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Tiivistelmä: 

Tutkielmassa tarkastelen avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta nykylainsäädännössä suh-
teessa Istanbulin sopimuksen 37 artiklan pakkoavioliittojen kriminalisointivelvoitteeseen. Avioliit-
toon pakottamista ei ole kriminalisoitu rikoslaissa (39/1889) omana rikosnimikkeenään, mutta teko 
voi tulla rangaistavaksi ihmiskauppana (RL 25:3), törkeänä ihmiskauppana (RL 25:3 a) tai pakotta-
misena (RL 25:8). Tutkielman tarkoituksena on selvittää, tulisiko avioliittoon pakottaminen säätää 
erikseen rangaistavaksi rikoslaissa. Tutkielmassa käsitellään lisäksi yleisten kriminalisointiperiaat-
teiden asettamia edellytyksiä erilliskriminalisoinnin hyväksyttävyydelle.  
 
Tutkielmassa nykylainsäädännön riittävyyttä ja soveltuvuutta pakkoavioliittotapauksiin pyritään ar-
vioimaan niiden esiintymiskontekstissa. Näin ollen erityistä huomiota on kiinnitetty niiden asemaan 
vakavana ihmisoikeusloukkauksena sekä kunniaan liittyvän väkivallan esiintymismuotona. Tutkiel-
massa lähestytään pakkoavioliittojen määrittelyn ja tunnistamisen haasteita korostamalla niiden 
yhteyttä yhteisölliseen sosiaaliseen kontrolliin.  
 
Tutkimusmenetelmänä hyödynnetään lainopin lisäksi piirteitä de lege ferenda -tutkimuksesta. Li-
säksi tutkielmassa esitetään oikeusvertailevia näkökohtia, sillä avioliittoon pakottaminen on nimen-
omaisesti kriminalisoitu esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Keskeisenä lähdeaineistona 
toimii Istanbulin sopimuksen valmisteluaineisto sekä sen täytäntöönpanoa valvovan asiantuntija-
ryhmän GREVIO:n julkaisemat arviointiraportit. Oikeustilaa tarkasteltaessa oikeuskirjallisuuden 
ohella merkittävinä lähteinä toimivat Ihmisoikeusliiton ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituu-
tin julkaisemat selvitykset aiheesta.  
 
Tutkielmassa havaitaan, että pakkoavioliittoihin sovellettavassa lainsäädännössä on puutteita. Tut-
kielmassa päädytäänkin siihen, että pakkoavioliittojen kriminalisointi Istanbulin sopimuksen edel-
lyttämällä tavalla puhuu erilliskriminalisoinnin puolesta ʹ vaikkei sopimuksen 37 artikla sitä edelly-
täkään. Samalla kuitenkin huomioidaan, että lainsäädännön asema yhteisöllisen väkivallan, kuten 
kunniaan liittyvän väkivallan ja avioliittoon pakottamisen torjumisessa on rajallinen. Tästä huoli-
matta erillissäännös nähdään tarpeelliseksi oikeustilan selkiyttämiseksi ja uhrien oikeuksien toteut-
tamiseksi. Tutkielmassa käsitellyt kriminalisointiperiaatteet eivät myöskään aseta estettä kriminali-
soinnille. 
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1  Johdanto 

 
1.1 Johdatus aiheeseen  

 
͟Suunnitelma oli, että minut viedään pois Suomesta kotimaahamme. Minulle oli etsitty 

yli 30 vuotta minua vanhempi puoliso. Vanhemmat olivat pyytäneet Suomeen käymään 

sukulaistytön. Tarkoitus oli, että matkustaisin tämän sukulaistytön kanssa kotimaa-

hamme. Mutta minulle vain kerrottiin, että lähtisin sukulaistytön kanssa käymään Eu-

roopassa. [ʹ ʹ] Kun pakenin pakkoavioliittoa, äiti hakkasi minut rappukäytävässä͘͟1 

 
Avioliittoon pakottaminen on jo pidempään tunnistettu maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Avio-

liittoon pakottamista esiintyy eri muodoissa myös Suomessa. Pakkoavioliittojen määrästä 

Suomessa ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, sillä läheskään kaikki tapaukset eivät tule ilmi.2 

Arvioiden mukaan pakkoavioliittojen esiintyvyys vaikuttaa kuitenkin lisääntyneen viime 

vuosina.3 Arvioita tukee pakkoavioliittojen kasvava määrä ihmiskaupan uhrien auttamisjär-

jestelmän asiakasmäärässä: Vuonna 2021 auttamisjärjestelmän piiriin otettiin 63 henkilöä 

pakkoavioliiton perusteella, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 45.4 Näistä henkilöistä 22:lla 

tunnistettiin yhteys Suomeen.5 Selityksenä tapausten aiempaa enemmälle ilmenemiselle 

on esitetty turvapaikanhakijoiden määrän kasvua sekä julkisen keskustelun myötä ilmiötä 

koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääntymistä.6 Helsingin yliopiston kriminologian ja oi-

keuspolitiikan instituutin (jäljempänä Krimo) vuonna 2017 julkaisemassa selvityksessä to-

detaan pakkoavioliittojen ilmitulosta huolimatta niiden olevan rikosprosessissa lähes näky-

mättömiä.7  

 

 
1 Happonen 2019. Yle Uutisten haastattelema, koko elämänsä ajan kunniaväkivaltaa ja sen uhkaa 
ŬŽŬĞŶƵƚ�͟^ĂƌĂ͟�oli joutua pakkoavioliiton uhriksi͘�WĂŬŬŽĂǀŝŽůŝŝƚŽŶ�ǀĂůŵŝƐƚĞůƵŶ�ƚĂƵƐƚĂůůĂ�Žůŝ�͟^ĂƌĂŶ͟�
seurustelusuhde, jonka vanhemmat uskoivat pilaavan perheen maineen.  
2 Ks. esim. Toivonen 2017, s. 21 ja Hansen et al., s. 83. 
3 Toivonen 2017, s. 9. 
4 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vuosikatsaus 2021. 
5 Ibid.  
6 Toivonen 2017, s. 9. 
7 Ibid., s. 8. 
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Avioliittoon pakottaminen on määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi useissa kansanvälisissä 

sopimuksissa. Erityinen asema on Suomea sitovalla Euroopan neuvoston yleissopimuksella 

naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Sops 

53/2015, jäljempänä Istanbulin sopimus), jonka 37 artikla velvoittaa osapuolia kriminalisoi-

maan aikuisen tai lapsen tahallisen pakottamisen avioliittoon. Suomessa voimassa olevassa 

rikoslaissa (39/1889, jäljempänä myös RL) ei kuitenkaan ole erillistä rikosnimikettä avioliit-

toon pakottamiselle, vaan on lähdetty siitä, että avioliittoon pakottaminen on rangaistavaa 

ihmiskauppaa (RL 25:3), törkeää ihmiskauppaa (RL 25:3 a) tai pakottamista (RL 25:8) kos-

kevien rangaistussäännösten nojalla.8  

 

Pakkoavioliittoon liittyvää ihmiskauppaa on ollut Suomessa tutkinnassa useita tapauksia. 

Kuitenkaan tuomioita ihmiskaupasta, törkeästä ihmiskaupasta tai pakottamisesta, missä 

olisi ollut kyse avioliittoon pakottamisesta, ei toistaiseksi ole. Rikostutkinnan päättyminen 

voi selittyä esimerkiksi sillä, ettei Suomen esitutkintaviranomaisilla ole toimivaltaa tutkia 

tapausta, jossa tekijä on toisessa maassa. Myös näytön saamisen vaikeus vaikeuttaa pro-

sessin etenemistä tuomioistuimiin.9  Osittain kyse voi olla siitä, ettei pakkoavioliittoja il-

miönä ymmärretä riittävästi ja näin ollen osata tunnistaa.  

 

Pakkoavioliitot ovat linkitetty selkeäksi osaksi kunniaan liittyvää väkivaltaa.10 Kunniaan liit-

tyvä väkivaltaa voi olla hyvin monimuotoista. Yleisesti kunniaan liittyvällä väkivallalla tar-

koitetaan kuitenkin fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai sen uhkaa, jolla pyritään suojaamaan 

tai palauttamaan perheen, suvun tai yhteisön kunnia tai maine. Teon taustalla on tyypilli-

sesti epäily yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta.11 Yhteys kunniaan liittyvään 

väkivaltaan voi näkyä yhtäältä avioliiton solmimisena tarkoituksena välttyä perheen tai su-

vun maineen tahraamiselta tai toisaalta olla seurausta siitä, että perheenjäsenen katsotaan 

käyttäytymisellään aiheuttaneen paheksuntaa yhteisön silmissä.12 Kieltäytymisen esimer-

kiksi vanhempien toivomasta avioliitosta voidaan nähdä johtavan perheelle häpeälliseen 

 
8 HE 155/2014 vp, s. 51ʹ52 ja TyVM 15/2014 vp, s. 8. 
9 Koskenoja et al. 2018, s. 78. 
10 SOU 2012:35, s. 38 ja Tauro ʹ Dijken 2009, s. 164. 
11 Hansen et al., s, 18.  
12 Ihmisoikeusliiton lausunto 14.1.2022, s. 1. 
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tilanteeseen tai lapsen ajamiseen pois perhepiiristä. Yhteisön painostus voi johtaa jopa ti-

lanteeseen, jossa haluttomuutta avioliiton solmimiseen ei edes uskalleta ilmaista.13 

 

Krimon julkaiseman selvityksen johtopäätöksenä on todettu, etteivät nykyiset rangaistus-

säännökset näytä toimivan siten, kuin Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista koske-

vassa hallituksen esityksessä on katsottu.14 Pakkoavioliittoihin onkin haluttu puuttua rikos-

lain tasolla tehokkaammin, ja avioliittoon pakottamista on ehdotettu erikseen kriminalisoi-

tavaksi.15 Avioliittoon pakottamisen erilliskriminalisointia esittävässä lakialoitteessa on kat-

sottu, ettei ihmiskauppaa koskeva lainsäädäntö kata nykyisellään kaikkia avioliittoon pa-

kottamisen muotoja. Pakottamissäännöksen soveltuminen on puolestaan nähty ongelmal-

liseksi sen asianomistajarikosluonteensa vuoksi, sillä syytteen nostaminen edellyttää asian-

omistajan syytepyyntöä tai esimerkiksi sitä, että erittäin tärkeä etu vaatii syytteen nosta-

mista.16 Nähdäkseni nykylainsäädännön muutostarpeiden arviointi on tärkeää niin pakkoa-

violiittojen uhrien oikeusturvan kannalta kuin myös osana laajempaa kunniaan liittyvän vä-

kivallan ehkäisytyötä.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset, rakenne ja rajaukset  
 
Tutkielman tarkoitus on tarkastella avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta Suomessa 

suhteessa Istanbulin sopimuksesta seuraaviin velvoitteisiin. Yhtäältä tarkastellaan avioliit-

toon pakottamisen rangaistavuutta nykylainsäädännön valossa ja toisaalta punnitaan eril-

liskriminalisoinnin tarkoituksenmukaisuutta ja sen hyväksyttävyyttä suhteessa kriminali-

sointiperiaatteista seuraaviin rikoslainsäädännön reunaehtoihin. Lähestyn aihetta seuraa-

villa tutkimuskysymyksillä:  

 
1. Voidaanko avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevaa sääntelyä nykyisel-

lään pitää riittävänä suhteessa Istanbulin sopimuksen 37 artiklan kriminalisointivel-

voitteeseen? 

2. Tulisiko avioliittoon pakottaminen säätää erikseen rangaistavaksi rikoslaissa? 

 
13 SOU 2018:69, s. 122. 
14 Toivonen 2017, s. 21. 
15 LA 39/2019 vp. 
16 Ibid., s. 1. 
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3. Olisiko erilliskriminalisointi hyväksyttävissä kriminalisointiperiaatteiden asettamat 

vaatimukset huomioiden? 

 

Sen arvioiminen, kattaako nykyinen rikoslaki riittävällä tasolla pakkoavioliittojen esiinty-

mismuodot ja onko erilliskriminalisoinnille tarvetta, edellyttää sen selvittämistä, miten pak-

koavioliitot tulisi ymmärtää ja määritellä. Vastausta kysymykseen hahmotellaan tarkaste-

lemalla pakkoavioliittojen määrittelyä suhteessa käytännön haasteisiin, kansainvälisiin inst-

rumentteihin sekä kunniaan liittyvään väkivaltaan yleisemmin (luku 2). Tarkoitus on ym-

märtää pakkoavioliitot esiintymiskontekstissaan. Tämän jälkeen perehdytään Istanbulin so-

pimuksen sopimusosapuolille asettamiin velvoitteisiin pakkoavioliiton kriminalisointiin liit-

tyen sekä pyritään arvioimaan, onko Suomen nykylainsäädäntö riittävä suhteessa näihin 

velvoitteisiin. Tässä yhteydessä vertailukohteena esitetään muiden Pohjoismaiden säänte-

lyratkaisuja (luku 3). Erilliskriminalisoinnin mahdollisuuksia ja rajoja pyritään arvioimaan 

punnitsemalla kriminalisointiperiaatteista johtuvia rikoslainsäädännön reunaedellytyksiä 

(luku 4). Tutkielman lopussa esitellään johtopäätökset sekä arvioidaan avioliittoon pakot-

tamisen rangaistussäännöksiä de lege ferenda (luku 5). 

 

Kansainvälisten sääntelyinstrumenttien osalta tutkielman pääpaino on Istanbulin sopimuk-

sella. Tämä on nähdäkseni perusteltua, sillä sopimus on ihmisoikeusnäkökulmasta kattava 

ja sen valmistelussa on huomioitu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut sekä glo-

baalien ja eurooppalaisten ihmisoikeusjärjestöjen panos.17 Lisäksi se sisältää sopimuksen 

alaa koskevat keskeiset suositukset ja hyviksi todetut käytännöt naisten oikeuksien sopi-

musta18 valvovalta komitealta (CEDAW-komitea). Aiheen rajaamiseksi tutkielmassa ei käsi-

tellä lapsiavioliittoja erikseen niihin liittyvien erityispiirteiden vuoksi. Myöskään keskuste-

luun siitä, tulisiko toisen pakottaminen pysymään avioliitossa vastoin tahtoaan ymmärtää 

pakkoavioliiton ilmenemismuodoksi, ei tutkielmassa oteta kantaa. Rajaus perustuu Istan-

bulin sopimuksen kriminalisointivelvoitteen sanamuotoon ͟ĂǀŝŽůŝŝƚƚŽŽŶ� ƉĂŬŽƚƚĂŵŝƐĞƐƚĂ͟�

(forcing - - to enter into a marriage).19 

 
17 Oksanen 2012, s. 619. 
18 Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 67/1986). 
19 Hong kritisoi Istanbulin sopimuksessa käytettyä sanamuotoa siitä, että se yksinkertaistaa il-
miötä. Ks. Hong 2020, s. 11.  
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Pakkoavioliittoja koskevassa yleisessä keskustelussa ja niihin liittyvissä selvityksissä avioliit-

toon pakottaminen nähdään sukupuolittuneen, pääasiassa naisiin kohdistuvan väkivallan 

muotona. Myös esimerkiksi Istanbulin sopimuksen lähtökohtana on sen tiedostaminen, 

että naiset ja tytöt ovat alttiimpia sukupuoleen perustuvalle väkivallalle kuin miehet.20 Li-

säksi kansainvälisesti tarkasteltuna avioliittoon pakottamisen on havaittu kohdistuvan eri-

tyisesti naisiin ja tyttöihin.21 Kansallisessa keskustelussa pakkoavioliitot ja kunniaan liittyvä 

väkivalta yleisemminkin on puolestaan ymmärretty maahanmuuttajataustaisten yhteisö-

jen ongelmaksi.22 Tässä yhteydessä on tärkeä painottaa, että pakkoavioliittoihin ja kunni-

aan liittyvään väkivaltaan liittyvät tapaukset ovat keskenään hyvin erilaisia. Tutkielmassa ei 

ole tarkoitus nojautua uhrin sukupuoleen tai taustaan liittyviin tyyppitapauksiin, mutta 

edellä mainitut lähtökohdat on hyvä tunnistaa, sillä ne toistuvat lähdeaineistossa.  

 

Lisäksi on syytä tarkentaa, että tutkielmassa käsitteitä avioliittoon pakottaminen ja pakkoa-

violiitto käytetään rinnakkain. Pakkoavioliitolla viitataan yleisemmin ilmiöön ja avioliittoon 

pakottamisella konkreettisemmin tekoon. Molemmilla termeillä tarkoitetaan tilannetta, 

jossa pakottamisen seurauksena solmitaan avioliitto. Tarkastelunäkökulma on rikosoikeu-

dellinen, minkä johdosta siviilioikeudelliset kysymykset rajataan tutkielman ulkopuolelle. 

Näin ollen esimerkiksi kysymyksiä avioliiton mitätöinnin mahdollisuudesta pakkoavioliiton 

kontekstissa ei käsitellä tutkielmassa.23 

 

 

 

 
20 Istanbulin sopimuksen johdanto-osa. Myös ns. uhridirektiivissä (Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea 
ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS kor-
vaamisesta) johdanto-osassa todetaan pakkoavioliittojen olevan osa sukupuoleen perustuvaa väki-
valtaa.  
21 Ks. esim. FRA 2014, s. 12ʹ13. 
22 Hong 2019, s. 13.  
23 Mainittakoon kuitenkin, että eduskunnalla on käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2021), jossa avioliittolakiin ehdote-
taan lisättäviksi säännökset, jotka mahdollistavat pakottamalla solmitun avioliiton purkamisen ku-
moamalla. 
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1.3 Keskeisiä käsitteitä 
 
Pakkoavioliiton käsitettä ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä. Myöskään kansainvä-

listä yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole, sillä käsitykset siitä, mistä pakkoavioliitoissa 

on kyse, vaihtelevat. Käsityksiin vaikuttaa esimerkiksi se, missä määrin uhrin on katsottava 

kokevan velvollisuudentuntoa tai painostusta avioliiton solmimiseen.24 Tässä tutkielmassa 

pakkoavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa tai sen kaltaista suhdetta, joka on solmittu ilman 

toisen tai molempien aviopuolisoiden täyttä suostumusta tai johon heidät tai jompikumpi 

heistä on pakotettu tai painostettu.25 Istanbulin sopimuksen selitysmuistion mukaan ran-

gaistavaa tulee olla aikuisen tai lapsen pakottaminen avioitumaan. Pakottamisen ymmär-

retään sisältävän fyysisen pakottamisen ohella myös eriasteinen psykologinen painostus.26 

Käsitteellisesti on erotettava pakkoavioliitot järjestetystä avioliitosta, jolla tarkoitetaan 

vanhempien tai suvun järjestämää avioliittoa, johon avioliiton osapuolet suostuvat. Myös 

pakkoavioliitto solmitaan useimmiten vanhempien tai suvun järjestämänä sukulaisen tai 

perhetuttavan kanssa. Erona järjestettyyn avioliittoon on molempien tai toisen osapuolen 

vastustaminen.27 Rajanvedon järjestetyn avioliiton ja pakkoavioliiton välillä on nähty aset-

tavan haasteita pakkoavioliiton määrittelylle.28 

 

Pakkoavioliittojen empiirinen tarkastelu Suomessa on sijoittunut kunniaan liittyvän väkival-

lan kontekstiin.29 Pakkoavioliittojen solmimisen motiivina voi toimia kunniakäsityksiin liit-

tyvien seikkojen lisäksi tai ohella myös esimerkiksi oleskeluluvan saamiseen liittyvät seikat 

tai taloudelliset syyt.30 Tutkielmassa pakkoavioliitot ymmärretään osana kunniaan liittyvän 

väkivallan keinovalikoimaa ʹ kontrollin ja rajoittamisen muotona. Kunniaan liittyvällä väki-

vallalla tarkoitetaan fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai sen uhkaa tilanteessa, jossa henkilöä 

epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta. Kunnia nähdään koko yhteisön 

yhteisenä asiana, jolloin jokaiselta odotetaan tiettyä seksuaalimoraalia noudattavaa 

 
24 Sabbe et al. 2014, s. 181. 
25 Hansen et al. 2016, s. 78. Ks. myös Klemetti ʹ Raussi-Lehto 2014, s. 152. 
26 Explanatory report CETS No. 210, kohta 196. ͞dŚĞ�ƚĞƌŵ�͞ĨŽƌĐŝŶŐ͟�ƌĞĨĞƌƐ�ƚŽ�ƉŚǇƐŝĐĂů�ĂŶĚ�psycho-
ůŽŐŝĐĂů�ĨŽƌĐĞ�ǁŚĞƌĞ�ĐŽĞƌĐŝŽŶ�Žƌ�ĚƵƌĞƐƐ�ŝƐ�ĞŵƉůŽǇĞĚ͘͟ 
27 Tauro ʹ Dijken 2009, s. 168. 
28 Sabbe et al. 2014, s. 181. 
29 Esim. Hansen et al. 2016. 
30 Toivonen 2017, s. 6.  
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käyttäytymistä.31 Avioliittoon pakottaminen kunniakontekstissa voi perustua ajatukseen 

siitä, että estetään riski suvun kunnian tahraantumiselta.32 

 

Termillä kriminalisointi tarkoitetaan tietyn käyttäytymisen säätämistä rikoslaissa (39/1889) 

rangaistavaksi.33 Erilliskriminalisoinnilla viitataan tässä tutkielmassa avioliittoon pakottami-

sen säätämiseen rangaistavaksi erillisenä säännöksenään. Pakkoavioliiton erilliskriminali-

soinnin tarpeen arvioinnin taustalla vaikuttaa merkittävästi Istanbulin sopimuksen täytän-

töönpanoa valvovan naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan asiantuntijaryhmän (Group 

of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, jäljempänä 

GREVIO) antaman arviointiraportin suositus arvioida erityisen pakkoavioliittoa koskevan ri-

kostunnusmerkistön säätämistä.34  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 
 
Tutkielman tutkimusmenetelmänä hyödynnetään lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa. Lain-

oppi on oikeustieteen osa-alue, jonka tehtävänä on perinteisesti ymmärretty olevan voi-

massa olevan oikeuden tulkinta ja systematisointi.35 Raimo Siltalan mukaan lainopin teh-

tävä on oikeussääntöjen tulkinnallisen merkityssisällön selvittämisen ja niiden keskinäisten 

suhteiden määrittämisen lisäksi punninta, jolla tarkoitetaan oikeusperiaatteiden sekä mui-

den ratkaisustandardien merkityssisällön sovittamista tiettyyn tulkintakontekstiin.36 Rikos-

lainopin eli normatiivisen rikosoikeuden tutkimuksen tehtävänä on tulkita ja systemati-

soida rikosoikeudellisia säännöksiä.37 Systematisoinnin tarkoituksena voidaan nähdä pyrki-

mys parantaa oikeusjärjestelmän ymmärrettävyyttä sekä helpottaa lainsoveltamista käy-

tännössä.38 Rikoslainopillinen tutkimus voidaankin jakaa käytännön lainsoveltamista palve-

levaan tulkintajuridiikkaan ja kohteeseensa teoreettisemmin suuntautuvaan 

 
31 Määritelmästä ks. Monika-Naiset liitto ry: Tunnista väkivalta (https://monikanaiset.fi/tunnista-
vakivalta/).     
32 Tauro ʹ Dijken 2009, s. 163. 
33 Melander 2008, s. 7. Ks. myös esim. Frände 2005, s. 21. 
34 Tästä lisää luvussa 3.3. 
35 Aarnio 2006, s. 238. 
36 Siltala 2003, s. 328ʹ329.  
37 Tolvanen 2016, s. 275. 
38 Korkka-Knuts ʹ Helenius ʹ Frände 2020, s. 10. 

https://monikanaiset.fi/tunnista-vakivalta/
https://monikanaiset.fi/tunnista-vakivalta/
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systematisointiin ja arviointiin.39  Tässä tutkielmassa pääpaino tulee olemaan viimeksi mai-

nitulla. Rikoslainoppi tutkimusmenetelmänä korostuu etenkin voimassa olevan oikeustilan 

tarkastelun yhteydessä sekä esitettäessä lainsäädännön kritiikkiä oikeudellisista ja krimi-

naalipoliittisista lähtökohdista käsin.  

 

Pakkoavioliitoilla, kunniaan liittyvällä väkivallalla ja modernilla rikosoikeudella40 ylipäätään 

on liityntä poliittiseen ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja vallitseviin olosuhteisiin. Tehokas 

puuttuminen ilmiöön rikosoikeuden keinoin edellyttää normatiivisen tutkimuksen yhdistä-

mistä empiiriseen tutkimukseen. Näin ollen tutkielmassa yhdistetään rikoslainoppi empii-

riseen tutkimustietoon tarkoituksena luoda pohja kriminaalipoliittisille argumenteille, joita 

käytetään perusteltaessa lain muuttamisen tarvetta.41 Pohdittaessa erilliskriminalisoinnin 

mahdollisuutta ratkaisumallina nykylainsäädännön haasteisiin rikoslainoppi yhdistetään oi-

keuspoliittiseen eli niin sanottuun de lege ferenda -tutkimukseen. Kaijus Ervasti määrittelee 

oikeuspoliittisen tutkimuksen tutkimukseksi, jolla on pyrkimys tai kyky vaikuttaa oikeuspo-

liittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun.42 Tutkielmassa oikeuspoliittinen arviointi il-

menee de lege ferenda -pohdinnassa, jossa tarkastellaan pakkoavioliittosääntelyn tavoit-

teita ja näitä vastaavia keinoja kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vaikutusten kontekstissa. 

De lege ferenda -näkökulma pohjautuu nykylainsäädännön rikoslainopilliseen arviointiin ja 

sen yhteydessä havaittuihin haasteisiin. Tämän arvion yhteydessä korostan oikeustutki-

muksen ulkopuolisten tieteiden, erityisesti empiirisen ja sosiologisen tutkimuksen, meto-

dien tarjoamia lisänäkökulmia ilmiön tarkasteluun.43 

 

Tutkielmassa arvioidaan kansainvälisten velvoitteiden toimeenpanoa etenkin Istanbulin so-

pimuksen 37 artiklan pakkoavioliittojen kriminalisointivelvoitteen osalta. Tämän yhtey-

dessä tutkielmassa tehdään joissain määrin oikeusvertailua. Esimerkiksi Istanbulin sopi-

muksen sopimusosapuoli Ruotsi on kriminalisoinut pakkoavioliitot omana 

 
39 Tolvanen 2016, s. 276. 
40 Tässä yhteydessä modernilla rikosoikeudella tarkoitetaan rikosoikeuden kehitystä tavoiteratio-
naaliseen suuntaan ja sen asemaa yhteiskunnallisen sääntelyn ja rationaalin yhteiskuntapolitiikan 
välineenä. Pirjatanniemi 2005, s. 21. 
41 Tolvanen 2016, s. 281.  
42 Ervasti 2007, s. 382. 
43 Paasto ʹ Pirjatanniemi 2007, s. 380. 
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rikosnimikkeenään44 vuonna 2015. Tutkimusaineisto kattaa ruotsalaista lainsäädäntöä kos-

kevia valmisteluasiakirjoja ja sen soveltamista sekä pakkoavioliittoilmiötä koskevia selvityk-

siä. Selvitysten tuloksia pyritään hyödyntämään etenkin arvioitaessa erilliskriminalisoinnin 

vaikutuksia.  

 

Tutkielman lähdeaineistona on hyödynnetty kansallista ja Pohjoismaista lainsäädäntöä 

sekä lainvalmisteluaineistoa. Tutkimuskysymyksen kannalta merkittävänä lähdeaineistona 

toimii oikeusministeriön Arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta45 ja sitä 

koskevat lausunnot. Tämän lisäksi tutkielmassa on perehdytty Istanbulin sopimuksen val-

misteluasiakirjoihin sekä sen täytäntöönpanon valvontaa harjoittavan toimielimen raport-

teihin. Oikeuskirjallisuuden ohella on perehdytty tarkoituksenmukaisissa määrin myös yh-

teiskuntatieteelliseen kirjallisuuteen liittyen kunniaan liittyvään väkivaltaan ja pakkoa-

violiittoihin ilmiöinä. Kirjallisuuden ohella tärkeänä lähdeaineistona toimii Ihmisoikeuslii-

ton46 ja Krimon47 julkaisemat selvitykset pakkoavioliittojen esiintyvyydestä ja ilmitulosta 

Suomessa. Lisäksi osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa on julkaistu tutki-

mus Ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamiskäytän-

nön arviointi48, jossa on sivuttu myös pakkoavioliittoihin liittyviä teemoja. Selvitysten ʹ ku-

ten myös lainvalmisteluaineiston ʹ vahva asema lähdeaineistossa selittynee sillä, että pak-

koavioliittotapaukset tulevat harvakseltaan viranomaisten tietoon ja vielä harvemmin ne 

johtavat tuomioon. Tämä näkyy tutkielmassa oikeuskäytännön vähäisenä määränä lähde-

aineistossa. 

 

Merkittävä asema lähdeaineistossa on myös Sakari Melanderin vuonna 2008 julkaisemalla 

väitöskirjalla49, jossa esitellään kriminalisointiperiaatteiden perusteella muotoiltu krimi-

nalisointiteoria. Kriminalisointiteorian tarkoitus on luoda tietyt sisällölliset reunaehdot ri-

koslainsäädännölle. Sen avulla määritellään lainsäätäjän toiminnan oikeudellisia 

 
44 Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 4 c §. 
45 OM 2021:29.  
46 Hansen et al. 2016. 
47 Toivonen 2017. 
48 Koivukari et al. 
49 Melander 2008.  
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rajoituksia, jotka puolestaan johtuvat ennen kaikkea perusoikeuksista.50 Teorian tavoit-

teena on parempi ja rationaalisempi rikoslainsäädäntö.51 Erilliskriminalisoinnin hyväksyttä-

vyyden arviointi tapahtuu tutkielmassa kriminalisointiteorian sisältämien kriminalisointipe-

riaatteiden asettamia vaatimuksia tarkastelemalla. Melanderin kriminalisointiteoria on va-

littu tarkastelun teoreettiseksi viitekehykseksi erityisesti siksi, että teos on kattava krimi-

nalisointiperiaatteita koskeva esitys, jolla on pyritty vaikuttamaan aidosti käytännön lain-

säädäntötoimintaan.52 Kriminalisoinnin hyväksyttävyyden arvioimiseen tarjoaman käytän-

nön työkalun ohella kriminalisointiteoria tukee tutkielman menetelmällisiä valintoja tarjoa-

malla teoreettisen viitekehyksen kriminalisointiperiaatteiden tarkasteluun.  

