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Asian valiokuntakäsittely 

HE 34/2004 vp 
laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
Ministeriö Oikeusministeriö 
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Täysistunto lähettänyt 13.04.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto 
lähettänyt 13.04.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 

Käsittelyyn yhdistetty LA 148/2003 vp LA 16/2003 vp LA 33/2003 vp TPA 16/2003 aloitteita vp 
 

Lakivaliokunta Saapunut 

14.04.2004 
Käsittely päättynyt 03.06.2004 LaVM 4/2004 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 
15.04.2004      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. I käsittely 
21.04.2004      Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 

- LA 148/2003 vp, LA 16/2003 vp, LA 33/2003 vp, TPA 16/2003 vp Jatkettu I 
käsittely 

27.04.2004      Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K) 
- poliisiylitarkastaja Jouni Välkki, sisäasiainministeriö 
- oikeudellisen osaston päällikkö Tomi Vuori, Rajavartiolaitos (K) 

 

- rikostarkastaja Ari Määttä, keskusrikospoliisi 
29.04.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
 

- kihlakunnansyyttäjä Tove Myhrberg, Helsingin kihlakunnan 
syyttäjänvirasto (K) 
- rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K) 
- tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus Stakes (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Tampereen käräjäoikeuden kirjallinen ilmoitus, ettei sillä ole 
lausuttavaa hallituksen esityksestä. 

05.05.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K) 
- johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto ry (K) 
- pääsihteeri Kristiina Kouros, Ihmisoikeusliitto ry (K) 
- toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste ry (K) 
- puheenjohtaja Johanna Sirkiä, Seksialan Liitto SALLI (K) 

06.05.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
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% - pääsihteeri Taina Riski, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry (K) 
- professori Pekka Koskinen, (K) 
- oikeustieteen tohtori, dosentti Johanna Niemi-Kiesiläinen, (K) 
- professori Ari-Matti Nuutila, (K) 

13.05.2004     Merkitty saapuneeksi lausunto 
 

- PeVL 13/2004 vp 
Merkitty saapuneeksi 
- Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kirjallinen lausunto. 

26.05.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lastenpsykiatrian erikoislääkäri Raisa Cacciatore, (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- varatuomari, asianajaja Kirsi Tarvaisen kirjallinen lausunto. 

27.05.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K) Merkitty 
saapuneeksi 
- professori Raimo Lahden kirjallinen lausunto. 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

02.06.2004 Yleiskeskustelu 03.06.2004      
Jatkettu yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- LaVM 4/2004 vp 

 

Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 14.04.2004 
Käsittely päättynyt 12.05.2004 PeVL 13/2004 vp 
 

Käsittelyvaiheet 

15.04.2004      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
22.04.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 

I käsittely 22.04.2004      Merkitty 
saapuneeksi 

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglickin ja professori Teuvo Pohjolaisen 
kirjalliset lausunnot 

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. Jatkettu I 
käsittely 11.05.2004 Yleiskeskustelu 

- lausuntoluonnos 
12.05.2004 Yleiskeskustelu 

- 11.5. esitelty lausuntoluonnos 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- PeVL l3/2004vp 

 
 

Päivitetty 03.06.2004 14:55:06 
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HE 34/2004 vp laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 
 

ASIANTUNTIJASUUNNITELMA 
 
 

Tiistai 27.4.2004 klo 10.15 
 Oikeusministeriö 
 Sisäasiainministeriö 
 Liikenne- ja viestintäministeriö (ei lausuttavaa) 
 Rajavartiolaitos 
 Keskusrikospoliisi 

 
 

Torstai 29.4.2004 klo 10.15 
 Tampereen käräjäoikeus (ei lausuttavaa) 
 Valtakunnansyyttäjänvirasto 

*   Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto 
 Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 
 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 

 
 

Keskiviikko 5.5.2004 klo 10.00 
 Suomen Asianajajaliitto 
 Viestinnän Keskusliitto ry 
 Ihmisoikeusliitto ry 
 Raiskauskriisikeskus Tukinainen 
 Pro-tukipiste ry 

"   Seksialan Liitto SALLI 
 
 

Torstai 6.5.2004 klo 10.00 
 Professori Pekka Koskinen 
 Professori Raimo Lahti 
 OTT, dosentti Johanna Niemi-Kiesiläinen 
 Professori Ari-Matti Nuutila 

Lainvalmisteluosasto 
Jukka Lindstedt 

MUISTIO 
 
 

27.4.2004 

fyu* f l/p 

 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

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 ran-
gaistussäännös 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. 
 
Esitys ei sisällä ehdotusta seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoimisesta. Hallituksen tarkoitus 
on antaa sitä koskeva esitys vuonna 2005. 
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Esityksen tausta 

 

Ehdotusten taustalla ovat sekä lukuisat kansainväliset velvoitteet että kansalliset muutostarpeet. 
 

Suomen on pantava täytäntöön ensinnäkin YK:ssa tehdyn järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen 
(Palermon) yleissopimuksen lisäpöytäkirjat ihmiskaupasta ja maahanmuuttajien salakuljetuksesta 
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 
lapsipornografiasta. Nämä on pantava kansallisesti määräajassa täytäntöön. Ensimmäinen 
määräaikainen velvoite 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. 
 

Tällä hetkellä ei ole voimassa nimenomaista ihmiskauppasäännö§tä. Sentyyppisiin tekoihin on 
voitu toistaiseksi soveltaa paritusta ja vapauteen kohdistuvia rikoksia koskevia säännöksiä. 
Ehdotettu nimenomainen ihmiskauppasäännös olisi kuitenkin erityisesti kansainvälisiä velvoitteita 
ajatellen selkeä ratkaisu. 
 

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. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS (HE 34/2004 vp) LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 
 

Rajavartiolaitoksen tutkittaviin rikoksiin kuuluvat rajavartiolaitoksesta annetun lain 
(320/1999, jäljempänä LRVL) 43 §:n 1 momentin ja 2 §:n 3 kohdan c alakohdan 
mukaan ihmiskauppa ja rikoslain (39/1889) 17 luvun 8 §:ssä säädetty laittoman 
maahantulon järjestäminen. Rikoslaissa ei sen sijaan ole varsinaisesti ihmiskaup-
paa koskevaa rikosnimikettä. Ihmiskauppaa on kuitenkin viime vuosina esiintynyt 
laajasti järjestäytyneen rikollisuuden muodossa. Suomen oloissa ja maamme 
kautta tapahtuvassa kauttakulkuliikenteessä ihmiskaupan piirteitä on ilmennyt 
erityisesti prostituutiossa ja osin jopa elinkaupassa. Edellytyksiä lisääntyneelle 
ihmiskaupalle ovat luoneet muun muassa Euroopan valtiollisessa rakenteessa 
viime vuosina tapahtuneet mullistukset, taloudellinen eriarvoistuminen suurine 
elintasoeroineen sekä aiempaa vapaampi liikkuminen Euroopan unionin sisällä. 
 

Ihmiskaupan -käsitteen puuttuminen lainsäädännöstämme on ollut rajavartiolaitok-
selle ongelmallinen asia. Yleisesti on tiedossa, että maassamme harjoitetaan mel-
koisen laajaa prostituutiota ja siihen liittyvää paritustoimintaa. Myös Euroopan unio-
nin muihin maihin pyritään erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän kautta kuljetta-
maan prostituution harjoittajia unionin ulkopuolta. Prostituutiota maassamme har-
joittavat tulevat yleensä Suomen ulkopuolelta. Toiminta on erittäin suunnitelmallista 
ja osa vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Paitsi että toiminta sinällään on erityi-
sesti siihen pakotettujen henkilöiden kannalta vakavaa, liittyy siihen myös yhteis-
kunnallisia vaaroja, koska maahamme leviää samoja kanavia pitkin myös muun 
muassa huumausaineita. Kokonaisuuteen liittyy myös laitonta ase- ja 
lääkekauppaa sekä rahanpesua ja väkivaltarikoksia. 
 

Kun prostituutio ei ole rikos, ja kun rajavartiolaitos ei ole ollut toimivaltainen tutki-
maan rikoslain 20 luvun 9 §:ssä säädettyä paritusta, ei se ole hajanaisten tieduste-
lutietojen antamista lukuun ottamatta kyennyt täysipainoisesti osallistumaan tämän-
kaltaisen vakavan rikollisuuden torjuntaan ja yhteisiin viranomaisoperaatioihin. Kui-
tenkin rajavartiolaitos on tässä suhteessa keskeisessä asemassa oleva valvontavi-
ranomainen. Puutteista huolimattakin viime aikoina on kyetty suurelta osin nimen-
omaan rajavartiolaitoksen antamien tietojen perusteella paljastamaan muutamia 
vakavia paritukseen ja ihmiskauppaan keskittyneitä ryhmiä. 
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Suomea sitovan, Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn Euroopan poliisi-
viraston perustamista koskevan yleissopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa ihmiskau-
palla tarkoitetaan henkilön saattamista toisen henkilön tosiasiallisen ja laittoman 
vallan alaiseksi väkivaltaa tai uhkausta käyttäen tai viranomaisen asiakirjaa väärin-
käyttäen taikka vilpillisin menettelyin tarkoituksena erityisesti toisen prostituutiosta 
hyötyminen, alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö tai heihin kohdistuva väkivalta 
tai lapsen hylkäämiseen liittyvä kauppa. 
 

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimus (niin sanottu Palermon yleissopimus) sekä siihen 
liittyvä lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan 
ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta hyväksyttiin 15 päivänä 
marraskuuta 2000. Lisäpöytäkirjaa tulkitaan yhdessä yleissopimuksen kanssa. 
Lisäpöytäkirjan 3 artiklan a kohdan mukaan ihmiskauppa tarkoittaa 
hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, 
siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista voimankäytöllä uhkaamisen tai 
voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, 
vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, taikka toista 
henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai 
vastaanotetun maksun tai edun avulla. Hyväksikäytöksi katsotaan vähintään toisen 
hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut seksuaalisen hyväksikäytön 
muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuus tai muu orjuuden kaltainen käytäntö 
tai orjuuden kaltaiset olot tai elinten poistaminen. 
 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 19 päivänä heinäkuuta 2002 puitepäätöksen 
ihmiskaupan torjunnasta (2002/629/YOS, EYVL N:o L 203). Puitepäätöksellä anne-
taan yhtenäiset määritelmät ihmiskaupasta. Sillä myös määritellään rangaistavan 
käyttäytymisen ala sekä sen seuraamukset jäsenvaltioissa. Puitepäätös tuli voi-
maan 1 päivänä elokuuta 2002. 
 

Hallituksen osin edellä mainittujen oikeudellisten instrumenttien takia antaman esi-
tyksen rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi mukaan edellä ku-
vattuja ilmiöitä tulisi tarkastella kokonaisuutena, jossa prostituutio, 
seksuaalipalvelu-jen kysyntä, paritus ja ihmiskauppa ovat keskenään yhteydessä. 
Rajavartiolaitoksen näkökulmastakin lähestymiskulma on oikea. Paritusta ja 
ihmiskauppaa on osin mahdotonta tai ainakin erittäin vaikeaa erottaa toisistaan. 
Parituksen vakavampia tekomuotoja voitaisiin ilmeisesti jo nykyisin pitää LRVL:ssä 
tarkoitettuna ihmiskauppana ja siten rajavartiolaitoksen tutkittaviin rikoksiin 
kuuluvana. 
 

Rajavartiolaitoksen esikunta pitää ehdotettua rikoslain muutosta tavoitteiltaan kan-
natettavana ja myös keinoiltaan oikeaan osuneena. Kyse on vakavasta rikollisuu-
desta, jonka torjumiseen tulee olla riittävät keinot. Ehdotetut rikosnimikkeet enim-
mäisrangaistuksineen mahdollistaisivat myös riittävät pakkokeinojen käyttömahdol-
lisuudet. 
 

Rajavartiolaitoksen esikunta kiinnittää samalla huomiota siihen, että esityksellä on 
hyväksytyksi tullessaan seurannaisvaikutuksia myös rajavartiolaitoksen toiminnas-
sa. Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on parhaillaan vi-
reillä. Hallituksen esitys on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi syysistunto-
kaudella 2004. Hallituksen esityksen laatimisessa lienee itsestään selvästi otettava 
huomioon nyt eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys erityisesti arvioi-
taessa sitä, mikä on rajavartiolaitoksen esitutkinnan piiriin kuuluvan rajat ylittävän 
rikollisuuden ala. 

VALTÄKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO 



 

 

29.4.2004 Dnro 34/61/04 
 
 
 
 

Lakivaliokunta 
 
 
 
 

Asia: Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto Lakivaliokunnalle 
hallituksen 

esityksestä HE 34/2004 laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 
 
 
 
 
 
 
Valtakunnansyyttäjä on antanut asian valmisteluvaiheessa kaksi 
lausuntoa oikeusministeriölle. 
 
Valtakunnansyyttäjä on 10.10.2003 antamassaan lausunnossa 
dnro 47/61/03 oikeusministeriön työryhmämietinnön 2003:5 
johdosta arvioinut lähinnä mietintöön sisältynyttä ehdotusta 
seksuaalipalvelu-jen ostamisen kriminalisoinnista. Muuten 
valtakunnansyyttäjä on varauksettomasti kannattanut 
työryhmämietintöä. 
 

Valtakunnansyyttäjä on 15.1.2004 toisessa lausunnossa dnro 
8/61/04 oikeusministeriön lausuntopyynnön 15.1.2004 dnro 
32/41/2002 johdosta kannattanut säännösehdotuksia. 
 

Hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotusta seksuaalipalvelujen 
ostamisen kriminalisoinnista, joka oli työryhmämietinnön 
rikosoikeudellisesti pulmallisin kysymys. 
 
Valtakunnansyyttäjänvirasto kannattaa hallituksen esityksen 
hyväksymistä. 
 
Ehdotukseen sisältyy rikoslain 17 luvun 8 §:ssä tarkoitetun 
laittoman maahantulon järjestämistä koskevan säännöksen 
muutosehdotus. Rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta enintään 
kaksi vuotta. Säännöksen perusteluissa on viitattu rikoslain 47 
luvun 6 a §:n työluparikokseen. Rikos täyttyy, kun työnantaja ottaa 
palvelukseen ulkomaalaisen, jolla ei ole vaadittavaa työlupaa. 
Rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. 
Perusteluissa on viitattu myös ulkomaalaislain säännöksiin. 

3 Albertinkatu 25 A PL 333 
00181 HELSINKI 

2 Puh (09)2598 885 
Fax (09) 2598 8808 

Voimassa olevan ulkomaalaislain 64 a §:ssä (639/1993) on 
säännös työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta, josta tuomitaan 
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sakkoa, jollei teosta muualla ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta. Rikoslain 16 luvun 8 §:ssä (563/1998) tarkoitetusta 
väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle tuomitaan sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
 

Edellä esitettyjen säännösten perusteella jos joku tuo Suomeen 
ulkomaalaisen, jolla ei ole maahantuloon vaadittavaa matkustus-
asiakirjaa tai oleskelulupaa, taikka luovuttaa toiselle väärän 
matkustusasiakirjan tai oleskeluluvan käytettäväksi maahantulon 
yhteydessä, enimmäisrangaistus laittoman maahantulon järjestä-
mistä on kaksi vuotta vankeutta. 
 
Sitä vastoin jos työnantaja tai työn teettäjä antaa viranomaisille 
virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja työtehtäviinsä tulevan 
ulkomaalaisen työntekijän palkka- tai työehdoista, on enimmäisran-
gaistus työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta sakkoa ja väärän 
todistuksen antamisesta viranomaiselle kuusi kuukautta vankeutta. 
Ulkomaalaislaissa tarkoitettu työnantajan tai työn teettäjän 
vakuutus työvoimatoimistolle työehtosopimuksen mukaisen palkan 
maksamisesta ulkomaalaisille on edellytyksenä sille, että 
ulkomaalaiselle työvoimalle myönnetään työlupa ja oleskelulupa 
Suomeen. Työnantaja voi syyllistymällä työnantajan 
ulkomaalaisrikkomukseen siten tosiasiallisesti erehdyttää 
viranomaiset sallimaan ulkomaalaisen maahantulon. Tämä 
työnantajan menettely ei kuitenkaan täyttäne laittoman 
maahantulon järjestämisen tunnusmerkistöä, vaikka menettely 
muistuttaakin sitä läheisesti. Esityksen perusteluissa s 39 ja 44 
kuvatuissa kansainvälisissä sopimuksissa myös tämä tekotapa 
sisältyy laittoman maahantulon järjestämiseen. Tekojen moitittavuu-
dessa ei liene erityistä eroa. Rikoslain 47 luvun 6 a §:n työluparikos 
ei sanamuotonsa mukaan soveltune tilanteeseen, koska ulkomaa-
laisella on työlupa. 
 

Valmisteluvaiheessa oleva uusi ulkomaalaislaki ei näytä tuovan 
tähän tilanteeseen muutosta. Valmisteluvaiheessa olevassa 
ulkomaalaislain 186 §:ssä on työnantajan ulkomaalaisrikkomusta 
koskeva säännös, jossa rangaistusmaksimi on sakkoa, jollei teosta 
muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta. Samassa yhtey-
dessä muutettava rikoslain 47 luvun 6 a §:n säännös ei myöskään 
tuo tähän tilanteeseen muutosta. 
 

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa laittoman maahantulon 
järjestämisen rangaistusasteikkoon on kiinnitetty huomiota muun 
muassa ehdottamalla uuden törkeän tekomuodon säätämistä. 
Tässä yhteydessä olisi aiheellista pohtia, onko tässä kuvattu tilanne 
syytä arvioida rikosoikeudellisesti lievemmin kuin 
säännösehdotuksessa tarkoitetut laittoman maahantulon 
järjestämisen muodot. Kysymys olisi aiheellista huomioida rikoslain 
17 luvun 8 §:n säännöksessä tai ainakin sen 
valmisteluasiakirjoissa. 
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Hallituksen esitys HE 34/2004 vp laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Asia: Eduskunnan lakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 34/2004 vp laiksi rikoslain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi totean kunnioittaen, että hallituksen esitys vastaa kysymyksessä 
olevien rikosten lainsäädännöllisiä muutostarpeita. 
 

Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirastoon tulee syyteharkintaan vuosittain useita paritusrikoksia koskevia 
rikosasioita, joissa on kysymys ammattimaisesta ja organisoidusta rikollisuudesta eli ehdotetun rikoslain 20 
luvun 9 a § 1 mom. 1 ja 2 kohdan mukaisesta menettelystä. Tämän vuoksi pidän syyttäjän työn kannalta, 
syyttäjän toimiessa osaltaan rikosvastuun toteuttajana, tärkeänä, että erityisesti törkeää paritusta koskevat 
ehdotetut rikoslain 20 luvun 9 a §:n säännökset hallituksen esityksessä olevan sisäl-töisinä tulevat hyväksytyksi. 
 
 
 
 
 
 
 

Tove Myhrberg 
kihlakunnansyyttäjä 
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ASIANTUNTIJANA KUULEMISESTA MM. PARITUS- JA IHMISKAUPPA-ASIOISSA 
 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen puolesta totean, ettei viite-
kohdassa mainitun hallituksen esityksen pääsisältöön ole huo-
mautettavaa. 
 

Eräät esityksessä mainitut lainsäädännön muutoksien paineet ovat 
lähteneet Helsingin poliisin havaitsemista kehittämistarpeista. 
Lisäksi olen ollut kuultavana oikeusministeriön esitystä valmis-
telleessa työryhmässä, joten hallituksen esityksessä on monin 
paikoin kirjattu poliisilaitoksen näkemyksiä asiasta. 
 

Hallituksen esityksessä todetaan, että seksuaalipalvelujen osta-
misen kriminalisointiesitys annetaan vuonna 2005, koska 
1.10.2003 voimaan tulleen järjestyslain soveltamisesta käytäntöön 
halutaan lisätietoa. 
 

Tähän mennessä poliisin tietojärjestelmään on kirjattu 24 tapausta, 
joissa seksuaalipalvelujen myyjälle ja/tai ostajalle on annettu 
rangaistusvaatimus tai rikesakko järjestyslain perusteella. Jutuista 
23 on tapahtunut Helsingissä. 
 

Poliisi on järjestänyt kyseiseen teemaan liittyen valvontaiskuja 
Helsingin Kallion kaupunginosassa, koska yleisöpalautteen ja po-
liisin omien havaintojen mukaan kyseinen alue on ollut vilkkainta 
seutua, jossa prostituutiota ilmenee eri muodoissa. Valvontaisku-
jen seurauksena Kallion katukuva on huomattavasti rauhoittunut 
poliisin omien havaintojen ja myös kansalaisilta saadun palautteen 
mukaan. 

 



 

 

Todettakoon, että seksuaalipalvelujen myyjien ja ostajien paljas-
taminen ei ole onnistunut tavanomaisen partiotoiminnan yhtey-
dessä, vaan yhteen teemaiskuun on jouduttu varaamaan vähin-
tään kuusi poliisia. Henkilöstötiianteen vuoksi poliisilla ei ole mah-
dollisuutta jatkuvasti valvoa seksuaalipalvelujen myyntiä ja ostoa, 
vaan valvonta on järjestettävä teemaiskuina. 
 

Vaikka prostituutio on toistaiseksi huomattavasti vähentynyt Kal-
lion kaupunginosan kaduilla, ei se tarkoita missään tapauksessa 
prostituutioon ja paritukseen liittyvien ongelmien vähentyneen. 
Poliisin havaintojen mukaan prostituoidut ovat siirtyneet muihin 
kaupunginosiin tai yksityisasuntoihin. 
 

Helsingin poliisi ei ole kannattanut oikeusministeriön työryhmälle 
antamassaan lausunnossaan, joista osia on kirjattu hallituksen 
esitykseen, seksuaalipalvelujen oston kriminalisointia. Ns. moraa-
linormina kriminalisointi on ymmärrettävää, mutta sillä ei käsityk-
seni mukaan kyetä estämään prostituutiota tai paritusta eikä aina-
kaan helpoteta poliisin työtä ammattimaisten ja kansainvälisten 
paritusorganisaatioiden paljastamisessa. 
 
 
 
 

Kari Tolvanen 
Rikosylikomisario 
(09) 189 5301 
kari.tolvanen@helsinki.poliisi.fi 

mailto:kari.tolvanen@helsinki.poliisi.fi
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Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 34/2004 vp) 
 
 

Rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota voitaisiin torjua 
nykyistä tehokkaammin. Lisäksi ehdotetaan muutoksia laittoman maahantulon järjestämistä ja 
lapsipornografiaa koskevaan rikosoikeudelliseen sääntelyyn. 
 

Ihmiskauppa. Stakes katsoo, että ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa koskevien rangaistussäännösten 
lisääminen rikoslakiin on perusteltua, samoin oikeushenkilön rangaistusvastuun ulottaminen koskemaan 
paritusta, törkeää paritusta, ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa. Stakes kannattaa myös esitystä 
telekuuntelun mahdollistamisesta näitä rikoksia epäiltäessä. 
 

Ehdotukset laittoman maahantulon järjestämistä ja sen törkeää tekomuotoa koskeviksi säädöksiksi ovat myös 
perusteltuja. Vaikka Suomessa ei toistaiseksi ole esiintynyt kovinkaan suurimuotoista toimintaa, on sen 
lisääntyminen varsin todennäköistä. 
 

Lapsipornografia. Esityksen mukaisesti useiden muiden maiden tavoin lapsen ikärajana pidettäisiin 18 
ikävuotta kun arvioidaan, liittyykö sukupuolisiveellisyyttä loukkaava kuva alaikäiseen. Kansainvälisen 
yhtenäisyyden vuoksi tämä on tarkoituksenmukaista, ja se vastaa esimerkiksi lastensuojelulain ikärajoja. 
 

Tämän määrityksen kanssa ristiriitainen on 18 §:n ehdotettu viimeinen momentti, jonka mukaan säädöstä ei 
sovellettaisi, jos kuva esittää kuusitoista vuotta täyttänyttä henkilöä, jonka suostumuksella kuva on valmistettu 
hänen yksityistä käyttöään varten, ja jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole 
suurta eroa. Tämä poikkeus on silläkin tavoin ristiriitainen pykälän sisällölle, että tarkoituksenahan on 
sanktioida nimenomaan kuvan levittäminen tai sen yritys. Samalla perusteella ensimmäisessä momentissa 
oleva sana "valmistaminen" jää tulkinnanvaraiseksi. Lienee kohtuutonta rangaista valokuvaliikkeitä, joihin 
joku yksityinen vie kuvansa valmistettavaksi yksityiskäyttöä varten. 
 

Samanlainen poikkeussäännös tulisi poistaa myös 19 §:stä. Kun tarkoitus on sanktioida sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito, ei lainsäädäntöön ole perusteltua jättää tällaisia alaikäisen 
suostumukseen perustuvia aukkoja. Tavanomaisista hellyydenosoituksista otetut kuvat jäisivät joka 
tapauksessa tämän lain ulkopuolelle. 
 

Muihin esitettyihin säädöksiin Stakesilla ei ole huomauttamista. 

Tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen 
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Tampereen käräjäoikeus ilmoittaa kunnioittaen, että esitetty ajankohta 
asiantuntijana kuulemiseen 29.4.2004 ei sovi käräjäoikeuden edustajalle. 
 

Käräjäoikeus on OM:lle 9.10.2003 toimittamassa lausunnossaan todennut 
yhtyvänsä oikeusministeriön työryhmän osamietintöön "Ihmiskauppa, paritus ja 
prostituutio" muutoin kuin seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoinnin 
osalta. Käräjäoikeudella ei ole lisättävää aikaisemmin OM:lie toimitettuun 
lausuntoonsa. 
Laamanni 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Asia: kuuleminen HE 34/2004 johdosta 5.5.2004 klo 10.00 

1. Uudet rangaistussäännökset 
 

Suomen Asianajajaliitto pitää esitettyjä uusia rangaistussäännöksiä perusteltuina. 
 

Kansainvälisten sopimusten (Palermon yleissopimus ja Euroopan unionin neuvoston 

puitepäätös) edellyttämät korkeat rangaistusmaksimit (erit. laittoman maahantulon 

järjestäminen; RL 17:8 § ja 8a §) suhteutuvat huonosti muihin rikoslain 

rangaistussäännöksiin. Rangaistusas-teikoiden erityislaatuinen tausta tulee tiedostaa. 

2. Pakkokeinot 
 
 
2.1 Pakkokeinoista yleisesti 
 

Demokraattisessa yhteiskunnassa pakkokeinojen käytöstä aiheutuvalle perusoikeuksien 

rajoittamiselle täytyy aina olla painavat syyt. Pakkokeinojen kohdalla tulisi aina 

suorittaa hyvin huolellinen intressipunninta. Poliisi on erilaisten osittaisuudistusten 

kautta saanut erittäin laajat valtuudet pakkokeinojen käyttöön. Perusoikeuspunninnan 

tulee olla jatkuvaa. Lainsäädännön kehittyessä aiempia toimivaltuuksia tulee arvioida 

uudelleen. 
 

Suomen Asianajajaliitto on laatimassa aloitetta pakkokeinojärjestel-mämme 

ajanmukaistamiseksi siten, että mahdollistetaan täsmällisempien ja kohdennetumpien 

pakkokeinojen säätäminen. 
 

Paritusrikollisuuden tutkinnan yhteydessä tapahtuvan telekuuntelun ja televalvonnan 

yhteydessä saadaan todennäköisesti ns. ylimääräistä tietoa (erit. seksuaalipalveluiden 

myyjistä ja ostajista). Ylimääräisen tiedon oikeudellista asemaa ei ole tyydyttävällä 

tavalla määritelty. Ylimääräisen tiedon käytön tulisi olla lähtökohtaisesti kiellettyä. 
2.2 Ehdotetuista pakkokeinoista 
 

Uusiin säännöksiin liittyvät ehdotetut pakkokeinot ovat perusteltuja jäljempänä asiasta 

esitettyä lukuun ottamatta. 
 

Törkeän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisen (RL 

17:18a §) kohdalla telekuuntelua on pidettävä perusteltuna, mutta varsinainen 

tutkinnallinen tarve kohdistuneekin verkossa tapahtuvan tietoliikenteen seuraamiseen. 
 

Törkeän laittoman maahantulon järjestämisen (RL 17:8a §) osalta esityksessä ei ole 

vakuuttavasti perusteltu tarvetta sisällyttää sitä telekuuntelun mahdollistaviin rikoksiin. 

Riittävänä perusteluna ei voida pitää työtyhmän esittämää yleistä huomiota, että 

"telekuuntelusta olisi käytännössä apua". Telekuuntelua on mietinnössä perusteltu lisäksi 



 

 

uusien tekomuotojen rangaistusasteikolla. Perustelu ei ole onnistunut, koska säädettävät 

rangaistusasteikot ovat tosiasiassa ylimitoitettuja muihin rikoslaissa oleviin vastaavan 

vakavuustason tekojen rangaistussäännöksiin verrattuna. 
 

Pakkokeinolain viimeisimmässä uudistuksessa (L 646/2003 V: 1.1.2004 - HE 52/2002) 

pakkokeinolain 5 luvun 3 §:ään (televalvonta) lisättiin paritus. Ratkaisu oli tuossa 

vaiheessa perusteltu. Tilanne on Suomen Asianajajaliiton käsityksen mukaan nyt toinen. 

Kun parituksesta on säädetty törkeä tekomuoto, joka mahdollistaa sekä televalvonnan 

että telekuuntelun, tavallisen tekomuodon sisällyttämistä 3 §:ään ei voitane pitää enää 

perusteltuna. 
 

Helsingissä, 5. päivänä toukokuuta 2004 Suomen 

Asianajajaliitto 
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Hallituksen esitys HE 34/2004 vp laiksi rikoslain muuttamiseksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 
 

Vaatimukset hallituksen esityksen muuttamiseksi 

> Viestinnän Keskusliitto vastustaa edelleen paritusta koskevan rikos-
lain 20 luvun 9 §:n 1 momentin 2-kohdan muuttamista. 

> Ehdotettu muutoskohta käsittelee seksipalveluiMn liittyvien yhteys-
tietojen välittämisen tai muiden seksipalvelujen markkinoinnin kiel-
toa ja kiellon rikkomisen rangaistavuutta. 



 

 

> Tässä vaiheessa asiasta säätäminen 20 luvun 9 §:n 1 momentin 2-
kohdassa on ennenaikaista. 

> Ehdotus 1: Nykyinen oikeustila eli rikoslain 20 luvun 9 §:n 1 
momentin 2-kohta tulisi jättää ennalleen. 

> Ehdotus 2: Seksipalveluihin liittyvien yhteystietojen välittäminen tai 
muu prostituutiopalveluiden markkinoinnin kiellon rangaistavuus 
tulisi harkita säädettäväksi aikaisintaan siinä vaiheessa kun mahdol-
lisesti päätetään mainittujen palvelujen osto- ja myyntikiellosta. 

> Ensimmäistä kertaa lainsäädännössä on lähdetty siitä, että mainostaja 
(tässä: prostituoitu) ei ole vastuussa ilmoituksen sisällöstä. Vastuu on 
joukkotiedotusvälineellä ilmoitustilan tai -ajan tarjoajana. 

Vaatimusten perusteluja ja ehdotuksen ongelmakohtia 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa ei ole kyetty kuvaamaan sellaisia 
tilanteita, joissa nykyinen oikeustila olisi muodostunut ongelmaksi. 
Paritusta koskeva rangaistussäännös, johon nykyisin liittyy edellytys 
prostituutiosta hyötymisestä, ei ole ainakaan hallituksen esityksen 
perustelujen mukaan aiheuttanut soveltamisongelmia. Uudistuksen 
tausta voidaankin nähdä ennen muuta poliittisena, ei oikeudellisena 
kysymyksenä. 
 

Ehdotettu 20 luvun 9 §:n 1 momentin 2-kohta säätäisi paritusrikok-sena 
rangaistavaksi sen, jos esimerkiksi lehdessä tai sähköisessä viestimessä 
julkaistaisiin tai välitettäisiin prostituoidun puhelinnumero tai muu 
yhteystieto. Päätoimittajat rinnastettaisiin parittajiin, jotka esim. 
järjestävät prostituoiduille tiloja seksipalvelujen tarjoamista varten. 

 

Prostituoitu ei vastaa rikosoikeudellisesti ilmoituksestaan 
 

Ilmoittaja eli prostituoitu ei itse tulisi rangaistuksi. Seksipalvelun tar-
jonta ja myynti ei ole käsillä olevan ehdotuksen mukaan rangaistavaa. 
Kyseessä olisi huomattava muutos ilmoitusmarkkinoiden kannalta. 
Yhtenä merkittävirrirnistä ongelmista ehdotuksessa on se, että 
kaupalliseen joukkoviestintään puututtaisiin ensimmäisen kerran siten, 
että mainostaja olisi kokonaan vapaa vastuusta. 
 

Vastuullinen taho olisi sananvapauslain ja rikoslain yleisten oppien 
perusteella lehden tai ohjelmatoiminnan sisällöstä vastaava henkilö. 
Asetelma on perin kummallinen rikosoikeuden yleisten oppien valossa, 
kun ilmoittaja ei vastaa millään tavoin tekemisistään. 

 

Rivi-ilmoituksia ei enää julkaistaisi? 
 

Kauhuskenaario on se, että sanoma- ja aikakauslehtien sisällöstä vas-
taavat päätoimittajat tulisivat rangaistuksi paritusrikoksesta silloin kun 
heidän johtamissaan julkaisuissa julkaistaan yksityisten henkilöiden 
rivi-ilmoituksia tai muita vastaavan tyyppisiä ilmoituksia. Muutos 
nykyiseen lainsäädäntöön on merkittävä. 
 

Rangaistavuuden edellytyksenä olisi se, että yhteystieto joukkovies-
timessä johtaisi korvausta vastaan tapahtuvaan sukupuoliyhteyteen. 
Edellytys on sinänsä hyvä, mutta se asettaa päätoimittajat vaikeaan 
asemaan. Päätoimittajan tulisi olla varma, että ilmoitus ei tule johta-
maan paritukseen. 
 

Käytännössä päätoimittaja ei voi tietää, mitä esimerkiksi erilaisten 
luokiteltujen tai henkilökohtaisten ilmoitusten - joissa etsitään esi-
merkiksi elämänkumppania - taustalla on tai voi olla. Päätoimittajan tai 
esimerkiksi lehti-ilmoituksia vastaanottavan lehden palveluksessa 



 

 

olevan toimihenkilön ei pitäisi joutua selvittää, mitä yksittäisen il-
moituksen tausta-ajatuksena on. 

 

Päätoimittajalta ei voida edellyttää, että hänen tulisi selvittää, mitä palveluita 
esimerkiksi ilmoituksessa mainitun puhelinlinjan kautta mahdollisesti on 
tarjolla tai jonkin peiteilmaisujen taakse on kätketty. 

 

Mitä päätoimittajan tulee tietää ilmoituksen sisällöstä? 
 

Yhteystietojen välittäjän rikosoikeudellista vastuuta rajoittaa tahalli-
suusvaatimus. Tahallisuusarvioinnissa tulee ehdotuksen perustelujen mukaan 
antaa painoa sille, onko ilmoituksessa käytetty suoraan prostituutioon liittyviä 
ilmaisuja taikka sellaisia sanontoja, jotka yleisesti tunnistetaan ja ymmärretään 
prostituution peiteilmaisuiksi. Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan mainita, 
mitä tällaiset yleisesti tunnistettavat ja ymmärrettävät prostituution 
peiteilmaisut olisivat taikka miten ilmoituksen julkaisijan pitäisi varmistua 
ilmoituksen sisällöstä. Tämä on huomattava puute ehdotuksessa. 
 

Selonottovelvollisuus johtaisi ilmoitusten julkaisijoiden kannalta ankaraan 
vastuuseen eikä vastaisi yleisiä rikosoikeudellisia periaatteita. Ehdotetun 
säännöksen epäselvyys ja ennakoimattomuus johtaisi todennäköisesti siihen, 
että vakavan rangaistusuhan edessä lehdet ja sähköiset viestimet lopettaisivat 
kokonaan henkilökohtaisten luokiteltujen ilmoitusten julkaisemisen. 
 

Henkilökohtaista -tyyppisten palstojen loppuminen olisi sekä lehtien että 
tavallisten ihmisten sosiaalistenkin suhteiden kannalta kielteinen asia. 

 

Lainmuutos ei vaikuttaisi niihin joihin se on kohdistettu 
 

Useat sanoma- ja aikakauslehdet ovat omaehtoisesti ja vapaaehtoisuuden 
pohjalta päättäneet olla julkaisematta niin sanottuja seksi-ilmoituksia. 
Toimialan itsesääntely ja julkaisupolitiikka on pitkälti jo johtanut siihen 
lopputulokseen, johon käsillä olevalla lainmuutoksella pyritään. Merkittävä osa 
ilmoituksista on siirtynyt Internetiin. 
 

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Internetissä olevien seksi-ilmoitusten 
ylläpitäjät siirtävät palvelunsa tarjottavaksi ulkomailta, jos lakiehdotus 
hyväksytään ehdotetussa muodossa. Lain hyväksymisen vaikutus olisi se, että 
se ei vaikuttaisikaan niihin seksi-ilmoitusten julkaisijoihin johon se olisi 
tarkoitus vaikuttaa. 
 

Lehdet ja muut vakavasti otettavat joukkoviestimet olisivat ne, jotka kärsisivät 
uudesta laista. Ne joutuisivat rangaistusuhan edessä lopettamaan tavallisten 
ihmisten rivi-ilmoitusten tai henkilökohtaisten ilmoitusten julkaisemisen. 
 

Tiedotusvälineet ovat aikaisemmin monissa yhteyksissä esittäneet, että tavaraa 
tai palvelua, jota lain mukaan saa myydä tai tarjota, pitää myös saada 
mainostaa. Mikäli prostituutio kielletään, ei myöskään synny ongelmia 
ilmoittelun osalta. Mikäli taas prostituutiota ei haluta kieltää, on periaatteessa 
hyväksyttävä myös tätä koskeva ilmoittelu. 

 

Ehdotukset 
 

Ehdotan ensimmäiseksi, että edellä mainittujen seikkojen johdosta on 
perusteltua jättää nykyinen oikeustila ennalleen. 
 

Toiseksi ehdotan, että nykyisen oikeustilan muuttamista voidaan harkita 
aikaisintaan siinä vaiheessa, kun on tehty päätös seksipalvelujen ostamisen 
ja/tai myynnin kriminalisoinnista. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Valtteri Niiranen Johtaja, 
varatuomari Viestinnän 
Keskusliitto ry 
 
 
 
 
Viestinnän Keskusliitto ry 
 

Viestinnän Keskusliiton tarkoituksena on edistää joukkoviestintäalan yritysten 
yleisiä ja erityisiä toimintaedellytyksiä. Edunvalvonta ja vaikuttaminen, 
mukaan lukien lainsäädäntöasiat, on alan yhteisten asioiden osalta keskitetty 
alla olevilta jäsenliitoilta Viestinnän Keskusliitolle. 
 

Viestinnän Keskusliiton jäsenliittoja ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen 
Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Televisioiden Liitto, Suomen 
Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Viestintätyönantajat VTA. 
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Johtaja, varatuomari 

Viestinnän Keskusliitto 
 
 
 
 
 

Esimerkkejä 
- henkilökohtaista -palstojen 
ilmoituksista sanomalehdissä. 



 

 

Nainerf, 2 lasta ja vauvakani etsivät jämäk-
kää, liikunnallista, 40-50v miestä seuraksi. 
Olethan savuton? Emme tarvitse elättäjää 
'emmekä ala elättäjiksi. (390578) T 

Sinä alle 40v, terveet elämäntavat omaava, 
luonnossakin viihtyvä, lapsirakas ja rehellinen 
jössikkä, ota yhteys 36v, ok-näk., yhden 
lapsen äiskään. (390420) T 

Olen nuorekas, 47v nainen. Etsin hoikkaa 
miestä, jolle ei alko ongelma. Olethan 
rehellinen? Järvenpää. (390121) T 

Mies, mikä sytyttää rakkauden - arvot, ul-
konäkö vai loputon lista ominaisuuksia? 09-
alue tositark. nainen +40v. (391099) T 

Vaalee, töissäkäyvä, hoikka, jalkavam-manert, 
yli nelikymppinen, huumorin-taj„ yksin 
avoliitossa elelevä nainen. Löytyskö 
sympaattista miestä tekstaile-maan kanssani 
09-alueelta? (391090) T 

Olen 43v, kaunis ja viehättävä nainen. Ha-
luaisin löytää tähän elämään onnea, elä-
mänrikkautta, auringon paistetta ja rakkautta 
joltakin ihanalta ihmiseltä. (391045) 

Erittäin naisellinen, kypsä nainen etsii 
turvallisen, 50+ herrasmiehen salaista seuraa. 
(391018) 

Vapaa, 33/XL nainen etsii tositark. vapaata, 
30-37v miestä pk-seudulta. Olethan 
keskustelutaito ongelmaton ja luotettava? 
(390950)T 

Mahdunko maailmaas, sovinko sydä-mees? 
Blondi kyselee. Harrastukseni; tanssi, 
matkailuja veneily. Miehekäs mies, 50-60v, 
vastaa tositark. (390962) T 

Haluaisin tutustua sinuun fiksu, komea ja 
sporttinen, 50+ mies. Olen 170cm, ok-näk. 
lady Hkistä. (390832) T 

Täytä toiveeni kohdata vapaa, savuton, 
joviaali, nuorekas ja kaikkinensa miellyttävä 
mies. Toteuta haaveesi tavata vapaa, 38v 
nainen Hkistä. Tositark. (390255) T 

Oletko vapaa, raitis, yli 175cm, autoile- 
va, 53-65v mies 09-alueelta? Vastaa tosi- 
tark. Hkissä asuvalle, virolaiselle naisel- 
le. (390119) T__________________________ 
Mies miehen iässä, pituuttakin riittävästi, si-
nulla talo, mökki ym. tila, touh., luovalle, 
luonnosta pitävälle, nätille naiselle. Olethan 
mies miehen paikalla? 09-alue. (390701) T 

Löytyiskö hellää, mukavaa miestä, 30-40v, 09-
alueelta? Itse nuorekas, 40v, blondi typy. 
(390897) T 

Vapaa, 29-40v, romanttinen, savuton mies 
Hkistä, vastaa 33v minihameladyl-le. (390868) 
T 

Romanttinen, 33v minihamelady etsii tositark. 
Hkistä 29-40v, vapaata, savutonta miestä 
hellyyden kera. (390862) T 

Etsin tositark. ystävää. Olen 43v 3 lapsen yh. 
Lapset kouluikäisiä. Etsin 43-45v miestä. 
(390844) T 

Kesä tulee ja mieli herää. Reipas, nätti nainen 
odottaa juuri sinua 40-50v mies. Seikkaillaan 
yhdessä. (390811) T 

Yh-äiti, 38v, hakee 38-41 v miesseuraa. 
Opetellaan tekemään yhdessä arjesta 
elämisen arvoista. (390525) T 

Henkilökohtaista 

YSTÄVÄPALVELU 
Tilaa ilmainen esite lomakkeineen. 
ystäväsi K-kerho, 33100 Tampere, 
puh. 03 214 3503,050 321 3612 

www.y5tavasik-keitio.fi j 

Sinä n. 50v. raitis usk. nainen. Ha-
luan tut. sin. Olen 50v. suom. mies. 
Kirj. rohk., ehkä venäläinenkin. 
Vast. tik. nimiin. "Kaksi" 

Nainen, 59 v. kaipaa nais/mies- 
seuraa harrastuksiin esim. teatte- 
ri, tanssi ym. Vast. tlk nimim. 
"Pa- 
luumuuttaja" - ___________ 
Kälähulluj* mitenkin luonnon-
rikkauksista nauttiva yli 50 v. 
mies, etsii sitä kauneinta kukkaa. 
Kuljettaisiin käsikynkässä mm. 
kalassa ja annettaisiin pörhösen 
lentää muutenkin kuin siiman 
päässä. Vast. tlk. nim. 
"Tosissaan" 
KOKO MAAN 
KOhTÄÄMIS-JA 
KAUPPAPAIKKA NYT 
PUHELIMESSASI! 

Kokeile WAP p^lvt-iuärrim", tekstaa 
KESKARI WAP ' p.urraroon 17*93. 
(Sonera, RL, Telia) 

NYT MYÖS 
MMS-VIESTIT! 
Ja» ilrnoftustt. vastaa 
iriuhimedia-viestillä. 
Toiminta kuten 
tekstiviestillä, ks. 
ohjeet alia. 
Voit ftafeetkuvat ifrisjttukslsö/^ 
joidorr lopussa lukee (KUVA), 
lähettämällä viestin KESKARI MMS 
ILMOrrUSNRO numeroon 17193. 

MMS viestit Sonera. RL 1,20€Apf 

Haluan ystäväksi yksinäisen naisen, annan 
sinulle ihanat hetket ja koti opetuksessa hyvän 
tanssitaidon. Olen yli 55v, hoikka, nuorekas, 
varattu mies. (388012) T 

Olen eronnut, 40/175, hoikka, puhelias kundi 
Keravalta. Ei väkivaltaa, ruoat onnistuu, 
huumorintaj., komea, harrastuksena musa, raha-
asiat ok. (387941) T 

Olen 25v mies pk-seudulta. Etsin sinua vaalea 
tai tumma nainen tositark. Olethan n. 18-27v? 
(387922) T 

Etsitään vapaata tai varattua, 60+ naista 
erotiikan merkeissä. (387916) T 

Olen 49v, komea ja urheilullinen mies ja etsin 
seuraa eroottisesta naisesta. (391101) T 

Sinua 40-SOv, mukava nainen etsii 50/182/78, 
sporttinen ja nuorekas mies. Harrastan 
musiikkia, liikuntaa, soittoa ja tanssimista. 
(391104) T 

Olen nuorekas, 59/178/80 mies. Auto on ja 
talous ok. Etsin tanssitait., normaalipainoista 
naista tositark., jolla on korvienkin välissä 
jotain. (391100) T 

Olen 41/173/83, iloluontoinen mies, jolta pilkettä 
löytyy. Olen romanttinen osaan puhua ja 
pussaakin. Haluaisin löytää sydämelleni kodin. 
Kevääseen yhdessä? Motohemmo, (391097) T 

Olen 54/180/85 mies ja etsin hoikkaa 
naisystävää. (391056) T 

Missä olet +20v, herttainen nainen? 26v hopparj 
kaipailee hellää syliä ja elämän kumppania. 
(391095) T 

Sinä 45-52v nainen, vastaile kunnolliselle ja 
mukavalle. 50v miehelle. (391077) T 

Olen 27/177/70, varattu mies. Etsin 35-45v, 
varattuja naisia 09-alueelta. (391070) T 

Olen 22v kundi ja etsin kesyttäjää alle 36v, 
villistä naaraasta 09-alueelta. (391062) T 

Sinä aasialaista syntyperää oleva nainen tule ja 
tee 39v, vapaa mies täydelliseksi. Olen aivan 
tavallinen, ok mies. (391058) T 

 

Henkilökoht
aista 
 
Suomea taitavat Viron ja Venäjän 
naiset ets. puolisoa/ ystäv. kuvan, 
puh.num. ja e-mailin kera suomat, 
miehistä. Viro, Baltia, Viipuri, Pie-
tari.Verplex Oy041-5028848 

Älä huuda! Löydät ystävän 100% 
suom/venäläis. naisista, heistä 
valokuvatOletko yksin? 0700-
5172521.67€/ min+pvm. Kirjoita PL 
78, 40101 Jyväskylä 

»SotaMiJ.vaJhtajani": Tule su 
10.00 Rav. Lokin eteeni 4.4. yhä 
voim. 100 %1 Ei mit "Nokkela 
piilomainos4.4.!" 

 
 
 

22-vuotias poikamies etsii 
YSTÄVIÄ. Tytöt ja pojat, 
SOITELKAA! 
Puh fWI3R9 4103 

" KAHDEN LINJA ^ 
-juttele kahden kesken! 

MIEHET 0700 9 6599 
0,25€/mln+pvm 

NAISET 0700 9 6588 pvm 

SoonComOv V       PL 
138,33101 Tre J 
Korttien kertomaa 0700-51-1801 
1,83 min-t-pvm Nedra pl 64, 98 Hki 
Luotettava ennustaja Pesonen Rita 
0700 95588 2€+pvm .Unet/Tre 90 

SELVÄNÄKIJÄ-ENNUSTAJA 24 h 
0700-18717.   Oletko päätöksen 
edessä? Vastuunsa tunteva, koke- 
nut.sympaattinen.   Unil,  PL 64, 
00511 Hki, 2,17 €+ pvm. ________ 
0700-17131 Selvänäkijä/Ennustaja 
0700-16323 Astrol.2.17€min+pvm 
LifeVisions PL 17, 02601 Espoo 

Muut luokitellut 
 
LUOTTAMUSTA yli puoluerajojen, 
KOKEMUSTA valtuustoon. Matti J. 
Mäkelän tukiryhmä, mjm@sci.fi 
INKERI APU RY. Otamme vastaan 
lahjoituksena testamentteja, muut-
tojäämistöjä, kuolinpesiä ym. kodin 
irtainta. Puh. 050-3137 971. 

 
! Löytyykö 51-v. yh-isän ja 11-v. 

tytön rinnalle elämänjatkajaa 
SS:n vaikutusal., henkilöä, jolla 

elämän arvot kohdallaan. Yst. 
vast- Varkauden lehden kontt 
nimim. "Lapselle uusi elämä". 

Selvänäkijä - ennustaja 24 h 0700 
13 633, 50-luv. alk. Rakkaus, 
ihmissuhteet, yksinäisyys, syvästi 
vastuunsa tunteva, sympaattinen 
ennustaja. Unil, PL 64, 00511 Hki, 
2,17 e/min+pvm. 

