitä on kuljetettu elinsiirtoja varten ulkomaille Kosovon 

vapautusarmeijan toimesta. Todistajalausuntojen mukaan vangit tapettiin ensin ampumalla heitä päähän, jonka 

jälkeen suoritettiin elimen irrottamistoimenpide. Tällainen menettelytapa ei vaadi kehittyneitä kirurgisia toimen-

piteitä ”valvotuissa kliinisisissä olosuhteissa” eikä esimerkiksi anestesian käyttöä. Ks. lisää Marty 2011. 
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olevat ihmiset. 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa elinkauppaan liittyvä epäoikeuden-

mukaisuus ja hämärä toiminta nousivat otsikkoihin ympäri länsimaita, mikä puolestaan johti 

lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi Euroopassa Euroopan neuvoston ministeriko-

mitea hyväksyi toukokuussa 1978 elinsiirtoja koskevan julistuksen34, jonka mukaan ihmisestä 

peräisin olevilla elimillä ja kudoksilla ei saa käydä kauppaa. Ei sitova, poliittinen julistus vah-

vistettiin vuonna 1987 Pariisissa Euroopan terveysministerien kolmannessa konferenssissa.35 

Julistuksen sisältämä ihmiskehoa koskeva hyötymiskielto on elinsiirtotoiminnan perustavan-

laatuinen periaate ja lähtökohta. 

Pohjoismaiden neuvosto puolestaan antoi jo vuonna 1969 suosituksen elinten ja kudosten lää-

ketieteellistä käyttöä koskevan lainsäädännön yhtenäistämisestä.36 Suomessa ensimmäinen 

elinsiirtoja ja elävältä ihmiseltä irrotettavia kudoksia ja elimiä koskeva laki, vanha kudoslaki, 

tuli voimaan vuonna 1985 kumoten vuoden 1958 kudossiirtolain. Vanhan kudoslain 11 §:ssä 

säädettiin kielletyksi luovuttajalle tai hänen oikeudenomistajalleen luvattava tai suoritettava 

korvaus ja 13 §:ssä vahvistettiin kudossiirtolain pykälä, joka koski lain tai sen nojalla annettu-

jen säännösten tai määräysten rikkomista. Kyseistä kriminalisointia täsmennettiin seuraavan 

kerran kuitenkin vasta vuoden 2001 lainsäädäntöuudistuksella, kun nykyinen kudoslaki astui 

voimaan. 

Lainsäädännöllisistä toimenpiteistä huolimatta laittoman elinsiirtotoiminnan kitkemiseksi ei 

viimeisten vuosikymmenten aikana ole löydetty kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja. Elinten tar-

jontaan vaikuttavat muun muassa taloudellinen eriarvoisuus, yhteiskunnallisten järjestelmien 

korruption taso sekä elinsiirtokirurgian erilainen kehitysaste eri puolilla maailmaa. Onnistuneet 

elinsiirrot vaativat hyvin organisoidun ja ammattitaitoisen toteuttajakunnan, mutta valitetta-

vasti monissa maissa on kulttuurisista, sosioekonomisista ja terveydenhuollon sallimattomista 

rakenteista johtuvien syiden vuoksi kehittymätön elinluovutusjärjestelmä.37 Tämä on johtanut 

siihen, että tarjolla olevat elimet eivät päädy niitä tarvitseville. Myös kansalaisten elinsiirtotoi-

                                                           
34 EN:n ministerikomitea 1978. 
35 Helleenien tasavallan aloite 2003, s. 27. 
36 HE 110/1984 vp, s. 3. Maailman lääkäriliitto laati vuonna 1964 Helsingin julistuksen, joka sisältää lääketieteel-

lisessä tutkimuksessa noudatettavat eettiset periaatteet. Myöhemmin monet näistä periaatteista on otettu mukaan 

muun muassa jäljempänä lähemmin tarkasteltavaan biolääketiedesopimukseen. 
37 Columb 2015, s. 21–22 sekä Caplan ym. 2009, s. 18. 
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mintaan kohdistamat asenteet sekä terveydenhuoltoammattilaisten valmius huomioida mahdol-

liset luovuttajat aivokuolemaan johtaneissa tapauksissa ovat elinten määrään vaikuttavia mer-

kittäviä tekijöitä.38 

Elimiin kohdistuvan pulan ohella yksi suurimmista elinkauppatoiminnan mahdollistavista te-

kijöistä on se, ettei elinsiirtotoimintaa ole säännelty riittävällä tavalla eikä elinkauppaa ole sää-

detty rangaistavaksi.39 Tällöin elinsiirtotoimintaan ei välttämättä kohdisteta tehokasta valvon-

taakaan. Mikäli elinkauppa kuitenkin tosiasiassa on kriminalisoitu, voi myös olla niin, että ri-

kosoikeudellinen lainsäädäntö ei huomioi elinkaupan moniulotteisuutta riittävällä tavalla tai 

kriminalisoinnin täytäntöönpano on erinäisistä syistä tehotonta. 

Toisaalta, kuten tutkielmassa myöhemmin tullaan havaitsemaan, myös kansainvälinen yhteis-

työ valtioiden välillä elinkaupan kitkemiseksi on yhä melko voimatonta, eivätkä toimivaltaky-

symykset monissa tilanteissa ole tarpeeksi selkeitä ja joustavia. Jos esimerkiksi valtio, jossa 

rikos on tehty, ei ole kykeneväinen tai halukas ryhtymään toimenpiteisiin rikoksen tutki-

miseksi, jäävät keinot puuttua elinkauppaan usein puutteellisiksi. Tällaisessa tilanteessa uni-

versaaliperiaatteesta40 voi olla apua, koska se mahdollistaa valtion tuomiovallan käytön myös 

sellaisissa tilanteissa, joissa rikos on tehty ulkomailla ulkomaalaisen toimesta eikä rikos louk-

kaa tuomiovaltaa käyttävän valtion kansalaisia eikä intressejä.41 Joka tapauksessa erilaisia me-

nettelytapoja eettisesti ongelmallisen elinkaupan torjumiseksi on kehitettävä, sillä elimiin koh-

distuva valtava pula ja lainsäädännön aukot eivät elinkaupparikollisuutta ainakaan hidasta. 

Elinkaupalle elinkauppasopimuksen myötä annetun ja kansainvälisesti hyväksytyn oikeudelli-

sen määritelmän toivotaan yhtenä tekijänä edesauttavan tietoisuuden lisääntymistä elinkaup-

parikollisuuden osalta. 

                                                           
38 HE 93/2000 vp, s. 4-5. Mahdollisten luovuttajien havaitseminen voi kuitenkin usein olla vaikeaa, sillä elin-

luovuttajiksi soveltuvien terveiden henkilöiden kuolema tapahtuu usein äkillisesti, ja hoitohenkilökunnan on täl-

löin nopealla aikataululla ilmoitettava suru-uutinen vainajan omaisille, selvitettävä vainajan elinsiirtosoveltuvuus 

sekä valmisteltava elinsiirtotoimenpide. 
39 Ks. lisää Danovitch ym. 2013, s. 1308–1309 siitä, minkälaisia seurauksia lainsäädäntömuutoksilla on ollut elin-

siirtotoimintaan. 
40 Universaaliperiaatteesta säädetään Suomessa rikoslain 1 luvun 7 §:ssä. Tuomiovalta perustuu valtiota velvoit-

tavaan kansainväliseen sopimukseen tai muuhun kansainvälisesti velvoittavaan säädökseen tai määräykseen. Kan-

sainvälisistä velvoitteista johtuvien rikosten lisäksi soveltuvien rikosten piiriä on Suomen rikoslaissa tarkennettu 

lain 1 luvun 7 §:n 3 momentissa sekä asetuksessa rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta (627/1996), joissa luetel-

laan universaaliperiaatteen alaan kuuluvat rikokset. Suomessa universaaliperiaatetta on sovellettu Ruandan kan-

sanmurhaa koskevassa tapauksessa, jossa joukkotuhonnasta syytetyllä ja lopulta joukkotuhonnasta rangaistukseen 

tuomitulla ruandalaismiehellä ei ollut rikoksen tekoaikaan minkäänlaista yhteyttä Suomeen. Periaatetta sovellet-

tiin, koska syytetty oli sittemmin muuttanut asumaan Suomeen. 
41 Kimpimäki 2005, s. 71–72. 
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2.2 Elinkaupparikosten määrittely 

 

Yleisesti elimiin kohdistuvalla kaupankäynnillä (eng. organ trade / transplant commercialism) 

tarkoitetaan vaihdantaa, jonka kohteena on kaupallisena hyödykkeenä ihmiselin. Kaupankäynti 

pitää sisällään elimeen kohdistuvan osto-, myynti- tai muun käyttötoimenpiteen hyötymistar-

koituksessa.42 Elinkaupan (eng. organ trafficking) käsite sen sijaan on laaja ja rikosoikeudelli-

sesta näkökulmasta katsottuna suhteellisen uusi käsite. Ennen vuonna 2018 voimaantullutta 

EN:n elinkauppaa koskevaa yleissopimusta ei elinkaupalla laajassa merkityksessä ollut yksit-

täistä kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. Laaja-alaisuutensa vuoksi elinkaupan määri-

telmä on tutkielman tutkimuskysymyksen kannalta tärkeää käydä läpi.  

Aiemmin elinkauppana saatettiin pitää kaikenlaista sellaista elinluovutukseen ja elinsiirtoihin 

liittyvää toimintaa, jonka pääasiallisena tavoitteena oli taloudellinen hyötyminen. Toisten mää-

ritelmien mukaan puolestaan mitä tahansa laittomaksi säädettyä tekoa elinluovutuksiin ja elin-

siirtoihin liittyen olisi voitu pitää elinkauppana.43 Laajassa merkityksessä elinkaupan katsottiin 

myös liittyvän ihmiskauppaan (eng. human trafficking). Vuonna 2008 annetussa elinkauppaa 

ja elinsiirtoturismia koskevassa Istanbulin julistuksessa44 elinkauppa määriteltiinkin miltei sa-

nasta sanaan Palermon sopimuksen lisäpöytäkirjan 3(a) artiklan ihmiskauppa-määritelmän mu-

kaisesti. Silloisen Istanbulin julistuksen mukaan elinkauppaa oli elävien tai kuolleiden henki-

löiden taikka heidän elintensä45 hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva värväys, kuljettaminen, 

siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen elinten irrottamiseksi elinsiirtotoimintaa varten 

voimankäytöllä uhaten, voimaa käyttämällä, muulla tavalla pakottamalla, sieppaamalla, vilpil-

lisellä menettelyllä, harhaanjohtamalla, valtaa väärinkäyttämällä tai haavoittuvaa asemaa hy-

väksikäyttämällä taikka ottamalla toinen määräysvaltaan maksamalla korvauksen toista mää-

räysvallassaan pitävälle henkilölle tai vastaanottamalla tällaiselta henkilöltä sellainen korvauk-

sen. 

                                                           
42 Istanbulin julistus 2008. 
43 Caplan ym. 2009, s. 12. Laajan määritelmän mukaan elinkauppaa olisi esimerkiksi kudoslain 25 §:n 1 momentin 

4 kohdassa säädetty kielto laiminlyödä elimiä koskevista vakavista vaaratilanteista ja haittavaikutuksista ilmoit-

taminen. 
44 Istanbulin julistus ei ole sopimuksen tapaan sitova, mutta tukensa sille on antanut yli 135 kansallista ja kansain-

välistä lääketieteellistä järjestöä sekä valtiollista, elinsiirtoihin keskittynyttä organisaatiota. 
45 Palermon sopimuksen lisäpöytäkirja ja EN:n ihmiskauppasopimus eivät kuitenkaan käsitä elinten irrottamista 

kuolleelta taikka jo irrotettujen elinten kauppaa. 
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Vuonna 2018 julistusta muutettiin vastaamaan kansainvälisen elinkauppasopimuksen krimi-

nalisointien tunnusmerkistöä. Elinkauppasopimuksen laatiminen lähti alun perin käyntiin juu-

rikin siitä syystä, että EN:n ja YK:n julkaisemassa yhteisessä tutkimuksessa suositettiin kan-

sainvälisen määritelmän vakiinnuttamista elinkaupalle ja korostettiin erityisesti tarvetta erottaa 

käsitteet ”ihmiskauppa elinten irrottamista varten” ja ”elinkauppa” selkeästi toisistaan. Tutki-

muksessa katsottiin, että määritelmien vakiinnuttamisen johdosta voidaan luoda parempia lain-

säädännöllisiä keinoja elinkaupan estämiseksi ja voidaan myös tehokkaammin mahdollistaa 

elinkaupasta epäiltyjen henkilöiden saattaminen tuomioistuimen eteen.46 Elinkaupassa ja ih-

miskaupassa teon kohde nimittäin on eri: ihmiskaupassa elinten irrottamista varten kaupan-

kohde on ihminen ja elinkaupassa kaupankohde puolestaan on ihmiselin. EN:n ministerikomi-

tean kolmen eri alakomitean näkemyksen mukaan senhetkiset voimassa olleet kansainväliset 

sopimukset eivät riittävällä tavalla ottaneet huomioon tätä eroa.47 Ihmiskaupaksi ei voida kat-

soa esimerkiksi menettelyä, jossa elinluovuttaja etsii internetissä siirteensaajaa saadakseen ra-

haa elimen irrottamisesta. 

Elinkauppasopimus allekirjoitettiin Espanjassa maaliskuussa 2015 neljäntoista EN:n jäsenval-

tion toimesta ja se tuli voimaan miltei kolme vuotta myöhemmin maaliskuussa 2018, kun viisi 

sopimuksen allekirjoittanutta valtioita oli ratifioinut sen. Kansainvälisen sopimuksesta tekee 

se, että sopimuksen voivat allekirjoittaa myös valtiot, jotka eivät ole EN:n jäseniä. Tällä tavoin 

sekä varaumamahdollisuuksien johdosta sopimus pyrkii tavoittamaan mahdollisimman laajan 

osanottajakunnan ja kannustamaan valtioita yhdenmukaistamaan lainsäädäntöään. Nykyään 

elinkauppaa pidetäänkin kansainvälisessä oikeudessa yläkäsitteenä, jonka tekotavat elinkaup-

pakriminalisoinnin tunnusmerkistössä muodostavat useita alakäsitteitä.  

Elinkauppa on määritelty elinkauppasopimuksen 4(1), 5 ja 7-9 artikloissa. Kyseisten artiklojen 

mukaan elinkauppaa on laiton ihmiselinten irrottaminen, laittomasti irrotettujen elinten käyt-

täminen elinsiirtotarkoituksiin tai muihin tarkoituksiin, laiton luovuttajien tai vastaanottajien 

hankinta ja palkkaaminen sekä perusteettomien etujen tarjoaminen ja pyytäminen sekä laitto-

masti irrotettujen ihmiselinten valmistelu, säilyttäminen, varastointi, kuljetus ja siirtäminen toi-

seen paikkaan, vastaanottaminen, maahantuonti ja maasta vienti. Sopimuksen tarkoituksena on 

                                                           
46 Caplan ym. 2009, s. 55 ja 97. 
47 CDBI ym. 2011, kohdat 8-9. 
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estää ihmiselimillä käytävää kauppaa, suojella elinkaupan uhreja sekä mahdollistaa kansallisen 

ja kansainvälisen tason yhteistyökeinot elinkaupan torjumiseksi48. 

Vielä tulee mainita erikseen, että Istanbulin julistus on määritellyt myös elinsiirtoturismia (eng. 

transplant tourism) koskevan käsitteen, josta elinkauppasopimus ei lausu erikseen nimenomai-

sesti. Elinsiirtoturismista on kyse silloin, kun henkilö matkustaa eri lainkäyttöalueelle elimen 

irrottamista taikka elinsiirtotoimenpidettä varten ilman asianmukaista lähetettä tai kun tekoon 

liittyy muutoin elinten irrottamista varten harjoitettua ihmiskauppaa taikka elinkauppaa. Elin-

siirtoturismiksi katsotaan tämän johdosta siis myös menettely, jossa henkilö matkustaa asian-

mukaisen lähetteen kanssa ulkomaille elinsiirtoa varten, mutta tietää, että elinsiirtotoimenpi-

teessä käytetään elinsiirrettä, josta on tarjottu luovuttajalle korvausta. Elinsiirtoturismia pide-

tään tällä hetkellä yleisimpänä elinkaupan muotona49. 

Elimistä on valtava pula, eikä elinkaupan sitominen ihmiskaupparikoksiin ole ainakaan edistä-

nyt elinkaupparikollisuuden kansainvälistä torjuntaa. Elinkauppasopimuksen myötä elinkau-

palle on kuitenkin annettu itsenäinen kansainvälinen määritelmä, ja tämän määritelmän sekä 

elinkauppasopimuksen muun sääntelyn toivotaan antavan valtioille tehokkaampia keinoja elin-

kaupan kitkemiseksi. Seuraavassa luvussa havainnollistetaan tarkemmin elinkaupan ja ihmis-

kaupan eroja, elinkauppasopimuksen sisältämän sääntelyn suhdetta tällä hetkellä voimassa ole-

vaan kansalliseen lainsäädäntöön Suomessa sekä EU-tasoisen sääntelyn ja kansainvälisen yh-

teistyön merkitystä elinkaupan torjunnassa.  

                                                           
48 Elinkauppasopimuksen johdanto-osa sekä 1 artikla. 
49 Salcedo Albarán ym. 2017, s. 5. 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖÖN KOHDISTUVAT MUUTOSPAINEET 

3.1 Elinkauppasopimuksen suhde voimassa olevaan lainsäädäntöön 

 

Suomi ei ole allekirjoittanut Istanbulin julistusta eikä elinkauppasopimusta. Elinkauppaa kos-

keva sääntely sisältyy kansallisessa rikoslainsäädännössä tällä hetkellä kudoslain 25 §:n ran-

gaistussäännöksiin sekä RL 25 luvun 3 §:n ja 3 a §:n ihmiskauppasäännöksiin, jotka puolestaan 

seuraavat johdonmukaisesti niin Palermon sopimuksen lisäpöytäkirjan kuin EN:n ihmiskaup-

pasopimuksen sisältöä. EN:n ihmiskauppasopimuksen 4 artiklassa määritellään ihmiskaupan 

käsite Palermon sopimuksen lisäpöytäkirjan ihmiskauppasäännöksen sisällön mukaisesti, ja 

käsitteeseen lukeutuu myös, kuten edellä on tullut ilmi, hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva 

menettely elinten poistamista varten. 

Ihmiskauppasopimuksen tarkoituksena on monikansallisena instrumenttina ollut täydentää Pa-

lermon sopimuksen lisäpöytäkirjaa, mutta jo pian sopimuksen voimaantulon jälkeen sen alet-

tiin epäillä olevan riittämätön elinkauppaa koskevan sääntelyn osalta. Esimerkiksi Columbin 

mukaan suurta osaa elimensä myyneistä henkilöistä ei voida suoranaisesti pitää ihmiskaupan 

uhreina.50 Ongelmalliseksi nähtiin myös se, että elinkaupan määrittely ihmiskauppasääntelyn 

kautta johtaa helposti ilmiön kuvaamiseen ainoastaan ihmiskauppaa koskevana, vaikka ky-

seessä on paljon laajempi rikollisuuden muoto.51 Ihmiskauppasopimuksen ei katsottu ottavan 

kattavalla tavalla huomioon elinkaupan erilaisia tekomuotoja eikä sen laajaa tekijäpiiriä.52 

Ihmiskauppaa elinten irrottamistarkoituksessa koskeva säännös ei muun muassa huomioi elin-

ten irrottamista kuolleelta henkilöltä eikä jo irrotettujen elinten kauppaa.53 Näistä lähtökohdista 

käsin kansainvälisten ihmisoikeus- ja rikosoikeudellisten sopimusten joukkoon lisättiin EN:n 

elinkauppasopimus. Ensimmäisessä kansainvälisessä elinkauppasopimuksessa säädetään elin-

kauppatoimintaan liittyvien toimintaketjujen kriminalisoinnista ja tällaisiin ketjuihin kuuluviin 

henkilöihin kohdistuvasta lainkäyttövallasta. Sopimus asettaa raamit niin värvääjien, välittäjien 

kuin terveydenhuollon ammattilaisten sekä sairaaloiden syytteeseenpanolle ja pyrkii edistä-

mään valtioiden lainkäyttövallan laajentamista myös sellaisiin elinkauppatapauksiin, joissa 

                                                           
50 Columb 2015, s. 25. Mikäli ihmiskaupan tunnusmerkistö ei täyty (tekotapa, keino ja tarkoitus), ei luovuttajaa 

voida pitää ihmiskaupan uhrina. 
51 Caplan ym. 2009, s. 93. 
52 Van Assche ym. 2019, s. 12–13. 
53 HE 34/2004 vp, s. 98. Sen sijaan Istanbulin julistus vuodelta 2008 huomioi kyseiset käsitteet. 
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teko on toteutettu valtion rajojen ulkopuolella eikä tekoon liity muutoin perinteisiä toimivallan 

perustavia periaatteita. 

Saksalaisesta rikosoikeustieteestä omaksutun ja Suomessa nykyään vakiintuneeksi katsotun 

kolmiportaisen rakennemallin mukaan rangaistavalta rikokselta edellytetään tunnusmerkistön-

mukaisuutta, oikeudenvastaisuutta sekä tekijän syyllisyyttä.54 Tunnusmerkistö sisältää muun 

muassa kuvauksen rangaistusuhkaisesta teosta.55 Seuraavassa analysoin elinkauppasopimuk-

sessa rangaistusuhkaiseksi säädettyjen tekojen suhdetta ja tunnusmerkistöä Suomessa tällä het-

kellä voimassa olevaan elinsiirrännäisiä koskevaan rikosoikeudelliseen lainsäädäntöön56 sekä 

niiden vaikutusta monikansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tarkastelulla pyrin selvit-

tämään sitä, onko elinkauppakriminalisoinnin laajentamiselle ylipäätään yleisesti tarvetta. 

Elinkaupan rikosoikeudellinen käsite on hyvin tuore, eikä kansainvälisestä näkökulmasta kat-

sottuna tuomioistuimissa olekaan käsitelty nimenomaisesti elinkauppatapauksia. Sen sijaan 

olemassa on oikeuskäytäntöä, jossa on sovellettu ihmiskauppasääntelyä sekä paikallisia elin-

siirtokriminalisointeja. Tällaista oikeuskäytäntöä tarkastelemalla voidaan havainnollistaa elin-

kauppasopimuksen ja voimassa olevan kansallisen sääntelyn välistä suhdetta ja siihen liittyviä 

ongelmia. 

3.1.1 Elinkauppa ja ihmiskauppasääntely 

Elinkauppatoimintaan liittyvät teot ovat maailmalla usein päätyneet tuomioistuinten käsiteltä-

väksi ihmiskaupan taikka muun henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikosnimikkeen alla, esi-

merkiksi vammantuottamuksena. Tämä on ongelmallista siitä syystä, etteivät muut rikosnimik-

keet ota riittävällä tavalla huomioon elinkaupan erityispiirteitä, ja puolestaan elinkauppateon 

tosiseikasto ei välttämättä vastaa täysin toisen rikosnimikkeen tunnusmerkistöä. Tällöin rikos-

vastuuta ei välttämättä voida toteuttaa täysimääräisesti – pahimmassa tapauksessa sitä ei voida 

toteuttaa lainkaan. 

Medicus Clinic -tapauksessa57 oli kyse elinkauppatoiminnasta, vaikka syytteet asiassa nostettiin 

muun muassa ihmiskaupasta ja törkeistä vammantuottamuksista. Kaikkiaan 24 munuaisen-

luovuttajaa muun muassa Moldovasta, Venäjältä ja Ukrainasta lennätettiin Kosovon Pristinaan 

                                                           
54 Melander 2016, s. 97. 
55 Frände 2005, s. 69. 
56 Teon oikeudenvastaisuutta ja tekijän syyllisyyttä tarkastellaan luvussa 4.3.1. 
57 L.D. ym. v. State sekä Salcedo Albarán ym. 2017. 
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yksityiselle Medicus-klinikalle elinsiirtotoimenpidettä varten vuoden 2008 aikana. 24 siirronsaa-

jaa olivat kotoisin muun muassa Israelista, Kanadasta ja Saksasta. Elinluovuttajille oli värvääjien 

toimesta luvattu 30 000 Yhdysvaltain dollarin palkkio elimen irrottamisesta, jota suurin osa ei 

kuitenkaan koskaan saanut. Oikeudenkäynnissä syyttäjä pystyi kuitenkin näyttämään, että yh-

deksän siirteensaajaa yksinään maksoivat huomattavan, yhteensä yli 700 000 euron summan mu-

nuaisesta sekä siirtotoimenpiteestä.58 Nekin luovuttajat, jotka saivat palkkion, vastaanottivat lu-

vatusta korvauksesta ainoastaan osan; ehtona loppuosan saamiselle oli ryhtyminen uusien luo-

vuttajien värvääjäksi. Mahdollisia luovuttajia etsittiin internet-mainoksilla, ja tiedot, joita luovut-

tajille tarjottiin toimenpiteen todellisesta luonteesta, riskeistä ja seurauksista olivat hyvin vaja-

vaisia. Kun osapuolet olivat löytyneet, heidät kuljetettiin Kosovoon klinikalle, jossa eri maista 

lähtöisin olevat kirurgit suorittivat irrottamis- ja siirtotoimenpiteet. Pian tämän jälkeen luovutta-

jat palautettiin lennolle takaisin kotimaihinsa ilman, että he olisivat vastaanottaneet riittävää jäl-

kihoitoa.59 

Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä klinikan omistajan ja hänen poikansa katsottiin syyllisty-

neen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumiseen sekä ihmiskauppaan. Aneste-

sialääkäri sekä kaksi muuta henkilöä tuomittiin törkeästä vammantuottamuksesta.60 Muutok-

senhakutuomioistuin vahvisti tuomiot vuonna 2016, mutta paikallinen korkein oikeus lopulta 

kumosi klinikan omistajan ja hänen poikansa sekä anestesialääkärin tuomiot prosessuaalisten 

menettelyvirheiden vuoksi ja palautti asian alioikeuteen uudelleenkäsiteltäväksi. Oikeuden-

käynti alkoi uudelleen heinäkuussa 2017, ja syyksi lukeva tuomio annettiin toukokuussa 2018, 

mutta kuitenkin jo syksyllä 2018 muutoksenhakutuomioistuin kumosi alioikeuden tuomion ja 

palautti sen uudelleenkäsiteltäväksi toistamiseen.61 

Tapaus osoittaa ikävällä tavalla rikosoikeudellisen sääntelyn puutteellisuuteen ja täytäntöön-

panoon liittyvien ongelmien sekä korruption seuraukset. Tapauksen yksityiskohdat herättävät-

kin kysymään, olisiko lopputulos ollut erilainen, mikäli esimerkiksi elinluovuttajien lähtömai-

den lainsäädäntö olisi mahdollistanut toimintaketjuun kuuluvien henkilöiden syytteeseenpanon 

elinkaupparikoksista ja yhteistyö osapuolten kotivaltioiden välillä olisi ollut sujuvampaa, jol-

loin oikeudenkäynti olisi voitu järjestää muualla kuin Kosovossa. Vaikka Suomessa korruptio 

on vähäistä, voivat erinäiset elinkauppaan liittyvät ongelmat elinkauppatoiminnan lisääntyessä 

                                                           
58 Salcedo Albarán ym. 2017, s. 13. 
59 Salcedo Albarán ym. 2017, s. 10–11, 13 ja 20. 
60 L.D. ym. v. State, s. 111-118. Lisäksi entisen terveysministerin epäiltiin olleen tietoinen klinikalla tapahtuneista 

laittomuuksista ja syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttöön, mutta syytteet häntä vastaan hylättiin. 
61 Morina ym. 2018a sekä Morina ym. 2018b. Huhtikuussa 2019 puolestaan uutisoitiin Kosovon poliisin pidättä-

neen neljä henkilöä epäiltynä uusista elinkaupparikoksista sen jälkeen, kun poliisi oli suorittanut ratsioita yksityi-

sille lääkäriasemille Pristinassa. Ks. lisää Morina 2019. 
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tulla eteen tulevaisuudessa myös Suomessa. Miten hyvin Suomen nykyinen ihmiskauppaa kos-

keva lainsäädäntö pystyisi vastaamaan Medicus Clinic -tapauksen kaltaisiin tekoihin? 

RL 25 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan joka (1 kohta) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista 

asemaa tai turvatonta tilaa taikka toista painostamalla, (2 kohta) erehdyttämällä toista tai tämän 

erehdystä hyväksi käyttämällä, (3 kohta) maksamalla korvauksen toista määräysvallassaan pi-

tävälle henkilölle tai (4 kohta) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen ottaa toisen määräysval-

taansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen muun muassa 

elimien poistamiseksi, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukau-

deksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Esitöiden mukaan säännös ei kuitenkaan koske jo irrotet-

tujen elinten kauppaa eikä elimien irrottamista kuolleelta luovuttajalta.62 

Elinkauppasopimuksen 7(1) artikla säätää sopimusvaltioille velvoitteen säätää rangaistavaksi 

elinluovuttajien ja vastaanottajien hankinnan sekä palkkaamisen hankkijan, palkkaajan tai kol-

mannen osapuolen taloudellista hyötyä tai muunlaista vastaavaa etua varten. Säännös mahdol-

listaa muun muassa värvääjien ja välittäjien rikosoikeudelliseen vastuuseen saattamisen tilan-

teissa, joissa tällaiset henkilöt eivät osallistu millään tavalla elimen irrottamiseen taikka käyt-

tämiseen. Lähemmin tarkasteltuna säännös muistuttaa rikoslain ihmiskauppasäännöstä. Ihmis-

kauppasäännöksen mukaisesti tulisi sovellettavaksi tilanne, jossa esimerkiksi luovuttaja on tä-

män turvatonta tilaa hyväksikäyttämällä taikka erehdyttämällä värvätty ja vastaanotettu elimen 

poistamista varten. Eron näiden kahden rikoksen tunnusmerkistön osalta tekee kuitenkin se, 

että elinkauppasopimuksen säännöksen perusteella teossa käytettyä keinoa, eli hyväksikäyttöä 

taikka erehdyttämistä, ei tarvitse näyttää toteen.63 

Ihmiskauppasäännös käsittänee Medicus Clinic -tapauksessa esitetyn menettelyn kriminali-

soinnin ainakin siis värvääjien ja välittäjien osalta, kun elimen irrottamista varten houkutellaan 

luovuttajia, jotka esimerkiksi taloudellisten vaikeuksiensa ja painostuksen johdosta suostuvat 

luovuttamaan munuaisensa. Sen sijaan Suomen lainsäädännön perusteella ei nähdäkseni olisi 

                                                           
62 HE 34/2004 vp, s. 98. 
63 HE 34/2004 vp, s. 92–93. Kohdat 1-4 sisältävät teossa käytetyt keinot: riippuvaisen aseman tai turvattoman 

tilan hyväksikäyttäminen taikka painostaminen, erehdyttäminen taikka erehdyksen hyväksikäyttäminen, korvauk-

sen maksaminen toista määräysvallassaan pitävälle henkilölle tai korvauksen vastaanottaminen tällaiselta henki-

löltä. Tekotapoja ovat toisen määräysvaltaan ottaminen, värvääminen, luovuttaminen, kuljettaminen, vastaanot-

taminen tai majoittaminen. Tarkoituksesta puolestaan mainitaan muun muassa elimien tai kudosten poistaminen. 

Turvattomassa tilassa olevan henkilön hyväksikäytöstä voi olla kyse silloin, kun tällainen turvaton tila johtuu 

esimerkiksi vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. 



 

  17 

 

tällä hetkellä keinoja tutkia eikä syyttää värväystoimintaan osallistuneita henkilöitä siirteen-

saajien hankinnan osalta, sillä siirteensaajia houkutellaan siirtotoimenpiteeseen, ei elimen ir-

rottamistoimenpiteeseen. Lisäksi tämänhetkisen lainsäädännön mukaan itse irrottamistoimen-

piteen suorittaneita lääkäreitä voidaan syyttää ihmiskaupasta vain, kun tekotapana on esimer-

kiksi uhrien vastaanottaminen elinten irrottamiseksi – ei itse irrottamistoimenpide.  

Tässä haasteeksi nousevat myös näyttökysymykset sen osalta, täyttääkö teon tosiseikasto ih-

miskaupan tunnusmerkistön. Elinkauppasopimuksen sääntelyn perusteella vastuun toteuttami-

nen terveydenhuoltohenkilökunnan osalta voi olla helpompaa ja tehokkaampaa. Elinkauppa-

sopimuksen mukaisesti tuomioistuimessa riittäisi tunnusmerkistön täyttymiseksi näyttö siitä, 

että lääkäri on irrottanut elimen laittomasti sen sijaan, että tarvitsisi ihmiskauppasäännöksen 

perusteella osoittaa lääkärin teon yhteyttä ihmiskauppatekoon. Tällaisten seikkojen ja elinkau-

pan ihmiskauppaliitännäisyyttä on tärkeää pohtia, sillä elinkauppaan viittaavia tapauksia on 

tullut ilmi myös Suomessa.  

Ihmiskaupanuhrien auttamisjärjestelmän tietoon on tullut yhteensä viisi tapausta, joihin liittyy 

elinkauppatoimintaa koskevia piirteitä. Kaksi näistä tapauksista on tullut auttamisjärjestelmän 

piiriin vuoden 2019 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana.64 Kaikki viisi epäiltyä tekoa ovat 

tapahtuneet ulkomailla. Kahdessa tapauksessa henkilöt on viety heidän kotoaan kädet ja jalat 

sidottuina ”sairaalamaiseen paikkaan”. Uhrien mukaan heitä on pidetty vapautensa menettäneenä 

yli 40 päivän ajan, suurimman osan ajasta nukutettuna, ja heihin on kohdistettu väkivaltaa. Hei-

dän munuaisensa on irrotettu, ja tämän jälkeen uhrit on viety ulos ja jätetty kadulle oman onnensa 

nojaan.65  

Näissä kahdessa epäillyssä tapauksessa uhreilta on ensin väkivaltaisesti riistetty vapaus ja sit-

ten heidät on kuljetettu ja luovutettu paikkaan, jossa elimen irrottamistoimenpide on suoritettu. 

