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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS HE 169/2005 VP LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI 

SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 
 
 
 

1. Lapsiin kohdistuvien vakavimpien seksuaalirikosten erityinen vanhentuminen 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslain (39/1889) 8 luvun 1 §:n uudessa 5 momentissa säädettäväksi, 

että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus 

vanhentuisi aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää kaksikymmentäkah-deksan vuotta. Sama koskisi 

kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön kohdistunutta raiskausta, törkeää raiskausta ja pakottamista 

sukupuoliyhteyteen. Tämän poikkeuksellisen vanhentumisen edellyttämä muutos ehdotetaan tehtäväksi 

myös rangaistuksen tuomitsemisen estävää vanhentumista koskevaan rikoslain 8 luvun 6 §:ään. Lukuun 

ehdotetaan lisättäväksi myös säännös lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevien erityisten 

vanhenemissäännösten ajallisesta soveltuvuudesta. Niitä sovellettaisiin, jos rikos on tehty 1 päivänä 

tammikuuta 1999 tai sen jälkeen. Kysymyksessä olevat muutokset samoin kuin muut rikoslain 8 lukua 

koskevat muutokset ehdotetaan tehtäviksi vuoden 2006 alussa voimaan tulevaan uuteen rikoslain 8 lukuun, 

joka on säädetty rikoslain muuttamisesta annetulla lailla 297/2003. 
 

Nykyisin voimassa olevan lain ja vuoden 2006 alussa voimaan tulevan lain mukaan raiskauksen, 

sukupuoliyhteyteen pakottamisen ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhentuu 10 vuodessa 

tekopäivästä laskettuna sekä törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus 

vanhentuu 20 vuodessa tekopäivästä laskettuna. 

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat useista syistä paljastua niin myöhään, että syyteoikeus on 

ehtinyt jo vanhentua. Kysymyksessä olevien rikosten aiheuttamat vakavat vahingolliset vaikutukset lapsen 

kehitykseen puoltavat sitä, että rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän on mahdollisuuksien mukaan 

pyrittävä edistämään näihin rikoksiin syyllistyneiden edesvastuuseen saattamista. Lapsiin kohdistuvien 

seksuaalirikosten erityistä vanhentumis-sääntelyä on esimerkiksi muissa pohjoismaissa. 
 

Hallituksen esityksellä pyritään puuttumaan erityisesti siihen käytännössä havaittuun ongelmaan, että lapsen 

seksuaalisen hyväksikäytön vanhentumisen kannalta ratkaisevaksi voi tulla se, katsotaanko teko tavalliseksi 

vai törkeäksi hyväksikäytöksi. Kuitenkin tavallistakin hyväksikäyttöä voidaan pitää vakavana rikoksena. 

Asiaan on kiinnitetty huomiota kahdessa eduskunnan kirjallisessa kysymyksessäkin (KK 282/2003 vp ja 

KK 685/2003 vp). 
 



 

 

Riittävänä ei voida pitää sitä, että erityinen vanhentuminen rajataan vain rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:n 

mukaisiin hyväksikäyttörikoksiin. Vakavia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ovat myös sellaiset muut 

alle 18-vuotiaaseen kohdistuvat seksuaalirikokset, joista lain mukaan voidaan tuomita ainoastaan vankeutta 

(raiskaus, törkeä raiskaus ja pakottaminen sukupuoliyhteyteen). Sama vain vankeudella rangaistaviin 

rikoksiin perustuva rajaus on tehty Ruotsissakin. 
 

Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että vakavan lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen asianomistajalla 

on oltava riittävä ja rikosoikeudellisen vanhentumisen taustalla olevat perusteet huomioon ottaen 

kohtuullinen aika syytteen nostamiseen sen jälkeen, kun hän on tullut täysi-ikäiseksi. Hallituksen esityksen 

mukaan tämä aika olisi 10 vuotta. Kun lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeuden vanhentumisaika 

on rikoksen tekopäivästä laskettava 10 vuotta, tarkoittaisi tämä asiallisesti samaa kuin se, että 

syyteoikeuden vanhentumisaika tämän rikoksen osalta alkaisi kulua vasta uhrin täysi-ikäiseksi tulemisesta. 

Törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön osalta syyteoikeus olisi voimassa senkin 

jälkeen, kun asianomistaja täyttää 28 vuotta, jos tekopäivästä laskettavaa syyteoikeuden 20 vuoden 

vanhentumisaikaa olisi tuolloin jäljellä. 
 