 

2 Avioliittoon pakottaminen tarkastelun kohteena 
 
 
2.1 Pakkoavioliitot ja kunniaan liittyvä väkivalta ʹ tunnistamisen ja puuttumisen 

haasteista 
 
Virve Toivonen on vuonna 2017 Krimon julkaisemassa selvitysmuistiossa53 tarkastellut pak-

koavioliittojen esiintymistä ja ilmituloa Suomessa viranomaisten ja järjestöjen näkökul-

masta.54 Selvityksen perusteella pakkoavioliitoilla todettiin tyypillisesti olevan yhteys kult-

tuurisiin tekijöihin ja kunniakysymyksiin.55 Asiantuntijahaastattelujen perusteella Suo-

messa esiintyvät pakkoavioliittotapaukset voitiin jakaa kolmeen tapaustyyppiin: 

 
1. Ulkomailla solmittuihin ja ulkomaalaisten välisiin pakkoavioliittoihin, jotka 

tunnistetaan Suomessa esimerkiksi turvapaikanhakuprosessissa. Tällai-

sissa pakkoavioliitoissa voi olla kyse myös puhtaasti ihmiskaupasta; 

2. Suomessa asuvan (ja usein Suomen kansalaisen) maahanmuuttajataustai-

sen tytön pakottaminen avioliittoon ulkomailla asuvan miehen kanssa; 

sekä 

 
50 Melander 2008, s. 172. 
51 Ibid., s. 2. 
52 Ibid., s. 173. 
53 Toivonen 2017. 
54 Tutkimusaineistona käytettiin asiantuntijahaastatteluita sekä poliisi- ja tuomioistuinlaitoksen ti-
lastoja. Ks. tarkemmin Ibid., s. 4ʹ5.  
55 Ibid., s. 10.  
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3. Suomen kansalaisen ja Suomessa asuvan miehen avioliitto ulkomaalaisen 

naisen kanssa. Tähän tapaustyyppiin lukeutuvat avioliitot, jotka solmitaan 

yhteisymmärryksessä, mutta tosiasiassa ulkomainen vaimo joutuu aviolii-

ton aikana esimerkiksi seksuaalisesti ja/tai taloudellisesti hyväksikäyte-

tyksi. Uhan ja painostuksen myötä avioliitosta irtaantuminen ei välttä-

mättä ole mahdollista.56 

 

Toivosen mukaan asiantuntijahaastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että Suomessa 

esiintyy yleisimmin tapaustyypin 2 pakkoavioliittoja.57 Ihmisoikeusliiton vuonna 2016 laa-

tima selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa, jossa on 

huomioitu myös kohderyhmän näkökulma, on tuloksiltaan yhteneväinen.58 Sen arviointi, 

mistä pakkoavioliitoissa on todellisuudessa kyse, on kuitenkin hankalaa. Pakkoavioliitolle ei 

myöskään ole löydettävissä yhdenmukaista kansainvälisesti käytettyä määritelmää.59 Pak-

koavioliittojen taustalla voi olla hyvin erilaisia kokemuksia ja käsityksiä. Lisäksi pakko voi 

olla hyvin eriasteista ja se voi esiintyä esimerkiksi fyysisenä, henkisenä ja/tai taloudellisena 

painostamisena. Yhtäältä painostus voi liittyä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 

uhkaan ja toisaalta yksilön haluun toimia solidaarisesti yhteisöään kohtaan tai ajatukseen 

siitä, ettei ole muita vaihtoehtoja.60  

 

Selvityksen mukaan avioliittoon pakottaminen tapahtuu tyypillisesti läheis- tai luottamus-

suhteessa ja on usein luonteeltaan yhteisöllinen teko.61 Tuuli Hong on väitöskirjassaan62 

tutkinut kunniaan liittyvän väkivallan uhrin oikeudellista asemaa Suomessa nimenomaan 

yhteisöllisen väkivallan käsitteen avulla.  Hän määrittelee yhteisöllisen väkivallan suljetun 

yhteisön ʹ kuten laajennetun perheen, suvun tai uskonyhteisön ʹ sisällä tehdyksi, yhteisön 

 
56 Ibid., s. 11. On huomionarvoista, että kullakin tapaustyypillä on yhteys ulkomaihin. Suomessa 
asuvien Suomen kansalaisten välisiä pakkoavioliittoja ei selvityksessä tutkita, mikä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö niitä voisi esiintyä. Pakkoavioliittojen rajat ylittävä luonne voi vaikeuttaa ilmi-
öön puuttumista (ks. Hansen et al. 2016, s. 88). 
57 Toivonen 2017, s. 11. 
58 Hansen et al. 2016, s. 83ʹ86.  
59 OM 2021:9, s. 11.  
60 Ks. esim. Hansen et al. 2016, s. 155. 
61 Toivonen 2017, s. 15.  
62 Hong 2019.  
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oikeutettuna pitämäksi väkivallaksi.63 Tyypillistä yhteisölliselle väkivallalle on sen määritty-

minen ainakin osaltaan yhteisöllisen kontekstin asettamien reunaehtojen mukaisesti.64 

Hongin mukaan yhteisöllisyys on riippuvuussuhteessa yhteisön kunniakäsityksiin, sillä yh-

teisöllisyyttä ylläpidetään kunniakäsitysten kautta ja kunniakäsitys on puolestaan sidonnai-

nen yhteisön valta-asetelmiin.65  

 

Kunniaan liittyvässä väkivallassa yhteisöllisyys voi ilmetä usealla tavalla. Kunniaan liittyvän 

väkivallan käsitettä voidaankin pitää kattokäsitteenä minkä tahansa väkivallan muodolle, 

jossa taustalla on perheen, suvun tai yhteisön määrittämiin normeihin vetoaminen esimer-

kiksi tilanteessa, jossa henkilön on katsottu käyttäytymisellään loukanneen yhteisön tai 

perheensä kunniaa.66 Kunniaan liittyvän konfliktin motiivi voi tyypillisesti liittyä sukupuoli-

rooleihin ja sukupuolittuneisiin rooliodotuksiin sidotun henkilön sosiaalisuuteen, seksuaa-

lisuuteen tai muihin yhteisön rooliodotuksiin. Kunnia-ajattelulle tyypillisesti menetetyn 

kunnian voi palauttaa rankaisemalla yhteisön syylliseksi katsomaa henkilöä.67 Lisäksi kun-

niaan liittyvässä väkivallassa tekijä saattaa pitää toimintaansa oikeutettuna tai katsoa, ettei 

muita vaihtoehtoja ole.68 Yhteisöllisyyden kontekstin huomioimisen merkitys korostuu pak-

koelementin tarkastelun yhteydessä. Toivosen laatiman selvityksen mukaan pakkoavioliit-

tojen taustalla voi olla hyvin eriasteista ja erilaista pakkoa, joka voi olla luonteeltaan esi-

merkiksi fyysistä, henkistä, hengellistä, taloudellista tai kaikkien näiden yhdistelmä. Yhtei-

söllisyyden vaikutus uhriin kohdistuvaan uhkaan voi näkyä esimerkiksi siten, että uhri pel-

kää avioliitosta kieltäytymisestä seuraavan koko lähiyhteisön viha tai yhteisöstä hylkäämi-

nen.69  

 

Liz Kelly on 1980-luvun loppupuolella puhunut ͟ƐĞŬƐƵĂĂůŝƐĞŶ�ǀćŬŝǀĂůůĂŶ�ũĂƚŬƵŵŽƐƚĂ͟�tarkoi-

tuksena laajentaa seksuaalista väkivaltaa koskevaa ymmärrystä. Käsitteen avulla on ollut 

tarkoitus korostaa väkivallantekojen luonnetta jatkumona, johon liittyy hierarkkisesti ja 

 
63 Hong 2019, s. 92. 
64 Hong 2017, s. 366.  
65 Hong 2019, s. 20.  
66 Käsitteestä ks. esim. RIKU: Kunniaan liittyvä väkivalta (https://www.riku.fi/erilaisia-rikoksia/kun-
niaan-liittyva-vakivalta/).  
67 Hansen et al. 2016, s. 17.  
68 Lidman 2015, s. 312 ja 315. 
69 Toivonen 2017, s. 11.  

https://www.riku.fi/erilaisia-rikoksia/kunniaan-liittyva-vakivalta/
https://www.riku.fi/erilaisia-rikoksia/kunniaan-liittyva-vakivalta/
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vakavuudeltaan toisistaan eroavia elementtejä. Jatkumolla on tarkoitus ilmentää väkival-

lantekojen monimutkaisuutta ja limittäisyyttä sekä samalla auttaa tunnistamaan teoissa 

toistuvia erityispiirteitä. Näiden erityispiirteiden avulla on tarkoitus yhdistää muutoin hyvin 

erilaiset teot toisiinsa.70 Hong on esittänyt, että Kellyn käsite väkivallan jatkumosta havain-

nollistaa myös yhteisölliselle väkivallalle tyypillistä, eri muodoin ilmenevää sosiaalista kont-

rollia, jolla pyritään varmistamaan tietyn käyttäytymismallin noudattaminen.71 Pakkoa-

violiittoilmiön tarkastelun kannalta on tarpeellista ymmärtää juuri suostumuksen ja pakon 

välille sijoittuva eri asteinen kontrolli ja painostamisen keinot, sekä niiden vaikutus uhrin 

tahdonmuodostukseen ja valintoihin.72  

 

Kunniaan liittyvän väkivallan kontekstissa on käytetty käsitettä sosiaalinen kontrolli kuvaa-

maan kunniakäsitysten ylläpitämiseksi ja häpeän välttämiseksi käytettyä kontrollikeinoa. 

Siinä yhteisön hyväksymän käyttäytymisen rajoja ylläpidetään varmistamalla toivotunlai-

nen käyttäytyminen esimerkiksi kontrolloimalla nuorten naisten siveellistä käyttäytymistä. 

Sosiaalinen kontrolli voi äärimmillään ilmetä henkisenä tai fyysisenä väkivaltana. Toisaalta 

se käsittää myös perhesuhteissa vallitsevan hyväksyttävän kontrollin, jossa esimerkiksi van-

hemman tehtävä on opettaa sallitun ja epäsallitun käyttäytymisen raja.73 Kielteisestä sosi-

aalisesta kontrollista on kyse silloin, kun yksilö ei saa itse ottaa vastuuta valinnoistaan ja 

päätöksistään siitä huolimatta, että hän olisi siihen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden 

kykenevä.74 

 

Suljetun yhteisön sisällä tapahtuvaa sosiaalista kontrollia ilmentää Sinikka Törmän, Kati 

Tuokkolan ja Johanna Hurtigin vuonna 2013 julkaisema tutkimus Lähisuhde- ja perheväki-

valta romaninaisten kokemana, jossa väkivallan uhrien todellisuuden on todettu esiintyvän 

yhteisön paineena ilmenevän ulkoisen sosiaalisen kontrollin lisäksi henkilön itseensä koh-

distamana kulttuurin noudattamisen paineena.75 Ihmisoikeusliiton tekemässä selvityksessä 

kunniaan liittyvästä väkivallasta puolestaan yhteisön kulttuurin noudattamisen painetta 

 
70 Kelly 1988, s. 67.  
71 Hong 2017, s. 9. 
72 Ibid., s. 10. 
73 Hansen et al. 2016, s. 51. 
74 Hong 2019, s. 26.  
75 Törmä ʹ Tuokkola ʹ Hurtig 2013, s. 10.  
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kuvataan korostuneena sisäistettynä itsekontrollointina, jolla tarkoitetaan yksilöiden har-

joittamaa itsekontrollia punnitessaan toimintamahdollisuuksiaan suhteessa valinnoista 

syntyviin rangaistuksiin tai seuraamuksiin.76 

 

Kunniakäsitysten ylläpitämisen kontekstissa avioliittoon pakottamista voidaan käyttää yh-

tenä kontrollimekanismin keinona.77 Taustalla voidaan tällöin nähdä pyrkimys ylläpitää su-

vun mainetta sekä sen varmistaminen, että henkilön päätöksenteko ja käyttäytyminen on 

linjassa yhteisössä noudatettavan moraalinormiston kanssa.78 Avioliittoon pakottamisen 

taustalla oleva kunniaan liittyvä konflikti voi johtua esimerkiksi seurustelusta henkilön 

kanssa, jota perhe ei hyväksy, avioerosta tai kieltäytymisestä vanhempien toivomasta avio-

liitosta. Pakkoavioliittoja kunniaan liittyvän väkivallan kontekstissa voidaan solmia, jotta 

vältyttäisiin perheen tai suvun maineen tahraamiselta.79 Äärimmäisillään kyseeseen voi 

tulla esimerkiksi tilanne, jossa raiskauksen uhriksi joutunut nainen pakotetaan avioliittoon 

raiskaajan kanssa suvun kunnian varjelemiseksi.80 Samoin esimerkiksi seksuaali- ja/tai su-

kupuolivähemmistöön kuuluvaa voidaan painostaa avioitumaan perheen valitseman hen-

kilön kanssa.81 Tosiasiassa henkilö voi olla tilanteessa, jossa hän ei solidaarisuudestaan yh-

teisöä kohtaan uskalla ilmaista haluttomuuttaan avioitua.82 Kunniaan liittyvän väkivallan ja 

pakkoavioliittojen kontekstissa hienovarainenkin ja epäsuorakin painostus, joka juontaa 

juurensa yhteisön sosiaalisista käyttäytymisnormeista, voi vaikuttaa pakkoavioliiton uhrin 

valintoihin samalla tavoin kuin konkreettinen fyysinen pakko.83 Eriasteisen yhteisöllisen 

kontrollin ja pakottamisen on ymmärrettävä vaikuttavan uhrin tahtoon84, jotta ilmiöön voi-

daan puuttua ja uhreja suojella.  Tämä edellyttää, että pakkoavioliittotilanteissa vallitsevaa 

pakkoa arvioitaessa otetaan huomioon konteksti, jossa uhrit elävät sekä yhteisöllisessä 

 
76 Hansen et al. 2016, s. 65.  
77 Hong 2017, s. 8. 
78 Ibid.  
79 Ihmisoikeusliiton lausunto 14.1.2022, s. 1.  
80 Hansen et al. 2016, s. 87.  
81 Roberts 2014, s. 80. Ks. myös FMU 2020 kohta 3.7, jonka mukaan vuonna 2020 kolme prosenttia 
pakkoavioliittotapauksista (19 tapausta) Isossa-Britanniassa koski uhreja, jotka tunnistivat itsensä 
LGBT+ -henkilöiksi.  
82 SOU 2018:69, s. 122. 
83 Hong 2020, s. 10. Ks. myös Hong 2017, s. 378. 
84 Gangoli et al. 2011, s. 40ʹ41. Ks. myös Björktomta 2019, s. 11. 
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kontekstissa rakentuneet mahdolliset yhteisön käyttäytymisnormit ja sosiaaliset odotuk-

set.85  

 

Sosiaalinen kontrolli ja kunniaan liittyvän väkivallan yhteisöllinen luonne voivat tosiasiassa 

vaikeuttaa ʹ tai joissain tapauksissa jopa estää ʹ väkivallan ilmituloa ja siitä kertomista vi-

ranomaisille.86 Sosiaalisen kontrollin huomioiminen istuu huonosti yksilölähtöiseen, teko-

rikosoikeudelle tyypilliseen pistemäisyyteen perustuvaan rikoslakiin: kontrolli ja pakotta-

minen voi olla luonteeltaan abstraktia, koostua monista pienistä osateoista sekä olla mo-

nen eri yhteisön jäsenen yhdessä toteuttamaa. Väkivallan onkin havaittu tulevan viran-

omaisten tietoon tyypillisesti vasta seurauksiltaan vakavan teon yhteydessä. Esimerkiksi 

Suomessa poliisille tehdyt kunniaan liittyvään väkivaltaan liittyvät rikosilmoitukset koske-

vat suurelta osin varsin vakavaa väkivaltaa.87 Toivosen laatimassa selvitysmuistiossa ja Ih-

misoikeusliiton selvityksessä on lisäksi molemmissa todettu, että yleisesti ottaen viran-

omaisilla on riittämättömät tiedot pakkoavioliitoista ja niihin puuttumisesta.88 Osittain riit-

tämättömien toimintamallien myötä todennäköisesti suuri osa pakkoavioliitoista jää tun-

nistamatta ja siten niiden eteneminen rikosprosessissa vaikeutuu. Tätä ilmentää pakkoa-

violiittojen vähäinen näkyvyys rikosprosessissa siitä huolimatta, että pakkoavioliitot näky-

vät Suomessa järjestöjen ja viranomaisten työssä.89  

 

Ihmisoikeusliiton selvityksen yhteydessä tehtyjen viranomaisten ja uhrien parissa auttamis-

työtä tekevien haastatteluiden perusteella pakkoavioliiton erilliskriminalisointia pidetään-

kin tärkeänä viestin välittäjänä uhreille ja tekijöille sekä myös selkeänä viranomaispuuttu-

misen välineenä.90 Kunniaan liittyvän väkivallan erityispiirteet on tunnistettava, jotta uhrin 

asemaa voidaan turvata oikeanlaisella ja turvallisella lähestymistavalla. Tällä hetkellä oi-

keusministeriössä on käynnissä Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 

2020ʹ202391, jonka yhteydessä on tarkasteltu kunniaan liittyvää väkivaltaa naisiin 

 
85 Anitha ʹ Gill 2011, s. 52. 
86 Hong 2017, s. 371. 
87 Hansen et al., s. 141. 
88 Toivonen 2017, s. 12ʹ13 ja Hansen et al. 2016, s. 89. 
89 Toivonen 2017, s. 8. 
90 Hansen et al. 2016, s. 90. 
91 OM 2020:15. 
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kohdistuvan väkivallan muotona. Torjuntaohjelma pitää sisällään useita toimenpiteitä, 

joilla pyritään lisäämään tietoisuutta ja osaamista kunniaan liittyvästä väkivallasta. Suo-

messa ei aikaisemmin ole laadittu toimintaohjelmaa, joka kattaisi kunniaan liittyvän väki-

vallan eri ilmenemismuotoja, eikä erillistä valtakunnallista ohjeistusta tällaisia väkivaltati-

lanteita varten ole ollut.  

 

2.2 Avioliittoon pakottaminen perus- ja ihmisoikeusloukkauksena 
 
Avioliittolaissa (234/1929, jäljempänä AL) avioliiton solmimisen lähtökohtana on kansain-

välisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti kahden henkilön yhteinen sopimus avioliitosta 

(AL 1 §). Vapaaehtoisen tahdonmuodostuksen lisäksi merkittävä perusta on AL 2 §:n mu-

kainen lähtökohta siitä, että puolisot ovat keskenään yhdenvertaiset.  

 

Perustuslaissa (731/1999, jäljempänä PL) ei säädetä erikseen oikeudesta avioitua valitse-

mansa kumppanin kanssa, mutta sen katsotaan olevan suojattu muiden perusoikeuksien 

nojalla. Tässä yhteydessä merkitystä voidaan antaa esimerkiksi perustuslain 7 §:n säännök-

selle oikeudesta elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Lain 

esitöiden mukaan säännös sisältää yleissäännöksen henkilökohtaisen vapauden suojasta 

yleisperusoikeutena, joka suojaa fyysisen vapauden ohella myös tahdonvapautta ja itse-

määräämisoikeutta.92 Perustuslain 10 §:n säännös yksityiselämän suojasta puolestaan tur-

vaa jokaisen yksityiselämää, kunniaa ja kotirauhaa. Lain esitöiden mukaan yksityiselämän 

piiriin luetaan yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin sekä mää-

rätä itsestään ja ruumiistaan.93  

 

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuk-

sien toteutuminen. Tämä niin kutsuttu turvaamisvelvollisuus koskee myös perusoikeuksien 

toteutumista yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa.94 Tarkemmin turvaamisvelvollisuu-

den funktiot ovat jaettavissa suojaamis- ja toteuttamisvelvollisuuteen, joista ensimmäisellä 

tarkoitetaan juuri yksilöiden keskeisissä suhteissa tapahtuvilta oikeudenloukkauksilta 

 
92 HE 309/1993 vp, s. 46. 
93 Ibid., s. 53. Ks. myös esimerkiksi PeVL 15/2001 vp, s. 2.  
94 HE 399/1993 vp, s. 75.  
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suojaamista. Viimeisemmällä puolestaan viitataan julkisen vallan velvollisuuteen turvata 

yksilön perusoikeuksien toteutuminen.95 Säännöksen on tarkoitus täydentää muiden pe-

rusoikeussäännösten erityisiä toimeksiantoja julkiselle vallalle tai lainsäätäjälle. Säännös 

tulee sovellettavaksi aina jonkin nimenomaisen perusoikeussäännöksen tai ihmisoikeus-

määräyksen kanssa.96  

 

Oikeus avioitua valitsemansa kumppanin kanssa on useissa kansainvälisissä instrumen-

teissa tunnistettu itsenäisenä oikeutena. Esimerkiksi Euroopan neuvoston yleissopimuk-

sessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (63/1999, jäljempänä EIS) 8 artik-

lassa turvataan jokaisen perhe- ja yksityiselämän suoja ja lisäksi 12 artiklassa turvataan jo-

kaiselle avioliittoikäiselle henkilölle oikeus avioliittoon ja perheen perustamiseen kansalli-

sen sääntelyn mukaisesti. YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 16 artikla turvaa täysi-ikäisten 

miesten ja naisten oikeutta avioitua ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansa-

laisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Artiklan 2 kohdassa todetaan: ͟ĂǀŝŽůŝŝƚŽŶ�

solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuk-

ƐĞƐƚĂ͘͟ Lisäksi YK:n piirissä solmitun ja Suomea sitovan Suostumusta avioliittoon, vähim-

mäisavioikää ja avioliitojen kirjaamista koskevan yleissopimuksen (SopS 50/1964) 1 artiklan 

mukaan avioliiton laillinen solmiminen edellyttää molempien osapuolten täyttä ja vapaa-

ehtoista suostumusta.  

 

YK:n Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 

(SopS 8/1976, jäljempänä KP-sopimus) 23 artiklassa on turvattu perhe-elämän suoja ja avio-

liittoiässä oleville oikeus solmia puolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta avioliitto. 

Lisäksi YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (SopS 

68/1986, jäljempänä CEDAW-sopimus) 16 artikla edellyttää sopimusvaltioiden ryhtyvän 

kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin poistaakseen naisten syrjinnän kaikissa avioliittoon ja 

perhesuhteisiin liittyvissä asioissa ja edistääkseen avioliiton perustumista molempien osa-

puolten yhtäläisiin oikeuksiin ja vapaaseen tahtoon.  

 
95 Karapuu 2011, Perusoikeuksien käsite ja luokittelu > Perusoikeuksien yleinen oikeudellinen mer-
kitys > Perusoikeussäännöksen oikeusvaikutusten jaottelu. 
96 Lavapuro ʹ Tuori 2011, Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22 §) > Pe-
rusoikeuksien toteutumisen turvaaminen. 
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Avioliittoon pakottaminen on määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi useissa kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa.97 Lisäksi se loukkaa edellä mainituissa kansallisissa ja kansainvä-

lisissä instrumenteissa suojattuja oikeushyviä, kuten oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun, 

yksityiselämän suojaan, vapauteen ja koskemattomuuteen. Kansainvälinen työjärjestö ILO 

on raportissaan koskien modernia orjuutta todennut pakkoavioliittojen olevan orjuuden 

muoto.98 Raportissa havaittiin avioliittoon pakottamisen kansainvälisesti kohdistuvan eri-

tyisesti naisiin ja tyttöihin.99 

 

Merkittävä kansainvälinen instrumentti pakkoavioliittoihin liittyen on Istanbulin sopimus, 

jossa säädetään laajasti naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä 

ja torjumisesta, uhrien suojelusta sekä väkivallantekijöiden saattamisesta vastuuseen. So-

pimuksessa sukupuolittunut väkivalta käsitetään rakenteellisena ongelmana yhteiskun-

nassa, joka estää naisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Pakkoavioliitot 

tunnistetaan sopimuksessa tällaisen vakavan väkivallan muodoksi. Naisiin kohdistuvan vä-

livallan katsotaan ilmentävän historiallista naisten ja miesten välisten valtasuhteiden 

epäyhdenvertaisuutta. Sopimuksessa naisiin kohdistuva väkivalta tunnistetaan ihmisoi-

keusongelmaksi, jonka moninaiset muodot ja rakenteet pyritään huomioimaan katta-

vasti.100 Sopimuksen 1 artiklan mukaan sopimuksen tavoitteina on muun muassa ehkäistä 

naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, suojella ihmisiä väkivallalta sekä saattaa väkivallantekijät 

syytteeseen. Lisäksi keskeinen tavoite on syrjinnän muotojen poistaminen sekä naisten ja 

miesten välinen tosiallinen tasa-arvo. Istanbulin sopimuksen asettamia edellytyksiä pak-

koavioliittojen kriminalisoinnille käsitellään erikseen tutkielman luvussa 3.1.  

 

Istanbulin sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa asetetaan sopimusvaltioille huolellisuusvel-

voite, jonka mukaan valtioilla on sekä negatiivinen velvoite pidättäytyä väkivallasta että 

 
97 Ks. esim. HE 172/2021 vp, s. 13 ja 15. Hallituksen esitys koskee pakottamalla solmitun avioliiton 
purkamisen erityissääntelyä, jolla nähdään olevan ennen kaikkea symbolinen merkitys sen viesti-
jänä, että avioliittoon pakottaminen on ihmisoikeusloukkaus eikä siten solmittua avioliittoa hyväk-
sytä. Ks. myös LA 39/2019 vp. 
98 Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage 2017, s. 5.  
99 Ibid, s. 45. 
100 On kuitenkin selvää, että Istanbulin sopimuksessa kehotetaan osapuolia soveltamaan sitä kaik-
kiin perheväkivallan uhreihin, sukupuolesta riippumatta. Ks. Istanbulin sopimuksen 2 artiklan 2 
kohta.  
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positiivinen velvoite aktiivisesti puuttua väkivallantekoihin ja ennaltaehkäistä niitä myös 

silloin, kun tekijänä on yksityishenkilö.101 Naisiin kohdistuvan väkivallan kannalta merkityk-

sellinen huolellisuusvelvoitteen soveltamiseen liittyvä ratkaisu on Euroopan ihmisoikeus-

tuomioistuimen ratkaisu Opuz v. Turkki, jossa katsottiin valtion rikkoneen velvoitteitaan ih-

misoikeuksien102 suojelemiseksi. Viranomaiset olivat toistuvasti laiminlyöneet pari- ja lähi-

suhdeväkivallan uhreja koskevan suojeluvelvoitteensa ja näin syyllistyneet syrjintään suku-

puolen perusteella.103 Opuz v. Turkki tapaukseen on viitattu myös pakkoavioliittoa koske-

vassa tapauksessa A.A. ja muut v. Ruotsi, jossa eriävän mielipiteen antanut tuomari Power-

Forde totesi nuoren tytön pakottamisen avioliittoon rikkovan EIS 3 artiklan epäinhimillisen 

kohtelun kieltoa. Tapauksessa oli kyse perheen palauttamisesta Jemeniin, jossa he pelkäsi-

vät joutuvansa kunniaan liittyvän vainon uhreiksi. Power-Forden mukaan Jemenin käytän-

nöt ja lait sisältävät systemaattisen rakenteellisen aukon, joka ilmenee sukupuoleen perus-

tuvana syrjintänä ja naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien loukkauksina.104  

 

Istanbulin sopimuksen toteutumisen ja täytäntöönpanon valvonnasta vastaa naisiin koh-

distuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä eli GREVIO yhdessä osa-

puolten komitean kanssa.105 Itsenäisenä täytäntöönpanoa valvovana elimenä, joka koostuu 

sopimusvaltioiden asiantuntijoista, GREVIO pyytää jäsenvaltioilta raportteja sopimuksen 

täytäntöönpanotoimista. Näiden raporttien perusteella se laatii kertomuksensa koskien ky-

seisen valtion täytäntöönpanotoimia sekä antaa tarvittaessa suosituksia niitä koskien.   

 

Avioliittoon pakottaminen vakavana sukupuolittuneen väkivallan muotona ja ihmisoikeus-

loukkauksena on tärkeä tunnistaa, jotta pakkoavioliittoihin liittyviin sosiaalisiin ja oikeudel-

lisiin haasteisiin voidaan asianmukaisesti vastata. Pakkoavioliittojen uhrien tosiasiallinen 

suojeleminen edellyttää tulkintakontekstin huomioimista. Valtiolle asetettua velvoitetta 

puuttua ihmisoikeusloukkauksiin, kuten pakkoavioliittoihin, lähestytään tässä tutkielmassa 

erityisesti sen kannalta, suojaako nykyinen lainsäädäntö pakkoavioliiton uhrin asemaa vai 

 
101 Nousiainen ʹ Pentikäinen 2017, s. 52. 
102 Ratkaisussa oli kyse Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 (oikeus elämään), 3 (kidutuksen kielto) 
ja 14 (syrjinnän kielto) artikloiden rikkomisesta.  
103 Opuz v. Turkki kohdat 199ʹ202. 
104 A.A. v. Ruotsi 28.6.2012. 
105 Ks. Istanbulin sopimuksen valvonnasta ja täytäntöönpanosta sopimuksen 66ʹ70 artiklat. 
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täyttäisikö erilliskriminalisointi paremmin Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten 

asettamat edellytykset. Tässä arvioinnissa painotetaan PL 22 §:n ilmentämää vaatimusta 

perus- ja ihmisoikeuksien tehokkaasta toteutumisesta. Perus- ja ihmisoikeuksien tehok-

kaan toteutumisen ohella on kuitenkin otettava huomioon myös kriminalisointiperiaattei-

den lieventävä vaikutus kriminalisoinneille.106  

 

3 Avioliittoon pakottamista koskeva rangaistussääntely 
 
3.1 Lähtökohdat pakkoavioliittojen sääntelyyn ʹ tarkastelussa Istanbulin sopimus 
 

3.1.1 Pakkoavioliittojen kriminalisointivelvoite ʹ 37 artikla 
 
Istanbulin sopimuksen johdanto-osassa todetaan naisten ja tyttöjen altistuvan usein vaka-

ville väkivallan muodoille, kuten perheväkivallalle, seksuaaliselle häirinnälle, raiskauksille, 

pakkoavioliitoille sekä kunniaan liittyvälle väkivallalle, jotka loukkaavat vakavasti naisten ja 

tyttöjen ihmisoikeuksia sekä estävät olennaisesti sukupuolten välisen tasa-arvon toteutu-

mista.107 Sen 32 artiklassa määrätään pakkoavioliittojen siviilioikeudellisista seurauksista 

eli sopimusosapuolten velvollisuudesta toteuttaa tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet 

varmistaakseen, että pakottamalla solmitut avioliitot voidaan mitätöidä, kumota tai purkaa 

aiheuttamatta uhreille kohtuutonta taloudellista tai hallinnollista taakkaa.108 Sopimus sisäl-

tää myös pakkoavioliiton kriminalisointivelvoitteen, josta määrätään sen 37 artiklassa seu-

raavasti: 

 
1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että aikuisen tai lapsen tahallinen pakottaminen avioliittoon säädetään rangaista-

vaksi. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että aikuisen tai lapsen tahallinen houkutteleminen muun kuin sen osapuolen tai 

 
106 Pirjatanniemi 2011, s. 159. 
107 Pakkoavioliittojen rinnastaminen sukuelinten silpomiseen kunniaan liittyvän väkivallan muotona 
osoittaa Istanbulin sopimuksen suhtautuvan pakkoavioliittoihin vakavana väkivallan muotona.  
108 Kuten edellä alaviitteessä 23 on todettu, eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys edus-
kunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2021 vp), jossa avio-
liittolakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset, jotka mahdollistavat pakottamalla solmitun avioliiton 
purkamisen kumoamalla.  
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valtion alueelle, jossa hän asuu, tarkoituksena pakottaa hänet avioliittoon säädetään 

rangaistavaksi. 

 

Sopimuksen 41 artikla edellyttää lisäksi avioliittoon pakottamisen yrityksen säätämistä ran-

gaistavaksi. Kriminalisointivelvoite sisältää kaksi erilaista menettelytapaa ʹ avioliittoon pa-

kottamisen henkilön asuinmaassa (1 kohta) sekä hänen houkuttelemisensa toisen valtion 

alueelle pakkoavioliiton solmimista varten (2 kohta). Istanbulin sopimuksen selitysmuis-

tion109 mukaan usein uhri viedään toiseen valtioon, tyypillisesti uhrin esivanhempien koti-

maahan, tarkoituksena pakottaa uhri solmimaan avioliitto kyseisessä maassa asuvan hen-

kilön kanssa.110 Tämän vuoksi on ollut tärkeää sisällyttää avioliittoon pakottamisen krimi-

nalisointivelvoitteeseen myös henkilön houkutteleminen ulkomaille tässä tarkoituk-

sessa.111  

 

Lisäksi selitysmuistiossa todetaan, että pakottamisella tarkoitetaan fyysiseen tai psykologi-

seen voimankäyttöön perustuvaa pakkoa, pakottamista tai uhkaamista. Pakkoavioliitto on 

kyseessä silloin, kun avioliitto on solmittu tilanteessa, jossa ainakin toinen osapuoli ei ole 

edellä mainitusta, pakottamiseen tai uhkaamiseen liittyvistä seikoista johtuen vapaaehtoi-

sesti suostunut.112 Houkuttelemisen tunnusmerkistö voi puolestaan täyttyä, vaikka avioliit-

toa ei olisi solmittu. Selvitysmuistion mukaan houkutteleminen sisältää minkä tahansa ta-

hallisen toiminnan, jolla rikoksentekijä houkuttelee uhrin matkustamaan toiseen maahan 

ʹ mukaan lukien erilaiset tekosyyt, kuten sairaan sukulaisen luona vierailu. Tahallisuuden 

tulee kattaa sekä henkilön houkutteleminen ulkomaille että tarkoitus pakottaa hänet sol-

mimaan siellä avioliitto.113  

 

Istanbulin sopimus ei sisällä määräyksiä siitä, miten 37 artiklan kriminalisointivelvoite tulisi 

sopimusvaltiossa toteuttaa. Myöskään sopimusta koskevassa selitysmuistiossa ei oteta 

kantaa sopimuksen alaan kuuluvien tekojen kriminalisointitekniikkaan eli siihen, miten 

 
109 Explanatory report CETS No. 210.  
110 Ibid., kohta 195. Myös Ihmisoikeusliiton julkaisemassa selvityksessä haastatteluaineiston pe-
rusteella todettiin pakkoavioliittojen olleen pääasiassa ylirajaisia, Suomen rajojen ulkopuolella sol-
mittuja avioliittoja. Hansen et al. 2016, s. 84.  
111 Explanatory report CETS No. 210, kohta 195. 
112 Ibid., kohta 196. 
113 Ibid., kohta 197. 
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sopimuksessa rangaistavaksi määriteltyjen tekojen säätäminen rangaistavaksi tapahtuu. 

Näin ollen Istanbulin sopimus ei velvoita sopimusvaltioita säätämään erilliskriminalisoin-

teja sopimuksessa rangaistavaksi määriteltyjen tekojen osalta. Istanbulin sopimuksen 37 

artiklan kriminalisointivelvoitteen toteuttamiseksi on kuitenkin otettava huomioon esimer-

kiksi sopimuksen 58 artikla, joka sisältää määräykset vanhentumisesta. Sen mukaan van-

hentumisajan, jota sovelletaan oikeudenkäynnin vireillepanoon pakkoavioliittoja koske-

vissa teoissa, on jatkuttava niin kauan kuin on tarpeen rikoksen vakavuuteen nähden, jotta 

asiaa koskeva oikeudenkäynti voidaan panna tehokkaasti vireille sen jälkeen, kun uhri on 

tullut täysi-ikäiseksi. Lisäksi kriminalisointien yhteydessä on huomioitava Istanbulin sopi-

muksen 44 ja 55 artikla, joita käsitellään seuraavissa alaluvuissa. 