Teoilla on mahdollisesti aiheutettu uhreille hengenvaarallinen tila taikka ainakin erityisen tun-

tuvaa kärsimystä. Tällä perusteella tapaukset voisivat täyttää törkeän ihmiskaupan tekomuo-

don, johon tekopaikasta riippumatta voidaan soveltaa Suomen lakia RL 1 luvun 7 §:n 3 mo-

mentin sääntelyn perusteella, vaikka kaikki osapuolet ovat ulkomaalaisia ja teko on tapahtunut 

ulkomailla. Universaaliperiaatteeseen perustuvan toimivallan käyttämisen tarkoituksena on es-

                                                           
64 Tafari 2019. 
65 Tafari 2019. Kadulta ohikulkijat ovat auttaneet uhrit sairaalaan muun muassa huonosti suljettujen leikkaushaa-

vojen hoitamiseksi. Myöhemmin kyseiset henkilöt ovat paenneet maasta. Syynä teolle uhrit ovat kertoneet usko-

van olleen kosto. 
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tää vakavan rikoksen tehneen henkilön pakeneminen toiseen valtioon rikosvastuun välttääk-

seen. Valtioiden intressissä on, ettei niistä tule rikollisten pakopaikkoja.66 Itse irrottamistoi-

menpiteeseen tämänhetkisellä lainsäädännöllä ei kuitenkaan olisi mahdollista puuttua, sillä 

universaaliperiaate ei ulotu kudoslain rangaistussäännöksiin. Suomella ei myöskään olisi toi-

mivaltaa RL 1 luvun 8 §:ssä säädetyn sijaislainkäytön periaatteen67 perusteella kudoslain no-

jalla rangaistavaksi säädettyjen tekojen osalta, sillä toimivalta voidaan ulottaa ainoastaan ri-

kokseen, josta Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuuden kuukauden vankeusrangaistus. 

Kudoslain säännösten rikkomisesta voidaan tuomita vain sakkorangaistukseen. 

Kolmas ja neljäs tapaus ovat liittyneet laittoman maahantulon järjestämiseen, ja tekoon on myö-

hemmin tullut mukaan ihmiskaupan ja elinkaupan piirteitä. Henkilöt ovat maksaneet matkastaan 

Eurooppaan ihmissalakuljettajille, jotka välietapissa ovat vaatineet matkustajilta lisää rahaa. Sa-

lakuljettajat ovat kiristäneet ja kertoneet kahdelle nyt ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 

piirissä olevalle asiakkaalle, että he pääsisivät jatkamaan matkaansa myymällä munuaisensa. Uh-

rien kertoman mukaan heidän veriryhmänsä on selvitetty ja muitakin valmistelevia toimenpiteitä 

elimen irrottamista varten on tehty, mutta operaatio on lopulta peruttu siitä syystä, että vaadittu 

rahasumma on järjestynyt sukulaisilta.68  

Viidennessä ulkomailla tapahtuneessa ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tietoon tul-

leessa tapauksessa on puolestaan ollut kyse sotilaskarkurista, joka on saatu kiinni ja vangittu. 

Vankeuden aikana henkilön veriryhmä on testattu, ja hänelle on kerrottu, että mikäli hän suostuisi 

luovuttamaan munuaisensa armeijaorganisaation korkea-arvoiselle henkilölle, hän vapautuisi. 

Mikäli hän kieltäytyisi, hänet tapettaisiin. Uhrille on tehty kokeita parin viikon ajan ennen armei-

jan sairaalassa lopulta suoritettua leikkausta, jonka jälkeen hänet on vapautettu. Uhria on kielletty 

puhumasta asiasta ja häntä on uhattu kostotoimenpiteillä, jos tieto elinsiirrosta leviäisi.69  

Ihmiskaupan lisäksi näissä Suomessa ilmi tulleissa tapauksissa on elinten laitonta irrottamista 

ja irrottamisen yritystä vastaavia piirteitä, sillä valmistelevia toimenpiteitä elimen irrottamista 

                                                           
66 Kimpimäki 2005, s. 5-6. 
67 Sijaislainkäytön periaatetta voidaan soveltaa, jos valtio, jonka alueella rikos on tehty, on pyytänyt rikoksen 

syytteeseenpanoa suomalaisessa tuomioistuimessa tai rikoksen johdosta esittänyt pyynnön rikoksentekijän luo-

vuttamisesta, mutta pyyntöön ei ole suostuttu. Lisäksi periaate edellyttää kaksoisrangaistavuutta, eli teon tulee 

olla säädetty rangaistavaksi niin tekopaikan valtiossa kuin tuomiovaltaa käyttävässä valtiossa. Ks. lisää univer-

saali- ja sijaislainkäytön periaatteista Kimpimäki 2005, s. 63–80. 
68 Tafari 2019. 
69 Tafari 2019. Ylitarkastaja Tafarin mukaan yhden edellä esitetyn tapauksen uhrin kanssa tutkintapyynnön teke-

mistä vielä selvitetään, mutta neljästä ilmi tulleesta rikosepäilystä on tehty auttamisjärjestelmän asiakkaan suos-

tumuksella tutkintapyyntö poliisille ja tapaukset ovat poliisissa esiselvitysmenettelyssä. Ulkomailla tapahtuneen 

rikoksen esitutkinnan aloittamiseksi vaaditaan RL 1 luvun 12 §:n 1 momentin mukaisesti valtakunnansyyttäjän 

syytemääräys. 
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varten on ehditty jo suorittaa. Kuten edellä on todettu, muun muassa elinten laiton irrottaminen 

ei kuitenkaan tulisi tällä hetkellä rangaistavaksi rikoslain perusteella eikä puuttuminen kudos-

lainkaan keinoin olisi mahdollista, sillä kudoslain sääntely ei sisälly universaaliperiaatteesta 

eikä sijaislainkäytön periaatteesta johdetun toimivallan alaan. Tarkastelun perusteella voidaan-

kin todeta, etteivät kaikki nykyään elinkaupaksi ymmärretyt tekomuodot ja elinkaupan laaja 

tekijäpiiri tule huomioiduksi ihmiskauppasäännöksissä. Ihmiskauppasääntelyä voidaan näh-

däkseni pitää liian yleisluontoisena, minkä johdosta elinkaupan rangaistavuus pelkän ihmis-

kauppasäännöksen perusteella on ongelmallista.  

3.1.2 Elinkauppa ja kudoslain sääntely  

Kudoslain sisältämä sääntely sen sijaan vastaa osittain kansainvälisesti suositeltua ja tarkkara-

jaisempaa sääntelyn tasoa elinkaupparikosten osalta, mutta myös kudoslain sääntelyyn liittyy 

omat ongelmansa. Yksi esimerkki tapauksesta, jossa vanhentunut ja puutteellinen lainsäädäntö 

on johtanut erilaisiin sovelluksiin syyteharkinnan osalta, on Netcare-tapaus70. Tapauksen syyt-

teet perustuivat paikallisen kudoslain säännösten ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan lain 

säännösten rikkomiseen.71  

Tapauksen syyttäjien mukaan Etelä-Afrikan Durbanissa sijaitsevassa Netcare Kwa-Zulun (Pro-

prietary) Limited -yhtiön omistamassa St. Augustinen sairaalassa suoritettiin kesäkuun 2001 ja 

marraskuun 2003 välisenä aikana kaikkiaan 109 laitonta munuaisensiirtoa. Munuaiset olivat pe-

räisin israelilaisilta, romanialaisilta ja brasilialaisilta luovuttajilta, jotka houkuteltiin luovutta-

maan munuaisensa rahaa vastaan ja lennätettiin kotimaistaan Durbaniin siirtotoimenpidettä var-

ten. Marraskuussa 2010 yhtiö pääsi syyteneuvotteluissa sopimukseen syyttäjän kanssa tunnus-

taen osallisuutensa oikeushenkilönä 102 syytekohtaan, jotka koskivat muun muassa elinten lai-

tonta hankintaa ja laittomasti hankittujen elinten käyttöä. Yhtiö tunnusti syyteneuvotteluissa 

mahdollistaneensa työntekijöidensä sekä sairaalan tilojen ja välineiden käyttämisen laittomien 

munuaisensiirtojen suorittamiseen, kun taas syytteet petoksista, väärennyksistä ja pahoinpite-

lyistä yhtiötä vastaan hylättiin. Yhtiön lisäksi syytteet nostettiin myös neljää elinsiirtoihin eri-

koistunutta lääkäriä, nefrologia, kahta hallinnollista elinsiirtokoordinaattoria sekä tulkkia vas-

taan. Syyttäjä pääsi tulkin sekä nefrologin kanssa sopimukseen ja he tunnustivat osallisuutensa 

rikoksiin.72  Tapaukseen liittyen myös yksi toiminnassa mukana ollut siirteensaaja oli jo aiemmin 

                                                           
70 The State v. Netcare Kwa-Zulu (Proprietary) Limited sekä Allain 2011. 
71 Ambagtsheer ym. 2014a, s. 13. 
72 Allain 2011, s. 118 ja 121, The State v. Samuel Ziegler sekä SAG 2010. 
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saanut sakkorangaistuksen hankittuaan itselleen laittomasti munuaisen.73 Syytteitä ei kuitenkaan 

saatu nostettua lainkaan esimerkiksi merkittävää israelilaista välittäjää vastaan, joka väitetysti oli 

ohjannut ulkomailla toimivien värvääjien toimintaa. Elinsiirtokirurgit sekä -koordinaattorit kiis-

tivät syyllistyneensä asiassa rikoksiin ja heidät myös vapautettiin myöhemmin syytteistä. Tuo-

mioistuin katsoi, että syyteoikeus vastaajia vastaan paikallisen kudoslain sääntelyn perusteella 

oli vanhentunut ja vastaajille oli joka tapauksessa aiheutunut syytteiden seurauksena ammatillista 

ja taloudellista vahinkoa sekä maineen menetys.74 

Etelä-Afrikka ei tekoaikaan ollut Palermon ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan sopimus-

valtio. Lainsäädännön ollessa tilanteeseen nähden auttamattomasti vanhentunut, ei syytteitä 

voitu nostaa elinten irrottamista varten harjoitetusta ihmiskaupasta eikä liioin elinkaupasta 

siinä laajuudessa, kuin se olisi nyt elinkauppasopimuksen sisältämän sääntelyn johdosta mah-

dollista. Välittäjää ei saatu tuomioistuimen eteen siitä syystä, että Etelä-Afrikan ja Israelin vä-

liset kahdenväliset sopimukset eivät velvoittaneet Israelia luovuttamaan kansalaistaan Etelä-

Afrikkaan lainkäyttötoimenpiteitä varten.75 Tapauksen lopputuloksessa korostuvat puutteellis-

ten yhteistyökeinojen ja vanhentuneen lainsäädännön aiheuttamat ongelmat, mitkä myös joh-

tivat siihen, että teoista tuomittavat rangaistukset eivät olleet oikeassa suhteessa tekojen vaka-

vuuteen. Tapaus on kuitenkin merkittävä, sillä se on yksi ensimmäisistä tuomioistuimeen pää-

tyneistä laitonta elinsiirtotoimintaa koskevista oikeusjutuista.76 

Prosessuaaliset rajoitteet, rikoslainsäädännön puutteet sekä sääntelyn ympäripyöreä sisältö esti-

vät myös Rosenbaum-tapauksessa elinkauppatoimintaan osallisten henkilöiden tehokkaan syyt-

teeseenpanon. Tapauksen keskiössä oli Yhdysvalloista käsin toimiva henkilö, joka väitetysti use-

amman vuoden ajan välitti munuaissiirteitä israelilaisten siirteensaajien ja Itä-Euroopasta alun 

perin kotoisin olevien, mutta Israelissa tekoaikaan asuvien luovuttajien välillä. Värväykseen liit-

tyi viitteitä luovuttajiin kohdistuvasta painostuksesta, eikä kaikkea siirtotoimenpiteen luonteesta 

ja riskeistä saatettu luovuttajien tietoon. Viranomaiset eivät ikinä saaneet selvitettyä värvääjien 

henkilöllisyyksiä, eikä myöskään välittäjän elinkauppaoperaation todellinen mittaluokka tullut 

koskaan kokonaisuudessaan ilmi. Lopulta oikeudenkäynnissä välittäjän katsottiin syyllistyneen 

ainoastaan neljään syytekohtaan, jotka koskivat ihmiselinten hankkimista elinsiirtoa varten. Lop-

                                                           
73 SAG 2010. Siirteensaajat maksoivat 100 000-120 000 Yhdysvaltain dollaria munuaisesta, kun samanaikaisesti 

luovuttajille maksettiin noin 20 000 dollaria. Myöhemmin osalle luovuttajista maksettiin vain noin 6000 dollarin 

palkkio.   
74 Scheper-Hughes 2016, s. 268. 
75 Allain 2011, s. 118. 
76 Allain 2011, s. 119–120. 
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putulos johtui siitä, että osan rikoksista katsottiin sovelletun lain säännösten perusteella jo van-

hentuneen ja lisäksi paikallisella syyttäjällä todettiin olleen toimivalta ainoastaan tekoihin, joilla 

oli jonkinlainen yhteys syyttäjän toimipaikan osavaltioon.77 

Tapaukset havainnollistavat konkreettisella tavalla sitä, miten rikoslainsäädännön puutteet ja 

täytäntöönpanon tehottomuus estävät elinkaupparikollisten rikosoikeudellisen vastuun täysi-

määräisen toteuttamisen. Mikäli esimerkiksi Netcare-tapauksessa elinkaupasta olisi tekoaikaan 

säädetty paikallisessa rikoslaissa täsmällisemmin ja ankarammin rangaistusseuraamuksin pai-

kallisen kudoslain sijaan, olisi todennäköisesti myös vanhentumisaika ollut pidempi. Myös 

Suomessa vanhentumissäännökset voivat aiheuttaa ongelmia, sillä kudoslaissa rangaistavaksi 

säädetyistä teoista säädetään rangaistusseuraamuksena sakkoa ja RL 8 luvun 1 §:n 2 momentin 

4 kohdan mukaisesti teot vanhentuvat tällöin kahdessa vuodessa. Mikäli teko ei olisi vanhen-

tunut, voisi edellä kuvattujen tapausten mukaisessa tilanteessa terveydenhuoltoalan ammatti-

laisten menettely kuitenkin tulla Suomessa tällä hetkellä arvioitavaksi kudoslain rangaistus-

säännösten mukaisesti.  

Kudoslain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan elimen irrottaminen, talteen ottaminen tai eli-

men varastoiminen, kun menettelyyn ei ole kudoslaissa säädettyä suostumusta tai lupaa, on 

kiellettyä. Momentin 2 kohdan mukaan irrotettua, talteen otettua tai varastoitua elintä ei saa 

luovuttaa taikka käyttää ilman kudoslaissa säädettyä suostumusta, lupaa tai pyyntöä. Edellä 

esitettyjen tapausten kaikki yksityiskohdat eivät ole tätä tutkimusta varten täysin saatavilla, 

mutta tapauksista esitettyjen tietojen valossa luovuttajien suostumusten perustumista lain edel-

lyttämällä tavalla riittävään tietoon voidaan epäillä. Suostumusta ei voida pitää vapaaehtoisena 

ja pätevänä silloin, kun se on hankittu tarjoamalla irrottamisesta rahaa luovuttajalle, ja olosuh-

teiden vuoksi luovuttaja suostuu irrottamistoimenpiteeseen.78 Lisäksi kudoslain 25 §:n 1 mo-

mentin 8 kohdan sääntely soveltuisi tapausten teonkuvaukseen värvääjien osalta, jotka ovat 

hankkineet elinluovuttajia. Kohdassa kielletään palkkion lupaaminen tai maksaminen elimien 

luovuttajalle tai hänen oikeudenomistajalleen elimien irrottamisesta. 

Kyseisen sääntelyn osalta kudoslaki vastaa jo myös elinkauppasopimuksen sisältöä, sillä sopi-

muksen 4(1) artiklaan on sisällytetty kudoslain 25 §:n 1 momentin 1 ja 8 kohtia muistuttavat 

                                                           
77 United States v. Rosenbaum sekä Ambagtsheer ym. 2014b, s. 26–27. 
78 Mikäli suostumus saadaan esimerkiksi toisen turvatonta tilaa hyväksikäyttämällä, ei kyseessä voi olla pätevä 

suostumus. Ks. HE 34/2004 vp, s. 99. Heikossa asemassa olevan henkilön hyväksikäytöllä tarkoitetaan Palermon 

sopimuksen esitöissä sellaista tilannetta, jossa henkilöllä ei ole tosiasiallista ja hyväksyttävää vaihtoehtoa hyväk-

sikäytön sisältävään toimintaan alistumisen ohella. Ks. UNODC 2006a, s. 347. 
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tunnusmerkistöt ja 5 artiklaan kudoslain 25  §:n 1 momentin 2 kohtaa muistuttava tunnusmer-

kistö. Elinkauppasopimus asettaa sopimusvaltioille kriminalisointivelvoitteen79 artiklojen 4(1), 

5, 7 ja 8 osalta, ja elinkauppasopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan elimen laittomalla irrot-

tamisella tarkoitetaan (a) elimen irrottamista ilman luovuttajan vapaata, tietoon perustuvaa ja 

nimenomaista suostumusta, tai kuolleen luovuttajan tilanteessa, kun irrottaminen tapahtuu vas-

toin kansallisen lain säännöksiä, (b) elimen irrottamista tilanteessa, jossa luovuttajalle tai kol-

mannelle osapuolelle on tarjottu tai tämä on saanut irrottamisesta vastikkeena taloudellista hyö-

tyä tai muuta vastaavaa etua, sekä (c) elimen irrottamista tilanteessa, jossa kolmannelle osa-

puolelle on tarjottu tai hän on saanut vastikkeena elinten irrottamisesta kuolleelta luovuttajalta 

taloudellista hyötyä tai muuta vastaavaa etua. Artiklan tunnusmerkistön täyttymiseksi ei siis 

edellytetä, että toimenpide tehdään elinsiirtoa varten taikka että toimenpiteen suorittaja hyötyy 

jollakin tavalla toimenpiteestä.80 Artikla 5 puolestaan asettaa kriminalisointivelvoitteen kos-

kien 4(1) artiklassa tarkoitettua laittomasti irrotettujen elinten käyttöä elinsiirtotarkoituksiin 

tai muihin tarkoituksiin, kun toimenpiteen suorittaja on tietoinen siitä, että elin on irrotettu 

laittomasti. Tällainen muunlainen käyttö voi olla esimerkiksi tutkimus- tai koulutuskäyttöä.81 

Kudoslain rangaistussäännöksillä on siis ainakin osittain mahdollista vastata edellä tapauksissa 

kuvatun kaltaiseen moitittavaan menettelyyn, mikä osaltaan puhuu elinkauppasopimuksen si-

sältämän sääntelyn implementointitarvetta vastaan. 

Toisaalta on otettava huomioon se, että kudoslaki ei kuitenkaan sisällä yhtä laaja-alaisia krimi-

nalisointeja kuin elinkauppasopimus. Kolmas kriminalisoitavaksi edellytettävä tekotapa elin-

kauppasopimuksessa on 7(1) artiklan mukaan elinten luovuttajien ja vastaanottajien hankinta 

ja palkkaaminen hankkijan, palkkaajan tai kolmannen osapuolen taloudellista hyötyä tai muun-

laista vastaavaa etua varten. Säännös on tärkeä erityisesti siitä syystä, että se mahdollistaa vär-

vääjien ja välittäjien saattamisen rikosoikeudelliseen vastuuseen tilanteissa, joissa tällaiset hen-

kilöt eivät osallistu millään tavalla elimen irrottamiseen tai käyttämiseen.82 Elinkauppasopi-

muksen sisältämän ”hankinnan ja palkkaamisen” voitaneen katsoa sisältyvän kudoslain 25 §:n 

1 momentin 8 kohtaan palkkion lupaamisesta luovuttajalle tai hänen oikeudenomistajalleen, 

mutta säännös ei sisällä mainintaa vastaanottajien eli siirteensaajien hankinnasta. Sen sijaan 

                                                           
79 Kriminalisointivelvoitteesta seuraa, että valtioiden on säädettävä tietty sopimuksen mukainen menettely kan-

sallisessa lainsäädännössään rangaistavaksi. Ks. lisää kriminalisointivelvoitteesta Melander 2008, s. 373. 
80 EN 2015, kohta 37. 
81 Van Assche ym. 2019, s. 28. 
82 Van Assche ym. 2019, s. 30. 
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kudoslain 18 §:n 1 momentissa kielletään elinten tarvetta ja saatavuutta koskeva mainonta sil-

loin, kun sen tarkoituksena on tarjota tai hankkia taloudellista hyötyä tai siihen verrattavaa etua. 

Kyseisen säännös vastaa elinkauppasopimuksen 21(3) artiklaa, mutta tällä hetkellä kyseistä 

kieltoa, ja siten myöskään vastaanottajien hankkimista, ei ole kudoslaissa säädetty rangaista-

vaksi.83 

Elinkauppasopimuksen 7 artiklan tekotapaan sisältyy lisäksi terveydenhuoltoalan ammattihen-

kilöihin, virkamiehiin ja sellaisiin henkilöihin kohdistuva kriminalisointi, jotka johtavat yksi-

tyisen sektorin yhteisöjä tai työskentelevät tällaisen yhteisön lukuun. Artiklan 2 ja 3 kohtien 

mukaan terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, virkamiehille ja sellaisille henkilöihin, jotka 

johtavat yksityisen sektorin yhteisöjä tai työskentelevät tällaisen yhteisön lukuun ei saa luvata, 

tarjota eikä antaa välittömästi tai välillisesti perusteetonta etua, eikä tällaisessa asemassa oleva 

henkilö saa pyytää eikä vastaanottaa perusteetonta etua ihmiselimen irrottamisen taikka siirtä-

misen suorittamiseksi tai toimenpiteen mahdollistamiseksi, jos irrottaminen tai siirtäminen teh-

dään ilman 4(1) artiklassa tarkoitettua lainmukaista suostumusta tai irrottamisesta on tarjottu 

palkkiota taikka irrottaminen tai siirtäminen tehdään 5 artiklan mukaisesti elinsiirtotarkoituk-

seen tai muuhun tarkoitukseen. 

Kyseisellä kriminalisointivelvoitteella pyritään kitkemään laittomiin elinsiirtoihin liittyvää 

korruptiota, ja säännös on tarpeellinen siitäkin syystä, etteivät kaikki elinkauppasopimuksen 

osapuolet ole välttämättä EN:n korruptiosopimuksen tai YK:n korruptiosopimuksen jäsenval-

tioita.84 EN:n korruptiosopimus on tullut Suomessa voimaan vuonna 2003, ja YK:n korruptio-

sopimukseen Suomi on liittynyt vuonna 2006. Korruptio on Suomessa vähäistä, minkä lisäksi 

kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän toiminta on hyvin valvottua. Tämän perusteella on 

syytä suhtautua epäilevästi siihen, että Suomessa tosiasiassa tapahtuisi artiklojen 7(2) ja 7(3) 

sisältämää menettelyä. Tästä huolimatta kyseiselle sääntelylle voisi olla tarvetta kansallisessa 

lainsäädännössä, jotta vaikkapa Suomesta käsin toimiva värvääjä, joka etsii ulkomailta siirto-

                                                           
83 Kuten edellä luvussa 3.1.1 on tullut ilmi, myöskään ihmiskauppasäännöksen perusteella ei olisi tällä hetkellä 

keinoja tutkia eikä syyttää värväystoimintaan osallistuneita henkilöitä siirteensaajien hankinnan osalta, sillä siir-

teensaajia houkutellaan siirtotoimenpiteeseen, ei elimen irrottamistoimenpiteeseen. 
84 Van Assche ym. 2019, s. 32. 
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toimenpiteen suorittavaa lääkäriä, voitaisiin saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Lisäksi ky-

seisenlainen sääntely mahdollistaisi toimivallan käyttämisen tilanteissa, joissa kirurgit matkus-

tavat ulkomaille suorittamaan elinsiirtotoimenpiteen.85 

Elinkauppasopimuksen 8 artikla sisältää osaltaan velvollisuuden säätää rangaistavaksi laitto-

masti irrotettujen elinten valmisteleminen käyttöä varten, säilyttäminen ja varastoiminen sekä 

elinten kuljettaminen, siirtäminen, vastaanottaminen, maahantuonti sekä maasta vienti. Kysei-

set teot ovat myös rangaistavia huolimatta siitä, tehdäänkö ne hyötymistarkoituksessa vai ei. 

Kudoslain 25 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetään rangaistavaksi toiminta, jossa henkilö tuo 

Suomeen elimiä, jotka on irrotettu tai otettu talteen vastoin kudoslaissa säädettyjä luovuttajaa 

koskevia edellytyksiä, sekä toiminta, jossa henkilö tuo Suomeen elimiä sellaisesta valtiosta, 

jonka lainsäädäntö ei vastaa kudoslaissa säädettyjä edellytyksiä elimien irrotuksesta ja jäljitet-

tävyydestä. Maahantuonti on näin ollen huomioitu, mutta ei maasta vientiä. Varastointi puo-

lestaan mainitaan kudoslain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa. Sen sijaan elinten valmisteleminen, 

kuljettaminen, siirtäminen ja vastaanottaminen eivät sisälly nykymuotoiseen kansalliseen sään-

telyyn. Tältä osin kudoslain rangaistussäännökset voidaan siis katsoa puutteellisemmaksi, kuin 

mitä elinkauppasopimuksessa säädetään. 

Elinkauppasopimuksen asettamat kriminalisointivelvoitteet voidaan säätää rangaistavaksi 

myös tuottamusvastuuna valtion näin halutessa.86 Tämä helpottaa syyteharkintaa, kun suoraa 

näyttöä esimerkiksi lääkärin tahallisuudesta ei ole. Tällainen mahdollisuus tehostaakin sopi-

muksen tavoitteita. Lisäksi 4(4) artikla ja 6 artikla suosittavat sopimusvaltioita ryhtymään mui-

hinkin rikoslainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Artiklojen mukaan sopimusvaltioita kannuste-

taan kriminalisoimaan myös menettely, jossa elävältä tai kuolleelta luovuttajalta irrotetaan tai 

siirteensaajalle siirretään elin kansallisen elinsiirtojärjestelmän piirin ulkopuolella taikka kun 

irrottaminen rikkoo kansallisen elinsiirtolainsäädännön olennaisia periaatteita vastaan. Tällai-

sen sääntelyn voimassaolon myötä myös syyttäjän todistustaakka keventyisi, sillä syyttäjän ei 

tarvitsisi tunnusmerkistön toteennäyttämiseksi esittää todisteita luovuttajan suostumuksen 

puuttumisesta taikka taloudellisen tai muunlaisen hyödyn tarjoamisesta tai vastaanottami-

sesta.87 

                                                           
85 Tällaisissa tapauksissa myös luovuttaja ja siirteensaaja ovat usein lähtöisin muualta kuin toimenpiteen suoritus-

maasta. Menettelyllä pyritään sumentamaan elinkaupan piirteitä ja vaikeuttamaan kiinnijäämistä. Mäkisalo – Koi-

vusalo 2019. 
86 EN 2015, kohta 28. 
87 Van Assche ym. 2019, s. 37. 
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Lisäksi sääntelystä olisi apua tilanteessa, jossa elinsiirtojonossa tapahtuu ohittelua. Näin on 

tapahtunut Saksassa, jossa useiden lääkäreiden epäiltiin väärentäneen potilasdataa siten, että 

heidän omat potilaansa pääsivät eteenpäin elinsiirtojonossa.88 Yhdessä tapauksista lääkärin me-

nettely katsottiin moraalisesti tuomittavaksi, mutta kyseisenlaista menettelyä ei tekoaikaan ol-

lut säädetty rangaistavaksi.89 Voidaankin panna merkille, että juuri 4(4) artiklan ja 6 artiklan 

implementointi kansalliseen lainsäädäntöön voi olla tarpeellista EU:n jäsenvaltioissa. Vaikka 

erityisesti Länsi-Euroopan ja Pohjois-Euroopan maissa elinsiirtotoiminta on hyvin valvottua, 

voisi Pietrobonin mukaan artiklojen sisältämälle sääntelylle olla tarve tällaisen ohittelun ja 

muunlaisen hämäräperäisen ja moitittavan toiminnan estämiseksi sekä luotettavan elinsiirto-

järjestelmän ylläpitämiseksi90.91 Edellä esitetyn perusteella elinkauppasopimuksen kriminali-

sointien sisältö voidaankin katsoa hyvin kattavaksi. Vaikka kudoslakiin sisältyy jo joiltakin 

osin sopimuksen sisältämää sääntelyä, asettaa elinkauppasopimus erinäisiä muutospaineita 

kansallisen lainsäädännön muokkaamiselle. 

3.1.3 Elinkauppa, ihmiskauppa ja epätäsmällisyyskielto 

Kansallisen oikeustilan hahmottamiseksi entistä paremmin on elinkaupparikoksen laajan tun-

nusmerkistön vuoksi kuitenkin tarkasteltava vielä elinkauppasopimuksen sekä kudoslain ran-

gaistussäännösten ja rikoslain ihmiskauppasäännösten suhdetta rikosoikeudelliseen laillisuus-

periaatteeseen92 ja siihen sisältyvään epätäsmällisyyskieltoon.93 Epätäsmällisyyskiellon (nul-

lum crimen sine lege certa) mukaisesti säännökset on muotoiltava siten, että yksilö pystyy en-

nakoimaan, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa vai ei.94 Ihmiskaupan ja elinkau-

pan teon kohde on eri, eivätkä pelkän kansallisen ihmiskauppasääntelyn perusteella nykyään 

kansainvälisesti elinkaupaksi ymmärretyt tekomuodot ja elinkaupan laaja tekijäpiiri edellä esi-

tetyn perusteella tule huomioiduksi riittävällä tavalla. Ihmiskauppasääntelyä elinkaupan osalta 

voidaankin pitää jossain määrin liian yleisluontoisena. Myös ihmiskauppasääntelyn sisällön 

                                                           
88 The Lancet 2013 sekä Müller 2012. 
89 DW 2019. 
90 Pietrobon 2016, s. 500. 
91 Sopimuksen 9(2) artikla puolestaan asettaa sopimusvaltioille velvollisuuden kriminalisoida sopimuksessa ran-

gaistavaksi säädetyn teon yritys. Tällä hetkellä kudoslain rangaistussäännöksiä koskeva pykälä ei sisällä yritystä 

koskevaa kriminalisointia. 
92 Rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta säädetään perustuslaissa ja rikoslaissa, ja sitä voidaan luonteensa 

vuoksi pitää vahvimpana kriminalisointiperiaatteena sen asettaessa ehdottomia rajoituksia rikosoikeudelliselle 

sääntelylle. Ks. lisää Melander 2016, s. 21–22. 
93 HE 309/1993 vp, s. 29 ja 50 sekä HE 1/1998 vp, s. 79. Kriminalisoinnilta ja sen tunnusmerkistöltä edellytetään 

perusoikeuksien rajoitusdoktriinin mukaan täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. 
94 Esim. PeVL 10/2000 vp, s. 2. 
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vuoksi kudoslain rangaistussäännösten ja rikoslain ihmiskauppasäännösten sisällön välisten 

erojen hahmottaminen voi helposti hämärtyä. Tällaiset seikat ovat epätäsmällisyyskiellon vas-

taisia. 

Ennakointi edellyttää myös kriminalisoinnin suojelukohteen täsmällistä määrittelyä, mikä puo-

lestaan edesauttaa säännöksen soveltamisalan määrittämistä95. Nykyisen kudoslain rangaistus-

säännösten taustalla vaikuttavat suojelukohteet voivat vaikuttaa hieman epäselviltä, sillä niissä 

sekoittuvat niin yleisen turvallisuuden ja elinsiirtotoiminnan tehokkuuden turvaamista96 kos-

kevien intressien lisäksi ihmisarvoon liittyvät suojelukohteet. Toisaalta intressien erilaisuudet 

puhunevat myös sen puolesta, että elinkaupparikokset voisi täsmällisyysvaatimuksen johdosta 

olla tarkoituksenmukaista sisällyttää rikoslakiin, ja jättää kudoslakiin rikkomusluonteisena ran-

gaistavat, elinsiirtotoiminnan yleistä toimivuutta ja turvallisuutta koskevat rangaistussäännök-

set97. 

Lisäksi epätäsmällisyyskielto liittyy läheisesti elinluovuttajalle ja siirteensaajalle annettavan 

rikosoikeudellisen aseman määrittelyyn. Elinkauppasopimuksen luonnoksessa viitattiin lääke-

väärennössopimuksen uhrin määritelmään98, mutta eroavien näkemysten takia sopimuksesta 

päätettiin lopulta jättää uhrin asema määrittelemättä ja siirtää käsitteen määrittely sopimusval-

tioiden harkintavaltaan.99 Mikäli valtio ei siis anna esimerkiksi luovuttajalle uhrin asemaa, 

mahdollistaa muun muassa elinkauppasopimuksen 7(1) artikla elimen myynnin kriminalisoin-

nin, sillä vastaanottajan hankinta taloudellisessa hyötymistarkoituksessa on elimen myyntiä 

tällaiselle vastaanottajalle. Lisäksi 9(1) artikla asettaa sopimusvaltioille velvollisuuden krimi-

nalisoida avunanto sopimuksessa rangaistavaksi säädettyyn tekoon. Tästä seuraa se, että mikäli 

luovuttajaa ei pidetä rikoksen uhrina, voidaan luovuttajan katsoa mahdollisesti syyllistyneen 

avunantoon hänen pyydettyä välittäjää hankkimaan elimelleen ostajan. 

