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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittavasti perustuslakivaliokunnalle seuraavan lausunnon, joka koskee 

hallituksen esitystä Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi (HE 34/ 2004 vp). .Hallituksen esitys esittää muutettavaksi 

Eduskunnalle rikoslakia ja mm. pakkokeinolakia. Ehdotus laiksi rikoslain muuttamisesta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/ 2004 vp) muuttaa rikoslakia siten, että 

ihmiskauppaa, paritusta ja prostituoituja saataisiin torjua nykyistä tehokkaammin. 

Kyseessä on kansainvälisten velvoitteiden muutostarpeiden toteuttaminen. Samoin 

pakkokeinolakia halutaan muuttaa soveltumaan kyseessä olevien rikosten tutkimiseen. 
 

Kyseinen ehdotus on mielestäni perusoikeuksinen yleisten rajoitusedellytysten suhteen 

ongelmaton. Tarkoitus on legitiimi, lain rajaus tarkkarajainen ja se täyttää 

suhteellisuusperiaatteen. Ehdotus on harvinaisen hyvin laadittu. 
 
 

Helsingissä, 22.4.2004 

Kirsi Neiglick 

 
 
 
 
 

Teuvo Pohjolainen 
22.4.2004 
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Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Edus-
kunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
34/2004 vp) 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän 

kunnioittavasti seuraavan: 
 
 
 
 
/ . Yleistä 
 

Hallituksen esityksen tarkoitus on muuttaa rikoslakia ihmiskaupan, parituksen ja prostituution 

tehokkaammaksi torjumiseksi. Lisäksi ehdotetaan muutoksia laittoman maahantulon 

järjestämistä ja lapsipornografiaa koskevaan rikosoikeudelliseen sääntelyyn. Ehdotukset liittyvät 

osittain kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseen. 
 

Koska asia on perustuslakivaliokunnassa lausuntoasiana, kiinnitän tässä lausunnossa huomiota 

lähinnä vain ehdotusten valtiosääntöoikeudellisiin näkökohtiin. Ne liittyvät pääosin hallituksen 

esityksen siihen osaan, jossa esitetään muutoksia pakkokeinolakiin. Esitykseen sisältyvä 

rikoslain muutosehdotus (RL 20 luvun 9,1 §:n 2 kohta), jolla esitetään parituksena 

rangaistavaksi, jos joku yhteystietoja välittämällä markkinoi toisen prostituutiota, liittyy 

sananvapauden perusoikeussääntelyyn, mutta on nähdäkseni sen kannalta ongelmaton esityksen 

säätämisjärjestysperusteluissa manituin perustein (s. 109-110). Erityisesti on syytä todeta, että 

myös rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellyttämä sääntelyn täsmällisyysvaatimus 

täyttyy perustuslakivaliokunnan tulkintalinjan edellyttämällä tavalla. Sen mukaan kunkin 

rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa riittävällä täsmällisyydellä siten, että säännöksen 

sanamuodon perusteella on ennakoitavissa, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa 

(PeVL 10/2000 vp, s. 2/1, PeVL 41/2001 vp , s. 2/II). 
 
 
 
 
2. Pakkokeinot ja yksityisyyden suoja 
 
 

2.1. Telekuuntelu 
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Telekuuntelu ja sen käytön edellytykset ovat valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellisiä 

luottamuksellisen viestin salaisuutta turvaavien perustuslain säännösten takia. Perustuslain 10 

§:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on 

loukkaamaton. Lailla voidaan kuitenkin pykälän 3 momentin nojalla säätää välttämättömistä 

rajoituksista viestin salaisuuteen muun muassa yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka 

kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa. Yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta 

vaarantavien rikosten piiriin kuuluvat perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan esimerkiksi 

huumausainerikokset, törkeät väkivaltarikokset sekä maan- ja valtiopetosrikokset (HE 309/1993 

vp , s. 54/11). 
 

Hallituksen esityksen 2. lakiehdotuksessa esitetään muutettavaksi pakkokeinolakia siten, että 

telekuuntelun edellytyksiä koskevaan 2,1 §:ään lisättäisiin 4 kohdaksi "kun on syytä epäillä 

jotakuta törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä 

loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä". Lisäksi ehdotetaan - rikoslain 

muutosehdotuksen mukaisesti - että pakkokeinolain 2,1 §:n 7 kohtaan muutettaisiin 

telekuuntelun edellytyksiä siten, että ihmisryöstön sijaan, mikä käsite on tarkoitus poistaa 

rikoslaista, telekuuntelu sallittaisiin, kun on syytä epäillä jotakuta ihmiskaupasta ja törkeästä 

ihmiskaupasta. Lisäksi 2.2 §:ään on tarkoitus lisätä telekuunteluoikeus, kun on syytä epäillä 

jotakuta törkeästä parituksesta, jossa tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja rikos tehdään 

erityisen suunnitelmallisesti, tai jossa rikoksen kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi 

lapsi taikka parituksen kohteelle aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella vaikea 

ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka erityisen tuntuvaa kärsimystä. 
 

