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Täysistunto lähettänyt 25.11.2003 lakivaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto 
lähettänyt 25.11.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 

Käsittelyyn yhdistetty 
aloitteita 

LA 60/2003 vp 

 

Lakivaliokunta Saapunut 

26.11.2003 
Käsittely päättynyt 14.05.2004 LaVM 2/2004 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 
26.11.2003 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

I käsittely 
10.02.2004 Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 

- LA 60/2003 vp 
Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K) 
- ylikomisario Mikko Lampikoski, sisäasiainministeriö (K) 
- lakimies Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 
- tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus Stakes (K) 
- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K) 
- neuvottelukunnan jäsen Leena Ruusuvuori, tasa-arvoasiain 
neuvottelukunta 

Jatkettu I käsittely 
11.02.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- valtionsyyttäjä Päivi Hirvelä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
- käräjätuomari Henrikki Mikkola, Helsingin käräjäoikeus (K) 
- kihlakunnansyyttäjä Susanna Kuosmanen, Espoon kihlakunnanviraston 
syyttäjäosasto (K) 
- rikoskomisario Jukka Kaski, Espoon kihlakunnan poliisilaitos (K) 
- varatuomari, asianajaja Kirsi Tarvainen, (K) 

18.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- toimistopäällikkö Outi Arponen, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K) 
- vs. kehittämispäällikkö Kirsi Mustonen, Ensi- ja turvakotien liitto (K) 
- vs. pääsihteeri Tanja Auvinen, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry (K) 
- aluevastaava Jaana Koivukangas, Rikosuhripäivystys (K) 
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19.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- tutkija Eeva-Liisa Hirvonen, (K) 
- professori Raimo Lahti, 
- oikeustieteen tohtori, dosentti Johanna Niemi-Kiesiläinen, (K) 
Merkitty saapuneeksi 

 

- professori Ari-Matti Nuutilan kirjallinen lausunto. 
25.02.2004     Merkitty saapuneeksi 

- Miessakit ry:n kirjallinen lausunto. 
26.02.2004      Merkitty saapuneeksi 

- professori Raimo Lahden kirjallinen lausunto. 
02.04.2004     Merkitty saapuneeksi lausunto 

- PeVL 8/2004 vp. 04.05.2004     
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K) 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

14.05.2004 Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- LaVM 2/2004 vp 

 

Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 26.11.2003 
Käsittely päättynyt 01.04.2004 PeVL 8/2004 vp 
 

Käsittelyvaiheet 

26.11.2003 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten, 
i käsittely 

18.02.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K) 
- professori Mikael Hiden, (K) 
- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin, (K) 

- professori Martin Scheinin, (K) 
Jatkettu I käsittely 

19.02.2004     Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
16.03.2004 Yleiskeskustelu 

- lausuntoluonnos 
18.03.2004 Yleiskeskustelu 
31.03.2004      Yksityiskohtainen käsittely 

- 16.3.2004 esitelty lausuntoluonnos 
tl käsittely 01.04.2004 Yleiskeskustelu 

-1 käsittelyssä 31.3. hyväksytty lausunto 
Yksityiskohtainen käsittely Valmistunut: 
- PeVL 8/2004 vp 
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 Stakes 
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HALLITUKSEN ESITYS HE 144/2003 vp EDUSKUNNALLE LAIKSI LÄHESTYMISKIELLOSTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI RIKOSLAIN 21 LUVUN 17 §:N KUMOAMISESTA 

 
 
 

1. Esityksen sisältö 
 
Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) täydentämistä siten, että 
tuota lakia voitaisiin soveltaa myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä 
henkilö asuvat samassa taloudessa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että rikoslain säännös 
toimenpiteistä luopumisesta pahoinpitelyssä kumottaisiin (ns. vakaan tahdon pykälä). 
 
 

Lähestymiskiellosta annetun lain muutosehdotuksen pääsisältönä on, että lakiin otettaisiin 
säännökset niin sanotusta perheen sisäisestä lähestymiskiellosta. Kysymys olisi siitä, että 
perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön olisi poistuttava asunnosta, jossa hän 
ja kiellolla suojattava henkilö asuvat yhdessä, eikä hän saisi kiellon voimassaoloaikana palata 
asuntoon eikä ottaa yhteyttä suojattavaan henkilöön. 
 
Periaatteessa kysymys olisi siis samanlaisesta toimenpiteestä kuin nyt on voimassa lä-
hestymiskiellossa, mutta lisäksi kieltoon määrätty henkilö joutuisi poistumaan osapuolten 
yhteisestä asunnosta. Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset olisivat 
jossakin määrin tiukemmat kuin tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset. 
Tiukemmat edellytykset ovat perusteltuja sen vuoksi koska, perheen sisäinen 
lähestymiskielto merkitsee voimakkaampaa puuttumista kieltoon määrättävän henkilön 
vapauksiin. 
 

Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset poikkeaisivat kolmessa 
suhteessa tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytyksistä. Ensinnäkin kielto 
voitaisiin määrätä ainoastaan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai sen 
uhan torjumiseksi, ei sen sijaan silloin, jos kysymys on rauhaan kohdistuvasta rikoksesta tai 
yksin häirinnästä. Toiseksi perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttäisi 
korkeampaa todennäköisyyttä siitä, että kiellon määräämättä jättäminen johtaisi edellä 
tarkoitettuun rikokseen. Kolmanneksi perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen 
edellyttäisi myös kokonaisharkintaa. 

 
 
 
 
Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite 
Eteläesplanadi 10 PL 25 (09)160 03 (09) 1606 7730 kirjaamo.om@om.fi 
00130 HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO 

Perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi. Perheen sisäistä 
lähestymiskieltoa koskevat asiat olisi käsiteltävä kiireellisinä. Käräjäoikeuden olisi pääsäännön mukaan 
järjestettävä pääkäsittely viikon kuluessa siitä, kun pidättämiseen oikeutettu virkamies on saattanut 
päätöksensä käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 
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Esityksessä ei ehdoteta, että kieltoon määrääminen edellyttäisi sitä, että kieltoon määrätyllä olisi varmasti 
asuinpaikka kiellon voimassaoloajaksi. Tällaisen edellytyksen asettaminen hidastaisi kieltoon määräämistä 
eikä kieltoa saataisi määrättyä niin nopeasti, kuin kiellolla suojattavan henkilön turvallisuuden takaaminen 
edellyttäisi. 
 

Esityksessä ei myöskään ehdoteta, että viranomaisille säädettäisiin erityinen velvollisuus järjestää 
asuinpaikka kieltoon määrätylle. Odotettavissa on, että suurin osa kieltoon määrätyistä henkilöistä asuu 
kiellon voimassaoloajan sukulaistensa tai ystäviensä luona tai hakeutuu muuhun omatoimisesti hankittuun 
tilapäiseen majoitukseen. Kiellon määräävällä viranomaisella tulisi kuitenkin olla paikkakuntakohtaisesti 
tieto siitä, mihin kieltoon määrätty henkilö voidaan ohjata, jos hän tarvitsee apua asumisen järjestämiseksi. 
Esimerkiksi Helsingissä on vuoden 2003 alussa avattu Suomen ensimmäinen miehille tarkoitettu 
kriisikeskus. Kysymykseen voi tulla myös perheen muuttaminen turvakotiin tai kunnan järjestämä majoitus. 
Viime kädessä kunnan sosiaaliviranomaisten ratkaistavaksi voi jäädä, miten asuminen kiellon 
voimassaoloaikana järjestyy. 
 

Säännöksiä tavallisesta lähestymiskiellosta ehdotetaan tässä yhteydessä muutettavaksi siten, että kieltoa 
uudistettaessa lähestymiskielto voitaisiin määrätä vuoden sijasta enintään kahdeksi vuodeksi. 
Lähestymiskiellosta annettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että pidättämiseen oikeutettu 
virkamies voisi määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon viran puolesta. Jatkossa myös väliaikainen 
lähestymiskielto merkittäisiin poliisiasiain tietojärjestelmään ja säädettäisiin väliaikaista lähestymiskieltoa 
koskevasta muutoksenhakukiellosta. 
 
 

Rikoslain muutosehdotuksen sisältönä on, että rikoslain 21 luvun 17 §:n erityissäännös toimenpiteistä 
luopumisesta pahoinpitelyssä kumottaisiin. Tämän säännöksen kumoaminen on nimenomaisesti mainittu 
pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa. Pykälä sisältää pahoinpitelyn perustekomuotoa koskevan 
säännöksen mahdollisuudesta jättää syyte nostamatta silloin, kun asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan 
pyytää, ettei syytettä nostettaisi. Muutoksen jälkeen asianomistajan omasta vakaasta tahdosta esittämä 
pyyntö ei enää muodostaisi ratkaisevaa perustetta arvioitaessa sitä, nostetaanko syyte vai jätetäänkö se 
nostamatta. 
 

Säännöksen soveltamisessa käytännön pulmana on ollut se, että syyttäjällä ei yleensä ole edellytyksiä 
luotettavasti arvioida, onko asianomistaja esittänyt pyynnön todella omasta vakaasta tahdostaan. 
 

Pahoinpitelyn jättäminen syyttämättä olisi edelleen mahdollista, mutta vain normaalien 
syyttämättäjättämistä koskevien säännösten mukaisesti. Näin ollen esimerkiksi ns. koh-tuusperuste voisi 
joskus tulla edelleen sovellettavaksi yleisten sääntöjen mukaan. Näin ollen syyttämättäjättäminen voisi tulla 
joskus kyseeseen tilanteessa, jossa oikeudenkäynti tai rangaistus olisi kohtuutonta tai tarkoituksetonta. 
Asianomistajan ja syytetyn kuuluminen samaan perheeseen ei kuitenkaan olisi sellaisena peruste 
syyttämättäjättämiselle. 
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Käytännössä näytön hankkiminen syytteen tueksi saattaa pahoinpitelyrikoksissa olla vaikeaa 
ilman asianomistajan myötävaikutusta. Syyttäjän on näytettävä syyte toteen ja saattaa olla, 
että asianomistajan kertomus esitukinnassa on ainoa näyttö. Poliisin olisi otettava tämä 
huomioon tutkittaessa perheväkivaltatapauksia. 

2. Asian valmistelu 
 

Oikeusministeriö asetti vuonna 2000 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia ehdotus 
lähestymiskiellosta annetun lain täydentämiseksi siten, että väkivaltaisesti perheenjä-seniään 
kohtaan käyttäytyvä osapuoli voitaisiin poistaa yhteisestä asunnosta ja kieltää häntä 
palaamasta sinne. Työryhmä luovutti yksimielisen mietintönsä vuonna 2001. Mietinnöstä 
pyydettiin lausunto yhteensä 47 viranomaiselta ja järjestöltä. Luonnos hallituksen esitykseksi 
laadittiin oikeusministeriössä virkatyönä työryhmän mietinnön ja siitä saatujen lausuntojen 
pohjalta. Esitykseen sisällytettiin tässä vaiheessa myös lakiehdotus rikoslain 21 luvun 17 §:n 
kumoamisesta. Esitysluonnoksesta järjestettiin lisäksi kesäkuussa 2003 kuulemistilaisuus, 
johon kutsuttiin 18 viranomaisen ja järjestön edustajat. 

3. Esityksen tavoitteet 
 
Ehdotettujen säännösten tarkoituksena on perheväkivallan torjunta. Perheen sisäisellä 
lähestymiskiellolla voitaisiin ennakolta suojella todennäköisesti väkivaltarikoksen uhriksi 
joutuvaa asuinkumppania. Pahoinpitelyn toimenpiteistä luopumista 
koskevan säännöksen kumoaminen edesauttaisi pahoinpitelyyn syyllistyneiden 
henkilöiden saattamista teoistaan rikosoikeudelliseen vastuuseen.  
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KUULEMISTILAISUUS KOSKIEN HE 144/2003 VP LAIKSI LÄHESTYMISKIELLOSTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI RIKOSLAIN 21 LUVUN 17 §:N 
KUMOAMISESTA 

 

Lähestymiskiellosta annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lakia voitaisiin 

soveltaa myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat 

samassa asunnossa. Tällöin puhutaan perheen sisäisestä lähestymiskiellosta. 
 

Perheen sisäisellä lähestymiskiellolla voidaan poliisin kokemusten perusteella suojella 

ennakolta aiempaa paremmin todennäköisesti väkivaltarikoksen uhriksi joutuvaa 

asuinkumppania, mikä aikaisemmin ei ole ollut mahdollista. Käytännössä menettely olisi 

se, että väkivaltainen henkilö määrättäisiin muuttamaan asunnosta. 
 

Väliaikaisen lähestymiskiellon osalta poliisille ehdotetaan ensisijaista mahdollisuutta 

määrätä kielto. Nykyisen lain osalta on käytännössä ollut epätietoisuutta siitä, kenen asiaa 

tulisi ensisijaisesti hoitaa. Uuden lain muotoilu tältä osin täyttää uhrin suojeluun liittyvät 

tarpeet nopeammin ja selkeämmin. 
 

Jotta kieltojen noudattamisen valvonta helpottuisi, on ehdotettu, että väliaikaisen 

lähestymiskiellon merkitseminen poliisin rekisteriin on välttämätöntä ja sitä pidetään 

hyvänä. K un t ulevaisuudessa k ehitetään p oliisin j a o ikeuslaitoksen v älistä s ähköistä 

tiedonvälitystä, tulisi kiinnittää huomiota siihen, että tarvittaessa oikeuden määräämä 

päätös lähestymiskiellosta olisi kokonaisuudessaan saatavilla valvontatilanteessa. 
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On tärkeätä kiinnittää huomiota sosiaalitoimen mahdollisuuksiin osoittaa perheen sisäiseen 

lähestymiskieltoon määrätylle majoitus. Tämä edellyttää yhteistyötä paikallisesti niin, että 

poliisilla on tiedossa sosiaalitoimen päivystysnumero ja osoite, johon kieltoon määrätty 

voidaan ohjata. 
 
 

Turvapuhelimet 

Poliisilla on ollut kokeiltavana muutamia ns. turvapuhelimia, joita on voitu lainata tietyin 

ehdoin lähestymiskiellolla suojatulle henkilölle. Monet ovat kokeneet, että niistä on ollut 
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hyötyä. Matkapuhelinten määrä on kasvanut ja niiden hinnat ovat alentuneet niin, että hyvin 

monella on jo matkapuhelin. Niiden hankkimista poliisin kustannuksella ei kannateta. 
 

Poliisilla ja hätäkeskuksella on mahdollisuus saada tiedot matkapuhelimen sijainnista 

silloin, kun matkaviestimen käyttäjä on viestin vastaanottaneen viranomaisen perustellun 

käsityksen mukaan ilmeisesti hädässä tai välittömässä vaarassa. Tämä edellyttää sitä, että 

käytössä on paikantamisjärjestelmä. 
 

Pikaisesti tulisi selvittää myös muiden turva-/suojavälineiden mahdollisuuksia suojattavan 

henkilön turvallisuuden takaamiseksi. Tärkeätä on myös se, että tulevaisuudessa 

kiinnitetään huomiota siihen, että on olemassa turvapaikkoja rikoksen uhreille. 
 

Ns. vapaan tahdon pykälä on käytännössä aiheuttanut keskustelua. Menettelytavat sen 

soveltamisessa ovat olleet erilaisia. Varmuutta ei ole aina saatu siitä, onko asianomistaja 

todella halunnut luopua syytevaatimuksesta. Poliisi kannattaa rikoslain (39/1889) 21 luvun 

17 §:n kumoamista. Syytteestä luopuminen voidaan hoitaa yleisillä syyttäjän luopumista 

koskevilla pykälillä. 
 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto on antanut ohjeen hallinnolleen 26.6.2002 SM-2002-

01495/Ri-2 esitutkinnassa asianosaiselle tehtävistä ilmoituksista. Ohjeessa tähdennetään 

ilmoituksen kirjaamisen ja esitutkinnan yhteydessä tapahtuvasta informaation antamisesta 

mm. sitä, miten prosessi etenee. Sisäasiainministeriön poliisiosasto on yhteistyössä 

oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa valmistanut esitteen rikoksen 

uhreille. 
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Laissa tai hallituksen esityksessä tulisi tarkemmin ottaa kantaa lasten tapaamisoikeuden 

turvaamiseksi. Valvontatilanteessa olisi hyötyä siitä, että lähestymiskiellon päätöksessä olisi 

asiaa koskeva selvitys. 
 

Lain voimaantulo tulee lisäämään poliisin tehtäviä. Poliisin on kiinnitettävä asiaan entistä 

enemmän huomiota kotihälytystehtävissä, tutkinnassa, kieltojen hakemisessa ja niiden 

valvonnassa sekä lähestymiskiellon rikkomistapausten tutkinnassa. Henkilöresurssien osalta 

arvioidaan tarvittavan viiden poliisimiehen lisätyöpanos vuosittain. Kustannusarvio on 43.000 

€ poliisimiestä kohden. Tämän lisäksi on laskettava 5.000 - 15.000 € muihin kuluihin: työtilat, 

atk jne. 
 

Poliisin henkilöstölle tarvitaan koulutusta. Kertaluontoinen valtakunnallisen seminaarin 

kustannusarvio on 10.000 €. Koulutuksen kohderyhmänä tulee olla poliisipäällystöä sekä 

erityisesti tutkinnan johtajia. Heidän tehtävänään tulee olemaan työpaikkakoulutuksen 

toteuttaminen. Yhteistyössä keskeisten ministeriöiden tulisi valmistaa tarvittava 

koulutuspaketti ja uusi yleisöesite lähestymiskiellosta. 
 

Häke-keskusten henkilöstö on avainasemassa ottaessaan vastaan asiaan liittyviä puheluja ja 

suorittaessaan asian jatkotoimenpiteitä. Tämän vuoksi se tarvitsee asiassa koulutusta. 
 

Mikko Lampikoski 



 

 

Poliisilla on toimintaohjelma perheväkivallan ehkäisemiseksi. Keskeisenä mahdollisuutena 

kotiväkivallan estämiseen ja katkaisemiseen pidetään lähestymiskieltoa ja sen toimivuutta. 
Ylikomisario 



 

 

SOSIAALI- JA 
TERVEYSMINISTERIÖ 
 

Perhe- ja sosiaaliosasto 10.2.2004 HE 144/2003 vp 
Lotta Silvennoinen 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 

Lausunto hallituksen esityksestä 144/2003 vp 
 

Oikeusministeriö on valmistellut Hallituksen esityksen Eduskunnalle laiksi 

lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 

§;n kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annetun lain 

täydentämistä siten, että lakia voitaisiin soveltaa myös silloin, kun kiellolla 

suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa. 
 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan, ehdotettujen muutosten johdosta 

perheväkivallan uhria voidaan suojata heti, ilman että hänen tarvitsee ensin 

järjestää asumistaan erilleen väkivallantekijästä. 
 

Esityksessä ei ehdoteta, että kiellon määrääminen edellyttäisi sitä, että 

kieltoon määrätyllä henkilöllä olisi valmiina asuinpaikka kiellon voi-

massaoloajaksi. Esityksessä ei myöskään ehdoteta, että viranomaiselle 

säädettäisiin erityinen velvollisuus järjestää asuinpaikka perheen sisäiseen 

lähestymiskieltoon määrätylle henkilölle. Perustelujen mukaan tällainen 

edellytys hidastaisi lähestymiskiellon määräämistä siten, ettei kieltoa voitaisi 

määrätä niin nopeasti kuin suojattavan henkilön turvallisuuden takaaminen 

edellyttäisi. 
 

Itävallasta saatujen kokemusten perusteella hallituksen esityksessä lähdetään 

siitä olettamuksesta, että lähestymiskieltoon määrätyt henkilöt asuvat kiellon 

aikana sukulaisten tai tuttavien luona tai muutoin järjes- 
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tävät asumisensa omatoimisesti. Esityksen mukaan paikkakuntakohtaisesti 

tulisi myös huolehtia siitä, että kiellon määräävällä viranomaisella on tieto siitä, 

mihin henkilö voidaan ohjata, jos hän tarvitsee apua asumisen järjestämiseksi. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa tähdentää sitä, etteivät Itävallasta saadut 

kokemukset ole suoraan verrannollisia Suomen olosuhteita ajatellen. Suomessa 

ei ole koko maan kattavaa sosiaalipäivystysjärjestel-mää ja kunnan 
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mahdollisuudet järjestää tilapäismajoitusta ovat monilla paikkakunnilla 

olemattomat. 
 

Esityksessä jätetään myös avoimeksi kysymys siitä, kuka vastaa asunnon 

vuokra/yhtiövastikekuluista lähestymiskiellon aikana. Lähestymiskieltoon 

määrätyn henkilön heikko oikeusasema voi johtaa siihen, että kiellon 

määrääminen ei johda uhrin turvatumpaan asemaan, vaan väkivallantekijän 

provosoitumiseen. 
 

Lakiehdotuksen mukaan perheen sisäisen lähestymiskiellon yhteydessä 

tuomioistuin ei tekisi päätöstä lasten tapaamisasioista, vaan tapaamisista tulisi 

ensisijassa pyrkiä sopimaan. Perustelujen mukaan lastenvalvojilla tulee olla 

välitön valmius ottaa käsittelyyn lasten tapaamisasia silloin, kun 

perheenjäsenelle on määrätty lähestymiskielto. Lastenvalvojien velvollisuudesta 

järjestää tarvittaessa päivystysluonteisia aikoja ei ole otettu lakiin säännöstä, 

eikä päivystysvelvollisuuden ole arvioitu aiheuttavan tarvetta 

henkilöstöresurssien lisäämiseen. Esityksessä ei ole huomioitu sitä, että 

lastenvalvojien vastaanotoille on suurimmissa kaupungeissa kuukauden jonot, 

eikä päivystysaikojen järjestämiseen ole käytännössä mahdollisuuksia. 
 

Hallituksen esityksen mukaan, jotta perheen sisäinen lähestymiskielto täyttäisi 

sille asetetut tavoitteet, tulisi erityisesti poliiseille ja sosiaaliviranomaisille 

järjestää koulutusta. Olisi myös tärkeää tiedottaa uudesta lainsäädännöstä ja sen 

asettamista vaatimuksista tuomioistuimille, poliisille ja sosiaaliviranomaisille. 

Esityksen mukaan ehdotetusta lainsäädännöstä ei kuitenkaan aiheutuisi 

lisäkustannuksia kunnille eikä valtiolle. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan esitykseen tulee sisällyttää 

koulutukseen ja henkilöstöresurssien lisäämiseen tarvittavat varat. Resurssien 

tarvetta lisää se, että lakiehdotus laajentaa olennaisesti henkilöpiiriä, johon 

lähestymiskielto voidaan kohdistaa. Esityksen mukaan lähestymiskieltolakia 

voitaisiin soveltaa sekä yhdessä asuviin perheisiin, että henkilöihin, jotka muun 

kuin parisuhteen takia asuvat yhdessä Lakiesitys edellyttää sosiaalitoimistoilta 

mahdollisuutta reagoida nopeasti sekä kiellon kohteeksi joutuneen, että hänen 

perheensä tilanteen selvittelyyn. 
 

Käytännön kokemus lähestymiskieltolain soveltamisesta osoittaa, että riittävän 

koulutuksen järjestäminen on välttämätöntä, jotta ehdotettuja säännöksiä olisi 

mahdollista toteuttaa. Jo nykyisen lain mukaan lähestymiskieltoa voi pyytää 

paitsi itsensä uhatuksi tunteva henkilö, myös syyttäjä-, poliisi-, tai 

sosiaaliviranomainen. Päätöksen väliaikaisesta lähestymiskiellosta voi tehdä 

myös pidättämiseen oikeutettu henkilö. Käytännössä sosiaaliviranomaiset eivät 

ole juurikaan käyttäneet oikeuttaan laittaa lähestymiskieltoasia vireille. Lisäksi 

monissa poliisipiireissä ihmiset on ohjattu tekemään lähestymiskieltohakemus 
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suoraan tuomioistuimeen. Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka 

Rautio on kiinnittänyt huomiota epäkohtaan. 
 

Lakimuutosten tultua voimaan on vaarana, että uusia säännöksiä ei joko 

lainkaan osata käyttää, tai niiden käyttäminen johtaa lain tarkoituksen kannalta 

täysin päinvastaiseen tulokseen. Lakimuutos edellyttää, että 

poliisiviranomaisilla on tietoa ja osaamista väliaikaisen lähestymiskiel-

topäätöksen tekemiseen ja se edellyttää ehdottomasti, että sosiaaliviranomaisilla 

on kyky ja tietämys laittaa lähestymiskieltopäätös vireille tai ryhtyä muihin 

tarvittaviin toimenpiteisiin esimerkiksi tilanteessa, 
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jossa kieltopäätös koskee vain osaa perheenjäsenistä ja myöhemmin käy ilmi, 

että myös muiden perheenjäsenten turvallisuus vaarantuu. Viime kädessä 

viranomaisten olisi myös pystyttävä arvioimaan, milloin perheen sisäisen 

lähestymiskiellon määrääminen ei riitä takaamaan perheen turvallisuutta ja 

huolehtia perheen ohjaamisesta turvakotiin. 
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Stakesin lausunto hallituksen esityksestä HE 144/2003 vp lähestymiskiellosta annetun lain 
muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta 
 
 
 

Lausuntonaan Stakes toteaa, että laadittu luonnos lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta on 
tarkoituksenmukainen ja Stakesissa vuosina 1997-2002 toimineen naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisyprojektin tavoitteiden suuntainen. Stakes korostaa kuitenkin lain perusteluissa mainittujen 
muiden toimenpiteiden tärkeyttä väkivaltatilanteissa; kaikkien osapuolten mahdollisuutta saada apua 
tulisi edistää monin erilaisin keinoin. 
 

Lähestymiskieltolaki on jo tähän mennessä osoittanut tarpeellisuutensa. On perusteltua säätää myös 
perheen sisäisestä lähestymiskiellosta, niin että väkivallan tekijän on muutettava pois asunnosta eikä 
esimerkiksi lasten. Perheen sisäisen lähestymiskiellon prosessuaaliset säädökset vaikuttavat 
tarkoituksenmukaisilta. Valmisteluissa ei kuitenkaan ole viitattu avioliittolain 24 §:ään, jonka 
perusteella tuomioistuimella on mahdollisuus velvoittaa toinen puoliso muuttamaan yhteisestä 
kodista. Tällöin perusteena on pidetty erityisesti perheväkivaltaa. Näiden säädösten keskinäinen 
suhde kaipaisi tarkentamista. 
 

Stakes kannattaa myös pahoinpitelyjä koskevan toimenpiteistä luopumissäännöksen kumoamista, 
koska se on osoittautunut ongelmalliseksi erityisesti perheväkivaltatilanteissa, jossa tekijä ja uhri 
ovat läheisessä riippuvuussuhteessa. Käytännössä on ollut erittäin vaikeata selvittää, onko pyyntö 
jättää syyte nostamatta esitetty vapaaehtoisesti ja missä määrin siihen on sisältynyt pelkoa kostosta. 
Syyttäjällä on joka tapauksessa harkintansa mukaan mahdollisuus luopua toimenpiteistä, mutta 
tällöin asia ei ole asianomistajan vastuulla. 
 
 
 

Helsingissä 10.2.2004 

Tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen 
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Asia TASA-ARVOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
ASIAINTUNTIJANA KUULEMINEN 10.2,2004 klo 10.15 
HE 144,2003 vp 
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa hallituksen esitystä 
lähestymiskieltolain laajentamisesta käsittämään myös perheen sisäisen 
lähestymiskiellon (HE 144/2003 vp). Kiellolla voidaan vaikuttaa perheen sisällä 
tapahtuvaan väkivaltaan, johon puut-tumiskeinot ovat tähän saakka olleet vähäisiä. 
Esitys parantaisi myös väkivallan uhrin ja väkivallalla uhatun henkilön 
oikeudellista asemaa kansainvälisten sopimusten ja konferenssien 
päätöslauselmien mukaisesti. 
 

Tasa-arvoasian neuvottelukunta haluaa kiittää hyvästä lainvalmistelusta. Etenkin 
esittelyt muiden maiden kokemuksista tukevat tietoa lain vaikutuksista. Lisäpontta 
lain toteuttamisen tärkeydelle antavat väkivallan dynamiikan ja vaikutusten käsittelyn 
asiantuntevuus. 
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta haluaa lisäksi kiinnittää seuraaviin seikkoihin huo-
miota: 
 

Perheen sisäinen lähestymiskielto on lähinnä ennaltaehkäisevä siviilioikeudellinen 
toimenpide, jolla ei ole tarkoitus korvata rikosoikeudellisia toimia. 
 

Miten taataan uhrien turvallisuus perheen sisäisen lähestymiskiellon prosessissa? 
Turvallisuusuhka on erityisen suuri kun perheen sisäiseen väkivaltaan puututaan. Kuten 
esityksessä todetaan, laki ei poista turvakotien tarvetta, vaan saattaa lisätä sitä. 
 

On erittäin tärkeää, että määritellään miten perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätty 
henkilö saa haltuunsa tarpeelliset henkilökohtaiset tavarat, jotta siitä ei muodostuisi 
uhkaavaa tilannetta. Jos lähestymiskieltoon määrätty henkilö hakee henkilökohtaisia 
tavaroitaan yhteisestä asunnosta henkilökohtaisesti, tulisi sen väkivallan käytön 
välttämiseksi tapahtua valvotusti. 
 