 

3.1.2 Lainkäyttövallasta ja kaksoisrangaistavuudesta ʹ 44 artikla 
 
Istanbulin sopimuksen 44 artikla sisältää määräykset sopimusvaltion lainkäyttövallan ulot-

tuvuudesta eri tilanteissa. Sen 1 kohta velvoittaa osapuolia toteuttamaan tarvittavat lain-

säädäntö- tai muut toimet ulottaakseen lainkäyttövaltansa yleissopimuksen mukaisesti 

rangaistaviksi säädettäviin tekoihin, joissa tekopaikka on osapuolen alueella114, tekijä on 

osapuolen kansalainen, tai tekijä on henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on osapuolen 

alueella. Artiklan 2 kohdassa kehotetaan sopimusvaltioita laajentamaan lainkäyttöval-

taansa tilanteissa, joissa sopimuksen mukaisesti rangaistavaksi säädetty rikos tehdään sen 

kansalaista vastaan tai sellaista henkilöä vastaan, jonka pysyvä asuinpaikka on sen alueella. 

Artiklan 3 kohta liittyy puolestaan ulkomailla tehtyjen rikosten kaksoisrangaistavuuden 

vaatimukseen. Se pyrkii poistamaan vakavimpien sopimuksessa tarkoitettujen rikosten 

osalta tavanomaisen kaksoisrangaistavuuden säännön, jonka mukaan rangaistavan teon on 

oltava rangaistava myös sen tekopaikan lain mukaan. Artiklan 4 kohdassa määrätään sopi-

musvaltioiden ulkopuolella tehtyjen sopimuksessa rangaistavaksi säädettyjen rikosten 

syytteeseenpanosta. Artiklan 5 kohta koskee puolestaan tilanteita, joissa sopimusvaltio ei 

suostu luovuttamaan toiselle sopimusvaltiolle alueellaan oleskelevaa epäiltyä rikoksente-

kijää pelkästään kansalaisuuden perusteella. Artiklan 6 ja 7 kohdat koskevat sopimusvalti-

oiden välistä neuvottelua lainkäyttövallasta ja sopimuksen suhteesta sopimusvaltioiden 

 
114 Tai osapuolen lipun alla kulkevalla aluksella taikka osapuolen lainsäädännön mukaisesti rekiste-
röidyssä ilma-aluksessa. 
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kansallisen oikeuden mukaiseen lainkäyttövaltaan kansainvälisen oikeuden yleiset säännöt 

huomioon ottaen.  

 

Istanbulin sopimuksen selitysmuistion mukaan lainkäyttövaltaan liittyvät kysymykset ovat 

erityisen tärkeitä naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotojen torjunnassa. Joissain valti-

oissa, joissa naiset ja tytöt joutuvat esimerkiksi seksuaalisen väkivallan, pakkoavioliittojen, 

sukuelinten silpomisen, tai (muun) kunniaan liittyvän väkivallan kohteeksi, ei välttämättä 

ole resursseja, tahtotilaa tai asianmukaisia oikeudellisia prosesseja puuttua edellä mainit-

tuun väkivaltaan. Artiklan 3 kohdan mukaan kyseiset rikokset voitaisiin käsitellä myös tilan-

teessa, jossa ne eivät ole kriminalisoitu rikoksen tekopaikan lainsäädännössä.115 Näin var-

mistettaisiin rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen vakavien rikosten osalta sekä torjut-

taisiin erityisesti tiettyjä sellaisia naisiin kohdistuvia rikoksia, joihin saatetaan syyllistyä Is-

tanbulin sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella.116 Juuri pakkoavioliitot ovat esimerkki ri-

koksesta, jossa Suomen näkökulmasta on tyypillistä, että rikos tehdään jossakin muussa 

valtiossa117, jotta rikosvastuulta vältyttäisiin.  

 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimuksella tarkoitetaan rikoslain 1 luvun 11 §:n mukaan sitä, 

että vieraan valtion alueella tehtyyn rikokseen voidaan soveltaa Suomen lakia vain silloin, 

jos rikos on myös tekopaikan lain mukaan rangaistava ja siitä olisi voitu tuomita rangaistus 

myös tämän vieraan valtion tuomioistuimessa. Pykälän 2 momentissa säädetään tapauk-

sista, johin sovelletaan Suomen lakia, vaikkei teosta säädetä rangaistusta tekopaikan laissa. 

Istanbulin sopimuksen 44 artiklan toteuttamiseksi lainkohtaan on lisätty erikseen maininta 

avioliittoon pakottamisesta (RL 1:11.2 8 kohta).118  

3.1.3 Rikosprosessin vireillepanosta ʹ 55 artikla 
 

 
115 Explanatory report CETS No. 210, kohdat 221ʹ231.  
116 Ibid. 
117 Ks. alaviite 81. 
118 Istanbulin sopimuksen ratifioimista koskevassa hallituksen esityksessä katsottiin, että 37 artiklan 
mukaisen pakkoavioliiton osalta kaksoisrangaistavuuden poistamisen edellytys täyttyy, sillä ihmis-
kaupparikokset ovat RL 1:7:ssä säädetty kansainvälisiksi rikoksiksi, joihin sovelletaan Suomen lakia 
tekopaikan laista riippumatta (HE 155/2014 vp, s. 58). Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvolauta-
kunta esitti olevan tarpeen lisätä rikoslain 1:11.2:n viittaus avioliittoon pakottamisesta, jottei myös-
kään RL 25:8:n pakottamisen tunnusmerkistön osalta lainkäyttövalta edellyttäisi kaksoisrangaista-
vuutta (TyVM 15/2014, s. 8). 
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Istanbulin sopimuksen 55 artikla sisältää määräyksiä rikosprosessin vireillepanosta joko asi-

anosaisen tai viranomaisen toimesta sekä apu-ja tukijärjestelmistä, joihin rikosprosessin ai-

kana uhrilla on oltava oikeus. Artiklan mukaan sopimusvaltioiden on varmistettava, ettei 

sopimuksessa rangaistaviksi määrättyjen, kyseisen valtion alueella kokonaan tai osittain 

tehtyjen, tekojen tutkinta tai syytteeseenpano riipu yksinomaan uhrin tekemästä rikosil-

moituksesta tai muusta ilmoituksesta. Lisäksi artikla määrää sopimusvaltioille velvollisuu-

den varmistaa oikeudenkäynnin jatkumisen mahdollisuus uhrin peruuttaessa lausuntonsa 

tai ilmoituksensa.  

 

Istanbulin sopimuksen selitysmuistion mukaan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ri-

kosten tekijä on usein uhrin lähipiiristä, ja niihin voi liittyä häpeän, pelon ja avuttomuuden 

tunteita, jotka vaikeuttavat asian etenemistä rikosprosessiin.119 Pakkoavioliittoihin liittyy 

usein erilaisen ja -asteisen väkivallan jatkuvuus.120 Uhrin suojelemisen ja rikosvastuun to-

teutumisen kannalta on tärkeää, ettei syytteeseenpano riipu kokonaan uhrin toiminnasta. 

Suurin osa artiklassa luetelluista sopimuksen mukaisista teoista ovat Suomessa yleisen 

syytteen alaisia rikoksia, jolloin syytteen nostaminen ei edellytä asianomistajan syyttämis-

pyyntöä. Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista koskevassa hallituksen esityksessä on 

tulkittu, ettei 55 artiklan vaatimus virallisen syytteen alaisuudesta ole ehdoton.121 Poik-

keuksena suhteessa velvollisuuteen asettaa artiklassa yksilöidyt teot virallisen syytteen 

alaiseksi, voidaan nähdä RL 25:8:n pakottamissäännös, joka on saman luvun 9 §:n 1 mo-

mentin mukaan lähtökohtaisesti asianomistajarikos, josta syyttäjä voi nostaa syytteen vain 

tiettyjen edellytysten täyttyessä.  

 

Uhrin riippuvainen asema tekijästä tunnistetaan myös 55 artiklan velvoitteessa turvata oi-

keudenkäynnin jatkuvuus siitä huolimatta, että uhri peruuttaisi lausuntonsa tai ilmoituk-

sensa. Ihmisoikeusliiton tekemässä selvityksessä todetaan, että kunniaan liittyvää väkival-

taa koskeva yleinen lähisuhdeväkivallan piirre on uhrin tahto keskeyttää jo käynnistetty oi-

keusprosessi.122 Taustalla voi olla yhtäältä halu suojella läheistä rikoksentekijää tai toisaalta 

 
119 Explanatory report CETS No. 210, kohta 280. 
120 Toivonen 2017, s. 16.  
121 HE 155/2014 vp, s. 66. 
122 Hansen et al. 2016, s. 77. Ks. myös esim. SOU 2018:69, s. 114. 
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rikoksentekijän tai yhteisön uhriin kohdistama painostus, uhkailu tai yhteisöstä hylkäämi-

nen.123  

 

Esimerkkinä epäillyn tekijän ja uhrin suhteen vaikutuksesta rikosprosessiin toimii ratkaisu 

KKO 2017:52, jossa syytteen mukaan nuori mies pahoinpiteli ja uhkasi sisarensa henkeä 

tämän sopimattomaksi tulkitsemansa käyttäytymisen vuoksi. Esitutkinnan alussa uhri oli 

avoimesti kertonut veljensä häneen kohdistamasta väkivallasta, kontrollista, uhkauksista 

sekä hänelle asetetuista käyttäytymissäännöistä. Veljen yhteydenpitorajoitusten poistut-

tua uhri kiisti aiemman kertomuksensa todeten, että on päättänyt kertoa nyt totuuden, 

jonka myötä hän uskoo äidin ja veljen antavan hänelle anteeksi ja olevan hänestä ylpeitä.124 

Korkeimmassa oikeudessa hän on kertonut, ettei veljen kanssa ole ollut ongelmia eikä tämä 

ole ollut väkivaltainen häntä kohtaan.125 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan ri-

koksen ja pahoinpitelyn ollessa virallisen syytteen alaisia rikoksia, nostettiin tekijää kohtaan 

syyte, vaikka uhri oli haluton enää selvittämään asiaa. Tästä huolimatta on syytä huomata, 

että uhrin lausunnon puuttuminen keskeisenä osana oikeudenkäynnin näyttöä hankaloit-

taa rikosprosessia.126 Yhteisöllisen väkivallan erityispiirteet ʹ kuten solidaarisuus yhteisöä 

kohtaan ja yhteisön maineen ylläpitäminen ʹ  hankaloittavat myös todistajien ja näytön löy-

tymistä väkivallan tekoihin.127 Istanbulin sopimuksen 55 artiklassa pakkoavioliitto tunniste-

taan rikostyypiksi, jolle voi olla tyypillistä uhrin riippuvainen asema tekijästä. 

 

3.2 Avioliittoon pakottaminen kansallisessa rikoslainsäädännössä 
 

3.2.1 Avioliittoon pakottamisen rangaistavuus rikoslaissa ʹ lähtökohdat  
 
Avioliittoon pakottamista ei ole Istanbulin sopimuksen asettamista velvoitteista huolimatta 

erikseen kriminalisoitu Suomessa. Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista koskevassa 

hallituksen esityksessä katsottiin, että Suomen lainsäädäntö jo nykyisellään riittää katta-

maan sopimuksen 37 artiklan pakkoavioliiton kriminalisointivelvoitteen.128 Siinä kuitenkin 

 
123 Hansen et al. 2016, s. 77. 
124 Helsingin käräjäoikeuden tuomio 15/127949, s. 10.  
125 KKO 2017:52, kohta 13. 
126 Hansen et al. 2016, s. 77.  
127 SOU 2018:69, s. 114.  
128 HE 155/2014 vp, s. 52.  
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todettiin, että jatkossa voisi olla syytä harkita tarvetta lainsäädännön tarkempaan arvioimi-

seen. Tässä yhteydessä todettiin, että esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa ja Walesissa on 

lainsäädäntöön lisätty erillinen pakkoavioliittoja koskeva rangaistussäännös.129  

 

Voimassa olevan rikoslain mukaan avioliittoon pakottaminen voi edellä mainitusti tulla ran-

gaistavaksi lähinnä ihmiskauppana (RL 25:3), törkeänä ihmiskauppana (RL 25:3 a) tai pakot-

tamisena (RL 25:8). Avioliittoon pakottamiseen voi soveltua myös laitonta uhkausta kos-

keva rangaistussäännös (RL 25:7).130 Seuraavaksi tarkastelen avioliittoon pakottamisen ran-

gaistavuutta nykylainsäädännössä. Sääntelyn soveltumisen arvioinnin pääpaino on ihmis-

kauppalainsäädännössä ja pakottamissäännöksessä. Tarkastelen kuitenkin lyhyesti myös 

laittoman uhkauksen tunnusmerkistön soveltumista pakkoavioliittotilanteisiin. 

 

3.2.2 Ihmiskauppalainsäädännön soveltuvuus  
 
Ihmiskauppaa koskeva sääntely sijoittuu rikoslain 25 lukuun, jonka 3 §:n mukaan ihmis-

kauppaan syyllistyy se, 

 
joka 1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa taikka 

toista painostamalla131, 2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttä-

mällä, 3) maksamalla korvauksen toista määräysvallassaanpitävälle henkilölle tai 4) 

ottamalla vastaan sellaisen korvauksen ottaa toisen määräysvaltaansa132, värvää toi-

sen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisek-

seen parituksen (RL 20:9.1 1 k.) tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön 

kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka eli-

mien tai kudoksien poistamiseksi.133 

 
129 Ibid.  
130 OM 2021:29, s. 28. 
131 WĂŝŶŽƐƚĂŵŝŶĞŶ�ůŝƐćƚƚŝŝŶ�ƚƵŶŶƵƐŵĞƌŬŝƐƚƂƂŶ�ǀƵŽŶŶĂ�ϮϬϭϱ͘�>ĂŝŶ�ĞƐŝƚƂŝĚĞŶ�ŵƵŬĂĂŶ�͟ƉĂŝŶŽƐƚĂŵŝƐĞŶ�
on - - oltava voimakkuudeltaan sellaista, että teko-olosuhteet ja rikoksen asianomistajan henkilöön 
liittyvät seikat huomioon ottaen painostamisen voidaan katsoa vaikuttavan hänen tahdonmuodos-
ƚƵŬƐĞĞŶƐĂ͘͟�>ŝƐćŬƐŝ�ƉĂŝŶŽƐƚĂŵŝƐĞƐƐĂ�ƐĂĂƚĞƚĂĂŶ�ǀĞĚŽƚĂ�ƐŝŝŚĞŶ͕�Ğƚƚć�ƚŽŝŵŝŶƚĂĂŶ�ƌǇŚƚǇŵćƚƚć�ũćƚƚćŵŝͲ
nen on painostuksen kohteen kannalta epäedullista. HE 103/2014 vp, s. 50.  
132 dĞƌŵŝ�͟ŽƚƚĂĂ�ǀĂůƚĂĂŶƐĂ͟�ŬŽƌǀĂƚƚŝŝŶ�ŝůŵĂŝƐƵůůĂ�͟ŽƚƚĂĂ�- - ŵććƌćǇƐǀĂůƚĂĂŶƐĂ͟�ǀƵŽŶŶĂ�ϮϬϭϱ, sillä tun-
nusmerkistöön haluttiin sisällyttää myös teot, jotka eivät edellytä kohteen vapauden menettämistä. 
HE 103/2014 vp, s. 41. 
133 Pykälän toisen momentin mukaan ihmiskauppaan syyllistyy myös henkilö, joka ottaa määräys-
valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, 
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Saman luvun 3 a §:ssä säädetään törkeästä ihmiskaupasta. Säännöksen mukaan ihmiskaup-

paa pidetään törkeänä, jos teko on kokonaisuutena arvostellen törkeä, ja siinä:  

 
1) käytetään 3 §:ssä tarkoitettujen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa, uhkausta tai 

kavaluutta, 2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vai-

kea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastet-

tavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä, 3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuo-

rempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heiken-

tynyt, tai 4) rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäyty-

neen rikollisryhmän toimintaa.134 

 

Ihmiskauppaa koskevan rikoslain 25 luvun 3 §:n tunnusmerkistö jakaantuu taustalla vaikut-

tavien kansainvälisten velvoitteiden135 mukaisesti kolmeen osaan: tekotapaan, teossa käy-

tettyihin keinoihin ja teon tarkoitukseen. Ihmiskaupan tunnusmerkistö vaatii täyttyäkseen, 

että sen kaikki osatekijät täyttyvät ja niiden välillä on yhteys.136 Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että RL 25:3.1 tarkoitettujen keinojen on täytynyt johtaa sen mukaisten tekotapojen 

käyttämiseen. Yksittäistapauksissa tunnusmerkistön osatekijät ja tapauksen tosiseikat voi-

vat olla päällekkäisiä, jolloin tunnusmerkistön toteutumista arvioitaessa tulisi huomioida 

kaikki kolme osatekijää erikseen, niiden keskinäinen yhteys sekä olosuhteiden vaikutus ko-

konaisuuteen.137 Teko on rangaistava tahallisena ja tahallisuuden on ulotuttava kaikkiin 

kolmeen osatekijään.138 Ihmiskauppalainsäädännön esitöiden mukaan teon tarkoituksen 

kohdalla tahallisuusvaatimus on korkea, joten tekijän on täytynyt toimia nimenomaan toi-

sen saattamiseksi säännöksen mukaisiin olosuhteisiin.139 

 
vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään 1 mo-
mentin 1ʹ4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei olisi käytetty. 
134 Sekä ihmiskaupan että törkeän ihmiskaupan yritys on rangaistava. RL 25:3a.2:n mukaan törke-
ästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa, 
kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla, jos teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä. 
135 Ns. EU:n Ihmiskauppadirektiivin (2011/36/EU) 2 artiklassa, Palermon yleissopimuksen lisäpöytä-
kirjan (ks. TPa 71/2006) 3 artiklan a kohdassa sekä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ihmis-
kaupan vastaisesta toiminnasta (ks. VNa 44/2012) 4 artiklan a kohdassa noudatetaan myös tunnus-
merkistön rakenteen kolmiosaisuutta.  
136 HE 103/2014 vp, s. 6 ja Koivukari et al., s. 70. 
137 Koivukari et al., s. 70. 
138 HE 103/2014 vp, s. 6. 
139 HE 34/2004 vp, s. 93. 
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Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, 

että henkilön saattaminen pakkoavioliittoon voi täyttää ihmiskaupan tunnusmerkistön.140 

Siinä katsotaan, että avioliittoon pakottamisen tarkoitus voi täyttää RL 25:3.1:ssa kolman-

tena teon tarkoituksena mainitun henkilön saattamisen ihmisarvoa loukkaaviin olosuhtei-

siin.141 Ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille ei ole yksiselitteistä määritelmää, vaan käsit-

teen voidaan ihmiskauppalainsäädännön esitöiden mukaan katsoa ͟riippuvan ajankoh-

dasta tai kulttuurista.͟142 Ihmiskauppasäännöksen esitöiden mukaan ihmisarvoa loukkaa-

vina olosuhteina voidaan pitää ainakin Yhdistyneiden kansakuntien (jäljempänä YK) lisäso-

pimuksessa orjuuden, orjakaupan ja orjuuteen verrattavien järjestelmien ja käytännön tu-

kahduttamisesta (SopS 17/1959) tarkoitettuja orjuuteen verrattavia järjestelmiä ja käytän-

töjä.143 Mainitun lisäsopimuksen 1 artiklan c kohdassa sopimuksessa tarkemmin määritellyt 

pakkoavioliiton muodot rinnastetaan orjuuteen.144 Tällaisia ovat järjestelmät ja käytännöt, 

joiden nojalla: 

 
I) Nainen, ilman että hänellä on oikeus kieltäytyä, luvataan tai annetaan avioliittoon 

hänen vanhemmilleen, holhoojalleen, perheelleen tai mille muulle henkilölle tai hen-

kilöryhmälle tahansa suoritettavaa raha- tai luontaissuoritusta vastaan; tai 

II) naisen aviomiehellä, tämän perheellä tai suvulla on oikeus luovuttaa hänet kol-

mannelle vastikkeellisesti tai muulla tavalla; tai 

III) nainen voidaan hänen aviomiehensä kuoltua luovuttaa perintönä toiselle henki-

lölle. 

 

Edellä mainitut järjestelmät ja käytännöt eivät kata läheskään kaikkia pakkoavioliittojen 

esiintymismuotoja: jo yksinomaan vastikkeeton avioliittoon pakottaminen rajautuu edelly-

tysten ulkopuolelle. Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista koskevassa hallituksen esi-

tyksessä tämä aukollisuus on paikattu toteamalla lisäksi, että ihmisarvoa loukkaaviin olo-

suhteisiin saattamisena voidaan ihmiskauppasäännöksen tarkoittamalla tavalla pitää myös 

 
140 HE 155/2014 vp, s. 51ʹ52. 
141 Ibid., s. 51. Ks. myös OM 63/2012, s. 102. 
142 HE 34/2004 vp, s. 97.  
143 HE 103/2014 vp, s. 8. 
144 HE 34/2004 vp, s. 97. Lisäksi esimerkkeinä ihmisarvoa loukkaavista olosuhteista mainitaan vel-
kaorjuus, laiton adoptio sekä se, kun teon tarkoituksena on, että henkilö joutuisi elättämään itsensä 
kerjäämällä tai rikollisin keinoin.  
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muita pakkoavioliiton muotoja, kunhan ihmiskauppasäännöksen muut edellytykset, eli jo-

kin mainituista keinoista ja tekotavoista täyttyvät.145  

 

Istanbulin sopimuksen 37 artiklan 2 kohdan houkuttelurikoksen osalta tunnusmerkistön to-

teutumiseksi on katsottu olevan riittävää, että hyväksikäyttötarkoitus on olemassa. Toisin 

sanoen tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä, että henkilö olisi saatettu ihmisarvoa 

loukkaaviin olosuhteisiin kuten pakkoavioliittoon. Näin ollen tunnusmerkistö täyttyy esi-

merkiksi silloin, kun henkilö erehdyttämällä tai toisen erehdystä hyväksikäyttämällä kulje-

tetaan jonnekin tarkoituksena saattaa hänet tunnusmerkistössä mainittuun hyväksikäyttö-

tarkoitukseen tai ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.146 

 

Pakkoavioliittojen ja ihmiskauppasääntelyn yhtymäkohtana voidaan nähdä niiden uhrien 

riippuvainen asema rikoksentekijöistä.147 Ihmiskaupan tunnusmerkistö ottaa huomioon ih-

miskaupan uhrin mahdollisen turvattoman tilan148 kattamalla laajan joukon tekotapoja, 

joista tekijänä voidaan tuomita myös henkilö, joka huolehtii ihmiskauppaan liittyvästä toi-

sen kuljettamisesta, vastaanottamisesta tai majoittamisesta.149 RL 25:3:n keinoista avioliit-

toon pakottamisessa voisi tulla kyseeseen toisen riippuvaisen aseman tai turvattoman tilan 

hyväksi käyttäminen taikka painostaminen. Joissain tapauksissa kyseeseen voisi tulla myös 

tunnusmerkistön tarkoittamat muut keinot eli erehdyttäminen tai sen hyväksi käyttäminen 

sekä korvauksen maksaminen tai vastaanottaminen. Painostamisella viitataan ihmiskaup-

pasäännöksen esitöissä tilanteisiin, joissa rikoksentekijä on painostettua vahvemmassa 

asemassa ja siihen perustuen voimakkaasti taivuttaa häntä. Painostuksen on oltava inten-

siteetiltään, kestoltaan tai molemmilta sellaista, että olosuhteet ja painostuksen kohteen 

henkilöön liittyvät seikat huomioiden sen voidaan katsoa vaikuttavan hänen tahdonmuo-

dostukseensa.150 Pakkoavioliittotilanteissa riippuvaisen aseman hyväksikäyttäminen voisi 

 
145 HE 155/2014 vp, s. 51. 
146 Ibid., s. 52.  
147 Ihmiskauppasäännöksen esitöiden mukaan riippuvainen asema voi johtua esimerkiksi perhe- tai 
sukulaisuussuhteesta. HE 34/2004 vp, s. 93. 
148 Turvattomassa tilassa henkilö voi olla esimerkiksi vaikean taloudellisen tilanteen, asunnotto-
muuden, vakavan sairauden, nuoren iän tai pakolaisuuden vuoksi. Ks. tarkemmin HE 34/2004 vp, s. 
93.  
149 HE 34/2004 vp, s. 94.  
150 HE 103/2014 vp, s. 50.  
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täyttyä tapauksissa, joissa uhri on nuori, kielitaidoton tai tekijän lähisukulainen. Painosta-

minen voisi puolestaan tulla kyseeseen tilanteissa, joissa vedotaan tai annetaan ymmärtää 

avioliitosta kieltäytymiseen liittyvän painostamisen kohteen kannalta epäedullisia seurauk-

sia, kuten yhteisöstä hylkäämistä. Painostaminen voi lisäksi ilmetä teko-olosuhteista ilman 

nimenomaista tiettyihin seikkoihin vetoamista.151 Painostaminen ihmiskauppasäännöksen 

tunnusmerkistötekijänä avioliittoon pakottamisen osalta on merkittävä, sillä se kattaa 

myös sellaiset epäasialliset tahdonmuodostukseen vaikuttamisen muodot, joissa ei ole 

kyse riippuvaisen aseman tai turvattoman tilan hyväksikäytöstä.152 Lisäksi avioliittoon pa-

kottaminen voisi tulla ihmiskauppalainsäädännön nojalla rangaistavaksi myös silloin, kun 

avioliitto on alun perin solmittu suostumuksellisesti, mutta sittemmin avioliitosta irtaantu-

minen estetään.153 

 

Ihmiskauppasäännösten tekotavoista pakkoavioliittoon pakottamisen osalta voi täyttyä 

etenkin toisen määräysvaltaan ottaminen tai hänen luovuttamisensa avioliittoon pakotta-

misen tarkoituksessa. Määräysvallalla tarkoitetaan ihmiskauppalainsäädännön esitöiden 

mukaan uhrin psyykkistä kontrolloimista tyypillisimmin hänen riippuvaista asemaansa tai 

turvatonta tilaa hyväksikäyttämällä, tai painostamalla siten, että hän menettää mahdolli-

suuden toimia oman tahtonsa mukaisesti.154 Määräysvaltaan ottaminen käsittää myös 

teot, joissa uhri ei menetä fyysistä vapauttaan eli kyseeseen voi tulla myös esimerkiksi ti-

lanteet, joissa uhri asuu omassa asunnossaan, mutta on rikoksentekijän määräysvallan alai-

nen.155 Ihmiskauppalainsäädännön esitöissä todetaan, että alistaminen voi olla monitahoi-

sempaa ja vaikeammin ulkoisesti havaittavaa psyykkistä painostamista tai pakottamista, 

josta syntynyt pelkotila voi estää uhria toimimasta oman tahtonsa mukaisesti.156 Myös muu 

tunnusmerkistössä yksilöity tekotapa voi tulla kyseeseen. Henkilön määräysvaltaansa 

 
151 Ibid., s. 50. Tahallisuusvaatimus edellyttää tällöin olosuhteiden olleen sellaisia, että rikoksente-
kijä voi ottaa niiden vaikutuksen huomioon.  
152 Lisäksi on muistettava, että tiettyjen keinojen, kuten väkivallan, uhkauksen tai kavaluuden käyt-
täminen voi täyttää RL 25:3 a:n törkeän ihmiskaupan tunnusmerkistön edellyttäen, että teko on 
kokonaisuudessaan arvioiden törkeä.  
153 Ks. HE 103/2014 vp, s. 50 ja Ihmisoikeusliiton lausunto 14.1.2022. 
154 HE 103/2014 vp, s. 50.  
155 OM 63/2012, s. 55. 
156 HE 103/2014 vp, s. 51. 
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ottanut tai kolmas henkilö voi luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa pakkoaviolii-

ton uhrin, jolloin tunnusmerkistö voi toteutua, mikäli muut edellytykset täyttyvät.   

 

Avioliittoon pakottamisen ja ihmiskaupan yhtymäkohdista huolimatta ihmiskauppasään-

nös soveltuu heikosti pakkoavioliittoihin.157 Tätä ilmentää osittain se, ettei ihmiskaupan 

rangaistavuutta koskevassa hallituksen esityksessä huomioida ihmiskauppaa pakkoavioliit-

tojen näkökulmasta.158 Lisäksi tunnusmerkistön mukaisista teon tarkoituksista avioliittoon 

pakottamiseen on katsottu soveltuvan lähinnä henkilön saattaminen ihmisarvoa loukkaa-

viin olosuhteisiin.159 Edellä on mainittu, että ihmiskauppasäännöksen esitöissä viitataan li-

säsopimukseen orjuuden, orjakaupan ja orjuuteen verrattavien järjestelmien ja käytännön 

tukahduttamisesta (SopS 17/1959), joka on laadittu yli 60 vuotta sitten. Siinä kuvatut käy-

ƚćŶŶƂƚ�ƉĞƌƵƐƚƵǀĂƚ�ŶĂŝƐĞŶ�ůƵŽǀƵƚƚĂŵŝƐĞĞŶ�͟ƌĂŚĂ- ƚĂŝ� ůƵŽŶƚĂŝƐƐƵŽƌŝƚƵƐƚĂ�ǀĂƐƚĂĂŶ͘͟160 Nyky-

päivän sosiaaliseen kontrolliin ja eriasteiseen painostukseen perustuva avioliittoon pakot-

taminen ei välttämättä ole verrattavissa tällaiseen luonteeltaan orjuuteen rinnastettavaan 

tekoon.161 Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista koskevissa esitöissä todetaan, että 

ihmiskauppasäännöksen tunnusmerkistön muiden edellytysten täyttyessä, voidaan ihmis-

arvoa loukkaaviin olosuhteisiin ƐĂĂƚƚĂŵŝƐĞŶĂ� Ɖŝƚćć� ŵǇƂƐ� ͟ŵƵƵŶůĂŝƐŝĂ͟� ƉĂŬŬŽĂǀŝŽůŝŝƚŽŶ�

muotoja.162 Istanbulin sopimuksen 37 artiklan pakkoavioliittojen kriminalisointivelvoite 

kuitenkin edellyttää avioliittoon pakottamisen kriminalisointia olosuhteista riippumatta 

kaikissa tilanteissa.163 Epäselväksi jääkin, mitä tarkoitetaan muunlaisilla pakkoavioliitoilla ja 

mitä kaikkea sääntelyllä on tarkoitettu katettavan.164  

 

Niissä pakkoavioliittotapauksissa, joissa avioliittoon pakottamisen katsotaan täyttävän ih-

miskauppasäännöksen tunnusmerkistö ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattamisen 

 
157 Ks. esimerkiksi Toivonen 2017, Hansen et al. 2016 sekä Viuhko et al. 2016, jotka ovat kaikki sel-
vityksissään nostaneet tämän ongelman esiin. 
158 Tämä viittaa siihen, ettei pakkoavioliittojen katsota kuuluvan ihmiskauppasääntelyn ydinaluee-
seen. Ks. Toivonen 2017, s. 18 ja Hong 2019, s. 35.  
159 OM 2021:29, s. 68. 
160 SopS 17/1959, 1 artiklan c-kohta. 
161 Halmeenlaakso 2018, s. 55. 
162 HE 155/2014 vp, s. 51. 
163 OM 2021:29, s. 69. 
164 Rangaistavuuden kattavuudesta suhteessa laillisuusperiaatteeseen lisää kappaleessa 4.5.  
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osalta, on soveltamiskynnyksen katsottu olevan korkea.165 Tunnusmerkistön täyttyminen 

edellyttää kaikkien kolmen osatekijän ʹ keinon, tekotavan ja tarkoituksen ʹ täyttymistä. 

Teon tarkoituksen osalta tahallisuusvaatimus on korkea, sillä tekijän on täytynyt toimia ni-

menomaan toisen saattamiseksi ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.166 Lisäksi tahallisuu-

den täyttyminen ja osoittaminen kaikkien kolmen osatekijän osalta voi osoittautua hanka-

laksi.167 Ihmiskauppalainsäädännön soveltumista pakkoavioliittoihin on lisäksi pidetty on-

gelmallisena, sillä tyypillisesti tekijänä on uhrin lähisukulainen, joka uskoo toimivansa uhrin 

edun mukaisesti, jolloin tahallisuuden vaatimus teon tarkoituksen osalta ei välttämättä 

täyty.168 Avioliittoon pakotetun uhrin olosuhteet eivät myöskään välttämättä ole ihmisar-

voa alentavat ihmiskauppalainsäädännön olosuhteita koskevan tunnusmerkistötekijän tar-

koittamalla tavalla.169 Toisaalta avioliittoon pakottamisen voidaan katsoa olevan itsessään 

ihmisarvoa loukkaava olosuhde, jolloin tahallisuuden täyttymiseen riittäisi yksinomaan tar-

koitus saattaa uhri pakkoavioliittoon.170 Ihmiskauppalainsäädännön esitöiden perusteella 

jää epäselväksi, onko avioliittoon pakottaminen itsessään ihmisarvoa loukkaava olosuhde 

vai onko avioliiton olosuhteiden oltava ihmisarvoa loukkaavat, jotta teon tarkoitus täyttyy.  