Ennen ehdotuksen valtiosääntöoikeudellista arviointia on ehkä syytä todeta, että sanottuun 2,1 

§:n 4 kohtaan esitetyt telekuuntelun edellytykset eivät suoranaisesti liity toisiinsa, joten 

lakiteknisesti ne olisi syytä erottaa eri kohdiksi, tai vaihtoehtoisesti yhdistää törkeä 

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen ehdotuksen 5 kohtaan. 
 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut telekuuntelun edellytyksiä suhteessa perustuslakiin 

laajemmin muun muassa lausunnossaan 36/2002 vp. Kyseessä oli tuolloin pakkokeinolain 

muutos, jossa telekuuntelun käyttöedellytyksiä laajennettiin. Valiokunta viittasi tuolloin 

aikaisempaan lausuntoonsa ja totesi, että valiokunta oli vuonna 1999 arvioinut luottamuksellisen 

viestin salaisuuden kannalta poliisilain mukaista teknistä kuuntelua. Valiokunta piti tuolloista 

sääntelyehdotusta perustuslain mukaisena, koska kuuntelun edellytykset oli "sidottu korkeaan 

rangaistusasteikkovaatimukseen (= ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta) 



 

 

huumausainerikosta koskevin täydennyksin" (PeVL 5/1999 vp , s. 4/II). Ratkaisussaan 

valiokunta antoi rajoituksen välttämättömyys-kriteerin kannalta keskeisen merkityksen sille, että 

telekuuntelu-mahdollisuus kytkeytyi vakaviin rikoksiin, eikä niinkään arvioinut asiaa "yksilön 

tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavien rikosten" käsitteestä käsin, joihin perustuslain 

sääntelyssä viitataan. 
 

Lähtökohtaisesti telekuuntelun edellytysten laajentamiseen tulee suhtautua pidättyvästi, koska 

kysymyksessä on selvästi yksityiselämän suojaa kaventava merkitys. Kuuntelun sallittavuutta 

arvioitaessa tulisi huomiota kiinnittää nimenomaan sen perusteena olevien rikosten tutkinnan 

yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavaa luonnetta, ei sinänsä ja pelkästään siihen, 

millainen rangaistusasteikko ko. rikokseen kohdistuu. 
 

Esillä olevat laajennukset - törkeinä tekomuotoinakaan - eivät kaikissa tapauksissa johda 

rangaistusasteikon alarajalla kuin neljän kuukauden rangaistukseen. Voidaan kuitenkin arvioida, 

että edellytyksissä mainituista rikoksista ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa sekä henkilölle 

esitetyllä tavalla vaaraa aiheuttava paritusrikos ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen 

ovat sillä tavalla yksilön turvallisuutta vaarantavia rikoksia, että telekuunteluoikeus voidaan 

perustuslain 10 §:n mukaisesti sallia. 
 

Törkeä paritusrikos, jossa tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja rikos tehdään erityisen 

suunnitelmallisesti, on säätämisjärjestysperusteluissa (s. 110) rinnastettu aiemmin telekuuntelun 

salliviin törkeisiin talousrikoksiin, joissa kuuntelun edellytys on vastaavalla tavalla täsmennetty. 

Perustuslakivaliokunta arvioi sanottua törkeiden talousrikosten tutkintaan liitettyä 

telekuunteluoikeutta lausunnossaan 36/2002 vp seuraavasti: Talousrikoksiin ei valiokunnan 

mukaan ilman muuta päde se, että kyseessä on yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta 

vaarantava rikos. "Ehdotettu 2 momentti kuitenkin koskee sellaisia liike- tai ammattitoiminnassa 

tehtyjä törkeitä rikoksia, joissa rikoksella tavoitellaan erityisen suurta hyötyä tai rikos tehdään 

erityisen suunnitelmallisesti. Tällä tavoin kvalifioiduissa tapauksissa - jos vaaditaan kummankin 

edellytyksen täyttymistä - on valiokunnan käsityksen mukaan kysymys perustuslain mielessä 

turvallisuutta vaarantavista rikoksista (vrt. Pe VL 8/1994 vp , s. 3/1). Lakiehdotus voidaan siksi 

tältä osin arvioituna käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos ehdotusta muutetaan 

niin, että telekuunteluoikeus kytketään 2 momentissa kummankin lisäedellytyksen esilläoloon." 
 