Ohjeistuksissa tulisi myös pohtia miten kodistaan lähteneen henkilön postinkulku 
hoidetaan. Monet viralliset paperit ja laskut tulevat usein miehen nimellä. Tulisiko postin 
kulusta sopia samalla kun sovitaan henkilökohtaisten tavaroiden saamisesta? 
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Tarpeen vaatiessa tulisi harkita turvakameroiden asentamista valvonnan piirissä vakituisesti 
olevien henkilöiden suostumuksella. Alankomaissa on saatu hyviä kokemuksia 
turvakameroiden ja hälytyslaitteiden käytöstä vanhusten huollossa ja väkivallan uhreille. 
 

Miten lasten tapaamiset toteutetaan perheissä, joissa perheen sisäiseen lähestymiskieltoon 
määrätty vanhempi on väkivaltainen? Normistoa tulee selkiyttää tältä osin tai kieltää 
tapaamisoikeus lähestymiskiellon ajaksi. Nykyisellään kunnissa ei ole riittäväsi valvottuja 
tapaamispaikkoja eikä henkilökuntaa tapaamisiin. Lain vaikutuksiin tuleekin lisätä lisäresurssit 
myös lastensuojelupuolelle toimenpiteiden nopeuttamiseksi. 
 

Jotta perheen sisäisellä lähestymiskielolla saataisiin aikaan toivotut vaikutukset edellyttää se 
samanaikaisesti tukitoimien lisäämistä sekä uhrille että väkivallan tekijälle. Itävallassa 
toteutettiin samanaikaisesti lähestymiskieltolainsäädännön kanssa alueelliset moniammatilliset 
tukikeskukset. Sosiaali-ja terveysministeriön perhe-ja sosiaaliosastolla laaditaan parhaillaan 
hallitusohjelmaan liittyen kansallista toimintaohjelmaa vuosiksi 2004-2007 naisiin kohdistuvan 
ja perheissä tapahtuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Ohjelmassa tulee huomioida myös perheen 
sisäisen lähestymiskiellon aiheuttamat lisätarpeet. Monikulttuurisuus tulee ottaa huomioon 
tiedon jaossa ja tukitoimissa. 
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa tavallisen lähestymiskiellon pidentämistä kieltoa 
uudistettaessa enintään kahdeksi vuodeksi. Perheen sisäisen lähestymiskiellon osalta se voisi 
olla kieltoa uudistettaessa enintään kuusi kuukautta. Ehdotettu kolme kuukautta on lyhyt aika 
järjestää asiansa, kun sitä ennen on ollut korkeintaan kolme kuukautta aikaa toipua. 
 

Kuten esityksessä todetaan on tiedottaminen tärkeää, mm. lähestymiskieltoesite tulee uudistaa. 
Viranomaisyhteistyö, etenkin poliisin ja käräjäoikeuksien välillä on keskeistä, samoin tiedon 
vaihto terveysviranomaisten kanssa. Koulutuksessa tulisi myös kiinnittää huomiota 
viranomaisyhteistyöhön järjestämällä alueellisia yhteiskoulutuk-sia. Lain vaikutusten seuranta 
tulee myös järjestää. 
 

Voisi myös pohtia aiheuttaako perheen sisäinen lähestymiskielto muutospaineita asian 
julkisuudesta annettuihin normeihin, esimerkiksi siten, että se olisi julkinen vasta päätöksen 
jälkeen. 
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa myös rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamista. Jotta 
tämän lain kumoamisen perusteet toteutuisivat, olisi valtionsyyttäjän annettava ohjeistus 
syyttämättäjättämisen yleisistä perusteista koskien perheessä tapahtuvaa väkivaltaa. 
Kohtuullisuusperustelut voivat hyvin korvata vakaan tahdon ellei pari- ja lähisuhdeväkivallan 
yleistä moitittavuutta ja tiedettyjä vakavia - erityisesti henkisiä - seurauksia uhreille oteta 
huomioon harkintaa tehtäessä. 
 

Tulisi miettiä vakaan tahdon pykälää myös seksuaalirikosasioissa, koska on todettu, että asian 
käsittely nopeuttaa uhrin toipumista. Uusi tekniikka ja erilaiset ratkaisut oikeussaleissa 
mahdollistavat nykyisin mm. videoidut kuulustelut ja lausumat. 

Pääsihteeri Hannele Varsa 
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Hallituksen esitys HE 144/2003 vp laiksi lähestymiskieltolaista annetun lain muuttamisesta ja 
laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta 

 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetut uudistukset ovat kannatettavia. 
Nykyisin voimassa oleva laki lähestymiskielosta ei mahdollista käy-
tännössä tehokasta puuttumista perheväkivaltaan. Ehdotetut perheen 
sisäistä lähestymiskieltoa koskevat säännökset ovat perheväkivallan 
torjumisen keinona tarpeellisia ja ilmaisevat yhteiskunnan vakavan 
suhtautumisen perheväkivaltaan. 
 

Samoin esitys rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta on kannatet-
tava ja tulee tarpeellisella tavalla selkeyttämään ja yhdenmukaista-
maan lähisuhdeväkivallan syyttämiskäytäntöä. 
 

Eräiden yksityiskohtien osalta pyydän saada kiinnittää huomiota 
seuraavaan. 

 
 

Lähestymiskielto keinona suojata lasta 
 

Perheväkivaltatilanteet heijastuvat aina myös yhteisessä kodissa 
asuviin lapsiin, vaikka he eivät joutuisikaan suoranaisesti väkivallan 
kohteiksi. Tutkimusten mukaan perheväkivallan sivusta seuraamista 
voidaan pitää lapseen kohdistuvana henkisenä väkivaltana, joka ai-
heuttaa samanlaisia oireita kuin fyysinenkin väkivalta. Lapset joutuvat 
kodeissaan myös suoranaisen fyysisen ja seksuaalisen väkivallan 
kohteiksi. 
 

Perusteluissa on todettu samassa asunnossa asuvien lähestymis-
kielto käyttökelpoiseksi lähestymistavaksi myös silloin, kun henkeen, 
terveyteen tai vapauteen kohdistuva rikos tai sen uhka kohdistuu 
perheessä lapseen. 
 

Esityksessä ei ole kuitenkaan otettu tarkemmin kantaa siihen, miten 
lähestymiskielto näissä tilanteissa tulisi toteuttaa. Kiellon toimeen-
paneminen edellyttää luonnollisesti, että kodissa on aikuinen, joka voi 
turvata lapsen välittömän huollon. 
 

Yhdistyneiden kuningaskunnan Children Actissa on säännökset vas-
taavista tilanteista. Tämän mukaan epäilty voidaan poistaa asunnos-



 

 

ta, mikäli asunnossa asuu henkilö, joka voi pitää lapsesta huolta ja 
antaa suostumuksensa epäillyn poistamiseen. Perheen sisäisen lä-
hestymiskiellon soveltuminen myös lapsen suojeluun edellyttäisi 
vastaavia säännöksiä tai ainakin perusteluista ammennettavia me-
nettelyohjeita näitä tilanteita varten. 

 
 

Lähestymiskiellon vaikutukset lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen 
 

Ehdotuksessa on todettu, ettei lähestymiskieltoa koskevilla määrä-
yksillä ole oikeudellisia vaikutuksia kiellolla suojattavan ja kieltoon 
määrätyn henkilön yhteisten lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen eikä 
elatusvelvollisuuteen. 
 

Kuten esityksessä on todettu, lapset yleensä jäävät asumaan yhtei-
seen kotiin kiellolla suojattavan henkilön kanssa. Esityksessä on 
edellytetty, että vanhempien tulisi yleensä pyrkiä sopimaan siitä, mi-
ten lasten tapaaminen kiellon aikana tulisi tapahtumaan. Esityksessä 
on myös todettu vanhempien voivan panna vireille hakemuksen 
lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Päätöksessä voidaan mää-
rätä tapaamisista tai kieltää tapaamiset lähestymiskiellon aikana. 
 

Koska perheen sisäinen lähestymiskielto määrätään henkeen, ter-
veyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai tällaisen uhan torju-
miseksi, kysymys on yleensä perheen vakavasta ja akuutista kriisiti-
lanteesta. Tällaisessa tilanteessa sopiminen ei usein käytännössä 
liene mahdollista. Huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden 
käsittelyajat ovat oikeuksissa jokseenkin pitkät ja väliaikaisenkin 
määräyksen saaminen vie käsitykseni mukaan usein pidempään kuin 
lähestymiskiellon voimassaoloaika. 
 

Siten tulisi vielä pohtia sitä, voitaisiinko annettaessa päätöstä perheen 
sisäisestä lähestymiskiellosta käräjäoikeudessa joko päätökseen 
sisällyttää tai muutoin antaa samalla erillinen päätös lasten ta-
paamisesta. Mikäli lasten tapaamisesta ei tässä yhteydessä anneta 
määräystä, saattaa lähestymiskiellon suojavaikutus kärsiä lähesty-
miskieltoon määrätyn henkilön tapaamisoikeuden nojalla ottaessa 
yhteyttä kotiväkeen ja tullessa tapaamaan lapsiaan. 

 

Asiaan osallisten tukeminen ja auttaminen 
 
 

Esityksessä on korostettu ehdotuksen tavoitteiden toteuttamisen 
edellyttävän tiivistä viranomaisyhteistyötä ja kiellolla suojattavien ja 
kieltoon määrättyjen henkilöiden auttamista sosiaalityön keinoin. 
 

Eräissä maissa tuomioistuin antaessaan suojelumääräyksen voi 
määrätä perheväkivaltaa käyttäneen henkilön osallistumaan hoito-
ohjelmaan. 

Esityksessä ei ole erityisesti tarkasteltu hoidon liittämistä kieltoon. 
Lähestymiskieltoon liitettävä velvollisuus osallistua hoito-ohjelmaan 
olisi mielenkiintoinen ulottuvuus ja voisi mitä parhaalla tavalla edistää 
lain perheväkivaltaa ehkäisevää tavoitetta. Hoito-ohjelmien liittäminen 
lähestymiskieltoon edellyttäisi kuitenkin olemassa olevia tehokkaiksi 
todettuja ja kaikki kansalaiset yhdenvertaisesti tavoittavia 
toimintamalleja. 

 
 



 

 

Rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoaminen 
 

Kuten hallituksen esityksessä todetaan, rikoslain 21 luvun vakaan 
tahdon pyynnön merkitys syyttämättä jättämisen perusteena on ollut 
käytännössä ainakin aikaisempina vuosina huomattava. Säännöksen 
soveltaminen on ollut valtakunnansyyttäjän antaman ohjeen jälkeenkin 
hajanaista ja sitä on todettu sovelletun myös tapauksissa, joissa 
käytetty väkivalta on ollut hyvinkin vakavaa. Säännös on jo 
lähtökohdiltaan jokseenkin absurdi, koska syyttäjällä ei ole keinoja 
varmistua lainkohdan soveltumisen edellytyksenä olevasta asian-
omistajan vakaasta tahdosta ja siitä, että pyyntö olisi esitetty vapaa-
ehtoisesti ilman painostusta. 
 

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 ja 8 §:ien 
säännökset syyttämättä jättämisestä mahdollistavat riittävällä tavalla 
asianomistajan näkemyksen huomioon ottamisen. Espoossa tehdyssä 
kokeilussa todettiin, että syytteen nostaminen vastoin asianomistajan 
tahtoa ei juurikaan johtanut siihen, että asianomistajat olisivat 
oikeudessa käyttäneet oikeuttaan vaieta asiasta. 
 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lähestymiskiellosta annetun lain 
muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta on 
tärkeä osoitus yhteiskunnan vakavasta suhtautumisesta perhe-
väkivaltaan. Laki tulee antamaan toimivan oikeudellisen instrumentin 
puuttua akuutissa tilanteessa perheväkivaltatilanteeseen ja suojella 
uhria väkivallan kierteen jatkumiselta. 
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Helsingin käräjäoikeus 
Henrikki Mikkola 
Käräjätuomari 

 

HE 144/2003 vp Eduskunnan 

lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: HE 144/2003 vp laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 
§:n kumoamisesta. 
 

Käräjäoikeus esittää kunnioittavasti seuraavan: 

Lakiehdotuksen tavoitteet 

Tavoite torjua perheväkivaltaa ennakolta ja helpottaa perheväkivallan uhrien asemaa on hyvä. 
 

Tavoite parantaa pahoinpitelyjen uhrien rikosoikeudellista suojaa vähentämällä epäiltyjen mahdollisuuksia 
estää syytteen nostaminen on hyvä. 
 

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään vuosittain noin 370-400 lähestymiskieltoasiaa. Lähestymis-
kieltoasioita käsittelevät rikosasioita käsittelevät käräjätuomarit. 
 

Useimmissa tapauksissa lähestymiskieltoasia tulee vireille kiellon hakijan käräjäoikeuden aulassa valmiille 
lomakkeelle käsin kirjoittamalla hakemuksella. Valitettavan usein hakemukset on kirjoitettu vaikeasti 
luettavalla käsialalla. Hakemukset saattavat olla sisällöltään erittäin sekaisia. Käräjäoikeuden on 
täydennytettävä hakemuksia. Useassa tapauksessa joudutaan määräämään suoritettavaksi poliisitutkinta. 
 

Lähestymiskieltoasiat vaihtelevat paljon. Toisessa ääripäässä on käsiteltävänä vakavia väkivaltatilanteita, 
toisessa ääripäässä kiusantekotarkoituksessa tehtyjä hakemuksia. Pääosa Iähestymiskieltoasioista sijoittuu 
näiden ääritilanteiden väliin. 
 

Erilaiset parisuhderiidat ovat yleisimpiä. Tavallisin on tilanne, jossa parisuhde (avioliitto, avosuhde tai 
seurustelusuhde) on päättynyt vastoin toisen osapuolen tahtoa ja viimeksimainittu osapuoli pyrkii häi-
ritsemään toisen osapuolen perustamaa uutta parisuhdetta. On myös tilanteita, jossa eron loukkaukseksi 
kokenut osapuoli pyrkii häiritsemään tai uhkailemaan toista osapuolta, vaikka tämä ei olisikaan perustanut 
uutta parisuhdetta. On myös sellaisia riitoja parisuhteessa, joissa riita ylipäätänsä halutaan selvittää 
ulkopuolisen henkilön, tässä tapauksessa käräjätuomarin avulla. On myös yleistä, että Iähes-
tymiskieltohakemusta käytetään lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan riidan välineenä. Osa 
lähestymiskieltohakemuksista koskee naapurien välisiä riitoja. 
 

Käräjäoikeus rohkenee epäillä, että esityksen perusteluissa on annettu ehkä hieman liian myönteinen käsitys 
lakiehdotuksen vaikutuksista. Käräjäoikeus tietysti toivoo, että lainsäätäjän viesti perheväkivallan 
torjumisesta menee perille kansalaisten keskuudessa. 

 



 

 

Yksittäiset säännökset 

1 § 2 momentti (perheen sisäinen lähestymiskielto) 
 

Perheen sisäinen lähestymiskielto on nimenä onnistunut ja hyvin kieltoa kuvaava, kun on kysymys 
perinteisestä perheestä ja avosuhteessa. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan kansalaiset ymmärtävät mitä ko 
nimi tarkoittaa. Lakiehdotuksen perusteluista ilmenee, että kysymykseen tulevat myös vuokralaisen ja ali 
vuokralaisen suhde ja esimerkiksi useat opiskelijat, jotka asuvat ns. kimppa-asunnossa. Näiltä osin nimi on 
harhaanjohtava. 

2 § 2 momentti (Perheen sisäisen lähestymiskiellon edellytykset) 

Säännös sisältää kaksi hankalaa arviointitilannetta. 

Päätteleminen, milloin henkilö todennäköisesti tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, 
terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen" tulee olemaan vaikeaa. Käräjäoikeus on lakiehdotuksesta 
oikeusministeriölle 27.3.2001 antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota samaan kysymykseen. 
Toisaalta arviointi, milloin "kiellon määrääminen ei ole kohtuutonta" on niin ikään vaikeaa. Koska 
lakitekstissä on hankala määritellä, mitä todennäköisyys ja kohtuuttomuus tässä tarkoittavat, käräjäoikeus 
pitää tärkeänä, että tällaisia tilanteita arvioitaisiin lakiesityksen perusteluissa perusteellisesti. 
 

7 § (Lähestymiskiellon voimassaolo) 
 

Perheen sisäisen lähestymiskiellon voimassaolon osalta käräjäoikeudella ei ole huomautettavaa. Myös 
tavallisella lähestymiskiellolla puututaan voimakkaasti perusoikeuksiin Käräjäoikeuden käsityksen mukaan 
lähestymiskieltoa uudistettaessa lähestymiskielto tulisi määrätä vain vuodeksi ei kahdeksi vuodeksi. 

11 § (Päätös väliaikaisesta lähestymiskiellosta) 
 

Säännöksessä on oikealla tavalla määrätty väliaikaisen lähestymiskiellon päättämisestä. Siitä päättää 
pidättämiseen oikeutettu virkamies. Siitä voi päättää myös tuomioistuin. 
 

Nykyisin voimassa olevassa laissa järjestys on toisinpäin. Käräjäoikeuden tietojen mukaan pidättämiseen 
oikeutetut virkamiehet ovat määränneet väliaikaisia lähestymiskieltoja erittäin harvoin. 
 

Säännöksen selvästä sanamuodosta huolimatta on mahdollista, että myös väliaikaisista lähestymiskielloista 
päättäminen jää ensi sijassa käräjäoikeudelle. On todennäköistä, että perheen sisäinen lähestymiskielto lisää 
lähestymiskieltoasioiden määrää. Tällöin se lisää käräjäoikeuden työmäärää. 
 

Käräjäoikeus suhtautuu varauksella pidättämään oikeutetun virkamiehen oikeuteen määrätä lähestymiskielto 
viran puolesta. Viran puolesta määrätty lähestymiskielto pitäisi ainakin säätää saatettavaksi heti 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

12 a § (Perheen sisäisen lähestymiskiellon käsittely) 
 

Pääkäsittelyn pitämiselle määrätty aika (viikko siitä kun hakemus on saatettu käräjäoikeuden käsiteltäväksi) 
on liian lyhyt. Lyhyt aika johtaa siihen, että pääkäsittely pidetään turhaan, koska vastaajaa ei saada alle 
viikossa haastettua. Määräaika pitäisi olla vähintään kaksi viikkoa-Käräjäoikeuden käsityksen mukaan 
kiireellisyys pitäisi rajoittaa niihin hakemuksiin, joissa väkivallan uhka on ilmeinen. Muut 
lähestymiskieltohakemukset, joissa yleensä on kysymys puhelinhäirinnästä pitäisi saada ohjatuksi ensin 
poliisitutkintaan. 
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Rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoaminen 
 
Käräjäoikeuden havaintojen mukaan syyttäjät eivät ole tuoneet käräjäoikeuden tietoon, että rikosasioiden 
vastaajat olisivat painostaneet asianomistajia sopimaan pahoinpitelyt. Pikemminkin on ollut havaittavissa, että 
syyttäjät syyttävät, vaikka asianomistaja haluaisikin, että syytettä ei nosteta. 
 

9.2.2004 Helsingin käräjäoikeuden puolesta 
 
 

Henrikki Mikkola 
Käräjätuomari 



 

 

 
 
 

Espoon kihlakunnanviraston syyttäjäosasto 
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Eduskunta 
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Asia:      Kuuleminen lakivaliokunnassa 11.2.2004 
Viite:      HE 144/2003 vp 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi 
rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta 

 
 
 

Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annettuun lakiin otettavaksi perheen sisäistä lähestymiskieltoa 
koskevat säännökset ja kumottavaksi rikoslain 21 luvun 17 §. Esitys, jossa lainsäädännön avulla pyritään 
torjumaan perheväkivaltaa, helpottamaan perheväkivallan uhrin asemaa ja parantamaan pahoinpitelyn uhrin 
rikosoikeudellista suojaa vähentämällä syylliseksi epäillyn mahdollisuutta estää syytteen nostaminen, on hyvä. 
 

Rikoslain 21 luvun 17 § mukaan syyttäjällä on oikeus jättää syyte nostamatta, jos pahoinpitelyssä rikoksen 
asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä nostettaisi, ellei tärkeä yleinen tai yksityinen etu 
vaadi syytteen nostamista. Käytännössä syyttäjän on vaikea arvioida asianomistajan esittämän pyynnön aitoutta, 
joten on hyvä, jos kyseisen pykälän kumotaan. Pahoinpitely on edelleen mahdollista jättää syyttämättä 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 ja 8 §:n mukaisesti. 
 

Espoossa ei käytännössä ole enää sovellettu rikoslain 21 luvun 17 §:ää perheväkivaltajutuissa. Syyte niissä on 
yleensä nostettu, jos on ollut olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Niissä on 
saatu yleensä myös syyksilukeva tuomio. Osassa kyseisistä tapauksista, joissa syyttäjä on vastoin asianomistajan 
tahtoa nostanut syytteen, asianomistaja on pyrkinyt saamaan syyttäjän peruuttamaan syytteensä, mihin en 
ainakaan itse ole suostunut. 
 

Esitetty perheen sisäinen lähestymiskielto on hyvä asia, jolla saatetaan ehkäistä perheväkivaltaa ja edistää 
rikosvastuun toteutumista. Rikoksen uhri voi kiellon turvaamana ilman väkivallan uhkaa kertoa tapahtumasta 
esitutkinnassa ja oikeudessa. Näin syyttäjän on helpompi esittää näyttöä syyllisyydestä oikeudessa 
perheväkivaltajutuissa. 

Kaiken edellä mainitun perusteella pidän hallituksen esitystä hyvänä. 

Espoossa 9.2.2004 
 
 
Susanna Kuosmanen 
Kihlakunnansyyttäjä 
Espoon kihlakunnanviraston syyttäjäosasto 



 

 

 
 

Espoon kihlakunnan 
poliisilaitos 
rikoskomisario Jukka Kaski 
 
 
 

Viite: HE 144/2003 vp 
 
EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNTA 
 
Asia: asiantuntijalausunto laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamiseksi ja laiksi 
rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta 
 
Yleistä 
Espoon poliisilaitos suhtautuu myönteisesti muutoksiin, joiden tavoitteena on helpottaa 
perheväkivallan uhrin asemaa, lisätä mahdollisuuksia edistää perheväkivallan 
ennaltaehkäisyä, sen katkaisemista ja uusiutumista. 
 
Poliisilaitos pitää hyvinä esitettyjä malleja, joilla pyritään lisäämään viranomaisten 
keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä perheväkivaltaan liittyvien eri auttajatahojen 
kanssa. 
 
Sellaisia tilanteita varten, joissa perheen sisäistä lähestymiskieltoa sovelletaan poistamalla 
henkilö asunnostaan, tulisi olla paikka, johon henkilö voitaisiin tilapäisesti sijoittaa. 
Esimerkkinä viranomaisten välisestä yhteistyöstä voisi olla, että sosiaaliviranomaiset, 
saatuaan poliisilta tiedon poistettavasta henkilöstä, osoittaisivat tälle tilapäisen asunnon. 
Näissä tilanteissa henkilö voitaisiin sitouttaa väkivallan katkaisuohjelmaan. 
 
Epäillyn ohjaaminen väkivallan katkaisuohjelmaan tulisi olla lailla säädettyä eikä perustua 
vain epäillyn suostumukseen. 
 
Uhrien avustamiseen tarkoitettujen eri auttajatahojen toiminta tulisi olla koordinoitua ja 
keskitettyä siten, että yksi taho huolehtisi siitä, että uhri saattaen ohjattaisiin 
paikkakuntakohtaisesti sen avun piirin mitä hän kulloinkin tarvitsee. Käytännössä on 
havaittu, että uhri ei oma-aloitteisesti välttämättä kykene, uskalla tai osaa hakea itselleen 
sopivaa apua vaikka hänelle eri mahdollisuuksista onkin kerrottu. 
 
Perheen sisäistä lähestymiskieltoa voitaisiin käyttää myös lapsiin kohdistuneissa 
pahoinpitelyjä hyväksikäyttötapauksissa. 
 
 

Lähestymiskiellosta annetun lain muuttaminen 
Perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin määrätä, jos rikoksen uhka olisi 
todennäköinen. Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määrätessä siitä virkansa puolesta, 
lähestymiskiellon tarpeen on oltava ilmeistä. Osallisten oikeusturvan takia valitut 
sanamuodot ovat perusteltuja. 
 
Edelleen oikeusturvan kannalta on perusteltua että, poliisin määräämät väliaikaiset 
lähestymiskiellot käsitellään käräjäoikeudessa ja että perheen sisäisen lähestymiskiellon 
pääkäsittely olisi pidettävä viikon kuluessa siitä kun päätös on saatettu käräjäoikeuteen. 
 
Väliaikaisen lähestymiskiellon tallettaminen poliisin rekisteriin edesauttaisi kiellon 
valvontaa ja parantaisi kiellolla suojattavan henkilön asemaa. 

HE 144/2003 
vp 



 

 

Voimassa oleva laki lähestymäkiellosta iisäsi poliisin työmäärää. Todennäköisesti perheen 
sisäinen lähestymiskielto tutisi lisäämään enemmän poliisin työmäärää ja kustannuksia 
kuin esityksessä on arvioitu. Oikeusturvanäkökohtien vuoksi asia vaatii laajempaa ja 
perusteellisempaa tutkintaa kuin pelkän lähestymiskiellon määrääminen. Kyseessä olisi 
oma erillinen tehtävä, jota ei voi hoitaa muiden tehtävien ohessa. Rikoslain 21 luvun 17 § 
kumoaminen 
Poliisin kotihälytystehtävien ja esitutkinnan kannalta voimassa olevalla rikoslain luvun 21 
luvun 17 § ei ole ollut vaikutusta. Säännöksen kumoaminen ei muuttaisi 
esitutkintakäytäntöä. 
 
Poliisilla on mahdollisuus esittää syyttäjälle esitutkinnan rajoittamista niissä tilanteissa, 
joissa syyttäjä voi jättää syytteen nostamatta oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
1 luvun 7 ja 8 §:n perusteella. 
 
Perheväkivallan esitutkinnassa tätä mahdollisuutta todennäköisesti käytettäisiin erittäin 
harvoin. 
 
 

Muita huomioita 
Perheen sisäisen lähestymiskiellon noudattamisen yhteydessä tulee syntymään 
kärjistyneitä tilanteita, jos asunnosta poistettavalle ei olisi osoittaa tilapäistä asuinpaikkaa. 
Toisaalta sellaisen osoittaminen saattaisi edesauttaa ja nopeuttaa vapaaehtoista 
poistumista asunnosta tai ehkäistä sinne palaamista. Vuodenaika, viikonloppu ja 
vuorokaudenaika saattaisivat myös aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita. 
 
Akuutissa perheväkivaltatilanteessa kyseisellä hetkellä poliisipartion ensisijaisena 
tehtävänä on saada väkivaltainen tilanne rauhoitettua ja estää lisävahinkojen 
aiheutuminen. 
 
Kotihälytystehtävällä tilanteen antaessa siihen mahdollisuuden, tilanteen ja uhrin 
puhuttelun videoiminen sekä vammojen kuvaaminen olisi perusteltua. Ongelmaksi useissa 
tapauksissa voi muodostua tilanteissa yleensä vallitseva erittäin kärjistynyt ilmapiiri sekä 
esim. uhrin haluttomuus tulla kuvatuiksi, vammojen sijainti arkaluontoisilla alueilla, tekniset 
ongelmat, tilanteiden erilaisuus jne. Perheväkivaltatapaukset tulevat poliisin tietoon myös 
muilla tavoin kuin kotihäly-tysten yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jukka Kaski 
väkivaltarikosyksikön 
johtaja rikoskomisario 

 
Suomen Asianajajaliitto 

Asianajaja Kirsi Tarvainen 
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Asia: Suomen asianajajaliiton puheenvuoro lähestymiskiellosta annetun lain muuttamista ja 

rikoslain 21:7 §:n kumoamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 144/2003 vp 
 

Suomen Asianajajaliitto pitää hallituksen esitystä kokonaisuudessaan myönteisenä ja kannatettavana. Esitys on 

kattavasti perusteltu eri näkökulmista. Muutamiin seikkoihin on kuitenkin aihetta kiinnittää huomiota. 
 

Hallituksen esityksen mukaan perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttää todennäköisyyttä, että 

lain tarkoittama henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva rikos tapahtuu. Suuremman todennäköisyyden 

edellyttäminen kuin tavallisessa lähestymiskiellossa on perusteltua hallituksen esityksessä sanotuista 

perusoikeussyistä. Säännös kuitenkin tarkoittaa, että suojaa tarvitseva henkilö joutuu esittämään näyttöä 

rikoksesta, jota ei vielä ole tehty. Asiantuntevan avustajan tarve perheen sisäistä lähestymiskieltoa koskevissa 

asioissa näyttää näin ollen tavallista lähestymiskieltoakin suuremmalta. Väliaikaiseen perheensisäiseen 

lähestymiskieltoon liittyvät lyhyet määräajat, joiden kuluessa riittävä näyttö lähestymiskiellon tueksi (tai sitä 

vastaan) tulee hankkia, eivät ainakaan vähennä asiantuntevan avustajan tarvetta. Esityksessä on aiheellisesti 

korostettu poliisin ja käräjäoikeuden yhteisesti sovittuja menettelyjä. Asianajajien integroiminen prosessiin 

varhaisessa vaiheessa on kuitenkin jäänyt maininnatta, vaikka sekä lähestymiskiellon hakijan että kieltoon mää-

rätyn/määrättävän henkilön oikeusturvan toteutuminen varmasti edellyttää asiantuntevaa avustajaa. 