 

Haasteet pakkoavioliittoihin puuttumisessa ihmiskauppalainsäädäntöä soveltamalla liitty-

vät lainsäädännön vaikeaselkoisuuteen.171 Pakkoavioliiton rangaistavuudesta ei ole mainin-

taa rikoslaissa ja lisäksi sen rangaistavuutta ihmiskauppalainsäädännön nojalla on esitöissä 

kuvattu suppeasti. Lisäksi pakkoavioliitto on moninainen ilmiö, joka vain joissakin tapauk-

sissa täyttää ihmiskaupan tunnusmerkistön. Nämä ovat tyypillisesti tilanteita, joissa pakot-

tamiseen sisältyy myös ihmiskaupan muita elementtejä ja selkeää pakottamista. Lisäksi ih-

miskauppalainsäädäntö on jo itsessään monimutkainen, mitä ilmentää apulaisoikeuskans-

lerin ratkaisu Poliisin ja syyttäjien menettely sekä ihmiskaupan tutkinta. Apulaisoikeuskans-

lerin mukaan poliisilla on vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupparikosten tunnusmerkistö esitut-

kinnassa, mikä muun ohella vaikeuttaa uhrin oikeuksien toteutumista.172  

 
165 Hong 2019, s. 14.  
166 HE 34/2004 vp, s. 93. 
167 Koivukari et al., s. 106. 
168 Ks. esim. Toivonen 2017, s. 18.  
169 Hong 2019, s. 37.  
170 Olsson 2019, s. 102.  
171 Ks. esim. Hansen et al. 2016, s. 90 ja Toivonen 2017, s. 16.  
172 OKV/1233/70/2021, s. 64. 
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Ihmiskauppalainsäädännön soveltumisen suhteen on tärkeä mainita, että RL 25:3 ja 25:3 a 

§:n ihmiskauppasäännökset ovat virallisen syytteen alaisia eli syyttäjän on syytekynnyksen 

ylittyessä nostettava asiassa syyte, vaikka asianomistaja ei olisikaan ilmoittanut rikosta 

syytteeseen pantavaksi.173 Tämä vastaa edellä käsitellyn Istanbulin sopimuksen 55 artiklan 

vaatimusta siitä, ettei yleissopimuksen mukaisten tekojen tutkinta tai syytteeseenpano saa 

riippua kokonaan uhrin toiminnasta.  

 

3.2.3 Pakottamissäännöksen soveltuvuus 
 
Pakottaminen sijoittuu ihmiskauppasäännösten tavoin vapauteen kohdistuvia rikoksia kä-

sittelevään lukuun (RL 25 luku). Rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen esitöissä vapau-

den katsotaan kuuluvan ihmisen perusarvoihin ja merkitsevän muun ohella vapautta ihmis-

ten välisissä suhteissa pakottamisen vastakohtana.174 Pakottamisesta säädetään rikoslain 

25 luvun 8 §:ssä, jonka mukaan: 

 
Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietä-

mään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa sää-

detä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 

kahdeksi vuodeksi.  

 
Pakottamissäännöstä koskevien lain esitöiden mukaan tunnusmerkistön toteutumisen kan-

nalta olennaista on se, että pakottamisen keinoilla ʹ  väkivallalla tai uhkauksella175 ʹ  voidaan 

vaikuttaa toisen tahtoon siten, että hän tekee tai sietää jotakin pakottajan tahtomaa tai 

tällaisen pakon vuoksi jättää tekemättä itse tahtomansa.176 Pakottaminen on rangaistavaa 

vain oikeudettomana. Oikeudettomuutta on tarkasteltava kolmesta näkökulmasta: oliko 

pakotuskeino oikeudeton, oliko pakottajalla oikeutta siihen, mihin hän toisen pakotti sekä 

olivatko pakotuskeino ja se, mihin pakotettiin, oikeassa suhteessa toisiinsa.177 Kyseeseen 

voivat tulla monenlaiset oikeudettomat pakottamisen keinot, myös välilliset, kuten uhkaus 

 
173 Jokela 2018, s. 263. 
174 HE 94/1993 vp, s. 101.  
175 Huomionarvioista on, ettei väkivallan ei tarvitse olla väkivaltarikoksena rangaistavaa eikä uh-
kauksen tarkoittaa henkilöön kohdistuvalla väkivallalla uhkaamista. Ibid., s. 111. 
176 Ibid., s. 111. 
177 Melander 2022, s. 870ʹ871 ja HE 94/1993 vp, s. 111.  
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tehdä pahaa pakottamisen kohteen läheiselle.178 Säännös on sanamuodoltaan suhteellisen 

avoin ja jättää lainsoveltajalle laajan tulkintamahdollisuuden.179 On kuitenkin huomioitava, 

että kyseessä on yleissäännös, joka väistyy, mikäli muualla laissa on säädetty teosta anka-

rampi rangaistus. Esimerkiksi ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttävässä teossa voi usein 

olla kyse pakottamisesta180, mutta pakottamista koskevaa RL 25:8 säännöstä ei tällöin so-

velleta.   

 

Kuten edellä on todettu, pakottamissäännös voi tulla sovellettavaksi tilanteessa, jossa hen-

kilö pakotetaan avioliittoon.181 Kaksoisrangaistavuuden osalta RL 1:11.2:n 8 kohdassa sää-

detään, että Suomen lakia sovelletaan pakottamissäännöstä sovellettaessa Istanbulin sopi-

muksen 37 artiklassa tarkoitetussa avioliittoon pakottamisessa, mikäli sen on tehnyt Suo-

men kansalainen tai häneen RL 1:6.3:n 1 kohdassa tarkoitettu rinnastettava henkilö. Suo-

men kansalaiseen rinnastetaan edellä mainitussa lainkohdassa henkilö, joka rikoksen teko-

hetkellä asui tai oikeudenkäynnin alkaessa asuu pysyvästi Suomessa. Viittaus avioliittoon 

pakottamisesta lisättiin tunnusmerkistöön, jotta pakkoavioliittoja koskeva oikeudellinen 

sääntely ottaisi paremmin huomioon Istanbulin sopimuksen 44 artiklan 3 kohdan määräys-

ten kaksoisrangaistavuuden poistamisesta osalta.182 

 

Pakottaminen on RL 25:9:n mukaan asianomistajarikos, eli syyttäjä saa nostaa syytteen pa-

kottamisesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa rikoksen syytteeseen pantavaksi tai siihen on 

käytetty hengenvaarallista välinettä taikka jos erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen 

nostamista. Edellä kappaleessa 3.1.3 käsitellysti Istanbulin sopimuksen 55 artikla edellyttää 

sopimusvaltioita varmistamaan, ettei 37 artiklan mukaisesti rangaistavaksi säädetyn avio-

liittoon pakottamisen tutkinta tai syytteeseenpano riipu kokonaan uhrin rikosilmoituk-

sesta. Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista koskevissa esitöissä katsotaan 

 
178 HE 94/1993 vp, s. 111. 
179 Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta laaja soveltaminen olisi ongelmallista. Lailli-
suusperiaatteesta lisää luvussa 4.5.  
180 Melander 2022, s. 873. 
181 Lain esitöissä koskien Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista ei käsitellä pakottamissään-
nöksen soveltuvuutta pakkoavioliittotilanteisiin.  
182 TyVM 15/2014 vp, s. 7.  
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ƐĂŶĂŵƵŽĚŽŶ�͟ ŬŽŬŽŶĂĂŶ͟183 viittaavan siihen, ettei velvoite ole ehdoton.184 Sopimuksen se-

litysmuistion mukaan sanamuoto selittyy sopimusvaltioiden oikeusjärjestelmien menette-

lyllisten erojen huomioimisella. Tarkoitus on kuitenkin ollut varmistaa, että artiklassa yksi-

löityjen rikosten tutkinta ja syytteeseenpano on valtion ja sen viranomaisten vastuulla.185 

Sovellettaessa pakottamissäännöstä avioliittoon pakottamisen kontekstissa on vastuu läh-

tökohtaisesti asianomistajalla eli uhrilla. Tämä vaikuttaa olevan vastoin Istanbulin sopimuk-

sen 55 artiklan tarkoitusta. Edellä esitetysti pakottamissäännös kuitenkin väistyy, mikäli ih-

miskaupparikoksen tunnusmerkistö täyttyy. Lisäksi edellä mainitusti tiettyjen edellytysten 

täyttyessä pakottaminen on yleisen syytteen alainen rikos. Näin ollen voitaneen todeta, 

ettei syytteen nostaminen kokonaan riipu uhrin toimista, vaikkakin 55 artiklan voidaan kat-

soa edellyttävän pidemmälle menevää velvollisuutta. Hallituksen esityksessä koskien Istan-

bulin sopimuksen voimaansaattamista ei käsitellä pakkoavioliittoja tältä osin lainkaan, vaan 

todetaan suurimman osan artiklassa luetelluista yleissopimuksen mukaisista teoista olevan 

Suomessa yleisen syytteen alaisia rikoksia.186  

 

Asianomistajarikosluonteensa lisäksi avioliittoon pakottamisen rangaistavuuteen pakotta-

missäännöksen nojalla liittyy muitakin ongelmallisuuksia. Yksi niistä liittyy vaatimukseen 

teon oikeudettomuudesta, joka koskee pakotuskeinoa, tavoitetta tai niiden suhdetta.187 

Pakottamissäännöstä koskevien lain esitöiden mukaan oikeudettomuutta on tulkittava ni-

menomaan siten, onko kiellettyä käyttää nimenomaan sitä pakotuskeinoa, jota on käytetty 

juuri sen suhtautumisen aikaan saamiseksi, jota on tavoiteltu.188 Nämä rajat puolestaan 

riippuvat siitä, ͟mitkä keinot kulttuurimme toisen tahdon taivuttamiseksi missäkin asiassa 

ŚǇǀćŬƐǇǇ͘͟189 Esimerkiksi vanhempien ja lasten välisissä suhteissa esiintyy huomattavan 

paljon sellaista painostusta, jota ei pidetä oikeudettomana pakottamisena.190 Esitöiden to-

teamus kulttuurisidonnaisuudesta on huomioitava avioliittoon pakottamisen kannalta, 

 
183 Sopimuksessa käytetty englanninkielinen ƚĞƌŵŝ�ŽŶ�͟wholly dependant.͟ 
184 HE 155/2014 vp, s. 66. 
185 Explanatory report CETS No. 210, s. 47. 
186 HE 155/2014 vp, s. 66.  
187 Ibid.  
188 HE 94/1993 vp, s. 111. 
189 Ibid.  
190 Ibid. 
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jonka taustalla voi olla kulttuurisidonnaisia liityntöjä.191 Molempien osapuolten vapaaseen 

suostumukseen perustuvan avioliittosääntelyn192 edellyttämässä oikeuskulttuurissa lähtö-

kohta on, ettei avioliittoon pakottaminen ole hyväksyttävää, vaikka tekijä ja/tai uhri saat-

tavat niin ajatellakin. Myös Istanbulin sopimuksen 12 artiklan 5 kohta edellyttää sopimus-

valtioita varmistamaan, ettei kulttuurin, tavan, uskonnon, perinteen tai ͟ŬƵŶŶŝĂŶ͟�ŬĂƚƐŽƚĂ�

oikeuttavan mitään sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia väkivallantekoja.  

 

Kysymys oikeutetun ja oikeudettoman pakottamisen välisestä rajanvedosta, etenkin kun-

niasyistä solmitun pakkoavioliiton osalta, on haastava, sillä pakottamisessa käytetty kont-

rolli tai uhkailu voi olla monimuotoista ja liittyä laajempaan kokonaisuuteen. Tuuli Hongin 

mukaan yhteisöllisen väkivallan yhteydessä esiintyvä sosiaalinen kontrolli olisi syytä nähdä 

osana laajempaa väkivallan jatkumoa, sillä kontekstista irrallaan arvioituna yksittäinen teko 

jää helposti tunnusmerkistön tavoittamattomiin.193 Tilannetta hankaloittaa entisestään se, 

että pakottamissäännöksen soveltaminen oikeuskäytännössä on rajautunut suhteellisen 

yksiselitteisesti ja selvästi oikeudettomiin tekoihin.194 Hongin mukaan rikoslain rakentumi-

nen yksilölähtöiselle ja tekorikosoikeudelliselle195 perustalle luo haasteita yhteisöllisen vä-

kivallan kontekstissa tapahtuvalle väkivallan jatkumon huomioimiselle.196 Yksittäisen, ajal-

lisesti rajatun teon on tekorikosoikeuden periaatteen mukaan täytettävä lain tunnusmer-

kistö ollakseen rangaistava.197 Pakkoavioliittotapauksissa yksittäinen ja ajallisesti 

 
191 Ks. esim. Toivonen 2017, s. 6.  
192 Avioliiton perustuminen osapuolten sopimukseen sekä puolisoiden keskinäinen yhdenvertaisuus 
avioliittosääntelyn lähtökohtana ilmenevät avioliittolain 1 ja 2 §:stä.  
193 Hong 2019, s. 46. Taustalla voi usein olla sellaista pakottamista ja uhkaa, joka ulkopuolisessa ja 
kontekstistaan irrallisessa tarkastelussa ǀŽŝ�ǀĂŝŬƵƚƚĂĂ�͟ǀŝĂƚƚŽŵĂůƚĂ͘͟�Tällaisen väkivallan uhrin oi-
keudet ja tekijän rangaistusvastuu ovat vaarassa jäädä toteutumatta. 
194 Ks. esim. KKO 2017:57, KKO 2015:71 KKO 1933-II-457 ja KKO 1946-II-201. Oikeudettomuus on 
edellä mainituissa tapauksissa liittynyt pakotuskeinon melko selkeään laittomuuteen eli väkivaltaan 
tai sillä uhkaamiseen sekä siihen, ettei pakottajalla ole ollut oikeutta vaatia sitä, mitä hän on pako-
tettavalta vaatinut. Arvioitaessa pakottamissäännöksen soveltumista oikeuskäytännön valossa on 
huomioitava sen olevan yleissäännös ja syrjäytyvän aina, jos muualla laissa on säädetty teosta an-
karampi rangaistus (HE 94/1993 vp, s. 111). 
195 Tekorikosoikeudella tarkoitetaan rikosoikeudellisen rangaistavuuden kytkemistä konkreettisiin 
tekoihin ja laiminlyönteihin. Painopiste on teossa ja siitä ilmenevässä syyllisyydessä, joten arviointi 
on ns. pistemäistä ja mahdollisesti kontekstistaan irrallista. Tekorikosoikeuden periaate edellyttää, 
että kielteinen vaikutin ilmenee teon kautta. Ks. esim. Tapani ʹ Tolvanen 2016, s. 150ʹ151 ja Hong 
2017, s. 371  
196 Hong 2017, s. 371. 
197 Ibid., s. 385.  
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paikannettava teko ei useinkaan vastaa pakottamisen todellisuutta, jolloin rangaistavuu-

delle asetetut vaatimukset eivät välttämättä täyty. Hongin mukaan pakkoavioliittojen kri-

minalisoinnissa tulisi ottaa huomioon uhrin itsemääräämisoikeuden rajoittamisen oikeude-

ton ns. ͟low intensity͟� -tyyppinen jatkuvuus, jotta myös pakottamissäännöksen tunnus-

merkistön ulkopuolelle jäävä hienovaraisempi pakottaminen tulisi rangaistavaksi.198 

 

Ihmisoikeusliiton selvityksessä kunniaan liittyvästä väkivallasta on havaittu, että viranomai-

set saavat tyypillisesti tietää väkivallasta vasta silloin, kun uhriin on kohdistunut seurauksil-

taan vakava teko.199 Lisäksi Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan useimmissa kunniaan liit-

tyvään väkivaltaan liittyvissä tapauksissa väkivalta ja uhkailu on ollut pitkäkestoista ja saa-

nut vakavampia muotoja jatkuessaan.200 Taipumus keskittyä yksittäisiin tekotapahtumiin 

sen sijaan, että luotaisiin kokonaiskuva tilanteesta voi selvityksen mukaan johtaa siihen, 

ettei tekokokonaisuuden lievempiä osatekijöitä huomioida rikostutkinnassa.201 Pakottami-

sen tunnusmerkistön täyttyminen vaikuttaa edellyttävän teolta konkreettisuutta, kun taas 

pakkoavioliittotilanteissa pakottaminen voi olla abstraktia ja jatkuvaa.  

 

Lisäksi on huomioitava, ettei RL 25:8:n mukaan pakottamisen yritys ole rangaistava. Istan-

bulin sopimuksen 37 artiklan 2 kohdassa edellytetään sopimusvaltioiden kriminalisoivan 

myös aikuisen tai lapsen tahallinen houkutteleminen ulkomaille tarkoituksena pakottaa hä-

net avioliittoon. Se, ettei pakottamisen yritystä ole säädetty rangaistavaksi vaikeuttaa pa-

kottamissäännöksen soveltumista houkuttelutarkoituksessa tehdyn avioliittoon pakotta-

misen osalta. Oikeusministeriön arviomuistiossa esitetään teoreettinen mahdollisuus siitä, 

että houkuttelurikos tulisi rangaistavaksi avunantona pakottamiseen.202 Avunannosta ran-

kaiseminen kuitenkin edellyttää pääteon tunnusmerkistönmukaisuutta203 eli käytännössä 

sitä, että pakkoavioliitto solmittaisiin. Tässäkin yhteydessä on toki huomioitava pakotta-

missäännöksen asema yleissäännöksenä. Siten houkuttelurikos voi tulla rangaistavaksi ih-

miskauppasääntelyn nojalla. Kuitenkin ʹ kuten edellä ihmiskauppalainsäädännön 

 
198 Ibid.  
199 Hansen et al. 2016, s. 76.   
200 Brå-rapport 2012:1, s. 25. 
201 Ibid., s. 44. 
202 OM 2021:29, s. 74. 
203 HE 44/2002 vp, s. 149. 
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käsittelyn yhteydessä on todettu ʹ on pakkoavioliitto ihmiskaupasta erillinen ilmiö, joka 

vain osassa tapauksista täyttää ihmiskaupankaan tunnusmerkistön. Sääntely ei siis tältä-

kään osin ole aukotonta tai selkeää.  

 

Pakottamissäännöksen käytännön soveltamishaasteista huolimatta on siitä löydettävissä 

myös pakkoavioliittotilanteisiin soveltuvia elementtejä. Tunnusmerkistö on avoin ja esi-

töidenkin mukaan hyvin monet oikeudettomat painostuskeinot tulevat kysymykseen.204 

Tunnusmerkistön täyttymisen arvioinnin kannalta olennaista on käytetyn pakotuskeinon 

yhteys uhrin tahdonmuodostukseen eli teon seuraukseen. Oikeudeton pakottaminen väki-

vallalla tai uhkauksella sekä pakon seuraus eli pakotetun avioliiton solmiminen voivat tulla 

kyseeseen monenlaisissa pakkoavioliittotilanteissa. Näin ollen kyseeseen voivat tulla myös 

juridisesti pätemättömät avioliitot, kuten uskonnollisin tai kulttuurisin menoin solmitut lii-

tot tai muut avioliiton kaltaiset olosuhteet.205 Oikeusministeriön arviomuistiossa avoimen 

tunnusmerkistön eduksi on nähty sääntelyn aukkokohtien välttäminen.206 Harmillisesti kui-

tenkin vaikuttaa siltä, että nimenomaan tunnusmerkistön avoimuus ja lainsoveltajalle jä-

tetty tulkintamahdollisuus ovat johtaneet pakottamissäännöksen osalta soveltamiskäytän-

nössä asetettuun korkeaan kynnykseen207. Tämän myötä pakkoavioliittotilanteet, jotka ei-

vät täytä ihmiskaupan tunnusmerkistöä, ovat tosiasiassa vaarassa jäädä rikoslain sovelta-

misalan ulkopuolelle.   

 

3.2.4 Laittoman uhkauksen tunnusmerkistön soveltuvuus 
 
Pakottamisen lisäksi henkilön pakottaminen avioliittoon tahtonsa vastaisesti esimerkiksi 

väkivallalla tai muulla tavoin uhkaamalla208, voi täyttää laittoman uhkauksen tunnusmer-

kistön. Laittomasta uhkauksesta säädetään myös rikoslain 25 luvussa, jonka 7 §:n mukaan: 

 
204 HE 94/1993 vp, s. 111. 
205 Ks. esim. OM 2021:29, s. 73. 
206 OM 2021:29, s. 74. 
207 Ks. esim. Hong 2019, s. 44ʹ45. 
208 Mikäli uhkaamiseen liittyy myös fyysistä väkivaltaa, voi teko täyttää pahoinpitelyrikoksen tun-
nusmerkistön. Toisaalta pahoinpitelystä voidaan RL 21:5:n mukaan tuomita muun ohella se, joka 
ruumiillista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä. Lain esitöiden (HE 94/1993 vp, s. 
95) mukaan tekotavassa on kyse seurauksen aiheuttamisesta, joka voi olla fyysisen tai psyykkisen 
terveyden vahingoittamista. Pahoinpitely on rangaistava vain tahallisena. Lisäksi on huomioitava, 
että pakolla solmitussa avioliitossa on riski suhteen aikana jatkuvasta erilaisesta ja -asteisesta väki-
vallasta (Toivonen 2017, s. 16).  
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Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa 

olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä hen-

kilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomit-

tava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta209, laittomasta uh-

kauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

 

Tunnusmerkistö edellyttää aseen nostamista toista vastaan tai rikoksella uhkaamista. Uh-

kaamisella tarkoitetaan mielikuvan luomista seurauksesta, jonka uhkaaja itse tai jonkun 

toisen välityksellä aikoo toteuttaa ja kykenee toteuttamaan uhatulle itselleen tai muulle 

henkilölle, jos tämä muu henkilö on uhattuun nähden sellaisessa asemassa, että uhatulla 

on perusteltu syy pelätä hänen henkilökohtaisen turvallisuutensa tai omaisuuden olevan 

vakavassa vaarassa.210 Uhkaamisen on liityttävä henkilökohtaiseen turvallisuuteen tai 

omaisuuteen kohdistuviin rikoksiin, joita ovat esimerkiksi henkirikokset, pahoinpitelyrikok-

set, seksuaalirikokset sekä varkaus- ja vahingontekorikokset.211  

 

Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää teko-olosuhteiden arvioimista sen kannalta, onko 

uhrilla perusteltu syy pelkoon sekä aiheuttaisiko uhkauksen toteutuminen vakavan vaaran. 

Perusteltu syy pelätä omasta tai toisen puolesta täyttyy, mikäli pelkääminen on uhatun 

henkilökohtaisesta näkökulmasta aiheellista. Laiton uhkaus on rangaistavaa tahallisena, jo-

ten uhkaajan on miellettävä varsin todennäköiseksi se, että uhattu pelkää tai kokee uh-

kauksen vakavasti otettavana.212 Vaaran vakavuudella viitataan uhrin käsitykseen sekä ri-

koksen vakavuudesta213 että sen todennäköisyydestä. Todennäköisyyden alarajana voi-

daan pitää uhkauksen vakavana ottamista, vaikka uhkaus miellettäisiinkin todennäköisesti 

 
209 Laiton uhkaus on pakottamisen tunnusmerkistön tavoin yleissäännös, joka syrjäytyy ankaram-
man rangaistuksen tullessa kyseeseen.  
210 Melander 2022, s. 863ʹ864. Täysin ulkopuoliseen kohdistuva uhkaus ei täytä laittoman uhkauk-
sen tunnusmerkistöä.  
211 Muunlaisella rikoksella uhkaamisen ei katsota aiheuttavan sellaista pelotevaikutusta suhteessa 
uhattuun, jolloin rangaistukseen tuomitsemiseen pelkästään uhkauksen esittämisestä olisi riittä-
västi aihetta. HE 68/1966 vp, s. 13. 
212 Melander 2022, s. 864. 
213 Vaaran vakavuus voi merkitä esimerkiksi vahingon suuruutta tai rikoksen vakavuutta. Esimerkiksi 
tappamisella uhkaaminen on vakavalla vaaralla uhkaamista silloinkin, kun uhattu mieltää todennä-
köisyyden vähäisenä. Vastaavasti mitä todennäköisemmältä uhattu rikos vaikuttaa uhatun näkö-
kulmasta, sitä vähäisempi rikos voi olla. Ibid. 
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katteettomaksi.214 Rikoksella uhkaamisena rangaistavan teon arviointi tapahtuu sen henki-

lön kannalta, johon uhkaus on kohdistunut.215  

 

Pakottaminen ja laiton uhkaus voivat pakkoavioliittotapauksissa kietoutua yhteen ja lisäksi 

säännöksissä kuvatut teot ovat lähellä toisiaan. Laiton uhkaus eroaa säännöksen esitöiden 

mukaan pakottamisrikoksesta siten, että pakottamisrikos tulee kyseeseen silloin, kun 

uhattu rikoksentekijän pelottamana suostuu tekemään, sietämään tai jättämään teke-

mättä jotakin, mutta jos hän ei taivu uhkaajan vaatimukseen, voi laiton uhkaus tulla kysee-

seen.216 Lisäksi pakottamiseen voi syyllistyä muullakin tavoin kuin rikoksella uhaten. Pakot-

tamissäännös on näin ollen laittoman uhkauksen tunnusmerkistöä avoimempi. 

 

Laittoman uhkauksen rangaistussäännöksellä pyritään suojaamaan sellaisilta uhkauksilta, 

jotka ovat omiaan aiheuttamaan pelkoa ja voivat antaa aiheen jokapäiväisiä toimia häirit-

sevään varuillaanoloon tai erityisiin varokeinoihin.217 Pakkoavioliittojen ja kunniaan liitty-

vän väkivallan yhteisöllisessä kontekstissa sosiaalinen kontrolli voi rajoittaa yksilön itse-

määräämisoikeutta siten, että hän joutuu punnitsemaan toimintavaihtoehtojaan yhteisön 

hyväksymien ja noudattamien siveyssäännösten mukaisesti.218 Uhka voi julki lausumatto-

manakin aiheuttaa pelkoa ja kaventaa yksilön toimintamahdollisuuksia ja itsemääräämisoi-

keutta.219 Varuillaanolo voi olla myös sisäistetyn itsekontrollin seurausta. Laittoman uh-

kauksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on kuitenkin huomattava, että tekijän on 

uhattava uhria nimenomaan rikoslaissa rikokseksi määrätyllä teolla. Pakkoavioliittotapauk-

sissa uhrin kokema uhka tai painostus esiintyy tätä vastoin tyypillisesti hienovaraisena ja 

abstraktina, vaikka toiminnan seuraukset voivat olla hyvinkin konkreettisia.220  

 

Samoin kuin pakottaminen, on laiton uhkaus lähtökohtaisesti asianomistajarikos, josta 

syyttäjä voi RL 25:9.1:n mukaan nostaa syytteen vain, jos asianomistaja ilmoitta asian 

 
214 Melander 2022, s. 864. 
215 HE 68/1966 vp, s. 13. 
216 Ibid. 
217 Ibid., s. 13. 
218 Hong 2019, s. 92ʹ93. 
219 Törmä ʹ Tuokkola ʹ Hurtig 2013, s. 80. 
220 Toivonen 2017, s. 15. 
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syytteeseen pantavaksi, teossa on käytetty hengenvaarallista välinettä tai jos erittäin tär-

keä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.221 Pakkoavioliiton uhriksi joutuneella henkilöllä 

voi olla korkea kynnys aloittaa rikosprosessi läheisiään vastaan ja esteenä voi olla pelko 

yhteisön ulkopuolelle jäämisestä tai toisen perheenjäsenen turvallisuudesta.222 Rikoksen 

ilmoittamatta jättämisen taustalla voi olla myös huoli omasta taloudellisesta pärjäämisestä 

tai perheen lapsista taikka epäilys viranomaisprosessista saatavista hyödyistä.223  

 

Kunniaväkivaltaan ja pakkoavioliittoihin liittyvissä laittomissa uhkauksissa voitaisiin näh-

däkseni katsoa erittäin tärkeän yleisen edun edellyttävän syytteen nostamista asianomis-

tajan haluttomuudesta riippumatta. Erittäin tärkeän yleisen edun merkityssisältö edellyt-

tää kuitenkin kokonaisharkintaa, jolloin huomiota kiinnitetään ainakin rikoksen törkeyteen 

ja yhdenvertaisuuden vaatimukseen.224 Tämän tyyppisissä rikoksissa kyse on usein alistus-

suhteesta, jossa uhri voi olla haavoittuvassa asemassa ja siksi haluton ilmoittamaan rikosta 

syytteeseen pantavaksi. Yleiselle edulle merkityssisältöä annettaessa tulisi huomiota kiin-

nittää siihen, onko asianomistajan kanta syntynyt vapaaehtoisesti ja onko asianomistajalla 

jokin perusteltu syy pelätä rikoksentekijää.225 On kuitenkin huomioitava, että käytännössä 

syyttäjän on hankalaa päätellä asianomistajan passiivisuuden johtuvan juuri häneen koh-

distuvasta painostuksesta, etenkin pakkoavioliittotilanteissa, joissa painostus voi olla hie-

novaraista ja yhteisön useampien jäsenten harjoittamaa. Lisäksi yleisen edun vaatimus on 

aina syyttäjän harkittavissa, jolloin rikosprosessin eteneminen ʹ ja täten uhrin oikeuksien 

toteutuminen ʹ voi olla sattumanvaraista.  

 

Edellä mainittujen näkökohtien nojalla nähdäkseni konkretiaa ja välittömyyttä edellyttävä 

laittoman uhkauksen tunnusmerkistö ei ole parhaiten sovellettavissa moninaiseen 

 
221 Lisäksi RL 25:9.2:n mukaan syyttäjä saa nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on 
kohdistunut henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi tai se on kohdistunut henkilöön hänen julkisen 
luottamustehtävänsä vuoksi.  
222 Toivonen 2017, s. 15. Myös aikaisemmat uhkaukset tai väkivaltakokemukset voivat vaikuttaa 
ilmoitushaluttomuuteen.  
223 Lidman 2015, s. 68.  
224 Hong 2019, s. 50. 
225 Ks. HE 6/1997 vp, s. 190, jossa todetaan, että syyttäjän havaitessa asianomistajaan kohdistuvaa 
painostusta, on hänen varmistettava asianomistajan päätöksen syntyneen omasta vapaasta tah-
dostaan ja tarvittaessa pyytämään asianomistajalta perusteluja päätökselleen sekä tarvittaessa 
nostettava asiassa syyte.  
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pakkoavioliittoilmiöön, jossa painostaminen voi olla abstraktia. Tunnusmerkistö rajaa ulko-

puolelleen yhteisöllisen ja ajallisen kontekstin. Jotta avioliittoon pakottamisesta tulisi to-

dellisuudessa rangaistavaa, täytyisi tapauksiin liittyvä yksilön tasa-arvoon ja yhdenvertai-

suuteen vaikuttava yhteisöllinen väkivalta ymmärtää rikosoikeudellisesti merkittävänä ju-

ridisena ilmiönä, joka tulisi huomioida kriminalisoinnissa tehokkaasti.226  

 

3.3 Pakkoavioliittojen sääntelyn muutostarpeiden viimeaikainen tarkastelu 
 
Hallitusohjelmassa Osallistava ja osaava Suomi ʹ sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti 

kestävä yhteiskunta mainitaan tarve selvittää pakkoavioliittojen kriminalisointi turvallisen 

oikeusvaltion ja rikosuhrien aseman parantamiseksi.227 Tarve arvioida pakkoavioliittojen 

kriminalisointia kumpuaa lisäksi Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten valvontatoi-

mielinten raporteissa ilmaistujen Suomen lainsäädäntöratkaisujen kehityskohteista. Esi-

merkiksi YK:n ihmisoikeuskomitea on 1.4.2021 Suomea koskevassa suosituksessaan kos-

kien KP-sopimuksen täytäntöönpanoa todennut, että Suomen tulisi nimenomaisesti krimi-

nalisoida pakkoavioliitto osana naisiin kohdistuvan väkivallan tehokkaampaa ehkäisyä ja 

torjuntaa.228  

 

Myös Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa valvova naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä GREVIO on Suomea koskevassa seurantara-

portissaan todennut, ettei avioliittoon pakottamisen sääntely ihmiskaupparikoksena tai pa-

kottamisena kata tarpeeksi hyvin pakkoavioliittotilanteita.229 GREVIO kannustaakin230 Suo-

mea kriminalisoimaan pakkoavioliitot omana rikosnimikkeenään, jotta niiden erityinen 

luonne tulisi huomioiduiksi riittävällä tasolla.231 Kehotuksen taustalla on lisäksi pyrkimys 

rangaistussäännökseen, joka olisi toimiva myös lainvalvontaviranomaisten ja 

 
226 Lidman 2015, s. 16. 
227 Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019, s. 88ʹ89.  
228 Human Rights Committee 3.5.2021, s. 4ʹ5. Tässä yhteydessä viitataan KP-sopimuksen 2, 3, 6, 7 
ja 26 artikloihin.  
229 GREVIO Baseline Evaluation Report Finland 2019, s. 44. GREVIO:n mukaan tämä on seurausta 
siitä, että ihmiskaupparikoksissa tarkoituksen arviointi painottuu seksuaalisen hyväksikäyttöön pa-
rituksen merkityksessä. 
230 �ůŬƵƉĞƌćŝŶĞŶ�ĞŶŐůĂŶŶŝŶŬŝĞůŝŶĞŶ�ƚĞƌŵŝ�ŽŶ�͞ƐƚƌŽŶŐůǇ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ͘͟ 
231 GREVIO Baseline Evaluation Report Finland 2019, s. 45. 
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tuomioistuinten näkökulmasta.232 Suomen kommenteissa raporttia koskien ei mainita pak-

koavioliittojen kriminalisointia233 eikä myöskään Istanbulin sopimuksen 67 artiklan mukai-

nen osapuolten komitea palaa aiheeseen Suomelle antamassaan suosituksessa Istanbulin 

sopimuksen täytäntöönpanosta.234 

 

Pakkoavioliittojen ehkäisyn ja torjunnan tilannekuvan päivittämistä ja jatkopiteiden kartoi-

tusta varten oikeusministeriön pyynnöstä laadittiin selvitystä jo vuonna 2017.235 Sittemmin 

oikeusministeriö on julkaissut Pakkoavioliitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset -oppaan, 

jonka tarkoitus on auttaa viranomaisia tunnistamaan pakkoavioliittojen mahdolliset uhrit 

ja lisätä tietoa avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta.236 Lisäksi viime aikoina toteu-

tetut siviililainsäädännölliset muutoshankkeet ovat korostaneet pakkoavioliittojen torjun-

nan tärkeyttä ja painottaneet avioliittoon pakottamisen olevan ihmisoikeusloukkaus.237 

 

Lainsäädännön muutostarpeiden arviointi on käynnissä oikeusministeriössä ja siihen liit-

tyen on julkaistu Arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta238. Arviomuis-

tiossa tarkastellaan avioliittoon pakottamisen nykytilaa kansainvälisten velvoitteiden näkö-

kulmasta sekä arvioidaan eri avioliittoon pakottamisen rangaistussääntelyn toteuttamis-

vaihtoehtoja. Oikeusministeriön arviomuistiossa on ehdotettu avioliittoon pakottamisen 

rangaistussääntelyyn seuraavat vaihtoehdot: 

 

1. Katsotaan, että voimassa olevat rikoslain säännökset ovat riittävän kattavat eikä 

niitä ole tarpeen muuttaa tai täsmentää. 