Ystävyys ei loukkaa ketään! N. 
65-75-v. ukkeli, rehell., arvostat 
sisäistä kauneutta, tule juttuseu-
raksi eroon muuttavalle mum-
melille maaseudulta. Yst. vast. tlk. 
nimim. "Kevään taika 1.5." 

Hei sinä kiva n. 50-v., rehti mies! 
Vietettäiskö kesä yhdessä? VasL 
tlk nimim. "Kukka & 
Mehiläinen". 

Korttien kertomaa 
0700 511 801, 1,83 min/pvm. 
Nedra, Pl 64, 00981 Hki. 

Aito näkijä Pesonen Rita 0700 95 
588 unet 2 e Pl 56 Tre 90. 

HENKILÖKOHTAISTA 
 
Sinulle n. 50-60 v. nainen jaettavana 
pieni salaisuus ei vap. 57 v. miehen 
kanssa. Vast. tlk. nim. "Luot. yst." . 
 
TURUN TURVAKOTI 
Puh.5134100 ___________________ 
Yli 7 0 v. mies haluaisi asiointi ym 
apua 1-2 krt. vk. Yst. vast. tlk. Nim. 
"Juhannusta odotellessa" 

 

Otonkorventien tiekunnan VUOSI-
KOKOUS su 16.5.2004 klo 13.00 Kari 
Aholalla Otonkorventie 119. Kasit, 
mm. Otonkorventien ja Ahola-
Niemelätien yhdist. Hoitokunta 

Kadonnut - löydetty 

TEEKKARINLAKKI KATEISSA. Sisä-
reunuksessa nimikirjaimet P.H. Hm. 
puh. 03-318 4732, 050-585 7109 

Henkilökohtaista 

Vankilaan eksynyt 39v/192/89 viro-
lainen herrasmies etsii seuraa 25-35v. 
ennakkoluulottomasta, fiksusta, 
urheilull.. itsestään huoleht. naisesta. 
Ota rohkeasti yht. Valokuva olisi 
yllätys. Lomat OK. vast. tlk. itäinenk. 
Nim."Juhannus yhdessä". 

Keskustelulinjat 

! SUOSITTU 
KESKUSTELUUN» | 
; «EH mffi- 0700-9-61-
61 \ 

 

r AIKUISTEN 
KOHTAUSPAIKKA 
fPUHELINTREFFITi ? 0700-11-777 S 

SEURAA 24 h 
0700 16449, 0700 16446 
Äkta kvinnor 24 timmar. Live 
1.67 min.+pvm. RTS, PL 756, Tku 

* * • PUHELINTREFFIT * * * 
0700-11777 1,83/min+pvm, live 
Crestadel PL 998, HKI 10________ 
Uhkea unelma tehokkaana! 0700-
117117 Live 24 h/vrk Cr,  Pl  89  Tre  
21, 2,17/min+pvm 

GAY-HOITO! 0700-14020 Livesex 
Homokontaktit 24 h! 0700-162152 
Cr Pl 998 HM, 0,99-1,67 min+pvit 

0700-122122 Lesboseksi/1,34 min + 
pvm/nauh. Ec pl 33 Tre 

REHEVÄ LADY 0700-98866 LIVI 
Cr, Pl 89, Tre 21; 2,29 min+pvm 

Nopea hoito! 0700-90069 Vain 
0,44e/mm+pv&» Cr Pl 89 Tre/nauh 

Henkilökohtaista 
Alä huuda! Löydät ystävän 100 % 
suomalaisista/venäläisistä 
naisista. Esittelemme naiset kuvan 
kanssa. P. 0700-517252 1.67 € 
min+pvm. Kirjoita pl 78,40101 
Jyväskylä. 

Nuoren neidin privat show. Puh. 
041-4926119. 

http://www.y5tavasik-keitio.fi/
mailto:mjm@sci.fi
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Hallituksen esitys HE 34/2004 vp laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Lakivaliokunnan kuulemistilaisuus 5.5.2004 
 
 

Ihmisoikeusliitto on aiemmin antanut seuraavat lausunnot, jotka liittyvät käsiteltävään esitykseen: 
- lausunto OM:n työryhmän osamietinnöstä "Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio" (2003:5) 
- lausunto Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanoa koskevasta osasta 
- lausunto loppumietinnöstä "ihmissalakuljetus, lapsipornografia ja Palermon yleissopimuksen 
lisäpöytäkirjat 
- järjestöjen yhteinen kannanotto ulkomaalaislakiin 
 
 
 

Myönteisenä Ihmisoikeusliitto pitää rikoslakiin esitettyjä kriminalisointeja lapsipronogragiasta ja törkeästä 
laittoman maahantulon järjestämisestä. Sen sijaan ihmiskaupan uhrin oikeusturva tulisi paremmin 
turvatuksi, mikäli laissa oikeudenkäynnistä rikosasiassa säädettäisiin, että tuomioistuin määrää 
asianomistajalle avustajan, jollei sitä pidettäisi erityisestä syystä tarpeettomana (2 luvun 1 a §, 3-kohta). 
 

Pakkokeinojen laajentamista voidaan pitää jossain määrin hyväksyttävänä, mutta oikeus telekuunteluun 
törkeän laittoman maahantulon järjestämistä koskevissa rikosepäilyissä on ongelmallinen 
(pakkokeinolain 5 a luvun 2 §, 4-kohta). Kuten työryhmän jäsenen, asianajaja Kirsi Tarvaisen, eriävästä 
mielipiteestä käy ilmi, asiantuntijakuulemisten perusteella esitutkinnassa tarvittavaa tietoa ei saataisi kovin 
todennäköisesti tämän rikoksen osalta. Tilanteessa, jossa rikosten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi saatava 
hyöty on mitä ilmeisimmin vähäinen, ei ole välttämätöntä puuttua perustuslaissa turvattuun yksityisyyden 
suojaan. 
 

Valitettavana Ihmisoikeusliitto pitää sitä, ettei esitys sisällä ehdotusta seksuaalipalveluiden ostamisen 
kriminalisoinnista. Oikeusministeriön osamietinnössä viitattiin siihen, että Suomea sitovissa 
kansainvälisissä velvoitteissa ei ole nimenomaista velvoitetta kriminalisoida seksuaalipalvelluijen ostamista. 
Valtioiden kansainvälisten velvoitteiden luonteeseen kuuluu se, ettei niissä yleensä yksiöidä niitä 
nimenomaisia toimia, joihin valtion on ryhdyttävä kansainvälisten sitoumustensa täytäntöön panemiseksi 
kansallisella tasollaan. Olennaista on kuitenkin se, että kansalliset toimet ovat riittäviä ja tehokkaita. 
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Ihmisoikeusliitto katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta ja siihen liittyvä naiskauppa sekä naisten ja 
tyttöjen hyväksikäyttö prostituutio- ja seksibisneksessä kuuluvat vakavimpiin ihmisoikeusongelmiin 
tämän päivän Euroopassa, myös Suomessa. Näihin ilmiöihin liittyy aina keskeisimpien ihmisoikeuksien, 
kuten liikkumis-ja ilmaisuvapauden, henkilökohtaisen vapauden ja turvallisuuden seka yksityiselämän 
suojan vakaviakin loukkauksia. Usein myös kaikkein perustavanlaatuisin ihmisoikeus, oikeus elämään, voi 
olla vakavasti uhattuna. Käytännössä nimenomaan naiskauppaan ja naisten ja tyttöjen seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön muun muassa, prostituutiokontekstissa liittyy nykyaikaisen orjuuden muodoiksi luokiteltuja 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja myös selkeän rasistisia piirteitä. On tärkeää myös huomata, kuten OM:n 
työryhmän mietinnössäkin on viitattu, että prostituutiota organisoivat rikollisjärjestöt saattavat myös 
uhkauksin, väkivalloin tai muin voimakeinoin estää prostituoituja lopettamasta prostituutiossa toimimisen. 
 

Ihmiskauppaan, paritukseen ja myös prostituutioon liittyvien vakavien ihmisoikeusloukkausten vuoksi 
yhteiskunnan on myös annettava selkeä signaali siitä, että tällaisia ilmiöitä ei hyväksytä. Tämä signaali on 
annettava nimenomaan rikoslain kautta osoittamalla riittävän ankaria rangaistuksia teoista, jotka 
tosiasiallisesti merkitsevät vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Monet kansainväliset normit viittaavat 
nimenomaisesti ihmiskaupan, mukaan lukien naiskaupan, ja paritusrikollisuuden kriminalisointiin. 
Ihmisoikeusliitto pitää erittäin tärkeänä OM:n työryhmän ehdotusta sisällyttää paritusrikoksen piiriin myös 
prostituution markkinointi julkaisemalla prostituutiota edistäviä ilmoituksia. Ihmisoikeusliitto haluaa 
alleviivata sitä, että kansainvälisten velvoitteidensa nojalla Suomi on yksiselitteisesti sitoutunut estämään 
paitsi kaikenlaisen lasten seksuaalisen hyväksikäytön myös estämään naisten prostituutiosta hyötymisen. 
 

Kuten OM:n työryhmän mietinnössäkin todetaan, prostituutio-ongelmiin on yleensä puututtu kohdistamalla 
toimenpiteitä seksuaalipalvelujen konkreettisiin tarjoajiin, eli prostituoituihin ja/tai parittajiin, kun taas 
palvelujen ostajat ovat yleensä jääneet sanktioinnin ulkopuolelle (tärkeimpänä poikkeuksena 
seksuaalipalvelujen ostaminen alaikäiseltä). Ihmisoikeusliitto haluaa muistuttaa, että prostituutiossakin on 
kysymys markkinoista, missä toimivat kysynnän ja tarjonnan lainalaisuudet. Siten tällaista yksipuolista 
toimien kohdistamista vain prostituoituun ja/tai parittajaan voidaan pitää epäsuhtaisena. Se on myös jättänyt 
täysin huomioimatta kysynnän olennaisen merkityksen prosti-tuutiomarkkinoiden kehittymisessä. Tämän 
vuoksi Ihmisoikeusliitto pitää hyvin tärkeänä viime aikoina kansainväliselläkin tasolla tehtyjä avauksia 
huomion kiinnittämiseksi myös ihmiskaupan ja prostituution kysyntään. Ihmiskaupan ja prostituution 
linkittyessä toisiinsa prostituution kysyntä tarkoittaa samalla myös kysyntää ihmiskauppamarkkinoilla. 
 

OM:n työryhmä viittaa mietinnössään RL:n 17 luvun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan 
osallistumista koskevaan säännökseen ja siihen, että "seksuaalipalvelujen ostaminen ei merkitse varojen 
antamista suoraan tai välillisesti järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnan rahoittamiseksi, vaikka 
seksuaalipalvelujen ostaja tietäisikin ostavansa palveluita henkilöltä, joka toimii järjestäytyneen 
paritustoirninnan alaisuudessa" (mietinnön s. 39). Kyseinen RL:n säännös on laadittu silmällä pitäen 
nimenomaan tarkoitusta rahoittaa rikollisryhmän toimintaa. Ihmisoikeusliitto haluaa kuitenkin huomauttaa, 
että vaikka kyseisen RL:n säännöksessä viitattu tarkoitus rahoittaa rikollisjärjestön toimintaa ei sinänsä 
olisikaan käsillä seksuaalipalveluja ostettaessa,   niin   tällaisen   kysynnän   kautta   tosiasiallisesti  
tuetaan   (rahoitetaan) myös 
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järjestäytynyttä rikollisuutta nimenomaan sen takia, että prostituutio Suomessakin on tänä päivänä 
pääsääntöisesti järjestäytyneen rikollisuuden hallinnassa. Ihmisoikeusliiton mielestä tätä ulottuvuutta ei tule 
vähätellä, kun Suomessa pohditaan ratkaisuja prostituution sääntelyyn. Järjestäytyneen rikollisuuden 
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pääasiallisesti organisoiman prostituution kysyntä tosiasiallisesti ruokkii myös järjestäytyneen rikollisuuden 
toimintaa yleisemminkin. 
 

Ihmisoikeusliitto pitää myös oikeansuuntaisina huomioita siitä, että kansainvälisen prostituution tulo 
Suomeen ja suomalaisten poliitikkojen ja viranomaisten riittämättömät toimet puuttua tämän prostituution 
lisääntymiseen yhteiskunnassamme ovat osaltaan myötävaikuttaneet siihen, että kansainväliset 
rikollisliigat ovat ylipäätään saaneet tukevan jalansijan Suomessa. Päättämätön ja jopa lepsu suhtautuminen 
järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaan prostituutioon on mahdollistanut myös muun rikollisen 
toiminnan, kuten kansainvälisen huumekaupan, vahvistumisen Suomessa. 
 

Prostituution kiinteä kytkeytyminen kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen merkitsee tänä 
päivänä käytännössä myös sitä, että prostituution vastainen toiminta on samalla järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaista toimintaa. Tätä kautta prostituutiokysymys linkittyy myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen 
liittyviin kysymyksiin. 
 

Ihmisoikeusliitto haluaa myös korostaa sitä, että vaikka seksipalvelujen ostaja ei useinkaan todennäköisesti 
tiedä, ostaako hän seksiä järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaan prostituutiorenkaa-seen kuuluvalta 
prostituoidulta vai sellaiseen kuulumattomalta 'vapaalta prostituutioyrittäjältä ,, todennäköisyys kysynnän 
kohdistumisesta ensin mainittuun on huomattavasti todennäköisempää, koska alalla itsenäisesti toimivat 
prostituoidut ovat nykyisin erittäin harvinaisia. Ihmisoikeusliitto pitää erittäin tärkeinä OM:n työryhmän 
mietinnössäänkin viittaamia Ruotsin kokemuksia siitä, että seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi on 
tosiasiallisesti vähentänyt prostituutiota Ruotsissa. 
 

Ihmisoikeusliitto pitää oikeana myös työryhmän enemmistön linjausta siitä, että pääsääntöisesti jo heikossa 
tilanteessa olevan seksuaalipalvelujen tosiasiallisen tarjoajan, prostituoidun, toimintaa ei tulisi 
kriminalisoida. Ihmisoikeusliitto haluaa huomauttaa, että myös Suomen hyväksymät kansainväliset 
asiakirjat usein nimenomaan viittaavat tarpeeseen suojata ihmiskaupan tai muun hyväksikäytön kohteeksi 
joutunutta uhria. 
 

Ihmisoikeusliitto katsoo, että seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi todennäköisesti vähentäisi 
paritusta ja muun muassa prostituutiokontekstissa tapahtuvaa naisten (ja lasten) seksuaalista hyväksikäyttöä. 
Prostituution painuminen maan alle ja siten prostituoitujen tilanteen huonontuminen, eivät Ihmisoikeusliiton 
näkemyksen mukaan ole, prostituutioon liittyvä suomalainen toimintaympäristö huomioon ottaen, sellaisia 
tekijöitä, joilla voitaisiin perustella seksuaalipalveluiden ostamisen kriminalisoimattomuutta. 
Ihmisoikeusliitto toivoo, ettei eduskunta lykkää kriminalisointia tarpeettomasti. 
 
 

Kristiina Kouros 
Pääsihteeri 
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YLEISTÄ 
 

Hallituksen esityksessä esitetään rikoslakia muutettavan siten, että muutoksilla parannet-
taisiin mahdollisuuksia torjua ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota. Huolimatta siitä, 
että hallituksen esitykseen ei sisälly vielä ehdotusta seksipalvelujen ostamisen kri-
minalisoinnista, perusteita kriminalisoinnin puolesta on esitelty laajasti. Näissä perusteluis-
sa on sama ongelma kuin Oikeusministeriön julkaisemassa mietinnössä esitetyissä perus-
teluissakin: kuva Suomen prostituutiokentästä on yksipuolinen ja ilmeisesti vain poliisin 
keräämiin tietoihin perustuva. Tämän kaltainen kuva palvelee tarvetta korostaa kontrollipo-
liittisia toimenpiteitä, mutta käytännön tukityön kautta tämän päivän suomalainen prostituu-
tiokenttä näyttäytyy moni-ilmeisempänä kuin mitä perusteluosassa annetaan ymmärtää. 
 

Samoin kuvaukset prostituutioon rekrytoitumisesta ja prostituution seurannaisvaikutuksista 
yksilölle noudattelevat yksipuolisesti abolitionistista prostituutionäkemystä. Näin ollen suuri 
osa perusteluista nojaa vain yhteen näkökulmaan, josta ei vallitse yksimielisyyttä. Liikku-
van prostituution, prostituution ja ihmiskaupan välisiä käsitteellisiä eroja ei juuri pohdita tai 
ne ohitetaan perustelemattomilta väitteillä ja uskomuksilla. 
 
 

IHMISKAUPPA JA PARITUS 
 

Palermon ihmiskauppaa koskevassa lisäpöytäkirjassa ihmiskaupan uhri on määritelty tul-
kinnanvaraisesti ja laveasti niin, että lähes kaikkien prostituoitujen voidaan katsoa olevan 
ihmiskaupan uhreja. Hallituksen esityksessä noudatetaan samaa määrittelytapaa perustel-
taessa sitä, miksi prostituutiota sääntelevää lainsäädäntöä tulee kiristää. Perustelutekstis-
sä prostituoitujen haavoittuva asema ja prostituoitujen suojelunäkökulma nousevat koros-
tetusti esiin. 
 

Jotta kysymys olisi hallituksen esityksen mukaan ihmiskaupasta, ihmiskaupan tunnusmer-
kistön kaikkien kolmen osatekijän - keinojen, tekotavan ja tarkoituksen - olisi täytyttävä ja 
että osatekijöiden välillä tulisi olla yhteys. Ihmiskaupan todentaminen osoittautunee tästä 
syystä erittäin vaikeaksi. Esimerkiksi yhtenä keinona mainitaan riippuvan aseman tai tur-
vattoman tilan hyväksi käyttäminen. Nämä kriteerit sisältävät lähes kaikenlaiset syrjäytymi-
sen muodot ja oireet paitsi lähialueillamme myös kotimaassa. Eli tätä kautta määrittely 
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muodostuu hyvin laajaksi. Mutta esityksen hyväksikäytön määrittely puolestaan sulkee 
tämän kriteerin käyttöalueen erittäin ahtaaksi: haavoittuvuuden tai heikon aseman hyväk-
sikäytöstä on esityksen mukaan vain silloin, kun henkilöllä ei ole muuta todellista ja hyväk-
syttävää vaihtoehtoa kuin alistua väärinkäyttöön. Kuka määrittelee todellisen ja hyväksyt-
tävän vaihtoehdon esimerkiksi päihderiippuvuudelle, joka mainittiin yhtenä esimerkkinä 
riippuvasta asemasta ja turvattomasta tilasta. Samoin vallassa pitäminen on tekotavoissa 
määritelty pitemmälle meneväksi kuin vapauden riisto. Myös värvääminen edellyttää esi-
tyksen mukaan henkilön suostumusta ihmiskaupan kohteeksi, kun häntä siihen houkutel-
laan ja pyydetään (s. 95). 
 

Kaiken kaikkiaan ihmiskauppa näin määriteltynä (sekä myös sen törkeä tekomuoto) jää-
nee melko harvinaiseksi Suomessa. Ihmiskauppalain säätämisen tarvetta kuitenkin perus-
tellaan järjestäytyneellä rikollisuudella ja ihmiskaupan uhrien suojeluvelvoitteilla. Ihmiskau-
pan uhrien suojelun kannalta huolestuttaa se, missä määrin parituksen ja törkeän parituk-
sen todentaminen muodostuu helpommaksi kuin ihmiskaupan ja tätä kautta mahdollisesti 
piilottaa vakaviakin ihmiskaupan tapauksia. Palermon sopimushan velvoittaa riittävien tu-
kipalvelujen tuottamisen vain ihmiskaupan uhreille; parituksen uhrien osalta tällaista vel-
voitetta ei ole. 
 

Uudessa ulkomaalaislaissakin prostituution osalta oli pyrkimyksenä vähentää prostituutiota 
puuttumalla erityisesti parittajien toimintaan. Uudessa laissa ei kuitenkaan kohdistettu mi-
tään tosiasiallisia toimenpiteitä. Ulkomaalaislakiin jäi kuitenkin edelleenkin mahdollisuus 
käännyttää henkilö, joka hankkii tuloja seksipalveluja myymällä. Näin ollen ulkomaalaisen 
prostituoidun asema säilyy huonona, koska seksipalvelujen myyminen on edelleenkin ul-
komaalaislain mukaan käännytysperuste ja järjestyslaissa kielletään seksipalvelujen myy-
misen julkisilla paikoilla. Kiinni jääminen merkitsee sakkoja ja käännyttämistä takaisin tu-
lomaahan. 
 

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu ovat merkittäviä keinoja tehostaa parituk-
sen ja ihmiskaupan törkeiden tekomuotojen tutkintaa. Näin hankittuja tietoja ei tulisi kui-
tenkaan käyttää lievempien rikosten tai käännytysperusteiden todentamisessa vaikka ne 
olisi hankittu osana vakavampien rikosten tutkintaa. 
 

Pro-tukipiste ry:n mielestä ihmiskauppa- ja parituslakien tulisi ensisijaisesti toimia sekä 
suomalaisten että ulkomaalaisten, prostituutioon tai siinä jatkamiseen pakotettujen ja ereh-
dytettyjen ihmisten suojana. Tähän asti prostituoidut eivät ole uskaltaneet todistaa 
parittajiaan vastaan, sillä tuomiot ovat olleet lyhyitä ja seuraukset ovat olleet yleensä vaka-
vampia prostituoiduille (esimerkiksi käännyttäminen) kuin heidän parittajilleen. Tässä mie-
lessä rangaistusasteikkojen kiristäminen ja törkeän parituksen lisääminen rikoslakiin on 
kannatettavaa. On kuitenkin huolehdittava siitä, että lain määritelmät tavoittavat mahdolli-
simman hyvin vallitsevan todellisuuden ja kohdentuvat prostituutiossa mukana olevien ih-
misten itsemääräämisoikeuksien loukkauksien torjuntaan. 
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1.  Seksialan Liiton näkökulma asiaan 
Seksialan Liitto SALLI edustaa suomalaisia ja muita Suomessa vakituisesti asuvia 
seksialalla työskenteleviä. Osa jäsenistöstämme on seksityöntekijöitä, joita voi kutsua 
myös prostituoiduiksi, ja osa tekee muunlaista seksityötä. 
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Seksialalla on hyvin monenlaisia erilaisia toimijoita, mutta karkeasti ottaen seksialan 
toimijat voi jakaa kahteen ryhmään vastaavalla tavalla kuin muidenkin alojen toimijat: 
laillisesti toimivat elinkeinonharjoittajat ja harmaat (tai pimeät) markkinat. 
 
Osa seksialasta toimii hyvällä tavalla ammattimaisesti. Käytännössä se tarkoittaa, että 
työntekijöiden ja asiakkaiden oikeuksia ja turvallisuutta kunnioitetaan ja että kirjanpitoja 
veroasiat ovat kunnossa. Nämä laillisesti ja asiallisesti toimivat sek-siammattilaiset eivät 
ole rikollisten parittajien alaisuudessa, koska he voivat tarvittaessa kääntyä 
viranomaisten puoleen. 
 
Valitettavan suuri osa seksibisneksestä tapahtuu kuitenkin harmailla markkinoilla. Tämä 
seksibisneksen pimeä puoli koostuu sekä suomalaisista että ulkomaalaisista 
prostituoiduista ja parittajista. Näillä pimeillä markkinoilla rikollisorganisaatiolla on 
jonkin verran valtaa varsinkin ulkomaalaisprostituutiossa. Ne ongelmat ja se 
prostituutio, joita hallituksen esityksessä (HE 34/2004 vp) kuvataan, kuuluvat lähinnä 
tähän seksibisneksen pimeään puoleen. 
 
Seksialan Liiton jäsenistö on huolissaan lisääntyvästä ulkomaalaisprostituutiosta ja 
rikollisten paritusorganisaatioiden vallasta prostituutiomarkkinoilla. Siinä mielessä voin 
lausua vilpittömän tukeni hallituksen esityksen tavoitteelle: vähentää prostituutiota ja 
paritusta. Seksialan Liitto tukee tätä tavoitetta, siltä osin kuin kyseessä on senkaltainen 
epäasiallisesti tapahtuva seksibisnes, jota hallituksen esityksessä kuvataan. 
 
Liittomme jäsenistön suurempi huolenaihe on kuitenkin se, että tätä sinänsä hy-
väksyttävää tavoitetta käytetään perusteluna senkaltaisen lainsäädännön luomiseen, joka 
ei ratkaise ongelmia vaan voi johtaa jopa ongelmien pahenemiseen ja lisääntymiseen. 
 
Mahdollisten väärinkäsitysten korjaamiseksi haluan painottaa, että Seksialan Liittoa ei 
ole perustettu ajamaan seksialan vapauttamista. Sellainen ei ole jäsenistömme etujen 
mukaista, koska jäsenistömme ei halua alalle lisää kilpailua. Liiton 
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tavoitteena on seksialaan liittyvien ongelmien vähentäminen sekä seksialalla toimivien 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. 
 
Käsiteltävänä oleva hallituksen esitys pohjautuu oikeusministeriön työryhmän 
mietintöihin, joten siihen pätevät samat huomautukset, jotka Seksialan Liitto on esittänyt 
oikeusministeriölle antamissaan lausunnoissa. Ne löytyvät liiton verkkosivuilta 
osoitteesta www.salli.org/kanta/ 

 
 

2.  Prostituutio prostituoidun silmin 
Olen toiminut prostituoituna 8 vuotta ja olen sinä aikana tutustunut alaan eri nä-
kökulmista sekä Suomessa että ulkomailla. Kun sanon olevani prostituoitu, niin lähden 
siitä, että prostituutio käsitetään siten kuin se on määritelty rikoslain 20 luvun 9 ja 10 
§:ssä, 
 
Tämän laissa olevan määritelmän mukaisia maksullisia seksuaalisia tekoja harjoitetaan 
tälläkin hetkellä joka puolella Suomea useissa liikehuoneistoissa, asuinhuoneistoissa ja 
hotellihuoneissa. Suurin osa toimijoista ei kuitenkaan identifioi itseään prostituoiduiksi, 
vaan toiminnalle annetaan muita ja paremmalta kuulostavia nimiä. Myöskään 
ulkopuolisen silmin tätä toimintaa et yleensä pidetä prostituutiona, koska siihen ei näytä 
liittyvän niitä piirteitä, jotka yleensä nähdään liittyvän prostituutioon. 
 
Prostituution surullinen puoli on siinä, että se on rahanhankintakeino, joka vetää 
puoleensa myös monia eri tavoin syrjäytyneitä, vähäosaisia ja ongelmaisia ihmisiä, joille 
prostituutio on pikemmin jonkinlainen selviytymiskeino kuin asiallisesti ja 
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ammattimaisesti harjoitettava elinkeino. Aivan omat ongelmansa tulee siitä, että 
alemman elintason maista tulee ihmisiä rikkaampien maiden pimeille prostituu-
tiomarkkinoille, joilla he toimivat ilman minkäänlaista oikeudellista suojaa. Tämä 
syrjäytyneistä oman maan kansalaisista ja laittomista ulkomaalaisista muodostuva 
prostituutio on sitä prostituutiota, joka yleensä myös nähdään prostituutiona. 
 
Näkemykseni on, että prostituutio itsessään (se että seksiä myydään ja ostetaan) ei ole 
mikään ongelma, silloin kun sitä harjoitetaan asiallisesti ja hyvällä tavalla 
ammattimaisesti. 
 
Prostituution ympärillä ja sisällä olevat ongelmat johtuvat nähdäkseni seuraavista syistä: 

• Prostituutio on henkisesti raskasta työtä, joka ei sovi kaikille. 

• Prostituutioon ajaudutaan vastoin omaa tahtoa esim. muiden vaihtoehtojen 
puuttumisen takia tai siksi että muut vaihtoehdot ovat yksilön kannalta 
huonompia vaihtoehtoja 
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• Monilla prostituutiossa toimivilla on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa 
omiin työskentelyolosuhteisiinsa tai liian vähän tietoa olemassa olevista 
mahdollisuuksista. 

• Ihmisillä on ennen prostituutioon ryhtymistä jo valmiiksi monia vaikeita 
ongelmia: mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, köyhyyttä, asunnottomuutta, 
työttömyyttä. 

• Prostituutiolainsäädäntö, moraaliset käsitykset, prostituutioon liittyvä hä-
peäleima ja salailun tarve vaikeuttavat prostituoitujen työtä ja elämää. 

• Laillisesti ja veroja maksaen elinkeinonharjoittajana toimiminen on monille 
aivan liian vaikeaa, joten varsinkin monet prostituutiota selviytymiskeinona 
käyttävät "joutuvat" toimimaan pimeästi ja siten laittomasti. 

• Ulkomaalaiset prostituoidut ovat vailla oikeudellista suojaa, koska he toimivat 
ulkomaalaislain vastaisesti ja pimeillä markkinoilla. 

 
Prostituutioon liittyvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää, että osataan nähdä nämä 
ongelmat sellaisina kuin ne ovat. Niinpä ongelmia voisi ratkaista esim. seuraavilla 
tavoilla: 

• Ihmiset tarvitsevat apua omiin ongelmiinsa: päihdeongelmainen tarvitsee 
päihdehuoltoa, mielenterveysongelmainen tarvitsee mielenterveyspalveluita, 
asunnoton tarvitsee asunnon, työtön tarvitsee työtä. 

• Globaalilla tasolla tärkeintä on köyhyyden poistaminen, koulutus-
mahdollisuuksien luominen kaikille ihmisille sekä siedettävien toimeen-
tulomahdollisuuksien tarjoaminen ihmisten omalla kotiseudulla. 

• Prostituutiosta on annettava oikeaa, realistista tietoa, jotta virheellinen käsitys 
"helposta rahasta" ei houkuttelisi alalle sellaisia, joille se ei sovi. 

• Lain noudattaminen on tehtävä helpommaksi. 
 
Sellainen väite, että näkemykseni edustaisi vain jonkinlaista eliittiprostituoidun 
mielipidettä, on mielestäni kummallinen. Olen tavannut köyhien maiden prostituoituja, 
katuprostituoituja, bordelliprostituoituja ja huippuluokan seuralaisia. Kaikista näistä 
tapaamisista olen oppinut, että peruskysymysten suhteen kaikki prostituoidut ovat 
samassa asemassa. 
 
Prostituoidun näkökulmasta katsottuna prostituutiossa on aina kyse mahdollisuudesta 
ansaita rahaa. Sellainen lainsäädäntö, joka vaikeuttaa prostituoidun mahdollisuutta tehdä 
työtä, tuo prostituoiduille lisää ongelmia. 
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Prostituoidun näkökulmasta katsottuna prostituutioon liittyvien ongelmien ratkai-
semisessa on kyse siitä, miten asioita voisi tehdä paremmin tai turvallisemmin. Se voi 
onnistua vain siten, että lisätään ihmisten mahdollisuuksia tehdä parempia va- 
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1 intoja - ei niin että vaikeutetaan ihmisten elämää kontrollipolitiikkaa tiukentamalla. 

 
 

3.  Hallituksen esitys prostituoidun silmin 
 
 

3.1. Prostituutio 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa esiintyvä kuvaus prostituutiosta tuntuu hyvin 
hämmentävältä. Tekstissä tuodaan esiin joitakin todellisia prostituution ongelmia, mutta 
esityksen logiikka on nurinkurinen. 
 
Se prostituutio, joka perustelutekstissä esiintyy, on jonkinlainen teoreettinen konstruktio. 
Prostituutio esitetään ikään kuin kaikkien niiden ongelmien ja rikosten summana, joita 
maksulliseen seksiin voi liittyä. Tältä pohjalta perusteluissa loogisesti päädytään siihen 
teoreettiseen ajatukseen, että mikä tahansa, minkä voidaan ajatella estävän tai vähentävän 
prostituutiota, myös automaattisesti vähentäisi näitä ongelmia. 
 
Monet esitetyt asiat perustuvat vain oletuksiin. Esimerkiksi arviot ulkomaalaisten ja 
suomalaisten prostituoitujen määristä, väkivallan yleisyydestä ja paritustoimin-nan 
laajuudesta ovat pelkkiä arvioita. Todellinen tutkimukseen perustuva tieto puuttuu lähes 
kokonaan. 
 
Kummallista on myös se, miten perusteluina esitetään joko itsestäänselviä tai spe-
kulatiivisia väitteitä, jotka eivät sellaisenaan vielä perustele oikeastaan yhtään mitään. 
Otan joitain esimerkkejä: 

• "Prostituutio on erittäin pitkälle järjestäytynyttä." (s. 7) - Koska kyseessä on 
rahanansaitsemiskeino, joka edellyttää myyjän ja asiakkaan kohtaamista, niin 
tietenkin toiminta on aina jollain tavalla järjestäytynyttä, koska muuten bisnes ei 
toimisi. 

• "Prostituutio ilmiönä liittyy erittäin läheisesti paritusrikollisuuteen." (s. 8) - 
Tämähän on jo määritelmällinen itsestäänselvyys, koska rikoslain 20 luvun 9 §:n 
mukaan kaikki taloudellinen hyötyminen toisen prostituutiosta on paritusta ja 
prostituutio taas on taloudellista toimintaa. Käytännössä on yleensä mahdotonta 
harjoittaa taloudellista toimintaa, ilman että se tuottaisi taloudellista hyötyä myös 
ulkopuolisille. 

• "Päätös prostituoiduksi ryhtymisestä ei useinkaan synny täysin vapaaehtoisen ja 
tietoisen valinnan seurauksena. " (s. 56) - Mahtaako tällaisia päätöksiä 
todellisessa ihmiselämässä olla olemassakaan? 

• "Vapaastikin toimivalla prostituoidulla on yleensä tosiasiassa vain rajoitettu 
mahdollisuutensa valita asiakkaansa." (s. 62) - Tämäkin on itsestäänselvyys. 
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• "Mahdollisuus prostituoitujen kokemalle fyysiselle tai psyykkiselle vahingolle 
on kaikissa seksuaalipalvelujen ostamistilanteissa periaatteessa olemassa." (s. 
59) - Tällainen mahdollisuus on varmaan sekä periaatteessa että käytännössä 
olemassa missä tahansa työssä ja missä tahansa ihmissuhteessa. 

• Monet perustelut on kirjoitettu muotoon "voidaan ajatella" tai "on oletettavaa" 
ilman että näiden ajatusten tai oletusten takana olisi mitään todellis- 
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ta tietoa. 
 
Perusteluissa esiintyy myös väitteitä, jotka prostituution arkitodellisuutta tuntevan 
näkökulmasta ovat selvästi virheellisiä: 

• "Alalla itsenäisesti toimivat prostituoidut ovat erittäin harvinaisia." (s. 7) -Väite 
on selvästi totuuden vastainen, mikäli "itsenäisesti toimiminen" määritellään 
sellaiseksi työskentelyksi, jota yksityisyrittäjät ja freelance-työntekijät yleensä 
harjoittavat. 

• "Saatujen tietojen mukaan jo tällä hetkellä valtaosa Suomessa toimivista 
prostituoiduista toimii parittajan alaisuudessa." (s. 56) - Kyllähän tällaista 
"tietoa" kerrotaan, mutta on eri asia missä määrin se pitää paikkansa. Käy-
tännössä melkein kaikki prostituoidut tarvitsevat esim. markkinoinnissa muiden 
palveluita, jolloin he siis käyttävät "parittajien" tarjoamia palveluita, mutta se ei 
silti vielä merkitse sitä, että he toimisivat parittajan "alaisuudessa". 

• "Jos kriminalisointi vähentäisi seksuaalipalvelujen kysyntää, prostituoitujen 
mahdollisuudet kohdata ostajien toteuttamaa väkivaltaa pienenisivät ostajien 
määrän vähentyessä." (s. 56) - Väite perustuu oletukseen, että väkivallan määrä 
olisi suoraan verrannollinen asiakkaiden määrään eli että asiakkaista aina tietty 
osa olisi väkivaltaisia. Oletus on väärä. Väkivallan määrä johtuu muista 
olosuhteista kuin asiakkaiden määrästä. 

• "Tätäkin vaikeampi on arvioida, vaikuttaako uudistus [seksinostamisen 
kriminalisointi] siihen, uskaltavatko prostituoidut ilmoittaa poliisille heihin 
kohdistuvista pahoinpitelyistä." (s. 57) - Tätä ei ole vaikea arvioida, sillä asiasta 
on tietoa: kaikki sellaiset lainsäädännölliset kontrollitoimet, jotka ovat 
prostituoidun omien intressien vastaisia, vähentävät prostituoitujen halukkuutta 
ja mahdollisuuksia turvautua viranomaisten apuun. 

 
Kaikista käsittämättömin ajatus hallituksen esityksen perusteluissa on sivun 59 
virkkeessä: "Seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointia voitaisiin perustella jo 
prostituoitujen oikeuksien ja vapauksien turvaamisella." 
 
Jotta jonkin ihmisryhmän oikeudet ja vapaudet tulisivat turvatuksi, niin siihen ei riitä, 
että laaditaan laki, joka teoriassa ajaa hyvää tarkoitusta. Oikeuksien ja vapauksien 
turvaaminen toteutuu käytännössä vasta sitten, kun kyseisillä ihmisillä on todellinen 
mahdollisuus turvautua viranomaisten apuun, mikäli heidän oikeuksi- 
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aan tai vapauksiaan loukataan. Jos avun saamiselle asetetaan sellaisia ehtoja, että avun 
hakeminen on ristiriidassa kyseisen henkilön omien tärkeiden intressien kanssa, niin 
silloin on kyseenalaista, voidaanko sanoa oikeuksien olevan turvatut. 
 
Prostituoidun intressissä on saada maksavia asiakkaita. Mikäli poliisin toimenkuvaan 
lisätään seksinoston kriminalisoinnin valvominen, niin se tosiasiassa heikentää 
prostituoitujen mahdollisuuksia turvautua poliisiviranomaisen apuun. 
 
Ulkomaalaisprostituoitujen kohdalla ongelma kilpistyy ulkomaalaislakiin vuonna 1999 
tehtyyn lisäykseen, jonka perusteella prostituutiosta epäilty ulkomaalainen voidaan 
käännyttää maasta. Käännytyksen pelon takia ulkomaalaiset prostituoidut eivät ole 
halukkaita turvautumaan viranomaisten apuun. 

3.2. Paritus 
 
Parituksen kriminalisointia voidaan perustella sillä, että se on keino rajoittaa pros-
tituutiota. Tässä tarkoituksessa parituskriminalisointi onkin ollut kohtuullisen toimiva. 
 
Parituksen perusteluissa on kuitenkin samanlainen ongelma kuin seksin oston 
kriminalisoinnin argumentoinnissa. Parituskriminalisointia perustellaan prostituoidun 
suojelemisella, mutta todellisuudessa se ei kuitenkaan takaa prostituoidulle mitään 
oikeuksia. Niinpä parituksen kriminalisointi käytännössä usein kääntyy prostituoituja 
vastaan. 
 
Esimerkkinä kerron tapauksen eräästä suomalaisesta itsenäisesti toimivasta prosti-
tuoidusta, joka ilmoitteli palveluistaan eräällä maksullisella internet-sivustolla. 
Paikkakunnan poliisi oli kiinnittänyt huomiota hänen toimintaansa ja huomannut hänen 
ilmoituksensa internetissä, joten poliisilla oli syytä epäillä paritusta. Poliisi teki ratsian 
hotellihuoneeseen, jossa kyseinen prostituoitu oli asiakkaansa kanssa. Poliisi vaati heitä 
heti lähtemään poliisiasemalle antamaan todistajan lausuntoa epäillystä 
paritusrikoksesta. Prostituoitu ei tietenkään ollut halukas todistamaan mistään 
parituksesta, koska hänen mielestään mitään paritusta ei ollut edes tapahtunut. Poliisi 
piti häntä poliisiasemalla lain salliman maksimiajan. 
 
Tämä tapaus tuntuu erityisen huolestuttavalta esimerkkitapaukselta siksi, että hal-
lituksen esityksessä ehdotetaan parituskriminalisointia laajennettavaksi myös yh-
teystietojen markkinointiin. Käytännössä lähes kaikki muut kuin yleisellä paikalla 
toimivat prostituoidut tarvitsevat jonkinlaisia markkinointikanavia. Jos kaikki 
markkinointi katsotaan paritukseksi, niin silloin prostituoidut joutuvat koko ajan 
pelkäämään, että poliisi tulee vaatimaan todistajanlausuntoja näistä rikollisista 
markkinointikanavista. 
 
Jotta parituskriminalisointi onnistuisi käytännössä suojelemaan prostituoitua, pa-
rituksen tunnusmerkkejä tulisi muuttaa siten, että pelkkä taloudellisen hyödyn 
saaminen toisen prostituutiosta ei olisi riittävä parituksen tunnusmerkki. Paritus tulisi 
määritellä sellaiseksi hyötymiseksi toisen prostituutiosta, jossa jollakin tavalla 
alistetaan prostituoitua tai hyödynnetään prostituoidun heikkoa asemaa tms. 
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3.3. Ihmiskauppa 
 
Ihmiskaupan kriminalisointi hallituksen esityksen mukaisesti on perusteltua. Ih-
miskauppaa koskevaan keskusteluun liittyy kuitenkin hyvin huolestuttavia piirteitä. 
 
Hallituksen esityksestä käy ilmi, että Suomessa todennäköisesti esiintyy hyvin vähän 
sellaista ihmiskauppaa, joka täyttäisi ihmiskaupparikoksen tunnusmerkit. Suurin osa 
ulkomaalaisista prostituoiduista ei siten ole lain tarkoittaman ihmiskaupan uhreja. 
 
Tiukempaa lainsäädäntöä vaativissa puheenvuoroissa puhutaan kuitenkin hyvin usein 
naiskaupasta, ikään kuin kaikki Suomeen saapuvat ulkomaalaiset prostituoidut olisivat 
ihmiskaupan uhreja. 
 
Tämä ristiriita on pelottava siksi, että näitä kauhukuvia naiskaupan uhreista käytetään 
yksinomaan kontrollipolitiikan perusteluna, mutta mitään todellista apua näille uhreille 
ei näytä olevan luvassa. 
 
Ulkomaalaiset prostituoidut ovat taloudellisesti riippuvaisia paritusorganisaatioi-den 
(ja mahdollisten ihmiskaupan harjoittajien) tarjoamista työskentelymahdollisuuksista. 
Mikäli heille ei tarjota apua, muita vaihtoehtoja tai muita toimeentulomahdollisuuksia, 
min vaarana on, tiukentunut kontrollipolitiikka ainoastaan johtaa heidän asemansa 
huononemiseen. 

 
 

3.4.   Törkeä ihmiskauppa 

Näyttäisi siltä, että törkeää ihmiskauppaa koskevassa ehdotetussa lakipykälässä on 
puute, jonka takia se ei täysin vastaisi EU:n puitepäätöksen vaatimuksia. 
 
HE:n sivulla 14 mainitaan EU:n puitepäätöksessä olevan yhtenä raskauttavana 
asianhaarana se, että uhrina on erityisen suojaton henkilö. Ehdotetussa 3 a §:n 3 
kohdassa mainitaan kuitenkin vain rikoksen kohdistuminen kahdeksaatoista vuotta 
nuorempaan lapseen. Henkilö voi kuitenkin olla erityisen suojaton myös muista syistä, 
mitä ei ole lakiehdotuksessa otettu huomioon. 

 
 

3.5. Ihmissalakuljetus 
 
HE:n sivulla 9 selitetään, miten ihmiskauppa ja ihmissalakuljetus ovat periaatteessa eri 
asioita: "Ihmiskauppaa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa suojelukohteena on 
yksittäinen henkilö, kun taas laitonta maahantuloa koskevilla rangaistussäännöksillä 
halutaan ensisijaisesti suojella valtion oikeutta valvoa maahantuloa." 
 
Käytännössä asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen ja selkeä. Vaikka ulko-
maalaisten prostituoitujen usein väitetään olevan ihmiskaupan uhreja, niin silti 
useimmiten kyseessä ei ole sellainen ihmiskauppa, joka täyttäisi ihmiskaupan 
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tunnusmerkit. Ja niissäkin tapauksissa joissa ihmiskauppa voidaan todistaa tapah-
tuneeksi, joutuvat uhrit kuitenkin yleensä käännytetyksi maasta. 
 
Ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen erilaisesta määritelmästä huolimatta, käytännössä 
molemmissa näyttää olevan kyse samasta asiasta: ei toivotut ulkomaalaiset halutaan 
saada pois maasta. 

 
 

3.6.   Seksin oston kriminalisointi 
 
Hallituksen esityksessä oleva ratkaisu lykätä esitystä seksin oston kriminalisoinnista on 
perusteltu seuraavien syiden takia. Ruotsin kokemuksista ei ole vielä saatavilla 
kunnollista tutkimustietoa. Kokemukset uuden järjestyslain vaikutuksista ovat vielä 
kovin vähäiset. Lisäksi prostituoiduille suunnatut sosiaali-ja terveyspalvelut tulee ensin 
saada koko maan kattaviksi ja määrällisesti riittäviksi. 

 
 

4.  Ongelmien ratkaisemisesta 
Prostituutioon kohdistuva kontrollipolitiikka aiheuttaa usein tavoitteisiin nähden 
päinvastaisia seurauksia. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa vuonna 1999 tehty ulko-
maalaislain muutos, jonka tarkoituksena oli ulkomaalaisprostituution vähentäminen 
antamalla viranomaisille mahdollisuuden käännyttää maasta prostituutiosta epäiltyjä 
ulkomaalaisia. Lain avulla ei ole saatu vähennettyä ulkomaalaisprosti-tuutiota, mutta 
sen sijaan seurauksena on ollut, että ulkomaalaiset prostituoidut eivät enää uskalla 
turvautua viranomaisten puoleen. Sen seurauksena ulkomaalaisprostituution ongelmat 
ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet. 
 
Prostituutiossa on paljon vakavia ongelmia ja on ymmärrettävää, että lainsäätäjä haluaa 
puuttua niihin. Prostituution ongelmat ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi sellaisia, 
joita ei voi ratkaista tiukentamalla lainsäädäntöä, vaan tarvitaan muita keinoja. Lisäksi 
prostituutio on useimmiten vain ongelmien kasautumispaikka ja ongelmat johtuvat 
muista tekijöistä. On tartuttava ongelmiin ja niiden syihin. Prostituutiopolitiikan 
tiukentaminen ei ratkaise ongelmia. 
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Seksialan Liitto SALLIn puheenjohtaja 
johanna@saIli.org 
puh. 040 510 2114 

http://www.salli.org/
mailto:johanna@saIli.org


 

 

ADD Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki TEL 
+358 9 278 4780 FAX + 358 9 643 193 
nytkis@nytkis.org www.nytkis.org 

 
 
 

Eduskunta 
Lakivaliokunta 
Asiantuntijakuuleminen 6.5.2004 kb 10.00 
 
 

LAUSUNTO 
 

hallituksen esityksestä HE 34/2004 VP laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi 
 
 

YLEISTÄ 
 

Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry. kiittää mahdollisuudesta tulla 
kuulluksi asiantuntijana lakivaliokunnassa hallituksen esityksestä HE 34/2004, joka koskee rikoslain 
muutoksia parituksen, lapsipornografian, laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan osalta sekä joitakin 
muita lainmuutoksia. 
 

Hallituksen esityksessä todetaan, että laittoman maahantulon järjestämistä ja lapsipornografiaa koskevien 
rikoslakien muutosten tavoitteena Suomen kansainvälisten velvoitteiden toteuttaminen. Lainmuutoksia 
valmistellut oikeusministeriön työryhmä keskittyi rikosten oikeudellisen sääntelyn kansainvälisen 
tarkasteluun. Lainsäädännön valmisteluvaiheessa kansallisiin muutostarpeisiin ei olla kiinnitetty niin 
paljon huomiota. Arvioissa lapsipornografian ja laittoman maahantulon nykytilasta hallituksen esityksessä 
todetaan, että kansallisesti ei näytä olevan välttämätöntä nykyisen rikoslain sääntelyn muuttamiseen. 
NYTKIS pitää tärkeänä, että selvityksen kohteena olleita kysymyksiä olisi tullut arvioida myös 
kansallisesta näkökulmasta ja että oikeudellisen sääntelyn kansallisten muutostarpeiden arvioinnille olisi 
pitänyt esittää myös riittävät perustelut. Kansallisten muutostarpeiden arviointi edellyttää selvityksiä tai 
tutkimusta nykyisen kansallisen lainsäädännön riittävyydestä. NYTKIS muistuttaa, että kansallisessa 
arvioinnissa on myös kuultava sellaisia oikeusviranomaisia ja muita viranomaisia sekä sellaisia järjestöjä 
ja tahoja, joiden toimialaan em. kysymykset kuuluvat 
Ulkomaalaislaki 
 

Ulkomaalaislainsäädännön sisältämät säädökset saattavat joiltakin osin koskea myös ihmiskaupan uhria. 
Hallituksen esityksessä (HE 28/2003) ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liitetyiksi laeiksi ei ole erikseen 
huomioitu Palermon sopimuksen sisältämiä velvoitteita naiskaupan uhrin auttamiseksi. Näin ollen 
säädökset oleskeluluvan ja turvapaikan myöntämisestä sekä ulkomaalaisen käännyttämisestä seksin 
myymisen perusteella on sovitettava vastaamaan Palermon sopimuksen velvoitteita. NYTKIS muistuttaa, 
että naiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan artiklat 6, 7 ja 8 velvoittavat sopimusvaltioita auttamaan ja 
suojelemaan ihmiskaupan uhria, tarjoamaan uhrille väliaikaisen tai pysyvän oleskeluluvan sekä 
huolehtimaan uhrin turvallisuudesta kotimaahan palauttamisessa. 
 