Rikoslain 8 luvun 1 §:n 5 momenttiin nyt ehdotettu muotoilu perustuu siihen, että osa kysymyksessä 

olevista seksuaalirikoksista (törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö) on edellä 

mainituin tavoin sellaisia, että niiden syyteoikeuden vanhentumisaika on rikoksen tekopäivästä laskettuna 

pitkä eli 20 vuotta. Oikeusministeriön alkuperäisessä ehdotuksessa (oikeusministeriön lausuntoja ja 

selvityksiä 2005:6) ehdotettiin, että näiden viiden rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika alkaisi kulua 

vasta asianomistajan täysi-ikäiseksi tulemisesta. Oikeusministeriön ehdotuksen lausuntopalautteessa saaman 

kritiikin mukaan perusteltuna ei voida kuitenkaan pitää sitä, että niissäkin rikoksissa, joiden syyteoikeuden 

vanhentumisaika on 20 vuotta, vanhentumisaika alkaisi kulua vasta uhrin täysi-ikäiseksi tulemisesta. Tämä 

saattaisi johtaa esimerkiksi 30 vuotta vanhojen rikosten käsittelyyn, jolloin törmätään huomattaviin 

selvittämis- ja näyttövaikeuksiin. Rikoslain 8 luvun säännösten mukaan lapsen taponkin syyteoikeus 

vanhenee 20 vuodessa tekopäivästä laskettuna. 
 

Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevia vanhentumissäännöksiä voitaisiin ehdotuksen mukaan 

soveltaa siis takautuvasti tekoihin, jotka on tehty vuoden 1999 alusta lähtien. Tämä poikkeaisi rikoslain 3 

luvun 2 §:stä, jonka mukaan rikokseen sovelletaan tekohetken lakia, jollei tuomitsemishetken laki johda 

syytetyn kannalta lievempään lopputulokseen. Taannehtivan soveltamisen mahdollisuudella halutaan, paitsi 

edistää näihin rikoksiin syyllistyneiden vastuuseen saattamista, myös korostaa näiden rikosten erityistä 

paheksuttavuutta. Valittu ajankohta liittyy siihen, että tuolloin tuli voimaan nykyinen seksuaalirikoksia 

koskeva rikoslain 20 luku, jossa käytetyille rikosnimikkeille ja rikostunnusmerkistöille ehdotus perustuu. 
 
 
2. Lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyrikosten erityinen vanhentuminen 
 

Lapsiin kohdistuvista pahoinpitelyrikoksista on käyty ajoittain keskustelua. Yhdessä eduskunnan 

kirjallisessa kysymyksessä (KK 670/2004 vp) on myös kiinnitetty huomiota näiden rikosten 

vanhentumiskysymyksiin. Vastauksessaan kysymykseen oikeusministeri Koskinen totesi, että asiaa 

selvitetään seksuaalirikosten vanhentumiseen liittyvän valmistelun yhteydessä. Lapsiin kohdistuvia 

pahoinpitelyrikoksia koskevien erityisten vanhenemissäännösten tarvetta on harkittu nyt kysymyksessä 



 

 

olevan hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä. Lainsäädäntöä ei tältä osin ehdoteta muutettavaksi 

useastakaan syystä. 
 

Toisin kuin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kohdalla, tietoon ei ole tullut, että lapsiin kohdistuneita 

vanhentuneita pahoinpitelyasioita olisi tullut poliisitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn. Pahoinpitelyistä 

jää usein fyysisiä ulkopuolisten havaittavissa olevia vammoja toisin kuin esimerkiksi 

hyväksikäyttörikoksissa, joissa rikoksentekijä saa yleensä tahtonsa läpi väkivaltaa käyttämättä. Keskeinen 

merkitys lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyrikosten paljas- 

Uimisessa on lasten kanssa tekemisissä olevien henkilöiden valppaudella. Varsinkin pieneen lapseen 

kohdistuva pahoinpitely voidaan aikuiseen kohdistuvaa herkemmin katsoa törkeäksi pahoinpitelyksi, jonka 

syyteoikeuden vanhentumisaika on pitkä eli 20 vuotta tekopäivästä laskettuna. Esimerkiksi muissa 

pohjoismaissakaan ei ole lapsiin kohdistuviin pahoinpitelyn-koksiin liittyvää erityistä 

vanhentumissääntelyä. 
 

Erityisesti on huomattava se, että tavalliseksi pahoinpitelyksi on katsottava tekotavoiltaan ja 

vakavuudeltaan mitä erilaisimpia tekoja. Yleensä sakolla rangaistavaa tavallista pahoinpitelyä ei voida 

usein luonnehtia vakavaksi rikokseksi, ei edes lapseen kohdistuvana. Lapseen kohdistuvat pahoinpitelyt 

voivat tapahtua muutenkin kuin usein viitatun perheväkivallan muodossa, esimerkiksi kaksi 15-vuotiasta 

nuorta nujakoivat keskenään. Tavallisten pahoinpitelyiden jakamisen vanhentumisen kannalta erilaisiin 

ryhmiin voi olettaa olevan vaikeaa. 

3. Sotarikosten vanhentumattomuus 
 

Suomen ratifioiman Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön mukaan rikosoikeudelliset 

vanhentumisajat eivät koske tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia rikoksia. Eduskunnan 

perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ovat kiinnittäneet huomiota perussäännön ja rikoslain 8 luvun 

säännösten ristiriitaan (PeVL 27/2001 vp ja LaVM 32/2002 vp). 
 