Mikäli luovuttajaa kuitenkin pidetään kansallisen lainsäädännön valossa aina rikoksen tekijänä, 

voi myös käydä niin, että yksittäisessä elinkauppatapauksessa, johon liittyy myös ihmiskaupan 

piirteitä, jäävät ihmiskaupan piirteet täysin huomioimatta ja luovuttajasta tulee suoraan epäilty 

                                                           
95 Melander 2008, s. 204 ja 253. 
96 Esim. kudoslain 25 luvun 1 momentin 5 kohdassa säädetään rangaistavaksi elimien, kudosten tai solujen jälji-

tettävyyden ja turvallisuuden taikka toiminnan valvomiseksi tarpeellisen henkilörekisterin ylläpidon laiminlyönti. 
97 Esim. kudoslain 25 §:n 1 momentin 4 kohta, joka sisältää elimiä koskevista vakavista vaaratilanteista ja haitta-

vaikutuksista ilmoittamisen laiminlyönnin. 
98 Huberts 2016, s. 625–626. Yleissopimuksen 4(k) artiklassa uhrina pidetään luonnollista henkilöä, jolle on ai-

heutunut muun muassa väärennetyn lääkkeen käyttämisestä haitallisia fyysisiä taikka psyykkisiä seurauksia. 
99 EN 2015, kohta 111 sekä Van Assche ym. 2019, s. 15. Suomessa elimen ostaminen on tällä hetkellä kriminali-

soitu kudoslain 25 §:n 1 momentin 8 kohdassa. 
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elinkauppakriminalisoinnin perusteella, kun tosiasiassa luovuttajaa olisi pidettävä uhrina ih-

miskauppasäännöksen perusteella.100 Toisaalta lainsäännös voitaisiin muotoilla esimerkiksi 

niin, että luovuttajaa on pidettävä uhrina, jos hänen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta 

tilaa on hyväksikäytetty. Mikäli puolestaan siirteensaajalle ei anneta uhrin asemaa, voidaan 

kriminalisointi kohdistaa elimen ostajaan sisällyttämällä kansalliseen lainsäädäntöön esimer-

kiksi elinkauppasopimuksen 7(2) artikla. Artiklan tunnusmerkistö täyttyy silloin, kun ostaja 

esimerkiksi lupaa tai tarjoaa rahaa lääkärille elimen irrottamisesta luovuttajalta, jolle myös on 

hänen omasta toiminnastaan tarjottu rahaa. On myös esitetty, että siirteensaajaan voitaisiin koh-

distaa rangaistusvastuu ainoastaan siinä tapauksessa, että teosta on aiheutunut vakavaa haittaa 

elinluovuttajalle.101 

Melander on tulkinnut epätäsmällisyyskieltoa siten, että lähtökohtaisesti kenellä tahansa tulee 

olla rikosoikeudellisten säännösten perusteella mahdollisuus ennakoida teon rangaistavuus. 

Tämän vuoksi rikosoikeudellisten säännösten tulee olla laadittu mahdollisimman yleiskieli-

siksi.102 Mikäli luovuttajaa ja siirteensaajaa kuitenkin pidetään uhrina tietyissä tilanteissa ja 

tekijänä toisissa, ei sääntelyä välttämättä voida pitää kovin yleiskielisenä, eikä ihmisille vält-

tämättä myöskään ole tällöin selvää heihin kohdistuvat oikeudet ja velvollisuudet. Luovutta-

jaan ja siirteensaajaan kohdistettavaa rangaistusvastuuta voidaan pitää ongelmallisena myös 

peilaten tätä kriminalisoinnin taustalla vaikuttaviin oikeushyviin sekä syyllisyysoppiin, joita 

käsitellään tarkemmin jäljempänä luvuissa 4.1 ja 4.3.1. Jos elinkauppasopimuksen osalta Suo-

messa ryhdytään valmisteleviin toimenpiteisiin, olisi laillisuusperiaatteen johdosta kaikkein 

tarkoituksenmukaisinta selvittää yhtenä ensimmäisistä seikoista se, minkälainen yleinen kri-

minaalipoliittinen näkemys elinluovuttajan ja siirteensaajan aseman suhteen on vallalla. 

Kokoavasti voidaan todeta, ettei kudoslain rangaistussääntely eikä rikoslain ihmiskauppasään-

tely kata yhtä laajaa ja tekomuotojen kannalta täsmällistä sääntelyä kuin elinkauppasopimus 

sopimusvaltioilta edellyttää ja mikä elinkaupan maailmanlaajuisen torjumisen kannalta olisi 

arvokasta. Lainsäädäntöä voitaisiin siten elinkauppasopimuksen mukaisesti yhä tehostaa. Elin-

kauppasopimuksen sisältämän sääntelyn implementointi kansalliseen lainsäädäntöön edistänee 

ennakoitavuutta ja sääntelyn sanamuotojen täsmällisyyttä, sillä sopimuksessa tehdään selvä ero 

                                                           
100 Gawronska 2018, s. 416. 
101 Bos 2015, s. 65. 
102 Melander 2008, s. 246–247 ja 249–250. Tässä on kuitenkin ero ”yleisluonteisuuteen”, jota voidaan pitää rikos-

oikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen liittyvän epätäsmällisyyskiellon vastaisena. 
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elinkaupan ja ihmiskaupan välillä sekä määritellään elinkauppatekojen tunnusmerkistö tarkem-

min kuin ikinä aiemmin. Avainasemassa kansainvälisen elinkaupparikollisuuden kitkemisessä 

ovat kuitenkin myös lainsäädännön ja yhteistyökeinojen kehittäminen niin kansainvälisellä 

kuin monikansallisella tasolla. Tämän osalta on huomioitava muun muassa valtioiden käytet-

tävissä olevat täytäntöönpanokeinot sekä muiden valtioiden lainsäädännölliset ratkaisut elin-

kaupparikosten osalta. 

 

3.2 Elinkauppasopimuksen suhde monikansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön 

 

Elinkauppasopimus on kansainvälisen tason instrumentti, mutta EU:n jäsenvaltioiden näkökul-

masta tarkasteltuna myös unionilla monikansallisena instituutiona voi olla yhteistyön ja elin-

kauppaa koskevan rikosoikeudellisen lainsäädännön kehittämisen suhteen merkittävä rooli. 

Euroopan unioni on ja voi tulla kansainvälisten sopimusten osapuoleksi ja tätä kautta EU voi 

myös vaikuttaa jäsenvaltioiden rikosoikeuteen.103 Tällainen toimivalta perustuu Euroopan 

unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen. SEUT 2 artiklan mukaan unionilla on joko yksin-

omainen tai jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta 3 ja 4 artiklassa tarkemmin määritellyillä 

aloilla. Elinkauppasopimus kuuluu EU:ssa jaetun toimivallan piiriin104, jolla SEUT 2(2) artik-

lan mukaisesti tarkoitetaan sitä, että jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaansa siltä osin kuin unioni 

ei ole käyttänyt omaansa tai siltä osin kuin unioni on päättänyt lakata käyttämästä omaansa. 

EU ei ole ilmoittanut kantaansa elinkauppasopimusta koskevaan toimivaltakysymykseen105, ja 

osittain tästä syystä sopimuksen vastaanotto ei ole ollut EU-maissa niin myönteinen, kuin sen 

odotettiin ja toivottiin olevan.106  

EU:n hidas reagointi elinkauppasopimukseen liittyvien toimivaltakysymysten osalta ei kuiten-

kaan välttämättä poista tarvetta ryhtyä kansallisella tasolla valmisteleviin toimenpiteisiin lain-

säädännön muuttamiseksi. Euroopan neuvosto on määritellyt elinkaupparikokset dynaa-

miseksi, salamyhkäiseksi ja rajat ylittäväksi rikollisuuden lajiksi, minkä johdosta elinkauppa-

rikollisille on houkuttelevaa ja helpohkoakin siirtää toimintansa valtioon, jossa kansainvälisiä 

                                                           
103 EU:ssa rikosoikeudesta tuli osa unionin politiikkaa Euroopan unionista annetun sopimuksen voimaantulon 

myötä vuonna 1993. Eurooppalaisessa rikosoikeudessa on kyse kriminaalipolitiikan luomisesta ja rikosoikeudel-

lisen lainsäädännön voimaansaattamisesta. Kettunen 2015, s. 117 ja 132. 
104 SEUT 4 artikla. 
105 OM032:00/2017. 
106 EN:n jäsenvaltioista 24 maata sekä Costa Rica ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta ainoastaan yhdeksän 

jäsenvaltiota on ratifioinut ja saattanut sopimuksen voimaan kansallisesti (tilanne 7.6.2020). 
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sopimusinstrumentteja ei ole voimaanpantu107. Seuraavassa tarkastelen elinkauppasopimuksen 

kriminalisointivelvoitteiden kansallista implementoimistarvetta suhteessa EU:n omaksumaan 

rooliin sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Valtioiden intressissä voidaan nähdä olevan se, ettei 

niistä tule rikollisten pakopaikkaa.108 Onko siis tarkoituksenmukaista odottaa, että EU mahdol-

lisesti tulevaisuudessa liittyy elinkauppasopimukseen vai onko tarve monikansallisen ja kan-

sainvälisen yhteistyön kehittämiselle olemassa jo nyt? 

3.2.1 Euroopan unionin tasoisen sääntelyn tarve 

EU:ssa puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta109 tuli voimaan vuonna 2002 ja sen tarkoituksena 

oli yhtenäistää jäsenvaltioiden lainsäädännön sisältämät ihmiskauppaa koskevat määritelmät, 

rangaistavan käyttäytymisen ala sekä seuraamukset. Puitepäätös mukaili Palermon sopimuksen 

ihmiskauppaa koskevaa lisäpöytäkirjaa lukuun ottamatta ihmiskauppaa elinten irrottamista 

varten.110 Puitepäätös ei itse asiassa lausunut mitään elinten irrottamista varten harjoitetusta 

ihmiskaupasta, minkä johdosta Kreikka teki aloitteen ihmisten kudosten ja elinten laittoman 

kaupan ehkäisemistä ja torjumista koskevaksi EU:n puitepäätökseksi111. Puitepäätöksen käsit-

tely ei kuitenkaan edennyt unionissa, sillä instrumenttia ei katsottu tuolloin tarpeelliseksi. Niin 

sanottua perinteistä ihmiskauppaa koskeva sääntely katsottiin riittäväksi, koska jäsenvaltioissa 

ei ollut havaittu elinkauppaan viittaavaa toimintaa.112  

Euroopan parlamentti antoi kuitenkin jo marraskuussa 2006 suosituksen Euroopan unionin 

neuvostolle ihmiskaupan torjunnasta. Suosituksessa huomioidaan myös elinkauppa, ja sen mu-

kaan jäsenvaltioiden tulisi minimoida laittoman elinkaupan riskiä muun muassa vähentämällä 

kysyntää, tehostamalla elinten luovutusta ja huomioimalla säännönvastaisuuksista seuraava oi-

keudellinen vastuu.113 Suosituksessa korostetaan myös komission ja EU:n jäsenvaltioiden vas-

tuuta kehitysyhteistyö- ja avustustoimenpiteiden kehittämisen osalta, jotta muutos saadaan ai-

kaan niissä maissa, joissa elinkauppaa tapahtuu eniten.114 Suositus sai laittoman elinsiirtotoi-

minnan kannalta positiivista jatkoa, kun vuonna 2011 ihmiskaupan torjuntaa koskeva puite-

päätös korvattiin ihmiskauppadirektiivillä. Direktiivin 2(3) artikla kattaa ihmiskaupan elinten 

                                                           
107 Van Assche ym. 2019, s. 11. 
108 Kimpimäki 2005, s. 5-6. 
109 Neuvoston puitepäätös 2002/629/YOS, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta. 
110 HE 34/2004 vp, s. 13. 
111 Helleenien tasavallan aloite 2003. 
112 HE 34/2004 vp, s. 15 sekä SM 2014. 
113 EP 2006, kohta 1l. 
114 EP 2006, kohta z af. 
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poistamistarkoituksessa, mutta ei kuitenkaan ota lainkaan kantaa muihin laittoman elinsiirto-

toiminnan täytäntöönpanoon liittyviin kysymyksiin. 

Lisäksi on olemassa EU:n tasoinen elinsiirtodirektiivi, joka koskee elinsiirtoa varten tarkoitet-

tujen elinten laatua ja turvallisuutta. Direktiivin tarkoitus on edistää ”välillisesti elimillä käy-

tävän laittoman kaupan torjumista siten, että perustetaan toimivaltaisia viranomaisia, edellyte-

tään elinsiirtokeskusten hyväksymistä sekä säädetään talteenottoa koskevista edellytyksistä ja 

jäljitettävyysjärjestelmistä” ja sen 13 artiklassa velvoitetaan unionin jäsenvaltiot varmistamaan 

elinluovutusten vapaaehtoisuus ja vastikkeettomuus. Elinsiirtodirektiivissä tunnustetaan, ettei 

elinkauppa ole aina yhteydessä elinten irrottamistarkoituksessa tapahtuvaan ihmiskauppaan115, 

mutta kuten sanottu, direktiivin tarkoituksena on ainoastaan välillisesti myötävaikuttaa elin-

kaupan ehkäisemiseen. EU:n tasolla ei siis ole luotu instrumenttia, jossa asetettaisiin elinkaup-

parikosten ja niistä koituvien seuraamusten määrittelylle vähimmäissäännöt. 

Euroopan neuvostoa sen sijaan voidaan pitää aktiivisena suunnannäyttäjänä elinkaupparikolli-

suuden saralla. Euroopan neuvoston tasolla oli jo aiemmin saatettu voimaan ihmiskauppasopi-

mus, ja elinkauppasopimuksen valmistelu lähti hieman myöhemmin etenemään todenteolla, 

kun ihmiskauppasopimuksen epäiltiin olevan riittämätön ratkaisu elinkauppasääntelyn osalta. 

Elinkaupan liittäminen ainoastaan ihmiskaupan yhdeksi tekomuodoksi ei katsottu riittävällä 

tavalla ottavan huomioon elinkaupparikoksiin liittyviä toimijoita eikä sen erilaisia tekomuo-

toja.116 Samanlaisin perustein voidaan kritisoida ihmiskauppadirektiiviä. Voidaankin esittää 

kysymys, onko ihmiskauppadirektiivi nykypäivän EU:ssa riittävä instrumentti elinkauppari-

kollisuuteen vastaamiseksi.  

Vuonna 2015 Espanjan poliisi pidätti viisi ihmistä epäiltynä yrityksestä ostaa munuainen maa-

hanmuuttajalta. Osapuolet olivat sopineet elinsiirrosta, mutta siirtotoimenpiteen ajankohdan lä-

hestyessä maahanmuuttaja halusi irtautua sopimuksesta. Tämän seurauksena uhri siepattiin, 

häntä pahoinpideltiin ja häntä uhattiin tappamisella.117 Asia eteni oikeudenkäyntiin, jossa tuo-

mioistuin katsoi neljän vastaajan syyllistyneen muun muassa elinkaupan yritykseen. Kolme vas-

taajista sai kuuden vuoden vankeustuomion ja yksi vastaajista selvisi neljän vuoden vankeustuo-

miolla.118 

                                                           
115 Elinsiirtodirektiivin johdanto-osa, kohta 7. 
116 Van Assche ym. 2019, s. 13. 
117 Rovira 2015. 
118 Albalat 2016. 
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Myös Euroopan komission rahoittaman HOTT-projektin119 raportit osoittavat, että muidenkin 

EU-maiden kansalaisilla on liityntöjä elinkauppatoimintaan. Yhdessä raporteista todetaan, että 

esimerkiksi Balkanin maista ulkomaille suuntautuva elinsiirtoturismi on ollut hyvin tiedossa 

viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan.120 Nykysistä EU-maista, joissa laitonta elinsiirto-

toimintaa on tapahtunut tai joiden kansalaisten taikka vakinaisten asukkaiden on katsottu olleen 

jollakin tavalla mukana toiminnassa, voidaan mainita ainakin Ruotsi, Hollanti121, Romania, 

Bulgaria, Puola, Saksa122, Kreikka123 ja Ranska124. Elinkauppa koskettaa näin ollen myös unio-

nin jäsenvaltioita. 

Toisaalta EU:n alkuperäinen tarkoitus jäsenmaiden taloudellisen yhdentymisen edistäjänä on 

johtanut siihen, etteivät ihmisoikeudet ole luonnollisestikaan samanlaisessa asemassa kuin Eu-

roopan neuvostossa, joka on ihmisoikeusorganisaatio. EIS ja EIT mahdollistavat valtioiden 

harkintamarginaalin, eli esimerkiksi uskonnollisten ja kulttuuristen seikkojen huomioon otta-

misen ihmisoikeussopimuksen määräyksiä tulkittaessa. EU:ssa lainsäädäntöratkaisujen tarkoi-

tuksena sen sijaan on yhdenmukaistaa unionin jäsenmaiden oikeutta mahdollisimman pitkälle, 

eikä tällaista harkintamarginaalia juurikaan ole.125 On huomioitava, ettei EU ole myöskään 

EIS:n126 eikä ihmiskauppasopimuksen osapuoli. EU:ssa liittyminen elinkauppasopimukseen ja 

mahdollisesti myös muihin ihmisoikeussopimuksiin voidaankin nähdä liian suurena ja moraa-

lisesti haastavana askeleena kohti kansallisvaltioiden lainsäädännön yhtenäistämistä. Lisäksi 

on huomioitava se, että mikäli kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntö sisältää ihmiselimiin koh-

distuvan taloudellisen hyödyn kiellon127, ei sisämarkkinoihin ja EU:n muiden tavoitteiden to-

teutumiseen kohdistu suurta uhkaa sääntelykeinojen ansiosta.128 Tämän seurauksena elinkaup-

pasopimusta ei EU:ssa välttämättä pidetä tarpeellisena tällä hetkellä. 

                                                           
119 HOTT Project 2015. 
120 Ambagtsheer ym. 2014b, s. 13. 
121 Ambagtsheer ym. 2014b. 
122 Ambagtsheer ym. 2014a, s. 6, 12 ja 16. 
123 GWN 2008 ja OSCE 2013, s. 45. 
124 Abbasov 2010. 
125 Nieminen 2015, s. 108. 
126 EU on kuitenkin Lissabonin sopimuksen myötä oikeudellisesti velvoitettu liittymään EIS:een, sillä SEU 6(2) 

artiklan mukaan unioni liittyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleis-

sopimukseen. 
127 Jäljempänä luvussa 4.1.2 tarkennetaan sitä, miten EU:n jäsenmaat ovat EU:n perusoikeuskirjan kautta sidottuja 

noudattamaan taloudellisen hyödyn kieltoa. 
128 Nieminen 2015, s. 195. 
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EN:n toiminnalla rikosoikeuden saralla on kuitenkin ollut entistä enemmän vaikutusta myös 

EU:n rikosoikeuteen. Esimerkiksi EU:n terrorismipuitepäätös129 päivitettiin vuonna 2008 vas-

taamaan pitkälti EN:n terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan yleissopimuksen130 sisältöä.131 

Jonkinlaisiin toimenpiteisiin elinkaupparikollisuuden saralla EU:n voitaneenkin jossain vai-

heessa odottaa ryhtyvän, sillä Euroopan parlamentti on todennut vuonna 2016 antamassa pää-

töslauselmassaan, että erityisesti ”kehitysmaiden taloudellinen taantuma, porsaanreiät lainsää-

dännössä ja puutteet lain noudattamisen valvonnassa yhdessä lisääntyvän globalisaation ja ke-

hittyneen viestintätekniikan kanssa luovat täydelliset toimintaedellytykset laitonta elinkauppaa 

harjoittaville rikollisille; -- riittämättömän lain noudattamisen valvonnan vuoksi elinkauppiai-

den ei juurikaan tarvitse pelätä syytteeseen asettamista”.132 Parlamentti kehottaakin komissiota 

omaksumaan selkeän lähestymistavan elinkauppaan sekä suosittaa ratifioimaan ja panemaan 

täytäntöön EN:n elinkauppasopimuksen.133 

Komissiolta odotetaan tämän osalta kannanottoa134, joka myös selventäisi toimivaltakysymystä 

elinkauppasopimuksen osalta. Asia ei kuitenkaan ole edennyt, mikä voi olla ongelmallista sen 

vuoksi, että muun muassa Suomi on ilmoittanut arvioivansa sopimukseen liittymistä vasta sen 

jälkeen, kun komissio on ilmoittanut näkemyksensä asiassa. Kun tulevaisuudessa EU:n ihmis-

oikeuskehitys ottaa paremmin tuulta alleen, voi unionissa olla hyvä tilaisuus pohtia myös elin-

kaupparikosten asemaa unionin lainsäädännössä. SEUT 83(2) artiklan mukaan kun jäsenvalti-

oiden lakien ja asetusten lähentäminen rikosoikeuden alalla osoittautuu välttämättömäksi jon-

kin unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi alalla, jolla on toteutettu 

yhdenmukaistamistoimenpiteitä, tällä alalla voidaan direktiivein säätää rikosten ja seuraamus-

ten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöistä. Kyseinen artikla on toiminut oikeudellisena 

perustana muun muassa ihmiskauppadirektiiville, ja voi tulevaisuudessa toimia myös elinkaup-

paa koskevan direktiivin perustana. 

                                                           
129 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta. 
130 Euroopan neuvoston terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva yleissopimus (SopS 49/2008). 
131 Melander 2010, s. 31. 
132 EP 2016, kohta 43. Lauselmassa parlamentti myös ilmaisee erityisen huolen pakolaislasten turvallisuudesta. 

Europolin lehdistötiedotteen mukaan maahanmuuttoaallossa Eurooppaan yksin saapuneista lapsista yli 10 000 

lasta on kadonnut. Monet näistä lapsista ovat arvioiden mukaan joutuneet ihmiskaupan uhreiksi: esimerkiksi sek-

sikaupparinkeihin ja elinsiirtomarkkinoille. 
133 EP 2016, kohdat 11 ja 45–46. 
134 Komissio on vuonna 2014 ilmoittanut arvioivansa EU:n liittymistä elinkauppasopimukseen. 
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Tosiasia on, ettei elinkaupan välttämättä tällä hetkellä voida katsoa muodostavan suurta uhkaa 

EU:n valtioille ja niiden kansalaisten oikeuksille. On kuitenkin mahdollista, että tilanne muut-

tuu lähitulevaisuudessa, jolloin sääntelylle voi syntyä konkreettinen tarve. Tällainen tarve voi 

syntyä erityisesti silloin, kun tiettyjen jäsenvaltioiden suhtautumista ja toimia ei katsota riittä-

vän tehokkaiksi.135 EU:n rikosoikeus onkin kaikkein oikeutetuinta silloin, kun se pystyy vas-

taamaan ja suojelemaan jäsenvaltioiden intressejä suoraan tai epäsuoraan unionin intressien 

kautta.136 Jollakin tavalla tulevaisuuteen on kuitenkin hyvä varautua, ja näin ollen myös elin-

kauppasopimukseen liittyvistä toimivaltakysymyksistä EU:n jäsenvaltioiden osalta olisi toivot-

tavaa saada selvyys. Vaikka EU:n ei voitane odottaa liittyvän elinkauppasopimukseen lähitu-

levaisuudessa, voidaan jäsenvaltioilta mahdollisesti edellyttää kriminalisointimuutosten lisäksi 

muita toimia ja yhteistyötapoja elinkaupan torjumiseksi. Elinkaupparikokset ovat mutkikkaita 

ja mahdollisesti useiden eri kansalaisuuksia edustavien tekijöiden toteuttamia rajat ylittäviä 

rikoksia, joten pelkästä rikoslainsäädännöstä ei ole hyötyä, jos rikosten tutkiminen, syyttee-

seenpano ja tuomioiden täytäntöönpano ei ole tehokasta.137  

3.2.2 Kansainvälisen yhteistyön tarve  

Kuten kaiken lainsäädännön, myös elinkauppaa koskevan sääntelyn täytäntöönpanon tuloksel-

lisuuteen vaikuttavat useat seikat. Yksi tällainen tärkeä tekijä on valtion valmius tunnistaa ja 

tutkia tekoja yhteistyössä niin kansallisten kuin muiden maiden viranomaisten kanssa. Poliitti-

sen vaikutusvallan näkökulmasta katsottuna valtion suvereniteetti kasvaa, kun valtio harjoittaa 

yhteistyötä muiden valtioiden kanssa.138 Esimerkiksi EU:n jäsenvaltioiden mahdollisuudet vas-

tata rajat ylittävään rikollisuuteen ovat paremmat yhteistyön johdosta.139 Olemassa olevat kei-

not eivät kuitenkaan takaa onnistumista, jos itse toteutus on tehotonta. Edellä esitettyä oikeus-

käytäntöä tarkastellessa voi huomata, miten suuri merkitys valtioiden välisellä toimivalla yh-

teistyöllä on. Netcare-tapauksessa välittäjää vastaan ei saatu nostettua syytteitä toimivaltaan 

liittyvien ongelmien ja yhteistyökeinojen puutteiden vuoksi. Medicus Clinic -tapauksessa puo-

lestaan oikeusavun saaminen valtioista, joiden kansalaisia elinten vastaanottajat olivat, kesti 

                                                           
135 Melander 2008, s. 382. 
136 Kettunen 2015, s. 190–191. 
137 Esimerkiksi Pakistanissa säädettiin vuonna 2008 asetus, joka kieltää ulkomaalaisia ostamasta maan kansalai-

silta elinsiirrettä. Kriminalisointi ei kuitenkaan ole helpottanut elinsiirtoturismiin liittyvää ongelmaa valtiossa. Ks. 

lisää Ambagtsheer – Weimar 2012, s. 573 sekä Moazam 2011. Ongelma liittyneekin asetuksen tehottomaan täy-

täntöönpanoon ja elinsiirtojärjestelmän heikkoon valvontaan pelkkien lainsäädännön sisällöllisten puutteiden si-

jasta. 
138 Beck 2002, s. 48–49. 
139 Kettunen 2015, s. 121. 
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kauan ja aiheutti tutkinnan viivästymistä140.  Ongelmat voivatkin johtua muun ohella siitä, että 

täytäntöönpanovalta on rajattu alueellisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi esitutkinta-

toimenpiteisiin voidaan ryhtyä toisen valtion alueella ainoastaan silloin, kun tämä toinen valtio 

esimerkiksi sitovan sopimuksen kautta on antanut suostumuksensa toimenpiteisiin.141 Mitä yh-

denmukaisempaa valtioiden rikos- ja prosessioikeudellinen lainsäädäntö on elinkaupan osalta, 

sitä helpompaa ja tehokkaampaa on myös yhteistyö. Yhteistyön sujuvuuteen liittyvät keskei-

sesti edellä jo lyhyesti esitellyt, rikoslain 1 lukuun sisällytetyt universaali- ja sijaislainkäytön 

periaatteet. 

Periaatteiden välisiä eroja voi kuitenkin olla vaikea hahmottaa, eivätkä kaikki oikeusjärjestyk-

set edes tunnusta sijaislainkäytön periaatetta.142 Sijaislainkäytön periaatteen ja universaaliperi-

aatteen eroa voidaan kuvata siten, että universaaliperiaate kohdistuu sellaisiin kaikkein vaka-

vimpiin rikoksiin, joiden osalta tuomiovalta voidaan perustaa suoraan kansainväliseen tapaoi-

keuteen143. Tärkein ero lienee kuitenkin se, että sijaislainkäyttöön perustuva toimivalta edel-

lyttää sekä kaksoisrangaistavuutta että tekopaikan valtion aloitetta syytetoimenpiteisiin ryhty-

miseksi taikka tekopaikan rikoksentekijään kohdistuvaa luovutuspyyntöä, josta oleskelupaikan 

valtio kieltäytyy. Tähän periaatteeseen perustuva toimivalta voidaan katsoa ikään kuin kansain-

väliseksi oikeusavuksi, kun tapauskohtaisesti pidetään tarkoituksenmukaisempana oikeuden-

käynnin järjestämistä toisessa valtiossa.144 

Elinkauppasopimus velvoittaa sopimusosapuolet toteuttamaan tarvittavat lainsäädännölliset 

toimenpiteet elinkaupparikosten tehokkaan esitutkinnan ja syytteeseenpanon toteuttamiseksi, 

jotta prosessuaaliset toimenpiteet mahdollistetaan myös tilanteissa, joissa tekopaikan valtio ei 

ole halukas tai kykeneväinen tutkimaan ja syyttämään rikoksesta.145 Sopimuksen 10(6) artikla 

edellyttää, että sopimusvaltiot ulottavat lainkäyttövaltansa sopimuksessa rangaistaviksi säädet-

tyihin rikoksiin tapauksissa, joissa väitetty rikoksentekijä oleskelee kyseisen osapuolen alu-

eella eikä osapuoli luovuta häntä toiseen valtioon yksinomaan hänen kansalaisuutensa perus-

teella (aut dedere aud iudicare)146. Sopimusvaltio voi elinkauppasopimuksen 10(8) artiklan 

                                                           
140 Marty 2011, s. 10, kohta 20. 
141 S.S. Lotus (France v. Turkey), kohta 45. 
142 Kimpimäki 2005, s. 74. 
143 Näihin ”kansainoikeusrikoksiin” katsotaan lukeutuvan ainakin Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimival-

taan kuuluvat rikokset (joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja hyökkäysrikokset). Helenius 

2014, s. 70. 
144 Kimpimäki 2005, s. 71–73 sekä HE 1/1996 vp, s. 5-6. 
145 EN 2015, kohta 67. 
146 ”Velvollisuus luovuttaa tai syyttää”, ks. lisää periaatteesta Kimpimäki 2005, s. 31 ja 113–120 sekä Helenius 

2014, s. 346–347. Esimerkiksi Belgiassa paikallinen rikosprosessilainsäädäntö mahdollistaa sellaisen henkilön, 
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mukaan kuitenkin laajentaa toimivaltaansa tästä kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön 

puitteissa. Sopimus siis sallii universaaliperiaatteen soveltamisen elinkaupparikoksiin.  

Elinkaupparikosten kansainvälisen luonteen ja kansainvälisen yhteisen intressin147 vuoksi uni-

versaaliperiaatteen soveltaminen elinkaupparikoksiin voitaisiin katsoa tarkoituksenmu-

kaiseksi, jolloin Suomessa tämä edellyttäisi laillisuusperiaatteenkin johdosta elinkaupparikos-

ten lisäämistä RL 1 luvun 7 §:ään. Lisäksi tällainen ratkaisu olisi yhdenmukainen aiemmin 

tehtyjen toimivaltaa koskevien ratkaisujen kanssa. Tällä hetkellä Suomen lakia voidaan sovel-

taa universaaliperiaatteen johdosta muun muassa Suomen ulkopuolella tehtyyn ja myös elin-

kaupparikoksiin läheisesti liittyvään ihmiskauppaan ja törkeään ihmiskauppaan. Universaali-

periaatteen avulla voidaan varmistaa, etteivät elinkaupparikoksiin syyllistyneet henkilöt jää 

rangaistukseen tuomitsematta. Tämä on mahdollista, koska toimivalta voidaan ilman kaksois-

rangaistavuuden vaatimusta ulottaa tekoon, johon toimivaltaa käyttävällä valtiolla ei ole min-

käänlaista varsinaista liityntää. Universaaliperiaatteen etuna voidaan myös pitää sen ennalta-

ehkäisevää vaikutusta, sen mahdollistamia keinoja ihmisoikeuksien puolustamiseksi sekä kan-

sainvälisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Toisaalta universaaliperiaatteen sovel-

tamisen kääntöpuolena on riski siitä, että sitä sovelletaan valikoivasti ainoastaan tiettyihin ta-

pauksiin. Tällaiseen valikoivaan soveltamiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi valtion mahdolli-

suudet saada todisteita toisista valtioista, valtion käytössä olevat resurssit sekä korruptio.148  

Universaaliperiaatteen soveltamisen käytännön merkitys voi myös jäädä hyvin vähäiseksi, sillä 

esitutkintalain (805/2011) 3 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan ulkomailla tehdyksi epäillyn ri-

koksen esitutkinnan toimittamisen Suomessa on oltava tutkinnallisista syistä ja rikosvastuun 

toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Jos rikoksella ei ole minkäänlaisia kiinnekohtia 

Suomeen, tai esimerkiksi teko on tapahtunut ulkomailla ja asianomistaja on tutkintapyynnön 

tehtyään poistunut maasta, asian käsittelyn tarkoituksenmukaisuus Suomessa on varmasti 

helppo kyseenalaistaa. Tosiasia on, että sijaislainkäytön periaatteen soveltamistilanteessa val-

tiolla on suurempi ja konkreettisempi intressi syytteeseenpanoon ryhtymiseksi ja valtion sisäi-

sen järjestyksen ylläpitämiseksi, kun rikoksentekijä oleskelee kyseisessä valtiossa149. 

                                                           
joka ei ole Belgian kansalainen eikä vakinainen asukas, mutta joka tavoitetaan Belgiasta, syytteeseenpanon ulko-

mailla hyötymistarkoituksessa tehdystä elimen irrottamisesta. Asetus koskien Belgian rikosprosessuaalisen lain 

ensimmäistä osaa (Loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale 17 avril 1878) artikla 10ter 1 

bis. 
147 Kimpimäki 2005, s. 72. 
148 Kimpimäki 2005, s. 289. 
149 Kimpimäki 2005, s. 292–293. 
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Kansallisvaltioilla on elinkaupan vastaisessa taistelussa loppujen lopuksi kuitenkin yhteiset in-

tressit, ja valtioilta voidaan ainakin tämän johdosta odottaa ennakointia ja kansainvälistä soli-

daarisuutta. Kansainvälisen rikosoikeuden saralla onnistuneiden toimivaltaratkaisujen lisäksi 

valtioiden yhteistyön mahdollistavilla muilla menetelmillä on tässä myös tärkeä rooli. Suomen 

viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyötä on tiivistettävä entisestään150, ja eri vi-

ranomaisille on järjestettävä koulutusta elinkaupan sekä elinkaupan uhrien tunnistamiseksi.151 

Lisäksi esimerkiksi luovutukseen sekä rikostuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon 

liittyviä kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä valtiosopimuksia tarvitaan rikosten torjumiseksi ja 

rikosoikeudellisen vastuun täytäntöönpanemiseksi.152 Elinkauppasopimukseen liittymisen joh-

dosta bilateraalista sopimusta kahden sopimusvaltion välillä ei kuitenkaan elinkaupparikosten 

osalta tarvittaisi, vaan luovutus voidaan sopimuksen 17(3) artiklan perusteella perustaa yleis-

sopimukseen. Elinkauppasopimus asettaakin suuntaviivat valtioiden väliselle yhteistyölle, 

mikä on tärkeää sopimuksen tarkoituksen ja tavoitteen tehokkaan toteutumisen kannalta. Täl-

laiset seikat ainakin jossain määrin puhuvat elinkauppasopimuksen allekirjoittamisen puolesta. 

Tutkielmassa on tähän asti tutkittu sitä, millä tavoin Suomen lainsäädäntö ottaa huomioon elin-

kaupan ja sen liitännäisyydet, minkälainen instrumentti elinkauppasopimus käytännössä on ja 

minkälaisia muutospaineita sopimus asettaa kansalliselle lainsäädännölle elinkaupan tehok-

kaaksi torjumiseksi. Seuraava luku rakentuu yhteen kietoutuville kriminalisointiperiaatteille, 

joiden avulla käydään yleisesti läpi niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta 

sitä, mitä elinsiirtotoimintaan kohdistuvien kriminalisointien taustalla on ja miten elinkaup-

pasääntely vaikuttaa eri osapuolten näkökulmasta tarkasteltuna heidän oikeuksiinsa ja velvol-

lisuuksiinsa. Luvussa pohditaankin eriäviä näkemyksiä erityisesti Sakari Melanderin muotoi-

leman kriminalisointiteorian kautta johdetusta tarpeesta ja jopa velvollisuudesta mukauttaa 

kansallista lainsäädäntöä vastaamaan kansainvälisen elinkauppasopimuksen sääntelyä. Tällai-

sen tarkastelun kautta pyritään hahmottamaan paremmin myös vastuukysymyksiä ja ylipäätään 

sitä, mihin suuntaan ja miten kattavaksi elinkauppakriminalisointia olisi syytä muokata. 