 
232 Ibid. 
233 Final comments of the Government of Finland 28.6.2019.  
234 �ŽŵŝƚƚĞĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƌƚŝĞƐ͛�ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ϯϬ͘ϭ͘ϮϬϮϬ͘ 
235 Toivonen 2017. 
236 Oikeusministeriö: Pakkoavioliitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset. Lisäksi, kuten edellä on 
mainittu, oikeusministeriössä on käynnissä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 
2020ʹ2021, jossa käsitellään esimerkiksi kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyä sekä pyri-
tään parantamaan uhrin ohjautumista tukipalveluihin (OM 2020:15). 
237 Ks. esim. HE 172/2021 vp, s. 13 ja 15 (pakottamalla solmitun avioliiton purkamista koskeva eril-
lissääntely), HE 211/2018 vp (alaikäisenä avioitumista varten haetun poikkeuslupamahdollisuuden 
poistaminen laista). Lisäksi hankkeet koskien ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädän-
nön uudistamista (hankenumero STM054:00/2020), sekä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuu-
distus (ks. HE 13/2022 vp) voivat välillisesti vaikuttaa pakkoavioliiton uhrin oikeuksien toteutumi-
seen.  
238 OM 2021:29. 
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2. Rikoslain ihmiskauppaa koskevaa säännöstä (RL 25:8) täsmennetään siten, että 

säännökseen lisätään teon tarkoitukseksi avioliittoon pakottaminen. 

3. Avioliittoon pakottaminen säädetään erikseen rangaistavaksi rikoslain pakotta-

mista koskevassa säännöksessä (RL 25:8) erillisessä momentissaan (A). Avioliittoon 

pakottaminen säädetään yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi (RL 25:9) (B).  

4. Avioliittoon pakottamisesta säädetään erillinen rangaistussäännös rikoslakiin.239  

 

�ƌǀŝŽŵƵŝƐƚŝŽŶ�ũŽŚƚŽƉććƚƂŬƐŝƐƐć�ƚŽĚĞƚĂĂŶ͕�ĞƚƚĞŝ�ƐĂĂƚĂǀŝůůĂ�ŽůĞ�͟ŬĂƚƚĂǀĂĂ�ƚĂƉĂƵƐ- tai tilasto-

tietoa tai muuta perƵƐƚĞĞůůŝƐƚĂ�ƐĞůǀŝƚǇƐƚć͕͟�ũŽŶŬĂ�ŶŽũĂůůĂ�ǀŽŝƚĂŝƐŝŝŶ�ŬĂƚƐŽĂ�ƉĂŬŬŽĂǀŝŽůŝŝƚƚŽũĞŶ�

ilmiönä lisääntyneen tai muuttuneen merkittävästi viime vuosina. Lisäksi todetaan avioliit-

toon pakottamisen olevan jo voimassa olevan rikoslain mukaisesti rangaistavaa, eikä avio-

liittoon pakottamisen katsota jäävän näiden rikoslain säännösten katvealueelle siten, ettei 

rangaistusvastuu tavoittaisi pakkoavioliittoja.240 Erilliskriminalisoinnin merkitys nähdään lä-

hinnä symbolisena, joten sille ei katsota olevan perusteita. Rikoslain täsmentämisen edellä 

kuvatusti katsotaan tästä huolimatta voivan tulla kyseeseen ja arviomuistiossa nähdään 

tässä suhteessa käyttökelpoisimpana ratkaisuna lisätä RL 25:3:n ihmiskauppasäännökseen 

avioliittoon pakottaminen teon tarkoitukseksi. Tällöin jo valmiiksi laajan joukon tekotapoja 

kattavan ihmisoikeussäännöksen soveltuminen avioliittoon pakottamiseen ei olisi sidottu 

sen arviointiin, onko henkilö saatettu ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.241 

 

Arviomuistiosta annetuissa lausunnoissa vähemmistö oli sitä mieltä, että nykyiset rikoslain 

säännökset ovat kattavia, eikä tarvetta muutoksille tai täsmennyksille ole.242 Suurin osa 

lausunnon antaneista pitivät perustelluimpana vaihtoehtona avioliittoon pakottamisen 

rangaistavuuden sääntelyn osalta, että rikoslain ihmiskauppaa koskevaa säännöstä täs-

mennetään lisäämällä siihen avioliittoon pakottaminen teon tarkoituksena.243 Joissain 

 
239 OM 2021:29, s. 87.  
240 /ďŝĚ͘��ƌǀŝŽŵƵŝƐƚŝŽƐƐĂ�ƚŽĚĞƚĂĂŶ�ƌŝŬŽƐůĂŝŶ�ǀŽŝŵĂƐƐĂ�ŽůĞǀŝĞŶ�ƐććŶŶƂƐƚĞŶ�͟ŬĂƚƚĂǀĂŶ�ĂǀŝŽůŝŝƚƚŽŽŶƉĂͲ
ŬŽƚƚĂŵŝƐƚĞŽƚ�ůĂĂũĂůƚŝ͘͟ 
241 Ibid., s. 88. 
242 Ks. Helsingin poliisilaitoksen lausunto 14.01.2022 sekä Miesten tasa-arvo ry:n lausunto 
21.12.2021. 
243 Ks. esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 14.1.2022, Maahanmuuttoviraston lau-
sunto 12.1.2022, Oulun käräjäoikeuden lausunto 12.1.2022, Poliisihallituksen lausunto 3.1.2022 ja 
Rajavartiolaitoksen lausunto 2.12.2021.  
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lausunnoissa annettiin sijaa myös mahdollisuudelle säätää avioliittoon pakottamisen ran-

gaistavuudesta pakottamissäännöksen yhteydessä omassa momentissaan244 tai avioliit-

toon pakottamisen säätämistä yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi.245 Osassa annetuissa 

lausunnoissa katsotaan ihmiskaupan tunnusmerkistön soveltuvan parhaiten pakkoaviolii-

ton kriminalisoinnille, mutta tunnusmerkistöön lisättävän sanamuodon tulisi arviomuistion 

ĞŚĚŽƚƚĂŵĂŶ�͟ƉĂŬŽƚƚĂŵŝƐĞĞŶ�ĂǀŝŽůŝŝƚƚŽŽŶ�ͬ�ƉĂŬŽƚƚĂĂŬƐĞĞŶ�ĂǀŝŽůŝŝƚƚŽŽŶ͟�ƐŝũĂĂŶ�ŽůůĂ�͟ƐĂĂƚƚĂͲ

ŵŝŶĞŶ� ĂǀŝŽůŝŝƚƚŽŽŶ͕͟� ũŽŬĂ� ŚƵŽŵŝŽŝ� ƉĂƌĞŵŵŝŶ� ĞƌŝůĂŝƐĞƚ� ƚƵŶŶŝƐƚĞƚƵƚ� ƉĂŬŬŽĂǀŝŽůŝŝƚŽŶ� ŵƵŽͲ

dot.246 Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman lausunnon mukaan ihmiskauppaa koske-

van säännöksen täsmentäminen edistäisi ja selkiyttäisi säännöksen sovellettavuutta, mutta 

tällöin olisi varmistettava, ettei lakiin jää oikeusturvaa heikentäviä tai vaarantavia aukkoja, 

ja mikäli tällaisia puutteita on tiedettävästi jäämässä säännökseen, tulisi avioliittoon pakot-

tamiselle säätää erillinen rangaistussäännös rikoslakiin.247  

 

Matti Tolvanen on Itä-Suomen yliopiston antamassa lausunnossa puoltanut pakkoavioliiton 

lisäämistä ihmiskaupan muodoksi RL 25:3 §:ään (ja 25:3 a §:ään). Tolvasen mukaan nimen-

omaisen ja erillisen säännöksen haasteena olisi sen hankala toteuttaminen ja pulmallisuus 

laillisuusperiaatteen kannalta. Tolvasen mukaan rikoslainsäädäntö ŽŶ�͟ĂŶŬŬƵƌŽŝƚĂǀĂ�ƚƵƚŬŝƚͲ

ƚƵƵŶ�ũĂ�ĂŶĂůǇƐŽŝƚƵƵŶ�ƚŝĞƚŽŽŶ͕�Ğŝ�ŚǇǀćć�ƚĂƌŬŽŝƚƚĂǀŝŝŶ�ƉŽůŝŝƚƚŝƐŝŝŶ�ŝƐŬƵƐĂŶŽŝŚŝŶ͘͟248 Amnesty In-

ternationalin Suomen osasto on tätä vastoin lausunnossaan todennut, ettei yleisyysarvion 

puuttuminen ole pätevä syy lainsäädännön kehittämisen toteuttamatta jättämiselle, sillä 

ihmisoikeusloukkausten torjumisen velvoite koskee myös ilmiöitä, jotka tulevat viranomai-

sen tietoon harvoin.249 Myös Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori 

Minna Kimpimäki toteaa antamassaan lausunnossa, että silloin, kun on kyseessä vakava 

ihmisoikeusloukkaus, ei sääntelyn yhteiskunnallisen tarpeen arviointia tule tehdä tapaus-

määriä koskevien olettamusten pohjalta.250 Edelleen Naisjärjestöjen keskusliiton anta-

massa lausunnossa todetaan, että rangaistavaksi tarkoitetun toiminnan selventäminen 

 
244 Ks. Helsingin käräjäoikeuden lausunto 10.1.2022. 
245 Ks. Rovaniemen hovioikeuden lausunto 12.1.2022. 
246 Ks. Suomen Asianajajaliiton lausunto 13.1.2022.  
247 Ks. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto 14.1.2022.  
248 Itä-Suomen yliopiston lausunto 11.1.2022, s. 1. 
249 Amnesty International Suomen osaston lausunto 12.1.2022, s. 2.  
250 Minna Kimpimäen lausunto 27.12.2021, s. 2. 
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lainsäädäntöprosessissa on välttämätöntä sekä uhrien oikeussuojan että viranomaisten 

toimintaedellytysten kannalta, ja tämän tulisi tapahtua ensisijaisesti säätämällä erillinen 

rangaistussäännös.251 Myös Itä-Suomen hovioikeus on pitänyt erilliskriminalisointia perus-

telluimpana vaihtoehtona, sillä erillinen säännös helpoittasi ilmiön tunnistamista sekä sii-

hen puuttumista jo esitutkintavaiheessa. Lisäksi tämä ratkaisu olisi lausunnon mukaan lail-

lisuusperiaatteen kannalta selkeämpi, kuin sääntely jo valmiiksi monimutkaisen ihmiskaup-

palainsäädännön nojalla.252 Myös Oikeuskanslerinvirasto ja Syyttäjälaitos ovat antamissaan 

lausunnoissa pitäneet oikeustilan selkeyttämistä avioliittoon pakottamisen rangaistavuu-

den osalta tärkeänä, sillä tulkintaongelmilta voitaisiin välttyä, kun rangaistavuus ilmenisi 

suoraan laista. Toteuttamiskeinoina on nähty joko erillinen rangaistussäännös tai rikoslain 

ihmiskauppaa koskevan säännöksen täsmentäminen.253  

 

Pakkoavioliittoihin liittyvän kriminalisoinnin nykytilasta tehty selvitys yhdessä siitä annet-

tujen lausuntojen kanssa herättää tervetullutta keskustelua avioliittoon pakottamisen ran-

gaistavuudesta. Arviomuistiossa rangaistavuuden nykytilaa on arvioitu kattavasti, mutta 

katsoisin, että muutosvaihtoehdoista etenkin erilliskriminalisointia olisi voinut arvioida mo-

nipuolisemminkin. Seuraavassa alaluvussa on tarkoitus syventyä Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

lainsäädäntöratkaisuihin, joissa avioliittoon pakottamisen rangaistavuus ilmenee nimen-

omaisesti laista. 

 

3.4 Oikeusvertailevia näkökohtia ʹ näkökulmana sääntely eräissä muissa Pohjois-

maissa 

 
3.4.1 Ruotsi 
 
Ruotsissa on 1.7.2014 lähtien ollut voimassa pakkoavioliittoja koskeva erilliskriminali-

sointi.254 Ruotsin rikoslain (Brottsbalk 1962:700, jäljempänä  BrB) 4 luvun 4 c §:n 1 momen-

tin mukaan avioliittoon pakottamisesta tuomitaan enintään neljäksi vuodeksi vankeuteen 

 
251 Naisjärjestöjen keskusliiton lausunto 21.12.2021, s. 2.  
252 Itä-Suomen hovioikeuden lausunto 10.1.2021, s. 3. 
253 Syyttäjälaitoksen lausunto 12.12.2021 ja Oikeuskanslerinviraston lausunto 12.1.2022. 
254 Säännös on toissijainen suhteessa BrB:n 4:1 a §:ssä säädettyyn ihmiskauppaan (ks. SFS 2020:349, 
Lag om ändring i brottsbalken). Ihmiskauppa puolestaan on toissijainen suhteessa BrB:n 4:1 §:ssä 
säädettyyn ihmisryöstöön (människorov). 
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se, joka muussa kuin 1 a §:ssä (ihmiskauppasäännös) tarkoitetussa tapauksessa lainvastai-

sella pakottamisella (olaga tvång) tai toisen haavoittuvaista asemaa hyväksikäyttämällä saa 

henkilön solmimaan avioliiton (förmår en person att ingå ett äktenskap), joka on voimassa 

valtiossa, jossa avioliitto solmitaan, tai valtiossa, jonka lain mukaan avioliitto solmitaan, 

taikka valtiossa, jonka kansalainen ainakin toinen puolisoista on tai jossa ainakin toisella 

puolisoista on kotipaikka. Säännöksen 2 momentin mukaan 1 momentissa säädetty koskee 

myös henkilöä, joka 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pakottaa jonkun solmimaan aviolii-

ton kaltaisen suhteen (en äktenskapsliknande förbindelse), jos se on solmittu ryhmän sisällä 

sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja joka 1) tarkoittaa, että osapuolia pidetään puolisoina 

ja niillä katsotaan olevan oikeuksia tai velvollisuuksia toisiinsa nähden, ja 2) sisältää sään-

nökset suhteen purkamisesta. Säännöksen 3 momentissa säädetään lapsiavioliittorikok-

sesta (barnäktenskapsbrott), joka tulee kyseeseen 1 tai 2 momentin mukaisissa tilanteissa, 

joissa pakottamisen kohteena oleva henkilö on alle 18-vuotias. Kyseeseen tulevat 3 mo-

mentin nojalla myös alle 18-vuotiaan salliminen solmia 1 tai 2 momentin mukainen suhde 

tai huolimattomuus sen selvittämisen suhteen, ettei toinen henkilö ole täyttänyt 18 

vuotta.255 BrB:n 4:10:ssä säädetään rangaistavaksi avioliittoon pakottamisen yritys, valmis-

telu ja salahanke256 (stämpling). 257  

 

Pakkoavioliittotilanteissa kyseeseen voi tulla myös BrB 29:2:n 10 kohdan mukainen erityi-

nen rangaistuksen koventamisperuste, mikäli rikoksen motiivina on ollut säilyttää tai pa-

lauttaa henkilön, perheen, suvun tai muun vastaavan ryhmän kunnia.258 Jo ennen säännök-

sen voimaantuloa motiivi voitiin ottaa huomioon rangaistusta mitattaessa. Tämä yhdessä 

koventamisperusteiden kanssa ei kuitenkaan riittävästi huomioinut kunniaan liittyvän 

 
255 Lapsiavioliittojen erilliskriminalisointi lisättiin lainsäädäntöön 1.7.2020 voimaan tulleella lailla 
(SFS 2020:349). Säännös nähtiin perusteltuna yhteiskunnallisena viestinä siitä, ettei lapsiavioliittoja 
hyväksytä, vaikkakin jo olemassa olleet rangaistussäännöt koskien avioliittoon pakottamista olisivat 
kattaneet ainakin suurimman osan lapsiavioliitoista. Lisäksi sen katsottiin olevan paremmin linjassa 
lapsen oikeuksien sopimuksen määräysten kanssa. Regeringens proposition 2019/20:131, s. 42. 
256 Termin suomennos lainattu OM 2021:29, s. 41.   
257 Lisäksi pakkoavioliittomatkalle erehdyttämisestä (vilseledande till tvångsäktenskapsresa) sääde-
tään BrB:n 4:4 d:ssä. Pakkoavioliittomatkalle erehdyttämisen yritys tai valmistelu eivät ole rangais-
tavia.  
258 Ruotsissa on lisäksi selvitetty tarvetta kunniaan liittyvien rikosten erilliskriminalisoinnista, jotta 
yhteiskunnallisen ongelman vakavuus tunnistettaisiin rikoslain tasolla ja sen erityispiirteet ʹ kuten 
yhteisöllisyys ʹ voitaisiin paremmin huomioida. Ks. Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU14, 
s. 80. 
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väkivallan erityispiirteitä, mikä ilmeni tuomioistuimissa epävarmuutena kunniaan liittyvään 

väkivaltaan liittyvien tekojen arvioinnissa. Näin ollen katsottiin olevan tarve lainsäädännön 

tasolla selventää, että kunniaan liittyvän väkivallan olosuhteita pidetään erityisen rangais-

tavana.259 Lisäksi taustalla oli ͟ŬƵŶŶŝĂƌŝŬŽƐƚĞŶ͟�ƵŚƌŝĞŶ�ĞƌŝƚǇŝƐĞŶ�ŚĂĂǀŽŝƚƚƵǀĂn aseman sekä 

niiden yhteyden ihmisoikeusloukkauksiin huomioiminen.260  

 

Ruotsissa avioliittoon pakottamista ja pakkoavioliittomatkalle erehdyttämistä koskevia 

tuomioita on annettu toistaiseksi vähän261, vaikka rikosilmoituksia tehdään vuosittain kym-

meniä ʹ esimerkiksi vuonna 2020 rikosilmoitusten määrä oli 82 ja vuonna 2021 puolestaan 

153.262 Kokonaisuudessaan vuonna 2015ʹ2020 tehdyistä 538263 rikosilmoituksesta koskien 

avioliittoon pakottamista ja pakkoavioliittomatkalle erehdyttämistä on vuosittain nostettu 

vain yhdestä neljään syytettä.264 Myöskään Ruotsin korkein oikeus ei toistaiseksi ole anta-

nut ratkaisuja avioliittoon pakottamisesta kyseisten rangaistussäännösten nojalla. Selityk-

senä rikosprosessin etenemisen haasteisiin on pidetty riittävien todisteiden puuttumista ja 

uhrin yhteistyöhaluttomuutta. Lisäksi pakkoavioliittotapausten tutkinta vaatii sellaisia eri-

tyistaitoja, resursseja ja sidosryhmäyhteistyötä, joita ei suhteellisen uuden rikostyypin tut-

kinnassa ole vielä riittävästi.265 Haasteista huolimatta pakkoavioliittojen sääntely nähdään 

tärkeänä osana tehokasta ja asianmukaista lainsäädäntöä.266 Lisäksi se on tärkeä työkalu 

siviilioikeudellisen sääntelyn ohella kunniaan liittyvän väkivallan torjunnassa ja selkeyttää 

oikeustilaa viranomaisten ja tuomioistuinten näkökulmasta.267 

 

 
259 Ruotsissa kunniaan liittyvään väkivaltaan ja sen ennaltaehkäisyyn alettiin kiinnittää huomiota 
kunniaväkivallan ja kunniakulttuurin uhrin Fadime Sahindalin tultua isänsä toimesta murhatuksi 
21.1.2002. Tällöin nostettiin esiin, että jotkut ihmiset Ruotsissa, erityisesti osa nuorista naisista, oli-
vat sukulaistensa äärimmäisessä hallinnassa. Regeringens proposition 2003/04: 48, s. 12. 
260 Regeringens proposition 2019/20:131, s. 32ʹ33.  
261 Ks. OM 2021:29, s. 42.  
262 Brå: statistik > anmälda brott. Esimerkiksi vuonna 2018 tehdyistä 131 rikosilmoituksesta koskien 
avioliittoon pakottamista tai pakkoavioliittomatkalle erehdyttämistä vain neljässä asia on edennyt 
langettavaan tuomioon. Ks. OM 2021:29, s. 42. 
263 Brå: statistik > anmälda brott.  
264 OM 2021:29, s. 42. Ks. myös SOU 2018:69, s. 342ʹ344. 
265 SOU 2018:69, s. 349. Myös Suomessa riittämättömät resurssit ja epäselvät toimintamallit voivat 
vaikuttaa siihen, miksi pakkoavioliitot jäävät suurilta osin tunnistamatta. Ks. esim. Hansen et al. 
2016, s. 89.  
266 SOU 2018:69, s. 59. 
267 Ibid., s. 87ʹ88. 
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GREVIO on Ruotsia koskevassa seurantaraportissaan todennut lainsäädännön noudattavan 

täysin (fully comply) Istanbulin sopimuksen 37 artiklan vaatimuksia. Seurantaraportissa on 

kuitenkin kiinnitetty huomiota pakkoavioliitoista nostettujen syytteiden ja annettujen tuo-

mioiden alhaiseen määrään suhteutettuna niistä tehtyihin rikosilmoituksiin. Erityisesti 

GREVIO pistää merkille, että sääntely kattaa juridisesti hyväksytyn avioliiton lisäksi esimer-

kiksi tavan tai perinteen johdosta solmitut avioliitot (customary marriages).268 Eri avioliit-

tokäsitysten huomioimisen lisäksi pakkoavioliittojen kriminalisointi kattaa Ruotsissa monet 

tekomuodot ʹ kuten pakottamisen ja haavoittuvaisen aseman hyväksikäyttämisen. Näiden 

osalta sääntely on jopa kattavampaa, kuin Istanbulin sopimuksen 37 artikla edellyttää.269  

 

Lakia täytäntöönpantaessa esitettiin huoli säännöksen suhteesta oikeusvarmuuteen.  Laki-

esityksiä Ruotsissa arvioiva lakineuvosto (Lagrådet) on pitänyt erityisen ongelmallisena 

sääntelyn ulottamista avioliiton kaltaisiin suhteisiin niiden soveltamisedellytysten ʹ kuten 

ryhmän sisällä sovellettavien sääntöjen ja ryhmän käsitteen ʹ rajaamisen vaikeuden 

vuoksi.270 Hallituksen mukaan kuitenkin ryhmän rajat muotoutuvat selkeästi määriteltyjen 

sääntöjen perusteella.271 Lisäksi lainsäädännön tehokkuuden on katsottu edellyttävän, että 

pakkoavioliittosääntely kattaa myös tietyin edellytyksin avioliiton kaltaiset suhteet. Mikäli 

kriminalisointi rajattaisiin vain juridisesti päteviin avioliittoihin, olisi lainsäädäntöä helppo 

kiertää.272 Kritiikkiä on kohdistettu kuitenkin myös mahdollisuuteen siitä, että lakia pide-

tään tiettyjä ryhmiä, kuten uskonnollisia ja kulttuurisia yhteisöjä leimaavana ja syrjivänä, 

mikä voi aiheuttaa yhteiskunnallisia jännitteitä.273 

 
268 GREVIO Baseline Evaluation Report Sweden 2019, s. 46. 
269 Samansuuntaisesti myös OM 2021:29, s. 46. 
270 Regeringens proposition 2013/14: 208, liite 12, s. 224. Rajaamisen vaikeuteen liittyy Lagrådetin 
mukaan esimerkiksi uskontoon perustuvien tapojen ja perinteiden muuttuminen ajan myötä ja nii-
den muotoutuminen eri tavoin eri maissa. Näin ollen samojen sääntöjen soveltaminen samaan us-
kontoon kuuluviin tai samaa perinnettä soveltaviin ryhmiin voisi olla ongelmallista.  
271  Regeringens proposition 2013/14: 208, s. 58. 
272 Ibid., s. 55. Lisäksi mikäli juridisesti pätemättömät avioliitot jätettäisiin rangaistavuuden ulko-
puolelle, jäisivät osan yhtä haavoittuvassa asemassa olevien uhrien oikeudet toteutumatta.  
273 Sayed 2015, s. 495. Myös Suvi Keskinen on tutkiessaan maahanmuuttajataustaisten naisten vä-
kivaltakokemuksia nostanut esiin maahanmuuttopoliittisen lainsäädännön ja suomalaisen yhteis-
kunnan käytäntöjen vaikutuksen naisten toimintamahdollisuuksia rajaavien epävarmuuden tilojen 
rakentumiseen. Keskinen huomauttaa, että tutkimuksen keskittyessä universaaleihin kokemuksiin, 
on keskiössä implisiittinen lähtökohta, joka perustuu valtaväestön kokemuksille. Tällöin riskinä on 
kulttuuristen tekijöiden ylikorostaminen sekä kokemusten toiseuttaminen. Keskinen 2012, s. 296ʹ
297 ja Keskinen 2015, s. 19. 
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Omina rikosnimikkeinään ja erillisissä tunnusmerkistöissään on erikseen kriminalisoitu 

avioliittoon pakottaminen, pakkoavioliittomatkalle erehdyttäminen sekä lapsiavioliitot. 

Avioliittoon pakottamista koskevassa säännöksessä viitataan ihmiskauppaa koskevaan BrB 

4:1a:ään. Lisäksi säännökset sisältävät keskinäisiä viittauksia toisiinsa. Näin ollen sääntely-

kokonaisuus voi olla vaikeasti hahmotettavissa, jolloin pakkoavioliittoihin puuttuminen voi 

ʹ vastoin sääntelyn tavoitetta ʹ hankaloitua. Toisaalta kuitenkin mahdolliseen vaikeasel-

koisuuteen voidaan vaikuttaa pakkoavioliiton uhriksi joutumisen riskien tunnistamista te-

hostamalla, viranomaisille koulutusta suuntaamalla sekä varhaisen puuttumisen malleja 

kehittämällä. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että lainsäädäntömuutoksilla on ollut pää-

osin symbolinen arvo sen viestijänä, ettei avioliittoon pakottamista eikä lapsiavioliittoja hy-

väksytä.274 Tarkoituksena on kuitenkin ollut kriminalisoida myös lievempi painostus, jolla 

henkilö pakotetaan avioliittoon ilman, että teko täyttäisi rikoslain muun säännöksen tun-

nusmerkistön. Mielestäni askel yhteisöllistä kontekstia huomioivampaan suuntaan on mer-

kittävä pakkoavioliittotilanteisiin puuttumisen sekä uhrin oikeuksien toteutumisen kan-

nalta.  

 

3.4.2 Norja 
 
Norja on jo vuonna 2003 päätynyt kriminalisoimaan avioliittoon pakottamisen (tvangsek-

teskap) erillisenä tekonaan.275 Norjan rikoslain (straffeloven) 253 §:n mukainen rangaistus-

maksimi on kuusi vuotta teosta, jossa väkivallalla, vapaudenriistolla tai muulla rikollisella 

tai oikeudettomalla teolla taikka sopimattomasti painostamalla pakotetaan toinen avioliit-

toon tai avioliiton kaltaiseen suhteeseen. Avioliiton kaltaiset suhteet sisällytettiin rangais-

tussäännökseen vasta 1.4.2021 voimaan tulleella säännöksellä.276 Avioliiton kaltaisen suh-

teen olemassaoloa arvioitaessa on säännöksen mukaan huomiota kiinnitettävä suhteen si-

tovuuteen ja kestävyyteen sekä osapuolten välisiin mahdollisiin oikeudellisiin, 

 
274 Sayed 2015, s. 485. Myös lain esitöiden mukaan pakkoavioliittojen kriminalisoinnin on tarkoitus 
toimia selkeämpänä viestinä tekijöille ja uhreille teon tuomittavuudesta. Rikoksen vakavuus on il-
maistava lainsäädännössä erityisellä kriminalisoinnilla, jonka rangaistusasteikko on tiukempi kuin 
rangaistussäännöksessä, jota sovellettiin pakkoavioliittotapauksiin ennen lakimuutosta. Regerin-
gens proposition 2013/14: 208, s. 51. 
275 Lov om straff (straffeloven, LOV-2005-05-20-28) 253 §.  
276 Ikraftsetting av lov 5. mars 2021 nr. 6 om endringer i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff. 
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uskonnollisiin, sosiaalisiin tai kulttuurisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Myös houkuttelu 

ulkomaille pakkoavioliiton tarkoituksessa on kriminalisoitu.277 Norjan rikoslain 15 ja 16 

§:ssä on lisäksi kriminalisointu avunanto avioliittoon pakottamiseen ja avioliittoon pakot-

tamisen yritys. Samoin lain 262 §:n 2 momentissa on vuonna 2018 voimaan tulleella sään-

nöksellä erikseen kriminalisoitu avioliiton tai sen kaltaisen suhteen solmiminen alle 16-vuo-

tiaan henkilön kanssa. Säännöksen mukaan teko on rangaistava myös silloin, kun tekijä ei 

ole tiennyt uhrin olevan alle 16-vuotias edellyttäen, että tekijää voidaan jollakin perusteella 

moittia tietämättömyydestään. Edelleen säännöksessä todetaan, että seuraamuksista voi-

daan luopua, jos puolisot ovat iältään ja kehitystasoltaan suunnilleen samalla tasolla.   

 

Ennen erilliskriminalisoinnin säätämistä avioliittoon pakottaminen oli Norjassa rangaista-

vaa pakottamisena. Tällöinkin avioliittoon pakottamisesta säädettiin nimenomaisesti 

omassa momentissaan.278 Lain esitöiden mukaan erilliskriminalisoinnin tarkoituksena oli lä-

hinnä yleisestävyyden kannalta selventää, että toisen henkilön pakottaminen avioliittoon 

on rikos. Esitöissä todetaan nimenomaisesti, ettei lakimuutoksen tarkoituksena ollut laa-

jentaa rangaistavan toiminnan alaa.279 GREVIO ei ole vielä julkaissut Norjaa koskevaa arvi-

ointiraporttiaan, mutta Norjan valtio on toimittanut GREVIO:lle omat seikkaperäiset kom-

menttinsa Istanbulin sopimuksen edellyttämistä toimista.280  

 

Avioliittoon pakottaminen on näkynyt myös korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä. 

Vuonna 2004 annetussa ratkaisussa oli kyse tapauksesta, jossa syytteen mukaan asianomis-

tajan isä ja veli olivat uhkaamalla surmata asianomistaja pakottaneet hänet avioliittoon 

vastoin hänen tahtoaan. Keskeisenä näyttönä tapauksessa toimi asianomistajan esitutkin-

nassa kertomat seikat. Oikeusprosessin edetessä hän ei kuitenkaan saapunut paikalle kärä-

jäoikeuden tai hovioikeuden istuntoihin. Korkein oikeus hylkäsi syytteet, sillä sen 

 
277 Lov om straff (straffeloven, LOV-2005-05-20-28) 253.2 §. 
278 Lov om straff (Straffeloven, LOV LOV-1902-05-22-10) 222.2 §. 
279 Ot.prp. nr. 22 (2008ʹ2009), s. 135.  
280 Report submitted by Norway 17.9.2020.  
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näkemyksen mukaan EIS 6 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukainen kontradiktorisuuden 

periaate ei toteutunut.281 

 

Vuonna 2006 Norjan korkein oikeus on antanut ratkaisun, jossa 17-vuotiaan asianomistajan 

isä ja velipuoli on tuomittu avioliittoon pakottamisen yrityksestä vankeuteen pakotettuaan 

asianomistajan avioliittoon Irakissa uhkaamalla, että muussa tapauksessa hänet tapetaan. 

Tapauksessa avioliitto solmittiin uskonnollisin menoin, joiden yhteydessä imaami on suo-

rittanut vihkimisen. Lisäksi tapauksessa oli ennen avioliiton solmimista solmittu avioliitto-

sopimus ja vihkimisen yhteydessä annettu avioliiton solmimiseen perinteisesti liittyvä lahja. 