 

Seksin ostamisen kriminalisointi 
 

NYTKIS pitää valitettavana, että oikeusministeri Johannes Koskisen antamasta hallituksen esityksestä 
puuttuu seksin oston kriminalisointia koskeva osuus. Seksin ostamisen kriminalisoinnin selvittäminen on 
kuitenkin ollut osa lainmuutoksia valmistelleen oikeusministeriön työryhmän tehtävänantoa. Työryhmä 
esitti osamietinnössään (3.7.2003), että seksuaalirikoksia koskevaan rikoslain lukuun lisättäisiin 
seksuaalipalvelujen ostamista koskeva rangaistussäännös. Ministeri Koskinen on julkisesti ilmoittanut 
kannattavansa seksin ostamisen kriminalisointia. Koskisen mukaan kriminalisointi suojaisi yleistä ja 
sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä vahvistaisi ihmisarvon loukkaamattomuutta yli rajojen. Naisjärjestöt 
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Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry. on vaatinut useaan otteeseen seksin 
ostamisen kriminalisointia ja antanut asiasta kaksi lausuntoa myös oikeusministeriön työryhmälle. 
 

NYTKIS pitää seksin oston kieltämistä lailla yhtenä tehokkaimmista keinoista kysynnän vähentämiseksi. 
Rikoslailla ja lainsäätämisprosessilla on suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin merkittävä vaikutus arvojen 
muodostukseen ja käsityksiin oikeasta ja väärästä. Lainsäädännöllä osallistutaan myös 
oikeudenmukaisemman yhteiskunnan kehittämiseen. Seksin oston kriminalisoinnista käytävä keskustelu 
on tärkeä yhteiskunnallinen keskustelu, joka lisää kansalaisten tietoa ihmiskaupan ja prostituution 
sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen liittyvistä ongelmista. 
 

Lukuisat kansainväliset sopimukset velvoittavat sopimusvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
naisiin kohdistuvan väkivallan, naiskaupan ja naisten prostituutiosta hyötymisen poistamiseksi 
lainsäädäntötoimet mukaan lukien (esimerkiksi YK 1979, ratifioitu Suomessa 1986, artikla 6). YK:n 
kansainvälisen organisoituneen rikollisuuden vastaisen, ns. Palermon sopimuksen ihmiskaupan 
lisäpöytäkirja velvoittaa sopimusvaltioita toteuttamaan lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä kysynnän 
vähentämiseksi ja laki seksinoston kriminalisoinnista toteuttaa tämän kansainvälisen velvoitteen. On 
huomionarvoista, että ihmiskauppaa ja paritusta koskevat rangaistussäännökset eivät sinällään vastaa 
seksin kysynnän ongelmaan. 
 

Lainmuutoksia valmistelleen (oikeusministeriön työryhmän) ja hallituksen esityksessä (HE34/2Ö04) 
viitataan keskusrikospoliisin tekemiin tutkimuksiin ja julkaisemiin selvityksiin prostituution muodoista ja 
laajuudesta. Poliisin mukaan Suomessa alalla itsenäisesti toimivat prostituoidut ovat erittäin harvinaisia ja 
prostituutio on tällä hetkellä erittäin pitkälle jäijestäytynyttä. Suomen katuprostituutio on hyvin vähäistä, 
koska prostituutio on matkapuhelinten ja internetin välityksellä tapahtuvaa toimintaa. Seksin oston 
kriminalisoinnin haittojen osalta hallituksen esityksessä todetaan, että kriminalisointi saattaisi pakottaa 
harjoittamaan prostituutiota salassa, mikä kaventaa prostituoidun vapautta valita asiakkaansa ja he 
saattavat joutua hyväksymään ongelmalliset ostotarjoukset ja joutua väkivallan uhreiksi. 
 

NYTKIS huomauttaa, että seksin oston kriminalisoinnista esitetyt haittavaikutukset kumoutuvat, kun 
Suomessa tapahtuvan prostituution luonnetta tarkastellaan tarkemmin. Kun prostituutio tapahtuu jo nyt 
pääosin yksityisasunnoissa, majoitusliikkeissä ja muissa julkisen vallan ulottumattomilla alueilla, joten 
seksin oston kriminalisoinnilla ei ole merkittävää vaikutusta prostituution siirtymiseen ns. harmaalle 
alueelle. Kriminalisointi ei myöskään todennäköisesti heikentäisi prostituoitujen asemaa, koska se on jo 
ennestään hyvin heikko ja prostituoidut elävät jatkuvan väkivallan uhan alla joutuessaan kohtamaan 
parittajien ja 'asiakkaiden' väärinkäytökset. Nykyisessä tilanteessa prostituoiduille ei myöskään ole tarjolla 
riittäviä yhteiskunnallisia tukipalveluja. 
 
Hallituksen esityksessä todetaan myös, että asiakkuuden kriminalisointi saattaisi hankaloittaa asiakkaiden 
ja poliisin yhteistyötä paritusrikosten selvittämisessä. Ottaen huomioon hallituksen kokonaisehdotuksen 
edellä mainittu peruste on jossain määrin harhaanjohtava. Hallituksen esityksessä ehdotetaan 
telekuuntelun lisäämistä pakkokeinolakiin ja todetaan, että ostajilta saadun tiedon merkitys vähenisi, koska 
ihmiskaupan ja törkeän parituksen esitutkinnassa voitaisiin käyttää telekuuntelua. 
 
NYTKISin näkemyksen mukaan seksin oston kriminalisointi antaa selvän viestin prostituoiduille siitä, 
ettei heidän toimintansa ole laitonta, mikä antaa prostituoiduille mahdollisuuden hakea yhteiskunnalta 
apua ilman leimautumista rikolliseksi. Seksin kriminalisointi saattaisi myös parantaa prostituoitujen 
ihmisoikeuksia esimerkiksi liikkumisvapauden suhteen. Valitettavasti uuden järjestyslain sisältämä seksin 
myymisen kielto vaikuttaa kuitenkin prostituoitujen pysyttäytymiseen ns. harmaalla alueella ja vaikeuttaa 
heidän mahdollisuuksiaan hakea apua ja saada esimerkiksi terveyspalveluja. 
 
 

MUUT LAINMUUTOKSET 

7 § Valtionrajarikos 
 

NYTKIS pitää tärkeänä, että valtionrajarikosta koskevassa lakiesityksessä huomioidaan Palermon 
sopimuksen edellyttämä ihmiskaupan kohteena olevan henkilön suojelu. NYTKIS suhtautuu myönteisesti 
esitykseen säätää erikseen valtionrajarikosta koskevasta syytevapaudesta. 

8 a § Törkeän laittoman maahantulon järjestäminen 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että laittoman maahantulon järjestäminen rajattaisiin koskemaan vain 
selvimmin törkeitä tapauksia sekä niitä tapauksia, joiden arvioimiseen törkeäksi on kansainvälinen 
velvoite. Törkeän rikoksen perusteina ovat muun muassa toiselle aiheutettu vaikea ruumiinvamma, vakava 
sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka erityisen tuntuva kärsimys. 
 



 

 

Suomessa ja Suomen lähialueilla ihmiskauppaa tapahtuu ennen kaikkea prostituutiotarkoituksessa. 
Ihmiskauppaan ja organisoituun prostituutioon liittyy olennaisesti naisiin kohdistuva ryysinen väkivalta, 
joka on myös ihmisoikeusrikkomus. NYTKIS muistuttaa, että törkeän vammantuottamuksen 
tunnusmerkistön sekä tuntuva kärsimyksen arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota naisiin 
kohdistuvaan fyysiseen väkivaltaan ja erityisesti seksuaaliseen väkivaltaan. Naisiin kohdistuvasta 
seksuaalisesta väkivallasta tulee aina rangaista erikseen eikä sitä voi missään tilanteessa katsoa tehdyn 
laittoman maahantulon järjestämistarkoituksessa. 
 

18 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 
 

Lapsiin kohdistuva väkivalta ja lapsipornografia ovat vakavia rikoksia, joihin NYTKISin näkemyksen 
mukaan myös lainsäädännön on vastattava tarvittavin voimakeinoin. Lisääntyneen lapsipornografian 
ehkäisemiseksi työryhmä esittää monia muutoksia rikoslakiin, jotka perustuvat tietoverkkoja hyväksi 
käyttävään pornografiarikollisuuden kasvuun ja kansainvälisiin velvoitteisiin. 
 

NYTKIS pitää myönteisenä kehityksenä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisen yrityksen 
kriminalisointia. Lisäksi tekotapojen jaottelu sekä kuvien tuonnin että viennin kieltämiseksi ja 
levittämistarkoituksen poistaminen teon rangaistavuutta koskevana rajauksena ovat tarpeellisia muutoksia, 
jotka perustuvat lapsipornografian torjumista koskevaan Euroopan unionin puitepäätökseen. 
 

Lapsipornografiaan sisältyvä olennainen ja myös kriminalisointia edellyttävä elementti on sen luoma 
mielikuva lapsesta myös tilanteissa, joissa lapsipornografian kohde olisi tosiasiallisesti täysi-ikäinen. 
NYTKIS ehdottaa, että lapsipornografian määritelmän muotoilussa on syytä noudattaa Euroopan 
neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen sekä Euroopan unionin puitepäätöksen 
sisältämiä tulkintoja lapsen ns. laajasta määritelmästä. Kuvat, joissa selvästi täysi-ikäinen esittää lasta, 
kuuluisivat em. sopimusten mukaan lapsipornografian käsitteen piiriin, jollei niitä erikseen suljeta pois. 
 

Lapsipornografiaa koskevien säännösten ensisijainen tavoite on suojella lasta joutumasta seksuaalisen 
väärinkäytöksen kohteeksi. Lapsen ns. laajan määritelmän saattaminen lapsipornografian rangaistavuuden 
piiriin on kuitenkin tärkeää yleisemmällä tasolla. Kyseisellä ehdotuksella voidaan vaikuttaa 
lapsipornografiaan viittaavan materiaalin vähenemiseen ja siten sillä on myös välillisesti lasta suojaava 
vaikutus. 
 

NYTKIS pitää ehdottoman tärkeänä, että lainsäätäjille ja viranomaisille laaditaan selkeät 
toimenpideohjeet tilanteissa, joissa suojaikärajan ylittävän mutta alle 18-vuotiaan henkilön kuva joutuu 
levitykseen kuvan kohteen suostumuksella tai ilman suostumusta. On tilanteita, joissa kuvan levittäjä 
saattaa syyllistyä rangaistavaan kuvan levittämiseen, vaikka kuvan kohde olisi antanut levittämiseenkin 
kuva. Edellä mainituissa tilanteissa toimimiseen on laadittava erilliset tulkintasäännöt rangaistavuuden 
määrittelemiseksi. 
 

18 a § Törkeän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen 
 

Rangaistusasteikon enimmäisrangaistus ja rikoksen yrityksen kriminalisointi ovat perusteltuja muutoksia. 
Myös poliisin valtuuksien laajentaminen esimerkiksi televalvontaan on perusteltua, kun epäillään törkeää 
lapsipornografiarikosta. (Ks. rajoitukset pakkokeinolaissa) Työryhmän esityksen mukaiset ehdotukset 
rikoksen raskauttamisperusteiksi ovat lasta suojaavia ja niillä on myös välillisesti lapsipornografiaa ja 
väkivaltaa ehkäisevä vaikutus. On tärkeää, että törkeän rikoksen tunnusmerkistö täyttyy myös tilanteissa, 
joissa esimerkiksi todellista väkivaltaa ei ole tapahtunut, vaan kuva antaa realistisen vaikutelman 
väkivallasta. 
NYTKIS pitää tärkeänä poliisin valtuuksien laajentamista esim. telekuuntelun avulla erityisesti 
lapsipornografiaa koskevien rikosten tutkimisessa. Telekuuntelulla puututaan kuitenkin myös yksilön 
perustuslailla suojattuun yksityisyyteen. NYTKIS kannattaa pakkokeinojärjestelmän ajanmukaistamista 
säätämällä täsmällisimmistä ja kohdennetummista pakkokeinoista. Telekuuntelusta on aina päätettävä 
tapauskohtaisesti ja se on mahdollistettava ainoastaan silloin kun se on välttämätöntä rikosten 
selvittämiseksi tai ehkäisemiseksi. (Ks. kappale rinnakkaisteksteistä) 
 

Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 
 

Kyseinen lakipykälä koskee vastuuvapautta tietojen tallennuspalveluissa. Pykälän mukaan palvelun 
tarjoaja ei ole vastuussa tallennettujen tietojen sisällöstä tai välittämisestä, jos hän toimii viipymättä 
tallentamansa tiedon saannin estämiseksi. NYTKIS esittää, että sanan viipymättä sijaan pykälän sisältämä 
aikamääre on sidotaan tarkasti esim. päiviin tai vuorokausiin. On hyvä muistaa, että esimerkiksi internet 
mahdollistaa tiedon välityksen nopeasti ja tehokkaasti. Näin ollen vahingollinen informaatio saattaa levitä 
lyhyessäkin ajassa kaikkialle maailmaan. 
 

Rinnakkaistekstit 



 

 

 
NYTKISillä ei ole ollut mahdollisuutta käsitellä hallituksen esityksen yhteydessä käsiteltäviä 
rinnakkaisaloitteita ja näin ollen lausunto perustuu rinnakkaisaloitteet pois lukien annettuun esitykseen HE 
34/2004. 
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Asia: HE 34/2004 vp (RL:n muuttaminen: 

ihmiskauppa, paritus ym.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a k i v a l i o k u n n a l l e  
 
 

1. Käsillä oleva HE rikoslain muuttamisesta on tärkeä. Samalla 
se on monessa suhteessa erikoinen. Ensinnäkin suuri osa 
perusteluista koskee sääntelyä, jota ei kuitenkaan ehdoteta 
tässä vaiheessa toteutettavaksi. Perusteluissa päädytään 
siihen, että seksipalvelujen ostaminen kyllä tulisi 
kriminalisoida, mutta ei tässä yhteydessä. Ostamisen 
kriminalisointia tarkoittava ehdotus annetaan perustelujen 
mukaan vuonna 2005. 
 

Kuitenkin jo nyt esillä olevan HE:n perusteluissa käydään 
asiasta perusteellista keskustelua ja ennakoidaan ensi vuodeksi 
luvatun uuden säännöstön vaikutuksia. Pidän erikoisena, että 
tässä yhteydessä ikäänkuin sidotaan valmiiksi kädet asiassa, 
jota ei kuitenkaan vielä pidetä kypsänä nimenomaan 
säänneltäväksi. 
 
 

2. Toinen tämän esityksen erityispiirre on se, että siinä aivan 
poikkeuksellisen laveasti ja monisanaisesti käydään läpi 
erilaisia kansainvälisiä instrumentteja sekä käydään (tekisi 
mieli sanoa: mallioppilaan ahdistuneella pikkutarkkuudella) 
läpi niiden ehkä edellyttämiä muutoksia omassa rikoslaissamme. 
Tulee vaikutelma, että perusteluista jopa pääosa keskittyy 
tavallaan muodollisiin kysymyksiin siitä, tulevatko kv. 
velvoitteet varmasti viimeistä yksityiskohtaa myöten 
täytetyiksi. Monessa kohtaa pelataan vielä "varman päälle": 
siennään pitemmällekin kuin velvoitteet välttämättä 
edellyttäisivät. 
 

Itse asiassa tuntuu siltä, kuin varsinaiset sisällölliset, 
aineelliset pohdinnat kriminalisointien tarpeellisuudesta ja 
perusteltavuudesta ja rajoista jäisivät monesti vähemmälle. 
Ehkä eniten tällaista sisällöllistä pohdintaa esitetään juuri 
siitä asiasta, josta nyt ei ehdoteta mitään säädettäväksi, eli 
seksipalvelujen kaupasta. 
 

Perustelujen kirjoitustapa tekee esityksen äärimmäisen 
hankalaksi lukea. Sen arvioimiseksi olisi oikeastaan käytävä 
koko ajan esityksen rinnalla läpi niitä kv. instrumentteja, 
joihin viitataan. Käytettävissä olevan ajan puitteissa tähän ei 
ole ollut mahdollisuutta. 
 

Ongelma on joka tapauksessa yleisempikin, ja se koskee yhä 
suurempaa osaa (myös) rikoslainsäädännön uudistustyötä nyt ja 



 

 

tulevaisuudessa. Nyt käsillä oleva HE on vain ääriesimerkkejä 
tässä kehityksessä. Itse en ole koskaan ollut innostunut 
rikosoikeuden eurooppalaisista yhtenäistämispaineista, vaan 
olen pitänyt tärkeänä mahdollisuutta säilyttää meillä Suomessa 
kotimaiseen perinteeseen perustuvan rikosoikeuden ja 
kriminaalipolitiikan peruslinjat. 
 

Tätä esitystä lukiessa mieleen nousee kuitenkin kerettiläisiä 
ajatuksia. Jos tällainen lainvalmistelu- ja 
1aisäädäntötekniikka on ainoa vaihtoehto, olisiko silloin 
sittenkin vähemmän onneton ratkaisu siirtyä radikaalisti 
suoraan yhteiseen eurooppalaiseen rikosoikeuteen? 

3. Kun tässä HE:ssä ei ehdoteta uutta 
seksuaalipalvelujen ostamisen (tai myymisen) 
kriminalisointia, en tässä kirjallisessa muistiossakaan 
puutu niihin liittyviin kysymyksiin. 
 

Seuraavassa esitän eräitä huomioita ehdotettujen uusien 
säännösten johdosta. Seuraan säännösten 
pykäläjärjestystä. 

4. RL 1:7. - Kansainvälisiksi rikoksiksi, joihin sovelletaan 
universaaliperiaatetta, katsottaisiin 3 mom:ssa myös 
ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa. Perustelujen mukaan mikään 
sopimus ei tähän velvoita (s.71-72). Kysymys ei kuitenkaan ole 
yksin tästä, vaan myös siitä, miten pitkälle valtio saa ulottaa 
rikoslainkäyttövaltansa. Ymmärtääkseni laajennus on tältä osin 
mahdollinen ja perusteltu. 

5. RL 17:8a. - Kvalifiointiperusteena mainitaan aiheutettu 
vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila 
taikka "erityisen tuntuva kärsimys". Jotta kärsimys olisi 
rinnastettavissa ensin mainittuihin seurauksiin, sille on 
asetettava varsin korkea kynnys. Olisiko mahdollista 
terävöittää 

lakitekstiä (tyyliin: "näihin rinnastettava erityisen 
tuntuva kärsimys")? 

6. RL 17:18. - Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan 
levittämisen tunnusmerkistöä laajennetaan merkittävästi. 
Levittämistarkoituksen poistaminen tunnusmerkistöstä johtaa 
siihen, että pelkkää valmistamista olisi pidettävä 
levittämisenä. Tämä poikkeaa selkeästi levittää-sanan 
kielellisestä merkityksestä. Perustelujen mukaan näyttää olevan 
epäselvää, edellyttävätkö kv. instrumentit ylipäänsä tällaista 
laajennusta (s. 77/1). 
 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin lapsen määritelmä. Se on 
luultavasti tarpeellinen, mutta tahallisuuskysymyksessä voi 
tulla vaikeita rajanveto-ongelmia. 
 



 

 

Pykälän 4 momentin rajoitussäännöksessä edellytetään, ettei 
"osapuolten" iässä tai kypsyydessä ole suurta eroa. 
"Osapuolilla" tarkoitetaan perustelujen mukaan tekijää ja 
kohdetta (s. 79/1). Pykälätekstistä voi saada muunkin 
käsityksen: vertaa vastaavaan ilmaisuun RL 20:6:ssä (lapsen 
seksuaalinen hyväksikäyttö: siinä osapuolia ovat lähinnä 
seksuaalisuhteen osapuolet). 

7. RL 17:18a. - Kvalifiointiperusteena, että lapsi on 
"erityisen nuori". Perusteluissa (s. 80/11) korostetaan, että 
lapsen tulee tässä olla "aivan poikkeuksellisen nuori". Mitä 
oikein tarkoitetaan: vauvaikäistä, alle kouluikäistä vai mitä? 
Olisiko mahdollista täsmentää pykälässä? 
 

Tämä säännös on taas esimerkki siitä, kuinka lähdettäessä kv. 
sopimusvelvoitteista on menty "varmuuden vuoksi" pitemmälle 
kuin kv. velvoitteista seuraisi (s. 80/1). 

8. RL 17:19. - Rajoitussäännöksessä taas kysymys "osapuolista". 
Kun tunnusmerkistössä puhutaan lapsesta sukupuoliyhteydessä tai 
seksuaalisessa kanssakäymisessä, ei ole pykälän perusteella 
selvää, keitä "osapuolilla" olisi ymmärrettävä. 

9. RL 20:9. - Paritussäännöksessä on selvästi ollut 
uudistustarpeita. Ehdotetut muutokset pykälätekstiin eivät 
mielestäni kaikilta osin ole sopusoinnussa perustelutekstin 
kanssa. 

"Majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti 
edistää tekoa." (1 kohta) Olennaisuusvaatimus koskee 
perustelujen mukaan myös majoittamisen merkitystä osana 
majoittajan liiketoimintaa (s. 86/1). Tätä vaatimusta (joka 
tietenkin on perusteltu) en osaa lukea pykälätekstistä. 
 

"Yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen 
sellaiseen tekoon ryhtymistä." (2 kohta) Perustelujen mukaan 
tämä ensinnäkin edellyttää, että toinen todella on ryhtynyt 
sellaiseen tekoon (s. 89/1). Tätäkään en osaa lukea 
pykälätekstistä. Päinvastoin on tähän verrattavia säännöksiä, 
joissa teon tapahtumisvaatimus on nimenomaan kirjattu näkyviin 
(ainakin RL 17:1a, RL 34a:4). Myös vertailu 4 kohdan 
sanamuotoon on havainnollinen: "viettelee tai painostaa toisen 
sellaiseen tekoon" - tässä on selvää, että teon täytyy 
tapahtua. 
 

Iso kysymys on kuitenkin ennen muuta kriminalisoinnin 
ulottaminen seksi-ilmoitteluun tiedotusvälineissä ja 
Internetissä. Perustelujen mukaan säännöksen merkitys olisi 
käytännössä oletettavasti rajallinen (s. 89/1). 
Perustuslakivaliokunta varmaan ottaa kantaa siihen, onko 
sananvapautta perusteltua rajoittaa tällaisella 
kriminalisoinnilla, jolla alun perin arvioidaan olevan lähinnä 
symbolinen merkitys. 
 



 

 

Perusteluissa s. 88/1 on kiinnostava osal1isuusopi11inen 
kannanotto siitä, ettei prostituoitua itseään voisi rangaista 
osallisuudesta rikokseen. Nähdään siis, että prostituoitu on 
"uhri", jonka suojaksi säännös on olemassa. Silloin ns. 
välttämätöntä osallisuutta koskevien periaatteiden mukaan häntä 
ei voida tuomita osallisuudesta (itseensä tavallaan 
kohdistuvaan) rikokseen. Keskustelussa seksipalvelujen (pelkän) 
ostamisen kriminalisoinnista ei aina ole pidetty yhtä selvänä, 
ettei silloin prostituoitua voisi tuomita osallisuudesta 
ostamiseen. Itse olen kyllä ollut tätä mieltä, ja pidän siis 
nytkin perustelujen kantaa peruteltuna. 

10. RL 20:9a. - Törkeää paritusta koskeva uusi säännös on 
perusteltu ja tarpeellinen. "Erityisen tuntuvaa kärsimystä" 
koskevan tunnusmerkin osalta (3 kohta) viittaan aikaisemmin 
lausumaani. 

11. RL 25:3 ja 3a. - Säännökset ovat tarpeellisia. Niiden 
tunnusmerkistöissä on jonkin verran tulkinnanvaraisuutta, jota 
perustelut eivät kaikilta osin ratkaise. Esimerkiksi 
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suostumusoppia koskevaa perustelujen laajaa keskustelua (s. 99-
100) en ehkä ihan sellaisenaan uskaltaisi allekirjoittaa. 
Peruslinja on kuitenkin asianmukainen. 
 

Nyt "erityisen tuntuvaa kärsimystä" on koetettu perusteluissa 
vähän seikkaperäisemmin selvittää (s. 103/1). Edelleen mietin, 
voisiko ilmaisua itse lakitekstissä tarkemmin rajata. 
 
 

12. Pakkokeinot. - Se pakkokeinojen käytön vyörytys, johon 
viimeksi jopa Helsingin Sanomat on näyttävästi kiinnittänyt 
huomiota, jatkuu. Monessa kohdin ehdotetut mahdollisuudet 
pakkokeinoihin ovat tässä paketissa perusteltuja. Niiden 
tarpeellisuudesta ja hyväksyttävyydestä on tietysti kohta 
kohdalta varmistauduttava. 
 
 
 
 
Helsingissä 6. toukokuuta 2004 
 
 
 
 
 

Pekka Koskinen 



4 

 

Johanna Niemi-Kiesiläinen 6.5.2004 Professori 
 
 
 
 
 
 
Lausunto Lakivaliokunnalle 
HE 34/2004 ihmiskauppa, paritus ja lapsipornografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muutostarve 
 
 

Kansainvälinen oikeus 
 

Hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia perustellaan pääasiassa kansainvälisillä 

velvoitteilla. Esityksessä ansiokkaasti selostetaan, mitä lain muutoksia kansainvälinen 

oikeus ja EU-oikeus meiltä vähintäänkin edellyttävät. Sen sijaan esityksessä ei riittävästi 

kiinnitetä huomiota eräisiin yleisempiin toimintavelvoitteisiin, joita kansainväliseen 

oikeuteen myös sisältyy. 

Erityisesti kiinnittäisin huomiota vuoden 1949 naiskauppaa ja prostituutiota 

koskevaan yleissopimukseen ja Naisten oikeuksien yleissopimukseen vuodelta 1979, jotka 

edellyttävät sopimusvaltioiden ryhtyvän kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen 

kaikenlaisen naisten kaupan ja naisten prostituutiosta hyötymisen. Näiden sopimusten 

velvoitteet edellyttävät valtioilta erilaisia toimia tässä tarkoituksessa. Sen sijaan ko. 

sopimuksissa - toisin kuin EU:n puitepäätöksissä - ei konkreettisesti todeta, millaisia 

lainmuutoksia valtiolta edellytetään. Tarkasteltaessa seksin ostokiellon 

ihmisoikeusulottuvuuksia (s. 57-69) hallituksen esityksessä ei edes mainita Naisten 

oikeuksien yleissopimusta, vuoden 1949 naiskauppasopimuksesta puhumattakaan. On totta, 

että kumpikaan sopimus ei edellytä seksin oston kriminalisointia, mutta ne 

 

edellyttävät valtiolta toimia prostituution ja siitä hyötymisen vähentämiseksi. Tässä valossa 

sopimusten käsittely ko. yhteydessä on aivan välttämätöntä. 

Edelleen on todettava, että niin Naisten oikeuksien sopimuksessa kuin yleisissä 

ihmisoikeussopimuksissakin valtiot ovat sitoutuneet tasa-arvoon ja syrjintäkieltoon. YK:n 

kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 26 artiklassa todetaan, että lain tulee 

kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtäläinen suoja mm. rotuun, sukupuoleen, 

kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää 

vastaan. Euroopan ihmisoikeussopimus sisältää samoin syrjintäkiellon (14 art). 

Naiskauppa ja prostituutio ovat käytäntöjä, jotka loukkaavat naisten ihmisarvoa 

useilla ihmis-ja perusoikeuksien ulottuvuuksilla; erityisesti oikeutta vapauteen ja 
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yksityiselämään sekä epäinhimillisen ja alentavan kohtelun kieltoa. Lisäksi naiskauppa ja 

prostituutio estävät naisia käyttämästä useimpia muita ihmis- ja perusoikeuksiaan. 

Naiskauppaan ja prostituutioon käytäntöinä sisältyy myös rotusyrjinnän elementti; ostajia 

ovat suuressa määrin valkoiset miehet kun taas myyjissä ja hyväksikäytetyissä 

yliedustettuina ovat muiden rotujen naiset. Tavallista on, että prostituutiossa ja sitä tukevassa 

pornografiassa muiden kuin valkoisen rodun edustajia erotisoidaan eli pelkistetään 

seksuaaliobjekteiksi. 

Ihmisoikeussopimukset edellyttävät valtioilta positiivisia toimia ihmisoikeuksien 

toteuttamiseksi, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen ja rotusyrjivien 

käytäntöjen poistaminen. Pohdinnat siitä, mitä nämä velvoitteet merkitsevät tämän 

aihepiirin lainsäädännön kannalta, puuttuvat hallituksen esityksestä kokonaan. 

Sen lisäksi on syytä korostaa, että useat kansainvälisen ja EU-oikeuden asiakirjat 

kieltävät lasten käytön, välittämisen ja tarjoamisen prostituutioon tai pornografiaan. 

Valtioiden edellytetään tehokkaasti toimivan näiden ilmiöiden poistamiseksi. Euroopan 

Unionin puitepäätös (2003) lisäksi edellyttää, että seksin ostaminen lapselta 

kriminalisoidaan. Kansainvälisen oikeuden suhtautuminen lapsipornografiaan on 

yksiselitteisen kielteinen, sillä tuotannon ja levittämisen lisäksi myös hallussapidon 

kriminalisointia edellytetään. 
Kotimainen muutostarve 
 

Hallituksen esityksen lähtökohta on, että kotimaiset muutostarpeet ovat verrattain vähäiset. 

Kuitenkin Suomessa esiintyy prostituutiota, osittain melko avoimestikin. Siihen liittyy 

paritusta ja osin myös ihmiskauppaa. Suomesta suuntautuu myös seksiturismia niin 

lähialueille kuin kauemmaksikin. 

Myös alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy. Kotimainen prostituutio -sekä 

täysi-ikäisten että alaikäisten - liittyy suurelta osin huumeongelmaan. Pornografia on meillä 

erittäin suuri ongelma, koska olemme erittäin kehittynyt tietoyhteiskunta, jossa niin lapset 

kuin pedofiilitkin osaavat käyttää internettiä. 

Kaiken kaikkiaan, hallituksen esitystä leimaa kotimaisten ongelmien vähättely. 

Erityisesti kiinnitin huomiota siihen, että keskustelua mahdollisista lainsäädännön 

muutostarpeista uusien jäsenmaiden liityttyä Euroopan Unioniin 1.5.2004 ei juurikaan 

keskustella. Voi olla, että jäsenyys ei oleellisesti muuta tilannetta, sillä matkustaminen 

Suomen ja uusien jäsenmaiden välillä on ollut suhteellisen helppoa aikaisemminkin. On 

kuitenkin todettava, että ulkomaalaislainsäädännön keinoja ei enää voida käyttää 

prostituoitujen rajalta käännyttämiseksi. Sen vuoksi muita toimia - mukaan lukien seksin 

oston kriminalisointi - on syytä vakavasti harkita. 
 
 

Ehdotuksista 

Esitykseen sisältyvät uudistukset ovat tarpeellisia ja pääosin hyvin perusteltuja. 

Lapsipornografia 
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Muutokset ovat tarpeen ja pääosin onnistuneita. On kuitenkin kyseenalaista, onko tarpeen 

tehdä ehdotettu poikkeus (RL 17:18,5), jonka mukaan 16-18 vuotiaita koskeva 

suostumuksella tehty pornografinen kuvaus, olisi sallittua. Tuonikäiset eivät yleensä osaa 

arvioida niitä vaaroja, joita pornografiseen kuvaukseen liittyy. Vaikka kuvaus tehtäisiin 

yksityistä käyttöä varten, ongelmia syntyy siinä vaiheessa, kun kuvaaja tai kuvan haltija 

päättääkin käyttää kuvausta muihin tarkoituksiin. 

Jos poikkeus halutaan säilyttää, siihen sopisi paremmin syyteharkintaa koskeva 

pykälä, joka antaisi syyttäjälle mahdollisuuden jättää syyttämättä momentissa mainituissa 

olosuhteissa, jollei yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista. 
 
 

Seksin osto alaikäiseltä 
 

Kansainvälisen oikeuden suhtautuminen lapsiprostituutioon on ankaran kielteinen. 

Ihmiskaupassa kielletyt keinot (erehdyttäminen, väkivalta, uhkaus, haavoittuvat aseman 

hyväksi käyttö) eivät ole rangaistavuuden edellytyksenä, jos uhri on alaikäinen, ja 

suojaikäraja vaikuttaa siten, että tekoa on pidettävä törkeänä. Lisäksi edellytetään, että 

seksin osto alaikäiseltä on rikos. Kansainvälisessä oikeudessa lapsen ikäraja on 18 vuotta. 

EU:n puitepäätös edellyttää, että seksin ostaminen alaikäiseltä on rangaistavaa. 

Maksimirangaistuksen on oltava vähintään välillä vuosi ja kolme vuotta vankeutta. Sama 

pätee avunantoon ja yritykseen. Hallitus ehdottaa, että nuorelta ostamisen maksimi nostetaan 

vuoteen eli puitepäätöksen alarajalle. Tällöin avunannosta ja yrityksestä ei voida tuomita 

EU:n puitepäätöksen edellyttämää vuoden rangaistusta. Suomi on tästä liittänyt 

puitepäätökseen lausuman, jonka mukaan avunantoa ja yritystä ei ole rinnastettava 

pääasiallisen rikoksentekijän tekemään rikokseen. Asiantuntemukseni ei riitä lausuman EU-

oikeudellisen validiteetin arvioimiseen, mutta sen perustetta kannattaa vakavasti arvioida 

uudelleen. Rangaistusasteikko viestittää sitä, kuinka vakavasti lasten seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön suhtaudutaan. Jos valitaan alin mahdollinen asteikkoja ilmoitetaan vielä, 

että se alitetaan, ei viestitä vakavaa suhtautumista ilmiön kitkemiseen. 

Rangaistusmaksimia seksin ostosta alaikäiseltä tulisi korottaa. 
 
 

Ihmiskauppa 
 

Säännös on tarpeellinen ja vaikuttaa pääosin onnistuneelta. 

Ongelmallista on kuitenkin se, että EU:n puitepäätös edellyttää, että ihmiskauppaa 

on myös henkilön värvääminen ym. esiintymään pornografiassa. Tämä ei ehdotetusta 

 

säännöksestä käy ilmi, koska seksuaalinen hyväksikäyttö siinä määritellään viittauksin 

parituspykalaan. Paritus taas ei koske täysi-ikäisen käyttöä pornografiassa. 

Legaliteettiperiaate edellyttää, että ihmiskaupan tavoitteet käyvät selvästi ilmi ko. pykälästä. 

Myös käytetty termi "paritukseen rinnastettava seksuaalinen hyväksikäyttö" on 

epämääräinen, sillä parituspykälässä ei lainkaan käytetä termiä seksuaalinen hyväksikäyttöjä 

RL 20:5:ssä, joka on otsikoitu "seksuaalinen hyväksikäyttö", termillä on eri merkitys. 
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Asioista kannattaisi puhua niiden oikeilla nimillä. Miksi ei puhuta esiintymisestä 

pornografiassa tai pornografisissa esityksissä? 

Teko olisi törkeä mm. siiloin, kun se kohdistuu alle 18-vuotiaaseen. Sen sijaan 

muutoin erityisen suojattomaan henkilöön kohdistuva teko ei olisi törkeä. Päinvastoin 

riippuvaisen aseman ja turvattoman tilan hyväksi käyttö mainitaan perustunnusmerkistössä. 

Tämä on esimerkki erilaisesta kirjoittamistavasta kuin puitepäätöksessä, jonka mukaan yli 

kahdeksan vuoden maksimirangaistus tulee olla teoista, joiden uhrina on erityisen suojaton 

henkilö, jollaisina on ainakin pidettävä suojaikärajaa nuoremman lapsen kauppa 

seksuaalisiin tarkoituksiin. On vaikeaa ymmärtää, miksi riippuvuusasemassa olevan ja 

turvattoman ihmisen hyväksikäyttö ei ole törkeää. Onko ylipäänsä järkevää erottaa 

ihmiskauppa törkeään ja tavalliseen tekomuotoon, kun kaikki mainitut tekotavat ovat 

kerrassaan törkeitä? Porrastus on järkevää, koska teon törkeysaste voi vaihdella - kuten 

perusteluissa tulee esiin -työoloja ja palkkioita koskevasta erehdyttämisestä väkivaltaan ja 

lasten ja muuten avuttomien ihmisten hyväksikäyttöön. Ehkä ihmiskauppaan soveltuisivat 

kuitenkin paremmin hieman avoimemmin kirjoitetut porrastusperusteet. 

Tähän liittyy sekin, että puitepäätöksessä vähintään kahdeksan vuoden 

rangaistusmaksimia edellytetään, kun yksi kvalifiointiperuste täyttyy, mutta Suomeen 

fialutaan rikoslain kokonaisuudistuksen mukaisesti lisäksi kokonaisharkinta. 

Kokonaisharkinnassa ei ole mitään pahaa, mutta se ei oikein sovi käytettyihin kasuistisiin 

törkeysperusteisiin, joista jokainen jo yksinään osoittaa huomattavaa törkeyttä. Se sopisi 

paremmin avoimempaan kvalifiointiin. 

Puhuttakoon nyt asioista niiden oikeilla nimillä: Olisi ehkä hyvä, että 

kvalifiointiperusteen vakava sairaus, hengenvaarallinen tila tai erityisen tuntuva kärsimys 

kohdalla perusteluissa nimenomaan todettaisiin, että sukupuolitauti ja raskaus katsotaan 

kvalifiointiperusteiksi. 

Kovin merkillinen on edellytys siitä, että orjakaupan pitää olla kokonaisuutena 

arvostellen törkeää, jotta sitä pidettäisiin ihmiskaupan törkeänä tekomuotona. En edes halua 

tietää, mitä on orjakauppa, joka ei ole kokonaisuutena arvioiden törkeää. 
 

Paritus 
 

Kun ihmiskaupan tunnusmerkistötekijät erehdyttäminen ja kavaluus otetaan vakavasti, 

ihmiskauppa voi olla Suomessa ja lähialueilla tavallisempaa kuin yleensä ajatellaan. 

Ihmiskaupan toteen näyttäminen ja vastuun kohdentaminen on kuitenkin vaikeaa. Jos 

esimerkiksi henkilö tulee välittäjäorganisaation kautta Suomeen tarkoituksenaan harjoittaa 

prostituutiota, mutta häneltä perillä otetaan passi pois väkisin tai väkivallalla uhkaamalla, voi 

olla vaikeaa näyttää toteen, että värvääjän ja kuljettajan tahallisuus ulottuu ihmiskaupan 

tunnusmerkistötekijöihin (väkivalta, erehdyttäminen). Tällaisessa tilanteessa olisi tärkeää, 

että paritussäännökset on suhteutettu ihmiskauppasäännöksiin. 

Lähtökohta, jonka mukaan ihmiskauppa sisältyy rikoslain vapauteen kohdistuviin 

rikoksiin (25 luku) ja paritus seksuaalirikoksiin (20 luku), ei tässä suhteessa ole 

ihanteellinen. Varsinaiset ongelmat kuitenkin sisältyvät paritusrikoksen tunnusmerkistöön. 
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Rikoslain 20:9:n paritussäännökseen on tarkoitus lisätä uusia tunnusmerkistöjä. 

Parempi olisi ollut kirjoittaa koko pykälä uudestaan, sillä se melkoisen epäonnistunut. 

Suomessa paritussäännöksessä edellytetään tekijältä hyötymistarkoitusta. 

Lainkohdan tulkinnassa on lähdetty siitä, että normaalihintaisten palvelujen tarjoamista 

tietoisena siitä, että palvelua käytetään vain tai pääosin prostituution harjoittamiseen, ei ole 

tarkoitus pitää parituksena. 

Tämä lähtökohta on osoittautunut epäonnistuneeksi, koska se tekee avoimen 

prostituution edistämisen mahdolliseksi niin kauan kuin se tapahtuu samoilla ehdoilla kuin 

muitakin asiakkaita palvellaan, esimerkiksi lehti-ilmoitusten julkaisemisena, ravintola-, 

kuljetus ja majoituspalvelujen tarjoamisena. 

Tätä epäkohtaa ei ole lähdetty poistamaan siten, että hyötymistarkoitus 

poistettaisiin parituksen tunnusmerkistöstä ja puhuttaisiin sen sijaan yleisesti 

"edistämisestä ja hyötymisestä" tai muusta vastaavasta. 

Esimerkiksi Ruotsissa on päädytty yleiseen muotoiluun, jonka mukaan ko. 

palvelujen myymisen edistäminen ja sopimaton taloudellinen hyväksikäyttö on paritusta (BB 

6:8) eikä siellä voida ymmärtää Pohjois-Suomessa esiintyvää avointa prostituutiota ja sen 

suosimista. 

Suomessa on nyt lähdetty korjaamaan ongelmaa siten, että parituksen tekotapoihin 

lisätään yhteystietojen välittäminen ja markkinointi. Samoin lisättäisiin seksin myyjän 

majoittaminen, vaikka itse seksiteko tapahtuisi jossain muualla. 

Seurauksena on, että pykälästä tulee sekava. On mahdotonta tietää, mihin tekotapaan 

erityinen hyötymistarkoitus liittyy ja mihin ei. 

Kasuistinen kirjoitustapa tarkoittaa, että pykälää on vaikeaa edelleenkin käyttää 

moniin parituksen tavallisimpiin tekotapoihin. Lainkohdassa tai ehdotuksessa ei mainita 

yleisintä tekotapaa eli kuljetuksen järjestämistä, joka käytännössä on tavallinen tapa edistää 

prostituutiota. Perusteluissa myös todetaan, että yhteystiedon kertominen yksittäiselle 

henkilölle ei olisi lainkohdassa tarkoitettua markkinointia ja että tällaiseen tiedon antamiseen 

ei liittyisi yleensä taloudellisen hyödyn tavoittelua. Lausuma on vallan kummallinen - 

parittajahan yleensä välittää maksua vastaan prostituoidun palveluja kolmansille henkilöille. 

Jos pykälää todella tulkitaan siten, että kyse ei ole parituksesta, kun se tapahtuu yhdelle 

henkilölle kerrallaan, pykälä on todellakin parasta kirjoittaa kokonaan uudestaan. 

Ei ole selvää, että kriminalisointi ja sen tulkinta on riittävän laaja täyttämään vuoden 

1949 sopimuksen ja naisten oikeuksien sopimuksen velvoitteet kieltää prostituutiosta 

hyötyminen. 

Kriminalisointi ei myöskään ole omiaan täydentämään ihmiskauppasäännöstä 

monissa tapauksissa, joissa ihmiskaupan tunnusmerkistöä ei esimerkiksi kuljettajan osalta 

voida näyttää toteen. Sen nojalla on vaikeaa puuttua kuljetettavien suostumuksella 

tapahtuvaan matkan järjestämiseen, kuten Pohjois-Suomen tilanne osoittaa. 
 
 

Törkeä paritus 

Ehdotus parituksen törkeän tekomuodon säätämisestä on kovin tarpeellinen jo 

pakkokeinojen käytettävyyden takia, mutta myös osoittamaan, millaisia tekoja pidetään 
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erityisen moitittavina. Törkeän parituksen kriteerit eivät ehkä kuitenkaan tavoita kaikkia 

törkeimpiä tekomuotoja. Esimerkiksi kriteerit huomattavan taloudellisen hyödyn 

tavoittelusta ja suunnitelmallisuudesta eivät ehkä riittävästi tavoita toiminnan 

laajamittaisuutta. Erityisesti parituksen tapahtuminen osana järjestäytynyttä rikollisuutta 

voisi olla törkeäksi kvalifioiva peruste. Ehdotuksen mukaan törkeää on myös alle 18-

vuotiaan parittaminen, mutta kriteerin soisi ulottuvan myös muutoin heikossa tai 

riippuvaisessa asemassa oleviin henkilöihin. 

Paritus osana järjestäytynyttä rikollisuutta puuttuu törkeysperusteista. Se voi 

osoittautua ongelmaksi telekuuntelun edellytysten kannalta. 
 
 
Pakkokeinot 
 

Telekuuntelun ulottamisesta ihmiskauppaan ja törkeään paritukseen ollaan hyvin 

yksimielisiä. Törkeä paritus on ehdotuksessa rinnastettu kuuntelun alaisiin talousrikoksiin. 

Ulottaessaan kuuntelun talousrikoksiin Eduskunta edellytti, että rikoksella tavoitellaan 

erityistä hyötyä tai se tehdään suunnitelmallisesti. Tämän saman edellytyksen liittäminen 

törkeään paritukseen ei ole tarpeen. Seksuaalirikosten kohdalla rikoksen törkeysarvostelussa 

painottuvat toisenlaiset seikat (erityisesti uhrien kohtelu ja lukuisuus). 

Kun pykälää nyt muutetaan, voitaisiin kuunneltaviin rikoksiin lisätä törkeä raiskaus. 

Raiskauksiin ylipäänsä sekä erityisesti ryhmäraiskauksiin ja raiskauksiin organisoidun 

rikollisuuden yhteydessä liittyy usein uhkailua, jolloin kuuntelu voisi auttaa teon 

selvittämisessä. Pohtia myös sopii, pitäisikö törkeän pahoinpitelyn kuulua kuunneltaviin 

rikoksiin. Siihen myös voi liittyä uhkailua. Mainittujen rikosten puuttumisella kuunneltavien 

listasta lienee myös symboliarvoa; niiden puuttuminen tästä vakavimpien rikosten listasta 

viestii jotain yhteiskuntamme suhtautumisesta väkivaltaan. 

Telekuuntelu ulotetaan ehdotuksen mukaan myös törkeään lapsipornografian 

levittämiseen. Tarve tähän liittyy lapsipornografian levittämiseen internetissä. Sen sijaan 
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puhelinten kuunteluun lapsipornografian selvittämisen yhteydessä ei liene suurempaa 

tarvetta. Eduskunnan tulisi kehottaa hallitusta ryhtymään selvittämään sitä, miten 

telekuuntelu voitaisiin jakaa kahteen erilaiseen pakkokeinoon, tietoverkon seuraamiseen ja 

puhelinkuunteluun. 
 

Oikeussuoja 

Telekuunteluun oikeuttavien rikosten piiri määriteltiin alun perin luettelona sen vuoksi, että 

telekuuntelun voimakkaasti yksityisyyden suojaan puuttuvana pakkokeinona pitäisi olla 

käytettävissä vain vakavimmissa rikoksissa. Nyt kun kuunneltavien rikosten lista on paisunut 

kuin pullataikina ja kuuntelutekniikasta tullut jokapäiväistä teknologiaa, oikeussuojatarpeet 

ovat tulleet aivan eri painolla esiin kuin aikaisemmin. 

Ehdotan, että Eduskunta päättää julkisen asiamiehen käyttöön ottamisesta 

käsiteltäessä kuuntelulupia käräjäoikeudessa. Liitteenä on Oikeus-lehdessä julkaistu 

puheenvuoro asian käytännön toteutuksesta. 
 

Kaksois rangaistavuuden vaatimus 

On jotensakin merkillistä, että kaksoisrangaistavuutta vaaditaan vakavimmin naisiin ja 

tyttölapsiin kohdistuvissa ihmisoikeusrikkomuksissa. Klitoridektomia on toki pahoinpitelynä 

tai törkeänä sellaisena rangaistava useimmissa maissa. On kuitenkin mahdollista, että näin ei 

ole, erityisesti sellaisissa maissa, joihin tyttöjä voidaan Suomesta operaatiota varten lähettää. 

Myös raiskaus on kaikissa maissa ankarasti rangaistu rikos, mutta esimerkiksi raiskaus 

avioliitossa ei välttämättä ole. Kaksoisrangaistavuuden vaatimus näissä tapauksissa tulisi 

poistaa. 
 
 
 
 
 
 
 

Johanna Niemi-Kiesiläinen 

Oikeustieteen professori, Uumajan yliopisto 

Prosessioikeuden dosentti, Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto 



 

 

kun ei ollutkaan mennyt rattijuopon 
kyytiin. Jossain lienee onnellinen 
rattijuoppo, jonka verinäyte on 
kadonnut. 

 
* * * 

 

ESITUTKINTA- JA PAKKOKEINO-
LAKIEN merkittävä muutospaketti, 
joka tuli voimaan vuoden alussa, toi 
oikeusjärjes-tykseemme aivan uuden 
elementin, nimittäin poliisin oikeuden 
asentaa mikrofoneja koteihin. Tätä 
uudistusta pidettiin sen verran 
merkittävänä, että käyttöön otettiin uusi 
oikeusturvajärjestely: julkinen asiamies 
kuunteluluvan käsittelyyn 
käräjäoikeudessa. Samalla kun Oikeus-
lehti pahoittelee kuuntelun ulottamista 
koteihin, lehti toivottaa tervetulleeksi 
uuden oikeusturvainstituu-tion ja 
ehdottaa sen ulottamista kaikkiin 
salaisiin pakkokeinoihin. 

Julkiseksi asiamieheksi määrätään 
asianajaja. Asianajajapiireissä 
uudistukseen ei ole oltu yksiselitteisen 
ihastuneita, sillä monet rikosasianajajat 
ovat huolissaan jääviys-kysymyksistä ja 
siitä, saadaanko riittävän taitavia 
asianajajia toimimaan tässä oikeus-
turvan kannalta erittäin tärkeässä 
tehtävässä. Toimittuaan asiassa 
julkisena asiamiehenä asianajaja ei voi 
myöhemmin toimia jutussa avustajana, 
ja tämä koskee kaikkia toimiston 
lakimiehiä. Varsinkin pienillä paik-
kakunnilla jääviysongelma voi koitua 
jopa oikeudenmukaisen puolustuksen 
esteeksi. Myöskään palkkio (84 euroa) 
ei ole omiaan houkuttelemaan 
asianajajakuntamme parhaita voimia 
tähän tärkeään tehtävään. 