Myös perheen sisäisen lähestymiskiellon lyhyttä kolmen kuukauden kestoa on periaatteessa pidettävä 

perusteltuna kieltoon määrättävän henkilön oikeuksiin liittyvistä syistä. Keston riittävyys voi 

kuitenkin olla kyseenalainen riippuen siitä, missä päin maata kiellon hakija asuu. Esityksessä lähde-

tään siitä, että perheen sisäisen lähestymiskiellon aikana suojattava henkilö voi rauhassa selvittää 

tulevaa asumistaan ja mm. aloittaa yhteiselämän lopettamista ja häätöä koskevan prosessin tai tie-

tyissä tilanteissa hakea vuokra-asunnon määräämistä vain hänen nimelleen. Tosiasia on, että vaikka 

lienee käräjäoikeuksia, joissa asioita käsitellään nopeasti, saadaan pääkaupunkiseudun käräjäoike-

uksissa kolmessa kuukaudessa usein korkeintaan kirjallinen valmistelu valmiiksi. Suojattavan hen-

kilön täytynee tehdä yksi tai kaksi jatkohakemusta saadakseen riitaisen asiansa lähestymiskiellon 

voimassaollessa suulliseen käsittelyyn ja päätetyksi, mikä kuormittaisi ennestään kuormitettuja kä-

räjäoikeuksia. Tämän vuoksi voisi olla perusteltua harkita, voisiko käräjäoikeudelle säätää mahdol-

lisuuden kevyemmässä menettelyssä jatkaa perheen sisäistä lähestymiskieltoa istuntoon saakka niissä 

tapauksissa, joissa perheen sisäisen lähestymiskiellon voimassa ollessa on tullut vireille myös 

yhteiselämän lopettamista ja häätöä tai muuta vastaavaa asiaa koskeva prosessi. 
 
 

Asianajajaliitto puoltaa RL 21:7 §:n kumoamista hallituksen esityksessä esitetyillä perusteilla. 
 
 

Helsingissä helmikuun 11. päivänä 2004 
 
 
 
 
 
 

Kirsi Tarvainen 

Asianajaja, Helsinki 
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SOSIAALIVIRASTO J_aff> ÍJU 
toimistopäällikkö Outi Arponen 
Erityispalvelukeskus 
Perheasiaintoimisto 16.2.2004 

 
 

Asia: HE 144/2003 
 
 

Helsingin sosiaaliviraston perheasiaintoimistossa hoidetaan sosiaalitoimelle kuuluvat perheoikeudelliset asiat 
ja niihin liittyvä sosiaalityö eli mm. lasten huoltoa ja tapaamista koskevat sopimukset sekä sosiaalilau-
takunnan selvitykset tuomioistuimille huolto- ja tapaamisriita-asioissa. Näissä yhteyksissä törmätään melko 
usein perheväkivaltatapauksiin. 
 

HE on perusteellisesti valmisteltuja teksti vastaa näkemyksiämme asian vakavuudesta ja lainsäädännön 
uudistamisen tarpeesta. 
 

On monessa suhteessa parempi ja oikeudenmukaisempi ratkaisu, että väkivaltaan syyllistynyt poistetaan 
yhteisestä asunnosta ja hänelle määrätään perheen sisäinen lähestymiskielto kuin että uhri ja lapset siirtyvät 
turvakotiin. Kuten esityksessä todetaan, sekin vaihtoehto on kuitenkin tietyissä tapauksissa tarpeen ja sen 
tulee olla käytettävissä. On mahdollista, että kotiin jäävä ei saakaan kaikkea tarvitsemaansa turvaaja apua, 
koska ei siinä tilanteessa osaa tai jaksa sitä hakea. Uhri tarvitsee "massiivisen" tuen pystyäkseen irtaantumaan 
väkivaltaisesta parisuhteesta. 
 

On toivottavaa, että poliisiviranomainen tarvittaessa oma-aloitteisesti määrää väliaikaisen perheen sisäisen 
lähestymiskiellon odottamatta uhrin nimenomaista pyyntöä. 
 

Mikäli tekijä ei pääse asumaan sukulaistensa tai tuttaviensa luo eikä pysty vuokraamaan asuntoa, muillakin 
kunnilla lienee vain tarjottavana asuntolapaikka tai muuta hyvin vaatimatonta asumista. Helsingissä asunto-
lapaikka on ollut heti saatavilla, samoin on käytännössä ollut mahdollista päästä katkaisuhoitoon lähes 
välittömästi. Pari- ja perheterapiayksikössä on tarjolla niistä kiinnostuneille kriisiaikoja. 
 

Lainsäädännöllä ei liene mahdollista ohjailla kovin yksityiskohtaisesti eri kuntien ja paikallisten poliisi-ja 
oikeusviranomaisten yhteistoiminnasta. Olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että kehitettäisiin toiminta- malli 
perheväkivaltatilanteita varten, jotta "pompottelu" viranomaisten kesken estyisi. Poliisin tekemä lastensuo-
jeluilmoitus ei välttämättä riitä. Uhri tarvinnee usein kriisiterapiaa/pitkäaikaista terapiaa, samoin lapset. Te-
kijän vastuuttaminen ja hoitoonohjaus on olennaista. Monenlaista apua on tarjolla, mutta koordinaatio puut-
tuu. (Toimintamallin kehittäminen: STAKES tai joku sosiaalialan kehittämiskeskuksista? Sekä sen pohjalta 
kunnille velvoite kehittää oma toimintamalli?) Itävallan mallin mukaisen tukikeskusverkoston luominen olisi 
ilmeisesti ihanteellista, mutta tuskin mahdollista. 
 

Esitetyt määräajat ovat sopivia. 
 

Esityksessä hieman ihmetyttää lastenvalvojalta edellytettävä "välitön valmius" ottaa lähestymiskieltoasiassa 
lasten tapaamiset käsiteltäväksi. Miksi lähestymiskieltotapaukset ajaisivat tavallisten tapaamis-ja huolto-
ongelmien ohi kiireellisyysjärjestyksessä? 
 

RL 21:17 muutos on perusteltu. Normaali menettely tulee olla, että syyte nostetaan. Rangaistuksen mittaa-
misessa ja yleisissä syyttämättäjättämismääräyksissä on riittävästi jouston varaa. 
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Kuulemistilaisuus 12.02.2004 
 

HE 144/2003 LÄHESTYMISKIELLOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI 
RIKOSLAIN 21 LUVUN 17§:N KUMOAMISESTA 
 
 

Ensi- ja turvakotien liitto kannattaa lakiesitystä lähestymiskiellon muuttamisesta ja rikoslain 21 luvun 
17§:n kumoamista. Pidämme tärkeänä lain valmistumista mahdollisimman pian. Arvostamme lain 
perusteluosan kattavuutta ja sen paneutumista väkivallan monimuotoisuuteen. 
 
Ensi-ja turvakotien liitto on antanut perheen sisäisen lähestymiskiellon valmistelun aikana lausunnon 
työryhmän ehdotuksesta helmikuussa 2001 ja kommentoinut hallituksen esitystä eduskunnalle 
oikeusministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa kesäkuussa 2003. Kannanotoissamme olemme 
korostaneet lasten aseman huomioimista ja asianmukaisten palvelujen järjestämistä perheväkivallan 
kaikille osapuolille lainsäädännön rinnalle. Pidämme näitä asioita edelleen tärkeänä ja haluamme nostaa 
esiin seuraavia seikkoja: 
 

Kiellon määräämisen edellytykset 
Vakava häirintä on yksi perheväkivallan ilmenemismuodoista ja henkisen väkivaltaa. Mielestämme 
vakava häirintä tulisi huomioida kiellon määräämisen edellytyksenä. 
 

Lasten asema 
Perusteluosassa on todettu, että on lapsen edun mukaista sopia tapaamisista viranomaisten välityksellä ja 
puollamme ehdotusta selvittää tilannetta esimerkiksi lastenvalvojan avulla. Pidämme tärkeänä, että näissä 
tapauksissa harkitaan vakavasti valvottuja tapaamisia, mikäli lapsen etu sitä vaatii. Olemme samaa mieltä 
siitä, että perusteellisemman selvityksen teko lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisista ei ole 
mahdollista kiireellisinä ratkaistavan lähestymiskieltomääräyksen yhteydessä. 
 
Palvelut 
Häädettyjen henkilöiden palvelujen järjestäminen ei saa heikentää uhrien tarvitsemien palvelujen saantia. 
Perheen sisäisen lähestymiskielto ei ole välttämättä riittävä toimenpide väkivaltaa kokeneiden 
suojaamiseksi vaan lisäksi he saattavat tarvita mm. turvakotipa!veluja ja tukea kriisistä selviytymiseen 
kuten lain perusteluissa mainitaan.. 
 
Oikeudenkäynti avustaja 
Lähestymiskielto ja perheen sisäisen lähestymiskielto ovat keskeisiä lainsäädännöllisiä keinoja 
lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan ehkäisyssä. Mielestämme uhrilla tulisi olla oikeus 
oikeudenkäyntiavustajaan kuten pahoinpitely- ja seksuaalirikosasioissakin. 
Lopuksi haluamme todeta, että aiemmin voimaan tullut lähestymiskieltolaki on osoittanut tarpeelliseksi. 
Lain hengen tulkinta ja soveltaminen käytäntöön vie oman aikansa. On hyvä, että lain käytäntöön 
soveltamista tarkennetaan mm. poliisin määräämien väliaikaisten lähestymiskieltojen kohdalla sekä 
perusteluosan toteamuksella, että lähestymiskielto menee tapaamisoikeuden edelle eikä kieltoon 
määrätyllä henkilöllä ole oikeutta tavata lasta. 

VIRPA PUISTO 
Virpa Puisto 
puheenjohtaja 
Ensi- ja turvakotien liitto 
MARITA RUOHONEN 
Marita Ruohonen 
toimitusjohtaja Ensi- ja 
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Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n lausunto lakivaliokunnalle lähestymiskieltoa koskevan lain muuttamisesta 
ja rikoslain 17 luvun 17 §:n kumoamisesta 
 

Asiantuntijana kuuleminen 18.2. klo 10.00 HE 144/2003 vp 
 
 

Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n mielestä lähestymiskieltoa koskeva lakimuutos ja rikoslain 21 luvun 17§:n 
kumoaminen ovat tarpeellisia ja tärkeitä uudistuksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia suomalaisten perheiden, 
erityisesti naisten ja lasten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Toteutuessaan uudistukset osoittavat, 
että suomalainen yhteiskunta suhtautuu perhe- ja lähisuhde väki valtaan kielteisesti ja pitää sitä vakavana 
ongelmana. Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. 
 

Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry haluaa nostaa lausunnossaan esiin seuraavia lakimuutokseen liittyviä 
asioita: 
 

Lähestymiskiellon voimassaolo 7 § 
 

Naisasialiitto Unioni kannattaa tavallisen lähestymiskiellon pidentämistä uusimistapauksissa enintään kahdeksi 
vuodeksi. Perheen sisäisen lähestymiskiellon osalta lakiehdotuksessa on päädytty kolmeen kuukauteen. 
Ehdotettu aika on liian lyhyt. Ensimmäisen lähestymiskieltopäätöksen jälkeen kiellolla suojattava joutuu 
yleensä tekemään suuria järjestelyitä elämänmuutokseensa liittyen, mm. aloittamaan avioerovalmistelut, 
etsimään asuntoa, mahdollisesti järjestämään lastensa hoito-ja koulupaikkoja jne. Kuusi kuukautta olisi 
kohtuullinen aika tehdä vaadittavia järjestelyitä ja alkaa toipua väkivallasta tai sen uhasta. 
 

Lähestymiskiellon rekisteröinti 15 § 
 

Lähestymiskiellon tallettamisesta poliisiasiain tietojärjestelmään tulee säätää henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa annetussa laissa. Voimassa olevan lain mukaan väliaikaista lähestymiskieltoa ei merkitä 
rekisteriin. Lakiuudistuksen myötä tämä olisi tarkoitus muuttaa. Väliaikaisen lähestymiskiellon rekisteröinnistä 
ei kuitenkaan lakiehdotuksessa ole selvää mainintaa. Koska siitä ei ole mainintaa myöskään poliisitoimesta 
annetussa laissa, on vaarana että käytännössä rekisteröintiä ei tapahdu. Tulkinnan varaan perustuva ohjeistus ei 
riitä, vaan lähestymiskieltoa koskevan lain uudistus vaatii muutoksia myös poliisitoimesta annettuun lakiin. 
Nämä toimenpiteet olisi aloitettava viipymättä. 
 

Rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoaminen 
 

Naisasialiitto Unioni kannattaa myös rikoslain 21 luvun 17§:n kumoamista. Vakaan tahdon pykälää on käytetty 
liian usein syyttämättäjättämisen perusteena perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Myös 
valtakunnansyyttäjän 20.1.2000 antama ohje perustuu samaan tulkintaan. Lakiuudistuksen jälkeenkin on 
vaarana, että naisiin kohdistuva väkivalta jää syyttämättä kohtuusperusteen nojalla. On tärkeää, että 
syyteharkintaa tehdessä otetaan huomioon vakavat henkiset ja fyysiset seuraukset, joita perhe- ja 
lähisuhdeväkivallasta uhrille seuraa. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksia ei saa esim. ohjata sovitteluun. 
Myös valtionsyyttäjän tulisi antaa ohjeistus syyttämättäjättämisen yleisistä perusteista koskien perheessä 
tapahtuvaa väkivaltaa. Sovittelu ei saa olla yksi näistä perusteista. 
 

Naisasialiitto Unionilla on Raiskauskriisikeskus Tukinaisen perustajana ollut pitkäaikainen näköalapaikka 
naisiin kohdistuvaan väkivaltaan Suomessa. Seksuaalirikoksia tapahtuu myös parisuhteessa, entisessä 
parisuhteessa ja perheessä. Vakaan tahdon pykälästä tulisikin luopua myös seksuaalirikoksissa. Kuten 
lähestymiskieltouudistuksen perusteluissa on todettu, säännöksen taustalla on samankaltaisia ajatuksia kuin 
pahoinpitelyn vastaavassa säännöksessä. Uhrin ja tekijän suhde tai näytön esittämisen ongelmat eivät saa olla 
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este seksuaalirikostenkaan oikeuskäsittelylle. Myöskään asian arkaluontoisuus uhrin kannalta ei ole riittävä 
peruste, koska seksuaalirikosten tuomioistuinkäsittelyn on todettu jopa nopeuttavan uhrin toipumista. 
 

Viranomaisten koulutus ja yhteistyö 
 
 

Lakiuudistuksen myötä viranomaiskoulutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Poliisiviranomaisten rooli 
viran puolesta väliaikaisen lähestymiskiellon määrääjänä on ratkaiseva. Poliisien tietoisuutta perhe-ja 
lähisuhdeväkivallan syistä ja seurauksista tulee kasvattaa järjestelmällisen koulutuksen avulla. Myös poliisin ja 
käräjäoikeuksien sekä poliisi- ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöhön pitää kiinnittää huomiota. Perusteelliseen 
koulutukseen ja yhteistyön mahdollistamiseen tulee varata riittävät resurssit. 
 
 

Lasten tapaamisoikeus 
 

Perheen sisäinen lähestymiskielto asettaa vaatimuksia lasten ja vanhemman tapaamisten järjestämiselle. 
Kuntien lastensuojelulla on liian vähän henkilökuntaa ja valvottuja tapaamispaikkoja. Lasten 
tapaamisoikeudelle tulee laatia selkeä ohjeistus, jossa otetaan huomioon lapselle koituva psyykkinen haitta 
toiseen vanhempaan, yleensä äitiin, kohdistuvasta väkivallasta, tai kieltää tapaamiset lähestymiskiellon ajaksi. 
 

Muita huomioita 
 

Perheen sisäinen lähestymiskielto on tärkeä osa naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemistä, ja osaltaan 
täyttää velvoitteita, joihin Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa ja toimintasuunnitelmissa, mm. 
naisten maailmankongressissa hyväksytyssä Pekingin toimintaohjelmassa (1995). Lakiuudistuksella ei ole 
tarkoitus korvata rikosoikeudellisia toimia. Lähestymiskiellon käyttäminen tarkoituksensa mukaisesti 
väkivallan ennaltaehkäisemiseen vaatii viranomaisilta väkivallan nollatoleranssia. Lähestymiskielto ei edellytä 
jo tapahtunutta väkivaltaa, vaan henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuva uhka riittää. Käytännössä usein 
rikos on jo kuitenkin tapahtunut. Toisaalta perheen sisäiseen väkivaltaan puuttuminen muodostaa erityisen 
turvallisuusuhan. Uhrin terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Siksi 
lakiuudistuksen myötä turvakoti-paikkoja ei saa vähentää. Lakiuudistus saattaa käytännössä jopa lisätä 
turvakotien ja muiden uhrin tukipalvelujen tarvetta. On myös huolehdittava perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan 
liittyvän informaation ja palvelujen saatavuudesta vähemmistöihin kuuluville kansalaisille, erityisesti naisille: 
vammaisille naisille sekä etnisiin, kielellisiin, seksuaalisiin ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville naisille. 
 

Helsingissä 18.2.2004 
 

Unioni, Naisasialiitto Suomessa hallituksen puolesta, 
 

Tanja Auvinen vs. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 144/2003 VP LAIKSI LÄHESTYMISKIELLOSTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI RIKOSLAIN 21 LUVUN 17 §:N KUMOAMISESTA 

 
 

Perheen sisäinen lähestymiskielto ja jo voimassa olevaan lähestymiskieltolakiin tehtävät 
muutokset kaikilta osiltaan ovat hyviä ja odotettuja lisäyksiä lähestymiskieltolakiin. Lain 
perusteluista ilmenee, että laki ottaa huomioon hyvin erilaiset perheväkivallan muodot fyysisestä 
väkivallankäytöstä aina kontrollointiin ja perheen omaisuuden rikkomiseen saakka. On 
toivottavaa, että lähestymiskiellon määräämisestä päättävät viranomaiset tulkitsevat lakia myös 
yhtä laajasti. 
 
Sekä ns. tavallista lähestymiskieltoa että perheen sisäistä lähestymiskieltoa määrättäessä tulisi 
lasten tapaamiseen liittyvät seikat määritellä nykyistä tarkemmin. Milloin ja miten yhteydenpito 
lapsiin on mahdollistaja kuinka paljon lähestymiskieltoon määrätty henkilö voi olla yhteydessä 
suojattavaan asioista sopimiseksi. 
 
Perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttää kiellon tehokasta valvontaa. Kieltoon 
määrätylle olisi myös osoitettava kohtuulliset asumisolosuhteet kiellon ajaksi. Tänä aikana sekä 
hänelle, että koko perheelle pitäisi voida tarjota erilaisia yhteiskunnan tukitoimia 
väkivaltakierteen katkaisemiseksi. 
 
Lähestymiskieltoa hakevan oikeusturvasta tulisi huolehtia myös siltä osin, että hänelle voitaisiin 
määrätä avustaja yhtälailla kuin perheväkivallan uhrille rikosasian käsittelyssäkin. 
Lähestymiskiellon hakeminen jo sellaisenaan on vaikeaa asiaan perehtymättömälle ja hänen 
psyykkisen tilansa huomioiden se voi olla niin ylivoimaista, että hän luopuu tarpeellisen 
lähestymiskiellon hakemisesta kokonaan. 
 
Liittyen lakiin rikoslain 21 luvun 17§:n kumoamisesta Rikosuhripäivystys on aiemmassa 
kannanotossaan ollut kumoamisen kannalla. Edelleen katsomme kumoamisen olevan 
kannatettavaa. Lain kumoaminen osoittaa, että yhteiskunta ei yksiselitteisesti hyväksy 
perheväkivaltaa missään tilanteessa. Toisaalta yksittäisen uhrin kannalta tilanne on kuitenkin 
monimutkaisempi. Uhrin eläessä edelleen väkivaltaisessa parisuhteessa tai iäkkäiden vanhempien 
asuessa väkivaltaa käyttävän aikuisen lapsensa kanssa, rikoksen tekijän mahdollinen tuomioja 
siihen liittyvät seuraamukset voivat lisätä väkivaltaa entisestäänkin. Tähän ongelmaan tulee 
hakea ratkaisuja laajemmin. 

Petra Kjällman 
toiminnanjohtaja 
Rikosuhripäivystys 

Jaana Koivukangas 
Uudenmaan aluetoimiston aluevastaava 
Rikosuhripäivystys 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 19.02.2004 < e l  Hirvonen 

Aippikatu 5 B 63 00530 
Eeva-Liisa Hirvonen, oik.yo, tutkija puh. 0400-434189 
tilastoja lähestymiskieltoseurantatutkimuksesta eve.hirvonen@heisinki.fi oheismateriaali, suullinen esitys 
 
 
 
 
 
Pyynnöstä esittelen valiokunnalle joitakin tilastollisia tutkimustuloksia STAKESin Naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisyprojektissa tekemästäni seurantatutkimuksesta 
lähestymiskieltolain toteutumisesta vuosina 2000-2001. Selvitystyön johtajana toimi Naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisyprojektin päällikkö Leena Ruusuvuori ja sen tilasi projektin 
oikeudellisten kysymysten jaos. Seurantatutkimuksen tulokset ovat olleet mm. 
sisäministeriön käytettävissä lähestymiskiellon hakumenettelyä kehitettäessä, ja ne 
soveltuvat käytettäväksi myös osana taustaselvitystä perheen tai asuinyhteisön sisäistä 
lähestymiskieltoa koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa. Seurantatutkimusaineisto 
koostuu vuoden 2000-2001 vaihteessa käräjäoikeuksissa ratkaistun 250 
lähestymiskieltojutun asiakirjoista. Materiaalina on käytetty oikeudenkäyntipöytäkirjoja 
hakemuksineen ja esitutkintamateriaaleineen siten, ettei henkilöiden tunnistetietoja ole 
kirjattu eikä raportoitu tutkimustulosten yhteydessä. 
 

Tässä esitetyt tilastot pohjautuvat sataan (100) tapaukseen Suomen kymmenen suurimman 
kaupungin käräjiltä. Kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Lahti, 
Kuopio, Jyväskylä ja Pori. Kustakin käräjäoikeudesta on mukana kymmenen 
lähestymiskieltoratkaisua. Materiaalin rajaus perustuu siihen, että näiden kymmenen 
kaupungin alioikeuksien kymmenestä ratkaisusta oli saatavilla yksityiskohtaista tietoa 
laajemmin ja yhteismitallisemmin kuin koko maata käsittävästä aineistosta. 
Yksityiskohtainen aineisto on käsitelty Spss-tilasto-ohjelmaa käyttäen. 
 

Seurantatutkimuksessa päähuomio on kohdistettu lähestymiskieltotapausten yhteydessä 
esiintyvän väkivallan, häirinnän tai niiden uhan laatuun, kestoon ja vakavuusasteeseen. 
Tutkimuksessa on eritelty hakijoiden ja vastaajien sukupuoli ja henkilösuhteet, ja osaltaan 
tulokset kertovat väkivaltakäytäntöjen sukupuolittuneisuudesta ja lähisuhdetilanteista. 
Huomion kohteena ovat erityisesti olleet myös näyttökynnyksen ylittämiseen vaadittavat 
todisteiumenetelmät, oikeusprosessuaaliset käytännöt ja lukuisat muut piirteet, jotka ovat 
osoittautuneet tyypillisiksi lähestymiskiellon hakemiseen tai tuomitsemiseen johtaneissa 
tilanteissa. 
 

HE 144/2003 vp yleisperustelujen mukaan perheen sisäisellä lähestymiskiellolla voitaisiin 
ennakolta suojella todennäköisesti väkivaltarikoksen uhriksi joutuvaa asuinkumppania. 
Seuraavassa esittelemäni tutkimustulokset pohjautuvat voimassa olevan 
lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) perusteella ratkaistuihin tapauksiin. Koska ns. 
tavallinen lähestymiskielto on voitu määrätä nykymuodossaan vain sellaisten henkilöiden 
välille, jotka eivät asu yhdessä, eivät tulokset sellaisenaan kerro parisuhde- tai 
perheväkivallan vakavimmista ilmenemismuodoista. Kuitenkin huomioon ottaen 
lähestymiskiellon hakijoiden kokeman väkivallan ja häirinnän pitkäaikainen kesto voidaan 
pitää mahdollisena, että väkivalta joissain tapauksissa on alkanut jo parisuhteen aikana ja 
myös yhdessä asuttaessa. Hallituksen esityksessä on käytetty useita perheväkivaltaa 
koskevia tutkimuksia, joiden tulosten kanssa lähestymiskiellon seurantatutkimukseni on 
hyvin samansuuntainen. 
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Tilastollisia tietoja: 
 

Käräjäoikeus päätyi langettavaan lähestymiskieltotuomioon 70 tapauksessa tutkitusta sadasta. 
Näistä 24 annettiin perusmuotoisena ja 46 laajennetussa muodossa. Hylätyksi tuli 10 
hakemusta. Sillensä tai tutkimatta jätettiin 19 hakemusta, niissä ovat mukana myös vireilletulon 
jälkeen peruutetut hakemukset. Yksi tapaus koski jo langetetun lähestymiskiellon muuttamista. 
Hakemuksen peruuttamisen syyt eivät kaikista asiakirjoista käyneet ilmi; osassa tapauksista 
ilmoitettiin häirinnän loppuneen hakemuksen vireillepanon jälkeen. Lähestymiskiellon uhka on 
joissain tapauksissa vaikuttanut vastaajaan, joissain tapauksissa vastaaja on poistunut kantajan 
lähipiiristä joko vapausrangaistuksen saatuaan tai paikkakunnan muutoksen johdosta. 
Mahdollista painostusta prosessista luopumiseen ei materiaalin perusteella voi jäljittää. 
ks. taulukko (tuomio)(hyi.syy)(iäh.kiellon pituus kk) s. 5-6 
 

Lähestymiskiellon hakijoista 87 (%) oli naisia. Kieltoon haetuista puolestaan naisia oli 10 ja 
miehiä 90 prosenttia. Sukupuolijakauma vahvistaa yleisen käsityksen ja aiemmat 
seurantatulokset, joiden mukaan lähestymiskieltoa hakevat pääasiassa naiset väkivaltaista 
miestä vastaan. 
Kolmessa tapauksessa neljästä hakija ja vastaaja olivat olleet aiemmin keskenään avio-tai 
muussa parisuhteessa (74%). Kahdessa tapauksessa uusi partneri haki lähestymiskieltoa 
kumppaninsa häiriköivää ex-puolisoa vastaan. Viidessä tapauksessa oli kyse iäkkäiden 
vanhempien lähestymiskieltohakemuksesta täysi-ikäistä tyrannisoivaa lastaan kohtaan. Loput 
tapauksista koskivat naapuruus- tai kaukaisia sukulaisuussuhteita. 
ks. taulukko (hja sp)(vja sp)(hjan ja vjan suhde) s.7 
 

Runsas kolmasosa (36 %) hakijoista oli iältään 30-39 -vuotiaita. Joka viides hakija oli 40-49 -
vuotias (20 %), joka kuudes 20-29 -vuotias (16 %) ja joka kahdeksas 50-59 -vuotias (13 %). Yli 
60-vuotiaita oli 6 prosenttia hakijoista, ja vanhin oli 91 vuoden ikäinen. Hakijoiksi on tulkittu 
ainoastaan täysi-ikäiset lähestymiskiellolla suojeltavat, näiden alaikäiset lapset on luokiteltu 
oheissuojeltaviksi. Myös kieltoon haetuista henkilöistä enemmistö oli 30 -39 -vuotiaita (38 %), 
vastaavasti 40 -50 -vuotiaita heistä oli 23 %. 
 

Hakemuksen laatijaksi oli merkitty hakija itse 74 tapauksessa sadasta. Yleisen oikeusavustajan 
tai asianajajan laatimia hakemuksia oli 18 ja muun viranomaisen hakemuksesta vireille tulleita 
juttuja oli neljä. Hakemuksen laatijan asema ei selvinnyt aineistosta neljässä tapauksessa. 
Aloite tai kehotus lähestymiskiellon hankkimiseen on saattanut tulla esim. 
sosiaaliviranomaiselta, mutta varsinaisena kiellon hakijana ei ulkopuolisia esiintynyt. 
ks. taulukko (haklaati) s.8 
 

Lähestymiskieltoprosessi on pyritty luomaan joustavaksi ja nopeaksi. Käsittelyaika hakemuksen 
vireilletulosta ratkaisun antamiseen oli keskimäärin 33 vuorokautta. Aika vaihteli neljästä 276 
päivään. Joka neljäs hakemuksista käsiteltiin kuitenkin jo kahden viikon sisällä ja kaksi 
kolmasosaa kuukauden sisällä. 
ks. taulukko (käsaik) s.8 
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Häirinnän laatu 
 

Tutkimuksessa häirintämuodot on eritelty hakemuksissa, esitutkinnassa tai tuomion 
perusteluissa esiintyvien ilmaisujen perusteella seuraaviin yksiköihin: 
 
(lkm = %) 
(73) jatkuvat häiritsevät yhteydenotot, puhelinhäirintä ilman uhkailuja 
(29) passiivinen seuraaminen tai tarkkailu 
(30) solvaava tai seksuaalisesti halventava nimittely, puhelinterrori (56) 
kotirauhan häirintä, kotiin tunkeutuminen 
(28) omaisuuden vahingoittaminen 
(74) uhkailulla alistaminen; väkivaltainen tai sukupuolisuutta loukkaava, myös itsemurhauhkailu 
(52) tappouhkaukset 
(63) pahoinpitely 
(31) lähipiiriin kohdistuva häirintä, painostus tai uhka 
(17) uhkailu lapseen kohdistuvana; vahingoittam. tai kaappausuhkailu 
 

Yllä esitetyn erittelyn avulla ahdistelun muoto luokiteltiin tutkimuksessa seitsemään 
ryhmään, ks. taulukko (häir.laatu) s. 9 

Teot on mainittu joko hakemuksessa tai ne ilmenevät todistusaineistosta, henkilötodistajien 
kertomat eivät asiakirjoista selviä. Passiivisesta tarkkailusta aseelliseen väkivaltaan ulottuvat 
häirinnän muodot esiintyivät yleensä erilaisina tekoyhdistelminä, jolloin häirintä on sisältänyt 
vakavuudeltaan vaihtelevia tekoja saman henkilön harjoittamana. Yleisin yhdistelmä tekoja 
käsittää kotiintunkeutumista, fyysistä pahoinpitelyä ja tappouhkauksia. 