Avioliitto ei kuitenkaan ollut Irakin oikeusjärjestelmän edellytysten mukaisesti pätevä, sillä 

sitä ei ollut virallisesti rekisteröity tuomioistuimessa. Koska avioliittoon pakottamista kos-

kevan erillissäännöksen rangaistavuus ei vielä tuolloin käsittänyt avioliiton kaltaisia suh-

teita, katsoi korkein oikeus ʹ vastoin käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioita ʹ  ettei isää 

ja velipuolta voitu tuomita avioliittoon pakottamisesta. Tästä huolimatta korkein oikeus 

tuomitsi vastaajat kahden sekä kahden ja puolen vuoden vankeustuomioihin pakottamisen 

yrityksestä. Ratkaisussa on painotettu, että yksilön oikeus päättää itse avioitumisesta on 

ihmisoikeutena turvattu. Lisäksi raskauttavana seikkana on huomioitu asianomistajan nuori 

ikä sekä pakottamisen keinon (surmaamisella uhkaaminen) törkeys, minkä lisäksi tekoon 

on liittynyt muitakin uhkailun muotoja. Lieventävänä seikkana on korostettu sitä, että teko 

on jäänyt yrityksen asteelle, sillä avioliitto ei ollut juridisesti pätevä, jolloin yrityksestä on 

rangaistava lievemmin kuin valmiista rikoksesta.282  

 

Vuonna 2014 annetussa vastaavanlaisessa tuomiossa isä on tuomittu yhden vuoden ja nel-

jän kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen avioliittoon pakottamisen yrityksestä, 

kun tämä on yrittänyt pakottaa 16-vuotiasta asianomistajaa solmimaan avioliiton. Ratkai-

sun mukaan pakkoavioliittoyritykseen on liittynyt jatkuvaa sosiaalista painostusta tytärtä 

kohtaan, minkä yhteydessä hänelle on kerrottu, ettei hänellä ole muuta vaihtoehtoa kuin 

avioitua. Avioliitosta kieltäytymisen on kerrottu aiheuttavan perheelle häpeää ja yhteisön 

 
281 Norjan korkeimman oikeuden ratkaisu HR-2004-01554-A. Korkein oikeus katsoi, ettei ole näy-
tetty toteen, että asianomistajaa olisi painostettu olemaan myötävaikuttamatta asian etenemi-
seen.  
282 Norjan korkeimman oikeuden ratkaisu HR-2006-00258-A. 
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ulkopuolelle jäämistä. Jo hovioikeudessa on todettu, että ajan mittaan jatkuneen sosiaali-

sen painostuksen tarkoitus on oletettavasti ollut uhrin vastustuksen murtaminen. Korkein 

oikeus on lisäksi todennut, että asianomistajan nuori ikä ja läheissuhde tekijään huomioi-

den hänen on täytynyt kokea tuomitun käytös erittäin vaikeaksi. Teko on jäänyt yritykseksi, 

sillä avioliittoa ei ole solmittu. Rikoksesta tuomittu on kuitenkin toteuttanut konkreettisia 

toimenpiteitä, kuten laatinut avioliittosopimuksen sekä ottanut yhteyttä uskonoppinee-

seen (mullahiin). Teon seurauksena asianomistaja oli äitinsä ja sisarensa kanssa muuttanut 

toiseen, salaiseen, osoitteeseen.283 

 

3.4.3 Tanska 
 
Tanskassa avioliittoon pakottaminen (tvangsægteskab) on kriminalisoitu pakottamissään-

nöksen (ulovlig tvang) yhteydessä, ja on muuta pakottamista ankarammin rangaistavaa. 

Tanskan rikoslain 260 §:n 1 momentin mukaan pakottamisesta tuomitaan sakkoon tai enin-

tään kahdeksi vuodeksi vankeuteen se, joka 1) väkivallalla tai sillä uhkaamalla, merkittävän 

vahingon aiheuttamisella omaisuudelle, vapaudenriistolla tai sillä, että esittää valheellisen 

väitteen rikollisesta teosta tai häpäisevästä olosuhteesta taikka paljastaa yksityiselämää 

koskevan tiedon, pakottaa toisen tekemään, sietämään tai olemaan tekemättä jotakin, tai 

joka 2) uhkaamalla ilmoittaa tai paljastaa rikollisen teon tai tehdä paikkansa pitävän hal-

ventavan väitteen pakottaa toisen tekemään, sietämään tai olemaan tekemättä jotakin ti-

lanteessa, jossa ilmoittamista tai paljastamista ei voida pitää oikeutettuna suhteessa siihen, 

mitä uhkaus koskee. Säännöksen toisen momentin mukaan teosta, jossa toinen pakotetaan 

menemään naimisiin tai solmimaan siviilioikeudellisesti pätemätön uskonnollinen avio-

liitto, tai muu avioliiton kaltainen suhde284, tai pysymään sellaisessa avioliitossa tai suh-

teessa, voidaan tuomita enintään neljän vuoden vankeusrangaistus.285 Avioliittoon pakot-

tamisen yritys on rangaistava Tanskan rikoslain 21 §:n ja 260 §:n nojalla. Erikseen ei ole 

kriminalisoitu ulkomaille houkuttelua pakkoavioliiton tarkoituksessa.  

 
283 Norjan korkeimman oikeuden ratkaisu HR-2014-00469-A. 
284 Lakimuutoksen yhteydessä vuonna 2013 uskonnolliset avioliitot rinnastettiin juridisesti päteviin 
avioliittoihin. Lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud 
og bortvisning (LOV nr 434 af 01/05/2013).  
285 Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr 1851 af 20/09/2021) 260.2 §. Ankarampaa rangaistusas-
teikkoa on perusteltu painottamalla sitä, että avioliittoon pakottaminen on vakava rikos, jolla puu-
tutaan vakavasti uhrin elämään (Forslag til Lov om ændring af straffeloven, kohta 3.2). 
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GREVIO on 24.11.2017 antanut arviointiraporttinsa Tanskaa koskien. Arviointiraportissa to-

detaan, että huolimatta Tanskassa saavutetuista suurista edistysaskelista naisten ja mies-

ten tasa-arvon saavuttamisessa lainsäädännön ja käytännön tasoilla, on edelleen olemassa 

todellinen tarve jatkaa naisiin kohdistuvan väkivallan eri ilmenemismuotojen tutkimista su-

kupuoleen perustuvana ilmiönä. Tässä yhteydessä huomautetaan pakkoavioliittojen ole-

van tällainen ʹ suhteettoman paljon naisiin vaikuttava ʹ väkivallan muoto.286 GREVIO kan-

nustaakin antamassaan arviointiraportissa Tanskan viranomaisia tekemään tutkimusta 

pakkoavioliitoista, jotta niiden yleisyys ja sukupuolittunut luonne tunnistettaisiin. Lisäksi se 

kannustaa yleisellä tasolla jatkamaan lainsäädäntötoimien arviointia täytäntöönpanon, te-

hokkuuden ja uhrien kokemuksen tyytyväisyydestä (victim satisfaction) arvioimiseksi.287 

 

Verrattuna edellä mainittuihin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tehtyihin lainsäädäntörat-

kaisuihin avioliittoon pakottamisen kriminalisoinnin suhteen, voidaan todeta Suomen lain-

säädännön nykyisten rangaistussäännösten vaikuttavan riittämättömiltä. Myös tehtyjen 

selvitysten perusteella voimassa oleva lainsäädäntö huomioi pakkoavioliittotapaukset 

puutteellisesti ja on sovellettavuudeltaan hankalaa.288 Myöskään viranomaisjärjestelmällä 

ei nykyisellään ole riittäviä valmiuksia pakkoavioliittoihin liittyviin sosiaalisiin ja oikeudelli-

siin haasteisiin puuttumiseen.289 Tästä huolimatta oikeusministeriön laatimassa, edellä lu-

vussa 3.3 esitellyssä arviomuistiossa avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta on kat-

sottu, että nykylainsäädäntö on riittävä eikä tarvetta sen muuttamiseen ole.290 Koen, että 

erilliskriminalisoinnin aiheellisuuden pohdinnalle on edelleen tarve, sillä Suomen nykyinen 

lainsäädäntö soveltamisvaikeuksineen ei nähdäkseni tehokkaalla tavalla toteuta Istanbulin 

sopimuksen 37 artiklan varsin yksiselitteistä kriminalisointivelvoitetta. Seuraavassa luvussa 

erilliskriminalisoinnin hyväksyttävyyttä punnitaan yleisten kriminalisointiperiaatteiden va-

lossa.  

 

 
286 GREVIO Baseline Evaluation Report Denmark 2017, s. 13. 
287 Ibid., s, 24.  
288 Hansen et al. 2016, s. 20. 
289 Toivonen 2017, s. 21.  
290 OM 2021:29, s. 89.  
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4  Pakkoavioliittojen erilliskriminalisoinnin mahdollisuudet ja rajat 
yleisten kriminalisointiperiaatteiden näkökulmasta 

 

4.1 Yleiset kriminalisointiperiaatteet erilliskriminalisoinnin hyväksyttävyyden mit-
tapuuna 

 
Rikosoikeustieteessä kriminalisoinnin hyväksyttävyyttä jäsennetään kriminalisointiperiaat-

teiden avulla.291 Niiden avulla pyritään perustelemaan sitä, miksi rangaistusuhan liittämi-

nen tiettyyn tekoon on perusteltua.292 Arvioitavaksi tulee lisäksi se, miten laajasti menet-

tely säädetään rangaistavaksi, miten rikosoikeudellisen vastuun edellytykset määritellään 

ja mikä rangaistusasteikko tunnusmerkistön täyttävälle teolle määritetään.293 Näin ollen ne 

toimivat rikosoikeudellisen järjestelmän kriittisen tarkastelun työkaluina.294 Kriminalisoin-

tien säätämiseen kohdistuu rajoituksia myös perustuslaista ja kansainvälisistä ihmisoikeus-

velvoitteista.295  

 

Tapio Lappi-Seppälän mukaan rikosoikeusjärjestelmän olemassaolon periaatteellinen oi-

keutus perustuu sen kykyyn suojata tärkeinä pitämiämme intressejä loukkauksilta. Hän ni-

mittää rikosoikeusjärjestelmän oikeutusta pragmaattis-rationaaliseksi justifikaatioksi.296 

Pragmaattis-rationaalisen mallin mukaan rikosoikeuden käytön ehtona on, että rikosoi-

keutta käytetään ainoastaan oikeushyvien suojeluun edellyttäen, ettei ole käytettävissä 

 
291 Kriminalisoinnin hyväksyttävyyden kontekstissa voidaan puhua myös laajemmin sen kanssa vas-
tavuoroisessa vuorovaikutuksessa olevasta rikosoikeuden käytön oikeutuksesta, joka merkitsee esi-
merkiksi rajojen vetämistä sille, miten paljon valtio voi puuttua ihmis- ja perusoikeuksiin rangais-
tusta käytettäessä (Frände 2005, s. 19). Rikosoikeuden funktio on kaksisuuntainen: yhtäältä sen 
keinoin pyritään suojaamaan ihmisten perustavaa laatua olevia oikeuksia ja toisaalta sen käyttö voi 
rajoittaa tai loukata näitä oikeuksia. Perusoikeuksia rajoittavan luonteensa johdosta rikosoikeuden 
käyttö on aina oltava perusteltavissa (Pirjatanniemi 2011, s. 154). Perus- ja ihmisoikeuksien rooli 
rikosoikeuden käyttöä perustelevana tekijänä on korostunut etenkin sukupuolittuneen väkivallan 
uhrien aseman arvioinnissa, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota suomalaisen rikosoikeusjärjes-
telmän kyvyttömyyteen puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. ks. esim. Niemi-Kiesiläinen 2006, 
s. 311ʹ313. Rikosoikeuden käytön oikeutuksesta lisää ks. esim. Lappi-Seppälä 1994, s. 33, Nuutila 
1996, s. 79.  
292 Melander 2002, s. 939.  
293 Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 83.  
294 Melander 2002, s. 939. 
295 Ks. PeVL 48/2017 vp, s. 7. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti rangais-
tussäännösten on täytettävä perusoikeuden rajoittamiselle asetettavat yleiset edellytykset ja kul-
loisestakin perusoikeussäännöksestä mahdollisesti johtuvat erityisedellytykset.  
296 Lappi-Seppälä 1994, s. 33. Ks. tarkemmin Lappi-Seppälä 1987, s. 128ʹ138.  
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toista moraalisesti hyväksyttävämpää, sitä tehossaan kohtuudessa määrin lähestyvää ja 

kohtuullisin kustannuksin toimeenpantavissa olevaa järjestelmää, sekä sitä, että rangais-

tuksin saavutettavat edut ovat niiden haittoja suuremmat.297 Näiden kolmen edellytyksen 

myötä oikeuskirjallisuudessa on muodostunut kolmen kriminalisointiperiaatteen ʹ oikeus-

hyvien suojelun periaatteen, ultima ratio -periaatteen sekä hyöty-haitta-punninnan peri-

aatteen ʹ kohtalaisen vakiintunut asema.   

 

Sakari Melanderin vuonna 2008 julkaistussa väitöskirjassa Kriminalisointiteoria ʹ rangais-

tavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset käsitellään kattavasti kriminalisointiperiaattei-

den asettamia edellytyksiä hyväksyttäville kriminalisoinneille. Melanderin kriminalisointi-

periaatteista johdetun kriminalisointiteorian mukaan kaikkien näiden sisällöllisten edelly-

tysten on täytyttävä, jotta kriminalisointi olisi teorian valossa hyväksyttävä.298 Kriminali-

sointiteoriassa kriminalisointiperiaatteet kytketään perusoikeusjärjestelmään ja perusoi-

keuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin oikeudellisen sitovuuden varmistamiseksi.299 Näin ol-

len kriminalisointiperiaatteet saavat institutionaalista tukea. Melanderin kriminalisointi-

teorian mukaisia kriminalisointiperiaatteita ovat rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, ih-

misarvon loukkaamattomuuden periaate, oikeushyvien suojelun periaate, ultima ratio -pe-

riaate ja hyöty-haitta-punninnan periaate.300 Myös esimerkiksi lain esitöissä koskien eräi-

den törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaa lainsäädäntöä on viitattu 

pitkälti samoihin periaatteisiin.301 

 

Tässä pääluvussa tarkastelen avioliittoon pakottamisen erilliskriminalisoinnin hyväksyttä-

vyyttä Melanderin kriminalisointiteoriaan lukeutuvien kriminalisointiperiaatteiden valossa. 

Tässä kontekstissa suurin punninta tapahtuu ultima ratio -periaatteen ja laillisuusperiaat-

teen välillä.302 Kuitenkin, jotta erilliskriminalisointia voitaisiin pitää hyväksyttävänä, on 

 
297 Lappi-Seppälä 1994, s. 33. 
298 Melander 2008, s. 7ʹ8. 
299 Ibid., s. 174. 
300 Ibid., s. 9ʹ10.  
301 HE 141/2012 vp, s. 9ʹ10. Myös esimerkiksi hallituksen esityksessä koskien törkeän lapsenrais-
kauksen rikostunnusmerkistön (RL 20:7b) lisäämistä rikoslakiin kriminalisoinnin tarpeellisuutta kä-
siteltiin kriminalisointiperiaatteiden valossa (HE 212/2018 vp.). Ks. myös esim. LaVM 2/2017 vp. 
Lisäksi OM 2021:29:ssä on ʹ  vaikkakin suppeasti ʹ  arvioitu yleisiä kriminalisointiperiaatteita yleisellä 
tasolla suhteessa tietyn toiminnan rangaistavaksi säätämiseen (OM 2021:29, s. 56ʹ57). 
302 Olsson 2019, s. 114. 
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kaikkien kriminalisointiperiaatteiden asettamien edellytysten täytyttävä. Kyse on näin ollen 

kokonaisarvioinnista, jota toteutetaan käsittelemällä seuraavaksi kriminalisointia omissa 

alaluvuissaan ensin oikeushyvien suojelun periaatteen, ultima ratio -periaatteen, ihmisar-

von loukkaamattomuuden periaatteen ja rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen osalta, 

minkä jälkeen hyöty-haitta-punninnan periaatetta koskevassa alaluvussa arvioidaan krimi-

nalisoinnin hyväksyttävyyden puolesta ja sitä vastaan esitettäviä argumentteja.  

 

4.2 Oikeushyvien suojelun periaate 
 
Oikeushyvien suojelun periaatteen mukaan kriminalisointien hyväksyttävyys edellyttää 

käytännössä sitä, että rikosoikeudellisen järjestelmän käyttö on kytkettävä yksittäistapauk-

sessa johonkin tiettyyn, sisällöllisesti hyväksyttävään, tarkoitukseen.303 Pragmaattis-ratio-

naalisessa mallissa on esitetty, että rikosoikeutta on sallittua käyttää vain yhteiskunnassa 

tärkeinä pidettyjen intressien ʹ eli oikeushyvien ʹ suojeluun loukkauksilta.304 Melander 

määrittelee oikeushyvien suojelun periaatteen ydinsisällöksi ennen kaikkea sen osoittami-

sen, että rikoslain säännösten tulee ollakseen hyväksyttäviä suojella jotakin intressiä tai oi-

keushyvää.305  

 

Vaikka oikeushyvien suojelun periaatteen asema on rikosoikeustieteessä suhteellisen 

vahva306, on siitä, mitä kaikkea ymmärretään oikeushyvinä, esitetty poikkeavia näkemyk-

siä.307 Oikeushyvien suojelun periaatteeseen on toisinaan liitetty principle of harm -peri-

aate, mikä ilmentää käsitystä siitä, että tietty moitittava toimintamalli aiheuttaa vahinkoa 

toisille.308 Fränden mukaan puolestaan demokraattisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa 

suojeluintressien on suoraan tai epäsuorasti hyödytettävä yksilön vapauspiiriä.309 

 
303 Melander 2008, s. 328. Myös Frände 2005, s. 20 ja 22. 
304 Melander 2008, s. 329. Ks. myös Lappi-Seppälä 1994, s. 35, Nuutila 1996, s. 79 ja Tapani ʹ Tolva-
nen ʹ Hyttinen 2019, s. 87. 
305 Melander 2008, s. 331. 
306 Ibid., s. 332. 
307 Ibis., s. 332. Myös siitä, minkä asteinen oikeushyvään kohdistuva uhka voi perustella kriminali-
soinnin on käyty kansainvälistä keskustelua (Nuutila 1996, s. 80ʹ81).  
308 Ks. lisää esim. Lernestedt 2003, s. 202ʹ212. Nuutila 1996, s. 81.  
309 Frände 2005, s. 23.  
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Rikosoikeusjärjestelmän suojaamat oikeushyvät ovat myös ymmärretty perusoikeuksina310 

tai ainakin niiden olevan palautettavissa perusoikeuksiin.311 Melanderin mukaan osa oi-

keushyvistä voidaan palauttaa perusoikeuksiin tiettyjen rikostyyppien, kuten henkeen ja 

terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvien rikosten kohdalla.312 Toisaalta esimerkiksi RL 50:2 

a:n mukaisen huumausaineen käyttörikoksen suhteen tilanne on hankalampi. Melanderin 

mukaan oikeushyvien suojelun periaatteen toteutumiseksi onkin riittävää, että kriminali-

soinnin taustalla on painava yhteiskunnallinen tarve.313  

 

Oikeushyvien suojelun periaatteella on kahdensuuntainen vaikutus: yhtäältä oikeushyvien 

suojelun periaate rajoittaa kriminalisointeja, mutta toisaalta se asettaa lainsäätäjälle toi-

mintavelvollisuuden suojella perusoikeuksiin palautuvia oikeushyviä.314 Toimintavelvolli-

suuden suhteen on oikeuskirjallisuudessa esitetty huolestuneita näkökulmia siitä, että mo-

dernissa rikosoikeudessa oikeushyvien suojelun periaatetta käytettäisiin sen alkuperäisestä 

rajaavasta funktiosta poikkeavasti kriminalisointien positiivisena perusteluna.315 Melander 

kuitenkin painottaa, että mikäli oikeushyvien suojelun periaate kytketään perusoikeusjär-

jestelmään, on sen alkuperäistä rajaavaa tehtävää arvioitava uudelleen, sillä PL 22 §:n mu-

kainen julkisen vallan velvoite turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen voi edellyt-

tää rikoslainsäätäjältä myös aktiivisia toimenpiteitä.316  

 

 
310 Esimerkiksi dŽůǀĂŶĞŶ�ƚŽƚĞĂĂ͗�͟WĞƌƵƐŽŝŬĞƵĚĞƚ�ŽǀĂƚ�juuri oikeushyviä, ja oikeushyvän käsite palau-
tuu itseasiassa jäännöksettä perusoikeuksiin͘͟ Tolvanen 1999, s. 182. 
311 Käsityksissä on kuitenkin eroja sen suhteen, palautuvatko kriminalisoinneilla suojatut oikeushy-
vät ongelmitta perusoikeuksiin, ks. esim. Melander 2008, s. 346ʹ351 ja Frände 2005, s. 22ʹ26. 
312 Melander 2008, s. 347. Tällöin suojeluintressi on perusteltavissa esimerkiksi PL 7 §:n (oikeus elä-
mään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen) tai PL 15 §:n (omaisuuden suoja) 
nojalla.  
313 Melander 2008, s. 348. Toisin sanoen oikeushyvän palautumattomuus perusoikeuksiin ei sellai-
senaan tarkoittaisi kriminalisoinnin olevan perustuslain vastainen tai perusoikeusjärjestelmän kan-
nalta ongelmallinen. 
314 Melander 2008, s. 352. Ks. Myös Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 88: ͟ŽŝŬĞƵƐŚǇǀŝĞŶ�ƐƵŽũĞͲ
lun periaatteen legitimiteetti on alkanut edellyttää sitä, että suojeltavia oikeushyviä tosiasiassa 
myös suojellaan tehokkain kriminalisoinnein.͟ 
315 Melander 2008, s. 338ʹ340 ja Lappi-Seppälä 1994, s. 34ʹ35. 
316 Melander 2008, s. 351ʹ352. PL 22 § ei erottele suojan kohteita, mutta oikeuskirjallisuudessa on 
katsottu turvaamisvelvoitteen koskevan periaatteellisella tasolla erityisesti yksilön vapausoikeuksia 
(Lavapuro ʹ  Tuori 2011, Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22 §) > Perus-
oikeuksien toteutumisen turvaaminen). Tästä on kuitenkin esitetty myös kriittisiä näkökulmia, ks. 
Melander 2008, s. 342. 
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Kriminalisointiteoriassa oikeushyvien suojelun periaatteen katsotaan olevan yhteydessä 

perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin lukeutuvaan hyväksyttävyysvaatimukseen, jonka mu-

kaan kriminalisoinneille on oltava painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestel-

män kannalta hyväksyttävä peruste.317 Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön 

mukaan PL 22 §:n mukainen perusoikeuksien suojaamisvelvoite saattaa olla sellainen hy-

väksyttävä peruste, jonka nojalla kriminalisoinnista johtuva perusoikeusrajoitus voidaan oi-

keuttaa.318  

 

DĞůĂŶĚĞƌ�Ŷŝŵŝƚƚćć�ƉĞƌƵƐŽŝŬĞƵŬƐŝĂ�͟ƐƵƉĞƌŽŝŬĞƵƐŚǇǀŝŬƐŝ͟�oikeushyvien joukossa niiden po-

sitiivisen ja negatiivisen vaikutustavan vuoksi319 korostaakseen perusoikeuksien merkitystä 

osana kriminalisointeja ja oikeushyväoppia. Yksittäisten kriminalisointien arvioinnissa on 

otettava huomioon perusoikeussäännösten kummankin tyyppiset vaikutukset. Tyypillisesti 

kriminalisointeja rajoittavalla vaikutuksella ja siihen velvoittavalla vaikutuksella on vastak-

kaiset suojeluintressit. Kriminalisoinnista pidättäytyminen perusoikeusnäkökohtiin vedo-

ten liittyy sellaisten henkilöiden perusoikeuksien turvaamiseen, joita kriminalisointiin ryh-

dyttäessä mahdollisesti pidettäisiin rikoksentekijöinä. Puolestaan tilanteessa, jossa krimi-

nalisointia perustellaan perusoikeusnäkökohdilla, on tarkastelun kohteena rikosten uhrien 

suojelu.  

 

Oikeushyvien suojelun periaatteen mukaisesti rangaistavaksi on perusteltua säätää vain 

sellainen moitittava menettely, joka loukkaa tai konkreettisesti vaarantaa oikeusjärjestyk-

sen suojaamia oikeushyviä.320 Pakkoavioliitto loukkaa perustuslain 10 §:ssä turvattua yksi-

tyiselämän suojaa, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. 

Yksityiselämän piiriin kuuluu muun muassa yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suh-

teita muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä oikeus määrätä itsestään tai ruumiistaan.321 Louk-

kauksen kohteena on myös perustuslain 7 §:ssä turvattu oikeus elämään ja henkilökohtai-

seen vapauteen ja koskemattomuuteen, jonka mukaan henkilökohtaiseen koskematto-

muuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä 

 
317 Ibid., s. 344, PeVL 23/1997 vp, s. 2. 
318 PeVL 23/1997 vp, s. 3.  
319 Melander 2008, s. 352. 
320 LaVL 17/2017 vp, s. 5. 
321 HE 309/1993 vp, s. 53.  
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perustetta. Lisäksi, kuten edellä on todettu, henkilön oikeus solmia avioliitto vapaasta tah-

dostaan on ihmisoikeutena suojattu useissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuk-

sissa.322  

 

Edellä esitetyn perusteella lienee selvää, että avioliittoon pakottamisen taustalta on pai-

kannettavissa välittömästi ja välillisesti perusoikeuksiin palautuvia oikeushyviä, joita on hy-

väksyttävä suojata kriminalisoinnilla.323 Voidaan jopa pohtia, tuleeko kysymykseen positii-

vinen kriminalisointivelvollisuus. Pirjatanniemi on katsonut positiivisen kriminalisointivel-

vollisuuden tulevan kyseeseen lähinnä sellaisten tekojen kohdalla, jotka puuttuvat perus-

tavanlaatuisiin oikeushyviin hyvin voimakkaasti.324 Positiivinen kriminalisointivelvollisuus 

voi myös perustua kansainvälisiin velvoitteisiin, joissa ilmaistuja kriminalisointivelvoitteita 

on pidetty automaattisesti välttämättöminä.325  

 

Nähdäkseni edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että avioliittoon pakottamisen 

rangaistavuuden tehokkuus edellyttäisi niiden nimenomaista kriminalisointia rikoslaissa. Is-

tanbulin sopimuksen pakkoavioliittoja koskeva 37 artikla jättää kuitenkin valtiolle harkinta-

valtaa sen suhteen, miten ne puuttuvat avioliittoon pakottamiseen kansallisen lainsäädän-

nön tasolla. Avioliittoon pakottamisen on katsottu Istanbulin sopimuksen edellyttämällä 

tavalla olevan rangaistavaa ihmiskauppalainsäädännön ja pakottamissäännöksen nojalla, 

joten nykyistä laajempaa kriminalisointia ei ole pidetty välttämättömänä. Tässä yhteydessä 

on syytä korostaa, että oikeustila nykyiselläänkin käsittää pakkoavioliittojen kriminalisoin-

nin taustalla olevan oikeushyvän, eli oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen 

ja koskemattomuuteen, kriminalisoinnilla suojattavaksi.  

 

Melanderin mukaan oikeushyvien suojelun periaatteella on myös muita vaikutustapoja, 

jotka saattavat muodostua ongelmallisiksi kriminalisoinnin kannalta. Näitä ovat 

 
322 Ks. tarkemmin luku 2.2.  
323 Fränden näkemyksen mukaan suojeltavien arvojen tulee liittyä yksilön itsemääräämisoikeuden 
ja vapauspiirin toteuttamiseen. Frände 2005, s. 21ʹ23. Yksilön vapaus valita itse kumppaninsa olisi 
täten suojeltavien arvojen ydinalueella PL 7.1:n oikeuden elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen 
myötä.  
324 Pirjatanniemi 2011, s. 162. 
325 Ibid., s. 165. 
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perusoikeuksien vastaisten kriminalisointien kielto, moralististen kriminalisointien kielto 

sekä symbolisen rikosoikeuden kielto. Perusoikeuksien vastaisella kiellolla tarkoitetaan 

sitä, ettei kriminalisointi saa olla ristiriidassa perusoikeussäännösten eikä perusoikeuksien 

taustalla vaikuttavan arvoperustan kanssa, eikä myöskään kriminalisoinnin edellyttämä 

käyttäytyminen itsessään saa olla perusoikeuden vastaista.326 Moralististen kriminalisoin-

tien kiellolla puolestaan tarkoitetaan, että yksinomaan intuitiivis-moraalinen perustelu on 

riittämätön perustelemaan tietyn teon rangaistavuutta.327 Avioliittoon pakottamisen eril-

liskriminalisoinnin kannalta näiden vaatimusten arvioiminen ei näyttäydy tarpeellisena, 

sillä teko on vakavana ihmisoikeusrikkomuksena jo nykyisessä lainsäädännössä (vaikkakin 

tehottomasti) rangaistava. Symbolisen rikosoikeuden kiellolla katsotaan tarkoittavan, ettei 

kriminalisointia tulisi käyttää, jos ennalta arvioiden on selvää, ettei kriminalisoinnilla voi 

olla juuri vaikutusta kriminalisoidun käyttäytymisen ehkäisemisessä.328 Melanderin mu-

ŬĂĂŶ�͟ũŽƐ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƐŽŝŶŶŝůůĂ�ŽŶ�ƚĂƌŬŽŝƚƵƐ�ǇŬƐŝŶŽŵĂĂŶ�ǀćůŝƚƚćć�ƚŝĞƚƚǇć�ǀŝĞƐƚŝć͕�ƐĞŶ�ƉĞƌƵƐƚĞůƚĂͲ

vuutta on pohdittava erityisen tarkoin, etenkin jos olemassa olevat kriminalisoinnit pääosin 

jo kattavat ehdotettavan kriminalisoitavan käyttäytymisen.͟329  

 

Oikeusministeriön laatimassa arviomuistiossa avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta 

lainsäädännön muutosarviointi katsottiin hankalaksi, sillä avioliittoon pakottamisen ylei-

syydestä ei ole saatavilla kattavaa tietoa.330 Edellä tutkielmassa on mainittu, että Matti Tol-

vanen on arviomuistiostaan antamassaan lausunnossa todennut erilliskriminalisointia vas-

taan puhuvana seikkana sen, että pakkoavioliiton yleisyydestä Suomessa on hyvin vähän 

tutkittua tietoa, eikä oikeuskäytännössä ole hänen tietääkseen tullut ilmi tapauksia, joissa 

avioliittoon pakottaminen olisi jäänyt rankaisematta rikosvastuun sääntelyn kattamatto-

muuden vuoksi.331 Edellä on lisäksi esitetty, että Minna Kimpimäki on tätä vastoin ar-

viomuistiosta antamassaan lausunnossaan todennut, ettei sääntelyn yhteiskunnallisen tar-

peellisuuden arviointia tule tehdä tapausmääriä koskevien olettamusten pohjalta silloin, 

 
326 Melander 2008, s. 361ʹ363.  
327 Melander 2008, s. 367 ja Lappi-Seppälä 1987, s. 128ʹ129.  
328 Melander 2008, s. 365 ja PeVL 29/2001 vp, s. 4. 
329 Melander 2008, s. 367. 
330 OM 2021:29, s. 88. 
331 Itä-Suomen yliopiston lausunto 11.1.2022, s. 1. 
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kun on kyse vakavasta ihmisoikeusloukkauksesta.332 Kimpimäen näkemykseen on helppo 

yhtyä ottaen huomioon nykyisen lainsäädännön soveltamisvaikeudet333 sekä pakkoavioliit-

tojen tunnistamisen haasteet.  

 

Symbolisen rikosoikeuden kieltoon on kiinnitettävä huomiota erilliskriminalisointia arvioi-

taessa etenkin siksi, että pakkoavioliitot ovat jo nykylainsäädännössä rangaistavia. Lisäksi 

on huomioitava, ettei pakkoavioliittojen esiintyvyydestä ole saatavissa luotettavaa tietoa, 

mikä hankaloittaa erilliskriminalisoinnin vaikuttavuusarviointia. Arviointiin siitä, tulisiko ʹ 

sinänsä oikeushyvien suojelun periaatteen täyttävää ʹ erilliskriminalisointia hyväksyä sym-

bolisen rikosoikeuden kielto huomioon ottaen, vaikuttanee myös esimerkiksi seuraavassa 

alaluvussa käsiteltävä ultima ratio -periaate.  