Oikeus-lehti on khnnittanyt huomiota 
toiseenkin, näennäisesti erilliseen 
asianajajia koskevaan ongelmaan. 
Asianajajakunnan lisääntyvästä 
erikoistumisesta voi aiheutua tiettyjä 
oikeusturvaongelmia. Esimerkiksi 
yksityis-ja kauppaoikeuteen 
erikoistuneissa toimistoissa asianajajien 
on nykyisin vaikeaa saada kokemusta 
oikeudessa esiintymisestä, kun toiminta 
keskittyy sopimusten laatimiseen ja 
riidat sovitaan. Prosessiuu-distusten 
jälkeen asioiden ajaminen oikeudessa 
edellyttää tiettyjä perusvalmiuksia, joita 
on opiskeltava ja harjaannutettava. 

Oikeus-lehti on havainnut, että 
julkisen asiamiehen instituutio tarjoaa 
oivan mahdollisuuden ratkaista kaksi 
ongelmaa yhdellä kertaa. Lehti ehdottaa, 
että kaikki asianajajat osoittaisivat 
vastuunsa oikeusturvan kehittymisestä ja 
ilmoittautuisivat julkisiksi asiamiehiksi 
pro bono -pohjalta tai mainittua 84 
euron korvausta vastaan. Asioita ei 
alkuvaiheessa riittäisi kaikille, mutta 
etusija voitaisiin antaa siviili-ja 
kauppaoikeuteen erikoistuneille 
toimistoille jääviyksien välttämiseksi ja 
jotta heille tarjoutuisi tilaisuus pitää yllä 

suullisen prosessaamisen valmiuksia. 
Kun julkisen asiamiehen instituutio tu-
levaisuudessa laajennetaan muihin 
salaisiin pakkokeinoihin, joita Suomessa 
ahkerasti käytetään, juttuja riittäisi 
kaikille. 

Oikeusturvasta huolehtiminen on 
tietenkin kaikkien asianajajien sydäntä 
lähellä, ja Asianajajaliitto varmasti 
mielellään tukisi kokeilua esimerkiksi 
palkitsemalla erityisen ansiokkaasti pro 
bono -toimintaan osallistuvat toimistot 
kunniamaininnalla. Toiminta voitaisiin 
myös hyväksyä osaksi asianajajan 
täydennyskoulutusta. Voisipa asianaja-
jatutkintoonkin sisältyä velvollisuus 
toimia julkisena asiamiehenä. Mutta jos 
asianaja-jakunta - vastoin Oikeus-lehden 
vakaata käsitystä - ei innostuneesti 
tarttuisikaan tähän mahdollisuuteen 
kantaa vastuutaan oikeusturvasta, 
voitaisiin velvollisuudesta säätää 
laillakin. 
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YHDEKSÄN MYYTTIÄ SEKSIN OSTON 
KRIMINALISOIMISESTA 

 
 

Johanna Niemi-Kiesiläinen 

mattoman henkilön kesi 
letry vuoteen 1948) tili 
naimisissa. Prostituutk 
asti. Käytännössä asia! 
gaistu, prostituoituja k; 

 

Seksin ostamisen eli prostituoidun asiakkuuden 
kriminalisointi on nopeasti noussut vilkkaan 
julkisen keskustelun kohteeksi. Hyvä niin. 
Keskustelussa on esitetty mielipiteitä laidasta 
laitaan. Jotkut puheenvuorot ovat kuitenkin 
toistaneet myyttejä, jotka eivät lähemmin tar-
kasteltaessa pidä paikkaansa. Sen vuoksi eritte-
len seuraavassa yhdeksän myyttiä seksin oston 
kriminalisoimisesta. 
 
 
1. MYYTTI: IHMISILLÄ ON PERUS- TAI 
IHMISOIKEUS SEKSIIN. 
 
Sellaista oikeutta ei ole määritelty missään oi-
keuksia koskevissa asiakirjoissa. Perus-ja ihmis-
oikeudet sisältävät oikeuden yksityiselämään. 
Euroopassa yksityiselämän piiriin katsotaan 
kuuluvan mm. oikeuden seksuaaliseen itsemää-
räämisoikeuteen. Mitään oikeutta seksiin ei ole. 
Seksuaalisessa kanssakäymisessä olemme mitä 
suurimmassa määrin riippuvaisia muista 
ihmisistä. Toisten ihmisten oikeutta seksiin ei 
voida toteuttaa siten, että toisille annetaan oikeus 
hyväksikäyttää ja ostaa toisten ruumista. 
 
 
2. MYYTTI: PROSTITUUTIO ON 
AMMATTI. JONKA JOTKUT VALITSEVAT, 
JA KYSYMYS ON 
AMMATINHARJOITTAMISEN 
VAPAUDESTA. 

Prostituoitujen puhenaisina toimii julkisuudessa 
seksityöläisten eliitti, joka kertoo valinneensa 
ammattinsa, työskentelee itsenäisesti mukavissa 
työoloissa ja kertoo tekevänsä eräänlaista 
sosiaalityötä vaikeuksissa olevien miesten kanssa. 
Toisessa ääripäässä ovat seksikaupan uhrit, jotka 
on huumaamalla, väkivallalla tai petoksella 
pakotettu toimintaan. ' 

Valtaosa todellisuudesta on kuitenkin jotain 
tältä väliltä, kuten Reet Nurmi on vakuuttavasti 
osoittanut. Prostituutioon joudutaan taloudel-
lisesta pakosta tai huumeiden käytön vuoksi,; ja 
usein siihen liukuminen on asteittainen prosessi, 
jossa asiakkailla on aina osansa. Parittajat < 
tulevat kuvaan jossain vaiheessa, ei niin, että: 
nainen tekisi päätöksen ammattiin ryhtymisestä ja 
ottaisi sen jälkeen yhteyttä parittajaan. Juuri 
tähän prosessiin joutumista seksi kaupan oston 
kiellon toivotaan ehkäisevän. Osaltaan kielto tekisi 
myös mahdollisia asiakkaita tietoisiksi siitä 
riistosta, jonka kohteena prostituoidut ovat. 
 
 
3. MYYTTI: SEKSIN OSTAMISEN 
KRIMINALISOINTI RUOTSISSA VUODEN 
1999 ALUSTA ON JOTAIN AIVAN UUTTA. 

Uutuus Ruotsin sääntelyssä on se, että vain seksin 
ostaminen on rikos, ei sen sijaan prostituutio. 

Molemman ovat ja ovat olleet rikollisia te-\ 
kojaeri oikeusjärjestyksissä. Seksin ostaminen ja 
myyminen on tälläkin hetkellä rangaistavaa' 
esimerkiksi useissa Yhdysvaltojen osavaltiois-: sa, 
Australiassa ja Venäjällä. Kieltoja myös val-

votaan, ja sekä prostituoiduille että asiakkaille^ 
annetaan rangaistuksia. 

Vaikka Suomessa ei ole ollut rikosta mmeltä;j 
seksin ostaminen, prostituoidun asiakkaana J 
oleminen oli pitkälle viime vuosisadalle asti te^ ko, 
joka oli rangaistava joko salavuoteus- tai; 
huoruusrikoksena. Salavuoteudella (kielletty! 
vuoteen 1926) tarkoitettiin seksiä kahden nai-l 

4. MYYTTI: SEK! 
KRIMIN ALISOINT 
OLE VÄHENTÄN' 
TIÖTA. 
 
Seksin oston kieltävä 
katuprostituutiota huoi 
tuksia muuhun prostiti 
selvittämään. Selvää ki 
tuution määrään voidaa 
dellut eri aikoina paljon, 
prostituutioon ennen la; 
mistä melko vähäistä, 
prostituutiota olisi varm 
voisuuden vähentämint 
nalisoinnilla ei prostiti 
lopettaa, mutta ei huumt 
tikaan ole lopettanut hi 
Ruotsissa laki tuntu sa 
ihmisten käsitysten 1« va 
enemmistö ihmisisU myös 
osa laajempaa toi: 
kohdistuvan väkivallan 
 
 
5. MYYTTI: PRO* 
JÄRJESTYSKYSY 
 
Suomessa Eduskunta kä; 
tyslakia, jonka mukaan 
seksuaaiipalvelujen osu 
tarjoaminen yleisellä paik 
teoiksi. Epäilemättä asia 
dän kaikille naisille teke 
ritsevät. Prostituution ta 
tyshäiriönä on kuitenki 
joko prostituoitujen toimi 
kuten nyt on tehty eräid< 
tyssäännöissä, taikka se 
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mattoman henkilön kesken, ja huoruudella (kiel-
letty vuoteen 1948) tilannetta, jossa toinen oli 
naimisissa. Prostituutio oli rikos vuoteen 1936 
asti. Käytännössä asiakkaita ei juurikaan ran-
gaistu, prostituoituja kylläkin. 

4. MYYTTI: SEKSIN OSTON 
KRIMINALISOINTI RUOTSISSA El OLE 
VÄHENTÄNYT PROSTITUUTIOTA. 
 
Seksin oston kieltävä laki vähensi Ruotsissa 
katuprostituutiota huomattavasti. Sen vaiku-
tuksia muuhun prostituutioon ei ole pystytty 
selvittämään. Selvää kuitenkin on, että prosti-
tuution määrään voidaan vaikuttaa. Se on vaih-
dellut eri aikoina paljon. Esimerkiksi Suomessa 
prostituutio oli ennen lamaa ja rajojen vapautu-
mista melko vähäistä. Paras tapa vähentää 
prostituutiota olisi varmaan taloudellisen eriar-
voisuuden vähentäminen. Seksin oston krimi-
nalisoinnilla ei prostituutiota varmasti voida 
lopettaa, mutta ei huumekaupan kriminalisoin-
tikaan ole lopettanut huumekauppaa. 

Ruotsissa laki tuntuu olevan sopusoinnussa 
ihmisten käsitysten kanssa, sillä huomattava 
enemmistö  ihmisistä  kannattaa  sitä.  Se  on  myös  
osa laajempaa toimintaohjelmaa naisiin 
kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. 

5. MYYTTI: PROSTITUUTIO ON 
JÄRJESTYSKYSYMYS. 
 
Suomessa Eduskunta käsittelee juuri nyt järjes-
tyslakia, jonka mukaan ympäristöä häiritsevä 
seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen 
tarjoaminen yleisellä paikalla tulisivat rikollisiksi 
teoiksi. Epäilemättä asiakkaiden autoiluja heidän 
kaikille naisille tekemänsä tarjoukset häiritsevät. 
Prostituution tarkasteleminen järjestyshäiriönä 
on kuitenkin omiaan johtamaan joko 
prostituoitujen toiminnan kriminalisointiin, 
kuten nyt on tehty eräiden kaupunkien järjes-
tyssäännöissä, taikka sekä prostituoidun että 

asiakkaan toiminnan kriminalisointiin, kuten jär-
jestyslakiesityksessä. Lopputulos on kummas-
sakin tapauksessa se, että huonossa asemassa eli 
kadulla olevia prostituoituja kontrolloidaan, ei 
asiakkaita. On myös kiinnostavaa nähdä, miten 
poliisi erottaa kadulla kulkijoiden joukosta 
prostituoidut. Vai käykö niin, että asiakkaiden 
lisäksi myös poliisit alkavat kysellä naisilta, miksi 
he liikkuvat tietyillä seuduilla. 
 
 
6. MYYTTI: KRIMINALISOINTI El OLE 
TASAARVOKYSYMYS. 
 
Tämä asenne tuli hiljattain esiin järjestyslain 
eduskuntakäsittelyssä, jossa asiantuntijoina ei 
kuultu tasa-arvoviranomaisia, naisjärjestöjä eikä 
naistutkimuksen tai naisoikeuden asiantuntijoita. 
Lakivaliokunnan asiantuntijajoukkoon mahtui 
peräti kaksi naista 15 miehen lisäksi, toinen heistä 
prostituoitujen tukipisteen edunvalvoja. 

Prostituutiossa on kuitenkin kysymys mitä 
suurimmassa määrin sekä naisten ja miesten 
välisestä että naisten keskinäisestä tasa-arvos-ta. 
Prostituutio perustuu taloudelliseen ja su-
kupuolten väliseen epätasa-arvoon. Heikompi 
osapuoli on myyjä, jonka taloudellista ahdinkoa 
ostaja käyttää hyväkseen. 

Ruotsin lainsäädännön taustalla on ajatus 
siitä, että olisi kohtuutonta rangaista prostituu-
tion sitä osapuolta, joka säännönmukaisesti on 
heikossa asemassa. Näin myös meillä ajateltiin, 
kun prostituoituihin kohdistuva irtolais-kontrolli 
lopetettiin 1980-luvulla. Ruotsissa prostituutiota 
koskenut mittava tutkimustyö johti siihen 
käsitykseen, että prostituutiollaan hyvin 
vahingollisia seuraamuksia, erityisesti 
prostituoiduiksi ajautuvien nuorten naisten 
kannalta, mutta myös yhteiskunnassa laajem-
minkin. Ostokiellolla pyrittiin suojaamaan pros-
tituoituja, erityisesti niitä, jotka ovat vasta ajau-
tumassa prostituoiduiksi. Lisäksi ostokiellolla 
pyritään ilmentämään käsitystä sukupuolten 
tasa-arvosta. 
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7. MYYTTI: SEKSIN OSTAMISEN 
KIELTO LISÄÄ PARITTAJIEN VALTAA 
JA ALTISTAA PROSTITUOIDUT 
RIKOLLISUUDELLE. 
 
Ajatuksena on, että prostituoidut joutuvat pois 
kadulta näkyvistä ja heidän toimintaansa on 
vaikeampaa valvoa. Tämä riski on otettava va-
kavasti. Katuprostituutiota voidaan torjua joko 
kriminalisoimalla ostaminen tai myyminen. 
Meillä on valittu molempien kriminalisointi ka-
tuolosuhteissa, Ruotsissa taas ostamisen. 

Kokemukset Suomesta osoittavat, että pa-
rittajien valta voi olla hyvin suuri, vaikka osto-
kieltoa ei olekaan. Parittajien vallan kasvaminen 
nykyisestään kiellon johdosta ei enää vaikuta 
todennäköiseltä. Prostituoidut eivät nytkään 
helposti käänny poliisin puoleen. Kynnystä 
korottaa prostituution kriminalisoiminen. Sen 
sijaan ostamisten kriminalisoinnilla ei tässä 
suhteessa liene kovin suurta merkitystä. 

Siihen, missä määrin prostituoidut kääntyvät 
muiden auttavien tahojen puoleen, vaikuttavat 
monet seikat. Jos ostokielto viestii sitä, että 
yhteiskunnassa on jonkinlainen ymmärrys 
(muidenkin kuin eliitti) prostituoitujen asemasta, 
se voi pikemminkin edistää palvelujen hakemista. 

8. MYYTTI: SEKSIN OSTAMISEN 
KRIMINALISOIMISEN VAIHTOEHTO ON 

TEHOSTAA OIKEUDELLISIA KEINOJA 
PARITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI. 
 
Paritukseen ja naiskauppaan puuttuminen on 
tärkeää. Rangaistuksia parituksesta voidaan 
korottaa, erityisesti siten, että pakottaminen ja 
väkivallan käyttö huomioitaisiin rangaistuksessa. 
Naiskauppa tulisi kieltää. Poliisille voidaan antaa 
puhelinkuunteluoikeus ja oikeus tunri-' 
tetietoihin. Tietoinen hyötyminen prostitu^ tiosta 
voidaan kriminalisoida, niin kuin huopf-
vuokraaminen tähän tarkoitukseen oli rikoll5 

ennen vuoden 1999 alussa voimaan tuli 
uudistusta. Nämä uudistukset eivät olisi seks 
ostamisen kriminalisoinnin vaihtoehtoja.,"^ 
voidaan toteuttaa riippumatta siitä, tuleeko"; sin 
ostaminen rikokseksi vai ei. Jos pärituiSr 
estämisellä pyritään vaikuttamaan tarjonta 
ostokiellolla pyritään vaikuttamaan kysyn Jos 
tavoitteena on prostituution vähentä * nen, 
molempia tarvitaan. 
 
 
9. MYYTTI: RIKOSLAILLA El '\ VOIDA 
OHJAILLA MORAALISIA KYSYMYKSIÄ. 
 
Useiden rikoslain säännösten takana on vö.' 
makkaita moraalisia vakaumuksia. Juuri täs 
seksin ostamisen kriminalisoimisessa on ky mys. 
Haluammeko yhteiskunnan, jossa kasy ville 
pojille kerrotaan, että seksuaalisuuden h lee 



 

 

perustua keskinäiseen kunnioitukseen? V? 
haluammeko yhteiskunnan, jossa seksuaal suus 
perustuu toisen ihmisen hyväksikäytti ja 
alistamiseen? 
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Naiskauppa, paritus ja seksin osto 

Lakimies 3/2004 

1 Johdanto 
 

Oikeusministeriön asettama työryhmä antoi heinäkuussa 2003 osamietintönsä Ihmiskauppa, paritus ja 

prostituutio, joka sisältää ehdotukset rikoslain muutoksiksi;1 Osa muutoksista liittyy Suomen 

kansainvälisiin velvoitteisiin, erityisesti kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta koskeviin sopimuksiin 

ja Euroopan Unionin puitepäätökseen ihmiskaupasta. Työryhmä esittää myös seksin ostamisen 

kriminalisoimista Ruotsin esimerkin mukaisesti, mikä menee kansainvälisiä velvoitteita pitemmälle. 

Erityisesti viimeksi mainittu uudistus on herättänyt vilkasta mielipiteiden vaihtoa. 

Tässä artikkelissa tarkastelen ensin prostituution sääntelyn taustaa, valottaen hieman 

historiallistakin perspektiiviä. Suhtautumisessa prostituution sääntelyyn voidaan erottaa neljä ideologista 

lähtökohtaa. Ensimmäinen niistä lähestyy prostituutiota seksuaalimoraalin näkökulmasta. Toinen on viime 

vuosisadan jälkipuoliskolla vallitsevaksi sääntelyn taustaideologiaksi muodostunut liberaali tai 

libertaarinen ajattelu. Ruotsin seksin ostokielto perustuu puolestaan feministiseen lähestymistapaan. 

Suomessa oikeusministeriön työryhmän uusi ehdotus edustaa kansainväliseen rikollisuuteen liittyvää 

kriminaalipoliittista ajattelutapaa. Artikkelin toisessa osassa tarkastelen eräitä oikeusministeriön 

työryhmän ehdotuksia ensimmäisessä osassa hahmottelemaani taustaa vasten. 

2 Prostituution sääntelyn ideologioista 2.1 

Seksuaalimoralismi 
 

Historiallisesti tarkasteltuna prostituutiota on pidetty lähinnä seksuaalimoraalia vaarantavana käytäntönä. 

Erityisesti 1800-luvulla prostituution kriminalisointi, ohjesääntöinen prostituutio ja 

salliva asenne prostituoitujen asiakkuuteen pitivät yllä sekä seksuaalimoraalia että oikeudellista sääntelyä. 

Prostituutio vaaransi avioliittoinstituutiota. Kontrolli kohdistui naisten seksuaalisuuteen, sillä naisten 

katsottiin olevan vastuussa seksuaalimoraalista. Prostituutiota vastaan taisteltiin, koska 
* '        9 9 * 9 9  2 

se vaaransi moraalin, kun taas miesten seksuaalisuutta ja asiakkuutta pidettiin "luonnollisena". 

Miesten seksuaalisuuden naturalisointi tulee esiin niin seksuaalimoralistisessa kuin liberaalissakin 

ajattelutavassa. Sen mukaan miesten seksuaalisuus nähdään viettinä, jonka toteutuminen tai 

purkautuminen on tavalla tai toisella tehtävä mahdolliseksi. Koska kaikki eivät syystä tai toisesta löydä tai 

halua vakituista kumppania, prostituutio täyttää tärkeää yhteiskunnallista tehtävää. Puhutaan ns. 

1 OM 2003:5 Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Työryhmän osamietintö. Oikeusministriö. Työryhmämietintö 2003:5. 



 

 

funktionalistisesta suhtautumisesta prostituutioon. Tähän puhetapaan kuuluu myös nimitys "maailman 

vanhin ammatti".3 

Seksuaalimoralistiset argumentit eivät suinkaan kuulu vain historian romukoppaan. Päinvastoin 

kannanotot, jotka kannattavat seksin myymisen kriminalisoimista asiakkuuden ohella, nykyisinkin 

kumpuavat seksuaalimoraalin varjelusta. Vaikka seksuaalimoraalisia argumentteja ei esimerkiksi Suomen 

luterilaisen kirkon kirkkohallituksen kannanotossa 21.10.2003 mainita, myyjää ja ostajaa pidetään 

yhtäläisesti vastuullisina kirkon tuomitsemista ihmiskaupasta, parituksesta ja prostituutiosta.4 

 
 

2.2 Seksuaalinen liberalismi 
 

Seksuaalinen vallankumous 1960-ja 1970-luvuilla merkitsi muutosta suhtautumisessa seksuaalisuuteen. 

Seksuaalisuutta ja seksuaalisia käytäntöjä alettiin pitää ihmisten yksityisasiana ja henkilökohtaisina 

valintoina. Prostituution kriminalisoinnista oli luovuttu jo aiemmin (Suomessa 1936), ja vuonna 1986 

lopetettiin sen kontrollointi irtolaislainsäädännön kumoamisella. 

Liberaali näkökulma on ollut taustalla Suomen seksuaalirikoksia koskevissa uudistuksissa. 

Esimerkiksi hallituksen esityksessä 6/1997 seksuaalirikosten kokonaisuudistukseksi pyrittiin neutraaliin 

sääntelyyn sen suhteen, miten ihmiset toteuttavat seksuaalisuuttaan, mukaan lukien prostituutio. 

Prostituution ja asiakkuuden mahdollista kriminalisointia käsiteltiin neutraalisti 

hyötyjen ja haittojen välisenä vertailuna,1 ja kriminalisoinnin haittoja pidettiin hyötyjä suurempina. 

Uudistuksella kuitenkin kriminalisoitiin seksin ostaminen alaikäisiltä, mikä kansainväliset velvoitteet 

huomioon ottaen olikin väistämätöntä (ks. jälj. 2.5). 

Prostituutiosta yleiselle viihtyisyydelle aiheutuneet haitat olivat viime vuosikymmenellä ilmeisiä, 

ja pääkaupunkiseudun kaupungit rajoittivat katuprostituutiota järjestyssäännöissä. Menettelyn 

valtiosääntöoikeudellinen perusta oli kyseenalainen, varsinkin kun eduskunta oli 

seksuaalirikosuudistuksen hyväksyessään torjunut prostituution kriminalisoinnin. Järjestysnäkökulma 

omaksuttiin vuonna 2003 säädetyssä järjestyslaissa, joka - koirakurin, pussikaljan ja 

teleskooppipamppujen sääntelyn ohella - kriminalisoi seksin ostamisen ja myymisen yleisellä paikalla.2 

 
 

2.3 Feminismi 
 

                                                
1 HE 6/1997 Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä 
seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi, s. 168. Seksuaalirikosuudistus (RL 20 luku) tuli voimaan 1.1.1999. 
2 Järjestyslaki (27.6.2003/612) tuli voimaan 1.10.2003. Ks. HE 20/2002 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi turvallisuuden 
edistämisestä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi, s. 22. Hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan toimesta 
järjestyslaki koskee kaikkea seksikauppaa ja häritsemistä edellyttänyt kriteeri poistettiin ehdotuksesta. PeLV 20/2002 ja HaVM 
28/2002. 

2 Olen tarkastellut sääntelyä artikkelissani Johanna Niemi-Kiesiläinen, Mitä seksuaalirikoslailla halutaan suojella, teoksessa 
Honkatukia - Niemi-Kiesiläinen - Näre, Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia seksuaalisesta väkivallasta ja 
häirinnästä. Nuorisotutkimusseura 13/2000, s. 137-168 sekä Johanna Niemi-Kiesiläinen, Seksuaalirikosten muutokset ja 
sukupuolittunut subjekti, teoksessa Nykyajan muuttuva oikeus. Justus ry 10 vuotta, Forum Iuris 2001, (Uudistettu versio 
artikkelista 33), s. 121-123 ja siellä olevat viitteet käytäntöä koskevaan tutkimukseen. 
3 Tästä näkökulmasta Per Ole Träskman, Gär det att tygla lusten? Om straffbar pornografi, pedofili och prostitution, JFT, 1998, 
s. 352-373. 
4 Helsingin Sanomat 22.10.2003. http://www.evl.fl/kkh/y/ja http://213.250.93.194/asiakas/evl/kkhasha.nsf. 

http://www.evl.fl/kkh/y/ja
http://213.250.93.194/asiakas/evl/kkhasha.nsf


 

 

Suhtautuminen prostituutioon jakaa feministejä - tai niitä, jotka tunnustautuvat feministeiksi. Toisella 

puolella ovat prostituoitujen oikeuksien ajajat ja toisella ne feministit, jotka katsovat, että prostituutio 

loukkaa ihmisarvoa ja prostituution vähentäminen on tärkeä tavoite.3 

Prostituoitujen oikeuksien ajajat katsovat, että prostituutio on työtä ja tärkeintä on parantaa 

seksityöläisten asemaa. He suhtautuvat kielteisesti kaikkiin toimiin, jotka rajoittaisivat prostituutiota. 

Tällaisten toimien katsotaan lisäävän parittajien toimintaa, väkivaltaa ja johtavan siihen, että prostituoidut 

eivät uskalla kääntyä väkivaltaa kokiessaan viranomaisten puoleen. Myös kysymys pakotetusta 

prostituutiosta eli naiskaupasta on prostituoitujen oikeuksien ajajille usein ongelmallinen, koska siitä 

puhuminen antaa prostituoiduille uhrin statuksen ja luo heistä avuttoman 

kuvan. Joskus naiskauppa halutaan jopa nähdä köyhien maiden naisten auttamisena. Toiset taas pitävät 

laillistamista keinona rajoittaa pakotettua prostituutiota.4 

Toisen feministisen käsityksen mukaan ryhtyminen prostituution ei ole koskaan aidosti vapaa 

valinta, vaan ilmentää naisten alistettua asemaa yhteiskunnassa. Aniharva nainen ryhtyy prostituoiduksi, 

jos hänellä on siedettäviä vaihtoehtoja elämässään. Vaikka prostituutioon ryhtymiseen liittyy myös naisen 

omaa valintaa, prostituutio on yleensä asteittainen prosessi, jossa rakenteelliset tekijät ja pienet elämää 

koskevat valinnat liittyvät toisiinsa. Näiden feministien ajatuksena on se, että tähän prosessiin voidaan 

vaikuttaa poliittisilla päätöksillä ja että on mahdollista vähentää tilanteita, joissa siirtyminen prostituutioon 

tapahtuu. 

Näkemys sukupuolten epätasa-arvosta oli lähtökohtana Ruotsissa, kun siellä vuonna 1999 

kiellettiin seksin ostaminen. Ruotsalaisten lainvalmistelutöiden lähtökohtana oli, että ihmisen käyttäminen 

toisen seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisen välikappaleena on ihmisarvoa loukkaavaa ja alentavaa.5 

Prostituutioon ajautuu sosiaalisesti jo muutenkin heikossa asemassa olevia naisia, ja prostituutiossa myyjä 

on suhteen heikompi osapuoli. 

Seksin ostamisen kieltäminen ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 

useissa osavaltioissa sekä prostituutio (seksin myyminen) että prostituoidun asiakkuus on kriminalisoitu. 

Taustaideologiassa ero on selvä: Yhdysvaltain osavaltioiden lait perustuvat seksuaalimoraalisiin 

lähtökohtiin, Ruotsin taas feministiseen. Poikkeuksellista Ruotsin sääntelyssä on se, että prostituutiota ei 

ole kriminalisoitu, vain asiakkuus. Lisäksi ruotsalaisessa julkisessa keskustelussa ja sosiaalipolitiikassa 

tulee selvästi esiin se, että prostituoidun toimintaa ei olla kriminalisoimassa eikä tuomitsemassa. Sen 

sijaan siellä tehdään paljon aktiivista ja etsivää sosiaalityötä, jolla pyritään vastaamaan prostituoitujen 

ongelmiin. Ruotsissa ollaankin verrattain hyvin perillä prostituution tilanteesta. 

Ruotsin lain vaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu. Vaikuttaa kuitenkin selvältä, että meillä pelättyä 

parittajien vallan kasvua ei ole tapahtunut, jos verrataan vaikkapa Suomeen. Päinvastoin, Ruotsin 

kiinnostavuus naiskaupan kohdemaana näyttää olevan vähäisempi kuin voisi olettaa ottaen huomioon 

maan lukuisat suurkaupungit ja vilkkaat suhteet eräisiin lähtömaihin. Prostituoitujen 

                                                
3 Näistä erilaisista näkemyksistä esim. Berta Hernändez-Truyol E. - Jane E Larson, Both Work and Violence: Prostitution and Human 
Rights, in Berta Hernändez-Truyol (ed.), Moral Imperialism. A Critical Anthology. New York University Press 2002, s. 183-211 ja Ida 
Vikström - Görel Granström, Kroppar till salu, teoksessa Den onda circeln. Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala Publishing 
House 2004, s. 211-247. 
4 Esim. Patsy Sorensen, Violence and Young Women - A Presentation and Discussion, in Ingrid Ramberg, Violence Against Young 
Women in Europe, Seminar Report, Council of Europe Publishing 2001. 
5 SOU 1995:15 Sexhandel; Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid; SOU 2001:14 Sexualbrott; Hanna Olsson, Mannen, lagen och prostitutionen, 
in Gudrun Nordborg - Karin Ägren - Eva Nilsson (eds.), Strategier och kontrakt för ekonomi och kärlek, Rapport frän 10:e Nordiska 
KvinnoJuristmötet. Justus Uppsala 2000, s. 135-148; Eva-Maria Svensson, Kritik av en juridisk argumentation - det krävs tvä för att 
danse en tango!, in Gudrun Nordborg - Karin Ägren - Eva Nilsson (eds.), Strategier och kontrakt för ekonomi och kärlek, Rapport 
frän 10:e Nordiska KvinnoJuristmötet. Iustus Uppsala 2000, s. 23-44. 

8 Esim. Doezema Jo, Forced to Choose: Beyond the Voluntary v. Forced Prostitution Dichotomy, in Kamala Kempadoo - Jo 
Doezema (eds.), Global Sex Workers. Rights, Resistance and Redefinition, Routledge 1998, s. 34-51. 



 

 

luottamus poliisiin ja sosiaalityöntekijöihin ei ole ainakaan huonontunut.6 Selkein vaikutus on kuitenkin 

yleisen tietoisuuden lisääntyminen prostituution luonteesta ja prostituoitujen heikosta asemasta, mistä 

kertovat lain korkeat kannatusluvut. 

2.4 Kansainvälisen rikollisuuden torjunta 
 

Kansainvälisessä oikeudessa "valkoista orjakauppaa" rajoittavia sopimuksia on tehty yli sadan vuoden 

ajan. Kansainväliset sopimukset eivät vaadi prostituoitujen toiminnan kriminalisoimista vaan prostituution 

vähentämistä, siitä hyötymisen ja naiskaupan kriminalisoimista. Tämä on lähtökohtana vuoden 1949 

naiskauppaa ja prostituutiota koskevassa yleissopimuksessa ja Naisten oikeuksien yleissopimuksessa 

vuodelta 1979, jotka edellyttävät sopimusvaltioiden ryhtyvän kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen 

kaikenlaisen naisten kaupan ja naisten prostituutiosta hyötymisen (6 art). 

Painotus kansainvälisessä oikeudessa on viime aikoina muuttunut. Vuoden 1993 YK:n 

yleiskokouksen julistus naisiin kohdistuvasta väkivallasta ei mainitse prostituutiota yleisesti vaan 

pakkoprostituution. YK:ssa on 1990-luvulla käynnistetty laaja organisoitua rikollisuutta koskeva toiminta, 

jonka tuloksena on solmittu useita yleissopimuksia ja annettu lukuisia suosituksia, joista useissa mainitaan 

ihmiskauppa. 

Tarkasteltaessa prostituutiota organisoidun rikollisuuden yhteydessä huomio on kohdistunut 

pakkoprostituutioon eli naiskauppaan. Prostituution tarkastelu on siinä irrotettu aikaisemmasta 

kontekstistaan, jossa oleellista oli prostituution vähentäminen, ja siirretty se uuteen yhteyteen, 

organisoituun rikollisuuteen, jonka vähentäminen on keskeinen tavoite. Nyt prostituoitu nähdään rikoksen 

uhrina, kun hänet aikaisemmin nähtiin onnettomien olosuhteiden uhrina.7 

2.5 Lastensuojelu 
 

Suhtautuminen lastensuojeluun ja lasten oikeuksiin on muuttunut 1900-luvun aikana, kun lapset on alettu 

nähdä enemmän yksilöinä ja oikeuksien subjekteina kuin aikaisemmin. Ajattelun muutos onmurtautunut 

myös kansainväliseen oikeuteen, tärkeimpänä osoituksena Lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 1989.8 

Lapsen oikeuksia koskevissa dokumenteissa suhtautuminen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 

on yksiselitteisen kielteinen. Niissä edellytetään kokonaisvaltaisia toimia lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön vähentämiseksi. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää sopimusosapuolten toimivan kaikin 

tavoin lapsikaupan estämiseksi (art 35) ja suojelevan lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä (art 34), 

erityisesti lasten hyväksikäytöltä prostituutiossa ja pornografisissa esityksissä ja aineistoissa. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva 

lisäpöytäkirja9 vuodelta 2000 on yksityiskohtaisempi. Lisäpöytäkirjan johtolauseen mukaan tarvitaan 

kokonaisvaltaisia toimia, joilla vaikutetaan mm. taloudelliseen epätasa-arvoon, sukupuolisyrjintään, 

vahingollisiin perinteisiin käytäntöihin ja aikuisten vastuuttomaan seksuaalikäyttäytymiseen (!). Edelleen 

                                                
" Etsivää sosiaalityötä on Ruotsissa tehty ennenkin, eivätkä suhteet huonot olleet lain voimaan tullessakaan. Poliisi on saanut joitakin 
ilmoituksia prostituoituihin kohdistuvasta väkivallasta, mikä kertoo pikemminkin lisääntyneestä rohkeudesta ilmoittaa rikoksia kuin 
väkivallan lisääntymisestä. Päätelmäni Ruotsin tilanteesta perustuvat lähinnä ruotsalaiseen päivälehdistöön. Kiitän Antti Kivivuorta 
materiaalin toimittamisesta. 
7 Kuvaus vastaa suurta kehityslinjaa. Uusien instrumenttien suositusluotoisissa osissa voidaan mainita muut toimet prostituution 
vähentämiseksi. Esim. Palermon sopimuksen I lisäpöytäkirja art 9(5) mainitsee kysyntään vaikuttaminen myös lainsäädännön 
keinoin. 
8 UN/GA/RE 44/25, hyväksytty 20.11.1989. 
9 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 
UN/GA/RE 54/263, joka on hyväksytty YK:ssa 25.5.2000 ja tullut voimaan 18.1.2002. Suomi on allekirjoittanus sopimuksen 7.9.2000, 
mutta et ole vielä saattanut sitä voimaan. 



 

 

pidetään tarpeellisena vaikuttaa yleiseen tietoisuuteen ja sitä kautta lapsiprostituution ja-pornografian 

kysyntään. Seksin ostajien toimintaan on siis pyrittävä vaikuttamaan. 

Konkreettisina keinoina pöytäkirjassa ensisijaisia ovat rikosoikeuden toimenpiteet, jotka 

kohdistuvat pääasiassa lasten kauppaajiin, välittäjiin ja parittajiin, ei sen sijaan seksin ostajiin. Asia ei 

kuitenkaan ole yksiselitteinen. Lisäpöytäkirjan 1 artikla edellyttää lapsiprostituution kieltämistä. 

Lastensuojelun kontekstissa on selvää, että lapsen toimintaa ei ole tarkoitus kriminalisoida, vaan lasta 

pidetään yksiselitteisesti uhrina.10 Mitä prostituution kiellolla 1 artiklassa tarkoitetaan, ei ole aivan selvää, 

mutta seksin ostamisen kieltäminen ei ole kaukaa haettu tulkinta. Kriminalisointia koskeva 3 artiklassa 

edellyttää lapsen tarjoamisen, hankkimisen, välittämisen ja järjestämisen prostituutioon kriminalisointia. 

Vaikka artiklan pääpaino on välittäjän toiminnassa, maininta hankkimisesta näyttäisi monessa tapauksessa 

ulottuvan myös seksin ostajaan. 

Vastaavasti hieman ristiriitainen suhtautuminen näyttää olevan Lapsityön pahimpien muotojen 

vastaisessa sopimuksessa (1999),11 jonka mukaan lasten käyttö, välittäminen ja tarjoaminen prostituutioon 

samoin kuin pornografiaan on kiellettyjä valtioiden on tehokkaasti toimittavaa sen poistamiseksi. 

Euroopan unionin hiljattain hyväksymä puitepäätös edellyttää, että seksin ostaminen lapselta 

kriminalisoidaan.12 Puitepäätös edustaa rikosoikeudellista lähestymistapaa ja meikäläisittäin ankaraa 

rangaistustasoa, eikä siinä pohdita muita toimenpiteitä lapsiprostituution poistamiseksi. 
 
 

3 Suomalainen keskustelu vapaan tahdon vankina 
 
 

Keskustelua yhteiskunnalliseksi ongelmaksi muodostuneesta prostituutiosta on Suomessa leimannut 

liberalistisen perinteen määrittämä ongelma vapaasta tahdosta. Keskustelun ääripäissä ovat melko 

yksinkertaistetut positiot, joista toisen mukaan seksin myyjä toimii vapaasta tahdostaan eikä ainakaan 

asiakkaan toimintaa voida sen vuoksi kriminalisoida ja toisen mukaan prostituutio aina loukkaa 

ihmisarvoa. Olen itsekin käyttänyt jälkimmäistä argumentointia. Vapaan tahdon argumentti puolestaan on 

viety äärimmilleen muun muassa ministeriön seksikauppatyöryhmän vähemmistön kannanotossa, jonka 

mukaan prostituoidut "...maahan saapuvat lähes aina omasta vapaasta tahdostaan yhteistyössä paikallisten 

järjestäytyneiden rikollisryhmien kanssa."13 

Rikosoikeuden ihmiskäsitys perustuu liberalismin teoriaan, ja siinä ihmisen toisin toimimisen 

mahdollisuudella on - ja tulee olla - keskeinen merkitys. Rikosoikeudessa tarkastelun kohteena on 

rikoksen tekijän tai epäillyn tahdon vapaudessa (toisin toimimisen mahdollisuudessa). Suomalaisessa 

keskustelussa seksuaalirikoksista vapaan tahdon problematiikka tarkoittaa uhrin toiminnan tarkastelua, ja 

keskustelussa prostituutiosta se keskittyy seksin myyjän tahdonvapauteen silloinkin, kun keskustellaan 

välittäjän ja ostajan toiminnan (mahdollisesta) kriminalisoinnista. Myös naiskaupan yhteydessä uhrin 

tahdonvapaudesta on tehty keskeinen kriteeri.14 

Tässä keskustelussa liberaali ajattelu on ymmärretty tavalla, joka määrittää ihmisen vapaan tahdon 

ikään kuin joko/tai (on/off) olemassa olevana tilana. Tällaisella liberaalilla ajattelijalla on vaikeuksia 

käsitellä tilanteita, joissa ihminen toimii painostuksen tai ristiriitaisten vaatimusten alaisena taikka jossa 

                                                
10 Ks. erit. artiklat 8-9 lapsiuhrin oikeuksista ja asemasta. 
11 JLO:n The Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour 
(C182) on hyväksytty 17.7.1999ja tullut voimaan 19.11.2000. SopS 16/2000. 
12 Neuvoston puitepäätös lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta 2004/68/JHA 22.12.2003. 
13 Lähetystöneuvos Jaakko Halttusen ja käräjätuomari Ulla Lahtisen eriävä mielipide, OM 2003:5, s. 114. Palaan järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen jäljempänä. 
14 Ks. Vikström & Granström 2004. 



 

 

yhteiskunnalliset rakenteet rajaavat hänen valintojaan. Myös nuoruuteen ja ihmisen kehityspsykologiaan 

liittyvä problematiikka aiheuttaa liberaalille ajattelijalle vaikeuksia.15 

Joitakin yrityksiä murtautua ulos tästä vapaan tahdon vankilasta on esitetty. Esimerkiksi 

Sami Mahkonen kirjoittaa seuraavasti: 

"Haavoittuvuutta voidaan lähestyä eri tavoin aina sen mukaan, pidetäänkö silmällä henkilön 
lähihistoriaa vai hänen kehityshistoriaansa pitkällä aikavälillä. 
Ensiksi mainitussa on kysymys henkilön subjektiivisen tahdon esiin seulomisesta: onko hän tehnyt 

lyhyellä aikavälillä niin sanottuja aitoja valintoja vai ei. Mikäli sivullinen on ratkaisevasti 
vaikuttanut henkilön omaehtoisuuteen, autenttisuuteen tai muista riippumattomuuteen, kysymys ei 
ole itsemääräämisestä. Hänen tahtoaan on manipuloitu niin olennaisesti, että henkilöstä on tullut 
toisen vallankäytön uhri. Kiskomisrikoksessa tilanne on tämä. 

Toisena vaihtoehtona on korostaa objektiivista puolta eli niitä seikkoja, jotka muotoavat henkilön 
käyttäytymistä niin sanotussa pitkässä juoksussa. Siihen vaikuttavia syitä on monia, kuten 
yksilölliset ja perhekeskeiset tekijät sekä lähiyhteisölliset ja yhteiskunnan rakenteelliset tekijät. 
Ihmisen kohtalo lienee niiden summa. Vaikka nainen muodollisesti ottaen tekee autenttisilta 
valinnoilta näyttäviä ratkaisuita, tosiasiallisesti hän ei ole itsemääräävä ja omaehtoinen yksilö, vaan 
nurkkaan ahdistettu eläin." 16 

 

Suomen tilanteen erityispiirre on ulkomaisten prostituoitujen ja organisoidun rikollisuuden suuri osuus. 

Varsinkin lähialueilta tulevat prostituoidut on kuvattu itsenäisiksi, vapaaehtoisiksi ja tilaisuutta hyväksi 

käyttäviksi naisiksi. Uhrin osassa nähdään pikemminkin viaton Suomi-poika, joka tuskin pystyy tällaista 

houkutusta vastustamaan.17 Tässä on kaksi tyypillistä esimerkkiä liberaalin diskurssin ristiriitaisuudesta. 

Prostituoitu nähdään yhtä aikaa (organisoidun rikollisuuden) uhrina ja uhkaavana toimijana. 

Myös oikeusministeriön työryhmämietintö on tämän liberaalin diskurssin vaikutuksen alla, mutta 

siihen otetaan etäisyyttä. Mietinnössä keskustelua käydään suhteessa vapaan valinnan diskurssiin ja 

moneen kertaan todetaan, että "...prostituoiduksi ryhtyminen vain äärimmäisen harvoissa tapauksissa on 

seurausta täysin vapaaehtoisesta valinnasta."18 

Mietinnössä pohditaan ostokiellon vaikutuksia monipuolisesti ja - toisin kuin aiemmin -erillään 

myyntikiellon mahdollisista vaikutuksista. Kiellolla pyrittäisiin vaikuttamaan ihmiskauppaa ja paritusta 

vähentävästi. Tavoitteena olisi kaupallisen seksin kysynnän vähentäminen. Ostokielto tuskin tällä hetkellä 

lisäisi parittajien valtaa, koska se on jo kasvanut huomattavaksi. Prostituoituihin kohdistuvan väkivallan 

lisääntymisestä ja heidän rohkeudestaan ilmoittaa siitä ei oikeastaan voida esittää arvioita.19 Keskustelu 

näistä kysymyksistä asettuu mietinnössä aivan uudelle tasolle. Pidän ostokiellolle esitettyjä perusteita 

hyvin vakuuttavina 

Kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, että mietinnön lähtökohdat ovat rikosoikeusdiskurssissa ja 

juridiikassa Prostituution yhteydet rakenteellisiin tekijöihin jäävät tarkastelussa vähemmälle, vaikka niitä 

varovaisesti Sivulaankin. Ostokiellolla arvioidaan olevan 

myönteinen vaikutus naisten asemaan ja tasa-arvoon."3 Jäin kuitenkin kaipaamaan perusteellisempaa 

pohdintaa sukupuolten välisen ja sosiaalisen tasa-arvon puutteen vaikutuksista naiskauppaan ja 

prostituutioon.20 Jos prostituutio nähdään seurauksena rakenteellisesta epätasa-arvosta, myös sen 

vähentämiseen tähtäävät toimet nähdään osana tasa-arvon edistämistä ja yhteydessä muihin naisten 

asemaa yleisesti koskeviin toimiin sekä prostituoitujen auttamiseen erityisesti. Suojeltavaa oikeushyvää 

tarkasteltaisiin tällöin yleisemmällä tasolla kuin yksittäisen uhrin suojaamisena. Seksin myyjän vapaan 

                                                
15 Seksuaalirikoksista tästä näkökulmasta Niemi-Kiesiläinen 2000ja 2001. 
16 Sami Mahkonen, Ihmiskauppa sekä asumis-, sosiaali-ja terveyspalvelut STM Työryhmämuistioita 2003:28, s. 32. 
17 Anne Korhonen, Sie viet, mie vikisen. Pohjoisen naiskaupan uhrit lehtikirjoituksissa, teoksessa Tuulia - feministisiä näkökulmia 
lappilaiseen sukupuolikulttuuriin, Lapin yliopisto 2003, s. 145-169. 
BOM 2003:5, s. 52,56,57. Lainaus sivulta 56. 
19 Niistä ei Suomessa tiedetä juuri mitään. Tiettävästi prostituoidut eivät juuri tee rikosilmoituksia. 
20 Erinomainen esimerkki tällaisesta analyysistä sisältyy artikkeliin Hernandez-Truyol - Larsen 2002. 



 

 

tahdon ei tarvitsisi olla keskustelun lähtökohta, yhtä vähän kuin lahjusrikoksista keskusteltaessa 

vastaanottajan vapaa tahto on merkityksellinen antajan toimintaa arvioitaessa. 
 
 

4 Havaintoja ihmiskauppamietinnöstä 
 
 

4.1 Naiskauppa 
 

Nykyään ei juuri kiistetä, etteikö prostituutio Suomessa liittyisi kansainväliseen organisoituun 

rikollisuuteen.21 Siitä huolimatta viranomaisten piirissä yleisen käsityksen mukaan Suomeen ei kohdistu 

naiskauppaa. Mahkosen siteeraaman poliisin mukaan "Prostituoidut ovat täysin selvillä työnsä luonteesta 

ja ehdoista. Vaikka parittajien lupaukset työolosuhteista ja työn tuottavuudesta olisivatkin optimistisia, 

prostituoidut tietävät matkustavansa Suomeen ja ainoastaan myymään seksipalveluita. Ei ole näyttöä siitä, 

että ulkomaalaisia naisia kuljetettaisiin tahdonvastaisesti tänne seksityöläisiksi."22 

Tällainen näkemys redusoi naiskaupan kysymykseksi vapaasta tahdosta, joka määritellään 

ulkoisen, fyysisen pakon puuttumiseksi. Paitsi että tällainen käsitys vapaasta tahdosta on altis filosofiselle 

kritiikille, se ei vastaa Suomeakin velvoittavien kansainvälisten sopimusten määritelmiä. Sekä Palermon 

sopimus että EU:n puitepäätös määrittelevät naiskaupaksi myös harhaanjohtamisen ja heikon aseman 

hyväksi käyttämisen. 

Palermon sopimuksen23 toinen lisäpöytäkirja24 ja Euroopan neuvoston puitepäätös (19.7.2002) 

ihmiskaupan torjunnasta sisältävät määritelmät, joiden mukaan ihmiskauppa koostuu 

kolmesta elementistä: toiminta, keinot ja tarkoitus. Toimintaa voi olla värväys, kuljettaminen, siirtäminen, 

kätkeminen, vastaanotto tai hallinnan siirto. Puitepäätöksen määritelmän mukaisia keinoja voivat olla: 

- pakottaminen, voimankäyttö, uhkaaminen 

- harhaanjohtaminen tai petos -määräys- tai 

vaikutusvallan väärinkäyttö -maksaminen sille, jonka 

hallinnassa henkilö on. 

Tarkoitus vaihtelee eri kansainvälisissä instrumenteissa. Tässä käsiteltävissä asiakirjoissa 

prostituutio, seksuaalinen hyväksikäyttöjä pornografia kuuluvat sen piiriin. 

Vaikka suurin osa Suomeen tulevista prostituoiduista tietää tulevansa myymään seksiä, se, mistä 

poliisi puhuu työolosuhteita koskevana "optimismina", voi käytännössä tarkoittaa vapaudenriistoa, passin 

poisottamista, rahojen viemistä, velkavankeutta, väkivaltaa ja sillä uhkaamista.25 On selvää, etteivät naiset 

ole tällaisista ehdoista tiem et tai niihin sitoutuneet eikä sellaisiin voi sitoutua. Osa suomalaisesta 

                                                
21 OM 2003:5 eri kohdin. 
22 Mahkonen 2003, OM 2003:5, s. 29. 
23 United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Hyväksytty 15.11.2000. Sopimksen allekirjoitti 
yli 120 jäsenvaltiota joulukuussa 2000 Palermossa. Suomi ei ole vielä saattanut sitä voimaan. 
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Crime. Hyväksytty yhdessä sopimuksen kanssa. Sen on allekirjoittanut yli 80 valtiota, Suomi 
mukaan lukien. 
25 Naiskaupan tyypilliset muodot on tutkimuksessa kartoitettu. Suoranainen väkivallalla uhkaamalla tai huumaantuneena 
kuljettaminen ovat mainittuja tekotapoja harvinaisempia, joskin niitäkin esiintyy. John Salt - Jennifer Hogarth, Migrant Trafficking 
and Human Smuggling in Europe: A Review of the Evidence, in IOM International Organization for Migration, Migrant Trafficking 
and Human Smuggling in Europe: A Review of the Evidence with Case Studies 2000, s. 61-62. 