"Lievin" häirintä saattaa tarkoittaa jatkuvia yhteydenottoja, nalkutusta ja asian 
jankutusta ilman varsinaista uhkailua, seurailua ja tarkkailua (43 tapauksessa sadasta). 
Yksittäisenä tapahtumana yhteydenotto voi ilmetä viattomana, mutta kymmenet puhelut 
päivittäin työpaikalle, ajankäytön määräileminen ja syyttely on tietyin edellytyksin tulkittavissa 
jatkuvaksi vakavaksi häirinnäksi. Pitkittyneet erokriisit saavat joskus ilmenemismuotoja, joihin 
lähestymiskieltoprosessi saattaa vaikuttaa kierteen katkaisevasti. 

Toisen ryhmän muodostaa uhrin kotiin tunkeutuminen tai sen yritys, usein 
seksuaalisesti halventava solvaus, väkivallalla uhkailu, puhelinterrori ja ilkivalta. Näistä 
mainintoja oli kaikkiaan 72 tapauksessa. Usein uhkauksien ja huorittelun kohde on 
äärettömän stressaantunut ja peloissaan, ja joutuu julkisen häpäisyn välttämiseksi 
rajoittamaan liikkumistaan. 

Kolmas häirintälaji sisältää tappouhkauksia ilman että fyysistä kajoamista toistaiseksi 
olisi tapahtunut. Uhkailu on toteutettu vaikkapa puhelimitse, tekstiviestein tai kirjeitse, ja sitä 
esiintyi 15 tapauksessa. Uhkausviestin saadessaan henkilön kannattaa säilyttää kirjallinen 
aineisto todisteeksi. Puhelimen tekstiviestin voi käydä näyttämässä poliisille. Joissain 
asiakirjoissa on käytetty matkapuhelimen näytöltä valokopioitua kuvaa todisteena. 

Neljännen ryhmän muodostaa "puhdas" fyysinen ja seksuaalinen väkivalta, joita 
harjoitettiin 29 tapauksessa. Pahoinpitelyistä oli yleensä rikosilmoituksia ja poliisin 
kotihälytysraportteja tai lääkärinlausuntoja todisteina. 

Viides väkivallan muoto on jo varsin vakava ja suhteellisen yleinen, fyysistä 
pahoinpitelyä sekä tappouhkauksia, 36 tapauksessa. 

Kaikkiaan 13 tapauksessa oli uhkailussa tai pahoinpitelyssä käytetty terä- tai 
ampuma-asetta, ja 16 tapauksessa väkivalta oli muuten erityisen voimallista ja 
monimuotoista, ja se saattoi sisältää myös lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. 

Väkivaltaisuudet esiintyivät yleensä erilaisina yhdistelminä, mikä osoittaa, että 
valtaosassa hakemuksista lähestymiskiellon edellytykset olivat selkeästi olemassa. 
Häirintä oli useimmiten suhteellisen vakavaa ja väkivalta konkreettista, ja lisäksi sen voitiin 
olettaa todennäköisesti jatkuvan. Joka kymmenes kieltoon haettava henkilö oli aiemmin 
tuomittu lähestymiskiellon hakijan pahoinpitelystä. Yhdeksässä tapauksessa vastaajalle oli jo 
aikaisemmin tuomittu lähestymiskielto samaa hakijaa kohtaan, ja 22 tapauksessa taustalla oli 
joko poliisin määräämä väliaikainen lähestymiskielto (8 kpl) tai tuomioistuimen langettama 
väliaikainen kielto (14 kpl). 

Rikosilmoituksissa ja kuulustelu kirjoissa esiintyivät seuraavat rikosnimikkeet: 
häiriköinti, kotirauhan rikkominen, laiton uhkaus, pahoinpitely, vahingonteko, ampuma-
aserikos, huumerikos, vapaudenriisto ja lähestymiskiellon rikkominen. Häirintä on siis usein 
voinut täyttää rikoksen tunnusmerkistön jo kerran tapahtuneena. Lähestymiskieltoasiakirjoista 
käy kuitenkin ilmi, että yli puolessa tapauksista häirintä tai väkivalta on kestänyt yli vuoden. 
Yli neljänneksessä piina on kestänyt useamman vuoden ja joissakin tapauksissa jopa yli 10 
vuotta. 
 

Häirinnän kesto 
kS. taulukko (häirkesto) s. 10 
 

Vakava häirintä:   fyysinen tai seksuaalinen väkivalta 
aseellinen väkivalta lapsiin kohdistuva 
väkivalta tai insesti 

kS. taulukko (pahpit.vähintään/häir.kesto) s. 11 
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Eräiden häirintämuotojen kesto 
kS. taulukko (häirlaatu/häirkesto -crosstab) s. 12-13 
 

Aikaisempi väkivaltaisuus 
ks. taulukko (uusir»taväkiv:hjaa kohtaan)(aik.lk) s. 14 
 

Todistelu 
ks. taulukko (kin.tod)(hfötod)s. 15 

Ongelmana lähestymiskieltohakemuksen menestymisessä tuomioistuimessa on joissain 
tapauksissa ollut näytön puute. Hakija ei välttämättä tule mieltäneeksi todistusvelvollisuuttaan 
tarvittavan laajaksi, kun tapahtumainkulku on hänelle rankkaa todellisuutta. Lisäksi 
poikkeuksena muusta väkivallan uhriksi joutumisesta lähestymiskiellon hakijan tulee voida 
näyttää toteen väkivallan toistuvuus ja jatkumisen todennäköisyys. Lisäksi tutkimuksen 
perusteella voidaan sanoa, että häirinnältä edellytetään oikeuskäytännössä tietynlaista 
ajallista lähietäisyyttä, eikä se saa olla sidoksissa ainoastaan tiettyyn ohimenevään 
tapahtumaan. Oikeuskäsittelyssä vain noin kolmasosa hakijoista käytti oikeudellista 
avustajaa. Yli 70 % hakijoista oli laatinut hakemuksensa ilman juridista apua. Hylkäävään 
ratkaisuun päätyneistä hakemuksista 90 % oli hakijan itsensä laatimia. 
 

Oikeusprosessiin oli 83 jutussa hankittu kirjallisia todisteita häirinnästä. Näitä olivat mm. 
uhkauskirjeet, paperille puretut matkapuhelimen tekstiviestit, lääkärinlausunnot, 
rikosilmoitukset ja poliisin raportit kotikäynneistä. Osassa jutuista oli toimitettu tuomioistuimen 
pyynnöstä esitutkinta. Esitutkintapöytäkirjoja ja tuomiolauselmia vastaajan aiemmista 
rikoksista oli myös liitetty juttujen kirjallisiksi todisteiksi. 
 

Muita tilastointeja 



 

 

TUOMIO LÄHESTYMISKIELTOASIASSA 

  

 Frequen Percent 
 cy  

Perusmuotoinen lähestymiskielto 24 24,0 
Laajennettu lähestymiskielto 46 46,0 

hylätty hakemus 10 10,0 
sillensä, tutkimatta, hakija peruuttanut 19 19,0 

muu (kumoaminen) 1 1,0 
Total 100 100,0 



 

 

TUOMIO LÄHESTYMISKIELTOASIASSA 
 

 Frequency Percent 
Valid perusmuotoinen 

lähestymiskielto 24 24,0 

laajennettu 
lähestymiskielto 
hylätty hakemus 

46 

10 

46,0 

10,0 
sillensä, tutkimatta, 
hakija peruuttanut 19 19,0 
6 1 1,0 
Total 100 100.0 

 
 
 
 

Hakemuksen hylkäämisen tai tutkimatta jättämisen svitä olivat käräjäoikeuksien 
perustelujen mukaan: 
-hylätty, koska ei mitään edellytyksiä lähestymiskiellon määräämiselle 
-hylätty, ei perusteltua aihetta olettaa häirinnän jatkuvan, tai suuri ajallinen etäisyys 
häirinnän tapahtumisesta 
-hylätty, koska ei näytetty toteen 
-hylätty, koska kyseeessä tavanomainen riita tai kiusanteko -
tutkimatta, koska hakemus epäselvä tai puutteellinen -
tutkimatta, koska hakija tai vastaaja epäkelpo (alaik.) 

 
 
 

vastaajan vastaus läh.kieltohakemukseen 
 

 Frequency Percent 
Valid    ei ole 39 39,0 

vastaaja kiistää 
perusteettomana (saattaa 
myönt osan häir.) 

39 39,0 

vastaaja myöntää ja suostuu 
kieltoon 22 22,0 

. Total 100 100,0 
 
 
 
lähestymiskieltomääräyksen pituus kuukausissa 

 

 Frequency Percent 
Valid 0 31 31,0 

4 kk 1 1,0 
6 kk 2 2,0 
9 WC 2 2,0 
12 klc 64 64,0 
Total 100 100.0 



 

 

HAKIJAN SUKUPUOLI 

VASTAAJAN SUKUPUOLI 
 
 
vastaajan 1 sukupuoli 

 

 Frequency Percent 
Valid nainen 10 10,0 

mies 90 90,0 
Total 100 100.0 

hakijan 1 ja kieltoon määrättävän suhde 
eronnut ex-pari 

 Frequency Percent 
Valid nainen 87 87,0 

mies 13 13,0 
Total 100 100.0 

hakijan 1 sukupuoli 

 Frequency Percent 
Valid 0 7 7,0 

eronnut ex-pari 74 74,0 
uusi partneri vs. toisen ex 2 2,0 
vanhempi vs. täysi-ikäinen 
lapsi,oma/otto-/partnerin 5 5,0 
muu suhde, myös 
kauk.sukulaisuus 12 12,0 
Total 100 100,0 

hakijan 1 ja kieltoon määrättävän suhde 

muu suhde, myös 
kauk 



 

 

 

 

ei 
tietoa 

 

hakija 
itse 

juristi, 
yl.oikavustaj
a tai 
asianajaja 
muu virom, 

vireille 
poliisin va-lk 

kautta 
TUOMIO 
LÄHESTYMISKI 
ELTOASIASSA 
 
 
 
 
 
Total 
perusmuotoine
n 
lähestymiskielto 
laajennettu 
lähestymiskielto 
hylätty 
hakemus 
sillensä, 
tutkimatta, 
hakija 
peruuttanut 
6 

16 

31 9 

17 1 
74 
 
 

10 

1 

2 

0 18 

 
 

1 

0 

0 

0 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÄSITTELYAIKA 
 

 N Minimum Maximum Mean 
KASAIK 100 4 276 33,96 
Valid N (listwise) 100    

HÄIRINNÄN LAATU 
toyhdistelmä
t 

Frequency 

Valid 0 1 
1 4 
12 9 
123 8 
1236 1 
124 6 
1246 1 
125 6 
12567 1 
1257 1 
1267 1 
14 3 
146 1 

15 1 
2 3 
23 2 
234 1 
236 1 
24 9 
246 1 
247 1 
25 10 
256 3 
257 4 
26 1 
27 2 
3 2 
4 5 
46 1 
5 4 

56 3 
567 1 
57 2 
Total 100 

HAKEMUKSEN LAATIJA 

 Frequency Percent 
Valid    ei tietoa 4 4,0 

hakija itse 74 74,0 
juristi, yl.oikavustaja tai 
asianajaja 18 18,0 
muu virom, vireille   
poliisin va-lk kautta 4 4,0 
Total 100 100.0 

hakemuksen laati 

TUOMIO LÄHESTYMISKIELTOASIASSA * hakemuksen laati Crosstabulation 

Count 

hakemuksen laati 

 

ei mainittu 
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seurattua, passiivista tarkkailua        > 43 tapauksessa 

solvauksia, uhkailua, seks.uhkailua, 
puh.terroria, kotiin tunkeutumista tai se 
yritys, ilkivaltaa 

tappouhkauksia ilman fyysistä kiinni-
käymistä 
 
fyysistä väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa 
 
väkivaltaa JA tappouhkauksia 
 
PAHA: kaikkea em. tai raiskauksia, myös 
lapsiin kohd. seks.väkivalta 
 
uhkaillessa käytetty asetta (terä-, ampuma-, 
muu) 

 
 
Taulukossa "pahpitvähint" (sivulla 11) on koottu 
yhteen ne tapaukset, joissa yksi tai useampi yllä 

> 72 tapauksessa 

>15 tapauksessa 

> 29 tapauksessa 

> 36 tapauksessa 

>16 tapauksessa 

>13 tapauksessa 
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ympyröidyistä väkivallan muodoista (4,5,6,7) esiintyy, 
ja tulokseksi on saatu 71 tapausta sadasta tutkitusta. 
Tästä koosteesta on taulukoitu vakavan väkivallan 
kesto. 



 

I 
 

Page 43 

HÄIRINNÄN KESTO 

häirinnän kesto kuukausissa 

N Valid 100 
Missing 0 

häirinnän kesto kuukausissa 

 Frequency Percent 
Valid    0 - ei +\ &*c"=>» 8 8,0 

alle kuukauden 13 13,0 
useita kuukausia, ei 
tarkempaa tietoa 25 25,0 
vuoden tai yli 22 22,0 
useamman vuoden, ei 
tarkempaa tietoa 27 27,0 
kymmenen vuotta tai yli 5 5,0 
Total 100 100,0 

häirinnän kesto kuukausissa 

kymmenen vuotta tai o -    -U ti-»6» 



 

Page 44 

Taulukossa "pahpitvähint" on koottu yhteen ne tapaukset, joissa yksi tai 
useampi vakavasta väkivallan muodosta (4,5,6,7) (sivulla 3) esiintyy, ja tulokseksi 
on saatu 71 tapausta sadasta tutkitusta. Tästä koosteesta on taulukoitu 
väkivallan kesto näissä 71 tapauksessa. 

häirinnän kesto kuukausissa 
20 T ----------------------------------------------------1 

 

häirinnän kesto kuukausissa 

N Valid 71 
Missing 0 

pahpitvähin
t 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid PAHPITVAKIVALTAfy 
ys/seks/aseell/insest 

71 100,0 100,0 100,0 

pahpitvähint 

Statistics 

N Valid 71 
Missing 0 

häirinnän kesto kuukausissa 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 4 5,6 5,6 5,6 
alle kuukauden 10 14,1 14,1 19,7 
useita kuukausia, ei 
tarkempaa tietoa 

18 25,4 25,4 45,1 

vuoden tai yli 16 22,5 22,5 67,6 
useamman vuoden, ei 
tarkempaa tietoa 

19 26,8 26,8 94,4 

kymmenen vuotta tai yli 4 5,6 5,6 100,0 
Total 71 100,0 100,0  

häirinnän kesto kuukausissa 



 

 

ERÄIDEN HÄIRINTÄMUOTOJEN KESTO 
 
 
 

häirinnän kesto kuukausissa *    tappouhkaukset mainittu hjan kert. Crosstabulation 

Count 
 

55 tappouhkaukset 
mainittu hjan kert. 

 

ei r^^f^^^ Total 

häirinnän 0 
kesto           alle kuukauden 
kuukausissa   usejta kuukausjai ei 

tarkempaa tietoa vuoden tai yli useamman 
vuoden, ei tarkempaa tietoa kymmenen 
vuotta tai yli 
Total 

( e i  2 (ei 7 
fl07| 15 

(13) 1  14 
U")| 3 (A8\W 52 

8 13 
25 
22 
27 

5 
100 

 

 

\%\\\ 
 
 
 

häirinnän kesto kuukausissa 

c Z3 O 
o 

lei 

o
n 

tappouhkaukset ma 



 

 

häirinnän kesto kuukausissa *    pahoinpitely mainittu hjan kert. Crosstabulation 

Count 
 

  ' pahoinpitely mainittu I 
hian kert. ____________  

 

  ei on Total 
häirinnän 0  4 8 
kesto 
kuukausissa 

alle kuukauden useita 
kuukausia, ei tarkempaa 
tietoa 

 9 14 13 

25 
 vuoden tai yli T a )  14 22 

 useamman vuoden, ei 
tarkempaa tietoa f 9 )  18 27 

Total kymmenen vuotta tai yli ( sr )  4 63 5 100 

 

häirinnän kesto kuukausissa 
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AIKAISEMPI VÄKIVALTAISUUS 
 
 
 

UUSINTAVÄKIVALTA, aikaisempaa väkiv. hakijaa kohtaan 
 

 Frequency Percent 
Valid    ei mainintaa 49 49,0 

hjan kertoman mukaan 51 51,0 
Total 100 100,0 

 

tuomittu väkivallasta hakijaa kohtaan (sakko tai rikosrek.) 
 

 Frequency Percent 
Valid    ei mainintaa 89 89,0 

tuomittu väkivallasta 
hakijaa kohtaan 11 11,0 
Total 100 100,0 

 

tuomittu yleensä väkivallasta, rikosrek. 
 

 Frequency Percent 
Valid    ei mainintaa 90 90,0 

on tuomittu yleensä 
väkivallasta 10 10,0 
Total 100 100,0 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid    ei aikaisempaa 
lähestymiskieltoa tässä 
suhteessa 
aiemmin 
perusmuotoinen Ik aiemmin 
laajennettu Ik Total 

91 
3 

6 100 

91,0 
3,0 
6,0 

100,0 

91,0 
3,0 
6,0 

100,0 

91,0 

94,0 

100,0 

väliaikainen Ik ollut 
 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid      poliisin määräämä 
väliaikainen lähestymiskielto 
tuomioistuimen määräämä 
väliaik.lk Total 
Missing System 
Total 

8 
14 

22 78 
100 

8,0 
14,0 
22,0 
78,0 

100,0 

36,4 

63,6 

100,0 

36,4 

100,0 

aikaisempi lähestymiskielto ollut 



 

 

TUOMIO LÄHESTYMISKIELTOASIASSA * KIRJALLISIA TODISTEITA OIKEUSKÄSITTELYSSÄ Crosstabulation 

kirj.tod. lääkärin todistus tai lausunto 
 

 Frequency 

Valid ei on 
Total 

76 24 
100 

 

kirj.tod. rikosilmoitus tai pol.häl.raportti 
 

 Frequency 

Valid ei on 
Total 

41 
59 100 

 
 
 
kirj.tod. poliisin esitutkintapöytäkirja jostain rikostutkinnasta 

 

 Frequency 

Valid ei on ~ 
Total 

82 18 
100 

 
hakijalla HENKILÖ-TODISTAJIA 

 

 Frequency Percent 
Valid ei 61 61,0 

on 39 39,0 
Total 100 100,0 

TODISTELU 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ei 17 17,0 17,0 17,0 
on 83 83,0 83,0 100,0 
Total 100 100.0 100.0  

KIRJALLISIA TODISTEITA OIKEUSKÄSITTELYSSÄ 

  KIRJALLISIA TODISTEITA 
OIKEUSKÄSITTELYSS Ä 

 

  ei on Total 

TUOMIO 
LÄHESTYMISKI 
ELTOASIASSA 
Total 

perusmuotoinen 
lähestymiskielto 
laajennettu 
lähestymiskielto 
hylätty hakemus 
sillensä, tutkimatta, 
hakija peruuttanut 6 

2 5 

9 1 
17 

22 

41 

10 

10 
83 

24 

46 10 

19 1 
100 

Coun
t 
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Johanna Niemi-Kiesiläinen HE 144/2003 vp 
 
 
 
 
 
 

Lausunto lakivaliokunnalle 

HE 144/2003 
 
 
 
 

1. Pahoinpitelyn syyteoikeus Ehdotus on 

oikeansuuntainen, mutta riittämätön. 
 

Tärkein perustelu ehdotukselle on se, että huomion kiinnittäminen pahoinpitelyn uhrin "vakaaseen" tahtoon 

altistaa uhrin painostukselle. Tämä koskee erityisesti perheväkivaltaa, mutta myös muissa pahoinpitelyissä uhri 

voi joutua väkivaltaisen henkilön painostuksen kohteeksi tai muutoin pelätä tämän reaktioita. Huomattava osa 

tavallisista pahoinpitelyistä on varsin vakavia rikoksia, potkimista, nyrkillä ja esineillä lyömistä, kuristamista, 

pään hakkaamista seinään jne. 
 

Rikosoikeusjärjestelmän tehtäviin kuuluu ihmisten suojaaminen henkeen ja terveyteen kohdistuvilta rikoksilta. 

Sen vuoksi on tärkeää, että pahoinpitelystä seuraa rangaistus riippumatta siitä, pyytääkö uhri sitä vai ei. Rikosten 

toistumista tiettyä uhria kohtaan ei saada katkaistua, jollei reaktio seuraa yhteiskunnan taholta. Myös 

yleisestävältä kannalta on tärkeää, että pahoinpitelystä rangaistaan, vaikka uhrin ja tekijän suhde olisi jotenkin 

erityinen. Yleisestävän vaikutuksen tulee ulottua jopa avioliitossa oleviin henkilöihin kohdistuviin rikoksiin. 
 

Ehdotuksessa esitetty perustelu, jonka mukaan "vakaan tahdon" pykälä voidaan kumota, koska ROL l:8:n 

toimenpiteistä luopumispykälä antaa riittävät mahdollisuudet jättää pahoinpitelyn syyttämättä, on epäonnistunut. 

Pykälän kumoamisen tarkoituksena pitäisi olla se, että pahoinpitelyistä syytetään. 
 

Lisäksi ehdotan kumottavaksi RL 21:16:n, jonka mukaan lievä pahoinpitelyjä vammantuottamus ovat 

asianomistajarikoksia. Samoin ehdotan kumottavaksi RL 20:11-12. Niistä ensimmäisen mukaan pakottaminen 

sukupuoliyhteyteen, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, alle 18-vuotiaan, erityisen kypsymättömän henkilön 

seksuaalinen hyväksikäyttö sekä erityisellä tavalla riippuvaisen henkilön seksuaalinen hyväksikäyttö ovat 

asianomistajarikoksia. Toinen lainkohta, RL 20:12 sisältää samanlaisen vakaan tahdon pykälän kuin RL 21:17 

pahoinpitelyn suhteen. RL 20:12:n vakaa tahto koskee seuraavia rikoksia: raiskaus, päihtyneen, huumaantuneen, 

tiedottoman tai vammautuneen henkilön seksuaalinen hyväksikäyttö sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. 
 

Perustelu ehdotukselle on se, että seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat vakavia rikoksia. 

Rangaistusasteikon mukaan ne ovat selvästi vakavampia kuin esimerkiksi varkaus tai veropetos, jotka ovat 



 

 

yleisen syytteen alaisia rikoksia. Vakavien rikosten syytteeseen paneminen on yhteiskunnan intressissä, koska 

tavoitteena on myös rikosten ennaltaehkäisy (yleispreventio). Erityisen tärkeää se on silloin, kun on kysymys 

väkivallasta tai jotenkin avuttomiin henkilöihin kohdistuvista rikoksista. Tällöin ei voida olettaa, että rikoksen 

uhri olisi siinä asemassa, että hän voi huolehtia yhteiskunnan perustehtävistä. 
 

Lievä pahoinpitely ja vammantuottamus ovat lievemmin rangaistavia. Ongelmaksi on kuitenkin osoittautunut, 

että ratkaisu siitä, onko pahoinpitely lievä vai tavallinen, on tehtävä pahoinpitelyn esitutkinnassa siinä vaiheessa, 

kun asiaa ei ole juurikaan selvitetty. Tämä on johtanut pahoinpitelyjen vähättelyyn ja tutkimatta jättämiseen 

suuremassa määrin kuin on asiallista. 
 
 

2. Perheen sisäinen lähestymiskielto 
 
 

Lähestymiskieltolaki on tuonut perheväkivallan ja sen vakavuuden näkyviin. Lähestymiskielto on tällä hetkellä 

jonkinlainen trendi Euroopassa. Siitä on Suomessa tullut sovittelun ohella pääasiallinen tapa puuttua 

perheväkivaltaan. Näistä syistä ehdotuksen hyväksyminen on parempi vaihtoehto kuin sen hylkääminen. 
 

Näen silti ehdotuksessa kaksi vaikeaa ongelmaa. Ensinnäkin lähestymiskiellossa operoidaan rikoksen uhkalla, 

siis ennusteella jonkun käyttäytymisestä, joka on oikeusturvasyistä aina jossain määrin ongelmallista. 

Käytännössä toki suurin osa kyseisistä henkilöistä on syyllistynyt väkivaltarikoksiin tai ainakin laittomaan 

uhkaukseen, kotirauhan häirintään ja kunnianloukkaukseen. Näin ollen tosiasiallisesti lakia sovelletaan rikosten 

perusteella, ei pelkän uhkan. Oikeusturvaongelmaa ei sen vuoksi pidä liioitella. 
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Toiseksi, vakavaan väkivaltaan syyllistyneen, vaarallisen henkilön sijoittaminen kadulle ei riittävästi suojele 

rikoksen uhan alla eläviä henkilöitä. Päinvastoin, tilanne voi jatkossa muodostua entistäkin vaarallisemmaksi, kun 

vaarallinen henkilö pyrkii takaisin kotiinsa tai jää odottelemaan uhattuja. Lisäksi kiellon rikkomisen 

rangaistusuhka (maksimi vuosi vankeutta) on lievä, k> i tiedetään, että sitä sovelletaan väkivaltaisiin henkilöihin. 
 

Periaatteessa olenkin sitä mieltä, että rikoksista tulisi rangaista ja vaarallisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneet 

henkilöt panna putkaan eikä kadulle. Vuoden alussa voimaan tullut pakkokeinolain muutos, jolla madallettiin 

paon, rikoksen jatkamisen ja todisteiden hävittämisen vaaran näyttökyn-nystä pidättämisen edellytyksissä, on 

parantunut mahdollisuuksia pidättää perheväkivaltaan syyllistyneet, mikä on hyvä asia. Lähestymiskielto olisikin 

parempi kytkeä rikosten tutkintaan kuin epämääräiseen häirinnän uhkaan. Tällöin oikeusturvaongelmatkin olisivat 

pienempiä, sillä rikoksen perusteella lähestyminen voidaan perustellusti kieltää, kun taas pelkkä uhka on tässä 

suhteessa aina ongelmallinen. 
 
 

Keskiviikkona 18. helmikuuta 2004. 
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1. Laki lähestymiskiellosta L L  

Yleistä 

Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annetun lain täydentämistä siten, että lakia voitaisiin 
soveltaa myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa 
asunnossa. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset tästä niin sanotusta perheen sisäisestä 
lähestymiskiellosta. Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön olisi poistuttava 
asunnosta, jossa hän ja kiellolla suojattava henkilö asuvat yhdessä, eikä hän saisi ottaa yhteyttä 
suojattavaan henkilöön. Kielto voitaisiin määrätä myös laajennettuna koskemaan oleskelua 
tietyssä muussa paikassa. 
 

Lähestymiskieltoasioita on käsitelty lain voimaantulon jälkeen käräjäoikeuksissa enemmän kuin 
ennakoitiin, kuten hallituksen esityksessäkin todetaan. Tilastotietoihin voi lisätä, että 
lähestymiskiellon hakijoista on noin 90 % naisia ja kieltoon haetuista noin 90 % miehiä. Lain 
pääasiallinen soveltamisala on siten miehen naiseen kohdistama väkivalta tai sillä uhkailu 
parisuhteen jälkeen. Kolmessa tapauksessa neljästä hakija ja kieltoon haettu olivat aikaisemmin 
olleet avio- tai muussa parisuhteessa. Vain viidessä prosentissa hakemus on koskenut iäkkäiden 
vanhempien häirintää. Julkisuuden henkilöiden häirintätapauksia ei juurikaan ole käytännössä. 

 

Yleisin hakemuksen taustalla oleva häirinnän yhdistelmä tekoja käsittää kotiin 
tunkeutumista, fyysistä pahoinpitelyä ja tappouhkauksia. Tutkimusten mukaan 
häirintä on useimmiten suhteellisen vakavaa ja väkivalta konkreettista ja lisäksi sen 
voidaan olettaa todennäköisesti jatkuvan. Joka kymmenes kieltoon haettu henkilö oli 
aiemmin tuomittu lähestymiskiellon hakijan pahoinpitelyistä. 
 