Nyt käsillä olevassa lakiehdotuksessa törkeän paritusrikoksen yhteydessä telekuuntelu on 

perustuslakivaliokunnan em. kannan mukaisesti sallittu, kun sekä tavoitellaan erityisen suurta 
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hyötyä, että rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Näin ollen rinnastuksena törkeisiin 

talousrikoksiin voidaan nähdäkseni katsoa, että telekuuntelu myös mainittujen törkeiden 

paritusrikosten yhteydessä voidaan sallia yksityisyydensuojan perusoikeussäännöksen sitä 

estämättä. Näin voitaneen katsoa, vaikka valiokunta edellä viitatussa lausunnossaan 36/2002 vp 

totesikin, että rajanveto jonkin rikoksen ja sen törkeän tekomuodon välillä määräytyy vasta 

kokonaisarvioinnin perusteella, jolloin on tosiasiassa vaarana, että pakkokeino tulee käyttöön 

muulloinkin kuin rikoksen törkeän tekomuodon ollessa kysymyksessä. 
2.2. Tekninen kuuntelu 
 

Teknisen kuuntelun edellytyksiä esitetään lakiehdotuksessa muutettavaksi siten, että 

aikaisemmin epäiltyyn ihmisryöstöön liittyvän teknisen kuuntelun sijaan kuuntelu sallittaisiin 

silloin, kun on syytä epäillä jotakuta törkeästä ihmiskaupasta. Muutos perustuu ehdotettuun 

rikoslain muutokseen, jossa ihmisryöstön käsite asiallisesti on tarkoitus korvata törkeän 

ihmiskaupan käsitteellä. 
 

Myös teknisen kuuntelun salliminen on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellistä edellä 

viitatun perustuslain 10 §:n takia. Tekninen kuuntelu on mahdollista myös kotirauhan piirissä. 

Se voi siis merkitä kuuntelemista rikoksesta epäillyn kotona tai häneen nähden sivullisen 

kotona, jos rikoksesta epäilty siellä oleskelee. Teknisen kuuntelun salliminen on 

merkityksellistä näiden henkilöiden ja muidenkin kuunneltavassa tilassa olevien 

perusoikeuksien kannalta. Kysymys ei ole vain kotirauhan suojasta, sillä kotirauhan piirissä 

käytävä keskustelu on selvästikin luottamukselliseksi tarkoitettu. Siksi keskustelun 

kuunteleminen teknisin apuvälinein merkitsee puuttumista myös luottamuksellisen viestin 

salaisuuteen (HE 309/1993 vp , s. 53/11). 
 

Vaikka teknisen kuuntelun sallittavuuteen on yleensä suhtauduttava erittäin varauksellisesti, 

eritoten koska siinä yhteydessä voidaan tunkeutua myös kotirauhan suojaamalle alueelle, 

voitaneen katsoa, että esityksessä mainittu rikos — törkeä ihmiskauppa -joka 

rikoslakiehdotuksessa on määritelty hyvin tarkkarajaisesti, on niin vakava rikos, että teknisen 

kuuntelun ollessa välttämätöntä rikoksen tehokkaan selvittämisen kannalta, se voidaan sallia 

perustuslain perusoikeussäännösten sitä estämättä. On kuitenkin syytä toistaa valiokunnan 

edellä viitatussa lausunnossaan lakivaliokunnalle (36/2002 vp) teknisen kuuntelun sallittavuutta 

arvioidessaan esittämä huoli: 

"Kun otetaan huomioon teknisen kuuntelun erityisluonne ja kuunneltaviksi 

mahdollisesti tulevien henkilöiden määrä ja se, että he kaikki eivät välttämättä ole 



 

 

rikoksesta epäiltyjä, ei perustuslain 10 §:n 3 momentissa ilmaistun 

välttämättömyysvaatimuksen kannalta kuitenkaan ole mahdollista ulottaa teknistä 

kuuntelua kaikkiin . . . rikostyyppeihin. Toimivaltuutta ei tee välttämättömäksi 

pelkästään havainto valtuuden tehokkuudesta. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

edellytyksenä valiokunnan mielestä on rajata tekninen kuuntelu valtiorikosten, 

väkivaltarikosten, yleisvaarallisten rikosten ja huumausainerikosten törkeimpiin 

tekomuotoihin. 
 

Perustuslakivaliokunta ehdottaa lakivaliokunnan vakavasti harkitsevan selvityksen 

vaatimista hallitukselta siitä, millä tavoin uudet toimivaltuudet ovat edistäneet 

yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta. 
 

Valiokunta huomauttaa, että kuuntelulaitteen asentaminen (ja poistaminen) 

muodostaa oman ongelman kotirauhan suojan kannalta. Esityksessä ei 4 §:n 4 

momentin johdosta selvitetä, miten tämä on tarkoitus järjestää. Seikkaan tulee 

kiinnittää huomiota jatkokäsittelyssä. On selvää, ettei sanamuodoltaan ehdotetun 

kaltainen sääntely oikeuta menemään salaa kotirauhan piiriin laitteen asentamiseksi, 

vaan asiasta tulee säätää nimenomaisesti." 
 