25 OM 2003:5, s. 52 ja 58. 



 

 

prostituutiosta kuuluu ihmiskauppasäännösten piiriin. Myös oikeusministeriön työryhmä kiinnittää tähän 

huomiota.26 

Ministeriön työryhmä ehdottaa ihmisryöstö-nimisen rikoksen muuttamista ihmiskaupaksi ja 

törkeäksi ihmiskaupaksi (RL 25:3-3a).27 Ehdotetut RL 25 luvun 3 ja 3a § vastaavat Palermon sopimuksen 

ja EU:n puitepäätöksen linjaa, vaikka kirjoittamistapa on aivan erilainen. Ihmiskaupan tunnusmerkistöön 

kuuluu muun muassa erehdyttäminen, ja kavaluus tai väkivalta taikka uhkaaminen tekee teosta törkeän. 

Teko olisi törkeä myös silloin, kun se kohdistuu alle 18-vuotiaaseen. Sen sijaan muutoin erityisen 

suojattomaan henkilöön kohdistuva teko ei olisi törkeä. Tämä on esimerkki erilaisesta kirjoittamistavasta 

kuin puitepäätöksessä, jonka mukaan yli kahdeksan vuoden maksimirangaistus tulee olla teoista, joiden 

uhrina on erityisen suojaton henkilö, jollaisina on ainakin pidettävä suojaikärajaa nuoremman lapsen 

kauppa seksuaalisiin tarkoituksiin. 

Toinen ero on se, että puitepäätöksessä vähintään kahdeksan vuoden rangaistusmaksimia 

edellytetään, kun yksikin kvalifiointiperuste täyttyy, mutta Suomeen halutaan rikoslain 

kokonaisuudistuksen mukaisesti lisäksi kokonaisharkinta.28 

 
 

4.2 Paritus 
 
 

Kun ihmiskaupan tunnusmerkistötekijät erehdyttäminen ja kavaluus otetaan vakavasti, ihmiskauppa voi 

olla Suomessa ja lähialueilla tavallisempaa kuin yleensä ajatellaan. Ihmiskauppaan skeptisesti suhtautuvat 

ovat kuitenkin oikeilla jäljillä siinä mielessä, että ihmiskaupan toteen näyttäminen ja vastuun 

kohdentaminen on vaikeaa. Jos esimerkiksi henkilö tulee välittäjäorganisaation kautta Suomeen 

tarkoituksenaan harjoittaa prostituutiota, ja häneltä perillä otetaan passi pois väkisin tai väkivallalla 

uhkaamalla, voi olla vaikeaa näyttää toteen, että värvääjän ja kuljettajan tahallisuus ulottuu ihmiskaupan 

tunnusmerkistötekijöihin (väkivalta, erehdyttäminen). Tällaisessa tilanteessa olisi tärkeää, että 

paritussäännökset on suhteutettu ihmiskauppasäännöksiin. 

Oikeusministeriön työryhmän lähtökohta, jonka mukaan ihmiskauppa sisältyy rikoslain vapauteen 

kohdistuviin rikoksiin (25 luku) ja paritus seksuaalirikoksiin (20 luku), ei tässä suhteessa ole ihanteellinen. 

Varsinaiset ongelmat kuitenkin sisältyvät paritusrikoksen tunnusmerkistöön. 

Rikoslain 20:9:n paritussäännökseen on tarkoitus lisätä uusi kohta, jonka mukaan paritusta olisi 

myös yhteystietojen välittäminen tai muuten markkinoiminen, joka koskisi korvausta vastaan tapahtuvaa 

seksuaalisten tekojen tarjoamista.29 Lisäys on tarpeellinen, sillä parituksen perustunnusmerkistö 

(yhteystietojen välittäminen)30 tulee näin mainituksi laissa ja prostituution lehti- ja muu ilmoittelu tulee 

tunnusmerkistön piiriin. Samat perustelut kuin lehti-ilmoittelun kohdalla puoltaisivat myös muunlaisten 

prostituutiota edistävien toimien tuomista paritussäännöksen alaan. Tällä hetkellä tulkinta näyttää olevan 

se, että normaalihintaisten ja muidenkin ihmisten käyttämien palvelujen tarjoaminen prostituoiduille 

normaalihintaan ei ole rangaistavaa, lukuun ottamatta huoneen järjestämistä ja (uudistuksen jälkeen) 

ilmoittelua ja markkinointia. 

                                                
26 OM 2003:5, s. 16. 
27 Ehdotuksesta Venla Pärssinen, Ihmiskauppa rikoksena Suomen lainsäädäntömaisemassa. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen 
tiedekunta 2003. 
28 ".. .rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä..." Näin lakivaliokunta La VL 6/2001; U 23/2001. 
29 Tarkoitetut seksuaaliset teot olisivat sukupuoliyhteys ja siihen rinnastettavat seksuaaliset teot, kun tarjoaja on aikuinen, ja kaikki 
seksuaaliset teot, kun on kyse lapsesta. 
30 Perusteluissa esiintyy kummallinen lausuma, jonka mukaan yhteystiedon kertominen yksittäiselle henkilölle ei olisi markkinointia 
ja että tällaiseen toimintaa ei yleensä liity taloudellisen hyödyn tavoittelua (s. 79). En ymmärrä lausumaa, sillä tätähän paritus 
käytännössä usein on, tietojen välitystä maksua vastaan. 



 

 

Lainkohdassa tai mietinnössä ei mainita yleisintä tekotapaa eli kuljetuksen järjestämistä, joka 

käytännössä asettuu tulkinnan rajapinnalle. Myös paritussäännöksen edellyttämä 

hyötyrnistarkoitus viittaa siihen, että normaalihintaisten (kuljetus-ja muiden) palvelujen tarjoamista 

tietoisena siitä, että palvelua käytetään vain tai pääosin prostituution harjoittamiseen, ei ole tarkoitus pitää 

parituksena. 

Ei ole selvää, että kriminalisointi ja sen tulkinta on riittävän laaja täyttämään vuoden 1949 

sopimuksen ja naisten oikeuksien sopimuksen velvoitteet kieltää prostituutiosta hyötyminen. 

Kriminalisointi ei myöskään ole omiaan täydentämään ihmiskauppasäännöstä monissa tapauksissa, joissa 

ihmiskaupan tunnusmerkistöä ei esimerkiksi kuljettajan osalta voida näyttää toteen. Sen nojalla on vaikeaa 

puuttua kuljetettavien suostumuksella tapahtuvaan matkan järjestämiseen, kuten Pohjois-Suomen tilanne 

osoittaa. Esimerkiksi Ruotsissa on päädytty yleiseen muotoiluun, jonka mukaan seksin myymisen 

edistäminen ja sopimaton taloudellinen hyväksikäyttö on paritusta (BB 6:8). Ruotsalaisten on vaikea 

käsittää, miksi poliisi ei Pohjois-Suomessa puutu avoimeen seksikauppaan. 

Ehdotus parituksen törkeän tekomuodon säätämisestä on tarpeellinen jo pakkokeinojen 

käytettävyyden takia, mutta myös osoittamaan, millaisia tekoja pidetään erityisen moitittavina. Törkeän 

parituksen kriteerit eivät ehkä kuitenkaan tavoita kaikkia törkeimpiä tekomuotoja. Esimerkiksi kriteerit 

huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelusta ja suunnitelmallisuudesta eivät ehkä riittävästi tavoita 

toiminnan laajamittaisuutta. Törkeää on myös alle 18-vuotiaan parittaminen, mutta kriteerin soisi 

ulottuvan myös muutoin heikossa tai riippuvaisessa asemassa oleviin henkilöihin. 
 
 

4.3 Lasten suojelu 
 

Voimassa oleva ostokielto alaikäisiltä osoittaa, että kielloilla on merkitystä. Monessa yhteydessä on 

todettu, että järjestäytyneet paritusrenkaat välttävät alaikäisten rekrytointia. Toisaalta kuten Mahkonen 

toteaa, alaikäisten prostituutio koetaan esimerkiksi itärajalla ongelmaksi.31 

Kansainvälisen oikeuden suhtautuminen lapsiprostituutioon on ankaraa. Ihmiskaupassa kiellettyjä 

keinoja ei edellytetä, jos uhri on alaikäinen, ja suojaikäraja vaikuttaa siten, että tekoa on pidettävä 

törkeänä. Lisäksi edellytetään, että seksin osto alaikäiseltä on rikos. Kansainvälisessä oikeudessa lapsen 

ikäraja on täysin yksiselitteisesti 18 vuotta.32 

EU:n puitepäätös edellyttää, että maksimirangaistuksen seksin ostosta alaikäiseltä on oltava 

vähintään välillä vuosi ja kolme vuotta vankeutta. Sama pätee avunantoon ja yritykseen. 

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että nuorelta ostamisen maksimi nostetaan vuoteen eli 

puitepäätöksen alarajalle. Tällöin avunannosta ja yrityksestä ei voida tuomita vaadittua vuoden 

rangaistusta. Suomi on tästä liittänyt puitepäätökseen lausuman, jonka mukaan avunantoa ja yritystä ei ole 

rinnastettava pääasiallisen rikoksentekijän tekemään rikokseen.33 Asiantuntemukseni ei riitä lausuman EU-

oikeudellisen validiteetin arvioimiseen, mutta sen perustetta kannattaisi arvioida uudelleen. 

Rangaistusasteikko viestittää siitä, suhtaudutaanko lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön vakavasti. 

Valitsemalla alin mahdollinen asteikkoja ilmoittamalla alittavansa sen ei viestitetä vakavaa suhtautumista 

ilmiön kitkemiseen. 

Pikenmunkin voisi olla aiheellista pohtia lasten seksuaalisen hyväksikäytön sääntelyä 

laajemminkin. Puitepäätös nimittäin edellyttää, että rangaistusmaksimin tulee olla vähintään välillä viisi ja 

                                                
Mahkonen 2003, s. 23-24. Nurmen mukaan alaikäisenä rekrytoituminen oli vähentynyt vuosina 1998-2000. Nurmi 2002. 
32 Esim. Lasten oikeuksien sopimus art, Palermon sopimuksen I lisäpöytäkirjan art 3(d), puitepäätös 2004/68/JHA art Ka). 
OM 2003:5, s. 76. 



 

 

kymmenen vuotta muun muassa silloin, kun seksiä ostetaan alaikäiseltä tai seksuaalinen hyväksikäyttö 

tapahtuu luottamus-, auktoriteetti tai muutoin vaikutusvaltaisessa asemassa, lapsi on alle suojaikärajan ja 

teko on vakavasti vahingoittanut lasta. Meillä vain lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö sisältää näin 

ankaran rangaistuksen. 

En sinänsä usko, että ankarat rangaistukset olisivat avain tämän sen enempää kuin muidenkaan 

rikosten ongelmiin. Pikemminkin puitepäätös voisi havahduttaa yleisesti sen huomaamiseen, miten 

vakavasti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön kansainvälisessä oikeudessa suhtaudutaan. Edellä mainitut 

seksin oston ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteet lienevät aina omiaan vakavasti vahingoittamaan lasta, 

ainakin kun ne kohdistuvat alle 16-vuotiaaseen. Ei kuitenkaan ole aivan selvää, että ne aina täyttävät 

lapsen törkeän hyväksikäytön tunnusmerkistön. Ongelmaa on muidenkin tunnusmerkistöjen 

epämääräisyydessä. Nyt riippuvaisuussuhteen hyväksikäyttö, suojaikärajat ja seksinosto edellyttävät 

monimutkaisten tunnusmerkistöjen toteutumista, kun kaivattaisiin selkeitä suojasäännöksiä. Lisäksi lasten 

seksuaalista hyväksikäyttöä koskee erityinen toimenpiteistä luopumissäännös eli ns. "vakaan tahdon" 

pykälä, mitä on vaikeaa ymmärtää. 
 
 

4.4 Seksin ostokielto 

Seksin ostokielto on herättänyt ristiriitaisia mielipiteitä. Tässä en enää käy läpi argumentteja puolesta 

tai vastaan,34 vaan kommentoin ehdotusta muutoin. 

Seksin osto on ehdotuksessa määritelty siten, että korvauksen lupaaminen tai antaminen "saa 

toisen ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan tekoon". Toisin sanoen täytetty teko 

edellyttää, että seksiteko on todella aloitettu. Yritykseltä taas, kuten perusteluissa selostetaan,35 

edellytetään konkreettista vaaraa siitä, että rikoksen täyttyminen on tosiasiallisesti mahdollistaja 

käytännössä uskottavaa. Perusteluissa katsotaan, että pelkkä lupaus korvauksesta tai edes korvauksen 

antaminen ei riitä rikoksen täyttymiseen, mutta sopimus sen sijaan täyttäisi yrityksen tunnusmerkistön. 

Korvauksen lupaaminen ilman, että toivottu myyjä on siihen vastannut, täyttäisi yrityksen 

tunnusmerkistön, jos käsillä on vaara rikoksen täyttymisestä.36 Tämä rikosoikeuden yleisiä oppeja 

mukaileva kanta johtaa varsin kummalliseen lopputulokseen. Oston yritys ei ole kyseessä, jos oletettu 

myyjä ei olekaan todellinen myyjä. Jos kiellolla pyritään suojaamaan henkilöitä ajautumasta 

prostituutioon, ostokieltoa ei pitäisi rajata alalla jo oleviin henkilöihin. Sen vuoksi ostotarjouksen pitäisi 

kuulua kiellon piiriin ainakin yrityksenä - ja aivan erityisesti näin, kun on kysymys ostamisesta 

alaikäiseltä. 

Voidaan myös muistuttaa mieleen, että ostotarjous voi täyttää kunnianloukkauksen 

tunnusmerkistön. Tällainen kunnianloukkaus tulisi säätää virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi, 

erityisesti kun ostotarjoukset ovat ajoittain olleet yleinen häiriön aihe. 

Mietinnön eriävissä mielipiteissä ehdotetaan, että seksin osto olisi rikos vain, jos ostajalla on 

aihetta olettaa myyjän olevan parituksen tai ihmiskaupan uhri. Ehdotus ei ole toimiva, sillä ostaja ei 

yleensä voi tällaista tietää. Sen sijaan pitäisi säätää törkeä tekomuoto, joka koskisi tällaisia tilanteita sekä 

sitä, että seksiä ostetaan myyjän suojatonta asemaa hyväksi käyttäen. 
 
 

4.5 Pakkokeinot 
 

                                                
34 Ks. Niemi-Kiesiläinen 2002. 
35 OM 2003:5, s. 74. 
36 OM 2003:5, s. 75. 



 

 

Telekuuntelun ulottamisesta ihmiskauppaan ja törkeään paritukseen ollaan varsin yksimielisiä. Törkeä 

paritus on ehdotuksessa rinnastettu kuuntelun alaisiin talousrikoksiin. Talousrikoksissa eduskunta on 

edellyttänyt erityisiä hyötymis-ja suunnitelmallisuuskriteereitä kuuntelun edellytyksenä. Seksuaalirikosten 

kohdalla rikoksen törkeysarvostelussa painottuvat hieman toisenlaiset seikat, joten törkeän parituksen 

kohdalla voitaisiin toimia normaaleilla edellytyksillä. 

Samalla voitaisiin kuunneltaviin rikoksiin lisätä törkeä raiskaus. Raiskauksiin ylipäänsä, 

mutta erityisesti ryhmäraiskauksiin ja raiskauksiin organisoidun rikollisuuden yhteydessä, liittyy usein 

uhkailua, jolloin kuuntelu voisi auttaa teon selvittämisessä. Pohtia myös sopii, pitäisikö törkeän 

pahoinpitelyn kuulua kuunneltaviin rikoksiin, sillä myös siihen voi liittyä uhkailua. Mainittujen rikosten 

puuttumisella kuunneltavien rikosten listasta lienee myös symboliarvoa; se viestii jotain olennaista 

yhteiskuntamme suhtautumisesta väkivaltaan. 
 
 

5 Lopuksi 
 

Työryhmän ehdotus perustuu järjestäytyneen rikollisuuden vastaisiin kansainvälisiin dokumentteihin. Sen 

sijaan pohdinta siitä, mitkä ovat Suomen omat tarpeet ja ongelmat melko mittavan seksikaupan suhteen, 

jää vähäiseksi. Tämä on yllättävää, koska toimintaympäristö Suomessa ja lähialueilla tulee oleellisesti 

muuttumaan EU:n laajenemisen myötä. Suomen omista tarpeista perustellaan lähinnä seksinostokieltoa ja 

ilmoittelun saattamista parituksen piiriin. Sen sijaan ei pohdita esimerkiksi paritusrikoksen soveltumista 

seksin myyjien kuljettamiseen Suomeen sen enempää kuin matkojen järjestämiseen seksin ostajille eri 

puolille maailmaa. 

Mietinnössä liberaalin diskurssin vaikutus on vahvasti läsnä, joskin sen kärjistetyistä muodoista 

pyritään irrottautumaan. Liberaalia diskurssia on meillä käytetty lähinnä seksuaalimoralistisista 

painotuksista irrottautumiseen. Tällöin jää helposti huomaamatta, että myös liberaaliin ajatteluun sisältyy 

vahva moraalinen lataus. Esimerkiksi talousnobelisti Amartya Senin mukaan sosiaalisia resursseja on 

käytettävä vapauksien tukemiseen. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja loukkaamattomuuden 

toteutuminen edellyttää seksuaalisen hyväksikäytön eri muotojen vähentämistä, myös kieltämistä. 

Oikeushyvää ei liberaalissakaan diskurssi tarvitse tarkastella pelkästään yksilön suojaamisen tasolla, vaan 

myös siitä näkökulmasta, miten sääntely tukee vapauksien toteutumista. Tällöin voidaan harkita myös 

kieltoja, jotka kohdistuvat rakenteellisista seikoista johtuvaan hyväksikäyttöön. 
 

Hakusanat: Prostituutio, ihmiskauppa, seksin osto, lastensuojelu 

Summary: 
 
 
"On her own free will in cooperation with the organized criminals" 

In international law, the discourse about the regulation of prostitution has shifted from prevention to the 

contexts of organized crime and protection of minors. In Finland and Sweden, a liberal view on 

prostitution has been followed by an analysis of prostitution as an expression of inequality, leading to a 

prohibition to purchase of sex in Sweden and a similar proposal in Finland. Still, however, the liberal 

discourse dominates the legal drafting and complicates the structural analysis of the frequent traffic of 

both prostitutes and buyers across the borders. A recent working group by the Ministry of Justice 

combines this analysis with the combat against organized crime as required by recent EU framework 

decisions. The article argues that in addition to the implementation of the framework decision also national 



 

 

policies against prostitution and trafficking are needed and, in particular, that the prohibition of soliciting 

should be coordinated with the trafficking regulations. 



 

 

 

 
Asia: 
 
 
 
 

Lausunnon antaja: 
 
 
 

Sähköposti 

Asiantuntijakuuleminen to 6.5.2004 klo 10.00 
Hallituksen esitys HE 34/2004 vp laiksi rikoslain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(ihmiskauppa, paritus ja prostituutio) 
 
Ari-Matti Nuutila 
Rikosoikeuden professori, Turun yliopisto Puh. 02 
333 5543 (t), 050 351 7551 (GSM) Telekopio 02 
333 6570 (kanslia) arinuu@utu.fi 

 
 
 

1. Yleistä 
 

Esityksen mukaan rikoslakia ankaroitettaisiin monella tavalla. Ihmiskauppaa koskevassa 
sääntelyssä siirryttäisiin järjestelmään, jossa erityisen moitittavasta ja haitallisesta parituksesta 
voitaisiin tuomita jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistus. Paritussääntelyn soveltamisalaa 
laajennettaisiin ja rangaistusasteikkoja korotettaisiin. Parituksesta rangaistaisiin myös sitä, joka 
yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi prostituutiota esimerkiksi lehdistössä tai 
Internetissä. Tämän lisäksi säännöksen soveltamisala laajenisi koskemaan maksulliseen 
sukupuoliyhteyteen ryhtyvän majoittamista, jolla olennaisesti edistetään sellaista tekoa. 
 

Nämä muutokset liittyvät osaksi Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin (etenkin ns. Palermon 
sopimuksen lisäpöytäkirjaan ja Euroopan puitepäätökseen ihmiskaupan torjunnasta), mutta 
monissa kohdin kansallisessa sääntelyssä esitetään ylitettävän kansainväliset velvoitteemme. 
Pidän hallituksen esityksen nimenomaan tätä osaa kaikkein merkittävimpänä ja keskityn 
lausunnossani ennen kaikkea siihen. 
 

Lisäksi ehdotetaan vähäisempiä muutoksia laittoman maahantulon järjestämistä koskevaan 
rikosoikeudelliseen sääntelyyn. Laittoman maahantulon järjestämistä koskevaa 
rangaistussäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös maahantuloa Suomeen kauttakulkua 
varten. Lisäksi säädettäisiin uusi rangaistussäännös törkeästä laittoman maahantulon 
järjestämisestä. Hallituksen esitykseen ei ole huomauttamista tältä osin. 
 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lapsipornografisen kuvan levittämistä koskevaan 
rangaistussäännökseen tehtäisiin useita muutoksia, jotka perustuvat suurelta osin 
kansainvälisiin sopimuksiin ja EU:n puitepäätöksiin. Muutokset ovat perusteltuja myös 
sisällöllisesti. 
 

Kokonaisuutena hallituksen esitys on hyvää lainvalmistelutyötä. Esitettävät 
sääntelykokonaisuudet ovat poikkeuksellisen hankalia. Niiden taustalla on kymmeniä 
kansainvälisiä sopimuksia, suosituksia, direktiivejä ja puitepäätöksiä. Kysymyksistä on käyty 
kansallisella tasolla pitkään keskustelua, jossa yhdistyvät oikeudelliset, 

f 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 

mailto:arinuu@utu.fi


2 

 

sosiologiset, sosiaaliset ja tasavertaisuuskysymykset. Oikeuskäytäntöä on vielä niin 
niukasti, että hallituksen esityksen esimerkeistä selvä valtaosa on meikäläisittäin ainakin 
vielä hypoteettisia, eikä kaikkiin ongelmiin ole helppoa saada "otetta". Hallituksen 
esitykseen sisältyy myös laaja oikeusvertailu. 
 

Hallituksen esityksen peruslinjauksiin on syytä yhtyä. Naisten välitön ja välillinen 
seksuaalinen hyväksikäyttö on ilmeisesti kasvussa. Meillä esillä olleiden paritustapausten 
käsittelyssä on ollut ilmeisiä laintulkinnallisia ongelmia. Lapsen aseman parempi 
suojaaminen erilaiselta hyväksikäytöltä on ilman muuta perusteltua, vaikkakaan meillä ei 
ainakaan viranomaisten tietoon ole tapauksia juuri tullut. Hankkeen arviointi ei edellytä 
laajempaa kriminalisointiperiaatteiden tai perusoikeuksien arviointia. 
 

2. Seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi 
 

Uudistuksessa arvioidaan laajasti seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointia. Tässä 
vaiheessa ainoastaan korotettaisiin seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomittavaa 
enimmäisrangaistusta. Tarkoitus on, että kriminalisointia koskeva esitys annetaan vuonna 
2005. Erityisesti on vielä tarpeen saada lisätietoa lokakuun alussa 2003 voimaan tulleen 
järjestyslain soveltamisesta käytäntöön. Samalla voidaan seurata asiaa koskevaa 
kansainvälistä kehitystä ja varsinkin Euroopan neuvoston ihmiskauppaa koskevan 
yleissopimuksen valmistelua. 
 

Koska hallituksen kanta, jonka mukaan asiassa edetään vaiheittain siten, että nyt 
korotetaan voimakkaasti paritustyyppisten rikosten rangaistusasteikkoja ja vuonna 2005 
esitetään kriminalisoitavaksi seksuaalipalvelujen ostaminen, vaikuttaa lukkoon lyödyltä, 
on syytä lyhyesti arvioida kannan perusteita. On ilmeistä, että täyttä yksimielisyyttä 
prostituutiosta ja sitä koskevasta sääntelytarpeesta ei saavuteta sen paremmin 
lainvalmistelussa kuin lainsäätämisvaiheessakaan. 
 

Kuten hallituksen esityksessä s. 26/11 todetaan, prostituutioon liittyy parituksen ohella 
usein muuta rikollisuutta, esimerkiksi väkivaltarikollisuutta ja kiristystä. Prostituoitujen 
asema on heikkoja heidän seksuaalisen itsemääräämisoikeutensa tosiasiallisesti rajoitettu. 
Prostituution yleistyminen voi aiheuttaa vääristynyttä suhtautumista naisten 
seksuaalisuuteen ja prostituutio sellaisenaan voi vaikuttaa kielteisesti sukupuolten väliseen 
tasa-arvoon. Seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi myös yleisten paikkojen 
ulkopuolella voisi vähentää prostituutiota. 
 

Hallituksen esityksessä seksuaalipalvelujen oston kriminalisointia puolletaan myös sillä 
perusteella, että Palermon sopimuksen lisäpöytäkirja velvoittaa jäsenvaltioita 
vaikuttamaan ihmiskauppaa ja paritusta vähentävästi ja korostetaan sitä, että lisäpöytäkirja 
on merkittävä velvoittaessaan ensimmäistä kertaa jäsenvaltioita etsimään keinoja, joilla 
voitaisiin vaikuttaa seksuaalipalvelujen kysyntää ja tarjontaa vähentävästi. Samaan 
suuntaan vaikuttaisi tosin myös seksuaalipalvelujen myymisen kriminalisointi, mutta sen 
osalta hallituksen esityksessä on tultu siihen lopputulokseen, että kriminalisoinnista 
aiheutuisi enemmän haittoja kuin hyötyjä. 
 

Hallituksen esityksen kanta vain seksuaalipalvelujen oston kriminalisoimisesta perustuu 
perus-ja ihmisoikeuksiin laajasti ymmärrettynä. Palermon sopimuksen lisäpöytäkirjan 
epäsuoran velvoitteen ohella mietinnössä päädytään siihen, että 

prostituutio on ihmisarvoa loukkaava ilmiö, jossa toinen ihminen maksua vastaan käyttää 
toista, heikommassa asemassa olevaa ihmistä välineellisesti omien tarpeidensa 
tyydyttämiseen. Tätä yhteiskunnan ei pidä hyväksyä, vaan päinvastoin osoittaa, että se on 
yhteiskunnassa vallitsevien arvojen vastaista sinällään. Tässä katsantokannassa prostituutio 
nähdään yhteiskunnan epätasa-arvoisiin rakenteisiin liittyvänä, sukupuolittuneena ilmiönä, 
jossa seksuaalipalvelujen myyjinä pääsääntöisesti ovat naiset ja ostajina pääsääntöisesti 
miehet. Näin ollen ilmiötä on pyrittävä torjumaan osana tasa-arvoiseen yhteiskuntaan 
pyrkimisen tavoitetta. 
 

Ostamisen kriminalisoinnilla on kuitenkin myös huomattavia haittoja, joihin hallituksen 
esityksessäkin s. 26/11 - 27/1 viitataan. Salassa harjoitettu prostituutio voi lisätä parittajien 



 

 

valtaaja väärinkäytöksiä prostituoituihin nähden. Kriminalisointi voisi vähentää 
prostituoitujen halukkuutta hakeutua lääkärintarkastuksiin. 
 
Ennen kaikkea seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi voisi vähentää selvästi 
parituksen - joka on mietinnönkin mukaan periaatteellisesti ja käytännöllisesti 
prostituutiota suurempi ongelma - selvittämismahdollisuuksia esitutkinnassa. Ostajaa ei 
voitaisi nykyiseen tapaan kuulla asiassa todistajana. Tältä osin hallituksen esityksessä (s. 
57/1) ollaan toiveikkaita: "Tässä esityksessä ehdotetaan, että ihmiskaupan, törkeän 
ihmiskaupan ja törkeän parituksen esitutkinnassa voitaisiin käyttää telekuuntelua. Tämä 
lisäisi ihmiskauppa-ja paritusrikollisuuden selvittämismahdollisuuksia. Jäljempänä luvussa 
9.8. on katsottu todennäköiseksi, että seksuaalipalvelujen ostamisen tutkiminen tapahtuisi 
lähinnä ihmiskauppa- tai paritusrikollisuuden yhteydessä. Telekuuntelua koskeva 
muutosehdotus johtaisi siihen, että ostajilta saatujen tietojen merkitys vähenisi, koska 
ihmiskaupan ja törkeän parituksen esitutkinnassa voitaisiin käyttää telekuuntelua." 
 
Itse en olisi aivan varma siitä, riittävätkö pakkokeinolain 5 a luvun mukaiset 
telepakkokeinot korvaamaan prostituoiduilta ja heidän asiakkailtaan saadut tiedot 
parituksesta. Nykyinen oikeuskäytäntö viittaa siihen, että ainoa todellinen näyttö 
parituksesta on saatavissa todistajanäyttönä prostituoiduilta ja heidän asiakkailtaan. 
Ainakinparitusrikosten esitutkinnan tosiasialliset mahdollisuudet olisi turvattava vuoden 
2005 uudistuksen yhteydessä. Pahimmillaan ostamiskriminalisointia ei juuri sovellettaisi, ja 
samalla näytön hankkiminen paritusjutuissa hankaloituisi entisestään. 
 

Hallituksen esityksen (s. 64/11) logiikka on, että jo tässä vaiheessa varauduttaisiin entistä 
tehokkaammilla pakkokeinoilla tutkinnan vaikeutumiseen vuoden 2005 uudistuksen 
jälkeen: "Myöhemmin ehdotettavan seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoinnin 
toteutuessa ostamisesta epäilty ei sen jälkeen luultavasti anna tietoja, jotka helpottaisivat — 
ostamiseen nähden vakavampina pidettävien — ihmiskaupan ja parituksen selvittämistä. —
(M)yös seksuaalipalvelujen myyjällä voi olla syynsä olla antamatta tietoja, jotka 
helpottaisivat ihmiskaupan tai parituksen taikka seksuaalipalvelujen ostamisen 
selvittämistä." 
 

Huomauttaa voidaan vielä siitä, että päädyttäessä torjumaan seksuaalipalvelujen myymisen 
kriminalisointi, hallituksen esityksessä (s. 63/1-11) käytetään täsmälleen päinvastaisia 
perusteluita. Perustelujen mukaan kriminalisointi "saattaisi myös vähentää prostituoitujen 
halukkuutta toimia todistajina esimerkiksi paritusta koskevissa oikeudenkäynneissä. — 
Myös näytön saaminen prostituutiosta on vaikeaa ja edellyttänee useimmissa tapauksissa 
joko prostituoidun tai 
seksuaalipalvelun ostajan tunnustusta. Tämän näytön saaminen vaikeutuisi edelleen, jos 
myös seksuaalipalvelujen myyminen olisi seksuaalipalvelujen ostamisen ohella 
rangaistavaa." 
 

Yleisesti ottaen hallituksen esitystä voidaan tässä suhteessa arvostella siitä, että 
prostituution vähentämiseen pyritään yksinomaan rikossäännöksillä. Tehokkaampi 
prostituution torjunta edellyttäisi huomattavasti laaja-alaisempia toimia prostituoitujen 
tukemiseksi. Hallituksen esityksessä on jätetty mainintojen varaan se, että prostituutio siihen 
liittyvine ilmiöineen on Suomessa vahvasti ulkomaalaiskysymys. Tämä todetaan kyllä 
selvitettäessä prostituution ja parituksen nykytilannetta, mutta se ei näy kovinkaan pitkälle 
vietyinä ehdotuksina siitä, mitä lainsäädännöllisesti olisi erityisesti otettava huomioon, kun 
tarkoitus on ensisijaisesti torjua ja vähentää ihmiskauppaa, paritusta ja siihen liittyvää 
prostituutiota. 
 

Paritusrikosten selvittämistä epäilemättä edistäisivät tiedot, joita parituksen uhrit eli 
seksuaalipalvelujen myyjät voisivat antaa rikoksia tutkittaessa ja esiintyessään 
oikeudenkäynnissä todistajina. Nyt tilapäisesti Suomessa oleskelevien virolaisten ja 
venäläisten prostituoitujen intressissä ei ole avustaa poliisia tutkinnassa. Kuten hallituksen 
esityksessä (s. 28/11) todetaan, perusteltu epäily seksuaalipalvelujen myymisestä on ollut 
vuodesta 1999 alkaen yksi ulkomaalaislain 37 §:n 1 momentissa tarkoitettu käännyttämisen 
peruste (ks. myös vireillä oleva HE 28/2003 vp), joka sinälläänkin on omiaan saattamaan 
prostituoituja entisestään alisteisempaan asemaan ja parittajien välitettäviksi, mutta se on 
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myös peruste, joka nostaa seksuaalipalvelujen myyjien kynnystä olla missään tekemisissä 
poliisin kanssa. 
 

Tilanteen korjaamiseksi voisi olla syytä harkita käännytysperusteiden tarkistamista tältä 
osin. Samalla olisi syytä harkita telepakkokeinojen käytön laajentamista koskemaan myös 
perustunnusmerkistön mukaista paritusta, jotta rikosprosessissa ei tarvittaisi nykyisessä 
määrin henkilötodistajia. Nämä toimenpiteet olisivat parasta "todistajansuojelua" 
prostituoidulle. 
 

3. Yksityiskohtaiset huomiot lakiehdotuksista 
 

Rikoslain 20 luvun 9 ja 9 a § - Paritus ja törkeä paritus 
 
Paritussääntelyyn kohdistuu sekä kansainvälisiä että kansallisia muutospaineita. Nykyistä 
rangaistusasteikkoa voidaan pitää matalana ottaen huomioon parituksen entistä 
ammattimaisempi ja järjestäytyneempi luonne. Rangaistuskäytäntö parituksesta on 
ilmeisesti koventunut viime vuosina joka tapauksessa, kuten hallituksen esityksessäkin (s. 
19/11) todetaan. Pakkokeinojen käyttömahdollisuudet ovat vähäiset. Vaikka kansainväliset 
sopimukset edellyttävät vain lasten entistä tehokkaampaa suojelua joutumiselta parituksen 
kohteeksi, prostituoitujen tehostettu suojelu on myös erittäin tärkeä sääntelytavoite 
arvioitaessa paritussäännöksiä. 
 

Meillä esiintyvä paritus toimii usein aivan tietyn mallin mukaan. Venäläinen matkatoimisto 
järjestää viikon linja-automatkoja venäläisnaisille esimerkiksi Valkealan tai Myllylammen 
motelleihin tai Kotkaan niin sanottuun "Punaiseen taloon". Matkanjärjestäjä hankkii naisille 
matkustusasiakirjat ja on vuokrannut mainitut tilat Suomesta. Erityisongelmia on aiheutunut 
suomalaisen kiinteistönomistajan vastuun arvioimisessa. 
Paritusta koskevassa oikeuskäytännössä erityisen tulkinnanvaraiseksi on ensinnäkin 
osoittautunut tilanne, jossa majoitusliikkeen pitäjä majoittaa prostituoituja, joita asiakkaat 
majoitusliikkeestä hakevat muualla tapahtuvaa maksullista sukupuoliyhteyttä varten. 
Tällainen majoittaminen saattaa muodostaa pääosan majoitusliikkeen toiminnasta. Kun 
sukupuoliyhteys tai muu paritussäännöksen mukainen teko kuitenkin tapahtuu muualla kuin 
majoitusliikkeessä, majoittajan toimintaa ei voitane pitää säännöksen nykyisen sanamuodon 
mukaisena huoneen tai muun tilan järjestämisenä. 
 

Ehdotetun paritussäännöksen 1) kohdan loppuosaa, jossa kriminalisoitaisiin prostituoidun 
majoittaminen silloin kun sillä olennaisesti edistetään prostituutiota, voidaan pitää 
perusteltuna. Soveltamisen osalta voi kuitenkin olla syytä korostaa hallituksen esityksessä s. 
86.1 esille tuotuja seikkoja tekotapatunnusmerkin rajoittavasta tulkinnasta. Käytännössä 
ehdotetun säännöksen olennaisuusvaatimus edellyttäisi, että prostituoitujen majoittaminen 
muodostaa merkittävän osan majoittajan liiketoiminnasta. Prostituoidullakin on oikeus 
käyttää hotelli- tai muita huoneita majoittumiseen. 
 

Sen sijaan paritussäännöksen soveltamisalan toinen käytännön ongelma jää edelleen 
epämääräisesti säännellyksi. Ongelmana on ollut se, voidaanko paritussäännöksen 
sanamuodon mukaisena hyödynhankkimistarkoituksena pitää sitä, että prostituoidulle 
vuokrataan hotelli- tai motellihuone tai asunto normaalilla käyvällä hinnalla. Säännöksen 2) 
kohtaan tehtäisiin lisäys, jonka mukaan parituksena pidettäisiin sitä, että joku hankkiakseen 
itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä majoittaa henkilön, joka ryhtyy harjoittamaan 
prostituutiota. Hallituksen esityksen mukaan (s. 86/1) "jos majoitushuonetta käytetään siellä 
harjoitettavaan prostituutioon, majoittajan toimintaa on mahdollista pitää kohdan alkuosassa 
tarkoitettuna huoneen tai muun tilan järjestämisenä prostituutiota varten. Rangaistavuutta 
on arvioitava tällöin esimerkiksi nykyistä sanamuotoa koskevassa hallituksen esityksessä 
(HE 6/1997 vp, s. 187) esitetyn valossa. Siellä todetaan rangaistavuuden piiriin kuuluviksi 
muun muassa tapaukset, joissa on kysymys prostituoidun hyväksikäyttämisestä, esimerkiksi 
tavallista korkeamman majoitusmaksun muodossa." 
 

Yleensä näissä tapauksissa on oikeuskäytännössä ajateltu, että välitön 
hyödynhankkimistarkoitus merkitsee todella jonkinlaista ylimääräistä taloudellista hyötyä 
tai ainakin sitä, että prostituoitujen majoitustoiminta muodostaa merkittävän osan 



 

 

liiketoiminnasta. Muussa tapauksessa kyse on välillisestä hyötymisestä prostituutiosta. 
Satunnainen ja normaalihintainen hotellihuoneen vuokraaminen, taksimatkan 
suorittaminen tai muiden palvelujen tarjoaminen henkilölle, jonka epäilee käyttävän sitä 
prostituutioon, ei liene parittamista. Säännöksen perusteluja tulee mielestäni ehdottomasti 
täsmentää. 
 

Keskeisenä uutena keinona parituksen ehkäisemiseksi ehdotetaan lisäksi prostituutiota 
koskevan markkinoinnin kriminalisointia esimerkiksi päivä- tai iltapäivälehdissä tai 
Internetissä. Ehdotukseen ei sisällöltään ole juuri huomauttamista. Kolmen vuoden 
vankeuteen ulottuva vankeusrangaistusuhka tosin vaikuttaa melko korkealta. 
Lakivaliokunnan voisi olla syytä huomauttaa, että näissä tapauksissa lehden päätoimittajan 
tahallisuuden arvioinnille on pantava erityistä painoa, ja yleisesti ottaen teon toisenlainen 
luonne kuin muussa parituksessa tulee ottaa rangaistuksen 
mittaamisessa huomioon. Samaan seikkaan ja muihin korostettaviin rangaistavuuden 
rajauksiin kiinnitetään huomiota myös hallituksen esityksen s. 88/I-89/II. 
 

Rikoslain 25 luvun 3 ja 3 a § - Ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa 
 

Ihmiskaupan osalta Suomella on kansainvälisiä velvoitteita, jotka on implementoitava. 
Selkeimpiä kriminalisointien laajentamistarpeita merkitsevät ns. Palermon yleissopimus 
(2000), YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (1990), DLO:n lapsityötä koskeva 
yleissopimus (1999) ja ennen kaikkea Euroopan unionin puitepäätös ihmiskaupan 
torjunnasta (2002). Viimemainittu sisältää yksityiskohtaiset määräykset ihmiskaupan 
torjunnassa käytettävistä säännöksistä. 
 

Työryhmä esittää ihmisryöstöä koskevan rangaistussäännöksen muuttamista ihmiskauppaa 
koskevaksi ja törkeän tekomuodon lisäämistä lakin. Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
koskisi kumpaakin. Ehdotukset ovat ilmeisen tarpeellisia ja kiistattomia, olkoonkin, että itse 
ilmiöitä ei Suomessa ole voitu todeta esiintyvän samassa mittakaavassa kuin tietyillä muilla 
raja-alueilla Euroopassa. Suomessa ihmiskauppa liittyy nimenomaan prostituutioon, kuten 
hallituksen esityksessäkin todetaan. Hallituksen esityksen perustelujen yksityiskohdissa on 
kuitenkin vielä toivomisen varaa. 
 

Suomen voimassa olevassa rikoslaissa ei ole nimenomaisia säädöksiä ihmiskaupasta. 
Lähinnä sovellettavissa olevia rikoslain säännöksiä ovat nykyisin vapaudenriistoa, törkeää 
vapaudenriistoa ja ihmisryöstöä koskevat rikoslain 25 luvun säännökset ja paritusta koskeva 
saman luvun 9 §. Käytännössä paritusta koskeva sääntely lienee ensisijainen, jos 
tutkittavaksi tulisi ihmiskaupaksi luokiteltavissa oleva rikos. 
 
Yhtenä syynä sille, että ihmiskaupasta ei ole säännöksiä, on eri kansainvälisissä 
sopimuksissa esitettyjen ihmiskauppamääritelmien epämääräisyys. Nyt esitettävä säännös ei 
ole juuri yksiselitteisempi. Ihmiskaupasta tuomittaisiin se, joka "käyttämällä hyväksi toisen 
riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa, erehdyttämällä toista, maksamalla korvauksen toista 
vallassaan pitävälle henkilölle tai ottamalla vastaan sellaisen korvauksen" "ottaa toisen 
valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen 
saattamisekseen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi tai pakkotyöhön tai muihin 
ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi 
taloudellisessa hyötymistarkoituksessa". Yritys olisi rangaistava. Ihmiskaupasta 
tuomittaisiin vankeutta vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 
 

Ongelma ei ole hallituksen esityksen kotimaisessa valmistelussa. Muun muassa Euroopan 
unionin puitepäätöksessä ihmiskaupan torjunnasta (2002/629/YOS, EY VL N:o L 203, 
1.8.2002, s. 1) tarkoituksena oli yhtenäistää ihmiskauppaa koskevat määritelmät, mutta 
puitepäätöksessä käytetään niinkin epämääräisiä ilmauksia kuin "harhaanjohtaminen, vallan 
väärinkäyttö sekä maksujen tai etuisuuksien antaminen tai vastaanottaminen suostumuksen 
saamiseksi henkilöltä, jonka hallinnassa toinen henkilö on". 
 
Lakivaliokunnan mietinnön perusteluissa voisi olla syytä täsmentää käsitteiden sisältöä tai 
korostaa sitä, että suhteessa paritussäännökseen ihmiskauppasäännöksen avoimia käsitteitä 
on syytä tulkita suppeasti. Hallituksen esityksen mukaan (s. 93/1) 
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riippuvainen asema voi johtua "esimerkiksi perhe-, sukulaisuus-, työ-, vuokra- tai 
velkasuhteesta taikka oleskelusta jossain laitoksessa. Se voisi olla myös huumausaineen 
käyttäjän riippuvuutta huumausaineen toimittajasta.". Turvattomassa tilassa henkilö voi olla 
"esimerkiksi vaikean taloudellisen tilanteen, asunnottomuuden, vakavan sairauden, 
päihteiden käytön, nuoren iän tai pakolaisuuden vuoksi. Myös lähiomaisen vakava sairaus 
tai päihteiden käyttö voi johtaa henkilön turvattomaan tilaan". 
 

Tekotapojen osalta "värvääminen" tarkoittaisi "henkilön houkuttelemista tai pyytämistä". 
"Kuljettaminen" tarkoittaa kaikenlaista henkilön siirtämistä paikasta toiseen kaikissa 
matkan vaiheissa, siis myös esimerkiksi saattamista lähtöpaikasta johonkin välietappiin. 
Henkilön vastaanottaminen koskisi yhtä lailla matkan välivaiheessa kuin lopullisessa 
kohteessa tapahtuvaa vastaanottamista. "Henkilön majoittaminen" tulisi kysymykseen 
matkalla tai perille saavuttua. (Ks. HE s. 95/I-II). 
 
Ongelmalliseksi näin laajat määritelmät ja niiden luonnehdinnat muuttuvat, kun vielä 
otetaan huomioon paritussäännöksen suhde ihmiskauppasäännökseen. Tältäkin osin 
hallituksen esitys (s. 100/11) on melko suurpiirteinen: "Jos parituksen kaltaisessa tilanteessa 
ihmiskaupan muut tunnusmerkit — käytetyt keinot ja tekotavat — ovat olemassa, 
ihmiskauppasäannöstä on pidettävä ensisijaisena paritussäännöksiin, myös ehdotettuun 
törkeään paritukseen nähden. Paritus voi myös muuttua ihmiskaupaksi, jos prostituoitu 
käyttäen ihmiskauppasäännösten mukaisia keinoja saadaan jatkamaan toimintaansa". 
 
Ottaen huomioon ihmiskaupan perustunnusmerkistön rangaistusasteikko (4 kk - 6 v 
vankeutta), rikoksen tunnusmerkkien täsmentämisessä hallituksen esityksen perustelujen 
tasolla on toivomisen varaa. Muussa tapauksessa parituksen ja ihmiskaupan väliseksi eroksi 
jää ainoastaan määräysvallan laajuuden arvostuksenvarainen arviointi. Tosiasiassa paritusta 
koskevien säännösten soveltamisala ilmeisesti supistuisi selvästi ja tapaukset arvioitaisiin 
jatkossa ihmiskauppana. 
 
 

Eduskunnassa, 6.5.2004 

 
Ari-Matti Nuutila 
Rikosoikeuden professori, Turun yliopisto 
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HE 34/2004 vp laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 
 

Pyydettynä kommenttina lakiesitykseen lausumme seuraavaa: 
 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen on seksuaalisen väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhrien ja 
heidän läheistensä auttamiseen erikoistunut valtakunnallinen järjestö. Työssämme kohtaamme tässäkin 
lakiesityksessä käsiteltäviä ongelmia varsin usein. 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on hyvin 
valmisteltu ja useimmista siinä esitetyistä näkökohdista on helppo olla samaa mieltä lainvalmistelijoiden ja 
lakivaliokunnan näkemysten kanssa. Kansainvälisten sopimusten mukaiset vaatimukset on hyvin 
huomioitu esityksessä, ja lakiehdotukset ovat oikean suuntaisia. Paritus ja ihmiskauppa ovat rikoksia, 
joiden osalta myös niiden törkeät tekomuodot ovat välttämättömiä Suomenkin lainsäädännössä jo 
enimmäisrangaistusvelvoitteidenkin takia. 
 

Järjestäytyneen rikollisuuden tunnistaminen ja jäljittäminen näissä rikoksissa televalvonnan, etsinnän ja 
takavarikon avulla lain suomin keinoin toivottavasti parantaa kiinnijäämisriskiä, vähentää piilorikollisuutta 
ja lisää myös kansalaisten turvallisuutta. Ongelmaksi yhä silti jäänee ylimääräisen tiedon käyttö, jolta 
tuskin tullaan välttymään rikostutkinnassa vastaisuudessakaan. 
 

Rangaistusasteikkojen korotukset eräiden rikosten osalta ovat yleistä oikeustajua myötäileviä uudistuksia, 
mutta olisimme toivoneet rangaistusasteikkoa korotettavan huomattavasti enemmän erityisesti rikoslain 20 
luvun 8 §:n osalta (Seksuaalipalveiujen ostaminen nuorelta). Raiskauskriisikeskus Tukinaisen näkemyksen 
mukaan nuorten eli alle 18-vuotiaiden käyttö prostituoituina, mistä tässä rikoksessa on pohjimmiltaan 
kyse, tulisi olla huomattavasti ankarammin rangaistavaa eikä sakkorangaistuksen salliminen 
minimirangaistuksena tästä rikoksesta ole mielestämme oikeansuuntaista kriminaalipolitiikkaa. 
 

Prostituution sääntely Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjassa on jätetty kansallisesti säädeltäväksi. 
Ihmisoikeuksien kannalta kaikki ihmisten ja erityisesti naisten ja lasten hyväksikäyttö ymmärretään myös 
Suomessa yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavaksi, ihmisarvoa loukkaavaksi, vakavaksi rikollisuudeksi. 
Rikosten rangaistusasteikkojen mielestämme tulisi siksi olla kohtuullisen 



 

 

ankaria. Sakkorangaistus minimirangaistuksena ei ole riittävän uskottava kannanotto vakavaan ri-
kollisuuteen. Ihmiskauppa rikoksena perusmuotoisenakin on ihmisoikeuksien, erityisesti naisten ja lasten 
oikeuksien kannalta erittäin vakava rikos, josta minimirangaistuksen tulisi olla huomattavasti korkeampi 
kuin vain 4 kuukautta vankeutta. Rangaistuslajeihin ja -asteikkoihin tulisikin nyt kiinnittää tehostetusti 
huomiota. 
 