 

                                                           
150 Ambagtsheer – Weimar 2012, s. 574. 
151 Ambagtsheer – Weimar 2012, s. 574 sekä EN 2015, kohta 127. 
152 Kimpimäki 2005, s. 292 sekä Ambagtsheer – Weimar 2012, s. 574. Muun muassa Nigerian NAPTIP on toimi-

nut aktiivisesti ja menestyksekkäästi useiden EU-valtioiden esitutkintaviranomaisten kanssa Nigerian kansalaisiin 

kohdistuvissa asioissa. Tafari 2019. 
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4 ELINKAUPPAKRIMINALISOINNIN LEGITIMITEETTI 

4.1 Hyväksyttävä peruste 

 

Kaikki kriminalisoinnit sisältävät yhteiskunnan moraalisen ja siten myös kriminaalipoliittisen 

kannanoton siitä, miten tietynlaiseen käyttäytymiseen kyseisessä yhteiskunnassa milläkin het-

kellä suhtaudutaan. Rikosoikeudellinen järjestelmä sallii valtiokoneiston puuttuvan ihmisten 

käyttäytymiseen, joten on luonnollista vaatia kriminalisoinneilta hyväksyttävää tarkoitussidon-

naisuutta ja oikeutusta, eli legitimiteettiä. Usein kriminalisoinnit rajoittavat yhden kansalaisen 

tiettyjä perusoikeuksia ja samanaikaisesti ne suojaavat toisen muita perusoikeuksia. Perustus-

lakivaliokunta onkin todennut, että ”perusoikeuksien suojaamisvelvoite saattaa olla sellainen 

hyväksyttävä peruste, joka oikeuttaa kriminalisoinneista samalla aiheutuvat perusoikeusrajoi-

tukset”.153 

Perusoikeuksien suojaamisvelvoite liittyy rikosoikeudelliseen oikeushyvien suojelun periaat-

teeseen. Kyseinen kriminalisointiperiaate edellyttää, että kriminalisointi suojelee jotakin pe-

rusteltua intressiä tai oikeushyvää. Lappi-Seppälän mukaan rikosoikeudellisen sääntelyn käyt-

täminen on hyväksyttävää vain oikeushyvien suojelemiseksi.154 Useimmiten oikeushyvän taus-

talla on jokin perusoikeus, ja tätä kautta myös ihmisoikeus. Vaikka kriminalisoinnin taustalla 

olevana suojelutavoitteena ei kuitenkaan olisi suoraan minkään perusoikeuden suojaaminen, 

on oikeuskirjallisuudessa ja valiokuntakäytännössä katsottu, että jokainen kriminalisointi tulisi 

kytkeä perusoikeusjärjestelmään. Tämän johdosta kriminalisoinnille tulee aina olla perusoi-

keusjärjestelmän näkökulmasta hyväksyttävä peruste sekä painava yhteiskunnallinen tarve. 

Tällä tavoin kriminalisointi kytkeytyy perusoikeusjärjestelmään, vaikka suojeltava oikeushyvä 

ei olisikaan perusoikeus.155 

Mitä hyväksyttävä peruste sitten käytännössä edellyttää? Selvää on, etteivät esimerkiksi pelkät 

moraaliperusteet yksinään ole riittäviä perustelemaan perusoikeuksien rajoittamista nykyajan 

länsimaisessa rikosoikeudellisessa järjestelmässä, vaan moraaliperusteiden tueksi vaaditaan 

erityisen vahvoja muita perusteita. Viljasen mukaan esimerkiksi tietynlaista seksuaalista käyt-

täytymistä, kuten prostituutiota, ei voida kieltää vetoamalla ainoastaan tällaisen käyttäytymisen 

                                                           
153 PeVL 23/1997 vp, s. 3. 
154 Lappi-Seppälä 1994, s. 33. 
155 PeVL 23/1997 vp, s. 2, LaVL 9/2004 vp, s. 1-2 sekä Melander 2008, s. 346 ja 348–351. 
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moraaliseen paheksuttavuuteen.156 Myöskään kriminalisointi, joka pääosin on jo otettu huomi-

oon voimassa olevassa lainsäädännössä, ei voine täyttää hyväksyttävyysvaatimusta.157 Krimi-

nalisoinneille on siten asetettu melko tiukat vaatimukset, mikä osaltaan herättää kysymyksiä 

siitä, mitkä oikeushyvät voisivat olla perusteena elinkauppaan liittyvän rikosoikeudellisen 

sääntelyn laajentamiselle Suomessa ja mikä voisi perustella kriminalisoinnin ulottamista elin-

luovuttajaan ja sen pysyttämistä siirteensaajaan sekä mitkä seikat taas puhuvat kyseisiä ehdo-

tuksia vastaan. 

4.1.1 Itsemääräämisoikeus 

Yksi elinkaupan kriminalisoinnin oikeutusharkinnassa huomioon otettava oikeushyvä on pe-

rustuslaissa turvattu itsemääräämisoikeus. PL 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus 

muun muassa henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Säännös ei 

suojaa pelkästään ihmisen fyysistä vapautta, vaan myös tahdonvapautta ja itsemääräämisoi-

keutta.158 Suomi on allekirjoittanut ja ratifioinut biolääketiedesopimuksen, jonka tavoitteena 

on suojella jokaisen ihmisarvoa ja identiteettiä sekä taata jokaisen koskemattomuus ja muut 

oikeudet ja perusvapaudet biologian ja lääketieteen sovellutusten alalla. Bioeettisestä näkökul-

masta tarkasteltuna elinsiirtotoiminnan lähtökohtana pidetään nimenomaan toiminnan altruis-

tista luonnetta, joka takaa kyseisten tavoitteiden toteutumista. Itsemääräämisoikeuden perus-

teella ihmisellä tulee olla oikeus muun muassa määrätä elintensä käyttämisestä lääketieteelli-

siin tarkoituksiin.159 Yksilön terveyteen kohdistuvien toimenpiteiden vaatimasta suostumuk-

sesta säädetään sekä biolääketiedesopimuksessa että sen lisäpöytäkirjassa160. Yleissopimuksen 

edellyttämät velvoitteet on voimaanpantu Suomessa kudoslailla. Elinluovuttajan suostumuk-

sesta säädetään kudoslain 3 §:ssä ja sen mukaan suostumuksen tulee olla peruutettavissa mil-

loin tahansa, sen tulee olla kirjallinen ja sen tulee perustua riittävään ja olennaiseen tietoon 

toimenpiteen tarkoituksesta, luonteesta, seurauksista sekä riskeistä. 

EIT on ratkaisukäytännössään katsonut, että sterilisaatioon suostumuksensa antanut kantaja ei 

ollut saanut riittävästi tietoa terveydentilastaan, toimenpiteestä eikä myöskään vaihtoehtoisista 

toimenpiteistä. Ottaen huomioon myös muut olosuhteet, EIT piti lopulta selvänä, että valtio oli 

                                                           
156 Viljanen 2001, s. 187 ja 331. 
157 Melander 2008, s. 367. Esimerkkinä rikoslain 47 luvun 3 a §:ssä säädetty kiskonnantapainen työsyrjintä, joka 

on lähes päällekkäinen rikoslain 36 luvun 6 §:n kiskontaa ja rikoslain 11 luvun 11 §:n syrjintää koskevan sääntelyn 

kanssa. 
158 HE 309/1993 vp, s. 46. 
159 HE 110/1984 vp, s. 2, HE 93/2000 vp, s. 4 sekä Caplan ym. 2009, s. 31. 
160 Lisäpöytäkirjan 22 artikla sisältää nimenomaisen kiellon elimiin kohdistuvasta kaupankäynnistä. 
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loukannut kantajan ihmisarvoa ja rikkonut EIS 3 artiklaa.161 Itsemääräämisoikeus on siis myös 

hyvin läheisesti yhteydessä ihmisarvon loukkaamattomuutta koskevaan periaatteeseen. 

Biolääketieteen alalla itsemääräämisoikeuden katsotaan ulottuvan myös kuoleman jälkeiseen 

aikaan. Tämän johdosta yksilöllä on oikeus elämänsä aikana määrittää, mihin hänen ruumis-

taan käytetään, jos käytetään, kuoleman jälkeen.162 Kuolleen ihmisen elimiä saadaan kudoslain 

9 §:n 1 momentin mukaan irrottaa vain, jos tiedossa ei ole tai jos ei ole syytä olettaa, että vainaja 

eläessään olisi vastustanut toimenpidettä. Kuolleelta henkilöltä tehtävät elinsiirrot perustuvat 

Suomessa siis ”oletetun suostumuksen” -periaatteelle. Oletettuun suostumukseen perustuva 

järjestelmä, tai niin kutsuttu opt out -järjestelmä, on Suomen lisäksi käytössä monissa muissa 

Euroopan maissa, muun muassa Norjassa, Espanjassa ja Ranskassa.163  

Suostumus elinsiirtotoiminnan lähtökohtana osoittaa, että monen kudoslain 25 §:n sisältämän 

rangaistussäännöksen taustalla vaikuttavana suojelukohteena on itsemääräämisoikeus. Ri-

kokseksi säädettyjen tekojen asettelu rikoslain eri lukuihin puolestaan antaa osviittaa jokaisen 

kriminalisoinnin taustalla vaikuttavista suojelukohteista. Ihmiskauppa ja siten myös ihmis-

kauppa elinten irrottamistarkoituksessa sisältyy rikoslain 25 lukuun vapauteen kohdistuvista 

rikoksista. Luvun kriminalisointien tavoitteena on suojella ihmisiä pakottamiselta sekä turvata 

ihmisten yksilöllisyyttä ja tätä kautta myös jokaisen luontaista ihmisarvoa.164 Näin ollen itse-

määräämisoikeus vaikuttaa ihmiskauppasäännöksen taustalla, mutta mukana ovat myös ihmis-

arvon loukkaamattomuutta koskevat lähtökohdat. Itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon näkö-

kulmasta voidaan kuitenkin myös argumentoida, että jokaisella tulisi olla oikeus päättää omasta 

ruumiistaan kaikissa tilanteissa. Tällaisesta näkökulmasta johdettuna jokaisella tulisi siis olla 

oikeus myös myydä oma munuaisensa. Esimerkiksi seksuaalipalvelujen oston kriminalisointia 

vastustettiin juuri itsemääräämisoikeutta koskevilla perusteilla.165 Ulottuuko elinkauppakrimi-

nalisointi siis liiaksi perusoikeuksien ytimeen silloin, kun yksilön itsemääräämisoikeutta rajoi-

tetaan oman elimen myymisen osalta? 

                                                           
161 VC. v. Slovakia, kohta 112. EIS 3 artiklan mukaan ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhi-

millisellä tai halventavalla tavalla. 
162 Caplan ym. 2009, s. 30. Myös ihmisarvon loukkaamattomuus ulottaa vaikutuksensa yksilön kuoleman jälkei-

seen aikaan. Ks. lisää mm. PeVL 24/2010 vp. 
163 Statz 2006, s. 1690. 
164 HE 94/1993 vp, s. 101. 
165 Melander 2004. 
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Itsemääräämisoikeus ei ole riippumaton muista oikeuksista, vaan se on ihmisarvon loukkaa-

mattomuuden lisäksi tiiviissä yhteydessä muun muassa perustuslain 10 §:ssä säädettyyn yksi-

tyiselämän suojaan. Yksityiselämän suojaan sisältyy esimerkiksi jokaisen oikeus määrätä it-

sestään ja ruumiistaan.166 Yksityiselämän suojaa voidaan EIS 8(2) artiklan mukaan rajoittaa 

silloin, kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen 

ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja ri-

kollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojelemiseksi, tai muiden henkilöiden oi-

keuksien tai vapauksien turvaamiseksi. Edellä esitettyyn kysymykseen voidaan näin ollen etsiä 

ratkaisua ensinnäkin EIT:n ratkaisukäytännöstä.  

EIT on todennut, että yksityiselämän intiimeimpään osaan, esimerkiksi seksuaalielämään, voi-

daan puuttua ainoastaan, kun puuttuminen perustuu erityisen vakaviin syihin.167 Muun muassa 

terveyteen ja rikollisuuden estämiseen liittyvät syyt on tapauskohtaisesti katsottu tällaisiksi eri-

tyisen vakaviksi syiksi.168 Myös Suomessa PL 7 §:n 3 momentin mukaan henkilökohtaiseen 

vapauteen voidaan puuttua laissa säädetyllä perusteella. Perustuslakivaliokunta on pitänyt esi-

merkiksi vakavan rikollisuuden estämistä sellaisena kollektiivisena intressinä, jota voidaan ko-

konaisuus huomioon ottaen pitää hyväksyttävänä perusteena rajoittaa jotakin perusoikeutta eri-

tyisesti silloin, kun rajoitus kohdistuu oikeuden raja-alueelle.169 Samanlaista perustelua itse-

määräämisoikeuden rajoittamiseksi voidaan pitää johdonmukaisena myös silloin, kun elin 

myydään järjestäytyneiden rikollisryhmien pyörittämille laittomille markkinoille. Tällöin kri-

minalisoinnin tavoitteena on ehkäistä laittomilla elinmarkkinoilla vallitsevaa tarjontaa ja myös 

turvata yhteiskunnan turvallisuutta.  

Toiseksi täytyy pohtia sitä, voidaanko oman elimen myymiseen johtanutta päätöstä useinkaan 

pitää täysin vapaaehtoisena. Esimerkiksi seksuaalipalvelujen oston täyskriminalisoinnin puo-

lesta puhuvissa näkemyksissä korostuu ajatus siitä, että seksuaalipalvelujen myyjän itsemää-

räämisoikeus on usein tosiasiassa rajoitettu, vaikka myyjää ei olisikaan pakotettu prostituuti-

oon.170 Ulospäin voi näyttää siltä, että elinluovuttaja on vapaaehtoisesti luovuttanut elimensä. 

Jos luovuttajaan on kuitenkin kohdistunut painostusta toisen henkilön toimesta tai painostus on 

                                                           
166 HE 309/1993 vp, s. 53. 
167 Lustig-Prean ja Beckett v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 82 sekä Dudgeon v. Yhdistynyt kuningaskunta, 

kohta 52. 
168 Laskey, Jaggard ja Brown v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 50. 
169 PeVL 10/2000 vp, s. 3. 
170 HE 221/2005 vp, s. 19. 
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seurausta olosuhteista, ei suostumusta voida pitää vapaaehtoisena ja pätevänä.171 Erityisesti 

silloin, kun valtiolla ei ole hyvin organisoitua ja valvottua elinsiirtojärjestelmää, ovat haavoit-

tuvassa asemassa olevat henkilöt, kuten maahanmuuttajat, lukutaidottomat ja kodittomat, kaik-

kein suurimmassa vaarassa joutua elinkaupan uhriksi.172 Osan voi ajaa elinluovutukseen hyvin 

vaikea elämäntilanne, esimerkiksi vakava velkakierre, joka saa luovuttajan tekemään jotakin 

sellaista, mihin hän ei muussa tilanteessa välttämättä lainkaan ryhtyisi.173 Luovuttajalle voi-

daan luvata korvaus, joka lopulta osoittautuukin luvattua pienemmäksi tai korvausta ei lopulta 

makseta lainkaan.174 Luovuttaja ei välttämättä myöskään ole tullut tietoiseksi toimenpiteen ris-

keistä taikka toimenpiteen todellisesta tarkoituksesta.175  

Tietynlaisessa tilanteessa yksilö voikin katsoa omaa arvoaan loukkaavan toiminnan ikään kuin 

pienemmäksi pahaksi käsillä olevista vaihtoehdoista176. Tällöin itsemääräämisoikeus oikeus-

hyvänä ei yksinään ole riittävä kriminalisoinnin laajentamisen puolesta tai sitä vastaan puhuva 

seikka. Tarkastelu voidaan laajentaa ihmisarvon loukkaamattomuuden suojelua koskevaan kä-

sitteeseen. Suomessa perustuslakivaliokunta on viitannut EIT:n käytäntöön ja lausunut, että 

ihmisarvoa voidaan loukata esimerkiksi silloin, kun toinen saadaan toimimaan vastoin tahtoaan 

tai omaatuntoaan.177 Ihmisarvon loukkaamattomuuden suojelun voidaankin katsoa asettavan 

yksilön toiminnalle tiettyjä rajoja. 

4.1.2 Ihmisarvon loukkaamattomuus 

Ihmisarvon käsitteellä on perinteisesti pyritty turvaamaan ihmisen itsemääräämisoikeutta.178 

Kantilaisen lähestymistavan mukaan kenenkään ihmisyyttä ei saa kohdella päämäärän väli-

neenä, vaan aina itse lopullisena päämääränä, ja tästä filosofiasta voidaan tulkita olevan joh-

dettavissa ihmisarvon käsitteen samaistaminen ihmisen autonomiaan, mutta myös yksilöön 

                                                           
171 Heikossa asemassa olevan henkilön hyväksikäytöllä tarkoitetaan Palermon sopimuksen esitöissä sellaista ti-

lannetta, jossa henkilöllä ei ole tosiasiallista ja hyväksyttävää vaihtoehtoa hyväksikäytön sisältävään toimintaan 

alistumisen ohella. Ks. UNODC 2006a, s. 347. 
172 EP 2016, kohta 42. 
173 Budiani-Saberi ym. 2014, s. 381. 
174 Elinluovuttajalle maksettava palkkio on usein myös hyvin kaukana elimen tosiasiallisesta hinnasta. Esimer-

kiksi Netcare-tapauksessa siirronsaajat maksoivat 100 000-120 000 Yhdysvaltain dollaria munuaisesta, kun sa-

manaikaisesti luovuttajille maksettiin noin 20 000 dollaria, ja myöhemmin romanialaisille ja brasilialaisille luo-

vuttajille ainoastaan noin 6 000 dollarin palkkio. Lisäksi elinluovutus harvoin tuo pidempiaikaista helpotusta luo-

vuttajan taloudelliseen tilanteeseen. Erään tutkimuksen mukaan laittomasta elinluovutuksesta saatu rahapalkkio 

on 81 prosentin kohdalla kokonaan käytetty viiden kuukauden kuluessa luovutuksesta. 95 prosenttia näistä hen-

kilöistä katui sitä, että oli luovuttanut elimen. Ks. lisää Budiani-Saberi – Delmonico 2008. 
175 Van Assche ym. 2019, s. 10. 
176 Barilan 2012, s. 285. 
177 PeVL 4/2004 vp, s. 6. 
178 Nieminen 2005, s. 54. 
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kohdistettava velvollisuus kunnioittaa toisen ihmisen mittaamatonta arvoa.179 Ihmisarvon 

suhde perus- ja ihmisoikeuksiin onkin ollut ja on yhä jossain määrin kiistanalainen aihe. Ih-

misarvo voidaan nähdä ihmisoikeuksien perustana, itsenäisenä oikeutena tai lain tulkinnan 

taustalla vaikuttavana arvona.180 Käsitteellä on nähty olevan sen joustavan luonteen vuoksi eri-

tyisesti merkitystä silloin, kun lainsäädäntöä halutaan muuttaa.181  

Ihmisarvon asema rikosoikeudessakaan ei siten ole ongelmaton, eikä Suomen rikosoikeudelli-

nen lainsäädäntö ennen vuonna 2009 tehtyä lainsäädäntömuutosta182 antanut ihmisarvolle itse-

näistä asemaa oikeushyvänä, vaan sen katsottiin vain välillisesti vahvistavan toista suojeluob-

jektia. Myöskään esimerkiksi saksalaisessa rikosoikeuskirjallisuudessa ihmisarvoa ei ole pe-

rinteisesti pidetty yksinään riittävänä perusteena kriminalisoinnille183, vaikka ihmisarvolla on-

kin Saksassa itsenäisen perusoikeuden asema184. Ihmisarvo on arvo- ja kulttuurisidonnainen, 

minkä vuoksi sen korostunut merkitys oikeushyvänä voi tehdä kriminalisoinnista tietyllä ta-

valla moraalisesti latautuneen. Tällöin kriminalisointi ei välttämättä enää vastaa oikeushyvän 

täsmällisen määrittelyn vaatimukseen – eli tiedossa ei olisi, mikä kriminalisoinnilla suojeltava 

oikeushyvä tosiasiassa on. Melanderin mukaan ihmisarvo oikeushyvänä voidaan kuitenkin hy-

väksyä rajallisesti.185  

Ihmisarvo on tilannesidonnainen sekä ”soveltamiskontekstista riippuvainen”, ja muun muassa 

rikosoikeuden kansainvälistyminen on vaikuttanut ihmisarvon käsitteen tulkintaan ja krimi-

nalisointiperiaatteiden soveltamiseen. Melander on katsonut, että ihmisarvoa voidaan esimer-

kiksi pitää joidenkin kansainvälisluonteisten kriminalisointien suojeluobjektina186. Tästä hyvä 

esimerkki on kidutusta koskeva kriminalisointi.187 Toisaalta ihmisarvon merkitystä itsenäisenä 

suojeluobjektina korostaa myös se, että oikeus rajoittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta.188 Ih-

                                                           
179 Niemi 2019, s. 342–344. 
180 O’Connell – Gevers 2013, s. 64. 
181 Dupré 2015, s. 119–120. 
182 HE 76/2009 vp, s. 31. Rikoslakiin lisättiin kidutusta koskeva pykälä, jonka esitöissä kidutuksen mainitaan 

syvästi loukkaavan ihmisarvoa.   
183 Melander 2008, s. 274–275 ja 278. 
184 Nieminen 2005, s. 68. 
185 Väitöskirjassaan Melander on hyväksynyt ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatteen myös itsenäisenä kri-

minalisointiperiaatteena. Ks. Melander 2008, s. 262–264. 
186 Melander 2008, s. 276 ja 283–285. Hallituksen esityksessä on lausuttu, että ”ihmisarvoa loukkaavat olosuhteet” 

ovat riippuvaisia yhteiskunnan arvosidonnaisuudesta. Ks. HE 94/1993 vp, s. 108. 
187 HE 76/2009 vp, s. 31.  
188 Niemi 2019, s. 347 sekä Melander 2016, s. 23–24. 
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misarvon rajoittavalla luonteella tarkoitetaan sitä, että teko joka objektiivisten standardien mu-

kaan loukkaa ihmisarvoa, on kielletty, vaikka yksilö suostuisikin tiettyyn yksittäiseen te-

koon.189  

Niin sanotussa Kääpiönheitto-tapauksessa Ranskan ylimmän asteen hallintotuomioistuin katsoi, 

että ”kääpiönheittokilpailut” voidaan kieltää yleisen järjestyksen turvaamiseksi. Tuomioistuin to-

tesi, että fyysisen poikkeavuuden omaavan henkilön heittäminen ”ammuksena” ilmaan toisten 

viihdyttämiseksi loukkaa heitettävän henkilön ihmisarvoa objektiivisesti tarkasteltuna. Tämän 

vuoksi kilpailu voidaan kieltää, vaikka henkilö haluaisi tulla heitetyksi.190  

Kilpailuun ”heitettävänä” osallistunut henkilö piti ratkaisua syrjivänä ja katsoi, että kilpailujen 

kieltäminen loukkaa hänen ihmisarvoaan muun muassa siksi, että se estää häntä hankkimasta 

välttämätöntä toimeentuloa. YK:n ihmisoikeuskomitea vahvisti kuitenkin Ranskan hallintotuo-

mioistuimen näkemyksen kilpailujen objektiivisesti loukkaavasta luonteesta ja totesi, ettei 

kielto ole syrjivä eikä se loukkaa heitettävinä kilpailuun osallistuvien henkilöiden KP-sopi-

muksessa turvattuja oikeuksia.191  

Ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden välistä suhdetta on arvioitu myös Saksan valtiosääntötuo-

mioistuimessa. Tuomioistuin totesi Peep show -tapauksen192 perusteluissa, että ihmisarvoa voi-

daan loukata yleisemmällä tasolla, vaikka henkilö olisikin antanut suostumuksensa seksuaalissä-

vytteiseen esitykseen.  

Ihmisarvolle on näissä tapauksissa siis annettu objektiivinen, ihmislajia laajemmin suojeleva 

ja ihmisen omasta tahdosta riippumaton arvo193, jolla oikeutetaan yksilön itsemääräämisoikeu-

den rajoittaminen. Kääpiönheitto- ja Peep show -tapausten johdosta voidaan todeta, että vaikka 

elimen myynnin kieltäminen loukkaa yksilön itsemääräämisoikeutta jossain määrin, ovat kielto 

ja kriminalisointi oikeutettuja silloin, kun tekoa pidetään objektiivisten standardien näkökul-

masta ihmisarvoa loukkaavana. Erityisesti bio- ja lääkeoikeuden alalla ihmisarvon suojelun 

                                                           
189 Kettunen 2015, s. 87. 
190 Conseil d'État, n°136727. 
191 Manuel Wackenheim v. France, kohdat 7.5 ja 7.6. 
192 BVerwGE Peep Show sekä Melander 2008, s. 281. Tuomioistuin piti peep show -esityksiä naista alentavana 

ja katsoi sen asettavan naiset objektin asemaan. 
193 Nieminen 2015, s. 45 ja 189. 
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onkin nähty, itsemääräämisoikeuden tärkeydestä huolimatta, lähtökohtaisesti syrjäyttävän itse-

määräämisoikeuden.194 Elinkaupan osalta itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja elinluovutta-

jan rangaistusvastuuta tukee nähdäkseni elinkaupan läheinen yhteys bio- ja lääkeoikeuden läh-

tökohtiin ja siten sen vahva liityntä myös ihmisarvon loukkaamattomuuden suojeluun.  

Ihmisarvon loukkaamattomuus ei kuitenkaan liity elinkauppaan ainoastaan luovuttajan itse-

määräämisoikeutta rajoittavana tekijänä. EN:n vuonna 1978 antamaa elinsiirtojulistusta195 voi-

daan pitää ensimmäisenä kansainvälisenä instrumenttina, joka on asettanut yleiset vaatimukset 

ihmisarvon loukkaamattomuuden suojelemiseksi ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen turvaa-

miseksi elinsiirtotoiminnan alalla.196 Tällaisten suojelutavoitteiden turvaamiseksi julistus edel-

lyttää täydellistä pidättäytymistä minkäänlaisen hyödyn tarjoamisesta ihmiskehon osista. Hyö-

tymiskielto on johdettavissa ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatteesta ja sitä tulee kunni-

oittaa kaikessa elinsiirtoihin liittyvässä toiminnassa.197 Ihmisarvon loukkaamattomuutta kos-

keva vaatimus suojaa siten niin elinluovuttajia kuin myös siirteensaajia.  

Kielto vahvistettiin ensimmäisen kerran oikeudellisesti sitovalla tavalla biolääketiedesopimuk-

sen 21 artiklassa. Sittemmin kielto on vahvistunut osaksi Euroopan neuvoston oikeudellista 

elinsiirtosäännöstöä.198 Kuten edellä on tullut ilmi, Suomen lainsäädännössä elinluovuttajalle 

tai hänen oikeudenomistajalleen luvatun palkkion lupaamista tai maksamista elimen irrottami-

sesta koskeva kielto sisältyy kudoslain 25 §:n 1 momentin 8 kohtaan.199 Sääntelyn tarkoituk-

sena on säilyttää neutraalitila, jonka mukaisesti luovuttajan ei tule hyötyä, mutta ei myöskään 

kärsiä taloudellista vahinkoa ryhtyessään elinluovuttajaksi.200 Kudoslain muutoksia koskevissa 

esitöissä vahvistetaan ihmisarvon loukkaamattomuuden edellyttävän sitä, ettei ihmisen elimiä 

käytetä kauppatavarana.201 

Biolääketiedesopimuksen yleisenä tavoitteena kaikessa elinsiirtotoiminnassa onkin siis itse-

määräämisoikeuden ohella ihmisarvon loukkaamattomuuden suojelu. Suomessa PL 1 §:n 2 

                                                           
194 Nieminen 2005, s. 61. 
195 EN:n ministerikomitea 1978. 
196 Van Assche ym. 2019, s. 11. 
197 EN:n bioeettinen komitea 2014. 
198 Van Assche ym. 2019, s. 12. 
199 Lisäksi taloudellisen hyödyn tavoittelun kiellosta säädetään kudoslain 18 §:ssä. Elinten irrottamisesta ja käy-

töstä sekä ruumiin luovuttamisesta ei saa luvata eikä suorittaa rahallista tai muuta taloudellista palkkiota. Kan-

sainvälisiä säädöksiä mukaillen kudoslain 18 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään kuitenkin kaksi poikkeusta. Ansi-

onmenetyksen korvaaminen luovuttajalle on mahdollista ja lisäksi hyvitystä voidaan maksaa muun muassa elinten 

varastointiin, kuljettamiseen sekä muunlaiseen käsittelyyn liittyvistä kustannuksista. 
200 HE 93/2000 vp, s. 15-17. 
201 HE 54/2018 vp, s. 47. 
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momentin mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden 

ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. PL 7 §:n 2 momentin mukaan 

ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Myös perustuslakivaliokunnan käytännön va-

lossa ihmisarvo näyttäytyy itsemääräämisoikeudesta erillisenä, itsenäisenä oikeudellisena kä-

sitteenä. Tästä osoituksena on muun muassa se, että perusoikeussuoja ulotetaan myös kuole-

man jälkeiseen aikaan ja vainajien arvokkaaseen kohteluun, jolloin perusoikeussuoja ei edel-

lytä ”autonomista toimintakykyistä yksilöä suojelun kohteeksi”.202 YK:n ihmisoikeuksien ju-

listus puhuu puolestaan ihmisen synnynnäisestä arvosta, johon viitataan myös EIS:ssa, jonka 2 

artiklan oikeus elämään203 ja 3 artiklan kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto voidaan 

nähdä johdetun juuri ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatteesta.  

EIT on vahvistanut ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatteen muun muassa Pretty-tapauk-

sessa, jossa se totesi yhdeksi ihmisoikeussopimuksen tärkeimmäksi perustaksi ihmisarvon.204 

EN:n ihmisoikeusjärjestelmän piirissä on katsottu, että jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestel-

mässä tulee korostua ihmisarvon kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus sekä kyseisiä arvoja louk-

kaavan toiminnan ennaltaehkäisevien mekanismien soveltaminen, jotta myös demokratiaperi-

aatteen toteutuminen voidaan turvata.205 EIT asettaa sopimusvaltioille EIS:n tulkintaa koske-

van oikeuskäytännön kautta myös välillisiä kriminalisointivelvoitteita ja voi siten edistää tiet-

tyjen periaatteiden asemaa kansallisessa lainsäädännössä. Esimerkiksi M.C.-tapauksessa tuo-

mioistuin katsoi, että EIS edellyttää kansallisen raiskausrikosta koskevan tunnusmerkistön 

muotoilua EIS:n artiklojen sisällön valossa.206 Välillisen vaikutuksen lisäksi jäsenvaltioiden 

rikosoikeuteen voivat vaikuttaa EN:n rikosoikeudelliset yleissopimukset.207 

Puolestaan EU:n tasolla erityisesti biolääketiedesopimus on vaikuttanut EU:n perusoikeuskir-

jan sisältöön. Perusoikeuskirjan 1 artiklassa ihmisarvolle on yleisesti annettu perusoikeuden ja 

yleisen periaatteen asema.208 Perusoikeuskirjan 3 artikla sisältää taloudellista hyötymistä kos-

kevan kiellon lääketieteen ja biologian alalla sekä suojaa jokaisen oikeutta ruumiilliseen ja 

                                                           
202 Ks. lisää Niemi 2019, erityisesti s. 347 sekä mm. PeVL 24/2010 vp. 
203 Myös KP-sopimuksen 6.1 artiklan mukaan jokaisella ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään. 
204 Pretty v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 64. 
205 Kettunen 2016, s. 465–466 sekä EN:n ministerikomitea 1996. 
206 M.C. v. Bulgaria, kohta 166 sekä Melander 2010, s. 27–28. 
207 Melander 2010, s. 23. 
208 SEU 2 artiklan mukaan yksi unionin perustana olevista arvoista on ihmisarvon kunnioittaminen. Ks. myös C-

377/98 Alankomaat v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto. 
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henkiseen koskemattomuuteen. Samalla artikla kuitenkin myös rajoittaa ihmisen toimintaa ih-

misyyden ja ihmislajin suojelemiseksi kokonaisuutena.209 Perusoikeuskirjan kautta biolääke-

tiedettä koskevat säännökset ulottavat sitovan vaikutuksensa myös niihin EU:n jäsenvaltioihin, 

jotka eivät ole biolääketiedesopimuksen sopimusosapuolia. Kun EN:n ihmisoikeusjärjestelmän 

piirissä ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatetta voidaan harkintamarginaalin puitteissa 

tulkita jossain määrin myös eri suuntiin, ei EU:n toimivaltaan kuuluvissa asioissa jäsenvalti-

oilla ole samanlaista harkintamarginaalia. Näin ollen EU-oikeus asettaa jäsenvaltioille tiukem-

mat rajat myös ihmisarvon loukkaamattomuutta tulkittaessa silloin, kun jäsenvaltiot soveltavat 

unionin oikeutta.210 Rikosoikeuden osalta ihmisarvo mainitaan esimerkiksi ihmiskauppadirek-

tiivissä211. Direktiivin johdannossa lausutaan, että ihmiskauppa elinten poistamistarkoituksessa 

”loukkaa vakavasti ihmisarvoa ja ruumiillista koskemattomuutta”212. Myös EUT on vahvista-

nut ihmisarvon aseman yleisenä unionin oikeusperiaatteena Omega-tapauksessa213.  

Tapauksessa oli kyse siitä, loukkaako laseraseiden käyttöön perustuvan taloudellisen toiminnan 

kansallinen kieltäminen unionin sopimuksissa turvattua palveluiden tarjoamisen vapautta. EUT 

katsoi, että taloudellinen toiminta, jossa hyödynnetään ihmisten tappamista simuloivaa peliä, voi-

daan kieltää ”kansallisella toimenpiteellä, joka on annettu yleisen järjestyksen turvaamiseksi sillä 

perusteella, että tämä toiminta loukkaa ihmisarvoa”.214 

Omega-tapauksen ratkaisussa asetetut lähtökohdat voidaan liittää myös elinkauppasääntelyyn. 