 
 
 
3. Johtopäätös 
 

Edellä esitetyn perusteella katson, että hallituksen esitykseen 34/2004 vp sisältyvät 

lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 34/2004 VP 
 
Esityksen pääasiallinen sisältö 
 
Hallituksen esitys koskee ihmiskauppaa, paritusta, lapsipornografiaa ja laittoman maahantulon järjestämistä. 
 
Laittoman maahantulon järjestämistä koskevaa rangaistussäännöstä muutettaisiin niin, että se koskisi myös 
maahantuloa Suomeen kauttakulkua varten. Lisäksi säädettäisiin uusi rangaistussäännös törkeästä laittoman 
maahantulon järjestämisestä. 
 
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä koskevaan rangaistussäännökseen tehtäisiin useita 
pienehköjä muutoksia. Säännöksessä otettaisiin käyttöön lasta koskeva 18 vuoden ikäraja. Säännökseen sisältyvää 
tekotapaluetteloa täydennettäisiin. Levittämisen yritys tehtäisiin rangaistavaksi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi 
rangaistussäännös törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä. 
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidon enimmäisrangaistus korotettaisiin yhdeksi 
vuodeksi vankeutta. 
 
Myös seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomittavaa enimmäisrangaistusta korotettaisiin. Paritukseen 
liittyvien tekojen rangaistavuutta laajennettaisiin. Parituksesta rangaistaisiin myös sitä, joka yhteystietoja 
välittämällä tai muuten markkinoi toisen prostituutiota. Tämän lisäksi säännöksen soveltamisala laajenisi 
koskemaan maksulliseen sukupuoliyhteyteen tai muuhun pykälässä tarkoitettuun tekoon ryhtyvän majoittamista, 
jolla olennaisesti edistetään sellaista tekoa. Lakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös törkeästä parituksesta. 
 
Rikoslakiin lisättäisiin uudet ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa koskevat rangaistussäännökset. 
 
Pakkokeinolakia muutettaisiin niin, että telekuuntelu olisi mahdollista epäiltäessä jotakuta törkeästä laittoman 
maahantulon järjestämisestä, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, 
törkeästä parituksesta taikka ihmiskaupasta tai törkeästä ihmiskaupasta. 

Esityksen tausta 
 

Ehdotuksen taustalla ovat sekä lukuisat kansainväliset velvoitteet että kansalliset muutostarpeet. 
 
Suomen on pantava täytäntöön ensinnäkin YK:ssa tehdyn järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Q?a-lermon) 
yleissopimuksen lisäpöytäkirjat ihmiskaupasta ja ihmissalakuljetuksesta sekä YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen lapsikauppaa koskeva pöytäkirja. 
 
Myös Euroopan unionin päätöksistä seuraa useita velvoitteita. EU:ssa on hyväksytty puitepäätökset 
ihmiskaupasta, laittomasta maahantulosta sekä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsipornogra- 
Y:\JLIND\Ihmiskauppa\PeV.rauistio.doc 
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fiasta. Nämä on pantava kansallisesti määräajassa täytäntöön. Ensimmäinen määräaikainen valvoite on 
velvollisuus panna ihmiskauppaa kokeva puitepäätös täytäntöön niin, että toimenpiteet on tehty viimeistään 1. 
elokuuta 2004. Toisiinsa liittyvien ja osaksi päällekkäisten kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpano 
muodostaa kokonaisuuden, minkä vuoksi ehdotuksen mukaan kaikki esitykseen sisältyvät lainmuutokset tulisivat 
voimaan tuon ensimmäisen määräajan mukaisesti 1. elokuuta 2004. 
 
Kansainvälisten velvoitteiden lisäksi on kansallisia muutostarpeita. Selvimmin kansalliset muutostarpeet liittyvät 
paritussäännöksiin. Käytettävissä olevat rangaistusasteikot eivät ole täysin enää vastanneet paritusrikollisuuden 
ammattimaistumiseen. Sen vuoksi säädettäisiin törkeästä parituksesta. Lisäksi on ilmennyt käytännössä tarvetta 
laajentaa parituksena pidettävien tekotapojen piiriä. 
 
Pornografian levittämistä koskevat muutokset 
 
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä koskeva sääntely uudistettiin vuonna 1998. Tuolloin 
perustuslakivaliokunta (PeVL 23/1997 vp) katsoi rangaistussäännöksen taustalla olevan lapsen perustuslaissa 
turvattujen oikeuksien suojelemisen. Säännös liittyy myös yleisempään moraalin suojelun tarkoitukseen. 
Valiokunta piti tällaisia rajoitusperusteita sananvapauden kannalta hyväksyttävinä. Valiokunta katsoi 
rangaistussäännöksen täyttävän myös suhteellisuusvaatimuksen. 
 