Rikoslain 17 luvun uudistukset 18 §:n, 18 a §:n, 18 b §:n ja 19 §:n osalta ovat lain soveltamista sel-
keyttäviä. On toivottavaa, että myös näitä koskevien rikosten valvonta ja tutkinta tehostuvat. Ras-
kauttamisperusteet ovat hyvin perusteltuja. Lapsipornografian kriminalisointi vastannee melko hyvin 
lasten oikeuksien yleissopimuksen valtioille suunnattuja toimintavelvoitteita. Väkivallan osalta on 
kuitenkin hyvä muistaa nollatoleranssi. Väkivalta ei voi aina tulla arvioiduksi vain sen 'fyysisen 
vakavuuden' pohjalta. Lapsen käyttö pornografiassa jo sinänsä loukkaa lapsen oikeuksia. Pornografia voi 
hyvin eri tavoin olla ihmisarvoa alentavaa, nöyryyttävää ja ihmisen kehitystä vaurioittavaa. Erilaisten 
videotallenteiden ja valokuvien valmistaminen, käyttö ja levittäminen ilman asianomistajan lupaa on 
kokemuksemme mukaan lisääntymään päin seksuaalirikollisuudessa, joten kriminalisointiin on nyt 
asianmukaista kiinnittää erityistä huomioita. 
 

Rikosprosessin tarkistamistyöryhmän lakiesitys koskien avustajan määräämistä myös rikoslain 21 luvun 1 
- 6 §:ssä tarkoitetussa rikosasiassa on erittäin hyvä asianomistajan oikeusturvan kannalta. Uudistus myös 
osaltaan toivottavasti edesauttaa asianosaisten yhdenvertaista kohtelua rikosprosessissa kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten mukaisesti. 
 
 

Helsingissä, toukokuun 12. päivänä 2004 
 
 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen 

Riitta Raijas 
väliaikainen toiminnanjohtaja, psykologi 

Riitta Silver 
lakimies, VT 



 

 

 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle Lastenpsykiatrian erikoislääkäri 
Raisa Cacciatore, Väestöliitto 
26.5.2004 

Asia: HE 34/2004vp 
 
1. Ehdotus sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseksi; 

ehdotettu RL17:18.5 
2. Ehdotus sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan, lasta esittävän, kuvan 

hallussapidoksi; ehdotettu RL17:19.2 

Kannanotto: HE:ssa on esitetty, että suojaikärajaksi tulisi 16 vuotta. Tätä ei voi hy-
väksyä, suojaikärajan tulee olla 18 vuotta. 

 
Perustelut: 

 

(1) Lasten-ja nuorisopsykiatrian näkökulma 
(2) YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) 
(3) Lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen lisäpöytäkirja 
(2000). 

(1) Lasten-ja nuorisopsykiatrian näkökulma 

Terveysnäkökulma: 

Lakiesityksen perusteluissa on vedottiin yhdyntöjen aloittamisiän suojaikarajaan 16v sekä mahdol-
lisuuteen avioitua ennen täysi-ikää 
 

Lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys tapahtuvat hitaasti, portaittain. Samoin seksuaalinen 
ja emotionaalinen kehitys. Terveen seksuaalisen kehityksen virstanpylväitä ovat mm. itsetyydytyksen 
alkaminen, ensimmäiset seurustelukokemukset, ja suudelmat. Kypsyminen yhdyntöihin tapahtuu vasta 
varhaisaikuisuudessa: vajaat 50% tytöistä on kokenut ensimmäisen yhdyntänsä 17-vuotiaana ja 50% 
pojista vasta 18-vuotiaina. Avioliiton solmiminen on osa normaalia, tervettä sosiaalista ja emotionaalista 
kehitystä. Sekä yhdynnät että avioliitto ovat ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä 
tutkimusten mukaan edistäviä asioita ja kuuluvat ihmisistä suurimman osan normaaliin elämään. 
Ihmisen osallistumista pornografiaan tai prostituutioon ei voida rinnastaa terveen seksuaalisen tai 
sosiaalisen kehityksen virstanpylväisiin, eikä normaaliin ihmiselämään. Ne todennäköisesti myös 
vaarantavat ihmisen psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja seksuaalista terveyttä. Näiden asioiden ver-
taaminen toisiinsa on absurdia. 
 

Ikään kuin se, että 7-vuotiasta 50% on oppinut ajamaan polkupyörää, oikeuttaisi sanomaan että 6-
vuotiaille täytyy heidän halutessaan sallia motocrossiin osallistuminen. 
 

Kehitysnäkökulma: 
 

Lakiesityksen perusteluissa on vedottu siihen, että 16v täyttänyt voisi antaa pätevän suostumuksensa 
tulemiseen kuvatuksi pornografisiin kuviin sekä kuvien hallussapitoon. 
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Ihmisaivojen kehitys on hidasta. Murrosiässä itsenäistymisvietti vahvistuu, jolloin lapsella on voimakas 
veto pois vanhempien perheen alaisuudesta kohti itsenäistä elämää. Voimakas elämyshakui-suus ja 
riskinottohalu alkavat korostua keskimurrosiässä (12-15v tytöillä ja 13-16v pojilla), jolloin esimerkiksi 
näpistely, tupakka- ja alkoholikokeilut voimakkaasti lisääntyvät. Halu näyttää omaa pätevyyttään ja 
rohkeuttaan ikätovereilleen, sekä halu miellyttää heitä on suurimmillaan. Ymmärrys omien tekojen laaja-
alaisista vaaroista, terveysriskeistä, pitkäaikaisvaikutuksista ja omasta vastuusta kehittyvät hitaammin ja 
myöhemmin (samaan aikaan frontaaliaivokuoren voimakkaan kehityksen kanssa). Tämän takia on 
määritelty täysi-ikäisyys 18-vuotta. Sitä ennen lapsi ei saa muissakaan asioissa tehdä merkityksellisiä 
riskialttiita toimia, kuten ajaa autoa tai ottaa velkaa tai tehdä juridisia päätöksiä tai pelata rahapelejä tai 
ostaa tupakkaa tai alkoholia, joiden terveysriskejä hän ei voi vielä ymmärtää. 
 

Ei ole mitään järkeä väittää, että lapsi voisi ymmärtää pornokuvissa esiintymisen yhteiskunnallisia riskejä, 
muuta merkitystä tai pitkäaikaisvaikutusta itselleen ja omalle tulevaisuudelleen. Ei ole mitään syytä asettaa 
lapsia alttiiksi joutumiselle pornokuviin juuri siinä kehitysvaiheessa 16-18v kun vastuun taju on vielä 
heikko suhteessa riskinottohaluun, ja lapsi on helposti painostettavissa tai ym-päripuhuttavissa. 
Esimerkiksi rakastetun kahden kesken lausumat sanat "Jos rakastat minua todella, suostut tähän!" samoin 
kuin kaveriporukassa lausutut sanat "Et uskalla!" saavat helposti monet nuoret suostumaan asioihin joita he 
katuvat jälkeenpäin. Samoin yleiset ensimmäiset alkoholinkäyttö-kokeilut juuri tässä iässä johtavat 
harkintakyvyn laskuun humalassa. 
 

Nuoruusiässä valitaan itsenäisen elämän strategioita, mutta kokemusta ei ole vielä juuri mistään, saati 
riskiarviokykyä. Tästä voi olla vakavat seuraukset koko aikuisuuden ajalle. Tilastoista nähdään, että 
rikollisuus, riippuvuudet, syömishäiriöt, masennus, teiniraskaudet, vammautuminen tai sukupuolitaudin 
saaminen alkavat nimenomaan murrosiässä. 
 
Itsemääräämisoikeusnäkökulma: 
 

Vanhemmat yhdessä yhteiskunnan kanssa ovat vastuussa lapsen ja nuoren terveestä kasvusta ja ke-
hityksestä täysi-ikäisyyteen saakka. Vasta silloin nuori aikuinen saa täyden itsemääräämisoikeuden. 
 

Itsemääräämisoikeutta annetaan lapselle vähän kerrallaan siten, että vastasyntyneellä sellaista ei ole vielä 
lainkaan, ja kehityksen ja kypsymisen myötä vanhemmat antavat yhä enemmän vastuuta, päätäntävaltaa ja 
itsemääräämisoikeutta lapselleen. Täsmälleen synkronisesti, ajan funktiona, vanhempien (ja yhteiskunnan) 
vastuu, päätäntävalta ja määräämisoikeus lapseen vähenevät. Jos lapsi tai nuori kuitenkin vaarantaa 
terveyttään, aikuisen tehtävänä on rajoittaa lapsen/nuoren itsemääräämisoikeutta ja lisätä omaa 
valvontaansa turvatakseen terve kasvuja kehitys. Tämä vastuu päättyy vasta täysi-ikäisyyteen. Näin 
yrityksen ja erehdyksen tietä, aikuisen valvonnassa, vastuuntaju ja oikeustajuja riskienhallinta lisääntyvät. 
 
Lasten itsemääräämisoikeutta ei pidä lisätä (eikä siis aikuisten valvontavastuuta vähentää) missään 
vakavasti psyykkistä, fyysistä, sosioemotionaalista tai seksuaalista terveyttä mahdollisesti riskeeraavissa 
asioissa, joita pornobisnekseen tai pornokuvauksiin osallistuminen ehdottomasti ovat. Tämä siitä syystä, 
ettei lapsella voi olla oikeutta päättää asioista joiden riskejä he eivät voi ymmärtää ja joihin heidät on 
helppoa ylipuhua, painostaa, lahjoa tai yllyttää. 
Lasten ja nuorten seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että heillä on ehdoton oikeus 
erityissuojeluun ja loukkaamattomaan kasvuun ja kehitykseen koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. 
Lainmuutoksen tarpeellisuudesta: 
 

Kenen tarpeita kyseinen lainmuutos palvelisi? Nuoret ovat keskimäärin 17-18-vuotiaina vasta ottamassa 
ensimmäisiä hapuilevia askeleitaan yhdyntöjen aloittamisen tiellä, suuri osa ei vielä sitäkään. Nuorilla ei 
ole mitään tarvetta kuvata seksuaalisia kokeilujaan. Heidän seksuaalinen kehityksensä tarvitsee asiallista ja 
korkeatasoista seksuaalikasvatusta, korkeatasoisia ja saatavilla olevia seksuaa-literveyspalveluja sekä 
riittäviä ehkäisyvälineitä sukupuolitautien ja suunnittelemattomien raskauksien ehkäisyyn. Lapset ja nuoret 
eivät ole se ihmisryhmä joka kaipaa lisää tai nuorempaa pornografista materiaalia tarjolle tai lupaa kuvata 
toisiaan. On absurdia ajatella että heillä olisi suurta tarvetta pornokuviin iässä, jossa vasta osa on kypsynyt 
edes ensimmäiseen yhdyntään. Ketä siis lainmuutos palvelisi? 
 

Päinvastoin, nuorten kehittymässä oleva seksuaalisuus tarvitsee lainsäädännöllistä suojaa jotta he eivät 
tulisi hyväksikäytetyiksi. Nyt, kun laki kieltä alle 18-vuotiaiden kuvaamisen, on sellaisellakin nuorella, 
joka kypsymättömyyttään tai ajattelemattomuuttaan on suostunut kuvattavaksi, edes lain turva takanaan, 
että voi vaatia kuvat myöhemmin hävitettäviksi laittomina. 
 

Yhteenvetona: 
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Esitetyn lainmuutoksen takana ei ole lasten tai nuorten etu vaan kaupallisten tahojen tarve saada yhä 
nuorempia ihmisiä mukaan pornobisnekseen. Tälläkään hetkellä siihen liittyvää lainsäädäntöä ei pystytä 
riittävästi valvomaan, joten resursseja valvoa tätä uutta hyväksikäytölle altistavaa kohtaa ei varmasti ole. 
Nuorten toisistaan ottamat alastonkuvat eivät ole olleet suuri ongelma tähän saakka, mutta lainmuutoksen 
kautta olisi helppoa houkutella toisia nuoria ansaitsemaan rikollista rahaa myymällä hankkimiaan kuvia 
ulkopuolisille. Lainmuutos olisi myös täysin vastakkainen verrattuna aiempiin STAKES:in ja STM:n 
linjoihin pyrkiä entisestään tiukentamaan naisiin ja lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa ja pornobisnestä 
monin ehkäisyohjelmin. 
 

Aikuisten on taattava lasten ja nuorten turvallisuus koko kehityksen ajan. Oman ymmärryksen ja aivojen 
aikuistumisen kasvulle on annettava aikaa ja aikuisten, perheen, yhteisön ja lain tehtävä on tukea tässä 
toinen toisiaan. Täysi-ikäisyys on vasta 18-vuotiaana, eikä ole mitään syytä muuttaa tätä. 
 
(2) YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) 
 

Lapsen oikeuksien yleissopimus on alle 18-vuotiatita koskeva ihmisoikeussopimus (vrt. arikla 1). Vain 
yhdessä kohdin siinä on alle 18-vuotiaiden osalta tehty poikkeus eli artiklassa 38(2), jonka mukaan 15 
vuotta täyttäneet voivat osallistua aseellisiin selkkauksiin. Muutoin lapsen oikeuksien yleissopimuksessa 
pidetään kiinni alle 18-vuotiaan suojelemisesta. 
 

Yleissopimuksessa säädetään kategorisesti siitä, että sopimusvaltiot sitoutuvat suojelemaan lasta kaikilta 
seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta (artikla 34). Täten lasten hyväksikäyttö pornografisissa 
esityksissä ja aineistoissa on yksiselitteisesti kiellettyä. Suojaikäraja on tältäkin kohden lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen mukaan 18 vuotta. 
 
Näin ollen myös puheena olevassa hallituksen esityksessä on pitäydyttävä mainitussa lähtökohdassa eli 
siinä joka sisältyy yleissopimuksen 34 artiklaan. Jäsenvaltiot ovat sidottuja siihen niin sisällöllisesti kuin 
ikärajasääntelyn osalta. 
(3) Lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen lisäpöytäkirja (2000) 
 

Lapsen oikeuksien yleissopimukseen liittyy kaksi valinnaista pöytäkirjaa vuodelta 2000. Toinen näistä 
pöytäkirjoista koskee lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa. Se on tullut kansainvälisesti 
voimaan 18.1.2002, ja Suomi on sen allekirjoittanut vuonna 2000. Tämä lisäpöytäkirja lähtee suojaikärajan 
osalta siitä, mistä lapsen oikeuksien yleissopimuksen artikla 34. Näin ollen alle 18-vuotiaita ei voi käyttää 
niihin tarkoituksiin, joista lisäpöytäkirjassa säädetään. Suomi on sidottu paitsi lisäpöytäkirjan sisällöllisiin 
artikloihin myös lisäpöytäkirjan taustaan ja tarkoitukseen. On sanomattakin selvää, että jos Suomi haluaisi 
madaltaa po. ikärajaa 18 vuodesta 16 vuoteen, se tapahtuisi totaalisesti vastoin mainitun lisäpöytäkirjan 
perusideaa. 
 

Hallituksen esityksessä (sivu 78) vedotaan Euroopan Unionin puitepäätökseen, ei laisinkaan nyt puheena 
olevaan yleissopimuksen valinnaiseen lisäpöytäkirjaan. Tämä on tietysti sikäli ymmärrettävää, että 
otettaessa lukuun po. valinnainen lisäpöytäkirja ikärajan madaltaminen 16 vuoteen ei olisi laisinkaan 
juridisesti perusteltavissa. 
 

Hallituksen esityksessä esitetyt argumentit perustuvat väärille lähtökohdille. Kysymys ei voi olla siitä, että 
Suomessa 16 vuotta olisi suojaikarajana. Suojaikärajan on ehdottomasti oltava 18 vuotta. Epäselvyyttä 
asiasta ei oikeudellisesti ottaen ole - puhumattakaan niistä näkökohdista, joihin edellä jo viittasin 
lastenpsykiatrista näkökulmaa esitellessäni. 
 
Lopputulemat: 

1. Ehdotetussa RL 17:18.5:ssä on lähdetty siitä, että mainittu lainkohta tulisi käsittää kaikkiaan 5 
momenttia. Tätä ei yllä esitetyin perustein tule hyväksyä. Siksi 

 

ehdotettu viides momentti on kokonaisuudessaan poistettava ehdotetusta RL 
17:18:sta. 

 
Näin ollen säädettävän RL17:18:n tulee käsittää ainoastaan neljä momenttia eli ne, jotka nyt sisältyvät 
ehdotetun RL 17.18:n momentteihin 1, 2 ja 3 sekä 4. 

2. Ehdotetussa RL17:19.2:ssä on lähdetty siitä, että suojaikärajaan tehtäisiin poikkeus eli että 
suojaikärajaa voitaisiin madaltaa 18 vuodesta 16 vuoteen. Tätä ei edellä esitetyin perustein tule 
hyväksyä. Tämän takia 
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ehdotetun RL 17:19:n toinen momentti tulee kokonaisuudessa poistaa säädettävästä 
laista. 

 
Näin ollen säädettävän RL17:19:n tulee käsittää vain yksi momentti eli se, mikä nyt sisältyy 
RL17:19.1:ään. 

Helsinki 25.5.2004 
—. Kunnioittaen 

 
 
 

Raisa Cacciatore 
lastenpsykiatrian erikoislääkäri 
Lapsi-ja nuorisogynekologisen seuran varapuheenjohtaja 
Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikan asiantuntijalääkäri 

E D U S K U N T A  

Lakivaliokunta 
 
 
 

Asia:        Lausunto Hallituksen esityksestä HE 34/2004 vp laiksi rikoslain muuttami-

sesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Kiitän kunnioittaen mahdollisuudesta lausua asiakohdassa sanotusta hallituksen 

esityksestä ja samalla pahoittelen, etten aikatauluni vuoksi voi esittää siitä kuin lyhyen 

kommentin. 
 

Ehdotetut muutokset nykyiseen lainsäädäntöön liittyvät törkeiden tekomuotojen säätä-

miseen laittoman maahantulon järjestämiseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 

lasta esittävän kuvan levittämiseen ja paritukseen sekä ihmiskauppaa koskevan 

sääntelyn luomiseen. Nämä kaikki ovat tarpeellisia ja puollettavia uusia 

kriminalisointeja hallituksen esityksessä sanotuilla perusteilla. Myös 

parituskriminalisoinnin laajentaminen hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla (uusi RL 

9 § 1 kohta) on perusteltua. 
 

Hallituksen esityksen mukaan myös seksin oston (seksuaalipalvelujen ostaminen) kri-

minalisointi olisi perusteltua, mutta sitä koskevaa esitystä ei otettu mukaan hallituksen 

esitykseen. Oston kriminalisointiin on tarkoitus palata vuonna 2005. Käsitykseni mu-

kaan oston kriminalisoinnin lykkäämiseen ei ole perusteita vain siksi, että järjestyslain 

vaikutuksia ja muiden maiden kokemuksia seurattaisiin vuoden ajan. Seksin oston kri-

minalisoinnilla suojattavat hallituksen esityksestä ilmenevät oikeushyvät ovat pääosin 

toiset kuin järjestyslailla suojattavat oikeushyvät. Kriminalisointi vaikuttaisi todennäköi-

sesti toisaalta lyhyellä aikavälillä kysynnän vähenemisenä, mutta varsin 

todennäköisesti oston kriminalisoinnilla olisi tärkeää asenteita muokkaavaa vaikutusta, 

jota ei vuodessa voisi kuitenkaan saada tutkimustuloksia tai muuta lisätietoa. 

Varatuomari, asianajaja Kirsi Tarvainen HE 34/2004 vp 
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Näkemykseni siis on, että seksin oston kriminalisointi tulisi saattaa voimaan samalla 

kuin hallituksen esitys muiltakin osin. 

Hallituksen esitys laajentaisi myös poliisin käytössä olevia pakkokeinoja, mikä on osin 

perusteltua. Katson kuitenkin, ettei ole olemassa perusteita muuttaa pakkokeinolakia 

niin, että törkeä laittoman maahantulon järjestäminen lisättäisiin telekuuntelua koske-

vaan lain 5 a lukuun. Telekuuntelulla puututaan varsin syvälle yksilön perustuslaissa 

suojattuun viestintään ja yksityisyyteen, joiden rajoittamisen tulee olla osoitettu välttä-

mättömäksi demokraattisessa yhteiskunnassa. Rikoksia ei tule ilman selviä perusteita 

lisätä telekuuntelun piiriin. Oikeusministeriön työryhmän työn aikana, johon 

allekirjoittanut osallistui ja johon hallituksen esitys perustuu, ei 

asiantuntijakuulemisissa tai muutoin käynyt ilmi, että telekuuntelulla voitaisiin kovin 

todennäköisesti saada törkeän laittoman maahantulon järjestämisen tutkinnassa 

tarvittavaa tietoa. Teleliikenne tämän rikoksen osalta suurelta osin tapahtuu 

käytännössä suomalaisen telekuuntelun ulottumattomilla ulkomailla. Kun telekuuntelun 

ulottaminen myös tähän rikokseen ei ole välttämätöntä demokraattisessa 

yhteiskunnassa, katson, että sellaisesta pakkokeinojen laajennuksesta tulisi luopua. 
 

Telekuuntelun ulottaminen törkeää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän 

kuvan levittämiseen on perusteltua, koska kriminalisoinnin tarkoittamaa aineistoa levi-

tetään käytännössä verkossa. Telekuuntelu mahdollistaa verkossa levitettävän rikolli-

sen aineiston avaamisen ja siis todennäköisesti myötävaikuttaa rikoksen estämiseen 

tai selvittämiseen. Tältä osin on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että 

telekuuntelu mahdollistaa kuitenkin myös rikoksesta epäiltyjen puhelujen kuuntelun, 

mikä ei ole ollenkaan tarpeen käsillä olevan rikoksen tutkinnassa. Sellaista 

pakkokeinoa, joka sallisi vain verkossa liikkuvan tiedon avaamisen muttei 

puhelinkuuntelua, ei järjestelmämme tunne. Olisikin välttämätöntä ajanmukaistaa 

pakkokeinojärjestelmäämme säätämällä täsmällisemmistä tai kohdennetummista 

pakkokeinoista, joiden käyttäminen rajoittaisi yksilön oikeuksia vain sen verran, kuin 

on välttämätöntä rikosten selvittämiseksi tai ehkäisemiseksi. 
 

Helsingissä toukokuun 24 päivänä 2004 
 

Kirsi Tarvainen 

Asianajaja, Helsinki 

 

O I K E U S M I N I S T E R I Ö  MUISTIO 
 
Lainvalmisteluosasto 
Jukka Lindstedt 27.5.2004 HE 34/2004 vp 
 
 
 
 

HE 34/2004 VP: OIKEUSMINISTERIÖN KANNANOTOT PERUSTUSLAKI-
VALIOKUNNAN LAUSUNNOSTA JA ASIANTUNTIJOIDEN LAUSUNNOISTA 
 

(Yhteenveto koskee ensisijaisesti lausunnoissa esitettyjä keskeisiä kriittisiä huomautuksia.) 
 



 

 

1. Laki rikoslain muuttamisesta 

1 luku 

Suonien rikosoikeuden soveltamisalasta 
 
7 §  
 
Kansainvälinen rikos 
 
 
 

Suomen lakia sovelletaan tekopaikan laista riippumatta myös Suomen ulkopuolella tehtyyn ihmiskauppaan, törkeään ihmiskauppaan ja 
34 a luvussa tarkoitettuun rikokseen. 

 
— Ei kommentteja. 

 
 

11 § 
 
Kaksoisrangaistavuuden vaatimus 
 
 
 

Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta tekopaikan laissa, siihen sovelletaan Suomen lakia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai 6 §:n 
3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilöjä teosta säädetään rangaistus; 
1) 15 luvun 12 a §:n nojalla mainitun luvun 1—9 §:ssä; 
2) 16 luvun 1—3 §:ssä ja vaikka rikoksen kohteena on 40 luvun 11 §:n 2, 3 tai 5 kohdassa tarkoitettu henkilö taikka ulkomainen 
virkamies, joka toimii Kansainvälisen rikostuomioistuimen palveluksessa; 
3) 16 Imun 13, 14 ja 14 a §:ssä ja vaikka lainkohtia sovelletaan mainitun luvun 20 §:n nojalla; 
4) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä; 
5) 20 luvun 6—8 §:ssä; 
6) 20 luvun 9 tai 9 a §:ssä. jos teko kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön: taikka 
7) 40 luvun 1—4 §:ssä, jos rikoksen tekijä on kansanedustaja, ulkomainen virkamies tai ulkomaisen parlamentin jäsen. 

 
— Ei kommentteja. 
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15 luku 

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan 

10 § 

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 
 
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen 
aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetok-
sen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, tör-
keän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän 
ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden 
vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän 
huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa 
viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän 
rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

 
 
 

— Ei kommentteja. 
 
17 luku 
 

• Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 
 
 
 
 
Vaitionrajarikos 
 
 
 

Valtionrajarikoksesta ei tuomita ulkomaalaista, joka 1 momentissa tarkoitetun teon johdosta käännytetään tai 
karkotetaan maasta, eikä ulkomaalaista, joka pakolaisuuden perusteella hakee turvapaikkaa tai oleskelulupaa 
Suomessa. Valtionrajarikoksesta ei tuomita myöskään ulkomaalaista, joka on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun 
teon sen vuoksi, että hän on ollut 25 luvun 3 tai 3 a §:ssä tarkoitetun ihmiskaupan kohteena. 

 
— Ei kommentteja. 

 
 

8 §  

Laittoman maahantulon järjestäminen Joka 
1) tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jolla ei ole maahantuloon 
vaadittavaa passia, muuta matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa, 
2) järjestää tai välittää 1 kohdassa tarkoitetulle ulkomaalaiselle kuljetuksen Suomeen tai 
3) luovuttaa toiselle väärän tai väärennetyn taikka toiselle henkilölle annetun passin, muun 
matkustusasiakirjan, viisumin tai oleskeluluvan käytettäväksi maahantulon yhteydessä, 
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on tuomittava laittoman maahantulon järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

— Vaitakunnansyyttäjänvirasto: Tekoon voisi rinnastaa sen, että työnantaja 
harhauttaa viranomaisia maksettavan paikan suhteen saadakseen ul-
komaalaiselle työvoimalle työluvan ja oleskeluluvan Suomeen. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Kun otetaan huomioon lausunnossa 
kuvattuun tekoon soveltuvat rangaistussäännökset (työnantajan ul-
komaalaisrikkomus, väärän todistuksen antaminen viranomaiselle) ja 
myös työntekijää suojaavat rangaistussäännökset, kyseinen menettely on 
riittävän kattavasti kriminalisoitu eikä myöskään vaikuta olevan 
perusteita rinnastaa tällaista menettelyä laittoman maahantulon 
järjestämiseen. 

8 a §  
 

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen 
 

Jos laittoman maahantulon järjestämisessä 
1) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen 

tila taikka erityisen tuntuvaa kärsimystä tai 
2) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä laittoman maahantulon 
järjestämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

— Prof. Koskinen: Kärsimykselle tulisi asettaa lisäkriteeri: "näihin rinnas-
tettavaa" tms. — Tähän yhtyy prof. Lahti. 

— Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS: Seksuaalisesta väkivallasta tulee aina 
rangaista erikseen. 

— Asianajajaliitto: Rangaistusmaksimi on korkea suhteessa muuhun rikos-
lakiin. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Suositus seksuaalisen väkivallan 
rankaisemisesta erikseen vastaa esityksen lähtökohtaa (s. 75/11). 
Rangaistusmaksimin taustalla on kansainvälinen velvoite. 
 
Sen sijaan prof. Koskisen ja prof. Lahden ehdottaman lisäkriteerin 
asettamiseen "erityisen tuntuvalle kärsimykselle" vaikuttaa olevan 
aihetta, koska "kärsimys" on melko yleisluonteinen käsite. Puitepäätös 
ei aseta esteitä tällaiselle täsmentämiselle. Tällöin ei kuitenkaan 
tarvittaisi enää sanaa "erityisen". 
 

1 kohdan loppu voisi siis kuulua: 
 

— taikka näihin rinnastettavaa tuntuvaa kärsimystä. 
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18 § 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 
 

Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää 
kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään 

1) lasta, 
2) väkivaltaa tai 
3) eläimeen sekaantumista, 

on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 
 
Yritys on rangaistava. 
 
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta. 
 
Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää, mutta jonka on perusteltua 
syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. 
 
Mitä 1 momentissa säädetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan valmistamisesta, ei sovelleta, jos kuva esittää 
kuusitoista vuotta täyttänyttä henkilöä, jonka suostumuksella kuva on valmistettu hänen yksityistä käyttöään tai hänen määräämäänsä 
käyttöä varten, ja jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. 

 
/ momentti 

— Stakes: "Valmistaminen" jää tulkinnanvaraiseksi: lienee kohtuutonta rangaista 
valokuvaliikettä, jossa kuva kehitetään. 

— Pr of. Koskinen: Jos levittämistarkoitus poistetaan, pelkkää "valmistamista" on pidettävä 
levittämisenä, mikä ei vastaa yleiskieltä. 

— Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS: Myös esitetty lapsipornografia tulisi saattaa 
määritelmän piiriin. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Jos tahallisuusvaatimus täyttyy, kuvan 
kehittäjää ei ole syytä asettaa eri asemaan kuin muita valmistamiseen 
osallisia. Niin sanottua esitettyä lapsipornografiaa on käsitelty esityksessä (s. 
53—54) eikä sen kriminalisointiin lapsipornografiana ole syytä. 
 

Teonkuvauksen muuttuessa voitaisiin periaatteessa muuttaa rikos-nimikettä 
niin, että se olisi "Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan valmistaminen 
tai levittäminen". Vastaavaa kirjoitustapaa on käytetty nykyisessä saman 
luvun 18 a §:ssä (ehdotetussa 18 b §:ssä). Toisaalta tällöin rikosnimike tulisi 
varsinkin ehdotetussa 18 a §:ssä, johon täytyisi tehdä vastaava muutos, 
huomattavan pitkäksi. Sen vuoksi oikeusministeriön käsityksen mukaan 
rikosnimikettä ei ole syytä muuttaa. 

 
5 momentti 

 

Stakes: Momentti tulisi poistaa. 
Prof. Niemi-Kiesiläinen: Momentti on kyseenalainen. Asia sopisi paremmin 
harkittavaksi syyteharkinnan yhteydessä. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS: 
Momentin soveltaminen edellyttää toimintaohjeita tai tulkintasääntöjä. 
Prof. Koskinen: "Osapuolet" voi olla tulkinnanvarainen ilmaus. Prof. Lahti: 
Epäilee, onko sääntelylle tarvetta. Eikö riittäisi viittaus toimenpiteistä 
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luopumista koskeviin säännöksiin? Erikoislääk. Cacciatore: Momentti on 
poistettava. 
 

Oikeusministeriön kannanotot: Momentti voi ehkä antaa aihetta 
väärinkäsityksiin sen ja koko rangaistussäännöksen tavoitteista. Momentin 
on alun perinkin ajateltu soveltuvan hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa. 
Tällaiset poikkeustilanteet voidaan ottaa huomioon myös yleisten 
toimenpiteistäluopumissäännösten kautta (esimerkiksi vähäisyys-, nuoruus- 
tai kohtuusperustein). Niiden soveltumista harkittaessa tulisi ottaa huomioon 
se, onko toimittu suostumuksen mukaisesti ja sen rajoissa. Momentti voidaan 
poistaa. Lakivaliokunta voisi ehkä samalla mainita yleiset toimenpiteistä-
luopumissäännökset tässä yhteydessä mietinnössään. 

 
 
 
 
 

1 8 a §  
 

Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen 
 

Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä 
1) lapsi on erityisen nuori, 
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi, 
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai 
4) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan levittämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 
 
Yritys on rangaistava. 

— Prof. Koskinen: Peruste "erityisen nuori" on tulkinnanvarainen. 
— Prof. Lahti: Pitäisikö täsmentää, että 2 kohdan teon tulee kohdistua lapseen? 

Täsmällisyyden vuoksi 2 kohdassa olisi mainittava erikseen eläimeen 
sekaantuminen. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Ehdotettu 1 kohdan sanamuoto sallii 
joustavan tulkinnan sen myötä, miten pykälässä tarkoitettu kuva-
aineisto ja yleiset käsitykset teon moitittavuudesta ehkä muuttuvat. 
Kiinteän ikärajan asettaminen olisi erittäin vaikeaa ja sitoisi liikaa 
tulkintaa varsinkin, kun käytännössä ei yleensä selviä, minkä ikäinen 
kuvassa esiintyvä henkilö todellisuudessa on. Prof. Lahden esittämät 
seikat käyvät 2 kohdan perusteluista riittävästi ilmi. 
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18 b § 
 

Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle 
 

Joka julkisesti esittää tai levittää 
1) 18 vuotta nuoremmalle kuvaohjelmaa, joka kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 8 §:n nojalla ei ole hyväksytty 

esitettäväksi tai levitettäväksi, 
2) kuvaohjelmaa sille mainitun lain 8 §:n nojalla määrätyn ikärajaluokituksen vastaisesti, tai 
3) 18 vuotta nuoremmalle tarkastamatonta kuvaohjelmaa, joka mainitun lain 8 §:n nojalla olisi pitänyt kieltää tai jonka 

esittämiselle tai levittämiselle olisi pitänyt asettaa kyseisen henkilön ikää korkeampi ikäraja, jos kuvaohjelma olisi ollut 
tarkastettavana, 

on tuomittava kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. 

— Ei kommentteja. 
 
 

19 § 
 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito 
 

Joka oikeudettomasti pitää hallussaan valokuvaa, videonauhaa, elokuvaa tai muuta todellisuudenmukaista kuvatallennetta, jossa 
esitetään 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka 
muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen loukkaavalla tavalla, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos kuva esittää kuusitoista vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on antanut suostumuksensa 
kuvan pitämiseen hallussa, ja jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. 

— Stakes: 2 momentin poikkeussäännös poistettava. 
— Prof. Koskinen: "Osapuoli" on tulkinnanvarainen käsite. 
— Prof. Lahti: Onko 2 momentin sääntelylle tarvetta (ks. 18 §:n 5 mom.)? 
— Erikoislääk. Cacciatore: 2 momentti on poistettava. 

— Oikeusministeriön kannanotot: 2 momentti voidaan poistaa (ks. 18 §:n 
5 mom.) 

 
 

24 § 
 
 
Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
 
 
Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumiseen, laittoman maahantulon järjestämiseen, törkeään laittoman maahantulon 
järjestämiseen, eläinsuojelurikokseen, uhkapelin järjestämiseen, väkivaltakuvauksen 
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levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen, törkeään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan 
levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan 
markkinointiin sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. 

— Ei kommentteja. 
 

20 luku 

Seksuaalirikoksista 

8 §  
 
 
Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 
 
 
Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun 
seksuaaliseen tekoon, on tuomittava seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
 
Yritys on rangaistava. 

— Raiskauskriisikeskus Tukinainen: Rangaistusasteikko on liian lievä. 
— Prof. Niemi-Kiesiläinen: Enimmäisrangaistus on liian lievä. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Enimmäisrangaistusta on jo ehdotettu 
korotettavaksi kaksinkertaiseksi. Useissa tapauksissa kyseessä on myös 
esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin teoista tuomitaan 
yhteinen, ankarampi rangaistus. 

 
9 §  
 
 
Paritus 
 
 
Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä 

1) järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa 
varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten taikka 
majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa, 

2) yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sellaiseen tekoon ryhtymistä, 
3) muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä sellaiseen tekoon tai 
4) viettelee tai painostaa toisen sellaiseen tekoon 

on tuomittava parituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. 
 
 
 

Yleistä 
 

— Seksialan Liitto SALLI: Parituksen tunnusmerkistöön tulisi kirjata ran- 
gaistavuuden edellytykseksi sellainen hyötyminen prostituutiosta, jossa jollakin tavalla alistetaan 

prostituoitua tai hyödynnetään tämän heikkoa asemaa tms. 
— Prof. Niemi-Kiesiläinen: Paritus tulisi määritellä laajemmin niin, että esimerkiksi 

prostituution edistäminen olisi paritusta. Tavallisinta tekotapaa eli kuljetuksen järjestämistä 
ei mainita erikseen. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Lausunnoissa esitetyt näkemykset tarpeista muuttaa 
pykälää ovat vastakkaiset. Ehdotettu muotoilu vastaa 1990-Iuvun lopun uudistuksessa 
omaksuttua: silloin jätettiin paritussäännöksestä pois vaikeasti tulkittava 
"edistäminen*'. Pykälää ei ole tältä osin syytä muuttaa. 
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/ kohta 

— Prof. Koskinen: Vaatimus, jonka mukaan teon olisi oltava liiketoiminnankin kannalta 
olennainen, ei näy pykälästä. — Tähän yhtyy prof Lahti. 

— Prof. Nuutila: Majoittamisen kriminalisointi on perusteltu, mutta sitä tulisi (hallituksen 
esityksen tavoin) tulkita suppeasti. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Vaikka prof. Koskisen ja prof. Lahden huomautus 
on kielellisesti tarkkaan tulkiten aiheellinen, asia voidaan kuitenkin jättää 
perusteluista ilmeneväksi. 

 
 
 

2 kohta 

— Perustuslakivaliokunnan lausunto: Rangaistussäännöksen piiriin voi tulla sellaisiakin 
viestejä, joissa ei ole kysymys "markkinoinnista". Täsmentäminen on tarpeen. 

— Viestinnän Keskusliitto: Ensimmäistä kertaa itse mainostaja vapautuisi vastuusta. 
Julkaisijan selonottovelvoilisuus olisi liian laaja. Tämä johtaisi myönteisenä ilmiönä 
pidettävien "henkilökohtaista"-ilmoitusten lopettamiseen. Kärsimään joutuisivat vakavasti 
otettavat viestimet, eivät Internet-yrittäjät, jotka siirtäisivät palvelunsa tarjottavaksi 
ulkomailta. Kielto ei olisi suhteessa siihen, että prostituutiopalveluja saa myydä ja tarjota. 
Vähintään kielto olisi ennenaikainen; asiaa tulisi harkita aikaisintaan silloin, jos säädetään 
seksipalvelujen oston tai myynnin kiellosta. 

— Ihmisoikeusliitto: Kielto olisi tärkeä signaali. 
— Prof Koskinen: Pykälän muotoilusta ("toisen ryhtymistä") ei ilmene, että henkilö olisi 

ryhtynyt sukupuoliyhteyteen, vaikka perusteluissa niin sanotaan. 
— Prof. Nuutila: Enimmäisrangaistus olisi aika korkea, mikä tulisi rangaistuksen 

mittaamisessa ottaa huomioon. Päätoimittajan tahallisuusvaati-mukselle pitäisi panna aivan 
erityistä painoa. 

Oikeusministeriön kannanotot: Ehdotetun sääntelyn taustalla on 
tarkoitus puuttua siihen, että kielteisenä ilmiönä pidettävästä pros-
tituutiosta saadaan huomattavaakin taloudellista hyötyä. Sääntely 
kohdistuisi prostituution järjestämisen kannalta keskeisen tärkeään 
toimintamuotoon ja vaikeuttaisi tällaista järjestämistä. 
 
Nämä tavoitteet huomioon ottaen selonottovelvollisuus, kuten muutkin 
tunnusmerkistötekijät, voidaan jättää tahallisuusvaati-muksen mukaan 
ratkeavaksi. Rajanveto neutraalien "henkilökoh-taista"-ilmoitusten ja 
seksipalveluista vihjaavien ilmoitusten välillä ei ole kohtuuttoman 
vaikea. Vaikka internet-palvelut siirrettäisiin-kin ulkomaille, voidaan 
oikeusministeriön käsityksen mukaan lähteä siitä, että Suomeen 
kohdistuva markkinointi voisi silti olla Suomessa rangaistava teko 
ainakin silloin, kun markkinoidut tiedot tallennetaan omalle koneelle 
Suomessa. (Internetin välityksellä tehtyjä rikoksia koskeva 
oikeuskäytäntö ei kuitenkaan ole vielä vakiintunut.) 
 
Se, että henkilön ryhtyminen sukupuoliyhteyteen on rangaistavuuden 
edellytyksenä, voidaan oikeusministeriön käsityksen mukaan jättää 
ilmeneväksi perustelumaininnasta. 
 

Ehdotusta ei ole oikeusministeriön mielestä tarpeen muuttaa. 
 
 
 
 
 
9 a §  
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Törkeä paritus 
 
 
Jos parituksessa 

1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, 
2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, 
3) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen 

tila taikka erityisen tuntuvaa kärsimystä tai 
4) kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä parituksesta vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 
 
Yritys on rangaistava. 

— Prof. Koskinen: Sama huomautus ilmaisusta "erityisen tuntuvaa kärsimystä" 
kuin törkeän laittoman maahantulon järjestämisen yhteydessä. 

— Prof. Niemi-Kiesiläinen: Raskauttamisperusteeksi sopisi paremmin paritus 
osana järjestäytynyttä rikollisuutta kuin huomattavan taloudellisen hyödyn 
tavoittelu taikka rikoksen tekeminen erityisen suunnitelmallisesti. 
Raskauttavaa voisi olla myös teon kohdistuminen muuten heikossa tai 
riippuvaisessa asemassa olevaan henkilöön. 
Oikeusministeriön kannanotot: 1- ja 2-kohtien mukaiset edellytykset, 
joihin prof. Niemi-Kiesiläinen kiinnittää huomiota, sallivat teon 
luokittelemisen törkeäksi luultavasti helpommin ja kattavammin kuin jos 
raskauttamisperusteena olisi teon tekeminen osana järjestäytyneen 
rikollisryhmän toimintaa. Se, että muissa esityksessä ehdotetuissa törkeissä 
rikostyypeissä yksi raskauttamisperuste olisi teon tekeminen osana 
järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, johtuu kansainvälisistä velvoitteista. 
Heikossa tai riippuvaisessa asemassa oleviin henkilöihin kohdistuvat rikokset 
tulisivat ensisijaisesti arvioitavaksi ihmiskauppana. 
 

Sen sijaan lisäkriteerin asettamiseen "erityisen tuntuvalle kärsimykselle" 
vaikuttaa olevan aihetta (ks. törkeä laittoman maahantulon järjestäminen) 
 
3 kohdan loppu voisi siis kuulua: 
 

— taikka näihin rinnastettavaa tuntuvaa kärsimystä. 
 
 
 

13 § 
 
 
Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
 

Paritukseen ja törkeään paritukseen sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. 

— Ei kommentteja. 

 
 
25 luku 
 
Vapauteen kohdistuvista rikoksista 
 
3 § 
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Ihmiskauppa 

Joka 

1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa, 
2) erehdyttämällä toista, 
3) maksamalla korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai 
4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen 

ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saatta-misekseen 20 luvun 9 §:n 
1 momentissa tarkoitetun tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi tai pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa 
loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa, on tuomittava 
ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, 
vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään 1 momentissa tarkoitettua keinoa ei olisi 
käytetty. 
 
Yritys on rangaistava. 

— Pro-tukipiste: Käyttökynnys voi olla liian korkea. 
— Prof. Niemi-Kiesiläinen: Pykälästä ei käy selkeästi ilmi, että se koskee myös 

pornografisia esityksiä. 
— Prof. Nuutila: Suhde paritukseen on kuvattu suurpiirteisesti. Kuvaukset 

käytetyistä keinoista ovat kovin laajoja, niitä olisi täsmennettävä. 
— Prof. Lahti: 2 kohdassa olisi mainittava erikseen myös erehdyksen hy-

väksikäyttäminen. 
— Raiskauskriisikeskus Tukinainen: Vähimmäisrangaistuksen tulisi olla 

korkeampi. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Ehdotetun säännöksen perustelut ovat 
hyvinkin laajat ja antanevat niin paljon vastauksia asiantuntijalausunnoissa 
esiin nousseisiin kysymyksiin kuin tässä vaiheessa on mahdollista. 
Vähimmäisrangaistus on vakiintuneiden rangaistusasteikkojen mukainen. 
 
Sen sijaan prof. Lahden ehdotus vaikuttaa aiheelliselta. 2 kohta voisi siten 
kuulua: 
 

2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä, 

3 a §  

Törkeä ihmiskauppa 

Jos ihmiskaupassa 

1) käytetään 3 §:ssä tarkoitettujen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta, 
2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen 

tila taikka erityisen tuntuvaa kärsimystä, 
3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai 
4) rikos on tehty osana 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ihmiskaupasta vankeuteen vähintään 
kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 
 
Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa, kuljettaa orjia tai käy kauppaa 
orjilla, jos teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä. 
 
Yritys on rangaistava. 
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— Prof. Lahti: 1 kohdassa olisi syytä puhua esimerkiksi petollisuudesta eikä 
kavaluudesta. 3 kohdan ja 3 §:n 2 momentin suhde on epäselvä. 

— Seksialan liitto Salli, prof. Niemi-Kiesiläinen: 3 kohdassa voitaisiin mainita 
myös puitepäätöksessä mainittu erityisen suojaton henkilö. 
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Prof. Koskinen: Sama huomautus ilmaisusta "erityisen tuntuvaa kärsimystä" 
kuin törkeän laittoman maahantulon järjestämisien ja törkeän parituksen 
yhteydessä. 
 

Oikeusministeriön kannanotot: 1 kohdassa voidaan nykyisen ihmis-
ryöstösäännöksen tavoin puhua kavaluudesta. 3 kohdan ja 3 §:n 2 morn:n 
suhdetta on selvitetty esityksessä (s. 99/1). 
 

Puitepäätöksen mukainen ehdotettua 3. kohtaa koskeva rajaus ulottuu 
pakollisena vain suojaikarajaa nuorempiin lapsiin, joten ehdotettu 18 vuoden 
ikäraja merkitsisi pientä laajennusta. Sen sijaan laajennus muihin 
suojattomiin henkilöihin on puitepäätöksen mukaan harkinnanvaraista. Kun 
otetaan huomioon, että (perustekomuodosta ilmenevään) teonkuvaukseen 
kuuluu yhtenä vaihtoehtona toisen riippuvaisen aseman tai turvattoman tilan 
hyväksikäyttö ja noita käsitteitä tulkittaisiin hallituksen esityksen mukaan 
varsin laajasti, ei ole tarvetta ottaa suunnilleen vastaavia seikkoja kuten 
erityistä suojattomuutta erikseen raskauttamisperusteeksi. 
 

Sen sijaan lisäkriteerin asettamiseen "erityisen tuntuvalle kärsimykselle" 
vaikuttaa olevan aihetta (ks. törkeä laittoman maahantulon järjestäminen ja 
törkeä paritus). Puitepäätös ei aseta esteitä tällaiselle täsmentämiselle. 
 
2 kohdan loppu voisi siis kuulua: 
 

— taikka näihin rinnastettavaa tuntuvaa kärsimystä. 
 
 
 

10 § 
 
 
Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
 

Ihmiskauppaan ja törkeään ihmiskauppaan sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. — Ei kommentteja. 



2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 2 § ja 4 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 
laissa 646/2003, seuraavasti: 
 
5 a luku 
 
Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu 
 
2 §  
 
 
Telekuuntelun edellytykset 
 
 
Kun on syytä epäillä jotakuta 

1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan valmistelusta, kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen aseen kiellon 
rikkomisesta, 

2) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta, sotaan yllyttämisestä, maanpetoksesta, törkeästä maanpetoksesta, 
vakoilusta, törkeästä vakoilusta, turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, luvattomasta tiedustelutoiminnasta, 

3) valtiopetoksesta, törkeästä valtiopetoksesta, valtiopetoksen valmistelusta, 
4) törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan 

levittämisestä, 
5) törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 
6) taposta, murhasta, surmasta, 
7) törkeästä vapaudenriistosta, ihmiskaupasta, törkeästä ihmiskaupasta, panttivangin ottamisesta, 
8) törkeästä ryöstöstä, törkeästä kiristyksestä, 
9) törkeästä kätkemisrikoksesta, ammattimaisesta kätkemisrikoksesta, törkeästä rahanpesusta, 
10) tuhotyöstä, liikennetuhotyöstä, törkeästä tuhotyöstä, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydinräjähde-rikoksesta, 

kaappauksesta, 
11) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetusta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä 

rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän 
toiminnan edistämisestä, terrorismin rahoittamisesta, 

12) törkeästä vahingonteosta, 
13) törkeästä kiskonnasta, 
14) törkeästä rahanväärennyksestä, 
15) törkeästä ympäristön turmelemisesta, 
16) törkeästä huumausainerikoksesta taikka 
17) edellä mainittujen tekojen rangaistavasta yrityksestä, 

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja tallentaa televiestejä, joita epäilty lähettää hallussaan 
olevasta tai oletettavasti muuten käyttämästään teleliittymästä, teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta, taikka tällaiseen teleliittymään, 
teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen tulevia hänelle tarkoitettuja viestejä, jos saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä 
merkitys rikoksen selvittämiselle. 
 
Lupa 1 momentin mukaiseen telekuunteluun voidaan siinä säädetyin edellytyksin antaa myös, kun on syytä epäillä jotakuta liike- tai 
ammattitoimintaan liittyvästä sellaisesta 

1) törkeästä lahjuksen antamisesta, 
2) törkeästä kavalluksesta, 
3) törkeästä veropetoksesta, törkeästä avustuspetoksesta, 
4) törkeästä väärennyksestä, 

5) törkeästä petoksesta, 
6) törkeästä velallisen epärehellisyydestä, törkeästä velallisen petoksesta, 
7) törkeästä lahjuksen ottamisesta, törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, 
8) törkeästä säännöstelyrikoksesta, 
9) törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tai törkeästä kurssin väärentämisestä taikka 
10) edellä mainittujen tekojen rangaistavasta yrityksestä, 

jossa rikoksella tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. 
 