Noin kolmessa neljästä tapauksesta kyse on ollut uhrin kotiin tunkeutumisesta tai sen 
yrityksestä, usein seksuaalisesti halventavasta solvauksesta, väkivallalla uhkailusta, 
puhelinterrorista ja ilkivallasta. Joka seitsemännessä tapauksessa on suoranaisia 
vakavasti otettavia tappo-uhkauksia puhelim itse, tekstiviestein tai kirjeitse. 
Fyysinen väkivalta oli hakemuksen perusteena noin kolmanneksessa tapauksista. 
Väkivalta saattoi sisältää myös lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tai seksuaalista 
väkivaltaa. 

 

Lähestymiskiellon rikkomisesta tehdään poliisille melko paljon rikosilmoituksia ja kiellon 
rikkojien määrää on pidetty osoituksena lain huonosta toimivuudesta. Usein uutisoinneissa ei 
kuitenkaan ole eroteltu poliisin tietoon tulleiden rikkomiskertojen ja kieltoa rikkovien henkilöiden 
lukumääriä. Tilastojen lähempi tarkastelu osoittaakin, että lähestymiskieltoa rikkovat henkilöt 
syyllistyvät tekoon toistuvasti, ja tuomio langetetaan vasta kun kieltoa on rikottu useita kertoja. 
Pääsääntöisesti lähestymiskieltoon määrätty sitä myös noudattaa. On myös huomattava, että 
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rangaistusasteikko mahdollistaa kiellon rikkomisesta epäillyn pidättämisen ja vangitsemisen 
pakkokeinolaissa säädettyjen muiden edellytysten täyttyessä. 
 

Esitystä perheen sisäisestä lähestymiskiellosta on kaikki syy kannattaa hallituksen esityksessä 
mainituista syistä. Toisaalta lakivaliokunnan voi olla syytä ennen kaikkea tällaisessa 
moniammatillista lähestymistä edellyttävässä ongelmassa korostaa uuden lainsäädännön olevan 
tärkeä, mutta selvästi riittämätön keino perheväkivallan torjunnassa. Lainsäädäntökysymys on 
esimerkiksi se, onko ahdistelun kohteella ja ahdistelijalla saatavilla julkisin varoin kustannettuja 
asiantuntevia palveluita ja onko perheen lasten asema turvattu. Lainsäätäjälle kuuluu myös pitää 
huoli esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden koulutus-ja pätevyystasosta. 
 

Rikoksentorjunnan voimavaroista on pidettävä huoli. Oikeusministeriön alaisuudessa toimivan 
rikoksentorjuntaneuvoston vuoden 2004 toiminnan painopisteeksi on määritelty väkivallan 
torjunta. Erityishuomiota on tarkoitus kiinnittää parisuhde-väkivaltaan, nuorisoväkivaltaan ja 
työssä kohdattuun väkivaltaan. Parisuhdeväki-vallan torjunnan osalta keskeistä on kehittää 
paikallisia rikoksentorjunnan välineitä, etenkin väkivallan katkaisuohjelmia. Pelkkä perheen 
sisäinen lähestymiskielto ei väkivaltaa estä. 

 

1.2. Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset (2 § 2 mom.) 
 

Perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin määrätä vain, jos henkilön, jota vastaan kieltoa 
pyydetään, uhkauksista, aiemmista rikoksista tai muusta käyttäytymisestä voidaan päätellä, että 
hän todennäköisesti tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen tai 
vapauteen kohdistuvaan rikokseen. Lisäksi edellytettäisiin, ettei kiellon määrääminen olisi 
kohtuutonta ottaen huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, samassa asunnossa asuvien 
henkilöiden olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat. 
 

Tarkoituksena on, että perheen sisäinen lähestymiskielto tulisi pääsääntöisesti määrättäväksi ensin 
väliaikaisena poliisiorganisaatioon kuuluvan pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöksellä. 
Väliaikainen perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin määrätä esimerkiksi silloin, jos 
uhkaavasti käyttäytynyt henkilö olisi poliisi-lain nojalla poistettu kotoaan ja otettu säilöön, ja 
rikoksen uhka olisi todennäköinen vielä säilöstä päästämisen jälkeenkin. Tällöin kysymys saattaa 
olla tilanteesta, jossa kieltoon määrätyn henkilön epäillään myös syyllistyneen rikokseen. 
Mahdollisuus määrätä väliaikainen lähestymiskielto viran puolesta on hallituksen esityksen 
mukaan tarpeellinen niiden tilanteiden varalle, joissa lähestymiskiellon tarve on ilmeinen, mutta 
itsensä uhatuksi tunteva henkilö ei mahdollisten kostotoimenpitei-den pelossa uskalla tai ei 
esimerkiksi ikänsä tai terveydentilansa vuoksi osaa tai kykene itse esittää nimenomaista pyyntöä 
kiellon määräämisestä. Erityisesti silloin, kun kysymys on perheväkivallasta, suojan tarpeessa 
oleva henkilö saattaa olla niin peloissaan, ettei hän uskalla pyytää lähestymiskiellon määräämistä. 
Ehdotettu muutos ei ole suuri ottaen huomioon, että pidättämiseen oikeutettu virkamies voi jo 
nykyisin määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon syyttäjä-, poliisi- tai sosiaaliviranomaisen 
pyynnöstä. 
 

Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset poikkeaisivat kolmessa suhteessa 
tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytyksistä. Ensinnäkin kielto voitaisiin määrätä 
ainoastaan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai sen uhan torjumiseksi, ei 
sen sijaan silloin, jos kysymys on rauhaan kohdistuvasta rikoksesta tai häirinnästä. Perusteluissa 
todetaan, että lähestymiskielto olisi mahdollista määrätä myös seksuaalirikoksen tai sen uhan 
torjumiseksi. Kohdistuessaan lapseen seksuaalirikoksen voidaan katsoa kohdistuvan lapsen 
terveyteen. Aikuiseen kohdistuessaan seksuaalirikos loukkaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
ja sen voitaisiin katsoa kohdistuvan tätä kautta vapauteen. Soveltamisalan täsmällisempi 
kirjaaminen lakiin siten, että se koskee myös uhkaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 
loukkaamisesta, voisi olla tarpeellinen. 
 

Toiseksi perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttäisi korkeampaa to-
dennäköisyyttä siitä, että kiellon määräämättä jättäminen johtaisi edellä tarkoitettuun rikokseen. 
Vaadittavan todennäköisyyden osalta lähtökohtana on pidettävä sitä hallituksen esityksessäkin 
todettua kriteeriä, että kielto tulee yleensä määrättäväksi tilanteessa, jossa ilman kiellon 
määräämistä itsensä uhatuksi tuntevan henkilön olisi rikoksen uhan pelossa poistuttava asunnosta 



 

 

ja hankittava itselleen väliaikainen asunto. Kyseessä on siis eräänlainen "joko - tai" -tilanne. Joko 
väkivaltainen mies määrätään lähestymiskieltoon tai nainen ja lapset joutuvat hakemaan toista 
asuntoa. On oikeudenmukaisempaa, että väkivaltaisesti käyttäytyvän henkilön on poistuttava 
yhteisestä asunnosta eikä sen, joka on uhrin asemassa. 
 

Rikoksen tapahtumisen tulee olla todennäköisempää kuin sen tapahtumatta jäämisen. Kriteeriä on 
syytä tulkita samalla tavalla kuin muussakin perheväkivaltatilanteessa sovellettavaksi tulevassa 
lainsäädännössä. Poliisilain 14 §:n 3 momentin nojalla kodistaan poistettu henkilö voidaan pitää 
12 tuntia säilössä, jos poistamisella ei "todennäköisesti" voitaisi estää häiriön toistumista. 
Poliisilain 20 §:n 1 momentin mukainen kodista poistaminen ja säilössä pitäminen edellyttää 
"todennäköisyyttä" siitä, että rikos tulisi ilman paikalta poistamista tapahtumaan. "Todennäköisiä 
syitä" edellytetään myös pakkokeinolain 1 luvun 3 §:n 1 momentissa pidättämisen edellytyksenä. 
Poliisilain 14 ja 20 §:ien todennäköisyyskriteerin tulkinnassa ei käsittääkseni ole ollut käy-
tännössä suuria ongelmia. 
 

Rikoksen todennäköinen uhka on yleensä pääteltävä kieltoon määrättäväksi vaaditun henkilön 
uhkauksista, aiemmista rikoksista tai muusta käyttäytymisestä. Vaikka kiellon määrääminen ei 
edellytä jo tapahtunutta rikosta, perheen sisäinen lähestymiskielto edellyttänee selkeää 
väkivallalla uhkaamista. Käytännössä tyyppitapaus lienee sellainen, jossa perheväkivalta on 
jatkunut kuukausia tai vuosia ja taustalla on useita kotihälytyksiä ja lääkärissäkäyntejä. 
Hallituksen esityksen mukaan uhka saattaa ilmetä myös "taloudellisena tai sosiaalisena 
kontrollina taikka esimerkiksi perheen omaisuuden, erityisesti muisto-esineiden ja lasten 
leikkikalujen rikkomisena tai perheen kotieläimiin kohdistuvana väkivaltana". Itse katsoisin, että 
tällaisessa tilanteessa ainakin pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräämään väliaikaiseen 
perheen sisäiseen lähestymiskieltoon tulisi suhtautua pidättyväisesti. Kodin irtaimiston 
hajottaminen ei lainkaan välttämättä ole osoitus siitä, että henkilö todennäköisesti jatkossa 
syyllistyy pahoinpitelyyn tai seksuaalirikokseen perhettään vastaan. 
 

Kolmanneksi perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttäisi myös kokonais 
harkintaa. Hallituksen esityksen mukaan kokonaisharkinnassa tulisi erityisesti ottaa huomioon 
uhkaavan rikoksen laatu ja todennäköisyyden aste. Mitä todennäköisempää rikoksen 
tapahtuminen olisi, sitä harvemmin kiellon määrääminen voisi olla kohtuutonta. Kieltoa ei voitaisi 
useinkaan määrätä, jos uhkaava rikos olisi vähäinen. Erityisen tärkeää olisi punnita kiellon 
määräämistä mahdollisten yhteisessä asunnossa asuvien lasten kannalta. Asiaa olisi arvioitava 
lasten edun näkökulmasta myös silloin, kun rikoksen uhka ei kohdistu suoraan heihin. Samoin 
yhdessä asumisen laatu ja kesto, asunnon omistussuhde sekä kieltoon vaaditun henkilön 
mahdollisuus järjestää asumisensa kiellon aikana voitaisiin ottaa huomioon. Kiellon 
määrääminen saattaisi olla kohtuutonta esimerkiksi silloin, jos itsensä uhatuksi tunteva henkilö 
olisi vastikään muuttanut asumaan kieltoon määrättäväksi vaaditun henkilön luokse tämän 
omistamaan tai vuokraamaan asuntoon. Yleensä asunnon omistus- tai vuokrasuhteen ei 
kuitenkaan tulisi olla ratkaisevassa asemassa kiellon määräämisen edellytyksiä arvioitaessa. 
 

Muina huomioon otettavina seikkoina lakivaliokunta voisi kiinnittää huomiota väkivallan 
katkaisuohjelmaan osallistumiseen ja muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiin, jotka 
osoittavat aitoa pyrkimystä perheväkivallan lopettamiseen. Samanlainen kohtuusarviossa 
huomioon otettava seikka voi olla oma-aloitteinen turvautuminen lastensuojelun palveluihin 
lasten aseman turvaamiseksi. 
 

Lisäksi tämänkin kriteerin osalta voi olla syytä korostaa sitä, että mitä epäselvempää kiellon 
edellytysten täyttyminen on, sitä pidättyväisemmin on suhtauduttava 11 §:ssä tarkoitettuun 
väliaikaiseen lähestymiskieltoon. Epäselvissä tapauksissa asian ratkaiseminen on syytä jättää 
toimivaltaiselle tuomioistuimelle. 

 

2. Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta 
 

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain erityissäännös toimenpiteistä luopumisesta pahoinpitelyssä 
kumottaisiin. Tapauksia, joissa asianomistaja pyytää, ettei syytettä nostettaisi on arvioitu olevan 
noin 80 % kaikista poliisin tietoon tulleista parisuhdeväki-valtatapauksista. Mistään pienestä 
muutoksesta nyt puheena olevassa hallituksen esityksessä ei siis ole kyse. 



 

 

 

Säännöksen kumoamisen tarpeellisuudesta ei kuitenkaan ole huomauttamista niillä perusteilla, 
joihin hallituksen esityksessä viitataan. Tahdon vakautta on käytännössä lähes mahdotonta 
arvioida ja asianomistajan painostamista vaikea suikea pois. Perheen koossa pysymistä ei 
välttämättä edistä se, että perheväkivallan tuomioistuinkäsittely riippuu uhrin tahdosta - 
pikemminkin päinvastoin. Huoiestuneinta on oltu myös uhrin oikeusturvasta. Rikoslakiprojekti 
lähti aikoinaan rikoslain 21 luvun uudistuksessa siitä, että pahoinpitely on virallisen syytteen 
alainen rikos. 
 

Lakivaliokunnan on kuitenkin syytä korostaa sitä, että pahoinpitelyn siirtämisellä yksiselitteisesti 
virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi ei tule olla vaikutusta sovittelun käyttömahdollisuuksiin 
parisuhdeväkivaltatapauksissa. Suomessa ei sovitella vakaa-vampia rikoksia kuin muualla, kuten 
joskus näkee julkisuudessa väitettävän. Monissa muissakin maissa sovitteluun lähetetään yleisesti 
myös esimerkiksi parisuhdeväki-valtarikoksia. Monissa Euroopan maissa sovitteluun tulleista 
rikoksista suuri osa, tyypillisesti noin puolet, koskee pahoinpitelyjä ja muita terveyteen 
kohdistuvia rikoksia. Yhdysvaltalaisista rikossovitteluorganisaatioista 41 % ilmoitti tuoreessa 
kyselyssä, että ne sovittelevat muun muassa vammoihin johtaneita väkivaltarikoksia - näistä tosin 
suuri osa koski muitakin kuin parisuhdeväkivaltatapauksia. 
 

Sovittelutoiminnassa perheväkivallan sovittelusta on saatu rohkaisevia kokemuksia Vantaalla ja 
se on nähty yhtenä vaihtoehtona tilanteiden jälkiselvittelyssä. Vuonna 2002 aloitetussa 
kehittämis- ja tutkimushankkeessa on selvitetty rikos- ja riita-asioiden sovittelumenetelmän 
mahdollisuuksia ja rajoja perheväkivaltatyössä. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää sovittelun 
asemaa perheväkivallan jälkihuollossa sosiaali-ja terveyspalvelujen sekä poliisi- ja oikeustoimien 
rinnalla. Mukana olevien vapaaehtoisten sovittelijoiden valmiuksia kohdata perheväkivaltaa 
kehitetään koulutuksella ja työnohjauksella. Stakes tekee hankkeesta arviointitutkimuksen. 
Perheväkivallan ri-kossovittelu onnistuu hyvin pääsääntöisesti kun osapuolten vapaaehtoisuus on 
varmistettu. 

 

Parisuhdeväkivaltajutuissa kaikkia asioita ei koskaan saada sovittua kerta-istunnossa. 
Asianosaisille varataan aikaa pohtia asioita kuukausi tai puolitoista ensitapaamisen 
jälkeen. Uudella tapaamiskerralla käydään läpi, miten on mennyt ja tuntuuko siltä, 
että voidaan tehdä sopimus vai tarvitaanko vielä istuntoja. Luottamuksen ja 
turvallisuudentunteen kasvattaminen on tärkeää. Perheväkivaltajuttujen sovittelussa 
kerrotaan tarpeen mukaan avunlähteistä, kuten Rikosuhripäivystyksestä, 
Lyömättömästä Linjasta ja Jussi-projektista. 
 

Perheväkivaltajuttuihin liittyvissä sopimuksissa on keskeistä se, että tekijä ottaa 
vastuuta ja yleensä siihen liittyy anteeksipyyntö. Usein sopimukseen kirjataan myös 
sitoutuminen väkivallattomuuteen. Joskus sopimuksissa on sitoutuminen hoitoon 
hakeutumiseen ja myös rahallisia korvauksia. Silloin kun perheessä on lapsia, heidät 
nostetaan vahvasti esiin sovitteluprosessissa. Usein lasten tapaamisiin liittyvistä 
asioista käydään paljon keskustelua. Sopimuksiin voi liittyä myös seuranta-aikaa, 
jolloin sovittelutoimisto seuraa sopimuksen toteutumista joko niin, että sovitusti on 
yhteydessä uhriin tai molempiin osapuoliin tai seuranta on passiivista, jolloin 
osapuolet itse ottavat yhteyttä, jos sopimuksen ehdot eivät pidä. 
 

Ensi- ja turvakotien liiton, Suomen Sovittelun Tuki ry:n ja Raiskauskriisi-keskus 
Tukinaisen projekti toteutetaan Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Kokkolassa. 
Sitä rahoittavat Raha-automaattiyhdistys, kokeilualueen kunnat, sosiaali-ja 
terveysministeriö sekä oikeusministeriö. Projekti kestää vuoteen 2004. 

Myös esimerkiksi Itävallassa syyttämättä jättäminen sovittelun perusteella voi koskea rikoksia, 
joiden rangaistusmaksimi on alle viisi vuotta vankeutta ja joissa oletettava rangaistus on 
korkeintaan ehdollinen vankeus. Miltei 80 % aikuisten jutuista koskee väkivaltarikoksia - 
yhteensä yli 5 000 vuodessa. Väestöön suhteutettuna tämä on selvästi enemmän kuin Suomessa 
sovitellut noin 2 000 väkivaltajuttua vuodessa. Laki mahdollistaa perheväkivallan sovittelun ja 
näitä tapauksia on myös menestyksekkäästi käytännössä soviteltu. Samanlaista pahoinpitelyjen 
sovittelua kokeillaan muun muassa Norjassa ja Ranskassa. 
 



 

 

Aidosti onnistuneen sovittelun ottaminen huomioon syyteharkinnassa ja rangaistukseen 
tuomitsemisessa (ks. ROL 1:8, 2 kohta ja RL 6:12, 4 kohta) kannustaa sovintoon. Vaikka 
seuraamuksista ei luovuttaisi, sovinto otetaan huomioon rangaistuksen lieven-tämisperusteena 
normaaliasteikon puitteissa (RL 6:6, 3 kohta). 
 

Jatkossa voisi olla syytä miettiä, voisiko väkivallan katkaisuohjelma olla yksi nimenomainen 
syyttämättä ja rangaistukseen tuomitsematta jättämisperuste samaan tapaan kuin muu hoitoon 
sitoutuminen (ks. ROL 1:8, 1 kohta ja RL 6:12, 4 kohta). Syyttämättä jättäminen tulisi näissä 
tapauksissa voida tehdä sillä tavalla ehdollisena, että hoidossa pysyminen voitaisiin varmistaa. 
Vakavammissa tapauksissa yli yhden vuoden ehdollisen rangaistuksen oheisseuraamuksena nyt 
tuomittava yhdyskunta-palvelu voitaisiin räätälöidä koskemaan väkivallan katkaisuohjelmaan 
osallistumista. Viimemainitusta on kokemuksia Englannista, USA:sta, Kanadasta ja Australiasta. 
Tuomittu ehdollinen rangaistus pannaan näissä maissa käytäntöön, jos ohjelmaa ei käydä läpi. 
Näin menetellen joka tapauksessa ohjelmaan osallistumiseen kannustettaisiin. 
 

Vaikka näitä kaavailuja ei voida toteuttaa tämän hallituksen esityksen yhteydessä, joka 
tapauksessa pidän tärkeänä, että asiantuntevasti toteutettuja väkivallan katkaisuoh-jelmia olisi 
selvästi nykyistä enemmän tarjolla eri puolilla maata. Sen jälkeen hoidon suhde rangaistukseen 
on syytä arvioida uudelleen. Lakivaliokunnan on syytä korostaa sitä, että parisuhdeväkivallan 
torjunnassa lailla on vain rajallinen, joskin tärkeä merkitys. Lainsäädäntökysymys on esimerkiksi 
se, onko uhrin ja tekijän saatavilla julkisin varoin kustannettuja palveluita ja onko 
parisuhdeväkivallan uhrin ja perheen lasten oikeusturva kunnossa. Lainsäätäjälle kuuluu myös 
pitää huoli esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden, väkivallan katkaisu-ohjelmiin osallistuvien 
ohjaajien ja sovittelijoiden koulutus- ja pätevyystasosta. 
 

Hallituksen esityksessä viitataan monessa kohdin Espoon kokemuksiin. Siellä perheväkivaltaan 
on puututtu vuodesta 2001 alkaen entistä tiukemmin. Parisuhdeväkivallas-ta on nostettu 
pääsääntöisesti syyte, vaikka asianomistaja olisikin pyytänyt siitä luopumista. Syyttämättä 
jättäminen on tullut kysymykseen lievissä tapauksissa ja joskus sovittelun perusteella. 
Samanlaista menettelyä on kokeiltu myös Oulussa. Olennaista kuitenkin on, että Espoossa 
rikoksentekijälle on tarjottu mahdollisuus osallistua väkivallan katkaisuohjelmaan Lyömättömän 
Linjan yhteistyöverkostossa. Väkivallan katkaisuohjelma on kuitenkin Espoossa pidetty erillään 
syyteharkinnasta, jottei siitä tulisi tosiasiassa uusi seuraamusmuoto. 
 

Niin ikään lakivaliokunnan voi olla hyvä korostaa tässä - samoin kuin lähestymiskieltolain 
yhteydessä - näytön hankkimisen tärkeyttä. Jos rikosprosessiin mennään asianosaisten tahdon 
vastaisesti, he eivät ole yhteistyöhaluisia ja vetoavat oikeuteensa olla puhumatta läheisen 
vahingoksi. Syyttäjä on silloin muun näytön, esimerkiksi lääkärin 
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todistuksen ja paikalla ensin olleen poliisin kertomuksen, varassa. Tosiasiassa vaiti oleva 
asianomistaja voi saada aikaan sen, että syytettä ei voida nostaa, ja lain muutoksen tavoitteet eivät 
toteudu. 
 

Jos asianomistaja kieltäytyy lausumasta mitään, voidaan hänen esitutkinnassa antamansa 
kertomus pääsääntöisesti lukea pääkäsittelyssä ja ottaa todisteena huomioon (KKO 2000:71 ja 
KKO 1995:66). Esimerkiksi olosuhteiden ja uhrin vammojen kuvaaminen kotihälytystilanteissa 
sekä epäillyn alustavan puhuttelun videoiminen edesauttaa syytteen tulemista näytetyksi 
tuomioistuimessa. 
 
 

Eduskunnassa, 19.2.2004 
 
 
 
 
Ari-Matti Nuutila 
Rikosoikeuden professori, Turun yliopisto 
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ja suojata väkivallan kohteeksi joutuneita henkilöitä väkivallan jatkumiselta. 
Huomautuksemme liittyvät seuraaviin aihekokonaisuuksiin: Kysymys tutkinnasta, Kiellon 
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HUOMA UTUKSIA PERHEEN SISÄISEN LÄHESTYMISKIELLON LAKIEHDOTUKSEEN Perheen sisäinen 
lähestymiskielto -työryhmän mietintö 
 

Lain tavoitteen todettiin olevan hyvän, sillä sen tarkoituksena on ehkäistä perheväkivaltaa ja suojata 
väkivallan kohteeksi joutuneita henkilöitä väkivallan jatkumiselta. 
 

Havaittuja ongelmia ja kysymyksiä Perheen sisäisestä lähestymiskiellosta: 

1) Kysymys tutkinnasta 
Esitutkinnassa rikoksesta epäiltyä ihmistä kohdellaan syyttömänä. Esitutkinnassa selvitetään, mikä on 
henkilön osuus tapahtuneeseen rikokseen, ja onko rikosta tapahtunut. Esitutkinta on osa kansalaisten 
oikeusturvaa. Perheen sisäisen lähestymiskiellon tullessa voimaan vaikuttaa esitutkinta jäävän pois. 
Työryhmän mietinnössä puhutaan eri yhteyksissä siitä, miten tavoitteena on lain nopea soveltaminen. 
Mietinnössä ei selvitetä, miten kieltoon asetettavaa henkilöä kuultaisiin asiassa ennen lähestymiskiellon 
toimeenpanoa. Lain toimeenpano edellyttää objektiivisuutta, kuten mietinnössäkin todetaan, mutta ei tuoda 
vakuuttavasti esiin, miten tämä objektiivisuus varmistetaan. 
 

Miten suojattavaan henkilöön kohdistuva uhka määritellään ja mitataan? Tämä esitutkintaan kuuluva kysymys 
on erityisen tärkeä kansalaisten oikeusturvan kannalta. Myös lastensuojelullisessa ja perheoikeudellisessa 
mielessä kiellon määräämisen edellytyksiin tulisi kiinnittää lisää huomiota. Käytännössä lain suomia 
mahdollisuuksia voidaan käyttää myös perheen sisäisten huoltajuus ja lapsen asuinpaikkaa koskevien 
ristiriitojen ratkaisussa. 
 

Mietinnössä todetaan esityksen taloudellisista ja organisatorisista vaikutuksista mm., että kiellon valvominen 
työllistäisi poliisia. Olisi huomioitava, että oikeusturvan kannalta tärkeän tutkinnankin tulisi työllistää poliisia 
perheen sisäisen lähestymiskiellon tullessa voimaan. Myös tutkintatyöhön tarvittaneen lisäresursseja. 

2) Kiellon määräämisen edellytykset (s. 22) 
Kohdassa määritellään, miten perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset poikkeaisivat 
tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytyksistä. Ensiksikin "kielto voitaisiin määrätä ainoastaan 
henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai uhan torjumiseksi, ei sen sijaan silloin, kun 
kysymys on rauhaan kohdistuvasta rikoksesta tai häirinnästä. Toiseksi perheen sisäisen lähestymiskiellon 
määrääminen edellyttäisi korkeampaa todennäköisyyttä siitä, että kiellon määräämättä jättäminen johtaisi 
edellä tarkoitettuun rikokseen. "Edelleen tekstissä todetaan seuraavasti: "Kiellon määrääminen ei edellyttäisi, 
että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, olisi tehnyt kiellolla suojattavaan henkilöön kohdistuvan 
rikoksen." Edelliset mietinnön kohdat herättävät kysymyksiä siitä, miten "korkea todennäköisyys" 
varmennetaan? 

3) Parantuisiko tasa-arvo? 
Mietinnössä todetaan sivulla 20, luku 4.1 Yleistä, seuraavasti: "Esityksellä parannettaisiin osaltaan myös 
sukupuolten ja ikäryhmien välistä tasa-arvoa. Perheväkivallan uhri on yleensä nainen ja tekijä mies. Kolme 
neljästä naisiin kohdistuvan väkivallan tekijästä on uhrin nykyinen tai entinen kumppani, poikaystävä tai avo- 
tai aviopuoliso. Perheväkivallan uhreja on kaiken ikäisten, koulutukseltaan ja etniseltä taustaltaan erilaisten 
naisten joukossa. 
Perheväkivalta vaikuttaa aina myös lapsiin...." Edellinen kuvaa hyvin sitä, kuinka lain tarkoitus on suojella 
naista ja lasta miehen tekemältä väkivallalta. Kuvaus tuo esiin myös sen, että lain ajatellaan edistävän 
sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tällainen näkemys on kuitenkin uhka todelliselle tasa-arvolle. Yksilötasolla 
myös väkivallan kohteeksi joutuvalla miehellä tulisi olla oikeus samaan oikeudelliseen turvaan kuin naisella. 
On ristiriitaista, että lakiehdotuksessa puhutaan tekijästä ja uhrista, mutta lain perusteluissa puhutaan naisesta 
uhrina ja miehestä tekijänä. Tällainen lainvalmistelu luo laille pohjaa ajattelulle, jonka mukaan lakia 



 

 

sovellettaisiin vain miehiin, vain tilanteissa, joissa mies on väkivallantekijänä. Tämä herättää kysymyksen, 
heikentääkö tämä tasa-arvon mukaista ajattelua esimerkiksi poliisikunnassa. 
 

Näillä perusteluilla lakia ei nähdä tasa-arvoa parantavaksi; tasa-arvoa laki edistää silloin, jos se pystyy 
suojaamaan nykyistä paremmin väkivallan kohteeksi joutuvaa henkilöä väkivallalta yhtä hyvin väkivallan 
uhatessa aina, riippumatta siitä, mitä sukupuolta ovat tekijä ja uhri. Muutoin lain mahdollinen "preventiivinen" 
merkitys jää osittain toteutumatta, ellei lakia todella ole tarkoitettukaan koskemaan molempia sukupuolia. 

4) Yhteiselämän lopettamista koskevat lait. 
Lain perusteluissa ei ole selvitetty, miksi yhteiselämän lopettamista koskevat lait eivät ole olleet riittäviä 
keinoja suojaamaan väkivallan kohteeksi joutunutta perheenjäsentä. Niiden sisältö kuitenkin vaikuttaa hyvin 
samanlaiselta, kuin perheen sisäisen lähestymiskieltolain. 

5) Lasten tapaamisoikeudet ja huolto 
Mietinnön "yksityiskohtaisissa perusteluissa" (s. 38) todetaan, että "kiellon määrääminen ei vaikuttaisi 
kiellolla suojattavan ja kieltoon määrätyn henkilön yhteisten lasten huoltoon tai tapaamisoikeuteen. 
Vanhempien tulisi pyrkiä sopimaan lasten asumisesta ja tapaamisesta kiellon voimassaoloaikana". Tässä 
kohtaa lakiehdotuksen perustelut ja lakiehdotuksen varsinainen sisältö tuntuvat keskenään ristiriitaisilta. 
Ristiriitaista on se, että lakiehdotuksen perusteluissa pidetään mahdollisena, että lasten vanhemmat sopivat 
keskustelemalla tapaamisista tilanteessa, jossa heidän välisensä yhteydenpito on todettu niin uhkaavaksi, että 
se on lailla kielletty. 
 