Nyt tehdyn ehdotuksen mukaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisen tekotapana mainittaisiin 
rikoslain 17 luvun 18 §:ssä erikseen myös maastavienti ja tuonti Suomen kautta muuhun maahan. Vaatimus, 
jonka mukaan tällaisen kuvan valmistamisen tai maahantuonnin rangaistavuuden edellytyksenä on 
levittämistarkoitus, poistettaisiin. Levittämisen yritys tehtäisiin rangaistavaksi. Pykälässä otettaisiin käyttöön lasta 
koskeva kiinteä 18 vuoden ikäraja. Tätä nuorempien ohella lapsena pidettäisiin henkilöä, jonka ikää ei voida 
selvittää, mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. 
 
Muutoksien taustalla ovat lähes kaikilta osin kansainväliset velvoitteet. Niitä on tarkasteltu esityksen sivuilla 52 
ja 53. Muutokset merkitsevät, että rangaistavuuden piiri laajentuisi jonkin verran. Laajentuminen ei kuitenkaan 
oikeusministeriön käsityksen mukaan ole niin olennainen, että se antaisi aihetta muuttaa vuoden 1998 
uudistuksen yhteydessä omaksuttuja näkemyksiä sananvapauden rajoituksen hyväksyttävyydestä. 
 
Prostituoidun majoittaminen 
 
Ehdotuksen mukaan parituksena rangaistaisiin, jos joku majoittaa prostituutioon ryhtyvää ja siten olennaisesti 
edistää prostituutiota (ehdotettu rikoslain 20 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohta). 
 
Esityksen perustelujen mukaan säännöksen mukaisella "majoittamisella" tarkoitettaisiin hotellihuoneen tai muun 
vastaavan tilapäisen majoitushuoneen järjestämistä prostituoidulle. Majoittamisen tulisi olla olennaista sekä 
kohdassa tarkoitetun prostituution kannalta että majoittajan oman toiminnan kannalta. Majoittamisen tulisi siis 
ensinnäkin luoda välttämättömät edellytykset prostituutiolle. Toiseksi edellytetään, että majoittaminen on 
olennainen osa majoittajan toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että prostituoitujen majoittaminen 
muodostaa merkittävän osan majoittajan liiketoimintaa. Edelleen perusteluissa todetaan, että rangaistavuutta ei 
ole syytä ulottaa varsinaisen asunnon vuokraamiseen prostituoidulle, koska se rajoittaisi kohtuuttomasti tällaisen 
henkilön asumista. 
 
Esitys on oikeusministeriön käsityksen mukaan sopusoinnussa yksityiselämän suojan kanssa eikä vaaranna 
oikeutta asuntoon. 
Prostituution markkinoiminen 
 
Ehdotuksen mukaan parituksena olisi rangaistavaa myös, jos joku yhteystietoja välittämällä markkinoi toisen 
prostituutiota (ehdotettu rikoslain 20 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohta). Rangaistussäännös sivuaa sananvapautta. 
Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus. Siihen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa 



 

 

tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden 
käyttämisestä annetaan lailla. 
 
Ehdotetulla kriminalisoinnilla on tarkoitus vaikeuttaa prostituution järjestämistä ja siitä hyötymistä, joten sille on 
painava yhteiskunnallinen tarve. Ehdotettu kriminalisointi olisi riittävän tarkkarajainen eikä kohdistuisi 
prostituoituun itsensä. Mainontaan ja markkinointiin on katsottu voitavan kohdistaa pitemmälle meneviä 
rajoituksia kuin sananvapauden sisällöllisellä ydinalueella olisi mahdollista (Pe VL 60/2001 vp, Pe VL 19/2002 
vp). Jo tällä hetkellä on voimassa esimerkiksi rangaistussäännös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta 
markkinoinnista. 
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan mukaan jokaisella on sananvapaus, joka on artiklassa 
yksityiskohtaisesti määritelty. Sananvapaus voidaan artiklan mukaan kuitenkin asettaa lailla säädettyjen ehtojen, 
rajoitusten ja rangaistusten kohteeksi. Artiklassa luetellaan perusteet, joihin nämä ehdot, rajoitukset ja 
rangaistukset voivat liittyä. Ehdotetulla rangaistussäännöksellä pyritään vaikuttamaan prostituutiota, paritusta ja 
ihmiskauppaa sekä toisen prostituutiosta hyötymistä vähentävästi. Näin ollen ainakin artiklassa mahdollisina 
rajoitusperusteina mainitut rikollisuuden estäminen, moraalin suojeleminen ja muiden henkilöiden oikeuksien 
turvaaminen ovat ehdotetun rangaistussäännöksen taustalla. Rangaistussäännöksestä johtuva sananvapauden 
rajoitus olisi siten myös ihmisoikeussopimuksen sallima. Vastaavilla perusteilla rangaistussäännös olisi myös 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sananvapautta käsittelevän 19 artiklan 
mukainen. 
 
Telekuunteluoikeuden laajentaminen 
 
Ehdotetuilla pakkokeinolain muutoksilla on merkitystä yksityiselämän suojan kannalta. Perustuslain 10 § koskee 
yksityiselämän suojaa. Suojattuja ovat jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha sekä kirjeen, puhelun ja muun 
luottamuksellisen viestin salaisuus. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 
selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin kuuluvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi 
välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa 
vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen 
aikana. 
 