Lupa 1 momentin mukaiseen telekuunteluun voidaan siinä säädetyin edellytyksin antaa myös, kun on syytä 
epäillä jotakuta törkeästä parituksesta, jossa tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja rikos tehdään erityisen 
suunnitelmallisesti tai jota tarkoitetaan rikoslain 20 luvun 9 a §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa. 
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— Asianajajaliitto: Olisi oltava kohdennetumpia pakkokeinoja. Ylimääräisen 
tiedon käyttö tulisi säännellä. Ei ole esitetty riittävästi perusteita te-
lekuunteluun törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Televalvonta 
tavallisesta parituksesta ei ole enää tarpeen nyt, kun lakiin lisättäisiin 
rangaistussäännös törkeästä parituksesta. 

— AA Tarvainen: Ei ole perusteita laajentaa telekmmteluoikeutta koskemaan 
törkeää laittoman maahantulon järjestämistä. Pakkokeinojärjes-telmässä 
tulisi olla kohdennetumpi pakkokeino, joka sallisi verkossa liikkuvan tiedon 
avaamisen. 

— Ihmisoikeusliitto: Telekuuntelu törkeästä laittoman maahantulon järjes-
tämisestä ei ole tarpeen, koska saatava hyöty on vähäinen. 

— Pro-tukipiste: Vakavampien rikosten tutkintaan kuuluvassa telekuuntelussa 
yms. saatua ylimääräistä tietoa ei saisi käyttää lievempien rikosten tai 
käännytysperusteiden tutkinnassa. 

— Raiskauskriisikeskus Tukinainen: Ylimääräisen tiedon käyttö jää ongelmaksi. 
— Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS: Pakkokeinojen tulisi olla kohdenne-

tumpia. 
— Prof. Niemi-Kiesiläinen: Tulisi olla erikseen pakkokeinona tietoverkon 

seuraaminen ja erikseen puhelinkuuntelu. Talousrikosten mukaisten 
edellytysten liittäminen törkeään paritukseen, jotta sitä voitaisiin tutkia 
telekuuntelulla, ei ole tarpeen. 

— Prof Nuutila: Telekuunteluoikeuden voisi laajentaa myös perustunnus-
merkistön mukaiseen paritukseen. 

— Oikeusministeriön kannanotot: Kokonaisuutena ottaen lausunnot eivät anna 
aihetta muuttaa esitystä. 

 
 

4 §  
 
Teknisen kuuntelun edellytykset 
 
 
 

Kun on syytä epäillä jotakuta 
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan valmistelusta, kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen 

aseen kiellon rikkomisesta, 
2) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta, sotaan yllyttämisestä, maanpetoksesta, törkeästä 

maanpetoksesta, vakoilusta, törkeästä vakoilusta, 
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3) valtiopetoksesta, törkeästä valtiopetoksesta, 
4) törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 
5) taposta, murhasta, surmasta, 
6) törkeästä ihmiskaupasta, 
7) törkeästä ryöstöstä, 
8) törkeästä tuhotyöstä, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, kaappauksesta, 
9) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetusta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä 

rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän 
toiminnan edistämisestä, terrorismin rahoittamisesta, 

10) törkeästä huumausainerikoksesta, tai 
11) edellä mainittujen tekojen rangaistavasta yrityksestä, 

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa teknistä kuuntelua myös sellaiseen vakituiseen 
asumiseen tarkoitettuun tilan, jossa epäilty todennäköisesti oleskelee, jos rikoksen selvittäminen olisi olennaisesti vaikeampaa tai 
mahdotonta käyttämättä rikoksesta epäillyn tai muiden oikeuksiin vähemmän puuttuvia pakkokeinoja. 

 
 
 
 

— Ei kommentteja. 
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3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun lain (689/1997) 2 luvun 1 a §, sellaisena kuin se on 
laissa 107/1998, seuraavasti: 

2 luku 

Asianosaisen avustamisesta 

1  a §  

Tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja, silloin kun asianomistajalla on vaatimuksia 
virallisen syyttäjän ajamassa asiassa, oikeudenkäyntiä varten: 

1) rikoslain 20 luvussa tarkoitetussa seksuaalirikosta koskevassa asiassa, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana; 
2) rikoslain 21 luvun 1—6 §:ssä tarkoitetussa rikosasiassa, jos sitä asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde huomioon 

ottaen on pidettävä perusteltuna; sekä 
3) rikoslain 25 luvun 3 tai 3 a §:ssä tarkoitetussa ihmiskauppaa koskevassa asiassa, jos sitä rikoksen vakavuus, asianomistajan 

henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen on pidettävä perusteltuna. 
 
 
 
Ihmisoikeusliitto: 3 kohdan mukaisessa tapauksessa avustajan käytön tulisi olla (1 kohdan 
tavoin) pääsääntö. 
 
Oikeusministeriön kannanotot: Ehdotettu muotoilu vastaa rikosprosessin 
tarkistamistyöryhmän loppumietintöä. Esityksen perustelujen mukaan 
ihmiskaupparikosten vakavuus puoltaisi yleensä oikeudenkäyntiavustajan 
määräämistä (s. 108/11). Asiaan voidaan tarvittaessa palata mainitun 
mietinnön perusteella aikanaan laadittavan hallituksen esityksen yhteydessä. 
Nyt ehdotusta ei ole syytä muuttaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Laki ulkomaalaislain 64 b §:n muuttamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 64 b §, sellaisena kuin se on laissa 593/1998, 
seuraavasti: 
 
64 b § 
Laittoman maahantulon järjestäminen 
 
Rangaistus laittoman maahantulon järjestämisestä ja törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä säädetään rikoslain 17 luvun 8 
ja 8 a §:ssä. 

 
— Ei kommentteja. 
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5. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun rikosrekisterilain (770/1993) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 523/2001, 6 §:n 
2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 505/2002 ja 10 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 523/2001 seuraavasti: 
 
2'S 
Tuomioistuinten ilmoitusten perusteella rikosrekisteriin merkitään tiedot ratkaisuista, joilla henkilö on Suomessa tuomittu 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen, yhdyskuntapalveluun, ehdolliseen vankeuteen, ehdollisen vankeuden ohessa tuomittuun sakkoon, 
yhdyskuntapalveluun tai valvontaan, nuorisorangaistukseen, nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon, viraltapanoon tai jätetty rikoslain 
(39/1889) 3 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentin nojalla rangaistukseen tuomitsematta. Rikosrekisteriin ei kuitenkaan merkitä tietoja sakon 
muuntorangaistuksesta eikä siviilipalveluslain (1723/1991) nojalla tuomitusta vankeusrangaistuksesta. Rikosrekisteriin merkitään myös 
tiedot ratkaisuista, joilla oikeushenkilö on tuomittu yhteisösakkoon. 
 
 
6 §  
 
 
 
Sen lisäksi, mitä I momentissa säädetään, yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä voidakseen ryhtyä sellaiseen 
tehtävään, johon pysyväisluontoisesta ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa ja jossa ote on lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaan toimitettava työnantajalle tai viranomaiselle. Otteeseen 
merkitään tiedot päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu rikoslain 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä tarkoitetusta sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta teosta, 20 luvussa tarkoitetusta seksuaalirikoksesta, 21 luvun 1 §:n nojalla taposta, 2 §:n nojalla murhasta, 3 §:n nojalla 
surmasta tai 6 §:n nojalla törkeästä pahoinpitelystä, 31 Imun 2 §:n nojalla törkeästä ryöstöstä taikka 50 luvussa tarkoitetuista 
huumausainerikoksista. Otteeseen merkitään myös tiedot päätöksestä, jolla henkilö on aikaisemmin voimassa olleen lain nojalla 
tuomittu vastaavasta rikoksesta. Ote on maksuton. 
 
 
 

10 § 
Rikosrekisteristä poistetaan tieto 
 
3) ehdottomasta, yli kahden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistuksesta sekä rikoslain 3 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentin nojalla 
rangaistukseen tuomitsematta jättämisestä kahdenkymmenen vuoden kuluttua 

Ei kommentteja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun tain 15 §:n muuttamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2002 annetun lain (458/2002) 15 §:n 1 momentti 
seuraavasti: 
 
1 5  §  
 
Vastuuvapaus lietojen tallennuspalveluissa 
 
Kun tietoyhteiskunnan palvelu käsittää palvelun vastaanottajan {sisällön tuottaja) toimittamien tietojen tallentamisen tämän 
pyynnöstä, palvelun tarjoaja ei ole vastuussa tallennettujen tietojen sisällöstä tai välittämisestä, jos hän toimii viipymättä tallentamansa 
tiedon saannin estämiseksi: 
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1) saatuaan tietoonsa sitä koskevan tuomioistuimen määräyksen taikka, jos kysymyksessä on tekijänoikeuden tai lähioikeuden 
loukkaaminen, saatuaan 22 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen: 
2) saatuaan muuten tosiasiallisesti tietoonsa, että tallennettu tieto on ilmeisesti rikoslain (39/1889) 11 luvun 8 §:n taikka 17 luvun 18 tai 
18 a §:n vastainen. 

 
 
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS: Ilmaisu "viipymättä" olisi sidottava päiviin. 
 

Oikeusministeriön kannanotot: Esityksessä ehdotetaan pelkästään 
teknistä viittauksen numeroinnin muutosta eikä tässä yhteydessä ole 
aihetta tehdä lausunnossa ehdotettua muutosta. Nykyinen sanamuoto 
perustuu direktiiviin. 

 
 
 
 

7. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuvaohjelmien tarkastamisesta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (775/2000) 23 § seuraavasti: 
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Rangaistussäännös 

Joka tahal laan 

1)  esit tää tai  levit tää 18 vuotta nuoremmalle kuvaohjelmaa ennen kuin s e on hyväksytty 
alaikäis i l le  es itet täväksi  ja  levitet täväksi  s iten kuin tässä la issa  säädetään,  
2)  esit tää tai  levit tää kuvaohjelmaa , josta ei  ole t ehty tarkastusviranomaiselle 11 §:ssä 
tarkoitet tua i lmoitusta,  tai  
3)  esit tää  ta i  levit tää  kuvaohjelmaa,  jossa ta i  jonka yhteydessä ei  ole  12 §:ssä  tarkoitet tuja  
mer kintöjä , 
on tuomitta va, jollei  teko ole ranga istava rikos lain (39/1889) 17 luvun 17, 18, 18 a tai  18 b §:n 
mukaan ta i  jol lei  s i itä  muua l la  la issa  säädetä  ankarampaa ranga is tusta ,  kuvaohjelmien 
tarkastamisesta annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon. 

 
Ei kommentteja . 
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Professori Raimo Lahti 
26.5,2004 

 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asja: Hallituksen esitys (HE) 34/2004 vp laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräistä siihen liit-
tyviksi laeiksi 

 
 

Tämä on puhtaaksi kirjoitettu versio sähköpostitse Firenzestä 26.5.2004 lähettämästäni lausunnosta 
otsikkoasiassa (kun osallistuin rikosoikeuden eurooppalaistumista ja kansainvälistymistä käsitelleeseen 
konferenssiin). Lausuntoa laatiessani minulla oli käytettävissä professori Pekka Koskisen samasta HE:stä 
antama lausunto. 
 
Yleistä 
 
HE 34/2004 vp osoittaa tyypillisesti rikosoikeuden eurooppalaistumista ja kansainvälistymistä. Täl-
laisella kehityksellä on lähes kokonaan uudistetun rikoslakimme sisäistä johdonmukaisuutta (kohe-
renssia) heikentävää vaikutusta. Tässä tapauksessa sellainen vaikutus kohdistuu rangaistusuhkapoli-
tiikkaan ja rikoksen törkeäksi tekeviä seikkoja (ns. kvalifiointiperusteita) koskeviin mä^ittelyihin. 
Lisäksi HE on monessa kohdin ongelmallinen rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sisältämän 
tunnusmerkistöjen täsmällisyysvaatimuksen kannalta. Laillisuusperiaate on perus-ja ihmisoikeus-
normeihin pohjautuva rikosoikeuden johtava periaate. Kuten HE:n s. 39/11 todetaan, Euroopan yhteisön 
oikeus voi välillisesti vaikuttaa kansalliseen rikosoikeuteen, mutta se ei voi suoraan määrätä 
rikosoikeusnormien sisältöä esimerkiksi HE:ssä tarkoitettujen EU-velvoitteiden täyttämiseksi, vaan 
silloinkin on varsinkin laillisuusperiaate otettava huomioon. 
 

Yksityiskohtia koskevia huomautuksia 
 
RL 17:8a. Säännöksen 1-kohdassa viimeksi lueteltu peruste "erityisen tuntuva kärsimys" (vastaavasti 
muissa kohdin) ei ole riittävän täsmällinen eikä mielestäni täysin vastaa intensiteetiltään kansainvälisistä 
velvoitteista tältä osin johdettavaa ilmaisua "vakava vahingoittaminen" tai "hengen vaarantaminen". 
Yhdyn tässä prof. Koskisen kritiikkiin. 
 
RL 17:18.4 (ja vastaavasti RL 17:19.2). Tämä kriminalisointia supistava määräys on nähdäkseni 
tulkittava tiukasti sananmukaisesti (perustelut eivät ole tältä osin aivan selvät). Käytännössä tällaisia 
kuvia voi levitä Internetiin ilman että tahallista levittämistä pystytään hevin osoittamaan, vaikka tuo 
poikkeuksen ahdas tulkinta pätisi. En ole varma, onko poikkeussääntelylle tarvetta. Eikö riittäisi viitata 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskeviin säännöksiin. 
 
RL 17:18a. Eikö 2-kohdassa olevassa kvalifiointiperusteessa olisi syytä nimenomaan kirjoittaa, että 
siinä mainitun vakavan väkivallan tulee kohdistua lapseen. Laillisuusperiaatteen täsmällisyysvaati-mus 
puoltaa myös sitä, lapsen erityisen nöyryyttävästä kohtelusta mainitaan lakitekstissä eläimeen 
sekaantuminen (joko yksinomaisesti tai lisäyksin "rinnastettavasta erityisen nöyryyttävästä kohtelusta"). 
Näin kvalifiointi olisi paremmin linjassa myös RL 17:8:n perussäännöksen kanssa. 

 

RL 2ö:9-9a. Paritussäännösten taustalla olevat kriminaalipoliittiset ajatukset eivät ole perusteluissa täysin 
selkiintyneet. Ymmärrän kansainvälisten velvoitteiden edellyttävän naisen ja varsinkin lapsen hyväksikäytön 
tyyppisten menettelyiden kuuluvan rangaistavuuden piiriin; ilmeisesti myös sellaisten taloudellisten 
"hyväksikäyttöjen", joissa hyötyjinä ovat osapuolten ulkopuoliset, usein järjestäytyneesti ja ammattimaisesti 
toimivat henkilöt. Muissa tapauksissa kriminalisoinnin laajuus on kansallisen kriminaalipoliittisen harkinnan 
varassa. 
 

Kriminaalipoliittisten tausta-ajatusten epäselvyys näkyy mm. siinä, että RL 20:9:n l)-kohta on kirjoitettu melko 
tiukkarajaisesti ja ahtaaksi, jopa niin että huoneen järjestäjän (yms.) tahallisuuden osoittaminen on käytännössä 
vaikeaa (vrt. Ruotsin säännös, jossa tällaista näyttövaatimusta on helpotettu; ks. HE s. 22/11). Toisaalta taas 
uusi 2)-kohta on melko epämääräisesti muotoiltu (yhdyn myös pro f. Koskisen kritiikkiin, ettei sanamuoto 
edellytä jonkun todella ryhtyneen siinä mainittuun tekoon). Sanamuodon epämääräisyys koskee myös 
voimassa olevaa oikeutta vastaavaa säännöksen 3)-kohtaa. Siinä kuvatunlainen "hyväksikäyttö" ei hevin täytä 
laillisuusperiaatteen täsmällisyysvaa-timusta. 
 

RL 25:3-3a. Näissä säännöksissä on useita ongelmia laillisuusperiaatteen täsmällisyysvaatimuksen kannalta. 
Ensinnäkin RL 25:3:n 2)-kohtaan olisi lisättävä erehdyttämisen lisäksi erehdyksen hyväksikäyttö, jos sitä 
todella tarkoitetaan (ks. HE s. 94/1). Huomattavasti suurempi ongelma on "ihmisarvoa loukkaavien 
olosuhteiden" epämääräisyys, olkoonkin että sanonta on jo nykyisessä ihmisryöstösäännöksessä. Ihmisarvon 
käsite on erittäin epämääräinen merkityssisällöltään, eikä se ainakaan ilman lakitekstiin otettuja esimerkkejä 

 



 

 

mielestäni täytä laillisuusperiaatteen täsmällisyysvaatimusta. Samanlainen kritiikki koskee RL 25:3a:n l)-
kohdassa käytettyä kavaluuden käsitettä. Sille olisi löydettävä tarkempi tai kuvaavampi ilmaisu, vaikka 
"petollisesti". Samassa kohdassa myös pelkän uhkauksen mainitseminen ilman kvalifikaatiota arveluttaa. 
Näiden RL 25:3-3a:n säännösten rakennetta vaivaa vielä ongelmallinen muotoilu, jota en ymmärrä: lasta 
koskevan RL 25:3.2:n ja RL 25:3a. l:n 3)-kohdan suhde. Ei kai sama seikka voi sellaisenaan olla 
perustunnusmerkistön toteuttava seikka ja kvalifiointiperuste. 
 

Lainkonkurrenssitilanteiden perustelut HE:n s. 96 ja 100-101 hämmentävät. Miten suhtaudutaan siihen, että 
RL 25:3: l:n mukainen hyväksikäyttö, pakkotyö yms. toteutuu (kun rangaistavuuteen riittää sellaista 
hyväksikäyttöä yms. koskevan tarkoituksen käsillä olo)? Mielestäni tällöin on lähtökohtaisesti tuomittava 
erikseen näistä toteutuneista rikollisista menettelyistä, joskin lainkonkurrens-sin tulkinta saattaa joissakin 
tilanteissa puoltaa toisenlaistakin kantaa (vrt. yleisesti lainkonkurrens-sista artikkeliani Lakimies-lehdessä 
1968). 
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Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 
JOHDANTO 
 
 

Vireilletulo 

Eduskunta on 13 päivänä huht ikuuta 2004 lähettänyt lakival iokuntaan valmistelevasti 

käsitel täväks i  hall i tuksen es ityksen laiks i  r ikos lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liit-

tyviksi laeiks i (HE 34 2004 vp).  
 
 
Eduskunta-aloitteet 

Valiokunta on käsitellyt es ityksen yhteydessä 

—  lakia loit t een laiksi  r ikos lain 20 luvun ja pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta 

(LA 16 2003 vp — Hanna-Leena Hemming /kok ym.). joka on lähetetty valiokuntaan 21 

päivänä toukokuuta 2003, 

— lakialoitteen laiksi rikoslain 17 luvun 18 §:n muuttamisesta (LA 33/2003 vp — Päivi 

Räsänen /kd), joka on lähetetty valiokuntaan 3 päivänä kesäkuuta 2003, 

— lakialoitteen laiksi rikoslain 20 luvun 9 §:n muuttamisesta (LA 148/2003 vp — Marja Tiura 

/kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 17 päivänä helmikuuta 2004, ja 

— toimenpidealoitteen telekuunteluja -valvonta paritusrikoksissa (TPA 16/2003 vp — Tuija 

Nurmi /kok), joka on lähetetty valiokuntaan 13 päivänä toukokuuta 2003. 

HE 34/2004 vp 
LA 16/2003 vp 
LA 33/2003 vp 
LA 148/2003 vp 
TPA 16/2003 
vp 

Versio O.t 
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Johdanto 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

13/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö 

- poliisiylitarkastaja Jouni Välkki, sisäasiainministeriö 

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- kihlakunnansyyttäjä Tove Myhrberg, Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto 

- rikostarkastaja Ari Määttä, keskusrikospoliisi 

- rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

- oikeudellisen osaston päällikkö Tomi Vuori, Rajavartiolaitos 

- tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 

- pääsihteeri Kristiina Kouros, Ihmisoikeusliitto ry 

- puheenjohtaja Johanna Sirkiä, Seksialan Liitto SALLI 

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto 

- johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto ry 

- pääsihteeri Taina Riski, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry 

- toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste ry 

- professori Pekka Koskinen 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Johanna Niemi-Kiesiläinen 

- professori Ari-Matti Nuutila. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 
 
- Raiskauskriisikeskus Tukinainen 
— professori Raimo Lahti 

— varatuomari, asianajaja Kirsi Tarvainen. 
 
 

Viitetieto 

Eduskunnassa on samanaikaisesti tämän esityksen kanssa ollut käsiteltävänä hallituksen esitys 

kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan Haagin vuoden 

1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan 
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lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n 

muuttamisesta (HE 51/2004 vp — UaVM 7/2004 vp). Koska molemmissa esityksessä ehdotetaan 

rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamista, ehdotukset on sovitettu yhteen tässä. 
 

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET Hallituksen 

esitys 

Esityksen mukaan rikoslakia muutettaisiin ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota koskevan 

sääntelyn osalta. Muutokset liittyvät yhtäältä Suomen kansainvälisten velvoitteiden 

täytäntöönpanemiseen ja toisaalta kansallisiin muutostarpeisiin. 

Laittoman maahantulon järjestämistä koskevaa rangaistussäännöstä muutettaisiin niin, että 

se kosHsi myös maahantuloa Suomeen kauttakulkua varten. Lisäksi rikoslakiin otettaisiin uusi 

rangaistussäännös törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä koskevaan rangaistussäännökseen 

ehdotetaan tehtäväksi useita muutoksia. Säännöksessä otettaisiin käyttöön lasta koskeva 18 

vuoden ikäraja, säännökseen sisältyvää tekotapaluetteloa täydennettäisiin ja levittämisen yritys 

tehtäisiin rangaistavaksi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 

lasta esittävän kuvan levittämistä koskeva rangaistussäännös. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 

lasta esittävän kuvan hallussapidon enimmäisrangaistusta korotettaisiin. 

Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomittavaa enimmäisrangaistusta korotettaisiin. 

Parituksen rangaistavuutta laajennettaisiin. Parituksesta rangaistaisiin myös sitä, joka 

yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi prostituutiota. Lisäksi säännöksen soveltamisala 

laajenisi koskemaan sellaista maksulliseen sukupuoliyhteyteen ryhtyvän majoittamista, jolla 

olennaisesti edistetään sellaista tekoa. Lakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös törkeästä 

parituksesta. 

Rikoslakiin lisättäisiin uudet ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa koskevat ran-

gaistussäännökset. 

Pakkokeinolakia muutettaisiin niin, että telekuuntelu olisi mahdollista epäiltäessä jotakuta 

törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 

lasta esittävän kuvan levittämisestä, törkeästä parituksesta, ihmiskaupasta tai törkeästä 

ihmiskaupasta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2004. 



La VM 4/2004 vp — HE 34/2004 vp 

 

Johdanto 

 
 
Lakialoitteet 

Lakialoitteessa LA 16/2003 vp ehdotetaan, että rikoslain 20 luvun 9 a §:ksi lisättäisiin törkeän 

parituksen tunnusmerkistö. Lakialoitteessa ehdotetaan myös pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n 

muuttamista siten, että telekuuntelu olisi mahdollista selvitettäessä törkeää paritusta koskevaa 

rikosepäilyä. 

Lakialoitteessa LA 33/2003 vp ehdotetaan, että rikoslain 17 luvun 18 §:ää muutettaisiin 

siten, että rangaistavaksi tulisi myös sellaisen lapsipornografisen materiaalin levittäminen, joka 

esitetään piirretyssä muodossa tai äänitteenä. 
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Lakialoitteessa LA 148/2003 vp ehdotetaan, että paritusrikoksen enimmäisrangaistus 

korotettaisiin kuudeksi vuodeksi vankeutta ja että rangaistusasteikosta poistettaisiin mahdollisuus 

tuomita sakkoa. 
 
 
Toini enpidealoite 

Toimenpidealoitteessa TPA 16/2003 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin 

parituksen saamiseksi telekuuntelun, televalvonnan ja teknisen tarkkailun piiriin. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen ehdotus rikoslain muuttamiseksi koskee neljää erilaista asiakokonaisuutta. 

Näistä ensimmäinen on ihmiskauppa, joka on yksi järjestäytyneen rikollisuuden keskeisistä 

toimintamuodoista. Ihmiskaupan kohteena ovat etenkin naiset. Tämän vuoksi ihmiskaupalla on 

läheiset kytkennät esityksen toiseen asiakokonaisuuteen eli paritukseen. Suomessa harjoitettava 

prostituutio onkin nykyisin pitkälle järjestäytynyttä ja siinä on pääsääntöisesti kyse 

ammattimaisesta paritustoiminnasta. Kolmannen asiakokonaisuuden hallituksen esityksessä 

muodostavat lapsipornografian torjumiseen tähtäävät säännökset. Vaikka kansallisia rikoslain 

muutostarpeita ei tässä suhteessa juuri ole esiintynyt, kansainvälisessä valtioiden välisessä 

yhteistyössä tämä aihealue on ollut paljon esillä. Neljäntenä asiakokonaisuutena hallituksen 

esitys sisältää laittoman maahantulon järjestämistä koskevat uudet säännökset. Laittoman 

maahantulon järjestäminen on kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto, jonka estämiseksi on 

niin ikään harjoitettu laajaa kansainvälistä yhteistyötä. 

Käsiteltävänä olevalle hallituksen esitykselle antaa leimansa ehdotettujen säännösten vahva 

kytkeytyminen sen taustalla oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin. Osa näistä velvoitteista on 

Yhdistyneiden Kansakuntien piirissä tehtyjä yleissopimuksia täydentäviä lisäpöytäkirjoja, osa 

puolestaan Euroopan unionissa hyväksyttyjä säädöksiä. Tällainen voimakas sidonnaisuus 

kansainvälisiin velvoitteisiin rajoittaa kansallisen lainsäätäjän tosiasiallista liikkumavaraa, koska 

velvoitteiden asiasisältöön ei voida enää vaikuttaa. 

Kuten hallituksen esityksestä (s. 68/11) käy ilmi, eduskunnan hyväksyttävänä eivät vielä 

ole olleet kaikki ne kansainväliset sopimukset, joiden täytäntöönpanoon esillä oleva esitys 
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osittain liittyy. Tällaisia ovat ainakin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 

Kansakuntien yleissopimuksen (Palermon yleissopimus) kaksi lisäpöytäkirjaa samoin kuin 

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimukseen liittyvä valinnainen 

lisäpöytäkirja. Periaatteessa eduskunnan harkittavana tulisi samanaikaisesti olla myös 

sitoutuminen niihin kansainvälisiin velvoitteisiin, joiden täytäntöönpanosta ainakin osin on 

kysymys. Tällöin eduskunnalla olisi mahdollisuus itse arvioida kyseisten kansainvälisten 

velvoitteiden sisältöä. Kansallisiin lakeihin ehdotettujen säännösten välitön liityntä 

samanaikaisesti käsiteltävänä oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin voi olla merkityksellinen myös 

ehdotuksen käsittelyjärjestyksen kannalta (ks. PeVL 19/1995 vp, PeVL 45/2000 vp ja PeVL 

18/2003 vp). Lakivaliokunnan mielestä nyt käsillä oleva tilanne on kuitenkin sikäli 

poikkeuksellinen, että esityksen taustalla on myös Euroopan unionin säädöksiä, joiden 

täytäntöönpanolle on asetettu valtiota velvoittava määräaika. Samaan aikaan on tiedossa, että 

myöhemmin täytäntöönpanta-viksi tulee myös muita, täsmälleen samoja asia-alueita koskevia 

kansainvälisiä velvoitteita. Tällaisessa erikoislaatuisessa tilanteessa lakivaliokunta pitää 

tarkoituksenmukaisena hallituksen esityksessä tehtyä ratkaisua, jossa ehdotettujen säännösten 

sisällössä otetaan huomioon myös sellaiset kansainväliset velvoitteet, joita ei vielä ole saatettu 

eduskunnan hyväksyttäviksi. Valiokunta kuitenkin korostaa, että nyt toteutettavalla 

lainsäädäntöhankkeella ei ennakoida myöhempien sopimusten hyväksymistä. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki rikoslain muuttamisesta 
 
 
/ luku. Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 

11 §. Kaksoisrangaistavuuden vaatimus. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi teknisiä 

muutoksia, koska esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös 17 ja 20 lukua siten, että niiden 

pykälänumerointi muuttuu. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys 

kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan Haagin vuoden 1954 
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yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n 

muuttamisesta (HE 51/2004 vp). Lakivaliokunnan käsiteltävänä olevat rikoslain muutokset on 

tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisemmin kuin mainitussa hallituksen esityksessä tarkoitettu 

pöytäkirja voi tulla Suomen osalta voimaan. Lakiehdotukset on tämän vuoksi katsottu 

tarkoituksenmukaiseksi yhteensovittaa tämän esityksen käsittelyn yhteydessä. Koska 

yleissopimuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta johtuva muutos edellyttää pöytäkirjan 

voimaantuloa Suomen osalta, rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momenttiin lisättävän uuden 1 kohdan 

voimaantulosta on kuitenkin tarpeen säätää erikseen valtioneuvoston asetuksella (ks. Pe VL 

16/2004 vp, s. 8/1). Tällainen valtuutus-säännös ehdotetaan otettavaksi tämän lakiehdotuksen 

voimaantulosäännökseen. 

Tehdyn yhteensovittamisen vuoksi luettelon muiden kohtien numerot muuttuvat yhtä 

suuremmiksi kuin hallituksen esityksessä. 
17 luku. Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

8 a §. Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen. Pykälän sisältämä tunnusmerkistö 

on uusi. Sen kahdessa kohdassa luetellaan raskauttamisperusteet, minkä lisäksi rikoksen 

on oltava myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Ensimmäisen kohdan mukaan 

raskauttamisperusteita ovat tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle aiheu-

tettu vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka erityisen 

tuntuva kärsimys. "Kärsimys" jää tässä käsitteenä varsin avoimeksi, vaikka sen edelly-

tetäänkin olevan "erityisen tuntuvaa". Lakivaliokunnan mielestä säädöstekstissä tulee 

tämän vuoksi nimenomaisesti osoittaa, että aiheutetun kärsimyksen on oltava kohdan 

muihin seurauksiin rinnastettavaa. Valiokunta ehdottaa tätä tarkoittavan lisäyksen teke-

mistä pykälän ensimmäiseen kohtaan. 
 

18 §. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Pykälään ehdotetaan teh- 

täväksi useita muutoksia. Uusi 5 momentti sisältäisi rangaistavuutta koskevan poikkeus- 

säännöksen, jonka mukaan 1 momentin sisältämää tunnusmerkistöä ei sovelleta, jos sii- 

nä tarkoitettu kuva esittää kuusitoista vuotta täyttänyttä henkilöä, jonka suostumuksella 

kuva on valmistettu hänen yksityistä käyttöään tai hänen määräämäänsä käyttöä varten, 

ja jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. 

2 (o. Hallituksen esityksen perusteluista (s. 79/1) käy ilmi, että säännöksen tarkoitukse- 
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na on koskea lähinnä tilanteita, joissa 16 vuotta täyttänyt henkilö antaa säännöksessä tar-

koitetun kuvan esimerkiksi seurustelukumppanilleen. Säännöksestä käy muutoinkin ilmi, 

että poikkeussäännös on tarkoitettu koskemaan suunnilleen samanikäisten toisistaan 

ottamia kuvia. Säännöksessä mainittu 16 vuotta on seksuaalirikossäännösten mukainen 

yleinen suojaikaraja, joten esimerkiksi sukupuoliyhteys tätä nuoremman henkilön kanssa 

voi tulla rangaistavaksi lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä (RL 20:6). Ky 

seinen ikäraja perustuu lakivaliokunnan tekemään ehdotukseen (LaVM 3/1998 vp, s. 23/1 

—HE 6/1997 vp). 

C f. Valiokuntakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että ehdotettu poikkeussäännös 

voi- 

daan ymmärtää väärin ja sen soveltamisala tulkita liian laajaksi. Valiokunnan mielestä 

ehdotetun säännöksen perusteluista ilmi käyvä tarkoitus on kuitenkin hyväksyttävä. Esi-

tyksen perustelujen (s. 54/1) mukaan lapsipornografiaa koskevien säännösten ensisijainen 

tavoite on suojata lasta joutumasta sellaisen seksuaalisen väärinkäytön kohteeksi, jota 

lapsipornografian valmistaminen merkitsee. Näin ymmärrettyyn suojelutavoitteeseen 

nähden olisi tarkoituksetonta rangaista suojaikärajan ylittänyttä henkilöä, joka esi-

merkiksi antaa itseään esittävän, säännöksen soveltamisalaan muutoin kuuluvan kuvan 

seurustelukumppanilleen tai joka yhdessä kumppaninsa kanssa tallentaa videonauhalle 

seksuaalista heidän kanssakäymistään. Edellä esitetyn perusteella tällaisia tilanteita voi-

daan valiokunnan mielestä arvioida myös kiinnittämällä huomiota kuvan esittämän hen-

kilön antamaan suostumukseen ja soveltaen niitä edellytyksiä, joita rikosoikeuden yleis-

ten oppien mukaan suostumukselle vastuuvapausperusteena asetetaan. Joka tapauksessa 

voidaan soveltaa myös yleisiä toimenpiteistäluopumissäännöksiä, jotka mahdollistavat 

syyttämättäjättämisen esimerkiksi tekijän nuoruuden perusteella. Näistä syistä lakiva-

liokunta pitää ehdotettua säännöstä tarpeettomana ja ehdottaa momentin poistamista. 

Z a .  19 §. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito. Pykälän 2 

momenttiin ehdotetaan otettavaksi vastaavanlainen poikkeus tunnusmerkistön mukaisen 

teon rangaistavuudesta kuin edellä 18 §:ään. Mainitun pykälän kohdalla selostetuin 

perustein valiokunta ehdottaa momentin poistettavaksi. 

2f}, Tässä yhteydessä valiokunta erityisesti painottaa sitä, että väitteen suostumuksen 
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olemassaolosta on oltava uskottava. Lisäksi on syytä muistuttaa siitä, että pätevästi an-

nettu suostumus kuvan hallussapitoon on myös peruutettavissa. Näin ollen esimerkiksi 

seurustelusuhteen päättyessä kuvan antanut osapuoli voi ilmoittaa toiselle, ettei tällä enää 

ole oikeutta pitää kuvaa hallussaan. Tällöin hallussapitoa on lähtökohtaisesti arvioitava 

ehdotetun tunnusmerkistön mukaisesti. 
 

20 luku. Seksuaalirikoksista 

9 §. Paritus. Pykälän soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi lisäämällä siihen sekä 

majoittamistoimintaa että yhteystietojen välittämistä koskeva säännös. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan parituksesta rangaistaan myös sitä, joka järjestää 

huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa 

seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää 

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten taikka majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja 

siten olennaisesti edistää tekoa. 

Perusteluista (s. 85/11) käy ilmi, että kohdassa tarkoitetut alle 18-vuotiaiden tekemät 

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot ovat korvausta vastaan tapahtuvaa osallistumista 

pornografisiin elokuviin tai esityksiin taikka toimimista mallina pornografisia kuvia 

valmistettaessa. Perustelujen mukaan tätä kohtaa tulisi tulkita samalla tavalla kuin 17 luvun 19 

§:ää, jonka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana lasta esittävänä kuvana pidetään kuvatallennetta, 

jossa esitetään lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa 

kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen loukkaavalla tavalla. Pykälän 1 

kohdan sanamuodosta ei kuitenkaan käy ilmi mainittu perustelujen tarkoitus, jonka mukaan siinä 

tarkoitettujen tekojen tulee olla ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia. 

Lakivaliokunta ehdottaa kohtaan tehtäväksi tätä tarkoittavan lisäyksen. 

Majoittamisen osalta tarkoituksena on perustelujen (s. 86/1) mukaan rajoittaa rangaistavuus 

niihin tapauksiin, joissa majoittaminen on olennaista sekä kohdassa tarkoitettujen tekojen 

kannalta että majoittajan oman toiminnan kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että prostituoitujen 

majoittamisen tulee muodostaa merkittävä osa majoittajan liiketoiminnasta. Tällainen edellytys ei 

kuitenkaan käy pykälästä ilmi. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa, että säännöstä muutetaan 

vastaamaan sen perusteluissa esitettyä tarkoitusta. 

Jotta pykälän 1 kohdasta ei lisäysten jälkeen tulisi liian vaikeaselkoinen ja raskas, 

lakivaliokunta ehdottaa, että majoitustoimintaa koskevasta teonkuvauksesta muodostetaan oma 
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kohtansa. Tällöin hallituksen esityksessä olevien kohtien numerointi vastaavasti kasvaa yhdellä. 

Ehdotettu muutos ei aiheuta tarvetta muuttaa 25 luvun 3 §:n 1 momentissa olevaa viittausta. 

Pykälän 3 kohdan (HE:n 2 kohta) mukaan parituksesta rangaistaan myös sitä, joka 

yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen ryhtymistä 1 kohdassa tarkoitettuun 

tekoon. Säännös on hyvin laaja-alainen eikä sitä juuri ole omiaan rajoittamaan perusteluissa (s. 

89) korostettu tahallisuusvaatimus. Tahallisuuden arvioinnissa on perustelujen mukana pantava 

painoa sille, onko ilmoituksessa käytetty suoraan prostituutioon liittyviä ilmauksia taikka sellaisia 

sanontoja, jotka yleisesti tunnistetaan ja ymmärretään prostituution peiteilmauksiksi. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että säännöksen 

lähtökohta voi tuoda rangaistussäännöksen piiriin sellaisiakin viestejä, joiden julkaisemisessa ei 

ole kysymys "markkinoinniksi" luonnehdittavasta toisen toiminnan edistämisestä. 

Perustuslakivaliokunta onkin katsonut, että säännöksen täsmentäminen on tältä osin tarpeen. 

Säännöksen perusteluissa (s. 88) markkinointia onkin luonnehdittu sellaisen ilmoituksen 

julkaisemiseksi, jolla selvästi pyritään seksuaalipalvelujen myynnin edistämiseen. 

Rangaistussäännöksen ytimenä on siis selkeästi päämäärätietoinen toiminta. Näistä syistä 

lakivaliokunta ehdottaa säännöstä muutettavaksi siten, että rangaistavuus koskee niitä tapauksia, 

joissa tekijä nimenomaisesti tietää markkinointitoimintansa olennaisesti edistävän pykälän 1 

momentin 1 kohdassa tarkoitettua tekoa. 

Lakivaliokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että ehdotetussa pykälässä ei erikseen 

säädetä parituksena rangaistavaksi prostituoitujen kuljettamista asiakkaita tapaamaan. Tämän 

vuoksi valiokunta viittaa pykälän 4 kohtaan (HE:n 3 kohta), jonka mukaan paritukseen syyllistyy 

tunnusmerkistön muiden edellytysten täyttyessä se, joka muuten käyttää hyväkseen jonkun 

ryhtymistä tällaiseen tekoon. Tämän säännöksen ei kuitenkaan ole tarkoitettu (ks. s. 89/11) 

koskevan sitä hyötyä, jota erilaisten palvelujen — kuten kuljetuspalveluiden — tarjoajat 

prostituutiosta saavat. Lakivaliokunta pitää tätä rajausta tarkoituksenmukaisena. Samalla 

valiokunta huomauttaa, että jos kuljetuspalveluja järjestetään osana paritusorganisaation 

toimintaa, sitä voidaan arvioida osallisuutta koskevien rikoslain säännösten kautta. 
 

9 a §. Törkeä paritus. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi törkeää paritusta koskeva tun-

nusmerkistö, koska on osoittautunut, että parituksen perustekomuoto ei eri tekojen oi-

keasuhteisen rikosoikeudellisen arvioinnin kannalta aina ole riittävä. Tunnusmerkistössä 
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luetellaan raskauttamisperusteet, minkä lisäksi edellytetään, että rikos on myös kokonaisuutena 

arvostellen törkeä. 

Pykälän I momentin 3 kohdan mukaan yhtenä raskauttamisperusteena on se, että 

parituksessa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetaan toiselle vaikea 

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

Edellä 17 luvun 8 a §:n yhteydessä esitetyin perustein lakivaliokunta ehdottaa kohtaa 

muutettavaksi siten, että aiheutetun kärsimyksen tulee intensiteetiltään rinnastua muihin kohdassa 

lueteltuihin seurauksiin. 

Lakivaliokunta on myös harkinnut, olisiko raskauttamisperusteisiin lisättävä rikoksen 

tekeminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Valiokunta on kuitenkin päätynyt 

siihen, että tällainen raskauttamisperuste olisi liian suppea ja jättäisi huomiotta sellaiset 

tekomuodot, joissa rikoksen tekeminen on kyllä hyvin suunniteltua mutta joissa itse 

rikollisorganisaatio ei täytä järjestäytyneen rikollisryhmän tunnusmerkkejä. Tämän vuoks i 

valiokunta puoltaa ha ll i tuksen esityksessä ehdotettuja momen tin 1 ja 2 kohtaa, joiden 

mukaan raskauttamisperusteita ovat  huomattavan taloudellisen hyödyn tavoitteluja r ikoksen 

tekeminen er ityisen suunnitelmallisesti. 
 

25 luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

3 §. Ihmiskauppa. Ihmiskauppaa koskeva tunnusmerkistö on rikos laissa uus i 

rangaistussäännös. Kuten esityksen perust eluissa (s.  100/11) mainitaan, sää nnöksen 

ongelmana on, että paritusrikoksen t ekotavat ovat jossain määrin päällekkä iset  

ihmiskauppaa koskevan säännöksen kanssa si i tä osin kuin ihmiskaupan tarkoituksena on 

henkilön saattaminen prostituut ioon. Tämä os it ta inen päällekkä isyys on s itäkin 

mer kit tävämpi, kun jo ihmiskaupa n perustekomuodon rangaistusmaks imi on 

kansainvälisten velvoitteiden takia varsin korkea : kuusi vuotta vankeutta.  Tämän vuoksi on 

hallituksen esityksen perustelujen mukaisest i tunnusmerkistön sovel tamisalaa arvioitaessa 

syytä painottaa sitä, että ihmiskaupassa teon kohteena oleva henkilö on toisen 

määräämisvallan alainen laajemmin kuin par ituksessa. Tekijän ja t eon kohteen vä linen 

alistussuhde on siis ihmiskaupassa toisenla inen, intens iivisempi ja kokonaisvaltaisempi, kuin 

parituksessa. 

Ihmiskaupa n tunnusmerkistö on kirjoitettu siten, että siinä on erotettavissa kolme osa-

aluet ta :  t ekotavat ,  teossa käytetyt keinot ja teon tarkoitus. Jotta kysymys olisi ihmiskaupasta ,  
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tunnusmerkistön on täytyttävä näillä kaikilla kolmella osa-alueella. Hallituksen esityksen 

perusteluissa näistä eri osa-alueista on tehty laajasti selkoa. Etenkin teossa käytetyistä keinoista 

on eräin osin esitetty melko laaja tulkinta. Ottaen huomioon ihmiskaupan korkea 

rangaistusasteikko samoin kuin tunnusmerkistössä käytettyjen käsitteiden avoimuus (esimerkiksi 

"riippuvainen asema" ja "turvaton tila") lakivaliokunta korostaa, että suhteessa paritussäännöksen 

soveltamisalaan ihmiskaupan tunnusmerkistön avoimia käsitteitä on syytä tulkita suppeasti. Tällä 

tavoin ihmiskauppa-rikoksen tunnusmerkistö voidaan rajata koskemaan niitä vakavina pidettäviä 

tekoja, joiden rikosoikeudellinen arviointi selvästi edellyttää kyseisen säännöksen soveltamista. 

Pykälän 2 kohdassa mainitaan tunnusmerkistön mukaisena keinona toisen erehdyttäminen. 

Perustelujen (s. 94/1) mukaan säännöksen on tarkoitettu kattavan myös toisen erehdyksen 

hyväksikäyttämisen. Valiokunta ehdottaa, että tällainen keino mainitaan säännöksessä 

nimenomaisesti. 
 

3 a §. Törkeä ihmiskauppa. Ihmiskaupan törkeää tekomuotoa koskeva säännös on nimikkeeltään 

uusi, mutta sisällöllisesti se kattaa voimassa olevan 25 luvun 3 §:ssä rangaistavaksi säädetyt 

ihmisryöstön tekomuodot. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan yhtenä raskauttamisperusteena on se, että 

ihmiskaupassa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetaan toiselle vaikea 

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

Edellä 17 luvun 8 a §:n yhteydessä esitetyin perustein lakivaliokunta ehdottaa kohtaa 

muutettavaksi siten, että aiheutetun kärsimyksen tulee intensiteetiltään rinnastua muihin kohdassa 

lueteltuihin seurauksiin. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa raskauttamisperusteeksi säädetään teon kohdistuminen 

kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen. Kuten esityksen perusteluista (s. 103/11) ilmenee, 

ehdotuksen taustalla olevassa Euroopan unionin ihmiskauppaa koskevassa puitepäätöksessä 

viitataan yleensä erityisen suojattomiin henkilöihin. Puitepäätöksen mukaan tällaisina on 

pidettävä "ainakin" uhria, joka ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole saavuttanut sukupuolista 

täysi-ikäisyyttä. Valiokunnan mielestä alaikäisten lisäksi on kuitenkin myös muita erityisen 

suojattomia ryhmiä, joihin kohdistuvat teot on syytä lähtökohtaisesti katsoa törkeiksi. Tällaisia 

ovat etenkin ne, joiden kyky puolustaa itseään on heidän vammansa vuoksi olennaisesti 

heikentynyt. Valiokunta ehdottaa tällaisen lisäyksen tekemistä pykälän 1 momentin 3 kohtaan. 
2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta 
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5 a luku. Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu 

2 §. Telekuuntelun edellytykset. Pykälässä olevaan luetteloon ehdotetaan lisättäväksi törkeä 

laittoman maahantulon järjestäminen, törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän 

kuvan levittäminen sekä ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa. Lisäksi pykälään otetaan uusi 

törkeää paritusta koskeva 3 momentti. 

Valiokuntakäsittelyn aikana esille on noussut erityisesti telekuunteluoikeuden laa-

jentaminen törkeään laittoman maahantulon järjestämiseen. Hallituksen esityksen perustelut tälle 

ehdotukselle ovat varsin niukat. Niiden mukaan (s. 65/11) törkeä laittoman maahantulon 

järjestäminen on rikos, jonka "tutkinnassa telekuuntelusta olisi käytännössä apua, vaikka suurelta 

osin teleliikenne tapahtuukin ulkomailla suomalaisen telekuuntelun ulottumattomissa". 

Valiokunnan mielestä tällainen perustelu on riittämätön. Telekuuntelulla puututaan voimakkaasti 

luottamuksellisen viestin suojaan. Jotta tällaisen pakkokeinon käyttöalaa voitaisiin laajentaa, 

tulee olla esitettävissä vakuuttavia perusteita sille, että pakkokeinon käyttämisestä on 

odotettavissa merkittävää rikostutkinnallista hyötyä. Koska tällaista selvitystä ei ole esitetty, 

valiokunta ehdottaa pykälästä poistettavaksi viittauksen törkeään laittoman maahantulon 

järjestämiseen. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että pakkokeinojen käyttöalan 

laajentamisen perustelut jäävät muiltakin osin verrattain ohuiksi. Valiokunnan arvion mukaan 

tämä osaltaan kytkeytyy siihen yleiseen ongelmaan, että pakkokeinolain muuttaminen on 

nykyisin lähes pysyvästi vireillä. Tällöin on vaarana, että pakkokeinolakiin tehtäviä muutoksia 

aletaan pitää rutiininomaisina ja pelkästään seurauksina rikoslain muuttamisesta. Lakivaliokunta 

on jo useasti aiemmin aiemmin katsonut, että pakkokeinolaki on syytä uudistaa 

kokonaisuudessaan (ks. LaVL 7/2004 vp, s. 2/1 ja LaVM 31/2002 vp, s. 4/II). Tällöin voidaan 

kokonaisuutena arvioida voimassa olevia pakkokeinoja ja niiden oikeaa kohdentumista. Samassa 

yhteydessä on mahdollista myös pyrkiä eriyttämään telepakkokeinojen käyttämistä ottaen 

erityisesti huomioon sähköisen tietoverkon käyttöjä siihen liittyvät erityispiirteet. 
 
 

4. Laki ulkomaalaislain 64 b §:n muuttamisesta 
 
 
Yleistä 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on tullut voimaan uusi ulkomaalaislaki (301/2004), joten 

nyt esillä olevan esityksen hyväksymisen vuoksi tarpeelliset muutokset on tehtävä tähän uuteen 
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lakiin. Tästä syystä lakivaliokunta ehdottaa 4. lakiehdotuksen sijasta hyväksyttäväksi uuden lain 

ulkomaalaislain 182 ja 189 §:n muuttamisesta. 
 

182 §. Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun poistaminen. Lain 182 §:ssä on viittaus rikoslain 

laittoman maahantulon järjestämistä koskevaan säännökseen. Viittaus tulee 1. lakiehdotuksen 

vuoksi laajentaa koskemaan myös sen törkeää tekomuotoa. 
 

189 §. Laittoman maahantulon järjestäminen. Pykälään on tehtävä vastaavanlainen tarkistus kuin 

lain 182 §:ään. 
 
 
Aloitteet 
 

Lakialoite LA 16/2003 vp. Valiokunta puoltaa törkeän parituksen rangaistussäännöksen 

hyväksymistä hallituksen esityksessä ehdotetussa muodossa. Samoin telekuuntelua koskeva 

pakkokeinolain säännös ehdotetaan törkeän parituksen osalta hyväksyttäväksi hallituksen 

esityksen mukaisena. Näistä syistä valiokunta ehdottaa lakialoitteen hylkäämistä. 
 