 

4.3 Ultima ratio -periaate 
 
Oikeushyvien suojelun periaatteen edellytysten täyttyminen ei tarkoita sitä, että epäkoh-

taan tulisi puuttua nimenomaan rikosoikeuden keinoin.334 Rikosoikeudellinen rangaistus 

merkitsee ankarinta mahdollista puuttumista tiettyyn yhteiskunnalliseen ongelmaan, jol-

loin sen käytön tulee olla viimesijaista.335 Ultima ratio -periaate edellyttääkin, että krimi-

nalisointiin turvaudutaan vasta silloin, kun kyseessä olevaa ongelmaa ei voida ratkaista 

muilla keinoin. 336 Toisin sanoen rikosoikeus on viimesijainen keino puuttua yksilön oikeuk-

siin, ja näin ollen sitä voidaan käyttää oikeushyvien suojeluun vain, jos käytettävissä ei ole 

toista moraalisesti hyväksyttävämpää, sitä tehossaan kohtuullisessa määrin lähestyvää ja 

kohtuullisin kustannuksin toimeenpantavissa olevaa järjestelmää.337  

 

Nils Jareborg on kritisoinut ultima ratio -periaatetta heikkona oikeudellisena periaatteena 

sen itsenäisen normatiivisen funktion puuttuessa ja pitänyt periaatetta lähinnä 

 
332 Minna Kimpimäen lausunto 27.12.2021, s. 2.  
333 Erityisesti ihmiskauppalainsäädännön monimutkaisuus ja sen soveltumattomuus osaan pakkoa-
violiittotapauksista sekä pakottamissäännöksen luonne asianomistajarikoksena.  
334 Melander 2008, s. 389. 
335 Ibid., s. 389. Ks. myös Lappi-Seppälä 1994, s. 35; Nuutila 1996, s. 88; Tolvanen 1999, s. 192. 
336 Nuotio 2010, s. 260. 
337 Lappi-Seppälä 1994, s. 33 ja 35. 
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moraalisena.338 Myös Kimmo Nuotio on kyseenalaistanut ultima ratio -periaatteen arvon 

rikosoikeudellisena oikeusperiaatteena.339 Melanderin mukaan puolestaan ultima ratio -

periaate on ymmärrettävä oikeudelliseksi periaatteeksi, joka saa institutionaalista tukea 

perusoikeusdoktriinista. Ultima ratio -periaatteen osalta voidaankin nähdä yhteys perusoi-

keuksien rajoitusedellytyksiin kuuluvaan suhteellisuusvaatimukseen.340 Myös Kaarlo Tuorin 

mukaan ultima ratio -periaatetta rikosoikeudellisessa keskustelussa ilmentää perusoikeuk-

sia koskeva suhteellisuusperiaate.341 Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mu-

kaan suhteellisuusvaatimus tarkoittaa, että perusoikeuksien rajoitusten on oltava välttä-

mättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi, ja rajoitus on sallittu ainoastaan, jos 

tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin.342 Suhteelli-

suusvaatimus edellyttää lisäksi, ettei rajoitus saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua 

ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suh-

teessa rajoitettavaan oikeushyvään.343  

 

Ultima ratio -periaatteen tarkastelu edellyttää rikosoikeuden käyttämisen ja vaihtoehtois-

ten keinojen välistä vertailua.344 Vertailu puolestaan edellyttää sen tunnistamista, mitä ri-

koslainkäytölle vaihtoehtoiset keinot ylipäätään ovat.345 Tällöin on syytä huomioida ultima 

ratio -periaatteen jakautuvan kahteen eri tasoon: ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoisesta ultima 

ratio -periaatteesta voidaan puhua silloin, kun rikosoikeutta suhteutetaan muuhun oikeus-

järjestykseen ja sen keinovalikoimaan.346 Käytännössä muita ʹ  rikosoikeutta vähemmän yk-

silön oikeuksiin puuttuvia ʹ oikeusjärjestelmän sisältämiä keinoja ovat ainakin vahingon-

korvaus, hallinnolliset maksuseuraamukset, viranomaisen velvoittamat toimet, 

 
338 Jareborg 2005, s. 532.   
339 Nuotio 1998, s. 516. 
340 Melander 2008, s. 396. 
341 Tuori 2019, s. 489. Tuorin mukaan rikosoikeuden rangaistusten rajoittava suhde perusoikeuk-
siin edellyttää, että kriminalisointien on täytettävä perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin 
kuuluvat suhteellisuuden ja välttämättömyyden vaatimukset. Ultima ratio -periaatteen yhtey-
destä valtiosääntöoikeuteen ks. Tuori 2013.   
342 PeVM 25/1994 vp, s. 5. 
343 Ibid., s. 5. 
344 Vertailussa otetaan huomioon vaikutukset perusoikeuksiin, tehokkuus, kustannukset sekä suhde 
perusoikeusjärjestelmään kokonaisuutena arvioiden. Melander 2008, s. 410. 
345 Melander 2008, s. 408. 
346 Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 104. 



 

 64 

vaihtoehtoinen sääntely ja sosiaalipolitiikan keinot.347 Sisäinen ultima ratio -periaate puo-

lestaan viittaa siihen, miten jo aikaisemmin rikoslakiin sisältyvät normistot suhteutetaan 

toisiinsa kriminalisointien tasolla.348 Tällä tarkoitetaan kriminalisoitavaksi suunnitellun 

teon rangaistusarvon määrittämistä suhteessa muihin rangaistussäännöksiin.349 Lisäksi si-

säisen ultima ratio -periaatteen valossa arvioidaan sitä, kattavatko rikoslakiin jo sisältyvät 

rikossäännökset olennaisilta osin kriminalisoitavaksi suunnitellun menettelyn.350 Mikäli ri-

koslaki sisältää jo sellaisenaan riittävät ja tehokkaat keinot reagoida kriminalisoinnin koh-

teena olevaan tekoon, ei kriminalisointia voida ultima ratio -periaatteen osalta pitää perus-

teltuna.  

 

Jussi Tapani ja Matti Tolvanen korostavat rikosoikeuden käyttöä viimesijaisena keinona ja 

toteavat, että ͟ũŽƐ�ŵƵŝƐƚĂ�yhteiskuntapoliittisista keinoista ja niiden tehokkuudesta on vain 

ƉƵƵƚƚĞĞůůŝƐƚĂ�ƚŝĞƚŽĂ͕�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƐŽŝŶƚŝŝŶ�Ğŝ�ƐĂĂ�ƚƵƌǀĂƵƚƵĂ�ǀĂƌŵƵƵĚĞŶ�ǀƵŽŬƐŝ͘͟351 Oikeusminis-

teriön arviomuistiossa avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta yhdensuuntaisesti to-

detaan, että kriminalisoinnin on voitava odottaa olevan tehokas eli että sen avulla voidaan 

selvästi estää tietyntyyppistä moitittavaa käyttäytymistä. Ultima ratio -periaatteen katso-

taan lisäksi edellyttävän, ettei kriminalisointiin saa liittyä ylitsepääsemättömiä näyttöon-

gelmia, sillä kriminalisoinnin tavoitteiden toteutumatta jääminen heikentää rangaistus-

sääntelyn oikeutusta ja voi johtaa rangaistussäännösten sattumanvaraiseen ja siten epäyh-

denvertaiseen soveltamiseen.352  

 

Edellä mainitut seikat ovat pakkoavioliittojen kontekstissa siinä mielessä ongelmallisia, 

ettei esimerkiksi muiden yhteiskuntapoliittisten keinojen tehottomuudesta ole varmaa 

 
347 Melander 2008, s. 412ʹ436. Vahingonkorvausoikeutta on perusteltua harkita vaihtoehtoisena 
keinona sellaisten loukkausten osalta, joissa aiheutettu vahinko on rahassa mitattavissa (Melander 
2008, s. 416). Kyseen ollessa luonnollisten henkilöiden oikeuksista, ei esimerkiksi viranomaisen lu-
paa edellyttävässä toiminnassa käytettävät hallinnolliset maksuseuraamukset tai viranomaisen vel-
voittamat toimet tule kyseeseen (Melander 2008, s. 425ʹ426). Sosiaalipolitiikan keinot voisivat pak-
koavioliittojen osalta olla mahdollinen vaihtoehtoinen keino kriminalisoinnille, mutta niiden tehon, 
vaikutuksen ja kustannusten syvällinen arvioiminen ei tämän tutkielman yhteydessä ole mahdol-
lista.  
348 Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 104. Ks. myös Melander 2008, s. 403 ja 407.  
349 Melander 2008, s. 437. 
350 Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 104. 
351 Ibid., s. 103. 
352 OM 2021:29, s. 57. 
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tietoa.353 Pakkoavioliitoista tehdyissä selvityksissä on lisäksi nimenomaisesti todettu, että 

viranomaisilla ja muilla ammattilaisilla354 on riittämättömät tiedot ja toimintaohjeet pak-

koavioliittojen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.355 Voidaankin pitää selvänä, ettei 

pakkoavioliittojen erilliskriminalisointi yksistään ratkaise pakkoavioliittoihin liittyviä puut-

tumisongelmia, sillä niin kauan kuin uhrien tukipalvelut eivät ole kunnossa, on rikosoikeu-

dellisen rangaistavuuden hyöty tekijästä riippuvaiselle uhrille vähäinen.356 Lisäksi kriminali-

sointi ei poista näyttövaikeuksia pakkoavioliitoille ja yhteisölliselle väkivallalle tyypillisessä 

tilanteessa, jossa uhri on riippuvainen tekijästä ja/tai ei halua oikeudellisia seuraamuksia 

läheisilleen.  

 

Ulkoisella ultima ratio -periaatteen tasolla voidaan argumentoida, etteivät kriminalisoinnin 

edellytykset täyty, sillä pakkoavioliittojen estäminen voisi toteutua myös muita yhteiskun-

tapoliittisia keinoja kehittämällä. Onkin huomioitava, että äskettäin on toteutettu muita 

kuin rikosoikeudellisia toimia, joiden vaikutuksesta pakkoavioliittojen torjuntaan ei ole 

vielä tietoa.357 Tässä yhteydessä on kuitenkin korostettava, että Istanbulin sopimuksen 37 

artiklan kriminalisointivelvoite edellyttää avioliittoon pakottamisen säätämisen rangaista-

vaksi ja lisäksi GREVIO on huomauttanut nykyisen sääntelyn ongelmallisuudesta.358 Edel-

leen Minna Kimpimäki on lausunnossaan koskien oikeusministeriön laatimaa arviomuis-

tiota avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta todennut, että kansainvälisten velvoit-

teiden täyttämiseksi rikoslakiin on otettu useita erityissäännöksiä, joita käytännössä sovel-

letaan erittäin vähän, mutta jotka on katsottu tarpeelliseksi, jotta tietynlaiseen rikosilmi-

öön voidaan tarvittaessa puuttua tehokkaasti.359 Sisäisellä ultima ratio -periaatteen tasolla 

voidaan puolestaan argumentoida, että jo olemassa olevien ihmiskauppalainsäädännön ja 

 
353 Ibid., s. 78. 
354 Esimerkiksi terveydenhoidon ja opetustyön parissa työskentelevillä.  
355 Ks. Hansen et al. 2016, s. 89ʹ90 ja Toivonen 2017, s. 11.  
356 Naisjärjestöjen keskusliiton lausunto 21.12.2021, s. 6. 
357 Näillä toimilla tarkoitetaan esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivallan torjuntaohjelmaa vuosille 
2020ʹ2023, oikeusministeriön keväällä 2020 julkaisemaa viranomaisille suunnattua opasta Pakkoa-
violiitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset, seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta sekä 
avioliittolakiin ehdotettuja muutoksia (HE 172/2021 vp). 
358 GREVIO Baseline Evaluation Report Finland 2019, kohdat 170ʹ175.  
359 Minna Kimpimäen lausunto 27.12.2021, s. 2. Painotan tässä yhteydessä tehokkuuden vaati-
musta, sillä avioliittoon pakottamisessa on kyse teosta, joka on jo nykyisellään katsottu rikosoikeu-
den alaan kuuluvaksi. Toisin sanoen ultima ratio -periaatteen ulkoisen tason on jo nykyisellään kat-
sottu täyttyvän.  
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pakottamissäännöksen voidaan katsoa kattavan avioliittoon pakottamisen rangaistavuu-

den ʹ vaikkakaan ei täydellisesti.360 

 

Vaikka rikoslain viimesijaisuus on tärkeä lähtökohta, on ultima ratio -periaate luonteeltaan 

suhteellinen: se ei estä kriminalisointia tilanteessa, jossa kriminalisoinnin katsotaan suojaa-

van tiettyjä arvokkaita intressejä ja sen oletetaan tuottavan enemmän hyötyjä kuin hait-

toja.361 Lisäksi mitä tärkeämmän oikeushyvän suojelemisesta on kyse, sitä laajemmin oi-

keuksiin puuttuva keino voidaan valita.362 Lienee selvää, ettei rikosoikeudellinen järjes-

telmä ole ensisijainen ʹ eikä varmasti paras tai tehokkain ʹ keino puuttua pakkoavioliittoi-

hin liittyviin epäkohtiin. Esimerkiksi koulutusta ja onnistunutta sosiaalipolitiikkaa voidaan 

pitää ensisijaisena keinona ilmiön tunnistamiseen ja edellytyksenä siihen puuttumiseen. 

Lainsäädännön selventäminen lisäämällä pakkoavioliitto nimenomaisesti rikoslaissa ran-

gaistavaksi tekisi kuitenkin laintulkinnasta yksiselitteisempää ja pakkoavioliittoihin puuttu-

misesta tehokkaampaa.363 Nykyinen lainsäädäntö ei riittävällä tai tehokkaalla tavalla huo-

mioi pakkoavioliittoja.364 Kun kyse on vakavasta ihmisoikeusrikkomuksesta, voidaan pak-

koavioliittojen erilliskriminalisointia nähdäkseni pitää ultima ratio -periaatteen näkökul-

masta hyväksyttävänä ʹ vaikkakaan ei yksiselitteisesti ongelmattomana ʹ ratkaisuna, sillä 

kriminalisoinnille asetettuja kansainvälisiä velvoitteita ei riittävän tehokkaasti toteuteta ny-

kyisellä rangaistussääntelyllä.  

 

4.4 Ihmisarvon loukkaamattomuuden periaate 
 
Ensimmäisen kerran ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatteen kriminalisointiperiaat-

teena esitteli Ari-Matti Nuutila väitöskirjassaan vuonna 1996. Nuutilan mukaan ihmisarvon 

 
360 Näin jo hallituksen esityksessä Istanbulin sopimuksen voimaan saattamiseksi (HE 155/2014 vp) 
ja myös OM 2021:29:n luvussa 3.2. 
361 Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 104. Suojeluintressin painavuuden huomioon ottamisesta 
ultima ratio -periaatteen kontekstissa ks. myös Frände 2005, s. 25.  
362 Melander 2008, s. 409. Tällöin on kyse suhteellisuuspunninnasta.  
363 Hansen et al. 2016, s. 90. Erityisesti uhrien parissa auttamistyötä tekevät pitivät kriminalisointia 
tärkeänä viestinä niin uhrille kuin tekijälle siitä, että avioliittoon pakottaminen on yksiselitteisesti 
laitonta ja rangaistavaa.  
364 Näkymättömyys rikosprosesseissa liittyy esimerkiksi pakkoavioliittojen luonteeseen yhteisölli-
senä tekona, jossa pakottaminen voi olla hienovaraista, abstraktia ja/tai jatkuvaa. Toivonen 2017, 
s. 15ʹ16.  
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loukkaamattomuuden periaate voidaan johtaa PL 1.2 §:stä, jonka mukaan valtiosääntö tur-

vaa ihmisarvon loukkaamattomuuden.365 Myös Melanderin kriminalisointiteoriassa ihmis-

arvon loukkaamattomuuden periaate lukeutuu kriminalisointiperiaatteeksi ja asettaa kri-

minalisointien muotoiluille tiettyjä sisällöllisiä vaatimuksia.366 Oikeuskirjallisuudessa on kui-

tenkin esitetty myös, ettei ihmisarvon loukkaamattomuutta ja yksilön autonomiaa ole syytä 

ymmärtää kriminalisointiperiaatteeksi, sillä niiden voidaan katsoa kuuluvan rikosoikeuden 

sisäänrakennettuun ihmiskäsitykseen, jolloin erillistä ihmisarvon loukkaamattomuuden pe-

riaatetta osana kriminalisointiperiaatteita ei tarvita.367 

 

Melanderin kriminalisointiteorian mukaan ihmisarvon loukkaamattomuuden periaattee-

seen lukeutuvat syyllisyysperiaate, perusoikeuksien ydinalueen koskemattomuusvaatimus 

sekä ihmisarvoa loukkaamattomien seuraamusten vaatimus.368 Syyllisyysperiaatteella vii-

tataan toisintoimimisen mahdollisuuteen korostamalla yksilön valinnanvapautta ja yksilöl-

listä vastuuta rangaistuksen edellytyksenä.369 Käytännössä sillä tarkoitetaan, ettei rangais-

tusvastuu voi olla tuottamuksesta riippumatonta, vaan rangaistussäännösten subjektiivi-

nen syyksiluettavuus edellyttää joko tahallista tai tuottamuksellista käyttäytymistä.370 Pe-

riaatetta ilmentää RL 3:5.1, jonka mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on tahallisuus 

tai tuottamus. Perusoikeuden ydinalueen koskemattomuusvaatimus on yhteydessä perus-

oikeuksien rajoitusedellytykseen, jonka mukaan tavallisella lailla ei voida säätää perusoi-

keuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta. Toisin sanoen perusoikeuteen ei voida puuttua niin 

laajasti, että se mitätöisi perusoikeuden ydinsisällön.371 Suhteessa kriminalisointeihin tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että kullakin perusoikeudella on erikseen määritettävä 

 
365 Nuutila 1996, s. 76ʹ77. 
366 Melander 2008, s. 286. 
367 Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 84. 
368 Melander 2008, s. 290, 302 ja 308. Nuutilan alkuperäisen määritelmän mukaan ihmisarvon louk-
kaamattomuuden periaatteeseen kriminalisointiperiaatteena sisältyvät puolestaan syyllisyysperi-
aate ja objektiivisen rangaistusvastuun kielto. Ks. Nuutila 1996, s. 77ʹ78.  
369 Melander 2008, s. 290ʹ292.  
370 Ibid., s. 295ʹ296. 
371 PeVM 25/1994 vp, s. 5 ja PeVL 23/1997 vp, s. 2. Ydinalueen koskemattomuuden vaatimuksella 
perusoikeuksien rajoitusedellytyksenä on käytännössä vain harvoin itsenäistä merkitystä, sillä pe-
rusoikeuden ydinalueeseen puuttuvat rajoitukset olisivat ongelmallisia jo suhteellisuusvaatimuksen 
kannalta ja todennäköisesti myös Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden vastaisia. Ks. esim. 
OM 37/2013, s. 58. 
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ydinalue, jonka suojaamaa käyttäytymistä ei voida säätää rangaistavaksi.372 Ihmisarvoa 

loukkaamattomien seuraamusten vaatimus pohjautuu perustuslakiin ja kansainvälisiin ih-

misoikeussopimuksiin.373 Nimensä mukaisesti vaatimuksella viitataan siihen, millaisia ran-

gaistusseuraamuksia rikoksiin voidaan liittää. Perusoikeussäännökset estävät nimenomai-

sesti säätämästä seuraamukseksi kuolemanrangaistusta tai sellaista rangaistusta, jota voi-

daan pitää kidutuksena tai joka merkitsee ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua.374  

 

Avioliittoon pakottamista koskevan kriminalisoinnin hyväksyttävyyttä ihmisarvon loukkaa-

mattomuuden periaatteen kannalta on arvioitava edellä esitettyjen osatekijöiden perus-

teella. Objektiivisen rangaistusvastuun estävä syyllisyysperiaate375 edellyttää syyksiluetta-

vuuden perustumista tahalliseen tai tuottamukselliseen käyttäytymiseen. Istanbulin sopi-

muksen 37 artiklan mukaan rangaistavaksi on säädettävä henkilön tahallinen pakottami-

nen avioliittoon eli toisin sanoen henkilön pakottaminen solmimaan avioliitto sekä henki-

lön tahallinen houkutteleminen asuinvaltionsa ulkopuolelle avioliiton solmimistarkoituk-

sessa.376 Tahallisuuden tulee kattaa kaikki tunnusmerkistön elementit eli pakottamisen on 

tullut olla tahallista. Lisäksi tahallisuuden edellytetään kattavan pakottamisen seurauksen 

eli sen, että avioliittoon pakottamisen kohde solmii avioliiton nimenomaan pakottamisen 

seurauksena.377 Pakottamisessa tulisi nähdäkseni kiinnittää ihmiskauppasääntelyn tavoin 

huomiota tilanteen, asianosaisten aseman ja heidän välisensä suhteen kokonaisarvioin-

tiin.378 Avioliittoon pakottamista koskeva kriminalisointi ei edellä mainituin perustein näyt-

täydy syyllisyysperiaatteen kannalta ongelmallisena.379 

 

 
372 Melander 2008, s. 302 ja PeVL 23/1997 vp, s. 2. 
373 Melander 2008, s. 308.  
374 PeVL 23/1997 vp, s. 2. PL 1.2:n mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja 
PL 7.2:n mukaan ketään saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa 
loukkaavasti. Ihmisarvoa loukkaamattomien rangaistusten vaatimusta ilmentää lisäksi Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 3 artiklan kidutuksen kielto, jonka mukaan ketään ei saa kiduttaa, eikä koh-
della tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. 
375 Melander 2008, s. 290ʹ292.  
376 ^ŽƉŝŵƵŬƐĞŶ�ĞŶŐůĂŶŶŝŶŬŝĞůŝƐĞƐƐć�ǀĞƌƐŝŽƐƐĂ�ŬćǇƚĞƚććŶ�ƚĞƌŵŝć�͟ĞŶƚĞƌ�ŝŶƚŽ�Ă�ŵĂƌƌŝĂŐĞ͕͟�ũŽŬĂ�ŬŽƌŽƐͲ
taa solmimisajankohdan merkitystä.  
377 Ks. OM 2021:29, s. 59. 
378 Ihmiskauppasäännöksen osalta ks. HE 103/2014 vp, s. 50. 
379 Toisaalta näyttökysymykset voivat osoittautua hankaliksi etenkin tapauksissa, joissa pakottami-
nen on ollut hienovaraista. Ks. esim. Ihmisoikeusliiton lausunto 14.1.2022.  
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Perusoikeuden ydinalueen koskemattomuusvaatimuksen osalta on arvioitava, rajoite-

taanko kriminalisoinnilla jotakin perusoikeutta ja jos rajoitetaan, niin ulottuuko rajoitus tä-

män perusoikeuden ytimeen. PL 2:11 §:ssä turvataan uskonnon ja omantunnon vapaus ja 

PL 17 §:ssä puolestaan ryhmien oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan. Esimerkiksi 

järjestetty avioliitto voi liittyä uskonnon tai kulttuurin ilmaisuun.380 On kuitenkin yksiselit-

teistä, ettei uskonnon ja omantunnonvapauteen vedoten voida oikeuttaa sellaisia toimia, 

jotka loukkaavat ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia tai ovat oikeusjärjestyksen perustei-

den vastaisia.381 Näin ollen voidaankin todeta, ettei avioliittoon pakottamisen kriminali-

sointi ole perusoikeuden ydinalueen koskemattomuusvaatimuksen kannalta ongelmalli-

nen.  

 

Ihmisarvoa loukkaamattomien seuraamusten vaatimuksen osalta on todettava, että Suo-

men rikosoikeudellinen järjestelmä täyttää vaatimuksen. Sallitut rangaistuslajit ovat RL 

6:1.1:n mukaisesti rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontaran-

gaistus ja ehdoton vankeus. Oikeusministeriön arviomuistion johtopäätöksenä on esitetty, 

että mikäli avioliittoon pakottaminen nimenomaisesti kriminalisoitaisiin, perustelluimpana 

vaihtoehtona olisi täsmentää rikoslain ihmiskauppaa koskevaa säännöstä (RL 25:3) lisää-

mällä säännökseen avioliittoon pakottaminen teon tarkoitukseksi. RL 25:3:n mukaan tekijä 

tuomitaan tunnusmerkistön täyttävästä teosta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi 

ja enintään kuudeksi vuodeksi. Vankeusrangaistus rangaistuslajina on ihmisarvoa loukkaa-

mattomien seuraamusten vaatimusten mukainen.  

 

Ihmisarvon loukkaamattomuuden periaate on ehdoton.382 Avioliittoon pakottamisen on 

katsottu olevan rangaistavaa jo nykylainsäädännön valossa.383 Näin ollen avioliittoon pa-

kottamisen rangaistavuuden on katsottu täyttävän ihmisarvon loukkaamattomuuden peri-

aate. Nähdäkseni tästäkään kriminalisointiperiaatteesta ei ole johdettavissa estettä 

 
380 Käsitteellisesti järjestetty avioliitto ja pakkoavioliitto on pidettävä erillään toisistaan, mutta on 
syytä huomioida, että järjestetty avioliitto voi muuttua pakkoavioliitoksi silloin, kun toinen puoli-
soista pakotetaan pysymään avioliitossa vastoin tahtoaan. Ks. esim Hansen et al. 2016, s. 155.  
381 HE 309/1993 vp, s. 56. Hallituksen esityksessä ĞƐŝŵĞƌŬŬŝŶć�ŬćǇƚĞƚƚŝŝŶ�ŵŽŶŝĂǀŝŽŝƐƵƵƚƚĂ͕�ũŽŬĂ�͟Ğŝ�
ƐŽǀĞůůƵ�ƐƵŽŵĂůĂŝƐĞĞŶ�ŽŝŬĞƵƐũćƌũĞƐƚǇŬƐĞĞŶ͘͟�Myös Istanbulin sopimuksen 42 artikla kieltää mm. ta-
van, uskonnon tai perinteen oikeuttavan sopimuksen mukaisia väkivallantekoja.  
382 Nuutila 1997, s. 39.  
383 HE 155/2014 vp, s. 52. 
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avioliittoon pakottamista koskevan säännöksen omaksumiselle. Syyllisyysperiaatteen 

osalta syytä on kuitenkin kiinnittää huomiota rangaistussäännöksen riittävän täsmälliseen 

määrittelyyn. Ihmisarvon kunnioittamisen vaatimus nimittäin edellyttää, että lainsäädäntö 

mahdollistaa toisintoimimismahdollisuuden.384 Lainsäätäjälle asetettu edellytys siitä, että 

rangaistussäännökset tulisi muotoilla riittävän selkeästi liittyy vahvasti laillisuusperiaattee-

seen sisältyvään epätäsmällisyyskieltoon, jota käsitellään seuraavassa alaluvussa.  

 

4.5 Laillisuusperiaate  
 
Laillisuusperiaatteella on rikosoikeudellisena periaatteena vahva ja vakiintunut asema, 

mitä ilmentää sen sisältyminen Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin (KP-

sopimus 15 art. ja EIS 7 art.). Kriminalisointiperiaatteista laillisuusperiaate on lisäksi ainoa, 

joka vahvistetaan myös kansallisessa lainsäädännössä.385 Perustuslain 8 §:n mukaan rikos-

oikeudellinen laillisuusperiaate tarkoittaa, ettei ketään saa pitää syyllisenä rikokseen eikä 

tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei ole tekohetkellä laissa säädetty 

rangaistavaksi. Rikoksesta ei säännöksen mukaan saa tuomita ankarampaa rangaistusta 

kuin tekohetkellä on laissa säädetty. Rikoslain yleisiä oppeja uudistettaessa laillisuusperi-

aate sisällytettiin myös rikoslakiin, jonka 3 luvun 1 §:n mukaan: 

 
Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on 

laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. (1 mom.) Rangaistuksen ja muun rikos-

oikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin. (2. mom.) 386 

 
Vahvan lainsäädännöllisen taustan lisäksi laillisuusperiaatteesta on johdettavissa yhteys 

osaan perustuslakivaliokunnan määrittelemistä perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyk-

sistä. Tällaisia ovat vaatimus kriminalisointien säätämisestä lailla sekä kriminalisointien täs-

mällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus.387 Lailla säätämisen vaatimuksella tarkoitetaan sitä, 

että perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin.388 

 
384 Melander 2008, s. 294. 
385 Ibid., s. 193.  
386 Ratkaisu sisällyttää laillisuusperiaate sekä PL:iin että RL:iin siten, että niiden sanamuodot eroavat 
toisistaan on aiheuttanut kritiikkiä oikeuskirjallisuudessa. Ks. lisää Frände 2005, s. 32 ja Melander 
2008, s. 196. 
387 Melander 2008, s. 204.  
388 PeVM 25/1994 vp, s. 5. 
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Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus puolestaan edellyttää, että rajoitukset ovat tark-

karajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Lisäksi rajoitusten olennaisen sisällön tulee 

ilmetä laista.389 Laillisuusperiaatteen sisältöön kriminalisointiperiaatteena vaikuttaa näin 

ollen niin lainsäädäntö kuin myös perusoikeuksien rajoitusedellytykset.  

 

Laillisuusperiaate sisältää eri osa-alueita, joiden suhteesta ei oikeuskirjallisuudessa ole yh-

teneväistä näkemystä. Laillisuusperiaatteesta on suhteellisen vakiintuneesti erotettu neljä 

alaperiaatetta: kirjoitetun lain vaatimus, analogiakielto, taannehtivuuskielto ja epätäsmäl-

lisyyskielto.390 Kirjoitetun lain vaatimuksella eli praeter legem -kiellolla tarkoitetaan lainso-

veltajalle suunnattua vaatimusta siitä, ettei tuomari tai muu lainkäyttäjä saa mennä lain 

ulkopuolelle.391 Tämä tarkoittaa sitä, että tuomarin on perustettava toimintansa lainsäätä-

jän tekemiin ratkaisuihin sekä samalla sitä, että vain laissa säädetystä rikoksesta saa tuo-

mita vain laissa määrättyyn rangaistukseen.392 Myös tuomarille tai muulle lainkäyttäjälle 

suunnattu analogiakielto (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta) puolestaan kieltää 

lakia täydentävän analogiapäätelmän käyttämisen syytetyn vahingoksi.393 Lainsäätäjään 

kohdistuvalla epätäsmällisyyskiellolla tarkoitetaan vaatimusta, jonka mukaan rikoslain on 

oltava sisällöltään täsmällinen ja säännösten tarkkarajaisia (nullum crimen, nulla poena sine 

lege certa).394 Laillisuusperiaatteen lisäämistä rikoslakiin koskevissa lain esitöissä todetaan, 

että täsmällisyysvaatimus edellyttää, että sekä rangaistuksella uhatun toiminnan kuvaus 

että teosta seuraava rangaistus on määritelty sellaisella tarkkuudella, että ainakin oikeus-

tieteellisen koulutuksen saaneet henkilöt, ja mieluiten muutkin, voivat ennakolta tietää 

mikä on rangaistavaa ja kuinka ankarasti.395 Sekä lainsäätäjälle että lainkäyttäjälle 

 
389 PeVL 23/1997 vp, s. 5. 
390 Näin esim. Nuutila 1995, s. 29 ja Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 115ʹ116. On myös esi-
tetty, että perustellumpaa olisi nähdä laillisuusperiaate neljän oikeusnormin yhdistelmänä (Frände 
2005, s. 33).  
391 Frände 2005, s. 33. 
392 HE 44/2002 vp, s. 29. 
393 Melander 2002, s. 940. 
394 HE 44/2002 vp, s. 29. 
395 Ibid. Kuitenkin perustuslakivaliokunta on katsonut, että epätäsmällisyyskielto edellyttää rikosoi-
keudellisen säännöksen perusteella voivan ennakoida, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangais-
tavaa (ks. esim. PeVL 29/2001 vp, s. 3). Perustuslakivaliokunnan muotoilussa ei eritellä kohderyh-
miä, joten sanamuodon perusteella kenen tahansa tulisi voida ennakoida teon rangaistavuutta 
(Melander 2008, s. 246ʹ247). Tolvasen mukaan puolestaan ͟jotain merkitystä on annettava myös 
ŬĂŶƐĂůĂŝƐƚĞŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝůůĞ�ƐĂĂĚĂ�ƐĞůŬŽĂ�ƌŝŬŽƐŽŝŬĞƵĚĞŶ�ƐŝƐćůůƂƐƚć͟ (Tolvanen 1999, s. 216). 
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suunnattu laillisuusperiaatteen alaperiaate taannehtivuuskielto (nullum crimen, nulla 

poena sine lege praevia) kieltää lainsäätäjää määräämästä taannehtivasti rangaistavaksi 

sellaisia tekoja, jotka eivät ennen lakia olleet kriminalisoituja sekä lainkäyttäjää sovelta-

masta taannehtivasti sellaisen teon rankaisemiseksi, joka ei vielä tekohetkellä ollut rangais-

tava.396 

 

Melander puolestaan jakaa laillisuusperiaatteen kahteen osa-alueeseen: lailla säätämisen 

vaatimukseen sekä epätäsmällisyyskieltoon.397 Kriminalisointien kannalta on tarkoituksen-

mukaista tarkastella juuri näitä kahta laillisuusperiaatteen alaperiaatetta, sillä ne koskevat 

lainsäätäjää. Lailla säätämisen vaatimusta ʹ eli vaatimusta siitä, että perusoikeuksien rajoi-

tusten on perustuttava eduskunnan säätämään lakiin ʹ ei ole tarpeen arvioida, sillä avioliit-

toon pakottamisen erilliskriminalisointi toteutettaisiin täsmentämällä rikoslakia tai lisää-

mällä siihen sitä koskeva erillissäännös, mikä tarkoittaa, että vaatimus kiistatta täyttyy. Sen 

sijaan epätäsmällisyyskiellon on nähty aiheuttavan haasteita pakkoavioliittojen erilliskrimi-

nalisoinnin osalta. Epätäsmällisyyskielto oikeushyvien suojelun periaatteen ohella edellyt-

tää, että rangaistussäännöksen suojelukohde on määritelty täsmällisesti.398  

 

Pakkoavioliittojen rangaistavuuden kontekstissa suojelukohteen määritteleminen ei si-

nänsä ole ongelmallista. Niin ihmiskauppateoissa kuin avioliittoon pakottamisessa on suo-

jelukohteena ylätasolla jokaisen henkilön vapaus, itsemääräämisoikeus ja integriteetti. 