Ehdotetut pakkokeinolain muutokset kaventaisivat yksityiselämän suojaa. Ehdotettu telekuunteluoike-us 
ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa tutkittaessa koskisi perustuslain 10 §:ssä tarkoitettuja yksilön 
turvallisuutta vaarantavia rikoksia. Lisäksi on ehdotettu telekuunteluoikeutta, kun on syytä epäillä jotakuta 
törkeästä parituksesta, jossa tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. 
Vastaavien lisäedellytyksien vallitessa on jo aiemmin laajennettu telekuunteluoi-keus törkeisiin talousrikoksiin, 
joihin törkeä paritus, johon liittyy kuvattu hyödyntavoittelu ja suunnitelmallisuus, voidaan rinnastaa. Kysymys on 
yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavasta rikoksesta. Lisäksi ehdotetaan telekuunteluoikeutta törkeästä 
parituksesta, jossa rikoksen kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi taikka parituksen kohteelle 
aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai 
hengenvaarallinen tila taikka erityisen tuntuvaa kärsimystä. Tältä osin on kysymys yksilön turvallisuutta 
vaarantavasta rikoksesta. 
 
Samalla ehdotetaan telekuunteluoikeutta epäiltäessä jotakuta törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä tai 
törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä. Myös ne ovat yksilön tai 
yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavia rikoksia. Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen on rikos, jonka 
tutkinnassa telekuuntelusta olisi käytännössä apua, vaikka suurelta osin teleliikenne tapahtuukin ulkomailla 
suomalaisen telekuuntelun ulottumattomissa. Myös lapsipornografian levittämisessä telekuuntelumahdollisuus eli 
mahdollisuus hankkia reaaliaikaisesti tieto viestin sisällöstä täydentäisi tärkeällä tavalla muita poliisin 
käytettävissä olevia tutkintakeinoja, kuten etsintää ja takavarikkoa sekä mahdollisuutta selvittää Internet- eli IP-
osoitteiden haltijatiedot. 
 



 

 

Ehdotuksen mukaan törkeästä ihmiskaupasta epäiltäessä on oikeus myös tekniseen kuunteluun kotirauhan 
suojaamalla alueella. Ehdotus on johdonmukainen sen pakkokeinolain mukaisen lähtökohdan kanssa, että 
mahdollisuus tekniseen kuunteluun kotirauhan piirissä on rajattu vakavimpiin rikoksiin. 
 
Ehdotetut yksityiselämän suojaan kohdistuvat rajoitukset olisivat kyseisen rikollisuuden luonteen vuoksi 
välttämättömiä tavoitteena olevan vakavien rikosten tehokkaan selvittämisen kannalta. Siten ne olisivat painavan 
yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Lisäksi ne perustuisivat laissa olevaan tarkkarajaiseen ja täsmälliseen 
säännökseen. 
 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan lakiehdotus voidaan tältäkin osin käsitellä tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 34/2004 vp) 
 
 

Sananvapaus 
 
Esitykseen sisältyy joitakin säännöksiä, jotka ainakin muodollisesti 
rajoittavat perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvattua oikeutta ilmaista, 
julkistaa ja vastaanottaa viestejä. Näitä ovat rangaistussäännökset, joiden 
kohteena on 

• sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen (rikoslain 
17:18 ja 17:19) 

• kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle 
(rikoslain 17:18 b) 

• yhteystietojen välittäminen seksuaalipalvelua varten (paritus, 
rikoslain 20:9). 

 
Ehdotetut rangaistussäännökset perustuvat painavaan yhteis-
kunnalliseen tarpeeseen ja niillä on hyväksyttävä tavoite. Säännökset 
ovat riittävän tarkkarajaisia ia rangaistavuuden määrittely on 
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asianmukaisessa suhteessa säännöksillä tavoiteltavaan päämäärään. 
Muutenkaan ehdotettuun sääntelyyn ei ole huomauttamista perus-
oikeusnäkökulmasta. 
 
Ihmisoikeusnäkökulmasta ehdotuksia on arvioitava etenkin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvatun sanavapauden kannalta. 
Ehdotetut kriminalisoinnit sopeutuvat ongelmattomasti artiklassa 
määriteltyihin rajoitusperusteisiin ja ovat niiden kannalta perusteltuja. 

 
Yksityiselämän ja luottamuksellisen viestin suoja 

 
Telekuunteluoikeus laajenisi useisiin uusiin rikostyyppeihin. Ehdotusta 
on tältä osin arvioitava yleisesti siltä kannalta, että kysymys on 
perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatusta yksityiselämän suojasta. 
Ehdotus on vaitiosääntöoikeudeiiisesti erityisen merkityksellinen 
luottamuksellisen viestin salaisuutta turvaavien perustuslain säännösten 



 

 

takia. Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun 
luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. 