Rikosoikeudellisen lainsäädännön tarkoituksena on yhteiskuntarauhan ylläpitämisen ja ihmis-

ten käyttäytymisen ohjaamisen ohella suojella yksilöä häneen kohdistuvilta loukkauksilta. Sek-

suaalipalvelujen oston kriminalisointia on sitä koskevassa hallituksen esityksessä perusteltu 

itsemääräämisoikeuden lisäksi ihmisen fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden suojelemi-

sella. Esitöissä korostuu näkemys siitä, että seksuaalipalvelujen ostoa koskevat kaupanteko-

olosuhteet tekevät teosta ihmisarvoa loukkaavan.215 Joidenkin näkemysten mukaan prostituu-

tiossa myytävänä ei kuitenkaan ole ihminen, vaan palvelu.216 Elinkaupassa sen sijaan myynnin 

kohteena on ihmisen elin, osa ihmistä, jota ei täysin samanlaisena voi saada takaisin. Vaikka 

                                                           
209 Nieminen 2015, s. 190–191. 
210 Nieminen 2015, s. 190–191 ja 196 sekä O’Connell – Gevers 2013, s. 66. Ks. myös C-34/10 Oliver Brüstle v. 

Greenpeace eV. 
211 Ihmiskauppadirektiivin johdanto-osa, kohta 33. 
212 Ihmiskauppadirektiivin johdanto-osa, kohta 11. 
213 C-36/02 Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt 

Bonn, kohta 34. 
214 C-36/02 Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt 

Bonn, kohta 41. 
215 HE 221/2005 vp, s. 19. 
216 Melander 2004, s. 12. 
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seksuaalipalvelujen tarjoamisessa onkin kyse hyvin henkilökohtaisesti korostuneen palvelun 

tarjoamisesta, voisiko elimen myymisessä olla kyse ihmisarvoa vieläkin loukkaavammasta te-

osta? Kyseisenlainen argumentti puolestaan vahvistaisi entisestään ihmisarvon loukkaamatto-

muuden merkitystä oikeushyvänä elinkauppaa koskevan sääntelyn taustalla sekä perustelisi 

vahvasti myös elinluovuttajan itsemääräämisoikeuden rajoittamista. 

4.1.3 Oikeus elämään ja terveyteen 

Itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden suojelun lisäksi elinkaupan krimi-

nalisoinnin hyväksyttävyysharkinnassa tulee yhtä lailla ottaa huomioon ihmisarvon loukkaa-

mattomuuteen kiinteässä yhteydessä oleva ja PL 7 §:ssä turvattu oikeus elämään ja tätä kautta 

myös oikeus terveyteen. Oikeus terveyteen ei tarkoita valtion positiivista velvoitetta varmistaa 

jokaisen ihmisen terveenä pysyminen, vaan kyseisen oikeuden johdosta valtiolla on velvolli-

suus turvata ihmisten sosiaaliset oikeudet217, esimerkiksi pääsy riittäviin sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluihin. Lisäksi velvollisuuteen voidaan nähdäkseni liittää myös ihmisarvoon koh-

distuvien loukkausten estäminen lainsäädännön keinoin. 

Oikeus terveyteen kiteytyy nimittäin TSS-sopimuksen 12.1 artiklaan, jonka mukaan sopimus-

valtioiden tulee tunnustaa jokaiselle oikeus nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruu-

miin- ja mielenterveydestä, sekä PL 19 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan julkisen vallan on 

edistettävä väestön terveyttä. Mäkisalon ja Koivusalon mukaan elinkaupasta voi seurata luo-

vuttajien ja siirteensaajien terveydentilan huonontumista ja mahdollisesti hyvin vakaviakin 

henkeen ja terveyteen kohdistuvia seurauksia erityisesti silloin, kun jälkiseurannasta ja -hoi-

dosta ei ole huolehdittu.218 Terveys voidaan nähdä erittäin painavana oikeushyvänä kriminali-

sointien taustalla, sillä se on edellytys myös elämälle, jota puolestaan voidaan pitää ihmiselle 

kaikkein merkityksellisimpänä oikeushyvänä ja josta on johdettavissa muiden oikeushyvien 

tarkoitus.219 Esimerkiksi uhrien suojelun on katsottu olevan yksi hyväksyttävä peruste krimi-

nalisoinnin hyväksyttävyysharkinnassa.220 Näin ollen myös uhrin terveyden suojelu puhuu 

elinkauppakriminalisoinnin hyväksyttävyyden, kriminalisoinnin kansallisen laajentamisen ja 

laajan rangaistusvastuun puolesta. 

                                                           
217 Nieminen 2015, s. 5. 
218 Mäkisalo – Koivusalo 2019. Ks. myös esimerkiksi Budiani-Saberi – Delmonico 2008, s. 927–928. 
219 Matikkala 2014, s. 188. 
220 PeVL 6/2014 vp, s. 2. 
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Asiaa voidaan kuitenkin tarkastella myös toisesta näkökulmasta käsin, sillä saman oikeuden ja 

uhrien suojelun perusteella voidaan argumentoida elinten myynnin ja oston laillisuuden puo-

lesta, kun otetaan huomioon potilaan oikeudet ja potilasturvallisuus. Terveydenhuoltolain 

(1326/2010) 8 §:n 1 momentin mukaan terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, tur-

vallista ja asianmukaisesti toteutettua. Mikäli elinkauppatoiminta ei ole rangaistavaa, voitaisiin 

sekä luovuttajan että siirteensaajan hoito mahdollisesti turvata paremmin. Elinkaupan ollessa 

laillista, elimiä olisi todennäköisesti enemmän saatavilla ja tällöin myös lähtökohdat toteuttaa 

jokaisen oikeus terveyteen ja suojata ihmisarvoa tätä kautta olisivat paremmat. 

Iran on maailman ainoa valtio, jossa elinkauppa on laillista. Elinsiirtotoiminta ja -kauppa ta-

pahtuvat valtion sääntelemän järjestelmän piirissä siten, että ihmiset myyvät elimensä valtiolle 

ja valtio puolestaan myy elimet eteenpäin ostajille. Iranissa onkin järjestelmän avulla vältetty 

munuaisensiirtojonot sekä elinsiirtoturismiin liittyvät ongelmat.221 Mitä tällainen sitten voisi 

tarkoittaa esimerkiksi Euroopan valtioiden osalta? EN:n ihmisoikeusjärjestelmän sisältämä 

harkintamarginaali sallii sopimusvaltioiden suhteellisen laajankin harkintavallan, kuten ihmis-

arvon käsitteeseen vetoamisen niin yhteen suuntaan kuin toiseenkin. Ihmisarvon käsitteen si-

sältö muokkautuu yhteiskunnan muuttuessa sekä tieteen ja teknologian kehittyessä222, ja ihmis-

arvon ja terveyttä koskevan oikeuden kautta myös elinkaupan dekriminalisaatiolle voidaan siis 

myös esittää perusteita. Tässä kohtaa tulee kuitenkin miettiä, kenen oikeuksille ja millaisille 

oikeuksille punninnassa väistämättä joudutaan antamaan painavampi merkitys. 

Ensinnäkin Suomea ja monia muita valtioita muun muassa biolääketiedesopimuksen kautta 

sitovat lainsäädäntövelvoitteet sotivat monin tavoin Iranissa omaksuttua järjestelmää vastaan. 

Elinsiirtojärjestelmä, joka sallii edun tarjoamisen ihmiselimestä, loukkaa taloudellisen hyödyn 

kieltoa. Iranin järjestelmä ei myöskään välttämättä toimi sellaisten eettisten standardien mu-

kaisesti, kuin annetaan ymmärtää. Usein esimerkiksi elimestä jo maksetun korvauksen lisäksi 

luovuttajalle voidaan maksaa ylimääräinen korvaus, mikä luonnollisesti tekee järjestelmästä 

epätasa-arvoisen.223 Toiseksi Iranin kaltaista järjestelmää vastaan voidaan argumentoida hei-

komman osapuolen suojelua koskevilla näkökulmilla. Elinkaupan ollessa laillista heikompien 

                                                           
221 Caplan ym. 2009, s. 31. 
222 Nieminen 2015, s. 108 ja 110. 
223 Ghods – Mahdavi 2007, s. 653. 
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osapuolten hyväksikäytön riski voi kasvaa. Välittäjät ja muut toimenpiteestä rahallisesti hyö-

tyvät henkilöt voivat hyväksikäyttää niin luovuttajia kuin siirteensaajia.224 Elimen luovuttami-

nen on usein seurausta elinluovuttajan sosioekonomisesti heikosta asemasta, ja siirteensaajan 

terveys ja elämä ovat riippuvaisia elinsiirrosta. Tällöin elinluovuttaja ja siirteensaaja voivat 

olosuhteidensa seurauksena olla heikossa asemassa elinkauppamarkkinoilla. Tällaisten seikko-

jen ja edellä esitetyn perusteella Iranissa omaksuttua järjestelmää voidaankin pitää sopimatto-

mana ja epäoikeudenmukaisena. Vastaavasti elinkauppakriminalisoinnin yleistä laajentamista 

voidaan edellä esitetyn perusteella pitää perusteltuna heikomman osapuolen ja tärkeiden oi-

keushyvien suojelemiseksi. Sen sijaan elinluovuttajan ja siirteensaajan asema niin heikomman 

osapuolen suojelun kuin myös elämän, terveyden ja itsemääräämisoikeuden valossa on hanka-

lampi kysymys.  

4.1.4 Oikeushyvien suhde ja merkitys rangaistusvastuun ulottuvuuteen 

Edellä esitellyillä oikeushyvillä on kaikilla tärkeä merkitys elinkauppakriminalisoinnin taus-

talla vaikuttavina suojelukohteina. Kriminalisoinnin rangaistusvastuun alaa koskevan pohdin-

nan lähtökohdaksi voidaan nähdäkseni kuitenkin ottaa ihmisarvon loukkaamattomuus, koska 

ihmisarvon suojelulla on erityisen vahva asema bio- ja lääkeoikeuden alalla, ja elinkauppa puo-

lestaan on kiinteässä yhteydessä tähän oikeudenalaan ja sen periaatteisiin. Ihmisarvon loukkaa-

mattomuuden suhde tosin muihin oikeushyviin on, kuten sanottu, kaikkea muuta kuin ongel-

maton. 

EN:n ihmisoikeusjärjestelmässä on perinteisesti korostunut elämän suojelutarve itsessään225, 

ja tätä kautta ihmisarvon loukkaamattomuus. Esimerkiksi Pretty-tapauksessa EIT katsoi yksi-

tyiselämän suojaa ja siihen kuuluvaa itsemääräämisoikeutta painavammaksi oikeudeksi oikeu-

den elämään. Tuomioistuimen mukaan Yhdistynyt kuningaskunta ei ollut rikkonut yksityiselä-

män suojaa kriminalisoimalla lainsäädännössään avunannon itsemurhaan. EIT perusteli tätä 

haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelulla ja väärinkäytösten estämisellä.226 Jos 

esimerkinomaisesti EIT:n käytännön valossa lähtökohdaksi elinkauppakriminalisointien taus-

talle asetetaan vahvasti oikeus elämään ja tätä kautta ihmisarvon loukkaamattomuuden suojelu, 

ei siirteensaajaan kohdistettavaa rangaistusvastuuta voitane pitää hyväksyttävänä.  

                                                           
224 Ambagtsheer ym. 2015, s. 1764. 
225 Dupré 2015, s. 115 ja 120. 
226 Pretty v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohdat 61 ja 67–78. 
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EU-oikeudessa puolestaan on EU:n perusoikeuskirjan myötä painottunut elämää koskevan oi-

keuden sijasta oikeus ihmisarvoiseen elämään.227 EU-oikeuden valossa voidaankin heikomman 

osapuolen ja ihmisarvon suojelun tärkeyttä argumentoida itsemääräämisoikeuden ja terveyttä 

koskevan oikeuden kautta. Tällaisen näkökulman perusteella elimen irrottamista ilman täysin 

vapaaehtoista suostumusta ei voida oikeuttaa toisen ihmisen elämän pelastamisella228, jos esi-

merkiksi pakottavien olosuhteiden johdosta tehdyn luovutuksen katsotaan loukkaavan luovut-

tajan itsemääräämisoikeutta sekä terveyttä ja tätä kautta ihmisarvoa ja siten myös oikeutta ih-

misarvoiseen elämään.229 Jos ihmisarvon käsitteelle siis annetaan tällaisia seikkoja korostava 

sisältö, voitaneen siirteensaajan rangaistusvastuuta pitää hyväksyttävänä. 

Elinluovuttajaan vastaavasti ei voitane kohdistaa rikosoikeudellista vastuuta, mikäli oman eli-

men myynnin rajoittamista pidetään itsemääräämisoikeutta liialti rajoittavana ja tätä kautta 

myös ihmisarvoa loukkaavana. Tekijäasemaa voidaan puolestaan perustella sillä, että tekoa 

pidetään objektiivisesti arvioituna ihmisarvoa loukkaavana ja esimerkiksi vakavan rikollisuu-

den estämiseksi tarpeellisena. Ihmisarvon loukkaamattomuus suojelee yleisesti sekä luovutta-

jaa että siirteensaajaa, ja rangaistusvastuun laajuuteen näyttääkin vaikuttavan ihmisarvon kä-

sitteelle tosiasiassa annettava sisältö. Ihmisarvon loukkaamattomuus toimii siis elinkaupan 

taustalla niin itsenäisenä suojeluobjektina kuin myös jotakin tai joitakin oikeuksia rajoittavana 

arvona. Käsitteen lopullinen sisältö määräytyy lopulta sen perusteella, minkälaisia arvoja kus-

sakin yhteiskunnassa ja oikeusjärjestelmässä painotetaan. 

Yleinen järjestys ja turvallisuus edellyttävät valtiolta toimenpiteitä tärkeinä pidettyjen intres-

sien suojelemiseksi230, ja tätä kautta voidaan hakea niin rikosoikeudellisen järjestelmän kuin 

yksittäisen kriminalisoinnin oikeutusta. Yhteenvedonomaisesti voidaankin todeta, että Suomen 

ja länsimaisen oikeuskulttuurin näkökulmasta katsottuna elinkauppasopimukseen liittymiselle 

olisi edellä esitetyin perustein löydettävissä useampi hyväksyttävä peruste suoraan perusoi-

keuksista. Yhdessä suojelukohteet muodostavat elinkauppakriminalisoinnin yleisen legitimi-

teetin ja tukevat vahvasti kriminalisoinnin yleistä laajentamista. Sen sijaan ihmisarvon käsit-

teelle annettava sisältö vaikuttaa lopulta merkittävästi rangaistusvastuun laajuuteen. 

                                                           
227 Dupré 2015, s. 115 ja 120. 
228 Barilan 2012, s. 193–194. 
229 EU:n perusoikeuskirja asettaa niin Suomelle kuin muille EU:n jäsenmaille ihmisarvon suojaamiseksi rajat niis-

säkin unionin oikeuden soveltamistilanteissa, joissa valtioilla olisi EN:n ihmisoikeusjärjestelmän kautta laajempi 

harkintamarginaali tulkita ihmisarvon käsitettä eri suuntiin. Tässä on elinkaupan osalta kuitenkin huomioitava se, 

ettei EU ole ottanut kantaa elinkauppasopimusta koskevaan toimivaltakysymykseen. Ks. lisää luku 3.2. 
230 Lappi-Seppälä 1994, s. 32–33.  
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4.2 Painava yhteiskunnallinen tarve 

 

Perusoikeuksien rajoitusdoktriinista johdettuna kriminalisoinnin laajentamiselle tulee myös 

olla perusoikeusjärjestelmän kannalta painava yhteiskunnallinen tarve231, joka on yhteydessä 

oikeushyvien suojelun periaatteeseen232. Tällaista tarvetta harkittaessa on voimassa olevan 

sääntelyn lisäksi tarkasteltava tekojen vakavuutta sekä tekojen estämisen ja selvittämisen tär-

keyttä233. Edellä esitetystä hyväksyttävyysarvioinnista voidaan johtaa näkemys, että elinkaup-

parikollisuutta on laadullisesti pidettävä vakavana rikollisuuden muotona, sillä se loukkaa yk-

silön ihmisarvoa syvästi useammasta näkökulmasta katsottuna. 

Suojeluobjektien tärkeyden lisäksi vakavuusarvioinnissa on otettava huomioon teon seuraukset 

ja rikoksen laatu. Monen luovuttajan toiveena on usein elintason koheneminen luovutuksen 

seurauksena, mutta usein todellisuus on hyvin toisenlainen ja seuraukset voivat olla hyvinkin 

vakavia. Tutkimus, jossa haastateltiin yhteensä 305 henkilöä, osoitti, että 86 prosenttia elin-

luovuttajista Intiassa koki terveydentilansa huonontuneen luovutuksen seurauksena.234 Usein 

taustalla on riittämätön luovutuksen jälkeinen terveydenhoito, mikä puolestaan voi johtaa työ-

kyvyttömyyteen ja siten yhä vakavampaan köyhyyskierteeseen.235 Hämärissä olosuhteissa teh-

dyistä elinluovutus- ja siirtotoimenpiteistä voi aiheutua pysyviä sairauksia, vammoja tai pa-

himmassa tapauksessa luovuttajan taikka siirronsaajan kuolema.236 Uhrit voivat joutua myös 

ihmiskaupan tai muun rikoksen uhriksi,237 tai heidät voidaan jopa tappaa elimien saamiseksi.238  

Elinkauppaa koskevien rangaistussäännösten pysyttäminen kudoslaissa ei näyttäydy kovin oi-

keasuhtaisena ratkaisuna ottaen huomioon elinkauppatekojen vakavuus. Kudoslain ensisijai-

sena tarkoituksena on ”säädellä perinteistä elinsiirtotoimintaa toisen ihmisen sairauden tai ruu-

miinvamman hoitona siten, että huomioidaan luovuttajan ja vastaanottajan suojelu sekä elin-

siirtotoiminnan asianmukainen järjestäminen.”239 Sen sijaan vakavimmista rikoksista, joista 

                                                           
231 PeVL 23/1997 vp, s. 2 ja LaVL 9/2004 vp, s. 1-2. 
232 Viljanen 2001, s. 331. 
233 Ks. esim. HE 202/2017 vp, s. 120 ja HE 76/2009 vp, s. 22. 
234 Goyal ym. 2002, s. 1590–1591. 
235 L'hospital 2009, s. 10 sekä Roberts 2009, s. 782–783. 
236 Van Assche ym. 2019, s. 10–11 sekä Moniruzzaman 2012, s. 79. 
237 Ks. esimerkiksi Trey – Matas 2017, s. 182. 
238 Tafari 2019. 
239 HE 93/2000 vp, s. 17. 
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erityisesti voidaan mainita henkeen, vapauteen ja koskemattomuuteen kohdistuvat loukkauk-

set240, säädetään rikoslaissa241. Näin ollen kudoslain rangaistussäännösten muokkaaminen ja 

siirtäminen rikoslakiin niin elinkaupan vakavuuden ja suojelukohteiden tärkeyden vuoksi kuin 

myös rikoslainsäädännön systematiikan kannalta vaikuttaisi oikeutetulta.  

Rikoslain ulkopuolisten rangaistussäännösten rangaistusasteikot eivät välttämättä myöskään 

ole oikeassa mittasuhteessa tekojen moitittavuuteen nähden.242 Elinkaupasta kudoslain perus-

teella voidaan tuomita tällä hetkellä ainoastaan sakkorangaistukseen, eikä tällainen seuraamus 

vastaa mielikuvaa rikoksen vakavuudesta. Elinkaupan seurausten vakavuus ja kriminalisoinnin 

taustalla vaikuttavien oikeushyvien tärkeys osoittavatkin, että painava tarve lainsäädäntömuu-

toksille lienee olemassa ainakin yksilön näkökulmasta katsottuna. Yhteiskunnallisen tarpeen 

arvioimiseksi on kuitenkin tarkasteltava myös elinkauppatoiminnan määrällistä yleisyyttä sekä 

kansainvälisen yhteisvastuullisuuden merkitystä. 

4.2.1 Elinkauppatoiminnan ulottuvuus 

Teknologia edesauttaa elinluovuttajia ja siirteensaajia löytämään toisensa yhä helpommin, ja 

elinkauppatoiminnan salamyhkäiset piirteet ja rajat ylittävä luonne sekä korruptio ovat edes-

auttaneet elinkaupparikollisuuden muodostumista rahakkaaksi liiketoiminnaksi.243 Kaikista 

ympäri maailman tehdyistä elinsiirroista laittomalla toiminnalla saatuja ihmiselimiä on arvioitu 

käytettävän noin kymmenessä prosentissa toimenpiteitä.244 Lukuja on kuitenkin kritisoitu ja 

niiden on arveltu olevan paljon korkeammat, sillä esimerkiksi Kiinasta raportoidut viralliset 

luvut saattavat olla kaukana todellisuudesta.245 

Vaikka elinkauppa on kansainvälisesti suhteellisen merkittävä rikollisuuden muoto, voitaisiin 

elinkauppasopimukseen liittymistä ja kansallisen kriminalisoinnin laajentamista vastaan argu-

mentoida siten, ettei elinkauppa kosketa Suomen valtiota eikä suomalaisia. Julkisten tietojen 

                                                           
240 HE 309/1993 vp, s. 46. 
241 Esimerkkinä voidaan mainita myös vakavimmat alkoholirikokset, joita koskeva rikosoikeudellinen sääntely 

sisältyy rikoslain 50 a lukuun, kun lievemmistä rikkomuksista säädetään alkoholilain (1102/2017) 90 §:ssä. 
242 HE 17/2001 vp, s. 9. 
243 Elinkauppatoiminnan vuotuisen arvon on vuonna 2017 arvioitu olevan 840 miljoonaa–1,7 miljardia Yhdysval-

tain dollaria. May 2017, s. xi-xii. Luvuissa on otettu huomioon munuaisten, maksan, sydämen, keuhkojen ja hai-

man elinkauppa. Lukuja on kuitenkin tärkeää suhteuttaa ja ottaa huomioon, että väärennysrikokset muodostavat 

vuosittain jopa noin 923 miljardin – 1,13 triljoonan Yhdysvaltain dollarin rikoshyödyn ja eri ihmiskaupparikolli-

suuden muodot noin 150,2 miljardin Yhdysvaltain dollarin rikoshyödyn. 
244 May 2017, s. 29. 
245 Rogers ym. 2019. Ks. lisää Falun Gong -vankeihin kohdistuvista elinryöstöistä Matas 2011, s. 232–248. 
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mukaan länsimaista ulkomaille elinsiirtoa varten lähtevien määrät ovatkin tällä hetkellä suh-

teellisen pieniä verrattuna esimerkiksi Lähi-idästä lähtevien henkilöiden määrään.246 Tästä 

huolimatta EU:n kansalaisia ja vakituisia asukkaita on kuitenkin ollut, kuten edellä on tullut 

ilmi, viime vuosina jollakin tavalla mukana elinkauppatoiminnassa. Maailmanlaajuisesti tie-

dossa puolestaan on ainakin 800 tapausta, jotka on tutkittu ja syytetty laittomaan elinsiirtotoi-

mintaan liittyvinä tekoina.247 Myös Suomessa on tiedossa noin 30 ihmistä, jotka ovat saaneet 

elinsiirteen ulkomailla, mutta joiden kohdalla ei kuitenkaan tiedetä, onko asiassa syytä epäillä 

rikosta.248 Suomessa asuva henkilö voi esimerkiksi matkustaa ulkomaille saamaan munuais-

siirteen sukulaiseltaan. Mikäli elinsiirteestä maksetaan palkkio, on menettely joka tapauksessa 

sukulaissuhteesta riippumatta kansainvälisesti katsottuna laitonta. 

Jotta elinkauppaan voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti, on ongelma kuitenkin ensin 

tunnustettava. Esimerkiksi Norjassa paikallisessa elinsiirtolaissa lausutaan lain tarkoituksena 

olevan muun muassa elinkaupparikosten torjuminen.249 Sen sijaan Suomessa tällaista tavoitetta 

ei lainsäädännössä nimenomaisesti mainita. Kudoslain 4 §:ään on kuitenkin tehty vuonna 2019 

merkittävä, uusiutumattoman elimen luovuttamista koskeva muutos (202/2019), jolla pyritään 

vastaamaan entistä paremmin tarpeeseen kasvattaa elinsiirtojärjestelmän kapasiteettia. Muu-

toksen tavoitteena on lisätä uusiutumattomien elinten luovutuksia eläviltä henkilöiltä tekemällä 

lainsäädännöllisesti mahdolliseksi se, että luovuttajana voi toimia muukin henkilö kuin vas-

taanottajan lähiomainen tai muu läheinen.250 Näin voidaan vastata elimiin kohdistuvaan kysyn-

tään paremmin ja siten myös heikentää laitonta elinsiirtotoimintaa. 

Elinluovuttajapiirin laajentaminen voi kuitenkin myös lisätä elinkauppatoiminnan riskiä. Nie-

minen on korostanut perustuslakivaliokunnalle antamassa lausunnossaan, että kudoslain muu-

                                                           
246 Mäkisalo – Koivusalo 2019. Erityisesti Saudi-Arabiasta ulkomaille suuntautuva elinsiirtoturismi on yleisem-

pää. 
247 Bos 2015, s. 72–73. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita tapaus, jossa intialainen nainen suostui tuttavansa 

taivuttelemana luovuttamaan toisen munuaisensa tuttavan ”lähisukulaiselle”. Tosiasiassa siirteensaaja oli täysin 

tuntematon henkilö, ja tuttava oli väärentänyt lukuisia dokumentteja saadakseen luovuttajan näyttämään siirteen-

saajan sukulaiselta. Itse toimenpide suoritettiin klinikan johtajan suostumuksella. Ks. Mrs. N. Ratnakumari vs 

State of Odisha & others sekä Pietrobon 2016, s. 496. 
248 Mäkisalo – Koivusalo 2019. 
249 Norjan elinten, kudosten ja solujen luovutusta ja siirtoa koskeva laki (Lov om donasjon og transplantasjon av 

organ, celler og vev) 1 §. 
250 HE 54/2018 vp, s. 31. Ks. myös Padilla ym. 2013, s. 915. Esimerkiksi Israelissa lainsäädännöllä on pyritty 

kannustamaan ihmisiä elinluovutukseen takaamalla luovuttajille toissijainen etuoikeus ja heidän perheenjäsenil-

leen kolmassijainen etuoikeus elinsiirtojonossa, mikäli joku heistä on myöhemmin tulevaisuudessa elinsiirron 

tarpeessa.  
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tokset ja luovuttajapiirin laajentaminen tekevät elinkauppasopimuksen ratifioinnista entistä tär-

keämpää.251 Siirteen saamisen ollessa mahdollista tuntemattomalta henkilöltä, voi riski talou-

dellisen hyödyn taikka muunlaisen etuuden tarjoamisesta ja vastaanottamisesta kasvaa esimer-

kiksi tilanteessa, jossa elinluovutustarpeesta saadaan tieto sosiaalisten verkostojen kautta252. 

Tästä syystä myös luovuttajan motiiveihin on kohdistettava erityistä huomiota luovuttamista 

edeltävissä tutkimuksissa. Koulutuksen kautta olisikin jatkossa hyvä tuoda entistä paremmin 

esiin suoraan elinkauppatoimintaan liittyviä oikeudellisia piirteitä. 

Muun muassa aseelliset konfliktit ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset lisäävät riskiä joutua 

ihmiskaupan uhriksi.253 Köyhemmistä ja sodan runtelemista valtioista Suomeen suuntautuva 

maahanmuutto tulevaisuudessa todennäköisesti lisää Suomessa ilmi tulevien elinten irrotta-

mista varten tapahtuvan ihmiskaupan sekä myös elinkauppatapausten määrää. Tällaisessa ti-

lanteessa elinkauppasopimuksen mukainen sääntely mahdollistaa nykyistä tehokkaammat toi-

menpiteet, sillä sopimus ottaa ihmiskauppasääntelyä laajemmin huomioon elinkaupan erilaiset 

tekomuodot. 

Oikeusministeriö on jo marraskuussa 2014 pyytänyt sisäministeriöltä, sosiaali- ja terveysmi-

nisteriöltä, ulkoasiainministeriöltä sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta lausuntoa elin-

kauppasopimuksen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta, mutta kuitenkin myöhem-

min ilmoittanut, että Suomen valtion sopimukseen liittymistä arvioidaan sen jälkeen, kun 

EU:ssa on arvioitu unionin liittymistä sopimukseen.254 Ministeriöt ja Ahvenanmaan maakun-

nan hallitus katsoivat kuitenkin lausunnoissaan, että kansainvälinen yhteistyö on tarkoituksen-

mukaista elinkaupparikosten ehkäisemiseksi ja elinkauppasopimuksen allekirjoittaminen taas 

on tärkeää tällaisen yhteistyön edistämiseksi.255 Lausuntokierrosten johtopäätöksiä voitaneen 

pitää merkittävänä konkreettisena tukena sille, että elinkauppasopimukseen liittymiselle on 

painava yhteiskunnallinen tarve.  

Jos menettelyä ei ole kriminalisoitu, ei rikostilastoihin viittaaminen myöskään osoita, ettei toi-

mintaa tapahdu.256 Ilmi tulleiden elinkauppatapausten vähäisyys Suomessa ei siis tarkoita sitä, 

                                                           
251 Nieminen 2018, s. 2. 
252 HE 54/2018 vp, s. 33. Sen sijaan niin sanotussa anonyymin luovutuksen eli kohdistamattoman luovutuksen 

tilanteessa tällaisia riskejä voidaan pitää epätodennäköisenä, sillä luovuttajalla ja siirteensaajalla ei ole tällöin 

minkäänlaista aiempaa yhteyttä toisiinsa. 
253 Roth 2010, s. 5. 
254 OM032:00:2017. Katso tarkemmin tähän liittyvästä problematiikasta luvusta 3.2.1. 
255 AMH.2014, UM 2014, SM 2014 sekä STM 2014. 
256 Nuotio – Hannula 2007, s. 144. 
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ettei painavaa yhteiskunnallista tarvetta sopimukseen liittymiselle olisi, jos muut seikat puhu-

vat kriminalisoinnin laajentamisen puolesta. Elinkauppa on luonteeltaan myös hyvin salamyh-

käistä, piilossa tapahtuvaa toimintaa, mikä osaltaan tekee rikosten tunnistamisesta vaikeaa. Ky-

seiset seikat voivat saada todellisuuden virheellisesti näyttäytymään ongelmattomana. Elin-

kauppa on Suomessa vielä tuore rikollisuuden muoto, minkä vuoksi kudoslain rangaistussään-

nösten siirtämistä rikoslakiin ja rangaistussäännöksiin tehtäviä muutoksia ei välttämättä pidetä 

vielä tällä hetkellä ajankohtaisena. Terveyteen liittyvissä asioissa ennakointi on kuitenkin erit-

täin olennaista257, ja näin ollen myös terveyteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä on 

osattava ennakoida. 

4.2.2 Kansainvälinen yhteistyö ja solidaarisuus 

Ennakoinnin merkitys korostaa painavaa yhteiskunnallista tarvetta myös elinkaupparikosten 

piirteiden vuoksi. Elinkaupparikokset ovat rajat ylittäviä ”maailmanrikoksia”258, joiden vaiku-

tukset ulottuvat useampiin valtioihin. Kimpimäen mukaan maailmanrikoksia voidaan vastustaa 

tehokkaasti niiden transnationaalisen luonteen vuoksi ainoastaan, jos kaikki valtiot tekevät yh-

teistyötä.259 Tässä merkittäväksi nousee juuri ennakointi sekä kansainvälinen solidaarisuus.  

Yhtenä tärkeänä perusteena elinkauppasopimuksen allekirjoittamiselle ja ratifioinnille voidaan 

pitää sitä, että elinkauppasopimuksen osapuolena Suomi olisi mukana estämässä vakavien ih-

misoikeusloukkausten jäämistä rankaisematta. Kansainvälisen rikosoikeuden alalla tiettyjen ri-

kosten taustalla vaikuttavien arvojen suojeleminen on katsottu kaikkien valtioiden yhteiseksi 

velvoitteeksi – ja intressiksi. Tällaisten rikosten tekijöiden katsotaan muodostavan vaaran kai-

kille maailman valtioille.260 Valtiot tuskin myöskään haluavat ottaa sitä riskiä, että niistä muo-

dostuu pakopaikka rikollisille ja rikolliselle toiminnalle.261 Voimassa olevien kriminalisointien 

tunnusmerkistöt eivät kata useita elinkaupan tekomuotoja. Jos ongelma aktualisoituu, ei Suo-

mella nykyisen lainsäädännön perusteella ole riittäviä keinoja vastata elinkauppaan, sillä rikos-

lakia ei voida soveltaa taannehtivasti. 

                                                           
257 Nieminen 2015, s. 313. 
258 Maailmanrikoksia ovat teot, jotka kansainväliset sopimukset edellyttävät kriminalisoimaan kansallisessa lain-

säädännössä (vrt. ”kansainoikeusrikokset”). Ks. Kimpimäki 2005, s. 85. 
259 Kimpimäki 2005, s. 87. 
260 Kimpimäki 2005, s. 81–82. Elinkauppaan liittyy vahvasti myös järjestäytyneet rikollisuuden elementti ja esi-

merkiksi Palermon sopimuksen 31 artiklassa sopimusvaltiot velvoitetaan ryhtymään toimiin kansainvälisen jär-

jestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. 
261 Kimpimäki 2005, s. 6. 
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Rikosoikeuden kansainvälistymisen myötä kansallisiin oikeusjärjestelmiin kohdistuukin yhä 

enenevässä määrin painetta ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin rajat ylittävän rikollisuuden tor-

jumiseksi.262 Euroopan neuvosto on myös tehostanut rooliaan rikosoikeuden saralla ja se on 

myös asettanut monia verrattain pitkälle meneviä kriminalisointivelvoitteita valtioille erilaisten 

sopimusten kautta.263 Edellä on tullut ilmi, miten EN:n järjestelmän piirissä omaksutuilla ri-

kosoikeudellisilla ratkaisuilla on ollut entistä enemmän vaikutusta EU:n rikosoikeuteen. EN:n 

vaikutusvallan kasvu voi kansallisella tasolla mahdollisesti tarkoittaa sitä, että EN:n rikosoi-

keudellisiin yleissopimuksiin liittyminen katsotaan jatkossa yhä velvoittavammaksi. 