Avioliittoon pakottamisen kriminalisoinnin erityisenä suojelukohteena voidaan nähdä en-

sinäkin yksilön vapaus olla solmimatta avioliittoa ja oikeus valita itse aviopuolisonsa, sekä 

toiseksi pakottamalla solmittuun avioliittoon liittyvät muut haitalliset seuraukset.399 Epä-

täsmällisyyskiellon sisältämä ennakoitavuusvaatimus ʹ eli vaatimus siitä, että 

 
396 Kuitenkin lievimmän lain periaatteen mukaan, jos rikoksen tekemisen jälkeen voimaan on tullut 
uusi laki, joka johtaa syytetylle lievempään lopputulokseen, on lainkäyttäjän sovellettava tätä uutta 
lakia. HE 44/2002 vp, s. 29. 
397 Melander 2008, s. 205 ja 246. 
398 Ibid., s. 253.  
399 OM 2021:29, s. 64.  
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rikosoikeudellisen säännöksen sanamuodon perusteella on voitava määritellä rikosvastuun 

ala ʹ on kriminalisoinnin kannalta merkittävämpi haaste.400 

 

Haasteena on täsmällisen ja samalla riittävän kattavan säännöksen muotoileminen. Istan-

bulin sopimuksen 37 arƚŝŬůĂŶ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƐŽŝŶƚŝǀĞůǀŽŝƚĞ� ŬŽƐŬĞĞ� ͟ĂǀŝŽůŝŝƚƚŽŽŶ͟� ƉĂŬŽƚƚĂŵŝƐƚĂ͕�

jolla lähtökohtaisesti Suomessa tarkoitetaan juridisesti pätevää avioliittoa. Ihmisoikeusnä-

kökulmasta on kuitenkin perusteltua, että avioliittoon pakottamisen kriminalisointi kattaisi 

myös avioliiton kaltaiseen suhteeseen eli esimerkiksi niin sanottuun uskonnolliseen tai kult-

tuuriseen avioliittoon pakottamisen, jota ei ole solmittu juridisesti pätevällä tavalla.401 Ero-

tettaessa juridisesti pätevät avioliitot ja ns. epäviralliset avioliitot toisistaan402 luonnollisesti 

niitä koskevat eri rangaistussäännöt, soveltamiskriteerit ja syyteoikeus. Tämä voi johtaa ri-

kosoikeudellisten säännösten kiertämisyrityksiin kuten esimerkiksi tilanteisiin, joissa epävi-

rallinen avioliitto jätetään rekisteröimättä rangaistuksen välttämiseksi.403 Rangaistussään-

nösten soveltamisalaan kuuluvien liittojen määrittelyn kannalta ristiriidassa on laillisuuspe-

riaatteen epätäsmällisyyskielto ja pakkoavioliittojen uhrien tasavertainen oikeudellinen 

suoja.404  

 

Ruotsissa päädyttyä sääntelyratkaisua rinnastaa avioliiton kaltainen suhde juridisesti päte-

vään avioliittoon on kritisoitu lakimuutosta valmisteltaessa siksi, että avioliiton kaltaiseen 

suhteeseen pakottamisen sisällyttämisen säännökseen katsottiin voivan johtaa lainsovel-

tamis- ja todisteluongelmiin. Sääntelyn selkeyden, täsmällisyyden ja ennakoitavuuden 

osalta nähtiin haasteelliseksi se, että rangaistussäännöt sisältävät käsitteitä, joiden 

 
400 Kuten edellä on todettu, esimerkiksi Tolvanen on lausunnossaan koskien OM 2021:29:ää nähnyt 
erilliskriminalisoinnin suurimpana haasteena laillisuusperiaatteen toteutumisen, mikäli rikosvas-
tuun alan määrittelyssä on tulkinnanvaraisuuksia. Itä-Suomen yliopiston lausunto 11.1.2022.  
401 Ihmisoikeusliiton lausunto 14.1.2022, s. 4.  
402 On syytä alleviivata tässä yhteydessä puhuttavan juridisesti pätemättömään avioliittoon pakot-
tamisen kriminalisoimisesta juridisesti pätevään avioliittoon pakottamisen tavoin. Teemat liittyen 
uskonnollisista tai kulttuurisista syistä solmitun avioliiton siviilioikeudelliseen pätevyyteen on eri 
keskustelu, johon tässä tutkielmassa ei ole tarkoitus ottaa kantaa.   
403 Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin lausunto 14.1.2022. Lausunnossa lisäksi nostetaan esille 
kansainvälisessä rikosoikeudessa käyty keskustelu Sierra Leonessa tapahtuvasta bush wife -ilmi-
östä, jossa nuoret naiset joutuvat vakavien ihmisoikeusrikkomusten uhreiksi epävirallisten avioliit-
tojen kautta.  
404 GREVIO on lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että mikäli säännökset koskevat vain 
virallisesti solmittuja avioliittoja, osa pakkoavioliittojen uhreista voi jäädä vaille oikeudellista suo-
jaa. Ks. esim. GREVIO Baseline Evaluation Report Montenegro 2018, kohta 184. 
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oikeudellinen merkitys on epätäsmällinen, epäselvä tai avoin. Perinteet, tavat sekä niihin 

perustuvat säännöt, joihin Ruotsin rangaistussäännöksessä viitataan, voivat Ruotsin laki-

neuvoston mukaan olla ajan saatossa muuttuvia, erilaisia eri maissa sekä erota toisistaan 

myös samaan uskontokuntaan kuuluvien tai samoja perinteitä noudattavien ryhmien vä-

lillä.405 Tanskan rangaistussäännöksissä puolestaan viitataan uskonnolliseen avioliittoon 

kuitenkaan määrittelemättä käsitettä tarkemmin, mikä aiheuttaa merkittäviä haasteita täs-

mällisen määritelmän laadittavuuden näkökulmasta, sillä tällaisia ns. epävirallisia avioliit-

toja on paljon ja erilaisia.406 

 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, ettei riittävän täsmällisesti määri-

tellyn säännöksen, joka sisältäisi uskonnolliseen tai kulttuuriseen avioliittoon pakottamisen 

laatiminen ole yksiselitteistä. Epätäsmällisyyskielto ei kuitenkaan aseta estettä tällaistenkin 

pakkoavioliittojen muodon sisällyttämiselle säännökseen. Se tosin edellyttää kiellon huo-

mioimista lainvalmistelussa. Oikeusministeriön laatimassa arviomuistiossa on kuitenkin 

katsottu, että perustelluin ratkaisu olisi, että avioliittoon pakottamista koskeva sääntely 

koskisi ainoastaan juridisesti päteviä avioliittoja. Sen mukaan tunnusmerkistön täyttyessä 

uskonnolliseen tai muuhun ei-pätevään avioliittoon pakottaminen voisi tulla rangaistavaksi 

nykyisenlaisesti esimerkiksi pakottamisena tai ihmiskauppana.407 Uskallan kuitenkin väit-

tää, että huolellisella ja laadukkaalla lainvalmistelulla voidaan löytää tapa, jolla pystytään 

epätäsmällisyyskielto huomioiden puuttumaan tehokkaasti avioliittoon pakottamiseen va-

kavana ihmisoikeusloukkauksena sen kaikki esiintymismuodot huomioiden. Lopuksi on 

syytä huomauttaa, ettei sääntelyratkaisu nykyiselläänkään ole laillisuusperiaatteen sisältä-

män epätäsmällisyyskiellon kannalta ongelmaton: tällä hetkellä avioliittoon pakottamisen 

rangaistavuus ilmenee lain esitöistä, mitä ei voida pitää riittävänä.408 

 

 

 

 

 
405 Regeringens proposition 2013/14: 208, s. 48 ja 223ʹ224.  
406 Ks. esim. Prop. 66 L (2019ʹ2020), s. 43. 
407 OM 2021:29, s. 82.  
408 Olsson 2019, s. 103ʹ104. 
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4.6 Hyöty-haitta-punninnan periaate 
 
Kriminalisoinnilla saavutettavien hyötyjen ja siitä aiheutuvien haittojen välinen punninta 

on yhteydessä kriminaalipolitiikan tavoitteisiin.409 Hyöty-haitta-punninnan periaate edel-

lyttää, että kriminalisoinnista on aiheuduttava enemmän hyötyä kuin haittaa.410 Tämä tar-

koittaa sitä, että vaikka kriminalisointi olisi hyväksyttävissä tietyn oikeushyvän suojele-

miseksi eikä käytettävissä olisi toista keinoa, on kriminalisoinnista luovuttava, mikäli sillä 

saavutettavat arvioidut haitat ovat hyötyjä suuremmat.411 Kriminalisoinnista aiheutuvana 

suurimpana haittana voidaan pitää kärsimystä rangaistukseen tuomitulle ja sen myötä ai-

heutettuja toiminnallisia rajoituksia, sillä kriminalisointi merkitsee aina yksilön perustavan-

laatuisiin oikeuksiin puuttumista.412 Lisäksi kriminalisoinneista voi aiheutua yhteiskunnalli-

sesti merkittäviä ja konkreettisesti havaittavissa olevia haittoja, kuten kriminalisoinneista 

aiheutuvat yhteiskunnalliset sivuvaikutukset, rikollisuuden valvonnan ja täytäntöönpanon 

myötä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ja resurssitarpeet sekä mahdollisesti lisään-

tyvä turvattomuuden tunne ja yhteiskuntarauhan järkkyminen. Lappi-Seppälä kuvaa liialli-

sista kriminalisoinneista aiheutuvaa haittaa toteamalla, että jos kaikki on kiellettyä, ei mi-

kään oikeastaan ole kiellettyä.413 Melander puolestaan nimittää ilmiötä rikosoikeuden in-

flaatioksi.414 Hyöty-haitta-punninnan periaatteen tehtävä on minimoida edellä esitettyjä 

haittoja, joten kyseessä on kriminalisointeja rajoittava periaate.415 

 

Kriminalisointien hyötyinä voidaan nähdä erityisesti niiden yleispreventiivinen vaikutus.416 

Tällä tarkoitetaan kriminalisointien pyrkimystä ehkäistä rikollisuutta.417 Lappi-Seppälä 

muotoilee ei-toivotun käyttäytymisen estävät vaikutukset niin, että kriminalisoinnin 

 
409 Melander 2002, s. 954.  
410 Lappi-Seppälä 1994, s. 33, Nuutila 1996, s. 85, Tolvanen 1999, s. 200. 
411 Tolvanen 2005, s. 180. 
412 Melander 2002, s. 955.  
413 Lappi-Seppälä 1994, s. 39.  
414 Melander 2002, s. 955. 
415 Nuutila 1997, s. 44. 
416 Melander 2008, s. 480. Yleispreventiivisen vaikutuksen ohella voidaan hyödyiksi lukea myös laa-
jemmin esimerkiksi yhteiskunnalliset koheesiovaikutukset ja rikoslain moraaliset ja kulttuuriset 
merkitykset sosiaalisten arvostusten tuottajana ja ilmaisijana. Tämänkaltaisia hyötyjä kriminalisoin-
neille ei kuitenkaan voida lukea itsenäisesti.  
417 Melander 2002, s. 956.  
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hyödyksi luetaan ne oikeudenloukkaukset, joilta kriminalisointien myötä on vältytty.418 Me-

lander painottaa, että kriminalisoinneilla aiheutettavat hyödyt on ymmärrettävä suppeasti, 

kun taas haitat laajasti.419 Nähdäkseni tämä on perusteltua, sillä hyöty-haitta-punninnan 

periaatteen tehtävä kriminalisointiperiaatteena on olla viimesijainen arviointikriteeri, jolla 

rikosoikeudellisen järjestelmän käytön hyväksyttävyys ratkaistaan.420  

 

Hyötyjen ja haittojen välinen punninta edellyttää käytännön punnintaa konkreettisissa ti-

lanteissa, jolloin näkökulma on kokonaisyhteiskunnallinen.421 Nuotion näkemyksen mu-

kaan periaate on puhtaasti kriminaalipoliittinen, ja siksi oikeudellisena periaatteena jonkin 

verran ongelmallinen.422 Periaatteen on joissain yhteyksissä katsottu saavan oikeudellista 

merkitystä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kautta, sillä sen on katsottu rin-

nastuvan suhteellisuusvaatimukseen.423 Melanderin mukaan hyöty-haitta-punninnan peri-

aate ei kuitenkaan kriminaalipoliittisena käytännön syihin perustuvana punnintamallina ko-

vinkaan hyvin palaudu suhteellisuusvaatimukseen, jonka mukainen punninta tapahtuu pe-

rusoikeusjärjestelmän tasolla. Hän katsoo kuitenkin, että suhteellisuusvaatimuksen huomi-

oon ottaminen on luonnollista, sillä rikosoikeutta ei voida, eikä tule, erottaa perusoikeus-

järjestelmästä.424  

 

On syytä painottaa, ettei avioliittoon pakottamisen erilliskriminalisointia tarkasteltaessa 

ole kyse sen arvioimisesta, tulisiko rankaisematon teko säätää rikoslaissa rangaistavaksi, 

vaan sen pohtimisesta, millaisia hyötyjä ja haittoja erilliskriminalisoinnilla olisi saavutetta-

vissa. Rikoslain keskeinen tehtävä on yleisestävyys eli moitittavan käyttäytymisen rajojen 

osoittaminen ja sen kautta vaikuttaminen siihen, että ihmiset pidättäytyvät rikoksiksi 

 
418 Lappi-Seppälä 1994, s. 37. 
419 Melander 2002, s. 956. 
420 Melander 2008, s. 498.  
421 Melander 2002, s. 957. Tapani huomauttaa, että lainvalmisteluvaiheessa arvioinnin tulisi ideaa-
listi olla mahdollisimman konkreettista, mutta käytännössä hyötyanalyysi joudutaan aina laatimaan 
enemmän tai vähemmän abstraktilla tasolla (Tapani ʹ Tolvanen ʹ Hyttinen 2019, s. 99). 
422 Nuotio 1998, s. 516. Myös Melander näkee hyöty-haitta-punninnan periaatteen hieman ongel-
mallisena suhteessa kriminalisointiperiaatteiden tarkoitukseen pyrkiä määrittelemään oikeudellisia 
rajoitteita (Melander 2008, s. 479). 
423 Nuutila 1996, s. 86. Suhteellisuusvaatimuksen sisällöstä ks. edellä luvussa 4.3 esitetty.  
424 Melander 2002, s. 958.  
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määritellyistä teoista.425 Tämän toteutuminen edellyttää, että rangaistava teko käy tar-

peeksi selvästi ilmi laista. Kevät Nousiainen ja Merja Pentikäinen ovat tarkastelleet Istan-

bulin sopimuksen ratifiointia Suomessa ja todenneet, että se olisi edellyttänyt yleispreven-

tioon pureutumista sopimuksen käsittelemän väkivallan osalta.426 Yleisestävyys ei nähdäk-

seni nykyisellään toteudu, sillä avioliittoon pakottamisen rangaistavuus ei käy riittävän sel-

västi ilmi laista.  

 

Yleispreventiivisyyteen liittyvänä hyötynä voidaan pitää erilliskriminalisoinnin vaikutusta 

yleisesti pakkoavioliittoja koskevaan suhtautumiseen. Kriminalisoinnilla olisi tärkeä symbo-

linen painoarvo sen osoittajana, että avioliittoon pakottaminen tunnistetaan vakavana ih-

misoikeusloukkauksena, johon Suomenkin on kansainvälisten velvoitteiden myötä velvolli-

suus puuttua tehokkaasti. Erilliskriminalisointi voisi lisäksi toimia pelotteena potentiaalista 

rikoksentekijää kohtaan, ja näin ollen parhaassa tapauksessa johtaa toteutuneiden tekojen 

määrälliseen laskuun. Lisäksi kriminalisointi voisi helpottaa uhrien oikeuksien toteutumista 

sekä avata heille mahdollisuuden saada hyvitystä koetuista loukkauksista ja siten parhaim-

millaan voimaannuttaa uhria.427 Edelleen erilliskriminalisointi antaisi viranomaisille tehok-

kaan keinon ilmiöön puuttumiseksi. Kuten edellä on todettu, Ihmisoikeusliiton selvityksen 

mukaan viranomaiset kokevat nykyisen sääntelyn hankalaksi sen monitulkintaisuuden ja 

haastavuuden johdosta.428  

 

Avioliittoon pakottamisen erilliskriminalisointiin liittyvänä haittana voidaan puolestaan 

nostaa esiin se, ettei yksinomaan ilmiön tehokas kriminalisointi poista ilmiötä. Keskuste-

lussa erilliskriminalisoinnista on esitetty sen jopa vaikuttavan uhrien ilmoitushalukkuuteen 

kielteisesti. Kriminalisointia vastustavien argumenttien takana on pelko siitä, että uhrit al-

kaisivat karttaa viranomaisyhteydenottoja suojellakseen perheenjäseniään joutumasta ri-

koksista syytetyksi. Huolta on esitetty myös siitä, että uhrit joutuisivat kärsimään tilan-

teessa, jossa syyte syystä tai toisesta hylättäisiin.429  

 

 
425 Ks. esim. Frände 2005, s. 21ʹ22. 
426 Nousiainen ʹ Pentikäinen 2013, s. 457. 
427 Hong 2019, s. 6 ja Anitha ʹ Gill 2011, s. 9.  
428 Hansen et al. 2016, s. 90. 
429 Hong 2020, s. 6.  
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Lisäksi on syytä huomioida näyttökysymyksiin liittyvien haasteiden vaikutus rikosprosessin 

jatkumiseen. Näyttövaikeuksien on katsottu liittyvän ennen kaikkea avioliiton tahdonvas-

taisuuden toteennäyttämiseen. Erityisen haasteellista rikosoikeudellisten keinojen käyttä-

minen on tilanteessa, jossa lähtökohtaisesti uhrien halukkuus tehdä rikosilmoitusta on ylei-

sesti alhainen siksi, että tekijä ja uhri kuuluvat esimerkiksi samaan perheeseen tai lähiyh-

teisöön.430 Näyttökysymyksiin liittyvien haasteiden on pelätty aiheuttavan sen, että krimi-

nalisointi jäisi ͟ ŬƵŽůůĞĞŬƐŝ�ŬŝƌũĂŝŵĞŬƐŝ͘͟�dćŵć�ǀćŚĞŶƚćŝƐŝ�ůƵŽŶŶŽůůŝƐĞƐƚŝ�ŵǇƂƐ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƐŽŝŶŶŝŶ�

symbolista merkitystä.431 Erilliskriminalisointia vastaan puhuvana seikkana on lisäksi tuotu 

esiin se, että pakkoavioliittojen kaltaisten kulttuuri- ja uskontosidonnaisten tekojen krimi-

nalisointi voi leimata etnisiä vähemmistöjä.432  

 

Erilliskriminalisoinnin keskeisin hyöty on nähdäkseni avioliittoon pakottamisen rangaista-

vuuden näkyvämpi asema rikoslaissa. Nykyisellään rangaistavuuden selvittämiseksi on 

osattava etsiä tietoa lain esitöistä asti. Erillisen rangaistussäännöksen myötä voitaisiin ko-

rostaa avioliittoon pakottamisen olevan rikos ja näin ollen mahdollisesti vahvistaa yleises-

tävyyttä.433 Oikeusministeriön arviomuistiossa tässä yhteydessä kuitenkin huomautetaan, 

että kriminalisointi edellyttää painavaa yhteiskunnallista tarvetta, jolloin rangaistussään-

nöksen säätämiseen symbolisista syistä suhtaudutaan kielteisesti.434 Nähdäkseni paina-

vana yhteiskunnallisena tarpeena voidaan kuitenkin nähdä se, että pakkoavioliitot tulisi ri-

koslainsäädännössämme kaikissa muodoissaan rangaistavaksi. Rinnastettaessa pakkoa-

violiitto ihmiskauppaan rajataan osa pakkoavioliiton muodoista tunnusmerkistön ulkopuo-

lelle. Pakottamissäännös puolestaan on ongelmallinen, sillä se on lähtökohtaisesti asian-

omistajarikos eikä se täytä Istanbulin sopimuksen 41 artiklan vaatimusta siitä, että avioliit-

toon pakottamisen yrityksen tulisi olla rangaistavaa.  

 

 
430 Ks. esim. OM 2021:29, s. 76.  
431 Toivonen 2017, s. 19ʹ20.  
432 Ibid., s. 19.  
433 Yleispreventiivisen vaikutuksen ohella kriminalisoinnin hyödyt liittyvät myös sen kommunikatii-
viseen vaikutukseen, jolla viitataan kriminalisoinnin kohteena olevaan sellaiseen käyttäytymisen 
muotoon, jota voidaan yhteiskunnallisesti pitää riittävän moitittavana. Jos käyttäytymistä ei koeta 
riittävän moitittavaksi, kriminalisoinnin preventiivinen teho heikko. Melander 2008, s. 484. 
434 OM 2021:29, s. 79.  
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Oman haasteensa yhteiskunnallisen tarpeen arvioimiselle luo se, ettei esimerkiksi pakkoa-

violiittojen esiintymismääristä ole saatavilla tarkkaa tietoa eikä näin ollen ilmiön yleisyy-

destä voida muodostaa täsmällistä kuvaa.435 Hyöty-haitta-punninnan periaatteen kannalta 

tämä nousee esiin, sillä yleispreventiivisen vaikutuksen arvioinnissa on usein tarpeellista 

selvittää empiiristä tutkimustietoa liittyen kriminalisoitavaan käyttäytymiseen.436 Preven-

tiivisen tehon arvioiminen on toisin sanoen haastavaa. Nähdäkseni kuitenkaan vakavan ih-

misoikeusloukkauksen sääntelyn yhteiskunnallisen tarpeellisuuden arviointia ei tule sitoa 

yksinomaan empiiriseen tietoon tapausmääristä ʹ tai tässä tapauksessa lähinnä tämän tie-

don puuttumiseen.437 

5 Johtopäätökset 
 
Tässä tutkielmassa on arvioitu avioliittoon pakottamisen rangaistussääntelyä nykyisessä ri-

koslainsäädännössä sekä erilliskriminalisoinnin tarpeellisuutta ja sen hyväksyttävyyden 

edellytyksiä. Arviointi on osoittautunut tarpeelliseksi oikeustilan selkeyttämiseksi pakkoa-

violiittoja koskevan sääntelyn osalta. Kuten edellä on todettu, tarve arvioida pakkoavioliit-

tojen erilliskriminalisointia johtuu konkreettisesti myös siitä, että Istanbulin sopimusta val-

vovan GREVIO:n Suomea koskevassa raportissa on kiinnitetty huomiota Suomen lainsää-

däntöratkaisuihin avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden osalta.  

 

Avioliittoon pakottaminen voi tyypillisesti esiintyä piilorikollisuutena. Tämän myötä usein 

uhrien tunnistamisessa on puutteita. Tilannetta hankaloittaa myös uhrien mahdollinen 

puutteellinen tieto ja ymmärrys siitä, että avioliittoon pakottaminen on rangaistava teko. 

Tutkielmassa on kriminalisointiperiaatteiden käsittelyn yhteydessä esitetty, että erillinen 

rangaistussäännös voisi parantaa uhrien oikeusasemaa, sillä nykyinen lainsäädäntö avioliit-

toon pakottamisen rangaistavuuteen liittyen on vaikeaselkoista. Avioliittoon pakottaminen 

on useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi, 

minkä lisäksi pakkoavioliitoissa voi esiintyä myös muunlaista väkivaltaa.  

 

 
435 Ibid., s. 24. 
436 Melander 2008, s. 480. Parhaimmassa tapauksessa punninta perustuisi tutkimustietoon, mutta 
käytännössä kyseeseen tulee kriminalisoinnin oletetun tehokkuuden arviointi.  
437 Samansuuntaisesti myös Minna Kimpimäen lausunto 27.12.2021.  
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Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tutkielmani tarkoitus on ollut selvittää, voidaanko 

avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevaa sääntelyä pitää riittävänä Istanbulin 

sopimuksen 37 artiklan kriminalisointivelvoite huomioiden. Lainsäädäntötasolla on ha-

vaittu olevan ongelmia avioliittoon pakottamista koskevassa rangaistussääntelyssä. Avio-

liittoon pakottaminen on nykyisellään rangaistavaa rikoslaissa ihmiskauppana, törkeänä ih-

miskauppana tai pakottamisena. Ongelmallista ihmiskauppasäännösten osalta on se, ettei-

vät ne kata kaikkia avioliittoon pakottamisen muotoja. Niiden on edellä mainitusti katsottu 

soveltuvan lähinnä sellaisiin pakkoavioliittotapauksiin, jotka sisältävät myös ihmiskaupan 

elementtejä. Lisäksi on esitetty, että rikosoikeudellisessa järjestelmässä on mahdollisesti 

uhrien tunnistamiseen liittyviä puutteita. Edelleen on havaittu, että ihmiskauppaa koske-

vien asioiden etenemisessä rikosprosessissa on puutteita.438 Sääntelyn epäselvyydestä ja 

tulkintavaikeuksista johtuvat soveltamisongelmat voivat johtaa siihen, että pakkoavioliit-

toihin liittyvät näkökulmat jäävät huomioimatta.  

 

Pakottamissäännöksen ongelmallisuus puolestaan kulminoituu sen luonteeseen asian-

omistajarikoksena, jolloin rikosprosessin käynnistäminen voi jäädä uhrin omalle vastuulle. 

Nähdäkseni pakkoavioliittojen osalta olisi syytä hyväksyä nykyisin varsin yleisesti hyväk-

sytty lähtökohta siitä, että lähisuhdeväkivallaksi katsottavien tekojen tulisi olla yleisen syyt-

teen alaisia.439 Tähän viittaa myös Istanbulin sopimuksen 55 artikla. Edellä mainituin perus-

tein tutkielmassa on esitetty, ettei nykylainsäädäntö riittävällä tavalla huomioi avioliittoon 

pakottamisen eri muotoja. Näin ollen voivat jäädä sellaiselle katvealueelle, jota rangaistus-

vastuu ei välttämättä tavoita. Myös tutkielmassa käsiteltyjen Ihmisoikeusliiton ja Krimon 

julkaisemissa selvityksissä on todettu pakkoavioliittoihin puuttumisen olevan nykyisellään 

puutteellista.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoitus on ollut arvioida sitä, tulisiko avioliittoon pakottami-

nen säätää erikseen kriminalisoitavaksi rikoslaissa. Oikeusministeriön arviomuistion johto-

päätösten mukaisesti tämä voitaisiin toteuttaa joko täsmentämällä rikoslain ihmiskauppaa 

koskevaa säännöstä lisäämällä avioliittoon pakottaminen teon tarkoitukseksi, 

 
438 Koivukari et al., s. 306. 
439 Tätä lähtökohtaa ilmentää esimerkiksi RL 21:16 §.  
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täydentämällä pakottamissäännöstä lisäämällä erillinen avioliittoon pakottamista koskeva 

momentti tai säätämällä avioliittoon pakottamisesta erillinen rangaistussäännös rikosla-

kiin. Pakkoavioliittojen erityispiirteet tulisivat nähdäkseni parhaiten huomioiduksi, mikäli 

rangaistussäännös toteutettaisiin omana erillisenä rikossäännöksenään. Lisäksi tämä tukisi 

parhaiten Suomea sitovan Istanbulin sopimuksen edellytyksiä siitä, että sopimusvaltioilla 

on velvollisuus säätää rangaistavaksi tahallinen pakottaminen avioliittoon sekä henkilön 

houkuttelu ulkomaille avioliittoon pakottamistarkoituksessa (37 artikla) sekä sen yritys (41 

artikla).  

 

Kolmas tutkimuskysymys on koskenut sitä, olisiko erilliskriminalisointi hyväksyttävissä kri-

minalisointiperiaatteiden asettamat rikosoikeuden käytön edellytykset huomioiden. Eri-

tyistä huomiota on tässä suhteessa kiinnitettävä ultima ratio -periaatteeseen ja laillisuus-

periaatteeseen. Rikosoikeudellisen rangaistavuuden tarpeellisuutta itsessään ei ole ky-

seenalaistettu, mutta ultima ratio -periaatteen nojalla uusien kieltojen lisäämiseen rikosla-

kiin, kun teko on jo entuudestaan sääntelyn piirissä, suhtaudutaan kielteisesti. Laillisuuspe-

riaate puolestaan edellyttää sääntelyn olevan riittävän täsmällistä ja ennakoitavaa, mikä ei 

nähdäkseni nykyisellään toteudu. Toisaalta myös erilliskriminalisointi voi laillisuusperiaat-

teen kannalta osoittautua ongelmalliseksi: esimerkiksi avioliiton käsitteen, rangaistussään-

nöksen kattamien liittojen sekä pakottamisen kohteena olemisen määrittely laillisuusperi-

aatteen edellyttämällä täsmällisyydellä voi osoittautua hankalaksi. Erilliskriminalisoinnille 

on nähdäkseni oikeushyvien suojelun periaatteen edellytyksen mukaisesti löydettävissä 

painava yhteiskunnallinen tarve, vaikkakin tästä on esitetty myös eriäviä mielipiteitä. Jo 

laissa rangaistavaksi säädetyn teon erilliskriminalisointi on nähty ongelmalliseksi oikeushy-

vien suojelun periaatteeseen kuuluvan symbolisen rikosoikeuden kiellon kannalta. Toi-

saalta sääntelyn on jo nykyisellään katsottu olevan hankalaselkoista ja riittämätöntä, jolloin 

kriminalisoinnilla ei voida tehokkaasti vaikuttaa kriminalisoituun käyttäytymiseen. Ihmisar-

von loukkaamattomuuden periaatteen toteutuminen ei nähdäkseni ole erilliskriminalisoin-

nin kannalta ongelmallinen. 

 

Avioliittoon pakottamisen erilliskriminalisoinnin hyöty-haittavertailun arviointi on osoit-

tautunut haastavaksi, sillä sellaisia asianmukaisia selvityksiä ei ole saatavilla, jotka osoittai-

sivat rangaistavuudella olevan olennainen oikeushyvän suojelua hyödyttävä merkitys. 
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Erilliskriminalisoinnin hyötyjen on katsottu ensisijaisesti liittyvän lainsäädännön välittä-

mään selkeämpään viestiin siitä, ettei avioliittoon pakottaminen ole hyväksyttävää. Näin 

ollen erilliskriminalisoinnilla voisi olla hyötyä yleisprevention kannalta. Konkreettisena hyö-

tynä voitaisiin lisäksi nähdä uhrien parempi pääsy oikeuksiinsa, sillä käytännössä nykyinen 

lainsäädäntö ei näytä puuttuvan ongelmaan tehokkaasti. Haittana voidaan puolestaan 

nähdä ilmiön entistä enemmän piiloon jääminen, sillä uhrit eivät välttämättä halua läheis-

tään rikosoikeudelliseen vastuuseen.440  

 

Olen tutkielmassani päätynyt siihen lopputulokseen, että ihmisoikeussopimusten edellyt-

tämä tehokas puuttuminen vakavaan ihmisoikeusloukkaukseen puhuu erilliskriminalisoin-

nin puolesta. Nähdäkseni sen omaksumiseen ei ole yleisistä kriminalisointiperiaatteista joh-

tuvaa estettä. Se, miten erilliskriminalisointi toteutettaisiin, jää mahdollisesti lainsäätäjän 

ratkaistavaksi. Katson kuitenkin, että säännöksen muotoilussa tulisi ottaa huomioon myös 

pakottaminen avioliiton kaltaiseen suhteeseen. Muu lopputulema johtaisi uhrien eriarvoi-

seen kohteluun sekä avaisi mahdollisuuden kiertää rikosoikeudellista säännöstöä jättä-

mällä avioliitto rekisteröimättä. Kuten edellä on todettu, tällainen määrittely ei kuitenkaan 

ole laillisuusperiaatteen sisältämän epätäsmällisyyskiellon kannalta yksinkertainen. Lisäksi 

syyteoikeuden osalta tulisi varmistaa, että kriminalisointi on yleisen syytteen alainen, kuten 

Istanbulin sopimuksen 55 artiklassa edellytetään. Omat erityiskysymyksensä erilliskrimi-

nalisoinnin muotoilun osalta asettavat lisäksi teemat liittyen syyteoikeuden vanhentumi-

seen, toimivaltuuksiin sekä houkuttelurikosta koskevaan sääntelyyn.441 

 

Kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi rikoslakiin on otettu viime vuosikymmeninä 

useita erityissäännöksiä. Näitä ovat esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhrin asemaa vahvista-

vat muutokset, kuten perheen sisäinen lähestymiskielto, väkivalta- ja seksuaalirikosten 

muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi sekä vainoamisen kriminalisoiminen. Kuitenkin 

pakkoavioliittojen suhteen ollaan lainsäädännöllisesti samassa pisteessä kuin Istanbulin so-

pimuksen voimaansaattamisen yhteydessä vuonna 2013, jolloin silloinkin on esitetty huoli 

niitä koskevan kotimaisen lainsäädännön riittämättömyydestä. On selvää, että 

 
440 Bredal 2005, 332ʹ337. 
441 Näistä lisää ks. OM 2021:29, s. 82ʹ86.  
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pakkoavioliittojen erilliskriminalisointi edellyttää kiistanalaisia lainsäädäntömuutoksia, joi-

hin liittyy hankalia kriminaalipolitiikkaan ja oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä. Suomi on 

kuitenkin sitoutunut ihmisoikeussopimuksiin, joiden asianmukainen ratifioiminen edellyt-

tää tehokkaampaa puuttumista kyseisiin tekoihin.  

 

Lainsäädäntöön kohdistuvien muutospaineiden lisäksi pakkoavioliittojen uhrien haavoittu-

vainen asema edellyttää toimia, joilla lisätään viranomaisten osaamista tunnistaa tapauksia 

sekä niiden riskitekijöitä. Ilmiöön puuttumisessa merkittävä rooli on pakkoavioliiton uhrien 

parissa työskentelevillä järjestöillä. Uhrien tukipalvelut ovat edellytys rikosoikeudellisen 

rangaistavuuden hyödylle: uhrin oikeuksien toteutuminen edellyttää, että hän on tietoinen 

avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta. Erilliskriminalisointi toimisi merkittävänä te-

kijänä viestin välittämisessä siitä, että avioliittoon pakottaminen on yksiselitteisesti laitonta 

ja rangaistavaa.   

 

 