Lailla voidaan kuitenkin 10 §:n 3 momentin mukaan säätää näiden 
perusoikeuksien välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai 
yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavien rikosten tutkinnassa. 
 
Telekuunteluoikeus olisi mahdollinen pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n 1 
momenttiin sisällytettävän 4 kohdan mukaan epäiltäessä jotakin törkeästä 
laittoman maahantulon järjestämisestä tai törkeästä sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä. Kysymys on tältä osin yksilön 
tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavista rikoksista. Lisäksi 7 kohtaan 
lisättävät ihmiskauppaa, törkeätä ihmiskauppa sekä panttivangin ottamista 
koskevat rikosnimikkeet ovat epäilemättä yksilön turvallisuutta vaarantavia 
rikoksia, joiden tutkinnassa telekuunteluoikeudella on riittävän painavat 
perusteet. 
 
Telekuunteluoikeus tutkittaessa törkeää paritusta, jolla tavoitellaan erityisen 
suurta hyötyä ja rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, perustuisi 
erityissäännökseen pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n lisättävässä uudessa 3 
momentissa. Hallituksen esityksessä tällaisen törkeän paritusrikoksen 
tutkinnassa sovellettavaa telekuunteluoikeutta on perusteltu sillä, että 
"[vjastaavien lisäedellytyksien vallitessa on jo aiemmin laajennettu 
telekuunteluoikeus törkeisiin talousrikoksiin, joihin törkeä paritus, johon liittyy 
kuvattu hyödyntavoittelu ja suunnitelmallisuus, voidaan rinnastaa." (s. 110) 
 
Tällainen rinnastus on mahdollinen, joskin perustuslakivaliokunta on katsonut, 
että törkeät talousrikokset eivät "ilman muuta" ole perustuslain 10 §:n 3 
momentissa tarkoitettuja yksilön tai yhteiskunnan turvallisuuteen kohdistuvia 
rikoksia (PeVL 36/2002 vp). Kun rikoksen tunnusmerkistö on kuitenkin kvalifioitu 
siten, että rikoksella tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja rikos tehdään 
erityisen suunnitelmallisesti, perustuslakivaliokuntakin on katsonut kysymyksen 
olevan perustuslain mielessä turvallisuutta vaarantavista rikoksista. Estettä 
tavallisen lain säätämisjärjestyksen käyttämiseen ei siten ole tältäkään osin, kun 
otetaan lisäksi huomioon, että törkeä paritus hyvin todennäköisesti yleensä 
kohdistuu myös yksilön turvallisuuteen. 
 
Tekninen kuuntelu olisi ehdotuksen mukaan mahdollista kotirauhan piirissä, kun 
kyseessä on törkeästä ihmiskaupasta. Kysymys on tältä osin sekä kotirauhan 
suojasta että luottamuksellisen viestin salaisuudesta (HE 309/1993 vp, s. 53/li). 
Perustuslakivaliokunta on katsonut, että tällainen tekninen kuuntelu tulisi rajata 
vain valtiorikosten, väkivaltarikosten, yleisvaarallisten rikosten ja huumausaine-
rikosten törkeimpiin tekomuotoihin (PeVL 36/2002 vp). Törkeä ihmiskauppa 
voidaan epäilemättä vakavuudeltaan rinnastaa tällaisiin rikoksiin. 
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Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
Lakivaliokunnalle 

 

JOHDAN
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Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta lähettäessään hallituksen esityksen laiksi 

rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2004 vp) 

valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö 

- professori Olli Mäenpää. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick 

— professori Teuvo Pohjolainen. 

HE 34/2004 vp Versio 0.1 

 
HALLITUKSEN ESITYS 
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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Tarkoitus on, että ihmiskauppaa, par-

itusta ja prostituutiota voitaisiin torjua nykyistä tehokkaammin. Myös lapsipornografi-

asta annettuja rikoslain säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Esityksessä on osin kysy-

mys Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanosta. Lisäksi ehdote-

taan muutettaviksi pakkokeinolain säännöksiä telekuuntelun ja teknisen kuuntelun edel-

lytyksistä. Esitys sisältää ehdotuksia myös eräiden muiden lakien muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2004. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 12 §:ssä 

turvatun sananvapauden ja perustuslain 10 §:ssä vahvistetun yksityiselämän suojan 

kannalta. Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain sää-

tämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin ehdottanut harkittavaksi perustuslakivalio-

kunnan lausunnon pyytämistä esityksestä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 
Sananvapaus 

Parituksesta tuomitaan rikoslain muutettavaksi ehdotetun 20 luvun 9 §:n 1 momentin 2 

kohdan nojalla se, joka yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen ryhtymistä 

momentin 1 kohdassa tarkoitettuun seksuaaliseen tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaa-

vaan tekoon. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvatun sa-

nanvapauden kannalta. 