Ihmiskauppasopimuksen toimeenpanon valvonnasta vastaava EN:n ihmiskaupan vastaisen toi-

minnan asiantuntijaryhmä on suosittanut Suomen valtiota allekirjoittamaan ja ratifioimaan 

elinkauppasopimuksen erityisesti siksi, että elinkauppaa koskevat sääntelykeinot auttavat estä-

mään ihmiskauppaa elinten irrottamista varten ja ihmiskauppasääntely puolestaan estää elin-

kauppaa.264 Elinkauppasopimuksen johdanto-osasta ilmeneekin suoraan instrumentin muita jo 

voimassa olevia kansainvälisiä sopimuksia täydentävä luonne: ”… [otetaan] käyttöön uusia 

rikoskäsitteitä täydentämään olemassa olevia kansainvälisen oikeuden asiakirjoja, jotka koske-

vat elinten poistamiseksi käytävää ihmiskauppaa”. Vaikka suositusta ei voitane katsoa velvoit-

tavaksi, on sillä kuitenkin tietty painoarvo. 

Mikäli Suomi liittyy sopimukseen tulevaisuudessa, on erityisen tärkeää, että lainsäätäjä ottaa 

tarkasti huomioon elinkaupan ja ihmiskaupan päällekkäisyydet ja erot, jotta tulkintaongelmat 

voidaan välttää ja molempien rikoslajien täytäntöönpanon tehokkuus voidaan turvata.265 Gaw-

ronska on todennut, että mikäli teko täyttää sekä elinkaupan että elinten irrottamista varten 

tehtävän ihmiskaupan tunnusmerkistön, etusija tulisi antaa sille kriminalisoinnille, joka antaa 

asianomistajalle paremman suojan.266 Ihmiskaupassa luovuttaja on selkeästi uhrin asemassa 

hyväksikäyttötarkoituksen vuoksi. Elinkaupan osalta tilanne ei ole aina näin selvä, joten ihmis-

kauppasäännöksen voidaan yleisesti ottaen katsoa antavan luovuttajalle paremman suojan. Sen 

sijaan elinkauppasääntelyn merkitys korostuu erityisesti tilanteessa, jossa ihmiskaupasta elin-

ten irrottamista varten ei ole riittävästi näyttöä. Esimerkiksi Rosenbaum-tapauksessa esitutkin-

nassa ei ollut saatu kerrytettyä riittävästi näyttöä siitä, että luovuttajaa olisi painostettu, jolloin 

                                                           
262 Tästä hyvä esimerkki on terrorismirikokset. 
263 Melander 2010, s. 32. 
264 GRETA 2019, kohdat 73 ja 79 sekä Caplan ym. 2009, s. 55. 
265 Gawronska 2018, s. 435. 
266 Gawronska 2019, s. 17–18. 
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syytettä ihmiskaupasta ei nostettu.267 Elinkauppasopimuksen mukainen kriminalisointi antaisi 

näin ollen viranomaisille kattavammat työkalut, ja tilanteesta riippuen elinkaupasta voitaisiin 

nostaa itsenäinen syyte tai ihmiskaupan ohella toissijainen syyte. 

Lisäksi muutoksille olisi painava tarve tehokkaan yhteistyön toteuttamiseksi toimivaltakysy-

mysten osalta. Edellä luvussa 3.1.1 läpikäydyt, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tie-

toon tulleet rikosepäilyt osoittavat, että elinkauppasopimuksen ratifioinnin jälkeen RL 1 luvun 

7 §:n 3 momenttia voi olla hyödyllistä muuttaa siten, että universaaliperiaate ulotettaisiin kos-

kemaan myös elinkauppaa ja törkeää elinkauppaa. Vaikka periaatteen käytännön merkitys voi 

edellä kuvatulla tavalla olla vähäinen, voisi se olla tarpeellinen keino muun muassa silloin, kun 

osa teosta on tapahtunut Suomessa (esimerkiksi värväysteko) ja osa ulkomailla (irrottamisteko 

ja elinsiirto). Ilman elinkauppasopimuksen edellyttämää sääntelyä ja kyseistä toimivaltaa kos-

kevaa muutosta ei Suomi ole mukana torjumassa elinkauppaa kansallisella eikä kansainväli-

sellä tasolla, jolloin uhkana on elinkaupan levittäytyminen sinne, missä lainsäädännön aukot 

toiminnan sallivat. Tällaiset seikat havainnollistavat niin yksilön kuin yhteiskunnankin kan-

nalta painavaa tarvetta. 

 

4.3 Suhteellisuusvaatimus: hyödyt ja haitat 

 

Hyväksyttävän perusteen ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen lisäksi nykyisen elinkaup-

pasääntelyn muuttaminen vastaamaan paremmin elinkauppasopimuksen sääntelyä edellyttää 

rikosoikeudellisen hyöty-haitta-punninnan periaatteen tarkastelua. Periaatteen on katsottu liit-

tyvän perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin lukeutuvaan suhteellisuusvaatimukseen268, ja se 

edellyttää kriminalisoinnista seuraavien hyötyjen olevan haittoja suurempia, jotta kriminali-

sointia voidaan pitää oikeutettuna269. Kun kriminalisointien pääasiallisena tarkoituksena kui-

tenkin on tietynlaisen käyttäytymisen yleispreventio, on elinkaupparikosten osalta havainnoi-

tava sitä, olisiko kriminalisoinnilla tosiasiallista merkitystä ihmisten käyttäytymiseen. Mikäli 

kriminalisoinnilla ei tosiasiassa olisi tällaista vaikutusta, ei kriminalisointia voida lähtökohtai-

sesti pitää hyväksyttävänä.270 

                                                           
267 Ambagtsheer ym. 2014a, s. 27. 
268 Nuutila 1996, s. 69 ja 86. 
269 Lahti 1994, s. 16 sekä Lappi-Seppälä 1994, s. 33. 
270 Melander 2008, s. 480–481 sekä Viljanen 2001, s. 331. 
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Tietynlaiseen rikollisuuteen, esimerkiksi prostituutioon, ja sen syihin vaikuttaminen ei olekaan 

kovin yksinkertaista eikä nopeaa, jolloin voi olla olemassa riski siitä, että sääntelystä tulee ai-

noastaan symbolista rikoslainsäädäntöä. Symbolinen lainsäädäntö voi olla seurausta siitä, että 

ongelman todellisiin syihin puuttuminen on katsottu vaikeaksi, mutta tästä huolimatta asialle 

on haluttu tehdä jotakin ja on turvauduttu tehottomaan sääntelyyn.271 Perinteisesti symbolista 

rikosoikeutta on pidetty kiellettynä oikeushyvien suojelun periaatteen ja siten myös laillisuus-

periaatteen epätäsmällisyyskiellon valossa. Vaarana nimittäin on se, ettei rikosoikeuden käyt-

tämistä pyritä tosiasiallisesti arvioimaan oikeushyvän käsitteen avulla, vaan kriminalisoinnilla 

ja sen taustalla vaikuttavilla suojelukohteilla tavoitellaan vain symbolisen viestin, tiettyjen ar-

vojen välittämistä eteenpäin sekä riskien ”hallinnoimista”.272 Tällöin sääntelyn tehokkuus ja 

vaikutus ihmisten käyttäytymiseen voidaankin oikeutetusti kyseenalaistaa.273 Niin sanottujen 

näennäisten toimien riski kohdistuu myös elinkauppaan, sillä elinkaupan taustalla vaikuttaviin 

syihin puuttuminen on haastavaa ja hidasta. 

Yksi elinkaupan kriminalisointiin kohdistuvista vasta-argumenteista on se, että elinkauppa 

usein hyödyttää sekä luovutuksensaajaa että luovuttajaa.274 Vaikka näin voikin olla, on elin-

kaupan kriminalisoinnilla myös kollektiivisempi tavoite: sääntelyllä pyritään varmistamaan 

luovutettujen elinten turvallisuus ja laatu, ja näin suojelemaan ihmisten terveyttä. Elinkaupan 

torjunnan keinoin edistetään pyyteettömyyteen perustuvan elinluovutusjärjestelmän toimi-

vuutta sekä luotettavuutta, mikä taas osaltaan vaikuttaa elinsiirteiden tarjonnan määrälliseen 

kasvattamiseen275 ja siten yhä tehokkaampaan elinkaupan estämiseen. Yhteiskunnallisesti tar-

kasteltuna elinkaupparikollisuus nimittäin heikentää laillisen elinluovutusjärjestelmän uskotta-

vuutta ja kehitystä sekä kansalaisten luottamusta elinsiirtoja, lääketieteen ammattilaisia ja 

myös oikeusvaltiota kohtaan. 

Elinkauppa aiheuttaa myös sosiaalisia ja kansalaisten terveydentilaan liittyviä haittoja, jotka 

puolestaan luovat yhteiskunnalle sekä taloudellisia että terveydenhuollollisia paineita. Vaikka 

suurimmaksi osaksi myös laittomat elinsiirrot tehdään ammattitaitoisten henkilöiden toimesta, 

                                                           
271 Kimpimäki 2009, s. 29. 
272 Ks. esim. Melander 2008, s. 364–367 sekä Nuotio 1993. 
273 Nuotio 1993, s. 83 sekä Lahti 1994, s. 8–10. 
274 Heidary Rouchi ym. 2009, s. 36. 
275 EN:n bioeettinen komitea 2017, s. 2. 
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jää jälkihoito usein puutteelliseksi. Tämä taas voi puolestaan johtaa komplikaatioihin, hylki-

miseen ja vakaviin tartuntatauteihin.276 Ammattitaitoisesti tehty munuaisensiirto ja jälkihoi-

dosta huolehtiminen ovat yhteiskunnalle halvin ja kestävin ratkaisu.277 Mikäli jälkihoito sen 

sijaan jää puutteelliseksi ja keho alkaa hylkiä siirrettä, on siirtotoimenpide ollut yhtä tyhjän 

kanssa. Laitonta elinsiirtotoimintaa voidaan siis perustellusti pitää julkista terveydenhuoltoa 

kuormittavana, minkä johdosta elinkaupan torjumisesta on merkittävää yhteiskunnallista hyö-

tyä. 

Tietynlaisen käyttäytymisen kriminalisointi voi kuitenkin johtaa myös yksilön oikeuksien lii-

alliseen rajoittamiseen ja siten haitallisiin seurauksiin, kuten järjestäytyneiden rikollisryhmien 

aseman vahvistumiseen.278 Tehottomasta kriminalisoinnista hyvänä esimerkkinä toimii vuonna 

1919 säädetty alkoholin kulutusta koskeva kieltolaki, jonka voimaansaattaminen tavoitteen 

vastaisesti johti alkoholin kulutuksen lisääntymiseen, kulutustottumusten muuttumiseen ja vä-

kivaltaisen oheisrikollisuuden esiintuloon.279 Tällaista vaikutusta ei kriminalisoinneilla tieten-

kään haluta saada aikaan. Edellä on myös muita kriminalisointiperiaatteita tarkasteltaessa tullut 

ilmi yleisemmällä tasolla, millaisia hyötyjä ja haittoja elinkauppasopimuksen allekirjoittami-

sesta ja kansallisista lainsäädäntömuutoksista kyseisten periaatteiden perusteella mahdollisesti 

seuraa. Seuraavassa kriminalisoinnista ja sen kohdentamisesta eri osapuoliin seuraavia hyötyjä 

ja haittoja tarkastellaan lyhyesti rangaistusteorioiden ja rikosoikeudellisen vastuun yleisten op-

pien valossa. 

4.3.1 Kattavamman elinkauppakriminalisoinnin hyödyt 

Sitä, milloin ja miksi elinkauppateoista ylipäätään voitaisiin rangaista rikosoikeudellisin kei-

noin, tulee tarkastella rangaistusteorioiden kautta, joiden myös katsotaan luovan perustan koko 

rikosoikeudelliselle järjestelmälle.280 Kuten edellä on tullut ilmi, kriminalisoinnin tulee vaikut-

taa haitalliseen käyttäytymiseen sitä vähentävällä ja torjuvalla tavalla. Tällainen tavoite perus-

tuu preventioteorioihin, lähemmin yleispreventiivisiin teorioihin281, joissa huomio kiinnitetään 

                                                           
276 Van Assche ym. 2019, s. 11. 
277 HE 110/1984 vp, s. 3. Esimerkiksi yhdelle potilaalle tehdystä munuaisensiirrosta koituu vuodessa noin 40 000 

euron säästö verrattuna vuotuisiin dialyysihoidon kustannuksiin, kun munuaisen puoliintumisaika on noin 20 

vuotta. Mäkisalo – Koivusalo 2019. 
278 Ks. esim. Wood ym. 2010. 
279 Lappi-Seppälä 2013, s. 704–705. 
280 Lappi-Seppälä 1994, s. 21 ja 29. 
281 Yleispreventiivisten teorioiden lisäksi preventioteoria jakautuu erityispreventiivisiin teorioihin. Erityispreven-

tiivisissä teorioissa huomion kohteena on rikoksentekijä itse. Ks. erityispreventiivisistä teorioista esim. Melander 

2008, s. 190–192. 
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erityisesti rangaistuksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Yksi yleispreventiivisen teorian 

muoto on negatiivinen yleispreventio eli välitön yleispreventio, joka perustuu rangaistuksen 

pelotevaikutukselle. Pelotteen kautta pyritään saamaan mahdolliset rikoksentekijät pidättäyty-

mään rikollisesta toiminnasta. Modernin pohjoismaisen rangaistusteoreettisen ajattelun mu-

kaan rikoslainsäädännön vaikutus on kuitenkin johdettavissa ennemminkin positiivisen yleis-

prevention eli välillisen yleisprevention kautta ja tähän myös läheisesti liittyvien kommunika-

tiivisten rangaistusteorioiden kautta. Välillistä yleispreventiota koskevan rangaistusteorian 

mukaan rikosoikeudella ja rangaistuksilla pyritään ylläpitämään moraalia, tai joskus myös luo-

maan moraalia, ja tätä kautta vaikuttamaan yleiseen lainkuuliaisuuteen.282 Kommunikatiivi-

sessa teoriassa rikosoikeuden vaikutus perustuu moitearvostelun välittämiseen ja siihen, että 

ihmiset lakien ymmärryksen ja kunnioittamisen kautta myös noudattavat sääntöjä.283  

Melander on katsonut, että kriminalisoinnin yleispreventiivistä vaikutusta voidaankin lähtö-

kohtaisesti pitää merkittävimpänä kriminalisoinnista koituvana hyötynä. Tämä johtuu siitä, että 

yleispreventioon voidaan laajassa mielessä sisällyttää muun muassa sosiaaliset arvostukset ja 

turvallisuudentunteen lisääntyminen284 – tai vaikkapa terveydenhuollon tehokkuuden takaami-

nen. Elinkauppasopimuksen sääntely onnistuu kattamaan koko elinkauppatoimintaan osallis-

tuvien ketjun, jolloin sääntelyn kansallisella implementoinnilla voi olla ensinnäkin terveyden-

huollon ammattilaisten menettelyyn vahva yleispreventiivinen vaikutus. Laajemman kriminali-

soinnin myötä esimerkiksi lääkäreiden toimintaan kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota, 

elinkaupan oikeudellinen ja moraalinen moitittavuus tulisi entistä paremmin näkyviin ja lisäksi 

riski tekijöille aiheutuvista rikosoikeudellisista seuraamuksista kasvaisi, mikä myös todennä-

köisesti vaikuttaisi yleiseen lainkuuliaisuuteen myönteisellä tavalla. Kriminalisointimuutok-

silla on ollut tavoiteltuja vaikutuksia esimerkiksi Israelissa, jossa toteutetut lainsäädäntömuu-

tokset ovat vähentäneet erityisesti sellaisten tekojen määrää, joissa kirurgit ovat matkustaneet 

ulkomaille suorittamaan siirtotoimenpiteitä israelilaisille siirteensaajille285. 

Toisaalta voidaan miettiä, mikä yleisprevention tosiasiallinen vaikutus järjestäytyneiden rikol-

lisryhmien menettelyyn olisi. Pelotevaikutuksella tai moraalilla tuskin lopulta on suurtakaan 

merkitystä, sillä järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaan osallistuvien henkilöiden lähtö-

kohtainen asenne rikollista toimintaa kohtaan on usein poikkeava. Elinkaupan rangaistavuus 

                                                           
282 Melander 2016, s. 29–32 sekä Nuotio 2005, s. 180. 
283 Melander 2016, s. 32. 
284 Melander 2008, s. 488. 
285 Mäkisalo – Koivusalo 2019. Ks. myös Gawronska 2018, s. 436–437. 
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voisi tämän johdosta olla mahdollista liittää ennemminkin kansainvälisessä rikosoikeudessa 

omaksuttuihin rangaistusteorioihin. Sovitusteoriat perustuvat ajatukselle siitä, että rikollinen 

teko on sovitettava rangaistuksella. Kansainväliseen rikosoikeuteen keskeisesti liittyvä näke-

mys siitä, että tiettyihin erityisen vakaviin rikoksiin syyllistyneet eivät saa jäädä teoistaan ran-

kaisematta (eng. end of impunity), on johdettavissa sovitusteorioista.286 Vaikka elinkauppari-

koksia ei voidakaan liittää kansainvälisen rikosoikeuden keskiössä oleviin, Kansainvälisen ri-

kostuomioistuimen toimivaltaan kuuluviin ”ydinrikoksiin”287, voidaan elinkauppatekojen ran-

gaistavuutta järjestäytyneiden rikollisryhmien osalta pitää niiden kansainvälisen, järjestäyty-

neen ja vakavan luonteen vuoksi oikeutettuna.  

Tällainen ratkaisu tuskin olisi kansallisen rikosoikeuden systematiikan ja yleisen oikeutuksen-

kaan kannalta ongelmallinen, sillä esimerkiksi ihmiskauppa, johon usein myös liittyy järjes-

täytyneisyyttä, sekä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen ovat rikoslaissa 

kriminalisoituja tekoja288. Rikosjärjestöjen toimintaan onkin suhtauduttava ”kaikella vakavuu-

della”.289 Elinkauppasopimuksen mukaisen sääntelyn implementoinnin merkitys järjestäyty-

neiden rikollisryhmien osalta kulminoituu myös siihen, että sääntelyllä estettäisiin ryhmien 

harjoittaman toiminnan levittäytymistä Suomeen – poistettaisiin toimintaan kannustavat, lain-

säädännön aukoista johtuvat yllykkeet. Tätä kautta voitaisiin myös estää yksittäisten ihmisten 

osallisuutta elinkaupparikoksiin. 

Sovitusteorioista johdettava rangaistavuuden oikeutus voisi myös perustella elinluovuttajan ja 

siirteensaajan rikosoikeudellista vastuuta elinkaupparikosten luonteen vuoksi. Elinsiirtotoi-

minnan perusperiaate, taloudellisen hyödyn kielto, asettaa vahvan indision rangaistusvastuun 

pysyttämisestä siirteensaajaan ja sen ulottamisesta luovuttajaan.290 Kriminalisointia, joka kat-

taa elinluovuttajan ja siirteensaajan vastuun, on perusteltu sillä, että se auttaa vähentämään 

elinkauppatoiminnassa liikkuvien elinten tarjontaa sekä niihin kohdistuvaa kysyntää, jolloin 

                                                           
286 Melander 2016, s. 33–34. 
287 Ydinrikoksia ovat joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja hyökkäysrikokset. Ks. lisää Kan-

sainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö (SopS 56/2002) sekä 8 bis artikla (voimaan 17.7.2018). 
288 Lisäksi rikoksen tekeminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa on RL 6 luvun 5 §:n mukainen 

rangaistuksen koventamisperuste. 
289 HE 183/1999 vp, s. 2. 
290 Tällä hetkellä elimen ostaminen on siis säädetty rangaistavaksi kudoslaissa. Elimen myynti sen sijaan ei ole 

rikosoikeudellisesti rangaistavaa toimintaa. Se on kuitenkin välillisesti kudoslain perusteella kielletty, sillä lain 

18 §:n 1 momentin mukaan muun muassa elinten saatavuutta koskeva mainonta on kielletty, jos sen tarkoituksena 

on hankkia taloudellista hyötyä tai siihen verrattavaa etua. 
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elinkaupparikollisuutta saataisiin kitkettyä tehokkaammin291. Voidaan kuitenkin miettiä, oli-

siko elimen ostamisen kriminalisoinnilla kovin vahvaa yleispreventiivistä vaikutusta, tai oli-

siko kriminalisointi kohtuullista sovitusteoriankaan valossa, jos siirteen tarpeessa oleva henkilö 

on kuolemansairas eikä toivoa paranemisesta ole ilman elinsiirtoa. Myös oman elimen myyvän 

henkilön osalta tilanne lienee miltei aina kiinteässä yhteydessä pakottaviin olosuhteisiin, jol-

loin tehdyn valinnan rationaalisuus voidaan kyseenalaistaa.292  

Elinluovuttajan ja siirteensaajan rikosoikeudellista asemaa voidaan tarkastella lyhyesti syylli-

syysopin ja teon oikeudenvastaisuuden valossa. Syyllisyys ja teon oikeudenvastaisuus, joita 

pidetään edellä luvussa 3.1 ilmi tulleella tavalla tunnusmerkistönmukaisuuden ohella rikoksen 

rakenteellisina osina, kytkeytyvät rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiin. RL 3 luvun 5 §:n 1 

momenttiin kulminoituva syyllisyysperiaate kieltää rangaistuksen tuomitsemisen ilman syylli-

syyttä. Rikosvastuulta edellytetään toisin sanoen toisintoimimismahdollisuutta. Tällä tarkoite-

taan sitä, että ihmisellä on kyky ja mahdollisuus toimia toisin. Rikosoikeudelliset keinot eivät 

voi ulottua sellaisiin tekoihin, joiden osalta yksilöllä ei ole ollut toisintoimimismahdolli-

suutta.293 Toisintoimimismahdollisuus nivoutuukin puolestaan rikosoikeudellisia anteeksian-

toperusteita koskevaan sääntelyyn. Rangaistusvastuun kohdistamista esimerkiksi syyntakeet-

tomaan eli psyykkisesti sairaaseen henkilöön, joka ei pysty sääntelemään käyttäytymistään, ei 

voida pitää oikeudenmukaisena eikä myöskään tarkoituksenmukaisena.294 

Vaikka elinluovuttajan ja siirteensaajan valinnanvapaus olisikin rajoittunut olosuhteiden joh-

dosta, ei tällaista tilannetta kuitenkaan voida rinnastaa mielenterveyden häiriöstä johtuvaan 

syyntakeettomuuteen, jos henkilöllä on ollut henkinen kyky punnita erilaisia vaihtoehtoja. Toi-

saalta, kuten Frände on muotoillut, tietynlainen tilanne voi johtaa yksilön heikentyneeseen it-

sekontrolliin.295 Tämä voitaneen tulkita siten, että toisintoimimismahdollisuus on ollut ole-

massa, mutta se on heikentynyt. Tällaisessa tilanteessa voidaan pohtia vastuuvapausperusteita 

                                                           
291 Van Assche ym. 2019, s. 40. 
292 Myyjään kohdistettava rikosvastuu seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointikeskustelun yhteydessä näh-

tiin ongelmalliseksi siitä syystä, että vapaaehtoisen ja ei-vapaaehtoisen prostituutiotoiminnan määrittelyn katsot-

tiin helposti aiheuttavan tulkintaongelmia, ja lisäksi tällaiseen erotteluun perustuvan rikossäännöksen muotoilua 

pidettiin haasteellisena. HE 34/2004 vp, s. 62. 
293 Melander 2016, s. 24 ja 142. Ihmisarvon loukkaamattomuus ilmenee rikosoikeudellista vastuuta rajoittavana 

kriminalisointiperiaatteena, sillä rikosoikeudellisen järjestelmän edellytetään kunnioittavan ihmisarvoon kietou-

tuvaa yksilön autonomiaa ja valinnanvapautta. 
294 HE 44/2002 vp, s. 46. 
295 Frände 2005, s. 185. 
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sekä syyntakeettomuuden sijasta muita anteeksiantoperusteita, jotka voivat poistaa rangaistus-

vastuun ja tekijän syyllisyyden käsilläolon. 

Vastuuvapausperuste poistaa teon oikeudenvastaisuuden. Yksi esimerkki vastuuvapausperus-

teesta on pakkotila, josta on säädetty RL 4 luvun 5 §:n 1 momentissa. Sen mukaan oikeudelli-

sesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko 

on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava. Mikäli oikeu-

dellisesti suojatut edut ovat melko samanlaiset, erityisesti jos vastakkain on kaksi henkeen ja 

terveyteen kohdistuvaa arvoa, ei vastuuvapausperuste kuitenkaan välttämättä tule kyseeseen. 

Näin voisi olla myös elinkauppateoissa, joissa vastakkain ovat elinluovuttajan terveys ja siir-

teensaajan elämä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että aseellista ryöstöä, joka on tehty te-

kijän perheen henkeen ja terveyteen kohdistuvan uhkauksen johdosta, ei todennäköisesti voida 

pitää sallittuna. Sen sijaan tekoon voitaisiin soveltaa mahdollisesti pakkotilaa anteeksiantope-

rusteena.296 

RL 4 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan tekijä on rangaistusvastuusta vapaa, jos tekijältä ei koh-

tuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon pelastettavan edun 

tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys ja pakottavuus sekä muut seikat. Pakkotila anteeksiantope-

rusteena voi tulla kyseeseen muun muassa silloin, kun oikeudellisesti suojattu etu ei ole uhrat-

tua etua olennaisesti tärkeämpi. Kyseisenlainen tilanne voisi olla käsillä, tapauskohtainen har-

kinta huomioon ottaen, silloin kun siirteensaaja olisi muutoin hyvin todennäköisesti ja nopeasti 

menehtynyt, jos hän ei olisi ostanut ja saanut munuaista luovuttajalta, eikä luovuttajalle ole 

aiheutunut siirtotoimenpiteestä vahinkoa.297 Sen sijaan anteeksiantoperuste tuskin voisi tulla 

kyseeseen, jos luovuttajalle olisi teosta aiheutunut vakava ruumiinvamma.  

Rikoslain rangaistusvastuuta rajoittavat säännökset turvaisivatkin tapauskohtaisesti elinluovut-

tajan ja siirteensaajan asemaa ja oikeuksia, jos rangaistusvastuu ulotettaisiin luovuttajaan ja 

siirteensaajaan. Rangaistusvastuulla mahdollistettaisiin rikosvastuun toteuttaminen sellaisissa 

tapauksissa, joissa se on tarpeellista kriminalisoinnin tavoitteiden tai esimerkiksi teon törkeys-

arvioinnin kannalta – siitäkin huolimatta, että kriminalisoinnilla ei olisi juurikaan yleispreven-

tiivistä vaikutusta. Vaikka kriminalisoinnin yleispreventiota voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä 

                                                           
296 Frände 2005, s. 198–199. 
297 Lisäksi luovuttajaan ja siirteensaajaan voitaisiin tapauskohtaisesti olosuhteet huomioon ottaen soveltaa RL 4 

luvun 7 §:n mukaista rangaistusvastuun lievennystä tai RL 6 luvun 7 §:n kohtuullistamisperusteita rangaistuksen 

mittaamisessa taikka RL 6 luvun 12 §:n 3 kohtaa rangaistukseen tuomitsematta jättämisestä, jos rikos on tekoon 

tai tekijään liittyvistä erityisistä syistä anteeksiannettavaan tekoon rinnastettava. 
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kriminalisoinnilla tavoiteltavista hyödyistä, on symboliseen lainsäädäntöön kohdistuvan kritii-

kin osalta huomioitava, että nykyajan yhteiskuntaan kohdistuvat uhkat sekä itse rikosoikeus 

ovat globalisaation myötä fragmentoituneet siten, että spesifien suojelukohteiden hahmottami-

nen on yhä haastavampaa.298 Melanderin mukaan tietynlainen menettely voidaankin rajatusti 

kriminalisoida myös silloin, kun kriminalisoinnista seuraavat ehkäisevät ja kommunikatiiviset 

vaikutukset saattaisivat jäädä vähäisiksi. Ilman kansalaisten yleisesti moitittavana pitämään 

menettelyyn kohdistuvaa kriminalisointia rikosoikeudellisen järjestelmän tehokkuus voi las-

kea.299 Tällainen tarve voisi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun oma elin myydään järjestäy-

tyneelle rikollisryhmälle tai elin ostetaan järjestäytyneeltä rikollisryhmältä tai ihmiskaupan uh-

rilta. 

Toisaalta elinten myyntiä ja ostamista koskevan kriminalisoinnin linkittäminen koskemaan toi-

mintaa, joka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai ihmiskauppaan voi olla ongelmallinen 

näytön kannalta.  Seksuaalipalvelujen oston kriminalisointi rajoitettiin lopulta koskemaan vain 

seksuaalipalvelujen ostoa parituksen, törkeän parituksen, ihmiskaupan ja törkeän ihmiskaupan 

kohteena olevalta henkilöltä.300 Kuitenkin jo lakimuutoksen esitöissä ilmaistiin huoli siitä, että 

ostajan voi olla vaikea havaita prostituution taustalla olevaa ihmiskauppaa, sillä usein ihmis-

kaupparikos on jo päättynyt silloin, kun seksuaalipalvelujen osto tapahtuu.301 Näin voidaan 

ajatella myös olevan elinkaupparikosten osalta, kun myynnin taustalla on järjestäytynyttä ri-

kollisuutta tai ostamisen taustalla on ihmiskauppaa. Muun muassa elinkaupan salamyhkäisyys 

ja välitystoiminnan tapahtuminen internetissä edesauttavat sitä, etteivät myyjä ja ostaja välttä-

mättä kykene havaitsemaan toiminnan liityntää järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jolloin tahal-

lisuus jäisi puuttumaan.  

Vuonna 2015 tehdyllä lakimuutoksella seksuaalipalvelujen oston kriminalisointiin eli RL 20 

luvun 8 §:ään lisättiin uusi momentti, jonka mukaan seksikaupan kohteena olevan henkilön 

hyväksikäytöstä tuomitaan niin ikään se, jolla on ollut syytä epäillä henkilön olevan paritus- 

                                                           
298 Melander 2008, s. 365 sekä Nuotio 2002, s. 227. 
299 Melander 2008, s. 366–367. Tällaisesta hyväksyttävästä ”symbolisesta” sääntelystä Melander mainitsee muun 

muassa kidutuksen sekä terrorismin kriminalisoinnit. Ks. myös Nuotio 1993, s. 85–86. 
300 Rikoslaki 20 luku 8 §. Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö, HE 221/2005 vp. 
301 HE 221/2005 vp, s. 20. 
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tai ihmiskaupparikoksen kohteena302. Tällainen tuottamukseen perustuva vastuu voisi tulla ky-

seeseen myös elimen myynnin303 ja ostamisen osalta. Toisaalta seksuaalipalvelujen ostoa kos-

keva rikoslain muutos on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Sen on pelätty johtavan haastaviin 

tulkinta- ja näyttöongelmiin muun muassa koskien sitä, millaisessa tilanteessa ostajalla on ollut 

tosiasiassa ”syytä epäillä” prostituution taustalla esimerkiksi paritusta.304 Periaatteessa elin-

kaupparikosten osalta viitteen toiminnan järjestäytyneisyydestä voisi kuitenkin antaa esimer-

kiksi se, että irrottamis- ja siirtotoimenpiteeseen liittyvät järjestelyt hoituvat nopeasti ja melko 

vaivattomastikin. 

4.3.2 Kattavamman elinkauppakriminalisoinnin haitat 

Elinkauppasääntelyn laajentamisesta seuraavien hyötyjen rinnalla on tarkasteltava lähemmin 

sitä, miten suurta haittaa kriminalisointimuutoksista voi aiheutua niin yksilön kuin yhteiskun-

nan tasolla ja mikä tällaisten haittojen merkitys on suhteessa muutoksista seuraaviin hyötyihin. 

Edellä esitettyjen Kääpiönheitto- ja Peep show -tapausten ratkaisuja voidaan kritisoida siitä, 

että ne synnyttävät helposti paternalistista sääntelyä. Yksilöiden vapaus ja itsemääräämisoikeus 

edellyttävät perinteisen näkemyksen mukaan tällaisen sääntelyn välttämistä.305 Osittain tästä 

syystä elinkauppaa koskevaan yleissopimukseen ei haluttu ottaa mukaan sopimusvaltioille 

kohdistettua velvoitetta kriminalisoida oman elimen myyntiä. Sopimuksen neuvotteluvai-

heessa moni valtio ilmaisi, etteivät ne olisi valmiita muuttamaan lainsäädäntöään siten, että 

elinluovuttajien syytteeseenpano olisi mahdollista. Valtiot perustelivat tätä sillä, että oman eli-

men myymiseen liittyy usein vakavia taloudellisia ongelmia ja elinsiirtoihin liittyvät terveys-

riskit ovat niin suuret, ettei oman elimen myymisen kriminalisointia voida pitää kohtuulli-

sena.306 Tässä korostuu myös ihmisarvon kunnioittaminen, ja rikosvastuu voisi johtaa ongel-

mien pahenemiseen entisestään. 

Elinkaupan salamyhkäisen ja kansainvälisen luonteen vuoksi näyttöä rikoksesta voi olla muu-

toinkin vaikea saada, mikä osaltaan kannustaa rikolliseen menettelyyn ja johtaa siihen, että 

kriminalisoinnin yleispreventiivinen tavoite vaarantuu entisestään. Rikosten tutkinnan kan-

nalta elimen myynnin kriminalisointia voidaan pitää haitallisena siksi, että se voi lopulta johtaa 

                                                           
302 HE 229/2014 vp, RL 20 luku 8 §:n 3 momentti. 
303 Myyjän osalta edellytys koskisi elimen myyntiä silloin, kun myyjällä on ollut syytä epäillä ostajan liittyvän 

jollakin tavalla järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan. 
304 Ks. esim. Tapani 2015 sekä Heikkilä 2016. 
305 Melander 2008, s. 281. 
306 Van Assche ym. 2019, s. 40. 
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siihen, etteivät elinluovuttajat kriminalisoinnin myötä enää uskalla ilmoittaa heihin kohdistu-

neesta rikoksesta pelätessään itse joutuvansa vaikeuksiin.307 Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

valtioissa, joissa esimerkiksi prostituutio on dekriminalisoitu, raportoidaan prostituutioon liit-

tyvästä ihmiskaupasta herkemmin, kuin valtioissa, joissa prostituutio on säädetty rangaista-

vaksi.308 

On mahdollista, etteivät myöskään siirteensaajat olisi enää seuraamuksia pelätessään valmiita 

yhteistyöhön viranomaisten kanssa esimerkiksi elinkauppatoimintaa harjoittavan rikollisryh-

män paljastamiseksi. Terveysriskit voivat olla suuret myös siirteensaajalle muun muassa infek-

tioiden, hyljinnän tai jälkihoidon puuttumisen vuoksi. Tässä korostuu ihmisarvon loukkaamat-

tomuuden ja terveyden kunnioittaminen myös rikoksentekijän näkökulmasta katsottuna. Ihmi-

sen kuitenkin voitaneen olettaa etsivän elinluovuttajaa vasta viimesijaisena keinona sairauden 

parantamiseksi ja elämän säästämiseksi. Näiden syiden takia elinkauppasopimuksen neuvotte-

luvaiheessa jotkut valtiot perustelivat haluaan jättää myös laittomasti irrotetun elimen vastaan-

ottaja kriminalisoinnin ulkopuolelle.309 Toisaalta tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet voitai-

siin ottaa lieventävinä seikkoina huomioon rangaistusta mitattaessa. Tällaiseen lainsäädäntö-

ratkaisuun on päädytty Espanjan rikoslaissa.310 Myös Suomessa elimen ostaminen on jo krimi-

nalisoitu nykyisessä lainsäädännössä, joten kaikkein helpoin ratkaisu voisi olla säilyttää kysei-

senlainen sääntely. Eri asia on, miten esimerkiksi rangaistusseuraamuksen muuttaminen anka-

rammaksi vaikuttaisi haitta-arviointiin. 