Todennäköisempää on, että todellisuudessa laki perheen sisäisestä lähestymiskiellosta tulisi vaikuttamaan 
voimakkaasti kieltoon määrätyn henkilön ja hänen lastensa huoltoon ja tapaamisoikeuteen. Laki perheen 
sisäisestä lähestymiskiellosta estäisi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetyn lain 2§ ja 10§ 
toteutumisen sekä luo saman lain 5§:n mukaisen poikkeuksellisen tilanteen. 
 

Käytännön sosiaalityön kokemus ei tue lakiehdotuksen oletusta siitä, että vanhemmat voisivat edelleen kiellon 
ollessa voimassa sopia lapsen tapaamisista ja huollosta lapsen edun mukaisella tavalla. Esimerkiksi kohdassa 
kiellon sisältö (s. 22) todetaan, että "kielto ei koskisi yhteydenottoja, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat 
ilmeisen tarpeellisia." Lakiehdotuksesta ei selviä, miten tällaiset asialliset yhteydenotot erotetaan 
epäasiallisista, ja kuka tämän erottelun tekee. On tavallista, että vanhemmat eivät keskinäisten ristiriitojensa 
vuoksi pysty erotilanteessa näkemään vastapuolena olevan vanhemman merkitystä lasten edun kannalta 
lainkaan tärkeänä. Väkivallan ollessa ristiriitojen taustalla on tällainen tilanne erittäin todennäköinen. 
 

Lähestymiskiellon aikana kiellon kohteena olevan vanhemman ja hänen lapsensa yhteys käytännöllisesti 
katsoen katkeaa ainakin lähestymiskiellon keston ajaksi, mahdollisesti pidemmäksikin aikaa, ehkä pysyvästi, 
riippuen monista yksilöllisistä asiaan vaikuttavista seikoista (lasten ikä, suojattavan vanhemman halukkuus 
huolehtia tapaamisista, lähestymiskiellon pituus, kiellon kohteena olevan asunnottomuus ja muu sosiaalinen 
tilanne jne.) Käytännössä perheen sisäinen lähestymiskielto usein johtaa pariskunnan lopulliseen eroon, jolloin 
myös lasten huolto ja asuinpaikka halutaan määritellä uudelleen. On selvää, että kieltoon tuomitun henkilön 
mahdollisuudet vaikuttaa näihin asioihin ovat tällöin vähäiset (tämä on käytännön sosiaalityötä nähneelle 
päivänselvä fakta). Juuri tässä on yksi tärkeä syy siihen, miksi lähestymiskiellon perusteiden tutkiminen on 
hyvin tärkeää; lain toimeenpano ulottuu monin tavoin tulevaisuuteen. 
 

Lastensuojelulain 25§:ssä on säädetty mahdollisuudesta rajoittaa vanhemman ja sijaishuoltoon määrätyn 
lapsen välistä yhteydenpitoa. Ratkaisevaa on lapsen etu lakia sovellettaessa. Jos on lastensuojelullisesti 
perusteltua ajatella, että vanhemman yhteydenpito lapseen on lapsen tervettä kehitystä ja kasvua vaarantavaa, 
voidaan sosiaaliviranomaisen päätöksellä yhteydenpitoa rajoittaa. Sosiaalilautakuntien päätöksenteossa 
yhteydenpidon rajoittamista pidetään poikkeuksellisen voimakkaana lastensuojelullisena toimenpiteenä ja 
puuttumisena lapsen ja vanhemman suhteeseen. Kyseiset perustelut arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa 
erikseen. On huomattavaa, että perheen sisäisen lähestymiskiellon soveltamisessa tullaan myös rajoittamaan 
lapsen ja vanhemman välistä yhteydenpitoa, mutta niin ettei rajoittamisen perustelua ole tutkittu sosiaalivi-
ranomaisten toimesta yksilöllisesti ja lapsen edun kannalta. 
Perheen sisäistä lähestymiskieltolakia sovellettaessa ei erotella yksilöllisesti sitä, milloin vanhemman ja lapsen 
yhteydenpitoa tulee väkivallan uhan, tai väkivallan aiheuttaman psyykkisen vaikutuksen vuoksi rajoittaa. Se 
vaikuttaa kaikkiin kieltoon määrättyjen vanhempien ja heidän lastensa suhteisiin erittelemättä yhteydenpidon 
rajoittamisen perusteita. 
 



 

 

Käytännössä lain seuraukset olisivat yhteydenpitoa ajatellen vielä voimakkaammat kuin Lsl 25§:n, sillä 
lähestymiskiellon kesto on pidempi ja sen perustana on ainoastaan suojattavan vanhemman näkemys. 
Vanhempien välillä voidaan olettaa myös olevan eturistiriidan, mikä on myös huomioitava asia, kun näiden 
näkemysten painoarvoa punnitaan. Tämä eturistiriita voisi olla esim. kysymys lasten huollosta eron jälkeen. 
 

On huomattava, että lastensuojelun sosiaalityö on laaja-alaiseen ammatilliseen kokemukseen perustuva 
järjestelmä, jossa lasten etua ei määritetä yhdestä, vaan useasta tiedonlähteestä käsin. Perheen sisäinen 
lähestymiskielto vaikuttaa lasten oikeuksien ja -suojelun alueella, mutta ei osoita monitahoisia keinoja 
väkivallan uhan ja perheen kokonaistilanteen arvioimiseksi. Esimerkki mielenterveydellisten kysymysten 
piiristä: uhan kokeminen erilaisissa paranoidisissa häiriöissä on tavallinen ilmiö. Usein uhka koetaan läheisten 
taholta (vanhempien, aviopuolison, lasten) tulevaksi. Lain soveltamiseen tulisi tästä näkökulmasta katsoen 
kytkeä mielenterveydellinen asiantuntemus, jotta voitaisiin ehkäistä se, että perheestä poistettaisiin 
mahdollisesti terve vanhempi, joka kannattelee lasten tervettä kehitystä perheessä olennaisella tavalla (lain 
soveltaminenhan tulee kyseeseen koetun uhan perusteella). 

6) Väliaikainen lähestymiskielto 
Kiellon kohteen kannalta ei ole merkitystä sillä onko hän väliaikaisen vai käräjäoikeuden määräämän 
lähestymiskiellon alaisena. Lain vaikutus hänen elämässään on samankaltainen molemmissa tapauksissa. 
Luottamusta lain toimivuuteen ei herätä tieto siitä, että on tapauksia, joissa väliaikainen lähestymiskielto on 
ollut voimassa kauemmin kuin on lähestymiskiellon lainmukainen enimmäiskesto. Aikaraja on väliaikaisen 
lähestymiskiellon tärkeä lisäys, mutta huolta herättää myös se, vaarantuuko kansalaisten oikeusturva 
väliaikaisten päätösten myötä. Tähän kohtaan, kuten kaikkiin lain toteuttamisen ongelmiin liittyy kysymys 
lain soveltamisen perusteiden tutkinnasta. 

7) Vuokranmaksuvelvoite 
On vaikea ymmärtää perustelua sille että asunnostaan kuukausiksi poistettava henkilö olisi vuok-
ranmaksuvelvollinen asuntoon, jossa hänellä ei olisi tosiasiallista oikeutta asua, jos kohdassa tarkoitetaan 
jotain muuta, mitä on säädetty aviopuolisoiden ja huoltajien elatusvelvollisuudesta. Mietinnössä (s. 38) 
esitetyssä muodossa kiellon kohteeksi joutuvalta henkilöltä poistuisi esim. oikeus vuokrasuhteen 
irtisanomiseen vuokrasuhteen irtisanomisesta säädetyllä tavalla. Kiellon kohteena oleva henkilö saattaisi 
joutua myös kohtuuttomaan taloudelliseen tilanteeseen joutuessaan maksamaan kahden asunnon 
asumiskustannuksia. 
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Herää kysymys, onko tässä lain kohdassa haettu lakiin rangaistuksen kaltaista lisämerkitystä. 8) Muita 

huomautuksia ja kysymyksiä 
Ajatus että lähestymiskielto ei koskisi molempia osapuolia on epäjohdonmukainen (s. 21) lain tarkoituksen 
kanssa. Tarvitaanko lähestymiskieltoa, jos toinen voi pitää yhteyttä lähestymiskiellossa olevaan 
henkilöön? Voiko kiellolla suojattavan henkilön yhteydenotto kiellon kohteena olevaan henkilöön johtaa 
kiellon kohteena olevan henkilön vangitsemiseen? 
 

Lain taustaksi esitetyt tutkimustulokset, jotka koskevat lähisuhdeväkivaltaa, koskevat naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa, (esim. tilastokeskuksen tutkimus 1998). Onko muita tutkimuksia, joita voisi hyödyntää lain 
valmistelussa? 
 

Lopuksi 
Yleistä mietinnöstä: Lain yleisperustelut ja varsinaisen lakiehdotuksen yhteys jää paikoin epäselväksi. 
Perusteluissa annetaan suosituksia ohjeen omaisesti huomioimatta sitä, että lain soveltamisen alaisessa 
tilanteessa ohjeiden mukainen toiminta ei ole käytännössä mahdollista. 
 

Lain soveltamisen vaikutukset kiellon kohteena olevan henkilön elämään ovat suuret. Käytännössä henkilö 
joutuu (ainakin pääkaupunkiseudulla) asunnottomaksi. Taloudelliset rasitukset ovat suuret. Lasten suhde 
kiellon kohteena olevaan henkilöön katkeaa. Olisi toivottavaa, että näitä lain vaikutuksia mietittäisiin 
suhteessa rikosoikeudelliseen rangaistusasteikkoon. Tällöin perheen sisäinen lähestymiskieltolaki -ehdotus 
voisi saavuttaa lain soveltamisen ja sen edellytysten tutkinnan osalta sellaista painoarvoa, joka turvaisi, 
että lain henki todella toteutuu, kun lakia sovelletaan. Laki voisi lisätä väkivallan kohteeksi joutuneen 
ihmisen yhteiskunnallista suojaa, ilman että kenenkään oikeusturva vaarantuisi. 
 

Vahingoittamispyrkimys inhimillisissä suhteissa on sukupuolesta riippumaton ilmiö, myös erilaisia lain 
suomia reittejä voidaan hyödyntää tällaisten pyrkimysten toteuttamisessa. Lain vaikutukset ovat niin 
raskaat, että pienikin mahdollisuus mielivaltaiseen lain soveltamiseen yksittäistapauksissa olisi pystyttävä 
torjumaan jo lain valmistelussa. 
 

Jos laki astuu voimaan, olisi toivottavaa, että sen vaikutuksia alkaisi tutkia tieteellinen ja riippumattoman 
tutkimusyhteisö, jotta kaikki lain soveltamisen seuraukset tulisivat tietoon kokonaisvaltaisesti, kaikki lain 
soveltamisen piiriin kuuluvat henkilöt huomioiden. 
 

Helsingissä 26.3.2001 
 

Miessakit ry 
Kyselyihin vastaa työryhmän sihteeri puh. 09-6126 6217 

 
 
 
 

Professori Raimo Lahti 
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Asia: Hallituksen esitys 144/2003 vp laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi 
rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta 

 
 
 

Aluksi 
 

Esitys koskee kahta melko erillistä asiaa: toisaalta lähestymiskiellon sääntelyn laajentamista ja toisaalta 
syyttämistä koskevaa lainmuutosta. Tarkastelen ensin jälkimmäistä. 

 



 

 

 

Yhteistä uudistusehdotuksille on vaikuttaa perheväkivaltaa vähentävästi, joskin kumpikin muutos vaikuttaa 
myös laajemmalti. 

Tämä lausunto on täydennetty versio valiokunnan suullisessa kuulemisessa 19.2.2004 esittämästäni. 

Toimenpiteistä luopuminen pahoinpitelyssä 

HE:ssä on vakuuttavasti perusteltu, että kumottavaksi ehdotetun rikoslain (RL) 21 luvun 17 §:n soveltaminen 
on ollut laajempaa kuin sitä säädettäessä tarkoitettiin. Ts. asianomistajan tahdon painoarvo on muodostunut 
merkittävämmäksi kuin lakia säädettäessä yleisesti ajateltiin. Valtakunnansyyttäjän asiassa antama ohjekaan 
ei näytä merkittävästi muuttaneen syyttämättäjättärniskäytäntöä. Yleisemmin arvioituna näyttää olevan 
kysymys siitä, että pahoinpitelyrikoksiin suhtautuminen on vanhastaan ollut sanktio intikäytännössä 
Suomessa sallivampaa kuin rinnastettavissa maissa ja että asianomistajan käsitykselle on 
pahoinpitelyrikoksissa haluttu antaa suuri paino. 
 

Pahoinpitelyrikokset olivat pitkään lähtökohtaisesti asianomistajarikoksia eli niiden syytteeseenpano riippui 
ratkaisevasti asianomistajan tahdosta Nykyistä RL 21:17:ää arvioitaessa onkin huomattava, että siinä 
tarkoitetun pahoinpitelyn syytteeseen saattamisen on alkuaan katsottu riippuvan yksinomaan ja myöhemmin 
keskeisesti asianomistajan syyteilmoituksesta. Tällaisia periaatteessa asianomistajarikoksiksi katsottuja 
rikostyyppejä ruvettiin 1970-luvulta alkaen muuttamaan syytejärjes-telyn suhteen sekatyyppisiksi, jolloin 
viralliselle syyttäjille asetetaan tietyllä tavalla määritellyn yleisen edun täyttyessä syyttämisoikeus ja -
velvollisuus. Tämän ajattelun mukainen sääntely omaksuttiin 1970-luvun alussa ensinnä siveellisyys^ eli 
nykyisen terminologian mukaan seksuaalirikoksiin. (Ks. aiheesta tarkemmin Inkeri Anttila, 
Asianomistajarikokset ja "erittäin tärkeä yleinen etu". Lakimies 1977, s. 211-222.) 
 

Asiaa nyttemmin harkittaessa on huomattava yleisten toimenpiteistä luopumista, etenkin seuraamusluonteista 
syyttämättäjättämistä koskevien säännösten soveltamisalan laajentaminen. HE:ssä (s. 14) selostetaan tältä 
kannalta tärkeintä säännöstä, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 1 luvun 8 §:n 1 kohdassa 
säänneltyä syyttämättäjättämistä. Sitä soveltamalla voidaan ottaa 
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riittävästi huomioon mm. asianomistajan pyyntö syyttämisen jättämisestä sikseen ja RL 21:17:n kumoamiselle 
on vahvat perusteet. Tällöin ROL 1:8:n 1 kohdan mukaan on olennaista, onko tekijän ja asianomistajan 
kesken saavutettu sovinto tai muut säännöksessä luetellut seikat huomioon ottaen oikeudenkäyntiä ja 
rangaistusta pidettävä kohtuuttomina tai tarkoituksettomina. Katson, että tätä syyttämättäjättämistä tulee sen 
yleisten edellytysten mukaisesti soveltaa myös perheväkivaltatilanteisiin HE:n hyväksymisen jälkeen. 
Sovintomenettelyn tulee olla käytettävissä myös perheväkivaltatilanteissa. 
 

Jaakko Rautio on kiinnittänyt kriittistä huomiota erittäin tärkeän yleisen edun tulkinnan ongelmiin ja 
puoltanut sellaista syyteoikeuden järjestelyn uudistusta, jossa tämän kriteerin mukaista "takaporttia" ei 
lainkaan tarvittaisi (Erittäin tärkeä yleinen etu syyttäjän syyteoikeuden perustana. Defensor Legis 1997, s. 
422-444.) 
 

Sen jälkeen kun HE:n sisältämä lainmuutos on toteutettu, voidaan nostaa kysymys, onko perusteltua jättää 
seksuaalirikoslukuun RL 21:17:äa vastaavaa erityistä syyttämissäannöstä (ks. HE s. 15). 
 
 

Lähestymiskieltoa koskevan lain muuttaminen 
 

Yleistä 
 

Lähestymiskieltoa koskevan lainsäädännön uudistaminen nostaa monia periaatteellisia kysymyksiä. 
Ensinnäkin nykyisen lain (898/1998) sääntelemän lähestymiskiellon ja sen määräämisessä noudatettavan 
menettelyn suhteuttaminen oikeusjärjestyksemme vastaaviin säännöstöihin on vaikeaa. Yksilöiden 
oikeusturva toteutetaan parhaiten rikosoikeudenkäynnissä, jolloin epäillyn yksilön asemaan puuttumisen (ja 
vastaavasti asianomistajan oikeuksien toteuttamisen) edellytyksistä ja menettelystä säädetään 
yksityiskohtaisesti sekä rikos- että rikosprosessilainsäädännössä ja oikeustiede ja oikeuskäytäntö ovat 
kehittäneet yksilön oikeusturvan kannalta keskeisiä oikeusperiaatteita ja peruskäsitteitä. 
 

Tähän nähden on toimenpiteen kohteen vapauttavasta rajoittavasta lähestymiskiellosta säädetty melko 
yleispiirteisesti ja niukoin menettelytapasäännöksin. Alan oppikirjassa lähestymiskieltoa on luonnehdittu 
persoonallisuus-rikosoikeudelliseksi turvaamistoimenpiteeksi (ks. Juha Lappalainen ym., Teoksessa 
Prosessioikeus. WSOY 2003, s. 1069 ss.). HE:n (s. 17) mukaan lähestymiskielto on preventiivinen keino eikä 
rangaistus. Lähestymiskieltoa ei kuitenkaan voi pitää varsinaisena rikosoikeudellisena 
turvaamistoimenpiteenä, koska sen edellytyksenä ei ole rikoksen tapahtuminen, eikä sen 
määräämismenettelyäkään voida pitää varsinaisena rikosprosessin lajina, koska rikosoikeudenkäynnin 
sääntöjä noudatetaan vain soveltuvin osin. Jo tästä näkyy, että lakia ja sen uudistamista on arvioitava erityisen 
huolellisesti, koska sääntely on vain "näennäisesti" rikos- ja rikosprosessioikeudellinen. On myös huomattava, 
että lähestymiskiellon tehosteena on kriminalisointi eli vankeuden sisältävä rangaistusuhka. Ts. 
lähestymiskieltoon määrättyä rangaistaan kiellon rikkomisesta sakolla tai enintään yhden vuoden vankeudella 
(RL 16:9a). 
 

Yksilön oikeusturvaa parannettaessa sääntelyä pitäisi mieluiten kehittää sellaiseksi, että se olisi luettavissa 
varsinaisen rikos- ja rikosprosessioikeuden alaan. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen tai turvallisuuteen 
kohdistuvista rikoksista tulisi rangaista normaaliperiaatteiden mukaan. Henkilön käyttäytymisen ennustamisen 
perustuvia turvaamistoimenpiteitä ei tulisi käyttää kuin erittäin poikkeuksellisesti ja ensisijaisesti vain silloin, 
kun henkilön edeltäneen rikoskäyttäytymisen perusteella sellaisen käyttäytymisen uusiminen on hyvin 
todennäköisesti odotettavissa. Normaalien rikos- ja rikosprosessioikeuden periaatteiden "kiertäminen" on 
arveluttavaa, varsinkin kun epämääräisten 
edellytysten perusteella määrättyä turvaamistoimenpidettä tehostetaan vankeuden sisältävällä rangaistusuhalla. 
Joka tapauksessa olisi sellaisen poikkeuksellisen sääntelyn - oikeustieteen ja oikeuskäytännön kehittämänä - 
mahdollisimman pitkälle vastattava yleisen rikos- ja rikosprosessioikeuden periaatteita (tähän suuntaan 
johtanevatkin em. oppikirjatekstin eräät tulkintasuosi-tukset). 
 

Kun arvioidaan lähestymiskiellon merkitystä sen kohteen liikkumis- ja muun vapauden rajoittamiselle, on toki 
otettava huomioon sen vastapunnus eli suojeltavan henkilön hengen, terveyden, vapauden, rauhan tai 
häirinnän uhan toquminen. Väkivalta ja yleensä perheväkivalta erityisesti ovat suuri yhteiskunnallinen ja 
kriminaalipoliittinen ongelma, minkä hoitamiseen tarvitaan monipuolinen keinovalikoima, siten myös uuden 
tyyppinen seuraamus, turvaamistoimenpiteen piirteitä sisältävä lähestymiskielto. Sellaisen seuraamuksen 
kohteen vapauden rajoittamiseen oikeuttavien perusteiden on oltava tarkkarajaisia ja menettelytavan sellaisen, 
että kohteen oikeusturva on riittävästi taattu. 
 

Perheen sisäinen lähestymiskielto 
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Kun tarkasteltavassa HErssä ehdotetaan lähestymiskiellon laajentamista perheen sisäiseen lähestymiskiellon 
käsittäväksi, on kysymys periaatteellisesti erittäin merkittävästä laajennuksesta. Tämä todetaan HE:n 
perusteluissakin (ks. s. 35-37). Laajennettu kielto rajoittaisi sen kohteen toiminta- ja liikkumisvapautta ja 
yksityiselämän suojaaja voisi rajoittaa myös tämän omaisuuden suojaa. Perhe-elämä kuuluu yksityiselämän 
suojan piiriin. 
 

HE:n mukaan sääntely ei ole perus- tai ihmisoikeuksien kannalta ongelmallinen, koska sääntelyllä pyritään 
suojaamaan toisen henkilön henkilökohtaista koskemattomuutta ja turvallisuutta eli oikeuksien rajoittaminen 
tapahtuu rikosten ehkäisemiseksi ja toisten ihmisten perusoikeuksien turvaamiseksi. Tällainen perus- ja 
ihmisoikeuksien punninta on perustuslailliselta kannalta sinänsä mahdollista, kunhan sääntelyä tarkoin 
harkitaan perus- ja ihmisoikeuksien rajoitusperiaatteiden kannalta. Rajoitus ei ole mahdollinen ns. 
absoluuttisen ihmisoikeuden osalta eikä voi koskea kyseisen perusoikeuden ydintä. Edelleen rajoitus on 
ilmaistava täsmällisesti ja rajoituksen on todetuin tavoin oltava hyväksyttävissä ja suhteellisuusperiaatteen 
mukainen sekä oikeusturvajärjestelyistä tulee huolehtia (ks. myös HE s. 36). 
 

HE:n sisältämässä sääntelyssä on mielestäni selvä etusija annettu kiellolla suojattavan henkilön intresseille ja 
sinänsä hyväksyttäville henkilökuntaisen turvallisuuden edistämiselle ja muille preven-tiotavoitteille, kun 
mainittuja rajoitusperiaatteita tulisi nähdäkseni painottaa enemmän kuin HE.ssä on tehty, jotta kiellon 
kohteen oikeusturva taattaisiin riittävästi. Tällaisen tasapainottamisen jälkeen lähestymiskiellon 
soveltamisalan laajentaminen on nähdäkseni perustelua. 
 

Katson mainittujen rajoitusperiaatteiden kannalta ensinnäkin, että yksityis- ja perhe-elämän suojaa rajoittava 
lähestymiskielto tulisi rajoittaa rikoslain pakkotilaa (ks. uusi RL 4 luvun 5 §) läheneviin tilanteisiin, joissa 
rikoksen uhka on välitön ja kiellon määrääminen on puolustettava (ts. suhteellisuus- ja 
kohtuullisuusperiaatteen mukainen). Kohtuus-sana ei ilmaise riittävän selvästi suhteellisuusperiaatetta, toisin 
kuin uusituissa rikoslain hätävarjelu- ja pakkotilasäännöksissä tarkoitettu puolustettavuuden vaatimus. 
Toissijaisesti katson, että uhan välittömyyttä edellyttävä kiireellisyys-vaatimus olisi lisättävä väliaikaiseen, 
pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöksellä tehtävään kiellon määräämiseen (vrt. HE s. 19-20). 
Edelleen katson, että tällaisen virkamiehen päätöksellä väliaikaisesti tehtävän kiellon määräämisen 
edellytykseksi olisi joka tapauksessa suotavaa asettaa kiireellisyysvaatimus, koska kiellon kohteen oikeusturva 
edellyttää mielestäni muussa tapauksessa päätöksenteon kuuluvan tuomioistuimelle. 
Kolmanneksi perheen sisäiselle lähestymiskiellon uudistamiselle tulisi asettaa ehdoton aikaraja. Perusteena 
tälle on se, että kiireellisiä "pakottavan vaaran" tapauksia lukuun ottamatta tämän lähestymiskiellon tyypin 
tulisi olla viimesijainen keino ja kiellon pyytäjän tulisi kiireellisesti hakevan avioeroa, vuokrasuhteen 
lopettamista tai häätöä ja lapsen huollon järjestämistä, jotta mahdollinen turvallisuusuhka olisi sen jälkeen 
torjuttavissa tavanmukaisella lähestymiskiellolla (joka ei loukkaa yksityis- ja perhe-elämän ja mahdollisesti 
omaisuuden suojaa). Perheen sisäisestä lähestymiskiellosta ei saa muodostua näitä perheen 
hajoamistilanteessa normaalisti noudatettavia menettelyjä tosiasiassa korvaavaa, rutiininomaista 
preventiokeinoa. 

 

Säännösten muutosehdotukset olisivat sanotun mukaan: 
Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentti alkaen "... eikä kiellon naaraaminen ..." korvataan näin: "... 
rikoksen uhka on välitön ja kiellon määrääminen on puolustettava ottaen huomioon... [kuten 
ehdotuksessa]" 
 

Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentti alkaen"... Perheen sisäinen lähestymiskielto ..." korvataan näin: "... 
Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan uusia kerran enintään kolmeksi kuukau- 
deksi. ... 
 

Lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentti alkaen "... Väliaikaisesta lähestymiskiellosta..." korvataan 
näin:"... Väliaikaisesta lähestymiskiellosta voi kiireellisessä tapauksessa päättää myös pidättämiseen 
oikeutettu virkamies. Edelleen ehdotan poistettavaksi hallituksen esittämän uuden 11 §:n 2 
momentin. 

 
 

KE:n sisältämän sääntelyehdotuksen selkeyttä heikentää, että nimikkeenä on 'perheen sisäinen lä-
hestymiskielto', vaikka lakitekstin mukaan ratkaisevaa on, asuvatko kiellon pyytäjä ja sen kohde vakituisesti 
samassa asunnossa. Perus- ja ihmisoikeuksien suojan näkökulmasta on olennaisia eroja niiden tilanteiden 
kesken, joissa on toisaalta kysymys yhteistaloudessa elävän perheenjäsenen määräämisestä 
lähestymiskieltoon ja toisaalta kysymys vain muunlaisesta yhdessä asumisesta esimerkiksi opiskelija-
asuntolassa. Siten näiden tilanteiden rirmastaminen lakitekstissä on erittäin pulmallista. Sanottujen 
eroavuuksien tulisi joka tapauksessa vaikuttaa uudistettavan lain soveltamiskäytäntöön. 
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HALLITUKSEN ESITYS HE 144/2003 vp EDUSKUNNALLE LAIKSI LÄHESTYMISKIEL-
LOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI RIKOSLAIN 21 LUVUN 17 §:N 
KUMOAMISESTA 

 

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen asiantuntijoiden kirjallisten huo-
mautusten sekä perustuslakivaliokunnan lausunnon 8/2004 vp johdosta 

 
 

1. Yleistä 
 

Oikeusministeriön käytössä olevat olleet perustuslakivaliokunnan lausunto 8/2004 vp, ylikomisario 
Mikko Lampikosken (SM) 10.2.2004 päivätty lausunto, lakimies Lotta Silvennoisen (STM) 10.2.2002 
päivätty lausunto, tulosaluejohtaja Sirpa Taskisen (STAKES) 10.2.2004 päivätty lausunto, pääsihteeri 
Hannele Varsan (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta) 9.2..2004 päivätty lausunto, valtionsyyttäjä Päivi 
Hirvelän (VKSV) 11.2.2004 päivätty lausunto, käräjätuomari Henrikki Mikkolan (Helsingin 
käräjäoikeus) 9.2.2004 päivätty lausunto, kihlakunnansyyttäjä Susanna Kuosmasen (Espoon 
kihlakunnanviraston syyttäjäosasto) 9.2.2004 päivätty lausunto, rikoskomisario Jukka Kasken (Espoon 
kihlakunnan poliisilaitos) lausunto, asianajaja Kirsi Tarvaisen (Asianajajaliitto) 11.2.2004 päivätty 
lausunto, toimistopäällikkö Outi Arposen (Helsingin kaupunki) 16.2.2004 päivätty lausunto, Ensi- ja 
turvakotien liitto ry:n 11.2.2004 päivätty lausunto, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n 17.2.2004 
päivätty lausunto, Rikosuhripäivystyksen 17.2.2004 päivätty lausunto, tutkija Eeva-Liisa Hirvosen 
19.2.2004 päivätty lausunto, Miessakit ry:n 23.2.2004 päivätty lausunto, dosentti Johanna Niemi-
Kiesiläisen 18.2.2004 päivätty lausunto, professori Ari-Matti Nuutilan 19.2.2004 päivätty lausuntoja 
professori Raimo Lahden 24.2.2004 päivätty lausunto (yhteensä 18 kpl). 
 