Sananvapauden suoja kattaa lähtökohtaisesti myös mainonnan ja markkinoinnin, 

joskaan valiokunta ei ole katsonut tällaisen viestinnän kuuluvan sananvapauden ydin-

alueelle (PeVL 23/2000 vp, s. 6/1). Mainontaan ja markkinointiin voidaan siten kohdis-

taa pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden sisällöllisellä ydinalueella olisi 

mahdollista (PeVL 60/2001 vp, s. 4/1). Toisaalta myös mainonnan ja markkinoinnin 

sääntelyn tulee täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset 

(PeVL 9/2004 vp, s. 7, PeVL 19/2002 vp, s. 3/1). 

Kriminalisoinnilla on esityksen perustelujen mukaan tarkoitus vaikeuttaa prosti-

tuution järjestämistä ja siitä hyötymistä. Sääntelyllä suojataan lähinnä yleistä moraalia, 

mutta se liittyy ihmiskaupan ja parituksen vaikeuttamisen välityksellä myös perustus-
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laissa turvattuihin useisiin perusoikeuksiin (PeVL 23/1997 vp, s. 4/II). Kriminalisoin-

nille on siten perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. 

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta on huomionarvoista, että kriminali-

sointi koskee toisen henkilön toiminnan markkinointia ja että yhteystietojen välittämisen 

ja muun markkinoinnin rangaistavuus edellyttää tahallisuutta. Painoa on esityksen 

perustelujen mukaan tällöin pantava muun muassa sille, onko viestinnässä käytetty pros-

tituution peiteilmauksiksi yleisesti tunnistettuja ja ymmärrettyjä sanontoja. Tällainen 

lähtökohta voi tuoda rangaistussäännöksen punin sellaisiakin viestejä, joiden julkaise-

misessa ei ole kysymys "markkinoinniksi" luonnehdittavasta toisen toiminnan edistämi-

sestä. Sääntelyn täsmentämistä on valiokunnan mielestä tältä osin tarpeen vielä harkita. 

Lakiehdotuksen rangaistussäännökset sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan 

levittämisestä (17 luvun 18 §), törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esit-

tävän kuvan levittämisestä (17 luvun 18 a §), kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai 

levittämisestä alaikäiselle (17 luvun 18 b §) ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 

esittävän kuvan hallusssapidosta (17 luvun 19 §) eivät — valiokunnan aikaisempi käy-

täntö huomioon ottaen — ole perustuslain sananvapaussääntelyn näkökulmasta ongel-

mallisia (PeVL 23/1997 vp, s. 4). 
Telekuuntelu ja tekninen kuuntelu 

Esityksen 2. lakiehdotuksen 5 a luvun 2 §:ssä on kysymys pakkokeinolaissa säännellyn 

telekuuntelumahdollisuuden laajentamisesta. Ehdotus on tältä osin merkityksellinen 

luottamuksellisen viestin salaisuutta turvaavien perustuslain säännösten kannalta. 

Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamukselli-

sen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan kuitenkin pykälän 3 momentin 

nojalla säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen muun muassa yksilön tai 

yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavien rikosten tutkinnassa. 

Ehdotuksen 5 a luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitut törkeä laittoman maa-

hantulon järjestäminen ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän ku-

van levittäminen samoin kuin 7 kohtaan lisättävät ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa 

ovat perustuslain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla yksilön tai yhteiskunnan tur-

vallisuutta vaarantavia rikoksia. Sama koskee valiokunnan mielestä myös 2 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitettuja törkeän parituksen tekomuotoja. 
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Tekninen kuuntelu on 4 §:n 3 momentin 6 kohdan perusteella mahdollista, kun on 

syytä epäillä jotakuta törkeästä ihmiskaupasta. Ehdotus on merkityksellinen luottamuk-

sellisen viestin salaisuuden ja kotirauhan kannalta. 

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. Lailla voi-

daan kuitenkin 3 momentin perusteella säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 

selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimista. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että teknistä kuuntelua ei ole perustuslain 10 

§:n 3 momentissa ilmaistun välttämättömyysvaatimuksen kannalta mahdollista ulottaa 

kaikkiin rikostyyppeihin. Pakkokeinolain muutosehdotusta vuonna 2002 arvioidessaan 

valiokunta piti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen edellytyksenä, että tekninen kuuntelu 

rajataan valtiorikosten, väkivaltarikosten, yleisvaarallisten rikosten ja huumausaineri-

kosten törkeimpiin tekomuotoihin (PeVL 36/2002 vp, s. 6/11). Törkeä ihmiskauppa rin-

nastuu valiokunnan mielestä vakavuudeltaan tällaisiin rikoksiin. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 

Helsingissä päivänä toukokuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.   Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.  Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson I x  
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax I x  
Markus Mustajärvi /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 
Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet 
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valiokuntaneuvos Marja Wallin 
valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