Lakialoite LA 33/2003 vp. Valiokunta ehdottaa rikoslain 17 luvun 18 §:n hyväksyttäväksi 

hallituksen esityksen mukaisena lukuun ottamatta hallituksen esitykseen sisältyvän 5 momentin 

poistamista. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa lakialoitteen hylkäämistä. 
 

Lakialoite J 48/2003 vp. Valiokunta ehdottaa, että lakialoite hylätään, koska paritusri-

kossäännöksen rangaistusasteikko ehdotetaan hyväksyttäväksi hallituksen esityksen mukaisena. 

Toimenpidealoite TPA 16/2003 vp. Valiokunta puoltaa telekuunteluoikeuden paritusri-

kollisuuden osalta sallivaa säännöstä hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisena. Televalvontaa, 

teknistä kuuntelua ja katselua sekä teknistä seurantaa koskevat uudet pakkokeinolain 5 a luvun 

säännökset ovat tulleet voimaan vuoden 2004 alusta, eikä valiokunta pidä aiheellisena niiden 

muuttamista. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että toimenpidealoite hylätään. 
 
 
Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että 3. ja 5.—7. lakiehdotus hyväksytään muut-

tamattomina, 
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että l.ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset), 

että 4. lakiehdotuksen sijasta hyväksytään uusi 

lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus), 

että lakialoitteet LA 16/2003 vp, LA 33/2003 vp ja LA 

148/2003 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 

16/2003 vp hylätään. 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
rikoslain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 1 luvun 7 §:n 3 

momentti, 11 §:n 2 momentti, 15 luvun 10 §:n 1 momentti, 17 luvun 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 

momentti, 18 §, 18 a §, 19 § ja 24 §, 20 luvun 8 § ja 9 §:n 1 momentti ja 25 luvun 3 §, sellaisina 

kuin ne ovat, 1 luvun 7 §:n 3 momentti ja 15 luvun 10 §:n 1 momentti laissa 17/2003, 1 luvun 11 

§:n 2 momentti laissa 604/2002, 17 luvun 7 §:n 2 momentti laissa 756/2000, 17 luvun 8 §:n 1 

momentti, 18 ja 19 § sekä 20 luvun 8 § ja 9 §:n 1 momentti laissa 563/1988 sekä 17 luvun 18 a § 

laissa 777/2000 ja 24 § laissa 142/2003 sekä 25 luvun 3 § laissa 578/1995, ja 

lisätään 17 lukuun uusi 8 a § ja 18 b §, 20 lukuun uusi 9 a § ja 13 § sekä 25 lukuun uusi 3 

a § ja 10 § seuraavasti: 
 
 

1 luku 
 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 
 

7 §  

(Kuten HE) 11 § 
 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus 
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Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta tekopaikan laissa, siihen sovelletaan Suomen lakia, 

jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ja 

teosta säädetään rangaistus: 

1) 11 luvun 1 tai 2 §:ssä,jos teko on sellainen sodankäyntirikos tai törkeä sodan-

käyntirikos taikka osallisuusteko niihin, jota tarkoitetaan kulttuuriomaisuuden suojelemisesta 

aseellisen selkkauksen sattuessa tehdyn Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen toisen pöytäkirjan 

15 artiklassa; (uusi kohta) 

(2—8 kohta kuten HE:n 1—7 kohta) 
 
 

15 luku 
 

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan 

10 § (Kuten 

HE) 
 
 

17 luku 
 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 
 

7 j a 8 §  

(Kuten HE) 

8 a §  

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen Jos 

laittoman maahantulon järjestämisessä 

1) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, 

vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa 

kärsimystä tai 

2) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollis-ryhmän 

toimintaa 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 

laittoman maahantulon järjestämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään 

kuudeksi vuodeksi. 
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18 § 

(1—4 mom. kuten HE) (5 

mom. poist.) 
 

18 a j a 18 b § 

(Kuten HE) 

19 § 

(1 mom. kuten HE) (2 

mom. poist.) 
 

24 § 

(Kuten HE) 

20 luku 

Seksuaalirikoksista 
 

8 §  

(Kuten HE) 
 

9 §  

Paritus 

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä 

1) järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai 

siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen 

tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten (poist.), 

2)  merkittävänä osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten 

olennaisesti edistää tekoa, (uusi kohta) 

3) yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sellaiseen tekoon ryhtymistä 

tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää teon toteutumista, 

(4 ja 5 kohta kuten HE:n 3 ja 4 kohta) 

on tuomittava parituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. 
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9 a §  Törkeä 

paritus 
 

Jos parituksessa 
 
(1 ja 2 kohta kuten HE) 

3) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, 

vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa 

kärsimystä tai 

(4 kohta kuten HE) 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 

parituksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

(2 mom. kuten HE) 
 

13 § (Kuten 

HE) 
 
 

25 luku 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 3 § 
 

Ihmiskauppa 

Joka 

(1 kohta kuten HE) 

2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä, (3 ja 4 

kohta kuten HE) 

ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa 

toisen hänen saattamisekseen 20 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tai siihen 

rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa 

loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa 

hyötymistarkoituksessa, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi 

ja enintään kuudeksi vuodeksi. (2 ja 3 mom. kuten HE) 
 
 

3 a §  
 

Törkeä ihmiskauppa 
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Jos ihmiskaupassa (1 

kohta kuten HE) 

2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, 

vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa 

kärsimystä, 

3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky 

puolustaa itseään on vammaisuuden vuoksi olennaisesti heikentynyt tai 

(4 kohta kuten HE) 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 

törkeästä ihmiskaupasta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 

10 § (Kuten 

HE) 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20  . Lain 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohta tulee 

kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

Laki 
pakkokeinolain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 2 § ja 

4 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 646/2003, seuraavasti: 
 
 

5 a luku 
 

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu 
 

2 §  
 

Telekuuntelun edellytykset 

Kun on syytä epäillä jotakuta (1—3 

kohta kuten HE) 

4) (poist.) törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan le-

vittämisestä, 
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(5—17 kohta kuten HE) 

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja tallentaa 

televiestejä, joita epäilty lähettää hallussaan olevasta tai oletettavasti muuten käyttämästään 

teleliittymästä, teleosoitteesta Idi telepäätelaitteesta, taikka tällaiseen teleliittymään, 

teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen tulevia hänelle tarkoitettuja viestejä, jos saatavilla 

tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 

4 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 
 

(Valiokunnan uusi lakiehdotus) 
 
 
 

4. 
Laki 

ulkomaalaislain 182 ja 189 §;n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/1991) 182 ja 189 § 

seuraavasti: 
 

182 § 
 

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun poistaminen 

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun määränneen viranomaisen on poistettava maksu, 

jos 

1) ulkomaalainen saa jäädä maahan sillä perusteella, että hänelle myönnetään oleskelulupa 

pakolaisuuden, suojelun tarpeen tai tilapäisen suojelun perusteella; taikka 



La VM 4/2004 vp — HE 34/2004 vp 

 

Perustelut 

2) liikenteenharjoittaja tuomitaan rangaistukseen rikoslain 17 luvun 8 §:n nojalla laittoman 

maahantulon järjestämisestä tai 17 luvun 8 a §:n nojalla törkeästä laittoman maahantulon 

järjestämisestä. 
189 § 

 

Laittoman maahantulon järjestäminen 

Rangaistus laittoman maahantulon järjestämisestä ja törkeästä laittoman maahantulon 

järjestämisestä säädetään rikoslain 17 luvun 8 §:ssä ja 8 a §:ssä. 
 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 20 . 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj. Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 



 

 

Luonnos 3.6.2004 
 
LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2004 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi (HE 34/2004 vp). 
 
 
Eduskunta-aloitteet 

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä 

— lakialoitteen laiksi rikoslain 20 luvun ja pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta (LA 

16/2003 vp — Hanna-Leena Hemming /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 21 päivänä 

toukokuuta 2003, 

— lakialoitteen laiksi rikoslain 17 luvun 18 §:n muuttamisesta (LA 33/2003 vp — Päivi 

Räsänen /kd), joka on lähetetty valiokuntaan 3 päivänä kesäkuuta 2003, 

— lakialoitteen laiksi rikoslain 20 luvun 9 §:n muuttamisesta (LA 148/2003 vp — Marja Tiura 

/kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 17 päivänä helmikuuta 2004, ja 

— toimenpidealoitteen telekuunteluja -valvonta paritusrikoksissa (TPA 16/2003 vp — Tuija 

Nurmi /kok), joka on lähetetty valiokuntaan 13 päivänä toukokuuta 2003. 

HE 34/2004 vp LA 148/2003 vp 
LA 16/2003 vp TPA 16/2003 vp 
LA 33/2003 vp 

Versio 0.1 

Lausunto 

LaVM 4/2004 vp — HE 34/2004 vp 
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Johdanto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

13/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö 

- poliisiylitarkastaja Jouni Välkki, sisäasiainministeriö 

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- kihlakunnansyyttäjä Tove Myhrberg, Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto 

- rikostarkastaja Ari Määttä, keskusrikospoliisi 

- rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

- oikeudellisen osaston päällikkö Tomi Vuori, Rajavartiolaitos 

- tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 

- pääsihteeri Kristiina Kouros, Ihmisoikeusliitto ry 

- puheenjohtaja Johanna Sirkiä, Seksialan Liitto SALLI 

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto 

- johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto ry 

- pääsihteeri Taina Riski, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry 

- toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste ry 

- professori Pekka Koskinen 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Johanna Niemi-Kiesiläinen 

- professori Ari-Matti Nuutila. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 
 
- Raiskauskriisikeskus Tukinainen 

professori Raimo Lahti 
 
varatuomari, asianajaja Kirsi Tarvainen. 

 
 

Viitetieto 

y Eduskunnassa on samanaikaisesti tämän esityksen kanssa ollut käsiteltävänä hallituksen 

esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan Haagin 

vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi 

pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 
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luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 51/2004 vp — UaVM 7/2004 vp). Koska molemmissa 

esityksessä ehdotetaan rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamista, ehdotukset on sovitettu yhteen 

tässä. 
 

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET 

Hallituksen esitys 

i~ Esityksen mukaan rikoslakia muutettaisiin ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota koskevan 

sääntelyn osalta. Muutokset liittyvät yhtäältä Suomen kansainvälisten velvoitteiden 

täytäntöönpanemiseen ja toisaalta kansallisiin muutostarpeisiin. 

£ Laittoman maahantulon järjestämistä koskevaa rangaistussäännöstä muutettaisiin 

niin, että se koskisi myös maahantuloa Suomeen kauttakulkua varten. Lisäksi rikoslakiin 

otettaisiin uusi rangaistussäännös törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä koskevaan rangaistussäännökseen 

ehdotetaan tehtäväksi useita muutoksia. Säännöksessä otettaisiin käyttöön lasta koskeva 18 

vuoden ikäraja, säännökseen sisältyvää tekotapaluetteloa täydennettäisiin ja levittämisen yritys 

tehtäisiin rangaistavaksi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 

lasta esittävän kuvan levittämistä koskeva rangaistussäännös. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 

lasta esittävän kuvan hallussapidon enimmäisrangaistusta korotettaisiin. 

Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomittavaa enimmäisrangaistusta korotettaisiin. 

Parituksen rangaistavuutta laajennettaisiin. Parituksesta rangaistaisiin myös sitä, joka 

yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi prostituutiota. Lisäksi säännöksen soveltamisala 

laajenisi koskemaan sellaista maksulliseen sukupuoliyhteyteen ryhtyvän majoittamista, jolla 

olennaisesti edistetään sellaista tekoa. Lakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös törkeästä 

parituksesta. 

Rikoslakiin lisättäisiin uudet ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa koskevat ran-

gaistussäännökset. 

Pakkokeinolakia muutettaisiin niin, että telekuuntelu olisi mahdollista epäiltäessä jotakuta 

törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 

lasta esittävän kuvan levittämisestä, törkeästä parituksesta, ihmiskaupasta tai törkeästä 

ihmiskaupasta. 
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Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2004. 
 
 
Lakialoitteet 

Lakialoitteessa LA 16/2003 vp ehdotetaan, että rikoslain 20 luvun 9 a §:ksi lisättäisiin törkeän 

parituksen tunnusmerkistö. Lakialoitteessa ehdotetaan myös pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n 

muuttamista siten, että telekuuntelu olisi mahdollista selvitettäessä törkeää paritusta koskevaa 

rikosepäilyä. 

Lakialoitteessa LA 33/2003 vp ehdotetaan, että rikoslain 17 luvun 18 §:ää muutettaisiin 

siten, että rangaistavaksi tulisi myös sellaisen lapsipornografisen materiaalin levittäminen, joka 

esitetään piirretyssä muodossa tai äänitteenä. 

Lakialoitteessa LA 148/2003 vp ehdotetaan, että paritusrikoksen enimmäisrangaistus 

korotettaisiin kuudeksi vuodeksi vankeutta ja että rangaistusasteikosta poistettaisiin mahdollisuus 

tuomita sakkoa. 
 
 
Toimenpidealoite 

Toimenpidealoitteessa TPA 16/2003 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin 

parituksen saamiseksi telekuuntelun, televalvonnan ja teknisen tarkkailun piiriin. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen ehdotus rikoslain muuttamiseksi koskee neljää erilaista asiakokonaisuutta. 

Näistä ensimmäinen on ihmiskauppa, joka on yksi järjestäytyneen rikollisuuden keskeisistä 

toimintamuodoista. Ihmiskaupan kohteena ovat etenkin naiset. Tämän vuoksi ihmiskaupalla on 

läheiset kytkennät esityksen toiseen asiakokonaisuuteen eli paritukseen. Suomessa harjoitettava 

prostituutio onkin nykyisin pitkälle järjestäytynyttä ja siinä on pääsääntöisesti kyse 

ammattimaisesta paritustoiminnasta. Kolmannen asiakokonaisuuden hallituksen esityksessä 

muodostavat lapsipornografian torjumiseen tähtäävät säännökset. Vaikka kansallisia rikoslain 

muutostarpeita ei tässä suhteessa juuri ole esiintynyt, kansainvälisessä valtioiden välisessä 

yhteistyössä tämä aihealue on ollut paljon esillä. Neljäntenä asiakokonaisuutena hallituksen 

esitys sisältää laittoman maahantulon järjestämistä koskevat uudet säännökset. Laittoman 
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maahantulon järjestäminen on kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto, jonka estämiseksi on 

niin ikään harjoitettu laajaa kansainvälistä yhteistyötä. 

Käsiteltävänä olevalle hallituksen esitykselle antaa leimansa ehdotettujen säännösten 

vahva kytkeytyminen sen taustalla oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin. Osa näistä velvoitteista 

on Yhdistyneiden Kansakuntien piirissä tehtyjä yleissopimuksia täydentäviä lisäpöytäkirjoja, osa 

puolestaan Euroopan unionissa hyväksyttyjä säädöksiä. Tällainen voimakas sidonnaisuus 

kansainvälisiin velvoitteisiin rajoittaa kansallisen lainsäätäjän tosiasiallista liikkumavaraa, koska 

velvoitteiden asiasisältöön ei voida enää vaikuttaa. 

Kuten hallituksen esityksestä (s. 68/11) käy ilmi, eduskunnan hyväksyttävänä eivät vielä 

ole olleet kaikki ne kansainväliset sopimukset, joiden täytäntöönpanoon esillä oleva esitys 

osittain liittyy. Tällaisia ovat ainakin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 

Kansakuntien yleissopimuksen (Palermon yleissopimus) kaksi lisäpöytäkirjaa samoin kuin 

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimukseen liittyvä valinnainen 

lisäpöytäkirja. Periaatteessa eduskunnan harkittavana tulisi samanaikaisesti olla myös 

sitoutuminen niihin kansainvälisiin velvoitteisiin, joiden täytäntöönpanosta ainakin osin on 

kysymys. Tällöin eduskunnalla olisi mahdollisuus itse arvioida kyseisten kansainvälisten 

velvoitteiden sisältöä. Kansallisiin lakeihin ehdotettujen säännösten välitön liityntä 

samanaikaisesti käsiteltävänä oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin voi olla merkityksellinen myös 

ehdotuksen käsittelyjärjestyksen kannalta (ks. PeVL 19/1995 vp, PeVL 45/2000 vp ja PeVL 

18/2003 vp). Lakivaliokunnan mielestä nyt käsillä oleva tilanne on kuitenkin sikäli 

poikkeuksellinen, että esityksen taustalla on myös Euroopan unionin säädöksiä, joiden 

täytäntöönpanolle on asetettu valtiota velvoittava määräaika. Samaan aikaan on tiedossa, että 

myöhemmin täytäntöönpanta-viksi tulee myös muita, täsmälleen samoja asia-alueita koskevia 

kansainvälisiä velvoitteita. Tällaisessa erikoislaatuisessa tilanteessa lakivaliokunta pitää 

tarkoituksenmukaisena hallituksen esityksessä tehtyä ratkaisua, jossa ehdotettujen säännösten 

sisällössä otetaan huomioon myös sellaiset kansainväliset velvoitteet, joita ei vielä ole saatettu 

eduskunnan hyväksyttäviksi. Valiokunta kuitenkin korostaa, että nyt toteutettavalla 

lainsäädäntöhankkeella ei ennakoida myöhempien sopimusten hyväksymistä. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
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1. Laki rikoslain muuttamisesta 
 
 
/ luku. Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 

11 §. Kaksoisrangaistavuuden vaatimus. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi teknisiä 

muutoksia, koska esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös 17 ja 20 lukua siten, että niiden 

pykälänumeroina muuttuu. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä on ollut hallituksen 

esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan Haagin 

vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi 

pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 

11 §:n muuttamisesta (HE 51/2004 vp — UaVM 7/2004 vp). Lakivaliokunnan käsiteltävänä 

olevat rikoslain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisemmin kuin mainitussa 

hallituksen esityksessä tarkoitettu pöytäkirja voi tulla Suomen osalta voimaan. Lakiehdotukset on 

tämän vuoksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi yhteensovittaa tämän esityksen käsittelyn 

yhteydessä. Koska yleissopimuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta johtuva muutos edellyttää 

pöytäkirjan voimaantuloa Suomen osalta, rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momenttiin lisättävän uuden 

1 kohdan voimaantulosta on kuitenkin tarpeen säätää erikseen valtioneuvoston asetuksella (ks. 

PeVL 16/2004 vp, s.8/1). Tällainen valtuutussäännös ehdotetaan otettavaksi tämän lakiehdo-

tuksen voimaantulosäännökseen. 

Tehdyn yhteensovittamisen vuoksi luettelon muiden kohtien numerot muuttuvat yhtä 

suuremmiksi kuin hallituksen esityksessä. 

17 luku. Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

8 a §. Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen. Pykälän sisältämä tunnusmerkistö on uusi. 

Sen kahdessa kohdassa luetellaan raskauttamisperusteet, minkä lisäksi rikoksen on oltava myös 

kokonaisuutena arvostellen törkeä. Ensimmäisen kohdan mukaan raskauttamisperusteita ovat 

tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle aiheutettu vaikea ruumiinvamma, vakava 

sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka erityisen tuntuva kärsimys. "Kärsimys" jää tässä 

käsitteenä varsin avoimeksi, vaikka sen edellytetäänkin olevan "erityisen tuntuvaa". 

Lakivaliokunnan mielestä säädöstekstissä tulee tämän vuoksi nimenomaisesti osoittaa, että 

aiheutetun kärsimyksen on oltava kohdan muihin seurauksiin rinnastettavaa. Valiokunta ehdottaa 

tätä tarkoittavan lisäyksen tekemistä pykälän ensimmäiseen kohtaan. 
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18 §. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi 

useita muutoksia. Pykälän 4 momenttiin otettaisiin myös kiinteään ikärajaan perustuva 

määritelmä, jonka mukaan lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä 

henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan 

kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Pykälän uusi 5 momentti sisältäisi puolestaan rangaistavuutta 

koskevan poikkeussäännöksen, jonka mukaan 1 momentin sisältämää tunnusmerkistöä ei 

sovelleta, jos siinä tarkoitettu kuva esittää kuusitoista vuotta täyttänyttä henkilöä, jonka 

suostumuksella kuva on valmistettu hänen yksityistä käyttöään tai hänen määräämäänsä käyttöä 

varten, ja jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. 

Hallituksen esityksen perusteluista (s. 79/1) käy ilmi, että säännöksen tarkoituksena on 

koskea lähinnä tilanteita, joissa 16 vuotta täyttänyt henkilö antaa säännöksessä tarkoitetun kuvan 

esimerkiksi seurustelukumppanilleen. Säännöksestä käy muutoinkin ilmi, että poikkeussäännös 

on tarkoitettu koskemaan suunnilleen samanikäisten toisistaan ottamia kuvia. Säännöksessä 

mainittu 16 vuotta on seksuaalirikossäännösten mukainen yleinen suojaikäraja, joten esimerkiksi 

sukupuoliyhteys tätä nuoremman henkilön kanssa voi tulla rangaistavaksi lapsen seksuaalisena 

hyväksikäyttönä (RL 20:6). Kyseinen ikäraja perustuu lakivaliokunnan tekemään ehdotukseen 

(LaVM 3/1998 vp, s. 23/1 —HE 6/1997 vp). 

Valiokuntakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että ehdotettu poikkeussäännös voidaan 

ymmärtää väärin ja sen soveltamisala tulkita liian laajaksi. Poikkeussäännös voidaan myös 

vastoin sen tarkoitusta käsittää osoitukseksi sen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan 

yleisyydestä. Valiokunnan mielestä ehdotetun säännöksen perusteluista ilmi käyvä tarkoitus on 

kuitenkin hyväksyttävä. Esityksen perustelujen (s. 54/1) mukaan lapsipornografiaa koskevien 

säännösten ensisijainen tavoite on suojata lasta joutumasta sellaisen seksuaalisen väärinkäytön 

kohteeksi, jota lapsipornografian valmistaminen merkitsee. Näin ymmärrettyyn 

suojelutavoitteeseen nähden olisi tarkoituksetonta rangaista nuorta henkilöä, joka esimerkiksi 

ottaa suojaikärajan ylittäneestä seurasteiu-kumppanstaan tämän suostumuksella säännöksen 

soveltamisalaan muutoin kuuluvan kuvan tai joka yhdessä kumppaninsa kanssa tallentaa 

videonauhalle heidän seksuaalista kanssakäymistään. Valiokunnan mielestä on selvää, että 

tällaista toimintaa ei voida samastaa pornografisen materiaalin tuottamiseen eikä sitä näin ollen 

myöskään rikosoikeudellisesti voida arvioida samalla tavalla. Pykälän ehdotetussa 5 momentissa 

tarkoi-tetun kaltaisia tilanteita voidaan valiokunnan mielestä arvioida myös kiinnittämällä huo-

miota kuvan esittämän henkilön antamaan suostumukseen ja soveltaen niitä edellytyksiä, joita 
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rikosoikeuden yleisten oppien mukaan suostumukselle vastuuvapausperusteena asetetaan. Joka 

tapauksessa voidaan soveltaa myös yleisiä toimenpiteistäluopumis-säännöksiä, jotka 

mahdollistavat syyttämättäjättämisen esimerkiksi tekijän nuoruuden perusteella. Näistä syistä 

lakivaliokunta pitää ehdotettua säännöstä tarpeettomana ja ehdottaa momentin poistamista. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että nimenomaan sähköisissä 

tietoverkoissa, kuten internetissä, tapahtuvassa viestinnässä etenkin nuoret saattavat 

ajattelemattomuuttaan suorittaa toimintoja, jotka ainakin lähtökohtaisesti täyttävät pykälään 

sisältyvän "levittämisen" tunnusmerkin. Säännöksen soveltamisessa on tämän vuoksi 

kiinnitettävä erityistä huomiota tahallisuusvaatimuksen täyttymiseen. Tältä osin merkitystä on 

esimerkiksi sillä, mitä tekijä on mieltänyt esimerkiksi kuvassa esiintyvän henkilön iästä tai kuvan 

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta luonteesta yleensä. Vaikka tunnusmerkistön katsottaisiinkin 

täyttyvän, sovellettaviksi voivat tulla yleiset toimenpiteistä luopumissäännökset erityisesti 

syyttämättäjättäminen ns. nuoruusperus-teella. 

19 §. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito. Pykälän 2 

momenttiin ehdotetaan otettavaksi vastaavanlainen poikkeus tunnusmerkistön mukaisen teon 

rangaistavuudesta kuin edellä 18 §:ään. Mainitun pykälän kohdalla selostetuin perustein 

valiokunta ehdottaa momentin poistettavaksi. 

Tässä yhteydessä valiokunta erityisesti painottaa sitä, että väitteen suostumuksen 

olemassaolosta on oltava uskottava. Lisäksi on syytä muistuttaa siitä, että pätevästi annettu 

suostumus kuvan hallussapitoon on myös peruutettavissa. Näin ollen esimerkiksi 

seurustelusuhteen päättyessä kuvan antanut osapuoli voi ilmoittaa toiselle, ettei tällä enää ole 

oikeutta pitää kuvaa hallussaan. Tällöin hallussapitoa on lähtökohtaisesti arvioitava ehdotetun 

tunnusmerkistön mukaisesti. 

20 luku. Seksuaalirikoksista 

9 §. Paritus. Pykälän soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi lisäämällä siihen sekä 

majoittamistoimintaa että yhteystietojen välittämistä koskeva säännös. 

3° • Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan parituksesta rangaistaan myös sitä, joka 

järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen 

rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen 

tekemää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten taikka majoittaa sellaiseen 

tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa. 
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Perusteluista (s. 85/11) käy ilmi, että kohdassa tarkoitetut alle 18-vuotiaiden teke-

mät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot ovat korvausta vastaan tapahtuvaa osallis-

tumista pornografisiin elokuviin tai esityksiin taikka toimimista mallina pornografisia 

kuvia valmistettaessa. Perustelujen mukaan tätä kohtaa tulisi tulkita samalla tavalla kuin 

17 luvun 19 §:ää, jonka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana lasta esittävänä kuvana pi-

detään kuvatallennetta, jossa esitetään lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastetta-

vassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen 

loukkaavalla tavalla. Pykälän 1 kohdan sanamuodosta ei kuitenkaan käy ilmi mainittu 

perustelujen tarkoitus, jonka mukaan siinä tarkoitettujen tekojen tulee olla ilmeisellä ta-

valla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia. Lakivaliokunta ehdottaa kohtaan tehtäväksi tätä 

tarkoittavan lisäyksen. 

f2 Majoittamisen osalta tarkoituksena on perustelujen (s. 86/1) mukaan rajoittaa ran- 

gaistavuus niihin tapauksiin, joissa majoittaminen on olennaista sekä kohdassa tarkoi-

tettujen tekojen kannalta että majoittajan oman toiminnan kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että prostituoitujen majoittamisen tulee muodostaa merkittävä osa majoittajan liike-

toiminnasta. Tällainen edellytys ei kuitenkaan käy pykälästä ilmi. Tämän vuoksi lakiva-

liokunta ehdottaa, että säännöstä muutetaan vastaamaan sen perusteluissa esitettyä tar-

koitusta.- Valiokunnan mielestä ratkaisevaa ei kuitenkaan voi olla yksinomaan määrälli-

nen arvio siitä, miten suuri osa majoitustoiminnasta on yhteydessä prostituutioon. Ran-

gaistavuuden tulee kohdistua sellaisiin majoitustoiminnan ilmiöihin, jotka ovat prosti-

tuution harjoittamisen kannalta yhtäältä olennaisia ja toisaalta tietynasteisen pysyvyyden 

omaavia. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa kohdan muotoiltavaksi siten, että paritukseen 

syyllistyy se, joka vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa pykälän 1 kohdassa 

tarkoitettuun tekoon ryhtyvää ia siten olennaisesti edistää tekoa. Tällöin rangaistavuuden 

piiriin tulisivat kuulumaan sellaisetkin tapaukset joissa koko majoituskapasiteetista vain 

pienehkö osa on prostituoitujen käytössä mutta joissa tällaista käyttöä voidaan pitää 

kyseisen majoitustoiminnan harjoittamiseen vakiintuneesti liittyvänä ilmiönä. Kyse on 

esimerkiksi tilanteista, joissa on yleisesti tiedossa, että tietyssä paikassa on mahdollisuus 

saada yhteys sinne majoittuneisiin prostituoituihin. Prostituoitujen satunnainen 

majoittaminen ei sen sijaan olisi parituksena rangaistavaa. 

Jotta pykälän 1 kohdasta ei lisäysten jälkeen tulisi liian vaikeaselkoinen ja raskas, 

lakivaliokunta ehdottaa, että majoitustoimintaa koskevasta teonkuvauksesta muodostetaan oma 
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kohtansa. Tällöin hallituksen esityksessä olevien kohtien numerointi vastaavasti kasvaa yhdellä. 

Ehdotettu muutos ei aiheuta tarvetta muuttaa 25 luvun 3 §:n 1 momentissa olevaa viittausta. 

Pykälän 3 kohdan (HE:n 2 kohta) mukaan parituksesta rangaistaan myös sitä, joka 

yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen ryhtymistä 1 kohdassa tarkoitettuun 

tekoon. Säännös on hyvin laaja-alainen eikä sitä juuri ole omiaan rajoittamaan perusteluissa (s. 

89) korostettu tahallisuusvaatimus. Tahallisuuden arvioinnissa on perustelujen mukana pantava 

painoa sille, onko ilmoituksessa käytetty suoraan prostituutioon liittyviä ilmauksia taikka sellaisia 

sanontoja, jotka yleisesti tunnistetaan ja ymmärretään prostituution peiteilmauksiksi. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että säännöksen 

lähtökohta voi tuoda rangaistussäännöksen piiriin sellaisiakin viestejä, joiden julkaisemisessa ei 

ole kysymys "markkinoinniksi" luonnehdittavasta toisen toiminnan edistämisestä. 

Perustuslakivaliokunta onkin katsonut, että säännöksen täsmentäminen on tältä osin tarpeen. 

Säännöksen perusteluissa (s. 88) markkinointia onkin luonnehdittu sellaisen ilmoituksen 

julkaisemiseksi, jolla selvästi pyritään seksuaalipalvelujen myynnin edistämiseen. 

Rangaistussäännöksen ytimenä on siis selkeästi päämäärätietoinen toiminta. Näistä syistä 

lakivaliokunta ehdottaa säännöstä muutettavaksi siten, että rangaistavuus koskee niitä tapauksia, 

joissa tekijä nimenomaisesti tietää markkinointitoimintansa olennaisesti edistävän pykälän 1 

momentin 1 kohdassa tarkoitettua tekoa. 

Lakivaliokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että ehdotetussa pykälässä ei erikseen 

säädetä parituksena rangaistavaksi prostituoitujen kuljettamista asiakkaita tapaamaan. Valiokunta 

huomauttaa, että jos kuljetuspalveluja järjestetään osana paritus-organisaation toimintaa, sitä 

voidaan arvioida osallisuutta koskevien rikoslain säännösten kautta. Lisäksi on syytä viitata 

pykälän 4 kohtaan (HE:n 3 kohta), jonka mukaan paritukseen syyllistyy tunnusmerkistön muiden 

edellytysten täyttyessä se, joka muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä tällaiseen tekoon. 

Tämän säännöksen ei kuitenkaan ole tarkoitettu (ks. s. 89/11) koskevan sitä hyötyä, jota erilaisten 

palvelujen — kuten kuljetuspalveluiden — tarjoajat prostituutiosta saavat. Lakivaliokunta pitää 

tätä rajausta tarkoituksenmukaisena. 
 

9 a §. Törkeä paritus. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi törkeää paritusta koskeva tun-

nusmerkistö, koska on osoittautunut, että parituksen perustekomuoto ei eri tekojen oi-

keasuhteisen rikosoikeudellisen arvioinnin kannalta aina ole riittävä. Tunnusmerkistössä 

luetellaan raskauttamisperusteet, minkä lisäksi edellytetään, että rikos on myös kokonaisuutena 

arvostellen törkeä. 
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Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan yhtenä raskauttamisperusteena on se, että 

parituksessa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetaan toiselle vaikea 

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

Edellä 17 luvun 8 a §:n yhteydessä esitetyin perustein lakivaliokunta ehdottaa kohtaa 

muutettavaksi siten, että aiheutetun kärsimyksen tulee intensiteetiltään rinnastua muihin kohdassa 

lueteltuihin seurauksiin. 

Jc? Lakivaliokunta on myös harkinnut, olisiko raskauttamisperusteisiin lisättävä ri- 

koksen tekeminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Valiokunta on kui-

tenkin päätynyt siihen, että tällainen raskauttamisperuste olisi liian suppea ja jättäisi 

huomiotta sellaiset tekomuodot, joissa rikoksen tekeminen on kyllä hyvin suunniteltua 

mutta joissa itse rikollisorganisaatio ei täytä järjestäytyneen rikollisryhmän tunnus-

merkkejä. Tämän vuoksi valiokunta puoltaa hallituksen esityksessä ehdotettuja momentin 

l ja 2 kohtaa, joiden mukaan raskauttamisperusteita ovat huomattavan taloudellisen 

hyödyn tavoitteluja rikoksen tekeminen erityisen suunnitelmallisesti. 
 

25 luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

4r>. 3 §. Ihmiskauppa. Ihmiskauppaa koskeva tunnusmerkistö on rikoslaissa uusi rangaistus-

säännös. Kuten esityksen perusteluissa (s. 100/11) mainitaan, säännöksen ongelmana on, 

että paritusrikoksen tekotavat ovat jossain määrin päällekkäiset ihmiskauppaa koskevan 

säännöksen kanssa siltä osin kuin ihmiskaupan tarkoituksena on henkilön saattaminen 

prostituutioon. Tämä osittainen päällekkäisyys on sitäkin merkittävämpi, kun jo ihmis-

kaupan perustekomuodon rangaistusmaksimi on kansainvälisten velvoitteiden takia varsin 

korkea: kuusi vuotta vankeutta. Tämän vuoksi on hallituksen esityksen perustelujen 

mukaisesti tunnusmerkistön soveltamisalaa arvioitaessa syytä painottaa sitä, että ihmis-

kaupassa teon kohteena oleva henkilö on toisen määräämisvallan alainen laajemmin kuin 

parituksessa. Tekijän ja teon kohteen välinen alistussuhde on siis ihmiskaupassa 

toisenlainen, intensiivisempi ja kokonaisvaltaisempi, kuin parituksessa. Ihmiskaupan 

tunnusmerkistön täyttyminen voi tulla arvioitavaksi esimerkiksi siinä tapauksessa, että 

ehdotetun pykälän mukaisilla keinoilla ia tekotavoilla henkilöä estetään lopettamasta 

prostituution harjoittaminen. Edellä esitetyn perusteella tällöin kyse on jo hyvin törkeinä 

pidettävistä tapauksista. 
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Ihmiskaupan tunnusmerkistö on kirjoitettu siten, että siinä on erotettavissa kolme osa-

aluetta: tekotavat, teossa käytetyt keinot ja teon tarkoitus. Jotta kysymys olisi ihmiskaupasta, 

tunnusmerkistön on täytyttävä näillä kaikilla kolmella osa-alueella. Hallituksen esityksen 

perusteluissa näistä eri osa-alueista on tehty laajasti selkoa. Etenkin teossa käytetyistä keinoista 

on eräin osin esitetty melko laaja tulkinta. Ottaen huomioon ihmiskaupan korkea 

rangaistusasteikko samoin kuin tunnusmerkistössä käytettyjen käsitteiden avoimuus (esimerkiksi 

"riippuvainen asema" ja "turvaton tila") lakivaliokunta korostaa, että suhteessa paritussäännöksen 

soveltamisalaan ihmiskaupan tunnusmerkistön avoimia käsitteitä on syytä tulkita suppeasti. Tällä 

tavoin ihmiskauppa-rikoksen tunnusmerkistö voidaan rajata koskemaan niitä vakavina pidettäviä 

tekoja, joiden rikosoikeudellinen arviointi selvästi edellyttää kyseisen säännöksen soveltamista. 

Pykälän 2 kohdassa mainitaan tunnusmerkistön mukaisena keinona toisen erehdyttäminen. 

Perustelujen (s. 94/1) mukaan säännöksen on tarkoitettu kattavan myös toisen erehdyksen 

hyväksikäyttämisen. Valiokunta ehdottaa, että tällainen keino mainitaan säännöksessä 

nimenomaisesti. 
 

3 a §. Törkeä ihmiskauppa. Ihmiskaupan törkeää tekomuotoa koskeva säännös on nimikkeeltään 

uusi, mutta sisällöllisesti se kattaa voimassa olevan 25 luvun 3 §:ssä rangaistavaksi säädetyt 

ihmisryöstön tekomuodot. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan yhtenä raskauttamisperusteena on se, että 

ihmiskaupassa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetaan toiselle vaikea 

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

Edellä 17 luvun 8 a §:n yhteydessä esitetyin perustein lakivaliokunta ehdottaa kohtaa 

muutettavaksi siten, että aiheutetun kärsimyksen tulee intensiteetiltään rinnastua muihin kohdassa 

lueteltuihin seurauksiin. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa raskauttamisperusteeksi säädetään teon kohdistuminen 

kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen. Kuten esityksen perusteluista (s. 

103/11) ilmenee, ehdotuksen taustalla olevassa Euroopan unionin ihmiskauppaa koskevassa 

puitepäätöksessä viitataan yleensä erityisen suojattomiin henkilöihin. Puitepäätöksen mukaan 

tällaisina on pidettävä "ainakin" uhria, joka ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole saavuttanut 

sukupuolista täysi-ikäisyyttä. Valiokunnan mielestä alaikäisten lisäksi on kuitenkin myös muita 

erityisen suojattomia ryhmiä, joihin kohdistuvat teot on syytä lähtökohtaisesti katsoa törkeiksi. 

Tällaisia ovat muun muassa ne, joiden kyky puolustaa itseään on heidän vammansa vuoksi 
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olennaisesti heikentynyt. Valiokunta ehdottaa tällaisen lisäyksen tekemistä pykälän 1 momentin 3 

kohtaan. 
 
 

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta 
 
 
5 a luku. Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu 

2 §. Telekuuntelun edellytykset. Pykälässä olevaan luetteloon ehdotetaan lisättäväksi törkeä 

laittoman maahantulon järjestäminen, törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän 

kuvan levittäminen sekä ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa. Lisäksi pykälään otetaan uusi 

törkeää paritusta koskeva 3 momentti. 

Valiokuntakäsittelyn aikana esille on noussut erityisesti telekuunteluoikeuden laa-

jentaminen törkeään laittoman maahantulon järjestämiseen. Hallituksen esityksen perustelut tälle 

ehdotukselle ovat varsin niukat. Niiden mukaan (s. 65/11) törkeä laittoman maahantulon 

järjestäminen on rikos, jonka "tutkinnassa telekuuntelusta olisi käytännössä apua, vaikka suurelta 

osin teleliikenne tapahtuukin ulkomailla suomalaisen telekuuntelun ulottumattomissa". 

Valiokunnan mielestä tällainen perustelu on riittämätön. Telekuuntelulla puututaan voimakkaasti 

luottamuksellisen viestin suojaan. Jotta tällaisen pakkokeinon käyttöalaa voitaisiin laajentaa, 

tulee olla esitettävissä vakuuttavia perusteita sille, että pakkokeinon käyttämisestä on 

odotettavissa  merkittävää  rikostutkinnallista  hyötyä.  Koska  tällaista  selvitystä  ei  ole  esitetty,  

valiokunta ehdottaa pykälästä poistettavaksi viittauksen törkeään laittoman maahantulon 

järjestämiseen. Koska törkeässä laittoman maahantulon järjestämisessä on sen 

rangaistusasteikkokin huomioon ottaen kyse vakavasta rikoksesta, valiokunta on valmis 

harkitsemaan asiaa uudelleen, jos telekuuntelu myöhemmän selvityksen valossa osoittautuu 

välttämättömäksi myös näiden rikosten selvittämisessä. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että pakkokeinojen käyttöalan 

laajentamisen perustelut jäävät muiltakin osin verrattain ohuiksi. Valiokunnan arvion mukaan 

tämä osaltaan kytkeytyy siihen yleiseen ongelmaan, että pakkokeinolain muuttaminen on 

nykyisin lähes pysyvästi vireillä. Tällöin on vaarana, että pakkokeinolakiin tehtäviä muutoksia 

aletaan pitää rutiininomaisina ja pelkästään seurauksina rikoslain muuttamisesta. Lakivaliokunta 

on jo useasti aiemmin katsonut, että pakkokeinolaki on syytä uudistaa kokonaisuudessaan (ks. 

LaVL 7/2004 vp, s. 2/1 ja LaVM 31/2002 vp, s. 4/II). Tällöin voidaan kokonaisuutena arvioida 

voimassa olevia pakkokeinoja ja niiden oikeaa kohdentumista. Samassa yhteydessä on 
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Johdanto 

mahdollista myös pyrkiä eriyttämään te-lepakkokeinojen käyttämistä ottaen erityisesti huomioon 

sähköisen tietoverkon käyttöjä siihen liittyvät erityispiirteet. 
 
 

4. Laki ulkomaalaislain 64 b §:n muuttamisesta 
 
 
Yleistä 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on tullut voimaan uusi ulkomaalaislaki (301/2004), joten 

nyt esillä olevan esityksen hyväksymisen vuoksi tarpeelliset muutokset on tehtävä tähän uuteen 

lakiin. Tästä syystä lakivaliokunta ehdottaa 4. lakiehdotuksen sijasta hyväksyttäväksi uuden lain 

ulkomaalaislain 182 ja 189 §:n muuttamisesta. 

182 §. Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun poistaminen. Lain 182 §:ssä on viittaus rikoslain 

laittoman maahantulon järjestämistä koskevaan säännökseen. Viittaus tulee 1. lakiehdotuksen 

vuoksi laajentaa koskemaan myös sen törkeää tekomuotoa. 

189 §. Laittoman maahantulon järjestäminen. Pykälään on tehtävä vastaavanlainen tarkistus kuin 

lain 182 §:ään. 
 
 
Aloitteet 
 

Lakialoite LA 16/2003 vp. Valiokunta puoltaa törkeän parituksen rangaistussäännöksen 

hyväksymistä hallituksen esityksessä ehdotetussa muodossa. Samoin telekuuntelua koskeva 

pakkokeinolain säännös ehdotetaan törkeän parituksen osalta hyväksyttäväksi hallituksen 

esityksen mukaisena. Näistä syistä valiokunta ehdottaa lakialoitteen hylkäämistä. 
 

Lakialoite LA 33/2003 vp. Valiokunta ehdottaa rikoslain 17 luvun 18 §:n hyväksyttäväksi 

hallituksen esityksen mukaisena lukuun ottamatta hallituksen esitykseen sisältyvän 5 momentin 

poistamista. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa lakialoitteen hylkäämistä. 
 

Lakialoite 148/2003 vp. Valiokunta ehdottaa, että lakialoite hylätään, koska paritusri-

kossäännöksen rangaistusasteikko ehdotetaan hyväksyttäväksi hallituksen esityksen mukaisena. 
 

Toimenpidealoite TPA 16/2003 vp. Valiokunta puoltaa telekuunteluoikeuden paritusri-

kollisuuden osalta sallivaa säännöstä hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisena. Televalvontaa, 

teknistä kuuntelua ja katselua sekä teknistä seurantaa koskevat uudet pakkokeinolain 5 a luvun 

säännökset ovat tulleet voimaan vuoden 2004 alusta, eikä valiokunta pidä aiheellisena niiden 

muuttamista. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että toimenpidealoite hylätään. 
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Johdanto 

Päätösehdotus 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että 3. ja 5.—7. lakiehdotus hyväksytään muut-

tamattomina, 

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset), 

että 4. lakiehdotuksen sijasta hyväksytään uusi 

lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus), 

että lakialoitteet LA 16/2003 vp, LA 33/2003 vp ja LA 

148/2003 vp hylätään ja 

että toimenpidealoite TPA 16/2003 vp hylätään. 

Valiokunnan muutosehdotukset 

1. 

Laki 
rikoslain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 1 luvun 7 §:n 3 

momentti, 11 §:n 2 momentti, 15 luvun 10 §:n 1 momentti, 17 luvun 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 

momentti, 18 §, 18 a §, 19 § ja 24 §, 20 luvun 8 § ja 9 §:n 1 momentti ja 25 luvun 3 §, sellaisina 

kuin ne ovat, 1 luvun 7 §:n 3 momentti ja 15 luvun 10 §:n 1 momentti laissa 17/2003, 1 luvun 11 

§:n 2 momentti laissa 604/2002, 17 luvun 7 §:n 2 momentti laissa 756/2000, 17 luvun 8 §:n 1 

momentti, 18 ja 19 § sekä 20 luvun 8 § ja 9 §:n 1 momentti laissa 563/1988 sekä 17 luvun 18 a § 

laissa 777/2000 ja 24 § laissa 142/2003 sekä 25 luvun 3 § laissa 578/1995, ja 

lisätään 17 lukuun uusi 8 a § ja 18 b §, 20 lukuun uusi 9 a § ja 13 § sekä 25 lukuun uusi 3 

a § ja 10 § seuraavasti: 
 
 

1 luku 
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Johdanto 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 
 
 

7 §  

(Kuten HE) 

11 § 
 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus 
 
 
 

Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta tekopaikan laissa, siihen sovelletaan Suomen lakia, 

jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ja 

teosta säädetään rangaistus: 

1) 11 luvun 1 tai 2 §:ssä,jos teko on sellainen sodankäyntirikos tai törkeä sodan-

käyntirikos taikka osallisuusteko niihin, jota tarkoitetaan kulttuuriomaisuuden suojelemisesta 

aseellisen selkkauksen sattuessa tehdyn Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen toisen pöytäkirjan 

15 artiklassa;(uusi kohta) 

(2—8 kohta kuten HE:n 1—7 kohta) 
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18 § 

15 luku 
 

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan 

10 § (Kuten 

HE) 
 
 

17 luku 
 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

7 ja 8 § 

(Kuten HE) 

8 a §  

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen Jos 

laittoman maahantulon järjestämisessä 

1) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, 

vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa 

kärsimystä tai 

2) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollis-ryhmän 

toimintaa 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 

laittoman maahantulon järjestämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään 

kuudeksi vuodeksi. 
 
 
 

(1—4 mom. kuten HE) (5 

mom. poist.) 18aja 18b § 

(Kuten HE) 
 
 

19 § 

(1 mom. kuten HE) (2 

mom. poist.) 
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Päätösehdotus LaVM 4/2004 vp — HE 34/2004 vp 

18 § 

24 § (Kuten 

HE) 
 

20 luku 

Seksuaalirikoksista 
 

8 §  

(Kuten HE) 
 

9 §  

Paritus 

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä 

1) järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai 

siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen 

tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten (poist.), 

2) vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten 

olennaisesti edistää tekoa, (uusi kohta) 

3) yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sellaiseen tekoon ryhtymistä 

tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää teon toteutumista, 
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(4 ja 5 kohta kuten HE:n 3 ja 4 kohta) 
 
on tuomittava parituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. 

 
 

9 a §  Törkeä 

paritus 

Jos parituksessa 

(1 ja 2 kohta kuten HE) 

3) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, 

vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa 

kärsimystä tai 

(4 kohta kuten HE) 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 

parituksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

(2 mom. kuten HE) 
 

13 § (Kuten 

HE) 
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25 luku 
 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 
 
 

3 §  
 

Ihmiskauppa 

Joka 

(1 kohta kuten HE) 

2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä, (3 ja 4 

kohta kuten HE) 

ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa 

toisen hänen saattamisekseen 20 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tai siihen 

rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa 

loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa 

hyötymistarkoituksessa, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi 

ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 
 

3 a §  
 

Törkeä ihmiskauppa 

Jos ihmiskaupassa (1 

kohta kuten HE) 

2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, 

vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa 

kärsimystä, 

3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky 

puolustaa itseään on vammaisuuden vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai 
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(4 kohta kuten HE) 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 

ihmiskaupasta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 
 

10  §  

(Kuten HE) 
 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lain 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohta tulee 

kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
 
 
 
 
 
 

2. 
Laki 

pakkokeinolain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 2 § 

ja 4 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 646/2003, seuraavasti: 5 a luku 
 

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu 
 
 

2 §  
 

Telekuuntelun edellytykset 

Kun on syytä epäillä jotakuta (1—3 

kohta kuten HE) 

4) (poist.) törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan le-

vittämisestä, 

(5—17 kohta kuten HE) 

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja tallentaa 

televiestejä, joita epäilty lähettää hallussaan olevasta tai oletettavasti muuten käyttämästään 

teleliittymästä, teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta, taikka tällaiseen teleliittymään, 

teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen tulevia hänelle tarkoitettuja viestejä, jos saatavilla 

tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
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4 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 

(Valiokunnan uusi lakiehdotus) 
 
 
 

4. 
Laki 

ulkomaalaislain 182 ja 189 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/1991) 182 ja 189 

§ seuraavasti: 
 

182 § 
 

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun poistaminen 

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun määränneen viranomaisen on poistettava maksu, 

jos 

1) ulkomaalainen saa jäädä maahan sillä perusteella, että hänelle myönnetään oleskelulupa 

pakolaisuuden, suojelun tarpeen tai tilapäisen suojelun perusteella; taikka 

2) liikenteenharjoittaja tuomitaan rangaistukseen rikoslain 17 luvun 8 §:n nojalla laittoman 

maahantulon järjestämisestä tai 17 luvun 8 a §:n nojalla törkeästä laittoman maahantulon 

järjestämisestä. 
 
 

189 § 
 

Laittoman maahantulon järjestäminen 

Rangaistus laittoman maahantulon järjestämisestä ja törkeästä laittoman maahantulon 

järjestämisestä säädetään rikoslain 17 luvun 8 §:ssä ja 8 a §:ssä. 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 20 

 
 
 
 
 
 
 

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
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jäs.   Esko Ahonen /kesk 
Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