Edellä sanotusta tahoista kaikilta muilta paitsi Espoon kihlakunnan syyttäjäosastolta, Hirvoselta, 
Niemi-Kiesiläiseltä, Nuutilalta ja Lahdelta oli jo oikeusministeriön taholta pyydetty lausunnot HE:n 
pohjana olevan työryhmän mietinnön (23.1.2001) johdosta. Yhteensä työryhmän mietinnöstä 
pyydettiin lausunnot tuolloin 47 taholta. 
 

Yleisesti ottaen lausunnonantajat suhtautuvat esitykseen myönteisesti. Suurin osa kannattaa ehdotuksia 
sellaisenaan tai esittää harkittavaksi vain vähäisiä muutoksia. Näin asia oli myös oikeusministeriön 
järjestämällä lausuntokierroksella. 
 

Seuraavassa esitetään oikeusministeriön kannanotot ensinnäkin perustuslakivaliokunnan esittämiin 
näkökohtiin sekä toiseksi asiantuntijalausunnoissa esitettyihin tärkeimpiin muutosehdotuksiin. 
Myönteisiä lausumia ei erikseen kommentoida. 
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2. Muutosehdotusten yksityiskohtainen tarkastelu 
 

Lähestymiskiellosta annetun lain muuttaminen (perheen sisäinen lähestymiskielto) 2.1. 

Perustuslakivaliokunta 

Perustuslakivaliokunta esittää lausunnossaan pontenaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan ensimmäisen lakiehdotuksen 11 §;n 2 
momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan huomioon. Huomautuksen sisältönä 
on, että perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämiselle viran puolesta tulisi olla erityisiä 
edellytyksiä. PeV toteaa, että perheen sisäinen lähestymiskielto tulisi määrätä viran puolesta vain 
tilanteessa, jossa henkilöllä on välitön ja ilmeinen tarve tulla kiellon avulla suojatuksi. Lisäksi kiellon 
määrääminen olisi rajattava lakiin otettavalla säännöksellä niihin olosuhteisiin, joissa suojeltava 
henkilö ei esimerkiksi kykene tai uskalla pyytää kiellon määräämistä. 
 

Lisäksi perustuslakivaliokunta esittää lausuntonsa perusteluissa kahden muun näkökohdan huomi-
oimista. Ensinnäkin perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että lähestymiskieltoon 
määräämisen edellytyksenä ei ole, että kieltoon määrättävällä on käytettävissä asunto kiellon voi-
massaoloaikana. Valiokunta pitää tärkeänä, että esityksen perusteluissa oleva lausuma siitä, että 
paikkakuntakohtaisesti tulisi huolehtia siitä, että kiellon määräävällä viranomaisella on tarvittavat 
tiedot voidakseen ohjata kieltoon määrätyn hakemaan tarvittaessa apua asumisen järjestämiseksi 
nostetaan laintasolle viranomaisen nimenomaiseksi ohjaustehtäväksi. 
 

Toiseksi PeV toteaa, että perustuslain oikeusturvasäännösten kannalta ehdotuksen kuulemissäännös-tä 
tulisi pyrkiä selkeyttämään. Kuulemisvelvollisuuden varaamisesta ei tule perheen sisäisen lähes-
tymiskieltoon määrättäessä tule valiokunnan kannan mukaan poiketa lainkaan. Kuulemismahdolli-
suuden varaamisen tulee siten olla edellytys sille, että lähestymiskiellon määräämistä koskeva asian 
voidaan kuitenkin ratkaista asianosaista kuulematta hänen esimerkiksi pysytellessä tavoittamattomissa 
tai jättäessä kuulemismahdollisuuden käyttämättä. 
 

Oikeusministeriön kannanotto: Perustuslakivaliokunnan esittämän huomiot ovat aiheellisia ja ne 
voidaan kaikki kolme ottaa huomioon tarkistamalla lakiehdotuksen sanamuotoja. Kuulemisvelvolli-
suuden tiukennus on perustelua ulottaa koskemaan sekä perheen sisäistä lähestymiskieltoa että 
tavallista lähestymiskieltoa (11 §:n 3mom.). Oikeusministeriö ehdottaa, että lähestymiskiellosta 
annettuun lakiin tehtäisiin seuraavat täsmennykset. 
 
Tehdään ehdotuksen 8 §:ään seuraava lisäys (esimerkiksi uusi virke 3 momenttiin): 
 

"Tarvittaessa ratkaisun liitteeksi on myös otettava ohjeet siitä, mistä kieltoon määrätty henkilö voi 
saada apua asumisensa järjestämiseksi kiellon voimassaoloaikana." 
 

Tehdään ehdotuksen 11 §:n 2 momenttiin seuraava täsmennys: 
 

"Pidättämiseen oikeutettu virkamies voi määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon viran puolesta, jos 
kiellolla suojattavan henkilön suojan tarpeen ilmeisyys edellyttää kiellon välitöntä antamista ja jos 
asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella on pääteltävissä, että kiellolla suojattava henkilö ei kieltoon 
määrättävää henkilöä kohtaan tuntemansa pelon vuoksi tai muusta syystä pysty kieltoa hakemaan." 
Tehdään ehdotuksen 11 §:n 3 momenttiin seuraava täsmennys: 
 

"Ennen välikaista lähestymiskieltoa koskevan asian ratkaisemista sekä kieltoon määrättäväksi aiotulle 
että sillä suojattavalle henkilölle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista 
asiaan osallisia kuulematta, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai (poist.) jos kieltoon määrättäväksi 
aiottua henkilöä ei tavoiteta." 
 

2.2. Asiantuntijalausunnot 
 

2.2.1. Kiellon määräämisen edellytykset 
 

Hallituksen esitys: Esityksen mukaan kieltoon määräämisen edellytykset olisivat nykyiseen lähes-
tymiskieltoon verrattuna tiukemmat kolmessa suhteessa. Ensinnäkin kielto voitaisiin määrätä 
ainoastaan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai sen uhan torjumiseksi, ei sen 



 

 

sijaan silloin, jos kysymys on rauhaan kohdistuvasta rikoksesta tai häirinnästä. Toiseksi perheen 
sisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttäisi korkeampaa todennäköisyyttä siitä, että kiellon 
määräämättä jättäminen johtaisi edellä tarkoitettuun rikokseen. Kolmanneksi perheen sisäisen 
lähestymiskiellon määrääminen edellyttäisi myös kokonaisharkintaa toimen kohtuullisuudesta. 
 

Lakivaliokunnan saama lausuntopalaute: Valtaosa lausunnon antajista pitää ehdotettuja edelly-
tyksiä asianmukaisina. Helsingin käräjäoikeus pitää ehdotettuja edellytyksiä vaikeina arvioida. Ensi-ja 
turvakotien liitto ry:n mielestä vakava häirintä tulisi huomioida kiellon määräämisen edellytyksenä. 
Miessakit ry esittää kysymyksen siitä, miten korkea todennäköisyys asiassa varmistetaan. Dos. Niemi-
Kiesiläisen lausunnossa ilmeisesti toivotaan, että lähestymiskiellon edellytykseksi tulisi asettaa jo 
tapahtunut rikos eikä vain sen uhka. 
 

Prof. Nuutila toteaa, että soveltamisalan täsmällisempi kirjaaminen lakiin siten, että se koskee myös 
uhkaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta, voisi olla tarpeellinen. Hän on myös sitä 
mieltä, että lakivaliokunta voisi kiinnittää huomiota siihen, että muina kohtuusarvioinnissa huomi-
oonotettavina seikkoina voitaisiin ottaa huomioon väkivallan katkaisuohjelmaan osallistuminen ja 
osallistuminen muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiin, jotka osoittavat aitoa pyrkimystä 
perheväkivallan lopettamiseen. 
 

Prof. Lahti katsoo, että kiellon määräämisen edellytyksissä tulisi ottaa ehdotettua paremmin huomioon 
kiellon kohteen oikeusturva. Perheen sisäinen lähestymiskielto tulisi rajoittaa tilanteisiin, joissa 
rikoksen uhka on välitön ja kiellon määrääminen puolustettavaa. Toissijaisesti Lahti katsoo, että uhan 
välittömyyttä edellyttävä kiireellisyysvaatimus olisi lisättävä väliaikaiseen, pidättämiseen oikeutetun 
virkamiehen päätöksellä tehtävään kiellon määräämiseen. Lahti esittää myös ehdotuksensa 
pykälämuotoi luksi. 
 

Oikeusministeriön kannanotto: Pysytään hallituksen esityksen pykälämuotoiluissa. Prof. Nuutilan 
esittämät lisäesimerkit kokonaisarviointiin liittyen voitaisiin ottaa huomioon lakivaliokunnan 
mietinnön perusteluissa. 
 

Esitettyjen huolien poistamiseksi lakivaliokunnan mietinnön perusteluissa voitaisiin pyrkiä korosta-
maan koulutuksen ja kouluttautumisen tärkeyttä säännösten yhdenmukaisen tulkinnan turvaamiseksi. 
 

Perustelut: Perheen sisäinen lähestyrmskielto voitaisiin ehdotuksen mukaan määrätä vain laissa 
tarkasti säännellyissä tilanteissa, joissa henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistavan rikoksen uhka 
olisi todennäköinen, eikä kiellon määrääminen olisi kohtuutonta. Lakiehdotukseen otetut kriteerit 
määräämisen edellytyksiksi eivät merkittävästi poikkea luonteeltaan siitä, millaisia edellytyksiä on 
säädetty esimerkiksi pakkokeinojen käyttämiselle. Vastaavasti esityksessä edellytykset on kirjoitettu 
siten, että nykyisen tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytyksiä voidaan verrata perheen 
lähestymiskiellon tiukempiin edellytyksiin. Näin ollen niiden arvioimista ei voida pitää erityisen 
vaikeina. 
 

Kuten lakiesityksen perusteluissa on todettu, perheen sisäinen lähestymiskielto merkitsee vakavampaa 
puuttumista henkilön oikeuksiin kuin tavanomainen lähestymiskielto, ei voida pitää riittävänä, että 
pelkästään häirinnän todennäköisyys riittäisi edellytykseksi perheen sisäiseen lähestymiskieltoon 
määräämisellä. Kieltoon määräämiseltä tulisi edellyttää, että nimenomaan rikoksen tapahtuminen on 
todennäköistä. Toisaalta kiellon määräämiseltä ei tulisi välttämättä edellyttää, että henkilö, jota vastaan 
kieltoa pyydetään, olisi jo tehnyt kiellolla suojattavaan henkilöön kohdistuvan rikoksen. Kysymys ei 
ole rikosoikeudellisesta sanktiosta vaan tietynlaisesta tulevaisuuteen kohdistuvasta turvaamistoimesta. 
Olennaista olisi, että todennäköinen rikoksen uhka olisi objektiivisesti arvioiden havaittavissa. 
Todennäköisyyksien arviointi on sekä poliisille että tuomioistuimille arkipäivää. 
 

Kuten hallituksen esityksen perusteluista ilmenee (s. 29) kohdistuessaan lapseen seksuaalirikoksen 
voidaan katsoa kohdistuvan lapsen terveyteen ja aikuiseen kohdistuessaan seksuaalirikoksen voidaan 
katsoa kohdistuvan tämän itsemääräämisoikeuteen. Sen sijaan prof. Nuutilan esittämät lisäesimerkit 
kohtuusarvioinnissa ovat asianmukaisia ja näihin voitaisiin lakivaliokunnan mietinnön perusteluissa 
viitata. 
 
Prof. Lahden esittämät muotoilut nostaisivat kieltoon määräämisen kynnystä tarpeettoman korkealle. 
Lisäksi lähestymiskieltolain kokonaisuus kärsisi, koska uuden perheen sisäisen lähestymiskiellon 
määräämisen edellytyksien suhde nykyisen lähestymiskiellon edellytyksiin poikkeaisi systemaattisesti 
huomattavasti toisistaan. Prof. Lahden toissijainen näkemys tulee pitkälti katettua jo edellä 
perustuslakivaliokunnan esittämän näkemyksen perustella esitetyssä muutosehdotuksessa 11 §:n 2 
momenttiin. 



 

 

 

2.2.2. Kiellon voimassaolo 
 
Hallituksen esitys: Esityksessä ehdotetaan, että perheen sisäinen lähestymiskielto olisi voimassa 
enintään kolme kuukautta. Kielto voitaisiin uudistaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Esityksessä 
ehdotetaan myös, että nykyisin enintään yhdeksi vuodeksi määrättävä tavallinen lähestymiskielto 
voitaisiin sitä uudistettaessa määrätä enintään kahdeksi vuodeksi nykyisen yhden vuoden sijasta. 
 

Lakivaliokunnan saama iausuntopalaute: Asianajajaliitto katsoo, että kolmen kuukauden kestoa on 
periaatteessa pidettävä perusteltuna kieltoon määrättävän henkilön oikeuksiin liittyvistä syistä. 
Toisaalta sen lausunnossa todetaan, että keston riittävyys on kuitenkin eräissä tilanteissa kyseenalai-
nen. Liitto esittää harkittavaksi, voisiko käräjäoikeudelle säätää mahdollisuuden kevyemmässä 
menettelyssä jatkaa (väliaikaista) perheen sisäistä lähestymiskieltoa istuntoon saakka niissä tapauk-
sissa, joissa lähestymiskiellon voimassa ollessa on tullut vireille myös yhteiselämän lopettamista ja 
häätöä tai muuta vastaavaa asiaa koskeva prosessi. 
 

Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n mielestä perheen sisästä lähestymiskieltoa uudistettaessa kolmen 
kuukauden määräaika on liian lyhyt. Se ehdottaa, että määräaika pidennettäisiin kuuteen kuukauteen. 
Prof. Lahti katsoo, että perheen sisäisen lähestymiskiellon uudistamiselle tulisi asettaa ehdoton 
aikaraja. Hänen mukaansa kielto tulisi voida uudistaa vain kerran enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
Helsingin käräjäoikeuden mielestä tavallista lähestymiskieltoa uudistettaessa lähestymiskieltoa ei 
tulisi voida määrätä nykyistä enintään vuoden lisäaikaa pidemmäksi ajaksi. 
Oikeusministeriön kannanotto: Pysytään hallituksen esityksen pykälämuotoiluissa. 
 

Perustelut: Valtaosa lausunnonantajista hyväksyy ehdotetut määräajat. Perheen sisäisen lähestymis-
kiellon suhteellisen lyhytaikaisuus on välttämätöntä kieltoon määrättävän henkilön oikeuksien 
kannalta. Esityksessä tavallisen lain säätämisjärjestystä on voitu perustella osaltaan sillä, että kieltoon 
määrääminen on suhteellisen lyhytaikainen. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, 
että kielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi ja se voidaan uudistaa enintään yhtä 
pitkäksi ajaksi. PeV onkin todennut, ettei ehdotettu sääntely muodostu tältä osin ongelmalliseksi. 
 

Asianajajaliiton ehdotus siitä, että perheen sisäisen lähestymiskiellon voimassaoloa voitaisiin 
kevyemmässä menettelyssä jatkaa, mikäli kiellon voimassa ollessa on tullut vireille jokin muu 
prosessi, on ongelmallinen muun muassa siinä suhteessa, että erilaisia prosesseja voidaan aina 
käynnistää, eikä uuden toista asiaa koskevan prosessin käynnistäminen saisi oikeusturvasyistä johtaa 
siihen, että nyt puheena olevan kaltainen kieltoon määrätyn henkilön näkökulmasta ankara keino 
jatkuisi automaattisesti. Lakiehdotuksessa on säännösehdotus siitä, missä tilanteissa kolmen kuukau-
den määräaikaa voidaan jatkaa kolme kuukautta kerrallaan. Tätä pidennysmahdollisuutta on pidettävä 
riittävänä ottaen huomioon senkin, ettei perheen sisäinen lähestymiskielto ole tarkoitettu pysyväksi 
olotilaksi asianomaisten kesken. Perheen sisäinen lähestymiskielto on tarkoitettu vain akuuttia 
kriisitilannetta vasten. Vielä on todettava, että avioliittolain 31 §:n 2 momentin mukaan tuomiois-
tuimen on mm. yhteiselämän lopettamista koskevassa prosessissa mahdollista antaa väliaikaismääräys, 
joten nämä keinot ovat erikseen käytettävissä jo ennen pääasian ratkaisemista. 
 

Toisaalta prof. Lahden esittämä näkemys, jonka mukaan laissa tulisi asettaa ehdoton säännös siitä, että 
perheen sisäistä lähestymiskieltoa ei voida uudistaa kuin kerran, voi johtaa tarpeettoman muodolliseen 
ratkaisuun. Asiassa voidaan huomioida myös se, että kolmen kuukauden pituus perheen sisäinen 
lähestymiskiellon määräämisessä olisi vain lakiin kirjattu kiellon kerrallaan jatkuva maksimipituus. 
Lain tarkoitus ei ole se, että säännönmukaisesti perheen sisäisen lähestymiskiellon pituudeksi 
määrättäisiin juuri maksimi kolme kuukautta (ks. HE.n perustelut s. 31-32). Jo tämä voi johtaa siihen, 
että jossakin yksittäistapauksessa kielto voi tulla uusittavaksi toisen kerran esimerkiksi joksikin 
lyhyeksi määräajaksi. 
 
Tavallisen lähestymiskiellon uudistamisen osalta esityksessä ehdotetaan, että tämä kielto voitaisiin 
määrätä sitä uudistettaessa enintään kahdeksi vuodeksi. Tätä pidennystä voidaan puolestaan perustella 
sillä, että vaikka myös tavallisen lähestymiskiellon ensisijaisena tarkoituksena on puuttua tavallisesti 
lyhytaikaisiin yleensä ohimeneviin ihmissuhdekriiseihin, niin tavallisen lähestymiskiellon osalta 
saattaa tilanne olla se, että jos esimerkiksi alun perin vuoden mittainen kielto ei ole ollut riittävä, voi 
olla, että myöskään uusi vuoden mittainen kielto ei vielä rauhoita tilannetta. Tavallisen lähestymis-
kiellon oikeuksia rajoittavat vaikutukset kiellon kohteelle ovat myös huomattavasti vähäisemmät kuin 
uuden perheen sisäisen lähestymiskiellon, joten kielto voi myös tarvittaessa olla pitempi. Eräät 
harvinaiset käytännön kokemukset puoltavat pidennystä tässä suhteessa. Helsingin käräjäoikeuden 
esittämään vastakkaiseen suuntaan esittämään huoleen on vastauksena se, että laissa säädetään tässäkin 



 

 

tapauksessa vain kiellon uudistamisen maksimipituudesta ja tuomioistuimen yksittäistapaukseen 
liittyvien perusteiden perustella on harkittava oikeudenmukainen pituus. 
 

2.23. Lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatusvelvollisuus 
 

Hallituksen esitys: Hallituksen esityksessä on seikkaperäisesti pyritty perustelemaan (s. 21-22) se, 
miksei perheen sisäisen lähestymiskielon määräämisellä olisi oikeusvaikutuksia kiellolla suojattavan ja 
kieltoon määrätyn henkilön yhteisten lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen eikä elatusvelvollisuuteen. 
Lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, joka on määrätty perheen sisäiseen 
lähestymiskieltoon. Perheen sisäisellä lähestymiskiellolla pyritään pääsääntöisesti ratkaisemaan 
väliaikaisesti vanhempien välinen kriisitilanne, eikä ole tarkoituksenmukaista kytkeä asiaan vaikeita 
kysymyksiä lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatusvelvollisuudesta. Problematiikka niissä on 
eri. Jos rikoksen uhka kohdistuu lapseen voidaan lähestymiskiellolla suojata myös häntä. 
 

Jo voimassa olevassa laissa lähestymiskieltoa koskevan ratkaisun sisältöön on voitu katsoa kuuluvan 
määräykset mahdollisista asiallisia ja tarpeellisia yhteydenottoja koskevista poikkeuksista. Näitä 
voivat olla (HE 41/1998 vp, s. 22) lasten tapaamisoikeuden toteuttamiseen liittyvät asiat tarkkoine 
kellonaikoineen. 
 

Lakivaliokunnan saama lausuntopalaute: Tasa-arvoasian neuvottelukunta kysyy miten lasten 
tapaamiset toteutetaan perheissä, joissa perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätty vanhempi on 
väkivaltainen. Sen mielestä normistoa tulisi selkeyttää tältä osin tai kieltää tapaamisoikeus tältä osin. 
VKSV esittää, että olisi vielä pohdittava, voitaisiinko perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrättä-
essä samalla antaa erillinen päätös lasten tapaamisesta. Rikosuhripäivystys toteaa, että sekä ns. 
tavallista lähestymiskieltoa että perheen sisäistä lähestymiskieltoa määrättäessä tulisi lasten tapaami-
seen liittyvät seikat määritellä nykyistä tarkemmin. 
 

Oikeusministeriön kannanotto: Lasten huollosta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista säätää tämän lain yhteydessä erikseen. 
 

Perusteluja: Kuten hallituksen esityksen perusteluissa on koitettu selostaa, lapsen aseman ratkaise-
miseksi perheen sisäisen lähestymiskiellon yhteydessä ei ole olemassa mitään oikeudenmukaista 
erityistä ratkaisumallia. Kohtuuton ratkaisu olisi esimerkiksi se, että perheen sisäiseen lähestymis-
kieltoon määrätyn henkilön lapselta kiellettäisiin oikeus tavata vanhempaansa kiellon voimassaolo-
aikana. Kysymys ei ole näin yksikertainen. Parempi on erottaa kysymykset lapsen asemasta ja toisaalta 
kieltoon määräämisen oikeusvaikutukset. Jo nykyisessä laissa tuomioistuin (ja pidättämiseen 
oikeutettu virkamies) voi päätöksessään määrätä miten ja milloin lasten tapaamisoikeus kiellon 
voimassaoloaikana toteutetaan. Tämä sääntely tulee koskemaan myös perheen sisäistä lähestymis-
kieltoa. Kuten esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitto ry toteaa, perusteellisemman selvityksen teko 
lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisista ei ole mahdollista kiireellisenä ratkaistavan lähestymis-
kieltomäaräyksen yhteydessä. 
 
Sen sijaan valvottuja tapaamispaikkoja ja henkilöresursseja niiden järjestämiseksi tulisi sitä vastoin 
voida lisätä. Kysymys on priorisoinneista sosiaali-ja terveydenhuollon sektorilla. Lain voimaantulon 
jälkeen tilannetta tulee seurata ja arvioida resurssitarpeita sen mukaan. 
 

2.2.4. Oikeudenkäyntiavustaja 
 

Hallituksen esitys: Esityksessä ei ehdoteta uutta sääntelyä yleisen oikeusavun tai vastaavien järjeste-
lyjen soveltamisesta perheen sisäisen lähestymiskiellon yhteydessä. Näihin tulee toisin sanoen 
sovellettavaksi yleiset säännökset oikeusavun saamisesta (oikeusapulaki 257/2002). Lähestymiskiel-
toasioissa tämän mukaisesti voidaan antaa oikeusapua kaikkine etuineen (mm. maksuttomuus ja 
oikeudenkäynti avustajan palvelut) sekä hakijalle että hänen vastapuolelleen niin pidättämiseen 
oikeutetun viranomaisen luona kuin tuomioistuinkäsittelyssä. Oikeusavun antamisessa ratkaisevaa 
hakijan varallisuusasema. Nykyisen oikeusapulain mukaan keskituloisen on mahdollista saada 
oikeusapua. Sen sijaan tätä varakkaammille henkilöille ei julkisin varoin oikeusapua kustanneta. 
 

Lakivaliokunnan saama lausuntopalaute: Asianajajaliitto sanoo lausunnossaan, että asiantuntevan 
avustajan tarve on perheen sisäistä lähestymiskieltoa koskevassa asiassa näyttää olevan suurempi kuin 
tavallisessa lähestymiskiellossa. Asianajajaliitto toteaa, että asianajajien integroiminen prosessiin 
varhaisessa vaiheessa on kuitenkin jäänyt maininnatta, vaikka sekä lähestymiskiellon hakijan ja 
kieltoon määrätyn/määrättävän henkilön oikeusturvan toteutuminen varmasti edellyttää asiantuntevaa 
avustajaa. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n ja Rikosuhripäivystyksen mielestä uhrilla tulisi olla oikeus 
oikeudenkäyntiavustajaan kuten pahoinpitely-ja seksuaalirikosasioissakin. 



 

 

 

Oikeusministeriön kannanotto: Pysytään hallituksen esityksen sanamuodossa. Esitetyn huolen 
poistamiseksi lakivaliokunnan mietinnön perusteluissa voitaisiin kiinnittää huomiota siihen, että jo 
asiaa pidättämiseen oikeutetun viranomaisen luona käsiteltäessä poliisin tulee kiinnittää asiaan 
osallisen huomiota siihen, että hän on oikeutettu saamaan julkista oikeusapua. 
 

Perustelut: Nykyinen oikeusapujärjestelmä on jo varsin kattava. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n ja 
Rikosuhripäivystyksen ehdotus tarkoittaa ilmeisesti sitä, että näissä perheen sisäistä lähestymiskieltoa 
koskevissa asioissa tulisi kieltoa hakevalle henkilölle voida määrätä hänen varallisuusasemastaan 
riippumatta valtion varoin palkattava oikeudenkäyntiavustaja. Tämänkaltainen järjestelmä on käytössä 
tietyissä tapauksissa rikosasioissa (ROL 2 luku). Rikosasioihin liittyvä järjestämä kuuluu 
kokonaisuuteen, jossa myös on kysymys julkisen puolustajan määräämisestä syytetylle. 
 

Tavallista vakavampia rikosasioita varten luotu julkisen puolustajan ja asianomistajan 
oikeudenkäyntiavustavan järjestelmä ei sellaisenaan sovellu lähestymiskieltoasioihin. 
Vastaavantyyppisen järjestelmän käyttöönottamiselle lähestymiskieltoasioissa on olemassa paitsi 
valtiontaloudellisia syitä, niin myös muita vasta-argumentteja. Lähestymiskieltoasioissa asioiden 
virallistutkinta on viety pitkälle ja oikeudenkäyntiavustajan tarve ei siitä syystä ole yhtä suuri kuin 
rikosasioissa. Hakemuksen tekeminen asiassa on pyritty tekemään mahdollisimman helpoiksi. 
Hakemus voidaan esittää suullisesti joko poliisille tai käräjäoikeudelle (5 §:n 1 mora.). Käytössä on 
lomakkeita, jotka täyttämällä asian saa vireille. Poliisi tutkii asian ja laissa on nimenomaisesti säädetty, 
että myös käräjäoikeuden on huolehdittava siitä, että asia tulee perusteellisesti käsitellyksi (6 §:n 3 
mom.). Sellainen järjestelmä, jossa vain hakijalle myönnettäisiin oikeusapua varallisuusasemastaan 
riippumatta, ei olisi oikeudenmukainen. Päinvastoin voidaan arvioida, että sillä henkilöllä, jota vastaan 
kieltoa vaaditaan on erityinen oikeusturvan tarve. 
 

2.2.5. Muita ehdotuksia lähestymiskiellosta annetun lain muutosesitykseen 
 
Viranomaisten välinen yhteistyö ja koulutus 
 
Lukuiset lausunnonantajat (SM, STM, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, VKSV, Espoon kihlakunnan 
poliisilaitos, Helsingin kaupunki, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry) ovat kiinnittäneen huomiota 
siihen, että tämän tyyppisen lainsäädännön käyttöönotto ja soveltaminen edellyttää lainsäätämisen 
lisäksi myös käytännössä toimivaa viranomaisyhteistyötä ja koulutusta. 
 

Tukitoimenpiteet 
 
STAKES, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, VKSV, Espoon kihlakunnan poliisilaitos, Ensi- ja 
turvakotien liitto ry, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry, Rikosuhripäivystys, prof. Nuutila ovat 
puolestaan kiinnittäneen huomiota siihen, että lainsäädännön lisäksi sekä perheen sisäiseen 
lähestymiskieltoon määrätty että lähestymiskiellolla suojatta henkilö tarvitsevat erilaisia tukitoi-
menpiteitä joko yhteiskunnalta tai järjestöiltä. 
 

Oikeusministeriön kannanotto: On selvää, että tämäntyyppisissä asioissa ei pelkkä lainsäädäntö 
varmista sen toimivuutta asianmukaisella tavalla. Kuitenkin lainsäädäntö on edellytyksenä sille, että 
koidutusta, yhteistyömuotoja tai tukitoimenpiteitä asiaan liittyen voidaan konkreettisesti ryhtyä 
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toteuttamaan. Hallituksen esityksen perusteluissa on pyritty tuomaan esille eräitä lainvalmisteluvai-
heessa hyviksi katsottuja toimintamalleja, mutta vasta käytännön kokemukset alalta tulevat takaamaan 
parhaan mahdollisen tuloksen. Lakivaliokunta voisi mietinnössään pyrkiä korostamaan näitä seikkoja 
entisestään. Voi myös olla aiheellista, että lain voimaantuloajasta määrätään siten, että viranomaisille 
ehditään järjestää koulutusta jo ennen lain voimaantulemista (esim. noin 6 kuukauden kuluttua 
vahvistamisesta). 
 

Rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoaminen (ns. vakaan tahdon pykälä) 

2.2.6. Rikoslain säännöksen kumoaminen tarve Hallituksen esitys: 

Kyseinen pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 

Lakivaliokunnan saama lausuntopalaute: Lähes kaikki lausunnonantajat kannattavat pykälän 
kumoamista. Helsingin käräjäoikeus toteaa kuitenkin, etteivät sen havaintojen mukaan vastaavat olisi 
painostaneet asianomistajia sopimaan pahoinpitelyjä. Pikemminkin syyttäjät syyttävät, vaikka 
asianomistajan haluaisikin, ettei syytettä nosteta. Dos. Niemi-Kiesiläinen ehdottaa lisäksi RL 21:16 
sekä RL 20:11-12 kumoamista. 
 
Prof. Nuutila toivoo, että lakivaliokunta korostaisi, että pahoinpitelyn siirtämisellä yksiselitteisesti 
virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi ei tule olla vaikutusta sovittelun käyttömahdollisuuksiin 
parisuhdeväkivaltatapauksissa. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Pysytään hallituksen esityksen sanamuodossa. Lakivaliokunta voisi 
perusteluissaan tuoda esiin sen, ettei uusi sääntely kokonaan poissulje sovittelun käyttömahdollisuutta 
myöskään perheväkivaltatapaukissa. Yleisten säännösten mukaan syyte voidaan yksittäistapauksessa 
kohtuusperusteen nojalla jättää nostamatta tekijän ja asianomistajan välillä saavutetun sovinnon 
perusteella. Asianomistajan ja epäillyn kuuluminen samaan perheeseen ei kuitenkaan ole peruste 
jättää syyte nostamatta. 
 

Perustelut: Vakaan tahdon pykälän kumoamisen tarpeellisuudesta vallitsee laaja yksimielisyys. Tässä 
yhteydessä ei ole riittävästi selvitystä siitä, olisiko myös Niemi-Kiesiläisen mainitsemat muut pykälät 
kumottava. Oikeusministeriön tiedossa ei ole, että mainittujen lainkohtien soveltamisessa olisi erityisiä 
ongelmia. Tällaisen asian harkinta edellyttäisi perusteellista tutkimusta ja lainvalmistelua. 
 
y:\av\lakivahokunta HE 144 vp 2004 vastine 
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Luonnos 14.5.2004 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ 2/2004 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta 
annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 
luvun 17 §:n kumoamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja 

laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta (HE 144/2003 vp). 
 
 
Lakialoite 

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä lakialoitteen laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n 

kumoamisesta (LA 60/2003 vp — Sari Sarkomaa /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 

10 päivänä syyskuuta 2003. 
 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon 

(PeVL 8/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö 

- ylikomisario Mikko Lampikoski, sisäasiainministeriö 

- lakimies Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö 

HE 144/2003 vp 
LA 60/2003 vp 

Versio 0.1 

- käräjätuomari Henrikki Mikkola, Helsingin käräjäoikeus 

- valtionsyyttäjä Päivi Hirvelä, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- kihlakunnansyyttäjä Susanna Kuosmanen, Espoon kihlakunnanviraston syyttäjäosas-to 
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- rikoskomisario Jukka Kaski, Espoon kihlakunnan poliisilaitos 

- pääsihteeri Hannele Varsa ja neuvottelukunnan jäsen Leena Ruusuvuori, tasa-arvoasiain 

neuvottelukunta 

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

- toimistopäällikkö Outi Arponen, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 

- vs. kehittämispäällikkö Kirsi Mustonen, Ensi- ja turvakotien liitto 

- asianajaja Kirsi Tarvainen, Suomen Asianajajaliitto 

- vs. pääsihteeri Tanja Auvinen, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry 

- aluevastaava Jaana Koivukangas, Rikosuhripäivystys 

- tutkija Eeva-Liisa Hirvonen 

- professori Raimo Lahti 

- dosentti, oikeustieteen tohtori Johanna Niemi-Kiesiläinen. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Miessakit ry ja professori Ari-Matti Nuutila. 
 

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE 

Hallituksen esitys 

Esityksessä ehdotetaan lähestymiskiellosta annetun lain täydentämistä siten, että lakia voitaisiin 

soveltaa myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa 

asunnossa. Tällaiseen perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön olisi poistuttava 

asunnosta, jossa hän ja kiellolla suojattava henkilö asuvat yhdessä, eikä hän saisi ottaa yhteyttä 

suojattavaan henkilöön. Kielto voitaisiin määrätä myös laajennettuna koskemaan oleskelua 

tietyssä muussa paikassa. Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset olisivat 

tiukemmat kuin tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset. Perheen sisäistä 

lähestymiskieltoa koskevat asiat olisi käsiteltävä kiireellisinä ja kielto voitaisiin määrätä 

enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

Nykyisiä säännöksiä lähestymiskiellosta ehdotetaan muutettaviksi siten, että kieltoa 

uudistettaessa lähestymiskielto voitaisiin määrätä vuoden sijasta enintään kahdeksi vuodeksi. 

Ehdotuksen mukaan pidättämiseen oikeutettu virkamies voisi määrätä väliaikaisen 

lähestymiskiellon viran puolesta. Myös väliaikainen lähestymiskielto merkittäisiin poliisiasiain 

tietojärjestelmään. 
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Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain säännös toimenpiteistä luopumisesta pa-

hoinpitelyssä kumottaisiin. Pykälä sisältää pahoinpitelyn perustekomuotoa koskevan säännöksen 

mahdollisuudesta jättää syyte nostamatta silloin, kun asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan 

pyytää, ettei syytettä nostettaisi. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne 

on hyväksytty ja vahvistettu. 
 
 
Lakialoite 

Lakialoitteessa LA 60/2003 vp ehdotetaan, että rikoslain 21 luvun 17 §:n sisältämä eri-

tyissäännös toimenpiteistä luopumisesta pahoinpitelyssä kumottaisiin. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
Hallituksen esityksen tavoitteet 

Lähestymiskiellosta annettu laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Käsitellessään lain 

säätämiseen johtanutta lakiehdotusta vuoden 1998 valtiopäivillä lakivaliokunta totesi, että 

kyseessä on Suomen oikeudessa uudentyyppinen lainsäädännöllinen keino, jolla pyritään 

antamaan ennalta turvaa mahdollisia oikeudenloukkauksia vastaan (LaVM 11/1998 vp — HE 

41/1998 vp). Lähestymiskiellosta annettua lakia säädettäessä lakivaliokunta kiinnitti huomiota 

siihen, että kiellon käyttöala on ennen kaikkea pari-ja perhesuhteiden perusteella väkivallalle 

alttiiden henkilöiden keskinäisten väkivallantekojen ja rauhan häirinnän torjunta. Valiokunta 

huomautti kuitenkin myös, että kieltoa voidaan käyttää myös muun muassa lasten, iäkkäiden 

vanhempien sekä todistajien suojelemiseen. 

Nyt esillä olevan hallituksen esityksen sisältämillä lakiehdotuksilla tähdätään niin ikään 

lähisuhdeväkivallan torjumiseen. Lakivaliokunnan mielestä lähisuhdeväkivalta on vakava 

ongelma, johon yhteiskunnan tulee eri keinoin pyrkiä puuttumaan. Myös uusia oikeudellisia 

keinoja on syytä ottaa käyttöön. Valiokunnan mielestä ehdotettu perheen sisäinen 
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lähestymiskielto on käyttökelpoinen keino pyrittäessä estämään lähisuhdeväki-valtaa. On 

kuitenkin selvää, että yksinomaan nyt ehdotetun lain säätäminen ei ole riittävää sillä 

tavoiteltujen vaikutusten toteutumiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää käytännössä eri 

viranomaisten, etenkin poliisi- ja sosiaaliviranomaisten, tiivistä keskinäistä yhteistyötä. 

Keskinäisen yhteistyön lisäksi viranomaisten on lakivaliokunnan käsityksen mukaan 

tarkoituksenmukaista hyödyntää myös erilaisten järjestöjen tarjoamia palveluita. Lain 

tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeää olisi esimerkiksi se, että kieltoon määrättävää 

henkilöä kannustetaan osallistumaan väkivaltaisen käyttäytymisen katkaisemiseen tähtäävään 

ohjelmaan tai toimintaan. Tämä puolestaan edellyttää, että asiantuntevasti toteutettuja väkivallan 

katkaisuohjelmia on riittävästi tarjolla eri puolilla maata. 
Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset 

Perheen sisäisellä lähestymiskiellolla suojataan perustuslain 7 §:ssä jokaiselle turvattuja 

oikeuksia elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Niin 

ikään ehdotetulla sääntelyllä suojataan perustuslain 10 §:ssä turvattu kotirauhaa. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut, että ehdotetulle sääntelylle on 

perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta hyväksyttävät ja varsin painavat perusteet. 

Perheen sisäisellä lähestymiskiellolla on suojaavan tarkoituksensa ja tehtävänsä lisäksi 

kuitenkin myös toinen puoli. Koska lähestymiskiellon olennaisena sisältönä on uhkaavasti 

käyttäytyvälle henkilölle annettava määräys poistua yhteisestä asunnosta ja kielto palata sinne, 

sääntelyllä puututaan perustuslain 10 §:ssä turvattuihin yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan, 

9 §:ssä suojattuun liikkumisvapauteen sekä 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan. Näistä 

lähtökohdista käsin perustuslakivaliokunta on lausunnossaan painottanut, että lähestymiskieltoa 

arvioitaessa tulee kiinnittää asianmukaisesti huomiota paitsi itsensä uhatuksi tuntevan henkilön 

perusoikeuksien suojaan myös niihin rajoituksiin, joita tällainen lähestymiskielto siihen 

määrättävälle henkilölle merkitsee. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyin tavoin 

lakivaliokunta korostaa tämän vuoksi, että perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen 

edellytyksenä tulee olla perusteltuja syitä ja todennäköisyys sille, että kiellon määrämättä 

jättäminen johtaisi laissa tarkoitettuun rikokseen. 

Perheen sisäisen lähestymiskiellon keskeinen seuraus on se, että väkivaltaa käyttävä tai 

sillä uhkaava henkilö joutuu poistumaan yhteisestä asunnosta. Tällaisessa nopeasti syntyvässä 

tilanteessa henkilöllä saattaa olla vaikeuksia järjestää itselleen tilapäistä asuntoaa. 
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Lakivaliokunta pitää tämän vuoksi tärkeänä, että seuratessaan uuden lain toimivuutta 

oikeusministeriö kiinnittää huomiota myös kieltoon määrättyjen henkilöiden asumisen 

järjestymiseen. 

Lakivaliokunnan käsityksen mukaan ehdotetussa 2 §:n 2 momentissa perheen sisäisen 

lähestymiskiellon edellytykset on ilmaistu tasapainoisella ja edellä mainitut näkökohdat 

huomioon ottavalla tavalla. Säännöksen mukaanhan kiellon määrämisen edellytyksenä on 

yhtäältä kieltoon määrättävän henkilön uhkausten, aiempien rikosten tai muun käyttäytymisen 

perusteella tehtävä päätelmä, että hän todennäköisesti tulee tekemään itsensä uhatuksi tuntevan 

henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen. Tämän todennäköisyysarvion 

vastapainona säännöksessä kiellon määräämisen edellytykseksi asetetaan myös se, ettei kiellon 

määrääminen ole kohtuutonta ottaen huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, samassa asunnossa 

asuvien henkilöiden olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat. Lakivaliokunnan mielestä 

kohtuusarvioinnissa huomioon otettavia seikkoja ovat myös esimerkiksi kieltoon määrättäväksi 

aiotun henkilön osallistuminen väkivallan katkaisuohjelmaan tai sellainen sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämän muun avun piiriin hakeutuminen, joka osoittaa aitoa pyrkimystä lä-

hisuhdeväkivallasta irti pääsemiseen. Valiokunta katsoo, että ehdotettu sääntely ohjaa ratkaisun 

tekijää oikealla tavalla kiinnittämään huomiota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen 

kokonaisuuteen ja sitä kautta ratkaisun oikeasuhtaisuuteen. Tähän liittyen lakivaliokunta 

perustuslakivaliokunnan tavoin korostaa myös perheen sisäistä lähestymiskieltoa koskevien 

ratkaisujen huolellisen perustelemisen tärkeyttä. 
 

Perheen sisäinen lähestymiskielto ja lasten asema 

Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisellä ei ehdotuksen mukaan ole oikeudellisia 

vaikutuksia kiellolla suojattavan ja kieltoon määrätyn henkilön yhteisten lasten huoltoon tai 

tapaamisoikeuteen. Lähestymiskiellon peruslähtökohdan mukaisesti yhteyden-pitokielto koskee 

vain sitä henkilöä, jonka suojaksi lähestymiskielto on määrätty. Jos rikoksen uhka kohdistuu 

myös lapseen, lähestymiskielto voidaan määrätä myös hänen suojakseen. Lasten huollon ja 

tapaamisoikeuden ensisijaisena tavoitteena on lapsen edun mukaisten järjestelyjen 

aikaansaaminen. Tämä edellyttää sellaisia perusteellisia 

selvityksiä, joita kiireellisesti ratkaistavan perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen 

yhteydessä ei voida tehdä. Tästä syystä lakivaliokunta hyväksyy edellä mainitun, 
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hallituksen esityksessä omaksutun peruslinjauksen. 

Lakivaliokunta huomauttaa, että silloinkin kun lähestymiskieltoa ei ole tarpeen antaa 

myös lasten suojaksi, voimassa oleva lainsäädäntö tarjoaa monia muita keinoja lasten 

aseman turvaamiseksi. Tältä osin valiokunta viittaa hallituksen esityksen perusteluihin (s. 

21 s.). Valiokunta huomauttaa myös siitä, että jo voimassa olevan lain mukaan 

lähestymiskiellon määrämisen sisältävässä päätöksessä on ilmoitettava lain 3 §:n 3 

momentissa ja 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut, tarpeelliset poikkeukset kiellosta. Lain 

säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä tällaisista poikkeuksista mainitaan ni-

menomaisesti esimerkkinä määräykset lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta tarkkoine 

ehtoineen (HE 41/1998 vp, s. 22/11). 
 

Perheen sisäisen lähestymiskiellon hakeminen 

>.    Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämistä koskevan hakemuksen käs.ttelyä var- 

ten hallituksen esityksessä ei ehdoteta mitään uusia oikeudellista apua koskevia säädän-

näisiä järjestelyjä. Tältä osin ehdotus rakentuu sille lähtökohdalle, että nykyiset säännökset 

takaavat riittävän oikeusturvan sekä kieltoa hakevan että kieltoon määrättäväksi aiotun 

henkilön kannalta. Lakivaliokunta on harkinnut erillissääntelyn tarpeellisuutta mutta 

päätynyt puoltamaan hallituksen esityksessä omaksuttua ratkaisua, koska sitä voidaan pitää 

toimivana, kun otetaan huomioon kaikki hakemuksen käsittelyyn liittyvät seikat 

kokonaisuutena. 

Ensinnäkin perheen sisäistä lähestymiskieltoa koskevissa asioissa sekä kiellolla 

suojattavalla henkilöllä että hänen vastapuolellaan on mahdollisuus saada oikeusapu-laissa 

(257/2002) säädetyin edellytyksin siinä tarkoitettua oikeusapua sekä tuomioistuimessa asiaa 

käsiteltäessä että poliisiviranomaisen luona. Toiseksi perheen sisäisen lähestymiskiellon 

hakeminen on yksinkertaista. Pyynnön esittämistä varten on laadittu erityiset lomakkeet. 

Kiellon määräämistä koskevan pyynnön voi jo voimassa olevan lain mukaan toisaalta 

esittää myös suullisesti. 

Merkittävimmin oikeudellisen avun tarpeeseen vaikuttava tekijä on kuitenkin lä-

hestymiskiellosta annetun lain keskeisenä piirteenä oleva virallistoimintoisuus, joka ulottuu 

myös perheen sisäisen lähestymiskiellon käsittelyyn. Lähestymiskiellosta annetun lain 5 §:n 1 

momentin mukaan kieltoa voi pyytää määrättäväksi paitsi itsensä uhatuksi tunteva henkilö myös 
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syyttäjä-, poliisi- tai sosiaaliviranomainen. Tämä järjestely säilyy ennallaan. Lisäksi myös 

perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan ehdotuksen mukaan määrätä väliaikaisena viran 

puolesta. Käräjäoikeuden on puolestaan lähestymiskiellosta annetun lain 6 §:n 3 momentin 

mukaan huolehdittava siitä, että asia tulee perusteellisesti käsitellyksi. Lakivaliokunta kiinnittää 

niin ikään huomiota siihen lähestymiskiellosta annetun lain säätämisen yhteydessä esittämäänsä 

kantaan, jonka mukaan lähestymiskielto voidaan määrätä myös vastoin suojattavan henkilön 

tahtoa silloin, kun suojattava henkilö ei itse uskalla sitä pyytää (LaVM 11/1998 vp, s. 5/1 — HE 

41/1998 vp). 
 

Muita seikkoja 

Lakiehdotuksessa lähestymiskiellon uuden muodon nimeksi on valittu "perheen sisäinen 

lähestymiskielto". Kuten esityksen perusteluissakin (s. 17/1) mainitaan, nimitys ei ole täysin 

onnistunut, koska uuden sääntelyn soveltamisalan on tarkoitus kattaa kaikki tapaukset, joissa 

itsensä uhatuksi tunteva henkilö ja kieltoon määrättäväksi aiottu henkilö asuvat vakituisesti 

samassa asunnossa. Ratkaisevaa on siten samaan talouteen eikä niinkään samaan perheeseen 

kuuluminen. Lakivaliokunta pitää kuitenkin ilmeisenä, että uuden lain soveltamisen 

tyyppitapauksia ovat juuri ne tilanteet, joissa lähestymiskielto-asian osapuolet muodostavat 

perheen myös yleisen kielenkäytön mukaan. Koska ehdotettu nimitys on myös iskevämpi kuin 

muut ajateltavissa olevat vaihtoehdot, lakivaliokunta puoltaa ehdotuksessa valitun lakiteknisen 

termin käyttöön ottamista. 

Perheen sisäistä lähestymiskieltoa koskevalla sääntelyllä tavoiteltujen myönteisten 

vaikutusten saavuttaminen edellyttää, että lain voimaantuloon valmistaudutaan huolellisesti. 

Lakivaliokunta pitää tämän vuoksi tärkeänä, että lain sisältöä ja soveltamista koskevaan 

koulutukseen varataan riittävä aika ja että laki tämän vuoksi määrätään tulemaan voimaan 

aikaisintaan esimerkiksi noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun se on vahvistettu. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta 
 

7 §. Lähestymiskiellon voimassaolo. Ehdotetun säännöksen mukaan perheen sisäinen 

lähestymiskielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kielto voidaan pykälän 2 
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momentin mukaan uudistaa, mutta tällöinkin se voidaan määrätä enintään kolmeksi 

kuukaudeksi. 

Perheen sisäisen lähestymiskiellon määrääminen on aiemmin esitetyn mukaisesti varsin 

voimakas julkisen vallan toimenpide. Tämän vuoksi lakivaliokunta korostaa, että laissa säädetyt 

määräajat ovat enimmäisaikoja. Pääsääntönä ei sen vuoksi tule olla, että perheen sisäinen 

lähestymiskielto määrätään kolmeksi kuukaudeksi. Lakivaliokunta on myös harkinnut 

ehdottoman takarajan asettamista perheen sisäisen lähestymiskiellon uudistamiselle. Tällainen 

ratkaisu saattaisi kuitenkin olla tarpeettoman kaavamainen ottaen huomioon ne hyvinkin erilaiset 

tilanteet, joihin uusi sääntely voi tulla sovellettavaksi. Tästä ratkaisustaan huolimatta valiokunta 

painottaa, että erityisesti kieltoa uudistettaessa sen pituuden suhteen on syytä noudattaa 

pidättyväisyyttä, koska perheen sisäisen lähestymiskiellon tulee jokaisessa yksittäistapauksessa 

säilyttää luonteensa väliaikaisratkaisuna, jonka voimassa ollessa on pyrittävä etsimään 

pysyvämpiä ratkaisuja syntyneestä kriisitilanteesta ulos pääsemiseksi. 

8 §. Ratkaisun sisältö. Lähestymiskieltoon määräämisen edellytyksenä ei ole, että kieltoon 

määrättävällä henkilöllä on käytettävissään asunto kiellon voimassaoloaikana. Perustelujen (s. 

24/1) mukaan paikkakuntakohtaisesti tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kiellon määräävällä 

viranomaisella on tieto siitä, mihin kieltoon määrätty henkilö voidaan ohjata, jos hän tarvitsee 

apua asumisensa järjestämiseksi. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pitänyt tärkeänä, että 

tästä ohjaustehtävästä otetaan lakiin nimenomainen säännös. Tämä vuoksi lakivaliokunta 

ehdottaa 8 §:n uuteen 3 momenttiin lisättäväksi tätä tarkoittavan virkkeen. 
 

11 §. Päätös väliaikaisesta lähestymiskiellosta. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättää 

säännöksen 1 momentin mukaan pidättämiseen oikeutettu virkamies tai tuomioistuin. Virkamies 

voi pykälän 2 momentin mukaan määrätä kiellon myös viran puolesta, jos kiellon tarve on 

ilmeinen. Sääntelyä sovelletaan myös perheen sisäiseen lähestymiskieltoon. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut, että ehdotus on sanamuodoltaan väljä. Siitä ei 

perustuslakivaliokunnan mukaan käy riittävästi ilmi vaatimus toimenpiteen oikeasuhtaisesta 

käyttämisestä. Perustuslakivaliokunta onkin lausunnossaan pitänyt tavallisen lain 

säätämisjärjestyksen käyttämistä mahdollisena vain, jos perheen sisäisen lähestymiskiellon 

väliaikaiselle määräämiselle viran puolesta asetetaan laissa erityiseksi edellytykseksi henkilön 

välitön ja ilmeinen tarve tulla suojelluksi kiellon avulla. Lisäksi kiellon määräminen on 
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perustuslakivaliokunnan mukaan rajattava lakiin otettavalla säännöksellä niihin olosuhteisiin, 

joissa suojeltava henkilö ei esimerkiksi kykene pyytämään kiellon määräämistä tai ei uskalla sitä 

tehdä. 

Lakivaliokunta ehdottaa, että 11 §:n 2 momenttiin tehdään perustuslakivaliokunnan 

edellyttämät muutokset. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut ehdotetun 11 §:n olevan merki-

tyksellinen myös perustuslain 21 §:n 2 momentissa olevien oikeusturvasäännösten kannalta. 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään pitänyt kuulemismahdollisuuden varaamistä varsin 

olennaisena oikeusturvan takeena. Kuulemismahdollisuuden varaaminen on erityisen 

merkityksellinen perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määräämisessä, jossa merkittävällä 

tavalla puututaan määräyksen kohteeksi joutuvan henkilön useisiin perusoikeuksiin. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kuitenkin katsonut, että lähestymiskiellon määräämistä 

koskeva asia voidaan ratkaista asianomaista kuulematta esimerkiksi silloin, kun tämä pysyttelee 

tavoittamattomissa tai jättää kuulemismahdollisuuden käyttämättä. Sen sijaan käsittelyn 

kiireellisyyttä perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt asianmukaisena perusteena 

kuulemismahdollisuuden varaamatta jättämiselle. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon huomioon ottamiseksi lakivaliokunta ehdottaa 11 §:n 

3 momentin muuttamista. Koska kuulemismahdollisuus on perustuslakivaliokunnan esittämin 

tavoin keskeisiä oikeusturvatakeita, lakivaliokunnan mielestä momentissa ei ole asianmukaista 

säilyttää mahdollisuutta myöskään perusmuotoisen lähestymiskiellon määräämiseen 

kiiretilanteissa kuulemismahdollisuutta varaamatta. 

Säännöksen mukaan pääsääntönä on se, että kuulemismahdollisuus on varattava. 

Väliaikaista lähestymiskieltoa koskeva asia voitaisiin kuitenkin ratkaista asiaan osallista 

kuulematta ensinnäkin niissä tapauksissa, joissa pyyntö osoittautuu ilmeisen perusteettomaksi. 

Kynnyksen tällaisen ratkaisun tekemiseksi molempia osapuolia kuulematta tulee kuitenkin olla 

hyvin korkealla. Lähinnä kyseeseen voi tulla vain ilmeinen pyrkimys käyttää kieltoa väärin. 

Toiseksi väliaikainen lähestymiskielto olisi mahdollista määrätä asiaan osallista kuulematta 

silloin, kun kieltoon määrättäväksi aiottua henkilöä ei tavoiteta. Tällöinkin on siis itsensä 

uhatuksi tuntevalle henkilölle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Tämän jälkimmäisen 

poikkeussäännöksen tarkoituksena on estää se, että henkilö viranomaisten yhteydenottoja 

väittelemällä voisi estää väliaikaisen lähestymiskiellon määräämisen. Säännöksessä käytetty 
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ilmaisu "ei tavoiteta" on tarkoitettu rajaamaan poikkeuksen soveltamisala tilanteisiin, joissa 

kieltoon määrättävää henkilöä on tosiasiallisesti yritetty tavoittaa kotoa, työpaikalta taikka 

muusta vastaavasta paikasta ja joissa asiassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella voidaan 

päätellä, että hän välttelee viranomaisten yhteydenottoja. 
 
 

2. Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta 

Rikoslain 21 luvun 17 §:ssä on erityinen toimenpiteistäluöpumissäännös, joka koskee virallisen 

syyttäjän oikeutta jättää syyte nostamatta siinä tapauksessa, että asianomistaja sitä omasta 

vakaasta tahdostaan pyytää. 

Säännös tuli lakiin osana rikoslain kokonaisuudistuksen toista vaihetta, joka tuli voimaan 

1 päivänä syyskuuta 1995. Säännös lisättiin lakiin lakivaliokunnan ehdotuksesta, koska 

valiokunta tuolloin piti pahoinpitelyn perustekomuodon muuttamista poikkeuksetta virallisen 

syytteen alaiseksi liian kaavamaisena ratkaisuna (LaVM 22/1994 vp, s. 14/11 — HE 94/1993 

vp). Kuten nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteluissa (s. 7) todetaan, 

soveltamiskäytännössä rikoslain 21 luvun 17 §:n merkitys on kuitenkin ilmeisesti muodostunut 

suuremmaksi kuin sitä säädettäessä tarkoitettiin. Säännöksen soveltaminen on ollut myös 

epäyhtenäistä. Osaltaan tämä liittyy siihen, että tavallisesti syyttäjällä ei tosiasiassa ole 

mahdollisuuksia arvioida, onko pyyntö syytteen nostamatta jättämisestä esitetty säännöksessä 

edellytetyin tavoin omasta vakaasta tahdosta vai muiden vaikuttimien vuoksi. 

Esiintyneiden ongelmien vuoksi lakivaliokunta puoltaa säännöksen kumoamista. Tämän 

erityissäännöksen kumoaminen ei vaikuta oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 

7 ja 8 §:n sisältämien yleisten seuraamusluonteista syyttämättäjättämistä koskevien säännösten 

soveltamiseen. Näin ollen syyttäjä voi edelleen jättää syytteen nostamatta muun muassa silloin, 

kun oikeudenkäyntiä ja rangaistusta on pidettävä kohtuuttomina tai tarkoituksettomina ottaen 

huomioon tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto. Säännöksen kumoamisella ei 

myöskään ole tarkoitus vaikuttaa sovittelun käyttömahdollisuuksiin 

lähisuhdeväkivaltatapauksissa. 

Lakialoite 

Valiokunta on käsitellyt asian hallituksen esityksen pohjalta. Tästä seuraa, että lakialoite LA 

60/2003 vp on hylättävä. 
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Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 
 

että lakialoite LA 60/2003 vp hylätään, t 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 
Laki 

lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan lähestymiskiellosta 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (898/1998) 2 §:n 2 

momentti sekä 3,7, 11 ja 15 § sekä 

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 2 a §, 8 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 

12 a § seuraavasti: 

1, 2, 2 a, 3 ja 7 § 

(Kuten HE) 
8 §  

 

Ratkaisun sisältö 
 
 
 

Jos perheen sisäinen lähestymiskielto määrätään, ratkaisussa on myös yksilöitävä asunto, 

josta kieltoon määrätyn henkilön on poistuttava, sekä määrättävä siitä, miten kieltoon määrätty 

henkilö saa haltuunsa tarpeelliset henkilökohtaiset tavaransa. Tarvittaessa ratkaisuun on 

liitettävä ohjeet siitä, mistä kieltoon määrätty henkilö voi saada apua asumisensa 

järjestämiseksi kiellon voimassaoloaikana. 
 
 

11 § 

Päätös väliaikaisesta lähestymiskiellosta (1 

mom. kuten HE) 
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Pidättämiseen oikeutettu virkamies voi määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon viran 

puolesta, jos kiellolla suojattavan henkilön suojan tarpeen ilmeisyys edellyttää kiellon välitöntä 

antamista ja jos asiassa ilmenneistä seikoista on pääteltävissä, että kiellolla suojattava henkilö 

ei kieltoon määrättävää henkilöä kohtaan tuntemansa pelon vuoksi tai muusta syystä kykene itse 

kieltoa hakemaan. 

Ennen väliaikaista lähestymiskieltoa koskevan asian ratkaisemista sekä kieltoon 

määrättäväksi aiotulle että sillä suojattavalle henkilölle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Asia voidaan kuitenkin ratkaista asiaan osallista kuulematta, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton 

tai (poist.) jos kieltoon määrättäväksi aiottua henkilöä ei tavoiteta. 

(4 mom. kuten HE) 

1 2 a j a 15 § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 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 
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valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