Toisaalta kriminalisoinnista koituvat haitat esimerkiksi esitutkinnalle eivät yksinään saa johtaa 

siihen, että muutoin edellytykset täyttävä kriminalisointimuutos jätettäisiin kyseisen seikan 

vuoksi toteuttamatta. Haittavaikutuksiin tulisi tällaisessa tilanteessa varautua muun muassa 

muilla lainsäädännöllisillä keinoilla. Esimerkiksi Portugalin rikosprosessuaalisen lain järjes-

täytynyttä rikollisuutta koskeva säännös mahdollistaa kaikkein vakavampien ja monimutkai-

simpien rikosten esitutkinnassa erityisten menetelmien käytön. Pykälään on lainsäädäntömuu-

toksen myötä otettu mukaan elinkauppa, jonka johdosta elinkaupparikosten tutkinnassa voi-

daan nyt käyttää kovempia keinoja.311 Belgiassa tuomari voi päätöksellään antaa luvan sala-

kuunteluun sellaisissa tilanteissa, joissa on erityisen vahvoja syitä epäillä elinkaupparikosta, 

                                                           
307 Van Assche ym. 2019, s. 40. 
308 UNODC 2006b, s. 20. 
309 Van Assche ym. 2019, s. 40. 
310 Espanjan rikoslaki (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) artikla 156 bis 3. 
311 Portugalin rikosprosessilaki (Código de Processo Penal Decreto-Lei n.º 78/87) artikla 1(m). 
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eivätkä muut tutkintamenetelmät rikoksen selvittämiseksi ole riittäviä.312 Lain tehokkuutta ja 

viranomaisten saumatonta yhteistyötä voidaan siis turvata varmistamalla lainsäädännöllisin 

keinoin viranomaisille tietyin edellytyksin laajatkin toimivaltuudet. Osaltaan tutkintamenetel-

mien tehostaminen synnyttää yhteiskunnalle kuitenkin kustannuksia, kun poliisin resursseja on 

kasvatettava. Kun poliisin resursseja lisätään, on lisäksi otettava huomioon ketjussa seuraavana 

olevat viranomaiset, eli syyttäjälaitos, tuomioistuinlaitos ja rikosseuraamuslaitos. Niin uudet 

kuin myös jo olemassa olevat kriminalisoinnit, joihin tehdään muutoksia, synnyttävät koko 

oikeusjärjestelmän kannalta kustannuspainetta. Tässä kiteytyykin lainsäädäntötyön haasteelli-

suus: mille seikoille halutaan ja voidaan lopulta antaa painavin merkitys? 

Edellä todetulla tavalla elinkauppasopimuksen pohjalta tehtävillä kansallisen lainsäädännön 

muutoksilla tavoiteltaisiin ennaltaehkäisevää vaikutusta erityisesti terveydenhuoltoalan am-

mattilaisten sekä järjestäytyneiden rikollisryhmien osalta, minkä kautta voidaan mahdollisesti 

myös estää yksittäisten ihmisten osallisuutta elinkaupparikoksiin. Tällaiseen vaikutukseen pel-

källä nykyisenmuotoisella lainsäädännöllä ei päästä. Kriminalisoinnin yleispreventiivisen vai-

kutuksen yleinen asema ja kriminalisoinnin taustalla vaikuttavat, merkitykseltään erittäin pai-

navat suojelukohteet ovat sen verran vahvoja perusteita, että ne voivat kumota useammankin 

kriminalisoinnista seuraavan haitan. Elinkauppasopimuksen mukaisten kriminalisointien koh-

distaminen elinluovuttajaan ja siirteensaajaan on kuitenkin haastavampi kysymys, sillä krimi-

nalisoinnilla ei juurikaan liene yleispreventiivistä vaikutusta. Ainakaan yleistä, laajaa rangais-

tusvastuuta ei myöskään teon lähtökohtien ja yksilölle koituvien haittojen vuoksi voida välttä-

mättä pitää kohtuullisena eikä sillä tavalla moitittavana, että kriminalisoinnilla olisi tavoitel-

tava symbolista vaikutusta rikosoikeusjärjestelmän tehokkuuden ylläpitämiseksi.  

 

4.4 Suhteellisuusvaatimus: viimesijaisuus 

 

Kriminalisoinnin laajentamista sekä rangaistusvastuun alaa on vielä viimeiseksi tarkasteltava 

ultima ratio -periaatteen valossa. Kyseinen kriminalisointiperiaate sisältyy hyöty-haitta-pun-

                                                           
312 Belgian rikostutkintalain ensimmäinen osa (Code d’instruction criminelle – livre premier, 17 novembre 1808) 

artikla 90ter § 1-§ 2. 
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ninnan periaatteen lailla perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin lukeutuvaan suhteellisuusvaati-

mukseen.313 Periaatteen mukaan kaikki suojeltavat intressit eivät vaadi rikosoikeudellista suo-

jaa, vaan rikosoikeuden tulisi olla viimesijainen ja välttämätön keino puuttua ihmisten käyttäy-

tymiseen.314 Perustuslakivaliokunta on mietinnössään puolestaan lausunut, että ”perusoikeu-

den rajoitus on sallittu ainoastaan, jos tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän 

puuttuvin keinoin. Rajoitus ei saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon ra-

joituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettavaan oi-

keushyvään.”315  

Kriminalisoinnin välttämättömyys riippuu ensinnäkin sen taustalla vaikuttavan oikeushyvän 

tärkeydestä. Mitä tärkeämpi oikeushyvä on kyseessä, sitä puuttuvampaa keinoa voidaan käyt-

tää. Lisäksi arvioinnissa on huomioitava muiden käytettävissä olevien keinojen preventiivinen 

ja kommunikatiivinen teho.316 Kriminalisoinnin sijaan ihmisten käyttäytymistä voidaan pyrkiä 

ohjaamaan muun muassa tietynlaista käyttäytymistä edistäviä yhteiskuntarakenteita muokkaa-

malla, tietoa lisäämällä taikka vaikeuttamalla erilaisin keinoin haitalliseksi katsottavaa menet-

telyä.317 Lappi-Seppälä on katsonut, että rikosoikeudellisen järjestelmän käyttäminen on oikeu-

tettua ainoastaan, kun se on moraalisesti hyväksyttävin, tehokkain ja kustannuksiltaan kohtuul-

linen tapa ihmisten käyttäytymistä ohjaavana keinona.318 Mikäli muita keinoja ja niiden tehok-

kuutta puuttua käyttäytymiseen ei ole tutkittu riittävällä tavalla, ei kriminalisointia myöskään 

Tapanin ja Tolvasen mukaan voida pitää hyväksyttävänä.319  

Elinkauppakriminalisoinnin yleisen laajentamisen ja rangaistusvastuun ulottuvuuden peruste-

lemiseksi on siis myös tarkasteltava sitä, olisiko olemassa muita vaihtoehtoja tavoiteltuun lop-

putulokseen pääsemiseksi. Esimerkiksi seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointia koske-

vassa valmistelutyössä kävi selväksi, että muut yhteiskuntapoliittiset keinot ja seksuaalipalve-

lujen oston kriminalisoinnin ulottaminen koskemaan ainoastaan kaupallisia tilanteita ostami-

sen yleisen kriminalisoinnin sijasta katsottiin lopulta tehokkaammaksi ja tarkoituksenmukai-

semmaksi ratkaisuksi.320 Seksuaalipalvelujen ostoa koskevan kriminalisointiehdotuksen taus-

                                                           
313 Melander 2008, s. 176, 396 ja 400. 
314 PeVL 23/1997 vp, s. 2. 
315 PeVM 25/1994 vp, s. 5. 
316 Melander 2008, s. 409. 
317 KM 1976:72, s. 41. 
318 Lappi-Seppälä 1994, s. 33 ja 35. 
319 Tapani – Tolvanen 2015, I 3.4 Ultima ratio -periaate. 
320 Mm. LaVM 10/2006 vp, s. 3-5. 
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talla vaikuttavat samankaltaiset suojelukohteet kuin elinkauppakriminalisoinnin taustalla: (sek-

suaalinen) itsemääräämisoikeus, ihmisarvon loukkaamattomuus ja terveyden suojaaminen.321 

Melanderin tutkimuksen pohjalta voidaan rikosoikeudelliselle järjestelmälle vaihtoehtoisina 

keinoina hahmottaa muun muassa sosiaalipolitiikan keinot, vaihtoehtoinen sääntely sekä va-

hingonkorvaus.322 Tutkimuksen viimeisissä alaluvuissa tarkastellaan kyseisiä vaihtoehtoisia 

keinoja, muiden lainsäädäntömuutosten tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä elinkaupan tehok-

kaaksi torjumiseksi, suhteellisuusperiaatteen vaikutusta rangaistusseuraamukseen sekä ran-

gaistusvastuun alaa ja siihen liittyviä välttämättömyyskysymyksiä. 

4.4.1 Elinkauppatoiminnan torjunnan muut keinot 

Suomessa tehtiin vuonna 2018 kymmenestuhannes elinsiirto, ja vuonna 2019 rikottiin ennätys 

koskien vuotuisia elinsiirtojen määriä.323 Suomi ei kuitenkaan ole saavuttanut muiden Pohjois-

maiden tasoa munuaissiirtojen osalta. Tanskassa noin 40 prosenttia ja Ruotsissa sekä Norjassa 

noin 30–40 prosenttia munuaisten irrottamisesta tapahtuu eläviltä luovuttajilta, kun Suomessa 

vuonna 2018 elävien luovuttajien määrä oli noin 13 prosenttia.324 Elävien luovuttajien määrän 

kasvattaminen on hyvin tärkeää, sillä kuten Nieminen on todennut, on elinkaupan tapahtumi-

nen sitä harvinaisempaa mitä paremmin sosiaaliset oikeudet on turvattu.325 Elinkaupan riski on 

suurempi niin kauan kuin tarjonnalla ei pystytä vastaamaan kysyntään. Suomessa onkin ryh-

dytty toimenpiteisiin elävien luovuttajien tavoittamiseksi, ja esimerkiksi HUSissa on keväällä 

2019 aloittanut valtakunnallinen elävien luovuttajien koordinaattori. Suomen pidemmän aika-

välin tavoitteena on päästä Ruotsin tasolle elävien munuaisluovuttajien määrässä.326 Munuais-

siirtoa voidaan myös pitää kustannustehokkaampana vaihtoehtona kuin vuosia jatkuvaa dia-

lyysihoitoa.327 Siirtotoimenpiteen seurauksena yhteiskunnalle syntyy siis säästöjä.  

Elinkauppamarkkinoilla vallitsevaan tarjontaan voidaan vaikuttaa eniten parantamalla sosiaa-

lisia oikeuksia luovuttajien ja siirteensaajien lähtömaissa.328 Kysyntään esimerkiksi siirteen-

saajien kotimaissa voidaan vaikuttaa kasvattamalla elinten tarjontaa laillisen järjestelmän pii-

                                                           
321 HE 221/2005 vp. 
322 Melander 2008, s. 408–436. 
323 Pakkala 2019 sekä HUS. Elinsiirtoja tehtiin vuonna 2019 yhteensä 453. 
324 Nieminen 2015, s. 286 sekä Pakkala 2019. 
325 Nieminen 2015, s. 290. 
326 Pakkala 2019. Vuonna 2017 elävien munuaisluovuttajien määrä Suomessa oli noin 8 prosenttia. 
327 HE 54/2018 vp, s. 34. 
328 Barilan 2012, s. 285. 
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rissä lainsäädännöllisin toimenpitein sekä lisäämällä ihmisten tietoisuutta heidän soveltuvuu-

destaan elinluovuttajiksi. Esimerkiksi Tanskassa on aktiivisella eläviin luovuttajiin kohdistu-

valla tiedottamisella pyritty lisäämään elinsiirtotietoisuutta329, ja siinä valtio näyttäneekin on-

nistuneen. Lisäksi niin luovuttajien kuin siirteensaajien lähtömaissa voidaan koulutuksen 

avulla jakaa tietoa elinkaupan eettisistä, lääketieteellisistä, psykososiaalisista ja oikeudellisista 

riskeistä ja seurauksista330 erityisesti korostaen sitä, ettei ihmistä tule kohdella välineenä ja 

kaupan kohteena. Tällaiset sosiaalipoliittiset keinot ovatkin hyvin toivottavia, sillä ne edistävät 

sosiaalisia oikeuksia ja tätä kautta myös turvaavat ihmisarvon loukkaamattomuuden, itsemää-

räämisoikeuden sekä oikeuden elämään ja terveyteen toteutumista sekä estävät elinkauppatoi-

mintaa. Yksinään kyseiset keinot voivat kuitenkin olla valitettavan hitaita ihmisten käyttäyty-

miseen vaikuttamiseksi ja elinkaupan torjumiseksi. 

Toinen rikosoikeudelle vaihtoehtoinen ratkaisu on vaihtoehtoinen sääntely. Vaihtoehtoinen 

sääntely voi olla esimerkiksi yhteissääntelyä, jossa on kyse lainsäädännön ja itsesääntelyn yh-

distelmästä. Lainsäädäntö asettaa sääntelyn tavoitteet, mutta yhteisö huolehtii sääntelyn käy-

tännön toteuttamisesta.331 Elinkaupan osalta voidaan miettiä Iranissa omaksuttua, valtion sään-

telemää järjestelmää vaihtoehtona. Olisiko Suomessa mahdollista keskittää sääntely yhdelle 

instanssille, kasvattaa näin elintarjontaa ja vähentää laittomien elinsiirtojen tarvetta ja siten 

vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ilman rikosoikeudellisen sääntelyn vaikutusta? Tähän sel-

keä vastaus kuitenkin on, kuten jo edellä on tullut ilmi, ettei tällainen elinkauppaan kohdistu-

essaan ole mahdollista oikeusjärjestelmämme peruslähtökohtien ja kansainvälisistä sopimuk-

sista johtuvien velvoitteiden vuoksi. Esimerkiksi taloudellisen hyödyn kielto jo suoraltaan es-

tää vastikkeelliseen toimintaan perustuvan järjestelmän oikeuttamisen. 

Voisiko sitten siviilioikeudellinen vahingonkorvausvastuu tulla kyseeseen, kun siirteensaajan 

menettelystä on aiheutunut elinluovuttajalle terveydellistä haittaa? Perinteinen näkökanta on 

ollut, ettei vahingonkorvauksen tulisi olla rangaistusluonteinen seuraamus, vaan reparatiivi-

nen.332 Lisäksi vahingonkorvaus on mahdollinen vain sellaisissa tilanteissa, joissa aiheutunut 

vahinko on mitattavissa varallisuutena.333 Terveydelle aiheutuneen haitan suuruutta on kuiten-

                                                           
329 Nieminen 2015, s. 288. 
330 Gill ym. 2010, s. 817–820 sekä Moniruzzaman 2012, s. 79. 
331 Melander 2008, s. 430. 
332 HE 167/2003 vp, s. 59. 
333 Melander 2008, s. 415–416. 
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kin hyvin vaikea arvioida rahallisesti. Ottaen huomioon myös kriminalisoinnin taustalla vai-

kuttavat tärkeät suojelukohteet, myös vahingonkorvausoikeudellinen seuraamus vaikuttaa toi-

mimattomalta vaihtoehdolta eikä sitä voida pitää vaihtoehtona rikosoikeudelliselle sääntelylle. 

Sosiaalipoliittisia keinoja voidaankin pitää edellä esitetyistä menettelytavoista ainoana hyväk-

syttävänä vaihtoehtona rikosoikeudelliselle sääntelylle. Kyseisillä keinoilla yksinään ei kuiten-

kaan saavuteta rikosoikeuden ennaltaehkäisevää vaikutusta ainakaan terveydenhuoltoalan am-

mattilaisten ja järjestäytyneiden rikollisryhmien osalta yhtä tehokkaasti, eivätkä tällaiset keinot 

vaikuta riittäviltä ottaen huomioon myös elinkaupparikollisuuden taustalla vaikuttavat suoje-

lukohteet ja niiden merkittävyys. Näyttääkin siltä, että kriminalisointi ja nykyisen sääntelyn 

laajentaminen kattamaan elinkauppaketjun osalliset paremmin sosiaalipoliittisten keinojen rin-

nalla lienee lopulta jossakin muodossa välttämätöntä.  

4.4.2 Muiden lainsäädäntömuutosten välttämättömyys 

Elinkauppakriminalisoinnin laajentamisen ja sosiaalipoliittisten keinojen ohella elinkaupan te-

hokas torjunta voi vaatia muita lainsäädännöllisiä muutoksia. Mäkisalon ja Koivusalon mukaan 

myös kudoslakiin tehtäville merkittäville muutoksille elinsiirtotoiminnan kehittämiseksi sekä 

elinkaupan ehkäisemiseksi olisi suuri tarve.334 Kuten edellä on tullut ilmi, kudoslaki sisältää 

elimiä, kudoksia ja soluja koskevaa sääntelyä. Kudoslaki näyttäytyykin tällä hetkellä liian isona 

kokonaisuutena, minkä vuoksi elimiä, soluja ja kudoksia koskeva sääntely tulisi alan toimijoi-

den näkemyksen mukaan eriyttää eri lakeihin.335 

Kudoslain mahdollisissa tulevissa muutoksissa olisi suotavaa ottaa paremmin huomioon myös 

elinsiirtopotilaita hoitavien ammattilaisten oikeudet ja velvollisuudet laittoman elinsiirtotoi-

minnan tunnistamisessa ja raportoimisessa eteenpäin. Asia on hankala, sillä siihen liittyy paljon 

eettisiä ongelmakohtia. Miten lääkärin esimerkiksi tulisi toimia tilanteessa, jossa potilas lääkä-

rin salassapitovelvollisuuteen luottaen kertoo suunnitelmistaan lähteä ulkomaille elinsiirtoa 

varten? Erään hollantilaisen kyselytutkimuksen336 mukaan miltei 72 prosenttia vastanneista 

                                                           
334 Mäkisalo – Koivusalo 2019. 
335 Mäkisalo – Koivusalo 2019. Kudoslakiin tehtävien muutosten yhteydessä voisi olla oiva tilaisuus laajentaa 

niin elin- kuin kudos- ja solusiirtojen kriminalisointeja ja huomioida myös niitä koskevat rangaistusseuraamukset. 
336 Ambagtsheer ym. 2015. Tutkimukseen vastasi yhteensä 241 terveydenhuoltoalan ammattilaista, joista 111 oli 

hoitanut potilaita, jotka olivat matkustaneet vuosien 2008–2013 välillä Hollannista ulkomaille saamaan munuais-

siirron. Näistä henkilöistä 100 vastasi, että he olivat hoitaneet potilaita, jotka olivat saaneet uuden munuaisen 

Euroopan unionin ulkopuolella. Koska useampi henkilö huolehtii samojen potilaiden hoidosta, luvut eivät edusta 
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terveydenhuoltoalan ammattilaisista koki, että elinsiirtotoiminnan ammattilaisilla on velvolli-

suus estää elimen ostaminen, mutta yhtä moni oli sitä mieltä, että heidän salassapitovelvolli-

suutensa estää potilaan ilmiantamisen.337  

Suomessa jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu PL 10 §:ssä ja tähän sisältyy 

myös henkilötietoja koskeva suoja, josta säädetään tarkemmin eri laeissa. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 17 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö 

ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai teh-

tävänsä perusteella on saanut tiedon. Terveystietojen salassapito liittyy niin potilaan yksityi-

syyden suojan kunnioittamiseen kuin myös terveydenhuoltoon kohdistuvan luottamuksen yl-

läpitämiseen. Kuitenkin RL 15 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan joka tietää muun muassa 

törkeän pahoinpitelyn, ihmiskaupan tai törkeän ihmiskaupan olevan hankkeilla eikä ajoissa, 

kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on 

tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättä-

misestä. Säännöksen esitöiden mukaan tällainen ilmiantovelvollisuus on perusteltu silloin, kun 

”sen kohteena oleva rikos on erittäin vakava, luonteeltaan harkittu ja sisältää järjestelmällistä 

valmistelua, kohdistuu tärkeään suojeltavaan oikeushyvään ja rikos tai sen jatkaminen on ilmi-

annon tapahduttua estettävissä.” 

Elinkaupparikosten sijoittamisen RL 15 luvun 10 §:ään mahdollistanee ensinnäkin biolääke-

tiedesopimuksen 26 artikla, jonka mukaan 10(1) artiklaa oikeudesta terveyttä koskevien tieto-

jen kunnioitukseen voidaan rajoittaa, jos siitä on säädetty laissa ja jos rajoitus on välttämätön 

demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, rikollisuuden estämiseksi, kan-

santerveyden suojaamiseksi tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.338 

Toiseksi, vaikka tuore EU:n yleinen tietosuoja-asetus turvaa EU:n kansalaisten henkilötietoja 

ja niiden käsittelyä yhä paremmin, ei tietosuoja-asetus rajoita salassapitovelvollisuudesta teh-

täviä poikkeuksia. Tietosuoja-asetus on pantu täytäntöön kansallisella tietosuojalailla 

                                                           
todellisia lukuja munuaissiirron ulkomailla saaneista. Kaikista hollantilaisista elinsiirtokeskuksista löytyi henki-

löiden vastausten perusteella kuitenkin potilaita, jotka ovat matkustaneet ulkomaille munuaisensiirtoa varten ja 

maksaneet elimestä. 
337 Vain 4,6 prosenttia vastanneista kertoi olevansa valmiita ilmoittamaan poliisille, mikäli heidän potilaansa ker-

toisi päätöksestään hankkia munuainen ulkomailta laittomasti. Nämä henkilöt eivät kuitenkaan olleet koskaan 

nähneet tai hoitaneet potilaita, jotka ovat matkustaneet ulkomaille elinsiirtoa varten. Ks. lisää Ambagtsheer ym. 

2015, s. 1760 ja 1762. 
338 Myös EIT on Z-tapauksessa lausunut, että terveyttä koskeviin tietoihin liittyvän luottamuksellisuuden säilyttä-

minen on hyvin keskeistä yksityiselämän suojan toteutumisen kannalta. Tästä huolimatta tuomioistuin on tullut 

siihen lopputulemaan, että lääkärit voitiin velvoittaa todistamaan oikeudenkäynnissä valittajan terveydentilaa kos-

kevista tiedoista, kun kyse oli vakavista rikoksista ja todistaminen tapahtui rikosten uhrien oikeuksien turvaa-

miseksi. Ks. lisää Z. v. Suomi, kohdat 95 ja 102–105. 
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(1050/2018), ja lain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan muun muassa terveystietoja voidaan 

käsitellä339, jos käsittelystä säädetään laissa. 

Tällä hetkellä lääkärin ilmoittamisvelvollisuus ei ulotu kudoslain rangaistussäännöksiin. Sen 

sijaan lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa esitutkintaviranomaiselle tiedoistaan RL 15 luvun 

10§:n perusteella, mikäli potilaalla on aikomus lähteä ulkomaille ostamaan elin ja teko täyttä-

nee luovuttajaan kohdistettavan menettelyn vuoksi ihmiskaupan tunnusmerkistön. Haasteeksi 

tässä nousee kuitenkin terveydenhuoltohenkilökunnalle asetettu melko korkea vaatimus rikos-

ten tunnusmerkistön tuntemuksesta. Lisäksi valmisteltavissa olevasta rikoksesta tulisi tietää 

riittävästi yksityiskohtia, jotta ilmoitusvelvollisuus syntyy340.  

Terveydenhuoltohenkilökunnalla on kuitenkin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

(785/1992) 13 §:n 4 momentin (271/2015) mukaan myös oikeus ilmoittaa poliisille henkeen tai 

terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tie-

dot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden 

perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Tämän 

perusteella on siis oikeus ilmoittaa myös kudoslain 25 §:n mukaisesta teosta, jos tekoon liittyy 

väkivallan uhka. Tällaisen uhkan arvioiminen esimerkiksi vastaanotolla kuultujen tietojen pe-

rusteella lienee kuitenkin hyvin vaikeaa. Laittomaan elinsiirtoon ei myöskään usein välttämättä 

liity minkäänlaista tahallista väkivallan uhkaa. 

Olisikin oletettavaa, että elinkaupparikokset ihmiskauppaan verrattavan vakavuuden ja elin-

kaupan muiden piirteiden vuoksi huomioitaisiin törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämistä kos-

kevassa säännöksessä, mikäli elinkauppasopimuksen mukaisiin lainsäädäntömuutoksiin ryh-

dyttäisiin. Toisaalta elinluovuttajan ja siirteensaajan tekoon vaikuttavat ulkoiset olosuhteet ja 

ihmisarvon loukkaamattomuuden periaate voivat puhua muutosta vastaan. Kyseisiin seikkoi-

hin on RL 15 luvun 10 §:ään tehtävien muutosten osalta tärkeää kiinnittää erityistä huomiota 

                                                           
339 Käsittelyllä tarkoitetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 4(2) artiklan mukaan muun muassa tietojen luovuttamista 

siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville. 
340 HE 6/1997 vp, s. 42. Hallituksen esityksen mukaan rikoksen hankkeilla olemisella tarkoitetaan sitä, että ”ri-

kossuunnitelma on edennyt riittävän pitkälle. -- Rikossuunnitelman tulee olla siinä määrin yksityiskohtainen ja 

jäsentynyt, että harkitseva ja huolellinen henkilö, joka saa hankkeesta tiedon, suhtautuu siihen vakavasti ja ottaa 

sen huomioon omassa toiminnassaan.” Ilmiantajan on hallituksen esityksen mukaan tiedettävä, mihin tai keihin 

rikos kohdistuu ja miten rikos aiotaan toteuttaa. 
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tulevaisuudessa, mutta elinkaupan piirteiden parempi huomiointi sekä terveydenhuoltoalan toi-

mijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien selkeyttäminen laittoman elinsiirtotoiminnan osalta 

muun lainsäädännön valossa voisi olla hyvin hyödyllistä jo nyt. 

Vaikka Suomessa on nimetty kansallinen yhteyshenkilö, joka kerää ja vaihtaa elinkauppaa kos-

kevaa tietoa341 ja datan keräämisen keskittämistä varten on luotu kansainvälinen tietokanta, 

jonka avulla pyritään ymmärtämään paremmin muun muassa elinsiirtoturismia ja sitä, mihin 

valtioihin matkustaminen kohdistuu342, tulisi raportointijärjestelmää Suomessa kehittää yhä 

eteenpäin lainsäädännöllisin keinoin. Terveydenhuoltohenkilökunnan tekemästä aktiivisesta 

raportoinnista, ilman että potilaiden nimiä ja muita tunnistetietoja paljastetaan ja salassapito-

velvollisuutta rikotaan, on hyötyä ainakin tutkimusaineiston keräämisen kannalta sekä mah-

dollisesti järjestäytyneiden rikollisryhmien paljastamiseksi. Raportoinnin kautta esitutkintavi-

ranomaisilla on poliisiyhteistyön edesauttamana myös kansainvälisellä tasolla paremmat mah-

dollisuudet seurata ja tutkia elinkauppaa pyörittävien, järjestäytyneiden rikollisryhmien toi-

mintaa.343  

Lisäksi tutkimustietoa elinkaupan tarkasta tilanteesta tarvitaan kansallisten lainsäädäntömuu-

tosten perustelemiseksi. Terveydenhuollon ammattilaisten oikeuksien ja velvollisuuksien sään-

tely aiempaa selkeämmin elinkaupan osalta, vaikka elinkauppasopimukseen Suomi ei heti liit-

tyisikään, ja tähän liittyvä koulutus sekä entistä tehokkaamman raportointijärjestelmän kehit-

täminen parantavat mahdollisuuksia saada tuoreempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa elinkau-

pan ajankohtaisesta tilanteesta. Muunlaisiakin lainsäädäntömuutoksia voidaan siten pitää vä-

hintäänkin välillisessä mielessä tärkeinä ja välttämättöminä elinkaupan tehokkaaksi torju-

miseksi. 

                                                           
341 Dataa tulee kerätä jokaisesta ulkomailla elinsiirteen saaneesta, oli kyseessä sitten epäily laittomasta elinsiirto-

toiminnasta taikka laillinen matka ulkomaille elinsiirtoa varten. Kyseinen tiedon keräämisvelvoite sisällytettiin 

EN:n ministerikomitean jo vuonna 2013 antamaan päätöslauselmaan (velvoite sisältyy myös elinkauppasopimuk-

seen). Ks. lisää HE 54/2018 vp, s. 15 sekä EN:n ministerikomitea 2013. 
342 Tietokannan avulla havainnoidaan myös sitä, minkälaiset ihmiset tyypillisesti matkustavat kohdevaltioihin, 

minkälaiset ihmiset toimivat elinluovuttajina sekä sitä, minkä laatuisia tarjottavat jälkihoidolliset palvelut ovat. 

Ks. lisää EDQM. 
343 Ambagtsheer ym. 2015, s. 1764. Lailla henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden 

ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018) on pantu täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi, joka osaltaan yhte-

näistämistoimien johdosta tekee yhteistyön sujuvammaksi toimivaltaisen viranomaisen siirtäessä henkilötietoja 

EU:ssa tai kolmannessa maassa sijaitsevalle viranomaiselle silloin, kun kyse on esimerkiksi rikosten ennalta es-

tämisestä, paljastamisesta tai selvittämisestä. Direktiiviä ei kuitenkaan sen 2(3) artiklan mukaisesti sovelleta esi-

merkiksi Europolin ja Eurojustin käsitellessä henkilötietoja. 
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4.4.3 Rangaistusseuraamuksen ankaroittamisen välttämättömyys 

Lainsäädäntömuutoksia ja rikosoikeudellista moitetta tarvitaan myös jossain määrin yhteiskun-

nan moraalin ylläpitämiseksi.344 Mikäli elinkauppakriminalisoinnin laajentamiseen ryhdyttäi-

siin, on teoista seuraavaa rangaistusseuraamustakin mahdollisesti tarpeellista muuttaa. Perus-

oikeuksien rajoitusedellytyksiin lukeutuvaan suhteellisuusvaatimukseen sisältyy rikosoikeu-

dellinen suhteellisuusperiaate345, ja RL 6 luvun 4 §:n mukaisesti periaate edellyttää, että ran-

gaistusseuraamus on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuu-

teen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Mikäli rikos-

oikeudellista sääntelyä halutaan ankaroittaa, on muutosten oltava välttämättömiä kriminali-

soinnin hyväksyttävän suojelutarkoituksen aktualisoimiseksi.346 

Elinkauppasopimuksen 12(1) artiklan mukaan elinkauppateoista säädettyjen rangaistusten tu-

lee olla tehokkaita, oikeasuhtaisia sekä varoittavia ja niiden tulisi mahdollistaa vapausrangais-

tuksen tuomitseminen, joka puolestaan mahdollistaa rikoksesta tuomitun luovuttamisen. EN:n 

luovuttamissopimuksen, jonka sopimusvaltio Suomi on, 2 artiklan mukaan teosta seuraavan 

enimmäisrangaistuksen tulee olla vähintään 1 vuosi vankeutta, jotta luovuttaminen on mahdol-

lista. Tällä hetkellä kudoslain 25 §:ssä säädetystä ihmisen elimien lääketieteellisestä käytöstä 

annettujen säännösten rikkomisesta voidaan kuitenkin tuomita ainoastaan sakkorangaistuk-

seen.347 Näin ollen luovuttaminen ei kudoslain perusteella onnistu, mikä osaltaan vaikuttaa te-

hokkaan yhteistyön toteutumiseen. 

Suhteellisuusperiaatteen suhteellisuus on sidottu itse rikostekoon ja sen piirteisiin.348 EIT on 

ratkaisukäytännössään tarkastellut muun muassa ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatteen 

vaikutusta rangaistuslajiin. Tuomioistuimen mukaan vankeusrangaistuksen käyttö esimerkiksi 

sananvapausrikoksissa ei yleisesti ole hyväksyttävää, mutta jos teko loukkaa ihmisarvoa, on 

vankeusrangaistuksen käyttäminen oikeutettua.349 Ottaen huomioon elinkauppakriminalisoin-

nin taustalla vaikuttava ihmisarvon loukkaamattomuuden suojelu ja muut suojelukohteet sekä 

niiden perustavanlaatuinen luonne, voitaneen teoista tällä hetkellä koituvaa sakkorangaistusta 

                                                           
344 Nuotio 2005, s. 182. 
345 PeVL 23/1997 vp, s. 2. 
346 Melander 2019, s. 344–346. 
347 Kudoslain sääntely ei ulotu myöskään järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaan rangaistuksen koventamispe-

rusteeseen, sillä teosta säädetyn enimmäisrangaistuksen tulee olla vähintään neljä vuotta vankeutta. 
348 Nuotio 2005, s. 176 ja 181. 
349 Cumpănă ja Mazăre v. Romania, kohdat 37, 48, 50, 112, 115–119. Yleisesti sananvapausrikosten rangaistus-

seuraamuksena vankeusrangaistuksen käytön tulee olla rajallista, mutta esimerkiksi vihapuheen ihmisarvoa louk-

kaavan luonteen vuoksi vankeusrangaistus on mahdollinen. 
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pitää epäsuhtaisena elinkaupan vakavuuteen nähden. Suomen kudoslain rangaistusseuraamus 

ei vastaa kansainvälisesti suositettua rangaistuksen tasoa, ja voisi olla loogista, että suojelu-

kohteiden tärkeyden lisäksi elinkauppasääntelyn ihmiskauppaa täydentävän luonteen vuoksi 

elinkaupparikoksista tuomittavat rangaistukset seuraisivat ihmiskaupan seuraamussääntelyä. 

Perusmuotoisesta ihmiskaupasta tuomittava enimmäisrangaistus on kuusi vuotta vankeutta, jo-

ten muutoksen myötä luovuttamista koskevan yleissopimuksen vaatimus täyttyisi. Tämän li-

säksi täyttyisi elinkauppasopimuksen edellytys rangaistuksen tasosta. 

Ultima ratio -periaatteen valossa esitettyjen seikkojen perusteella voidaan tässä vaiheessa ko-

koavasti todeta, että vaikka muut lainsäädäntömuutokset sekä sosiaalipolitiikan keinot ovat tär-

keitä elinkaupan torjumiseksi, eivät ne poista kriminalisoinnin laajentamistarvetta kokonaan. 

Kattava rikosoikeudellinen sääntely voi vähentää elinkauppaa ja siten myös ihmisoikeuslouk-

kauksia tehokkaammin kuin mikään vaihtoehtoinen keino yksinään. Myös rangaistusseuraa-

musten suhteuttaminen paremmin elinkauppatekojen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen voi-

taneen katsoa tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Edellä esitetty hyöty-haitta-punninta saa kui-

tenkin pohtimaan, miten laajalle rikosoikeudellinen vastuu olisi välttämätöntä ulottaa. Kuten 

jo edellä olen pyrkinyt havainnollistamaan, tekijäpiirin käsittävillä henkilöillä on eri lähtökoh-

dista lähtevä tarkoitus teolleen, eikä näitä kaikkia tarkoitusperiä välttämättä voida pitää yhtä 

moitittavina kuin toisia. 

4.4.4 Rangaistusvastuun ulottuvuus 

Elinkauppasopimuksen neuvotteluvaiheessa jotkut valtiot ilmaisivat olevansa valmiita krimi-

nalisoimaan sekä elimen myynnin tietyin edellytyksin että elimen ostamisen silloin, kun ostaja 

on tietoinen siitä, että siirre on irrotettu laittomasti.350 Kyseisenlaiseen ratkaisuun on päädytty 

esimerkiksi Sveitsissä, jossa kansallinen elinsiirtolaki kriminalisoi niin elimen ostamisen kuin 

myymisen.351 On totta, että laittomille markkinoille elimensä luovuttavat henkilöt sekä siir-

teensaajat omalta osaltaan mahdollistavat elinkauppatoiminnan olemassaolon. Tällä hetkellä 

Suomen lainsäädännössä elimen ostaminen on kriminalisoitu, minkä vuoksi myös elimen 

myynnin kriminalisointi voisi olla johdonmukaista. Myynnin ja ostamisen kriminalisoinnin 

                                                           
350 Van Assche ym. 2019, s. 40. 
351 Sveitsin liittovaltiollinen elinsiirtolaki (810.21 Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de 

cellules) artikla 69(a). 
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puolesta puhuvat taustalla vaikuttavat vahvat suojelukohteet sekä vakavien seurausten ja rikos-

ten estämistavoite.352 Myynnin kriminalisointi ja ostamista koskevan kriminalisoinnin laajen-

taminen toimivat myös viestinä ihmisille yhteiskunnan vakavasta suhtautumisesta elinkauppa-

toimintaan.  

Jotta yksilön kannalta tärkeitä oikeushyviä, kuten elinkaupan osalta elämää, terveyttä, itsemää-

räämisoikeutta sekä ihmisarvon loukkaamattomuutta, voidaan suojella, on huomioon otettava 

myös yhteisöllisempien oikeushyvien, kuten yhteiskunnan turvallisuuden ja kansalaisten ter-

veyden, suojelu. Tällaisten oikeushyvien suojeluun liittyvät myös tavoitteet torjua järjestäyty-

nyttä rikollisuutta, eikä kyseisiä tavoitteita voida saavuttaa pelkästään sosiaalipoliittisilla kei-

noilla. RL 6 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan 

vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsenty-

nyttä yhteenliittymää, joka muun muassa toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista sää-

detty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta. 

Elinkaupparikollisuuteen liittyy vahvasti järjestäytyneen rikollisuuden elementti, ja organisaa-

tio voi rakentua muun muassa värvääjistä, välittäjistä sekä lääketieteen ammattilaisista.353 Esi-

merkiksi Medicus- ja Netcare –tapauksissa on havaittavissa selkeää järjestäytyneisyyttä. Ulko-

mailta käsin toimiva välittäjä piti lankoja käsissään, kun samanaikaisesti muualla värvääjät et-

sivät luovuttajia paikallisesti ja huolehtivat lähtöön sekä siirtotoimenpiteeseen liittyvistä jär-

jestelyistä lähtömaassa. Tämän jälkeen luovuttajat lähetettiin kohdemaahan, jossa ennen lää-

käreiden toteuttamaa siirtotoimenpidettä luovuttajat laitettiin muun muassa allekirjoittamaan 

asiakirjoja, jotka virheellisesti todistivat heidän olevan siirteensaajien sukulaisia.354 

Edellä luvuissa 4.1 ja 4.3 on arvioitu sitä, tulisiko elinkaupparikoksissa elinluovuttajille ja siir-

teensaajille antaa uhrin asema vai tulisiko rangaistusvastuun kohdistua myös heihin. Esitin aja-

tuksen siitä, voisiko vastuun ulottaa kyseisiin henkilöihin silloin, kun se on erityisen tarpeellista 

esimerkiksi teon törkeysarvioinnin kannalta. Tarve ja välttämättömyys voisivat olla kyseessä 

esimerkiksi silloin, kun oma elin myydään järjestäytyneelle rikollisryhmälle. Rikoslaki sisältää 

                                                           
352 Siirteensaajia vastaan on nostettu syytteitä laittomasta elinsiirtotoiminnasta Netcare-tapauksen lisäksi ainakin 

Japanissa ja Singaporessa. Ks. lisää Gulf News 2012 sekä Public Prosecutor v. Tang Wee Sung sekä Tan 2009. 

Tang Wee Sung -tapauksessa otettiin huomioon vastaajan vakava sairaus ja vankeusrangaistuksen vaikutus vas-

taajan terveyteen. 
353 Van Assche ym. 2019, s. 7. 
354 Allain 2011, s. 118. Myös Jugoslavian hajoamissotaan liittyvään, Kosovossa pyöritettyyn elinkauppaverkos-

toon on epäilty lääkäreiden lisäksi kuuluneen muun muassa logistiikasta vastaavia henkilöitä, joiden tehtävänä on 

ollut kuljettaa ruumiit siirtotoimenpiteeseen. Ks. lisää Marty 2011, s. 24–25, kohta 163. 
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5 luvussa säädettyyn varsinaiseen osallisuusvastuuseen läheisesti liittyviä säännöksiä, joista 

yksi esimerkki on lain 17 luvun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista kos-

keva säännös. RL 17 luvun 1 a §:n 4 kohdan mukaan se joka hankkimalla, yrittämällä hankkia 

tai luovuttamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle toimitiloja tai muita sen rikollista toimintaa 

varten tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän rikollisen toiminnan kannalta 

erittäin tärkeitä välineitä, osallistuu 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen 

rikollisryhmän toimintaan, jossa tavoitteena on tehdä yksi tai useampi lainkohdassa mainittu 

rikos, ja jos tällainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, on tuomittava järjestäytyneen 

rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta. 

Voisiko elinluovuttajan vastuu rakentua tällaisen osallisuusvastuuseen läheisesti liittyvän sään-

telyn avulla silloin, kun luovuttaja tietoisesti luovuttaa elimen järjestäytyneen rikollisryhmän 

kautta? Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen edellyttää muun muassa, että 

osallistuminen on aktiivista sekä tahallista, se kohdistuu rikollisryhmän toiminnan osaan, jossa 

tavoitteena on tehdä säännöksen tarkoittamia rikoksia, eli osallistuminen liittyy järjestön rikol-

lisiin päämääriin, ja rikos tai sen yritys toteutetaan. Osallistumiseksi sen sijaan ei katsota ”ker-

taluonteista osallistumista, joka selvästi edistäisi järjestön rikollisia päämääriä, mutta ei vielä 

olisi avunantona rangaistavaa.”355 Elinluovuttajan myydessä ja luovuttaessa elimen järjestäy-

tyneeseen rikollisryhmään kuuluvan välittäjän ja lääkärin kautta, luovuttajan voitaneen kyllä 

katsoa edistävän ryhmän rikollisia päämääriä, mutta tällainen tuskin kuitenkaan on luovuttajan 

tavoittelema seuraus. Oman elimen myyntiin liittyy usein ulkoisia pakottavia syitä, jolloin luo-

vuttajan tarkoituksena rikollisryhmän tavoitteiden edistämisen sijaan lienee puhtaasti esimer-

kiksi oman taloudellisen tilanteen kohentaminen. Näin ollen elinluovuttajan vastuun sitominen 

järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevaan säännökseen tuskin on tar-

koituksenmukaista ja välttämätöntä. 

Ultima ratio -periaate on kuitenkin vahvasti yhteydessä oikeushyvien suojelun periaatteeseen 

sekä hyöty-haitta-punninnan periaatteeseen. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että ”ultima ra-

tio -periaatteesta on tuskin kriminalisoinnin käyttöä rajoittavaksi periaatteeksi tilanteessa, jossa 

kriminalisoinnin katsotaan suojaavan tiettyjä arvokkaita intressejä ja sen oletetaan myös tuot-

tavan enemmän hyötyjä kuin haittoja.”356 Kuten edellä on tullut esiin, perustuslakivaliokunnan 

                                                           
355 HE 183/1999 vp, s. 9. 
356 Tapani – Tolvanen 2015, I 3.4 Ultima ratio -periaate. 
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mukaan oikeushyvää ei kuitenkaan saa rajoittaa pidemmälle kuin se on perusteltua suhteutet-

tuna yhteiskunnallisen intressin painavuuteen. Elinkaupan ja erityisesti siihen liittyvän järjes-

täytyneen rikollisuuden torjunta sekä elinkaupan taustalla vaikuttavat suojelukohteet jo itses-

sään puhuvat merkittävän intressin ja laajan rikosvastuun puolesta. 

Rangaistusvastuun ulottaminen elinluovuttajaan RL 17 luvun 1 a §:stä erillisessä, itsenäisessä 

rangaistussäännöksessä357 esimerkiksi ainoastaan silloin, kun kyseessä on elimen myyminen 

järjestäytyneelle rikollisryhmälle, taikka siirteensaajaan silloin, kun elin ostetaan järjestäyty-

neeltä rikollisryhmältä tai ihmiskaupan uhrilta, voisi olla oikeudenmukainen ratkaisu ja toteut-

taa yleispreventiivistä vaikutusta paremmin, kuin jos vastuu kohdistettaisiin yleisesti elin-

luovuttajaan ja siirteensaajaan. Mikäli elinluovuttajan ja siirteensaajan rangaistusvastuu olisi 

rajatumpi, olisi myös muiden kriminalisoinnista seuraavien haittojen toteutumisriski pienempi. 

Esimerkiksi luovuttajien ja siirteensaajien sekä viranomaisten välisen yhteistyön toimivuus 

voitaisiin taata paremmin. Rajoitettua vastuuta koskeva ratkaisu vaatisi laillisuusperiaatteen 

johdosta kuitenkin hyvin tarkkarajaisesti ja täsmällisesti laadittuja rangaistussäännöksiä. Pe-

rustuslakivaliokunta on käytännössään nimittäin katsonut, että laillisuusperiaatteen epätäsmäl-

lisyyskieltoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun rikosoikeudelliseen sääntelyyn 

liittyy perinteisistä osallisuusopillisista näkemyksistä poikkeavia ratkaisuja, jotta rangaistavan 

toiminnan raja ja muunlaisen toimintaan osallistumisen raja voidaan erottaa selkeästi.358 

Edellä esitetyt kriminalisoinnin taustalla vaikuttavat suojelukohteet voivat viedä rangaistusvas-

tuun ulottuvuuteen kohdistuvaa pohdintaa kuitenkin myös toiseen suuntaan. Vaikka ihmisar-

von loukkaamattomuuden suojaamista ei pidetä Suomessa ehdottomana, on oikeuden katsottu 

asettavan tietynlaisia ehdottomia rajoja perusoikeuksien rajoittamiselle. Jos perusoikeuden ra-

joittaminen vaikuttaa loukkaavan ihmisarvoa, ei sitä voida muista hyvistä syistä ja seurauksista 

huolimatta välttämättä rajoittaa.359 Elinkaupan läheinen yhteys bio- ja lääkeoikeuteen ja siten 

myös ihmisarvon loukkaamattomuuden korostumiseen johtaakin siihen, että ihmisarvo vaikut-

taa edellä luvussa 4.1 esitetyllä tavalla kriminalisointiharkinnassa kahteen eri suuntaan.  

                                                           
357 Esimerkiksi RL 25 luvun 3 a §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan jos ihmiskaupassa rikos tehdään osana 6 luvun 

5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa ja rikos on myös kokonaisuutena arvos-

tellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ihmiskaupasta. 
358 Esim. PeVL 10/2000 vp sekä Melander 2008, s. 253. Esimerkiksi rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen 

ei ole vakiintuneessa mielessä yllytystä eikä avunantoa, vaan vastuun ulottuvuus on laaja-alaisempi. Tällöin myös-

kään aksessorisuusvaatimus, eli vaatimus osallisen rikosoikeudellisen vastuun sitomisesta tietyssä määrin pääte-

kijän teon rangaistavuuteen ei tule sovellettavaksi kokonaisuudessaan. Ks. lisää Tapani – Tolvanen 2015, s. 415 

sekä HE 44/2002 vp s. 146–147. 
359 Niemi 2019, s. 358 ja 361. 
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Haitallisten seurausten todennäköisyys yhteiskunnalle voi joka tapauksessa olla suurempi sil-

loin, kun elin myydään tai ostetaan välittäjän avustuksella ja toiminta on hyvin järjestäyty-

nyttä.360 Välittäjät ja muut toimenpiteestä rahallisesti hyötyvät henkilöt hyväksikäyttävät niin 

luovuttajia kuin siirteensaajia, ja tästä syystä joidenkin näkemysten mukaan kriminalisoinnin 

tulisi kohdistua ainoastaan niihin henkilöihin, jotka aiheuttavat menettelyllään välitöntä hait-

taa.361 Tässä korostuukin heikomman osapuolen suojelutavoitteet. Toisaalta mikäli oman eli-

men myyminen ja ostaminen itselle katsottaisiin ihmisarvoa yleisemmällä tasolla ja objektiivi-

sesti tarkasteltuna loukkaavaksi, voisi rangaistusvastuun ulottaminen luovuttajaan ja siirteen-

saajaan olla oikeutettua. Ratkaisuun vaikuttaneekin lopulta merkittävästi se, minkälainen ih-

miskuva yhteiskunnassa vallitsee ja minkälainen sisältö ihmisarvolle, ihmislajille sellaisenaan 

tämän perusteella annetaan362. 

Sen sijaan välitystarkoituksessa tapahtuvan elimen myynnin ja ostamisen kriminalisointi ei 

liene ongelmallinen, sillä tekoon ei liity sellaisia erityisiä henkilöön liittyviä olosuhteita, jotka 

kriminalisointiharkinnassa vaikuttaisivat lieventävinä asianhaaroina. Välikäsien menettelyssä 

korostuu hyväksikäytön elementti ja toiminta lähtee hyvin eri lähtökohdista kuin esimerkiksi 

sellaisen henkilön, jonka elämä on riippuvainen munuaisensiirrosta. Järjestäytyneeseen elin-

kaupparikollisuuteen puuttumista voidaan myös pitää tehokkaampana kuin toimintaan liitty-

mättömien yksittäisten myyjien taikka ostajien toimintaan puuttumista. Lisäksi sääntelytarpeen 

taustalla vaikuttavat tärkeät oikeushyvät ja tarve torjua elinkaupparikollisuuden levittäytymistä 

erityisesti rikollisryhmien mukana. Tällaiseen vaikutukseen ei päästä yksinään kriminalisoin-

nille vaihtoehtoisten keinojen avulla. Kyseiset seikat perustelevat rikosoikeudellisen sääntelyn 

laajentamisen ja vastuun kohdentamisen välttämättömyyttä toimintaketjun kaikkiin osallisiin 

– mahdollisesti pois lukien taikka mukaan lukien rajoitetusti elinluovuttaja ja siirteensaaja. 

  

                                                           
360 Ambagtsheer ym. 2015, s. 1764 sekä Ambagtsheer ym. 2014a. 
361 Ambagtsheer ym. 2015, s. 1764. Esimerkiksi Israelissa on päädytty ratkaisuun kieltää elimen ostaminen ja 

myyminen, mutta jättää tekijät tuomitsematta rikosoikeudelliseen seuraamukseen. Ratkaisu onkin osoittautunut 

ilmeisen toimivaksi ja mahdollistanut lukuisia muita tekijöitä vastaan nostettuja syytteitä. Ks. lisää Gawronska 

2018, s. 436–437. 
362 Niemi 2019, s. 360–361 sekä C-36/02 Julkisasiamies Stix-Hacklin ratkaisuehdotus 18.3.2004, kohta 75. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, onko Suomessa voimassa oleva elinsiirrännäisiä 

koskeva rikosoikeudellinen sääntely tarpeeksi tehokasta elinkaupan torjumiseksi. Kysymystä 

on lähestytty selvittämällä ensiksi, mitä elinkaupalla ylipäätään tarkoitetaan ja mitä elinkauppa 

yhteiskunnallisessa ja oikeudellisessa mielessä on. Elinkauppaa voidaan edellä esitetyn perus-

teella pitää räikeänä ihmisoikeusloukkauksena, joka voi jättää uhriinsa vakavat henkiset ja fyy-

siset jäljet tai pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. Biolääketiedesopimus asettaa sopi-

musvaltioille velvollisuuden luoda lainsäädännölliset puitteet tällaisten loukkausten estä-

miseksi ja jokaisen oikeuksien sekä perusvapauksien kunnioittamiseksi biologian ja lääketie-

teen sovellutusten alalla. Kansainvälinen elinkauppasopimus on konkreettisemmalla tavalla 

täydentänyt biolääketiedesopimuksen luomia lähtökohtia laittoman elinsiirtotoiminnan saralla.  

Toiseksi tutkielmassa on tarkasteltu elinkauppasopimuksen ja kansallisen lainsäädännön sisäl-

töä vertailemalla sitä, miten Suomen tämänhetkinen lainsäädäntö vastaa elinkauppasopimuk-

sen myötä luotua ja suositeltua sääntelytasoa elinkaupan vastaisessa taistelussa ja minkälaisia 

muutospaineita elinkauppasopimus kansalliselle lainsäädännölle asettaa. Suomessa elinkaup-

paa koskeva rikosoikeudellinen sääntely sisältyy tällä hetkellä kudoslain 25 §:ään sekä RL 25 

luvun 3 §:n perusmuotoiseen ja 3 a §:n törkeään ihmiskauppasäännökseen. Oikeuskäytännön 

kautta on pyritty havainnollistamaan niitä ongelmia, joita elinkaupan sääntely kudoslain ran-

gaistussäännösten ja ihmiskauppasääntelyn kautta on aiheuttanut ja voi aiheuttaa. Elinkauppaa 

koskevaa kansallista oikeustilaa voidaankin kritisoida erityisesti siitä, että elinkauppa liitetään 

yhä vahvasti ihmiskauppaan. Rikoslain ihmiskauppasääntely ei ota elinkaupan piirteitä ja eri-

laisia tekotapoja riittävällä tavalla huomioon. Kudoslain rangaistussäännökset sen sijaan vas-

taavat osittain elinkauppasopimuksen suosittamaa sääntelyn tasoa. Kudoslakia on kuitenkin 

arvosteltu liian suureksi sen sisältäessä elimiin, kudoksiin ja soluihin kohdistuvaa sääntelyä. 

Säädöksen laaja-alaisuus näkyy myös rangaistussäännöksissä, jotka sisältävät niin elinkau-

paksi elinkauppasopimuksen valossa nykyään käsitettäviä tekomuotoja kuin muita, elinsiirto-

toiminnan yleisen tehokkuuden ja turvallisuuden suojaksi säädettyjä kieltoja. Kudoslain 25 §:n 

eri rangaistussäännösten taustalla voidaan nähdä myös vaikuttavan erilaiset suojelukohteet.  

Tutkielmassa esitetyn perusteella voidaan todeta, etteivät kudoslain rangaistussäännökset ja ri-

koslain ihmiskauppasääntely ota huomioon kaikkea sellaista elinkauppasopimuksen edellyttä-

mää rikosoikeudellista sääntelyä, joka elinkaupan maailmanlaajuisen torjumisen kannalta olisi 
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arvokasta. Kudoslain ja rikoslain sisällön välisten erojen hahmottaminen voi helposti hämärtyä, 

ja nykyisenmuotoinen sääntely voi tulevaisuudessa myös aiheuttaa ongelmia rikosten tunnis-

tamisen, tutkinnan ja täytäntöönpanon osalta. Elinkauppasopimuksen sisältämän sääntelyn im-

plementointi kansalliseen lainsäädäntöön edistänee laillisuusperiaatteen edellyttämää ennakoi-

tavuutta ja sääntelyn sanamuotojen täsmällisyyttä, sillä sopimuksessa tehdään selvä ero elin-

kaupan ja ihmiskaupan välillä sekä määritellään elinkauppatekojen tunnusmerkistö tarkemmin 

kuin ikinä aiemmin.  

Kansallisen lainsäädännön vertailu kansainväliseen sääntelyyn ja vertailun perusteella tehdyt 

johtopäätökset eivät kuitenkaan riitä kriminalisointimuutosten perustelemiseksi. Rikosoikeu-

dellisen lainsäädännön alaa laajentavilta muutoksilta edellytetään myös perusoikeuksien rajoi-

tusdoktriinin ja kriminalisointiperiaatteiden kautta haettua rikosoikeudellista oikeutusta. Elin-

kauppasääntelyn osalta hyväksyttävään perusteeseen liittyvä pohdinta kietoutuu erityisesti it-

semääräämisoikeutta, ihmisarvon loukkaamattomuutta, elämää sekä terveyttä koskevien perus-

oikeuksien ympärille. Tarkastelu on osoittanut, että Suomen ja länsimaisen oikeuskulttuurin 

näkökulmasta katsottuna kyseisistä oikeushyvistä, erityisesti ihmisarvon loukkaamattomuu-

desta niin itsenäisenä suojelukohteena kuin muita oikeuksia rajoittavana periaatteena, sekä 

Suomea velvoittavista muista ihmisoikeussopimuksista saadaan vahva tuki elinkauppasopi-

mukseen liittymiselle ja elinkaupan kattavammalle kriminalisoinnille. 

Näiden oikeushyvien suojelemisen tärkeys, elinkaupparikosten seuraukset, rikollisuuden hä-

märäperäinen luonne sekä elinkaupparikosten läheinen yhteys ihmisen terveyttä koskeviin ky-

symyksiin korostavat ennakoinnin tärkeyttä, jota kautta luodaan yhteiskunnallista painetta lain-

säätäjälle. Tällaisten seikkojen voidaan katsoa tukevan ajatusta siitä, että uusien elinkauppaa 

koskevien rikosoikeudellisten säännösten sijoittamiselle rikoslakiin olisi tarvetta. Rikoslain uu-

siin säännöksiin olisi myös tarkoituksenmukaista siirtää kudoslain jo elinkauppasopimusta vas-

taava rikosoikeudellinen sääntely ja luoda elinkaupalle oma rikosnimike sekä itsenäinen tun-

nusmerkistö. Kudoslakiin voitaisiin puolestaan jättää sakkoseuraamuksella rangaistavat, elin-

siirtotoiminnan toimivuutta ja turvallisuutta koskevat rangaistussäännökset. Kyseisenlaista rat-

kaisua voidaan pitää myös laillisuusperiaatteen ja epätäsmällisyyskiellon kannalta hyväksyttä-

vänä ja suositeltavana sekä rikoslainsäädännön systematiikan kannalta perusteltuna. 

Elinkaupparikosten kansainvälisen luonteen vuoksi lainsäädännön ennaltaehkäisevä vaikutus 

sekä solidaarisuusnäkökohdat nousevat myös tärkeään asemaan painavaa yhteiskunnallista tar-
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vetta sekä elinkauppasääntelyn laajentamisesta seuraavia hyötyjä arvioitaessa. Kriminalisoin-

tien tärkeimpänä hyötynä voidaan pitää sääntelyn yleispreventiivistä vaikutusta. Elinkauppa-

sopimus mahdollistaakin kriminalisoinnin kohdistamisen koko elinkaupan toimintaketjuun, 

mikä elinkaupan torjunnan ja sääntelyn taustalla vaikuttavien suojelukohteiden kannalta on hy-

vin merkityksellistä. Lisäksi sopimus edellyttää sopimusvaltioilta tarvittavia toimenpiteitä lain-

käyttövallan yhtenäistämiseksi ja yhteistyön tehostamiseksi. Näillä keinoilla voidaan osaltaan 

vahvistaa yleispreventiivistä vaikutusta. Vaikka elinkauppa ei tällä hetkellä näyttäydy ongel-

mallisena Suomen näkökulmasta katsottuna, voi tulevaisuudessa uhkana olla elinkaupan levit-

täytyminen sinne, missä lainsäädännön aukot toiminnan sallivat. 

Jos Suomi tulevaisuudessa liittyy elinkauppasopimukseen ja kansallinen lainsäädäntö mukau-

tetaan sopimuksen sääntelyä vastaavaksi, voidaan muutoksilla ennaltaehkäistä erityisesti jär-

jestäytyneiden rikollisryhmien toiminnan levittäytymistä Suomeen, ja tätä kautta myös yksit-

täisten ihmisten osallisuutta elinkaupparikoksiin, sekä taata paremmin valtioiden tekemän yh-

teistyön kautta se, etteivät elinkaupparikoksiin syyllistyneet jää rangaistukseen tuomitsematta. 

Tällaista vaikutusta ei voida saada aikaan nykyisenmuotoisella sääntelyllä. Laajemman elin-

kauppakriminalisoinnin kautta voidaan edistää pyyteettömyyteen perustuvan elinluovutusjär-

jestelmän toimivuutta ja luotettavuutta, mikä taas osaltaan kasvattaa elinten tarjontaa, vähentää 

terveydenhuoltoa vaativia sivuilmiöitä ja edesauttaa elinkaupan yhä tehokkaampaa torjuntaa. 

Kriminalisointimuutoksista voi siten seurata hyötyjä niin terveydenhuollolle, oikeuslaitokselle 

kuin koko yhteiskunnalle. 

Elinkaupan torjumiseksi ongelman taustalla vaikuttaviin perustavanlaatuisimpiin syihin, eli 

erityisesti elinten tarjonnan ja ihmisten elinsiirtoja sekä elinkauppaa koskevan tietoisuuden li-

säämiseen, on kuitenkin myös pyrittävä vaikuttamaan ja löytämään yhä kehittyneempiä ratkai-

suja. Elinkaupan tunnistamiseksi niin terveydenhuollon piirissä kuin poliisin ja oikeuslaitoksen 

toiminnassa olisi kehitettävä entistä toimivampia ja tehokkaampia keinoja. Elinsiirtokoordi-

naattorin, muiden terveydenhuollon ammattilaisten, esitutkintaviranomaisten ja mahdollisesti 

myös ihmiskaupan auttamisjärjestelmän välinen tiivis yhteistyö korostunee tulevaisuudessa. 

Lainsäädännöllisin keinoin pitäisikin pyrkiä edistämään entisestään erityisesti terveydenhuol-

toalan ammattilaisten mahdollisuuksia raportoida elinkauppaa koskevista havainnoistaan. Tie-

donvaihdon kautta voidaan myös kehittää valtioiden välistä yhteistyötä sekä tuottaa ajantasai-

sempia tilastoja ja tutkimustietoa elinkaupasta. 
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Nähdäkseni rikosoikeudellinen sääntely ja onnistuneet täytäntöönpanokeinot eivät siis yksi-

nään riitä, mutta myöskään pelkästään muilla lainsäädäntömuutoksilla ja sosiaalipoliittisilla 

keinoilla ei saavuteta rikosoikeuden kaltaista yleispreventiivistä vaikutusta yhtä tehokkaasti. 

Lisäksi vaihtoehtoisia keinoja ei voida pitää riittävinä ottaen huomioon elinkaupparikollisuu-

den taustalla vaikuttavat suojelukohteet ja niiden merkittävyys. Kriminalisointi ja nykyisen 

sääntelyn laajentaminen kattamaan elinkauppaketjun osalliset paremmin lienee siis muiden 

keinojen rinnalla lopulta välttämätöntä. Lisäksi tämänhetkistä seuraamussääntelyä voidaan pi-

tää epäsuhtaisena tekojen vakavuuteen nähden. Sen sijaan erityisen haasteen kansallisen lain-

säätäjän näkökulmasta kriminalisoinnille asettaa elinluovuttajalle ja siirteensaajalle annettava 

rikosoikeudellinen asema. 

Taloudellisen hyödyn kielto asettaa vahvan indision siitä, että rangaistusvastuu ulotettaisiin 

myös elinluovuttajaan ja pysytettäisiin siirteensaajassa elimen myynnin ja ostamisen osalta. 

Myös elinkaupparikollisuuden torjunta ja kriminalisoinnin taustalla vaikuttavat tärkeät suoje-

lukohteet puhuvat tällaisen puolesta. Toisaalta syyllisyysperiaate edellyttää rangaistusvastuu-

seen tuomittavalta tekijältä toisintoimimismahdollisuutta. Usein elinluovuttajan ja siirteensaa-

jan toisintoimimismahdollisuus on rajoittunut olosuhteiden johdosta, jolloin vastuuta ei välttä-

mättä voida pitää oikeudenmukaisena eikä tarkoituksenmukaisena yleispreventiivisenkään vai-

kutuksen valossa taikka sillä tavalla moitittavana, että kriminalisoinnilla olisi tavoiteltava sym-

bolista vaikutusta rikosoikeusjärjestelmän tehokkuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi elinsiirtoihin 

liittyvät terveysriskit ovat sen verran suuret, ettei tällainen välttämättä ole kohtuullista eikä 

ihmisarvon loukkaamattomuuden valossa hyväksyttävää. 

Elinkaupparikollisuuteen liittyy vahvasti järjestäytyneen rikollisuuden elementti, ja tämän 

vuoksi tärkeimpänä ja välttämättömimpänä keinona voitaisiinkin pitää rangaistusvastuun koh-

dentamista kyseisiin henkilöihin ainoastaan silloin, kun teko liittyy järjestäytyneiden rikollis-

ryhmien toimintaan. Tällainen rajoitettu vastuu näyttänee olevan hyväksyttävä ratkaisu myös 

perusoikeuksien rajoitusdoktriinin näkökulmasta ottaen huomioon painava yhteiskunnallinen 

intressi sääntelyehdotuksen taustalla. Toisaalta rangaistusvastuun laajuuteen vaikuttaa merkit-

tävästi myös se, minkälainen sisältö ihmisarvon käsitteelle annetaan. Rikosoikeudellisen vas-

tuun ulottuvuuteen elinluovuttajan ja siirteensaajan osalta sekä ihmisarvon käsitteeseen tämän 

valossa olisikin tärkeää kiinnittää erityistä huomiota ja syventää tarkastelua tulevaisuuden tut-

kimusta tehtäessä. 
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Yleisesti voidaan todeta, ettei elinsiirtotoimintaa koskevaan rikosoikeudelliseen sääntelyyn 

tehtäviä muutoksia välttämättä pidetä tällä hetkellä Suomessa ajankohtaisena. Tuoreelle ja kat-

tavalle tutkimustiedolle olisikin suuri tarve. Tästä huolimatta elinkaupparikollisuuteen olisi tär-

keää puuttua ennakoivasti myös valtioissa, joissa lainsäädännön aukot sekä kansalaisten toi-

minta osaltaan edesauttavat elinkauppatoimintaa. Elinkauppasopimuksen valossa voidaan to-

deta, ettei Suomen voimassa oleva rikosoikeudellinen sääntely ole tarpeeksi tehokasta elinkau-

pan torjumiseksi. Kansainväliseen elinkaupparikollisuuteen vastaaminen ei lopulta liene tulok-

sellista ilman ennakointia ja lainsäädännön yhdenmukaistamista. 

Edellä on esitetty elinkauppaa koskevan rikosoikeudellisen sääntelyn siirtämiselle kokonaan 

rikoslakiin ja kriminalisoinnin laajentamiselle useita hyväksyttäviä perusteita sekä yksilön ja 

yhteiskunnan kannalta painavan tarpeen puolesta puhuvia seikkoja. Lisäksi on osoitettu, että 

liittymisestä elinkauppasopimukseen todennäköisesti seuraa merkittäviä, haitat kumoavia hyö-

tyjä. Rikosoikeudellisen lainsäädännön muokkaaminen vastaamaan elinkauppasopimuksen si-

sältämää sääntelyä lähitulevaisuudessa vaikuttaneekin lopulta tarpeelliselta ja välttämättömältä 

keinolta, jotta lainsäädäntöä voidaan tehostaa ja jotta elinkauppaa voidaan kitkeä tehokkaam-

min. 

Elinkauppasopimus on selkeä kannanotto siitä, miten elinkauppaan tulisi oikeudellisesti suh-

tautua. Sopimuksen myötä elinkaupan käsite on määritelty kansainvälisellä tasolla ja sopimuk-

sella on luotu suuntaviivat valtioiden kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisen yhteistyön 

kehittämiseksi. Merkityksellistä on nyt se, miten hyvin valtiot lähtevät toteuttamaan rikoslain-

säädännöllisiä uudistuksia. Kun Palermon sopimuksen lisäpöytäkirjaa valmisteltiin, ei elinten 

irrottamistarkoituksessa tapahtuvaa ihmiskauppaa koskevaa sääntelyä ja sen lisäämistä instru-

menttiin pidetty kovinkaan tarpeellisena eikä välttämättömänä. Kaksi vuosikymmentä ovat 

kuitenkin osoittaneet, että kyseinen sääntely on tarpeellista363 – joskin ainoana rikosoikeudel-

lisena sääntelykeinona se ei enää ole riittävän tehokas elinkaupan torjumiseksi. Elinkaup-

pasääntelyn tarpeellisuus todennäköisesti kasvaa lähivuosien aikana. Elinkauppaa tapahtuu, ja 

valtioiden on oltava valmiita vastaamaan elinkaupparikollisuuteen ja sen mukanaan tuomiin 

haasteisiin. 

                                                           
363 Gallagher 2010, s. 39. 