Rikoslain 8 luvun säännösten mukaan vain sellainen rikos ei vanhene, josta voidaan tuomita elinkautinen 

vankeusrangaistus. Rikoslain 11 luvussa rangaistavaksi säädetyistä, Kansainvälisen rikostuomioistuimen 

toimivaltaan kuuluvista rikoksista sodankäyntirikos, törkeä sodan-käyntirikos, ihmisoikeuksien 

loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa ja törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa 

ovat sellaisia, joista ei voida tuomita elinkautista vankeusrangaistusta. Jotta ristiriita Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen perussäännön ja kansallisen rikoslainsäädännön välillä saadaan poistettua, ehdotetaan 

mainitut rikokset säädettäväksi sellaisiksi, joiden syyteoikeus ei vanhene, joiden kohdalla oikeus tuomita 

rangaistus ei vanhene ja joista tuomittu vankeusrangaistus ei raukea. 

4. Toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttö 
 

Ravintola-alan ja poliisin tekemien aloitteiden vuoksi ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi rangaistussäännös 

toiselle kuuluvan henkilötodistuksen tai vastaavan viranomaisen myöntämän 

asiakirjan käyttämisestä yksityisen henkilön erehdyttämiseksi. Rangaistukseksi voitaisiin määrätä 

ainoastaan sakkoa. 
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Uutta rangaistussäännöstä sovellettaisiin esimerkiksi tapauksiin, joissa alaikäinen henkilö yrittää päästä 

ravintolaan tai ostaa alkoholia toisen henkilön henkilöpapereilla. Aloitteiden ja oikeusministeriön 

ehdotuksen lausuntokierroksen perusteella tällainen menettely on varsin yleistä. Menettelyn 

rankaisemattomuutta ilmeisesti käytetään hyväksi. 
 

Vastaava rangaistussäännös oli rikoslain 42 luvun 5 §:ssä vuoden 1999 alkuun asti, jolloin se kumottiin. 

Vääriä tietoja ei anneta esimerkiksi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa, jolloin kysymyksessä olisi 

rangaistava petos. Kysymyksessä olevaa menettelyä voidaan pitää paheksuttavana sen kohdistuessa 

viranomaisen myöntämään asiakirjaan. Väärinkäytöksillä myös vaikeutetaan nuorten suojaamiseen 

liittyvien ikärajasäännösten noudattamista. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että myös muissa maissa 

rangaistaan oikeudellisesti merkityksellisten väärien tietojen antamisesta yksityiselle henkilölle. 
 

Uudella rangaistussäännöksellä pyritään ennen muuta ennalta ehkäisevään vaikutukseen niin, että nuoret 

rangaistusuhan ja asian rikoskäsittelyyn liittyvien ikävyyksien vuoksi pidättäytyisivät kyseisistä teoista 

nykyistä enemmän. Rikoksen selvittäminen edellyttää, että väärinkäytön havaitsevalla on oikeus ottaa 

epäilty kiinni, jotta poliisi saadaan paikalle. Myös paikalle tulevalla poliisilla on oltava mahdollisuus 

ottaa toiselle kuuluva henkilötodistus pois epäillyltä. Tämän vuoksi pakkokeinolakiin ehdotetaan 

muutoksia, joiden mukaan näissä tapauksissa tulisivat kysymykseen jokamiehen kiinniotto-oikeus ja 

henkilöntarkastus. 
 
 
5. Lapsikaappaus 
 

Lapsen huoltosuhteen rikkomattomuuden turvaamisen kannalta ongelmallisia ovat lapsikaappaukset, 

joissa lapsi oikeudettomasti viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne. 

Lapsikaappauksiin on erityisesti niiden lapselle haitallisen luonteen vuoksi pyrittävä puuttumaan 

riittävän tuntuvasti myös rikoslainsäädännön keinoin. 

Eduskunnan käsiteltävänä on 108 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite LA 60/2004 vp, jonka 

mukaan tulisi säätää erityinen lapsikaappausta koskeva rangaistussäännös. Aloitteen mukaan 

enimmäisrangaistuksen tulisi olla kaksi vuotta vankeutta. Oikeusministeriö on lakialoitteesta 

antamassaan lausunnossa todennut, että asia edellyttää laajempaa valmistelua kuin mihin lakialoitteen 

yhteydessä on mahdollista. Tämän valmistelun perusteella ehdotetaan nyt uutta rangaistussäännöstä. Sitä 

koskevia aloitteita ovat tehneet myös muut tahot, joista on erityisesti mainittava ulkoasiainministeriö ja 

Kaapatut lapset ry. 
 

Nykyisin lapsikaappauksesta rangaistaan lapsen omavaltaisena huostaanottona (rikoslain 25 luvun 5 §), 

josta säädetty enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta vankeutta. Lapsikaappausta on pidettävä lapsen 

omavaltaista huostaanottoa moitittavampana tekona. On mahdollista, että lapsikaappaus ei täytä 

ankarammin rangaistavan rikoksen kuten esimerkiksi vapaudenriiston tunnusmerkistöä. Lapsikaappausta 

koskeva erillinen rangaistussäännös on tarpeen havainnollisuudenkin vuoksi. Enimmäisrangaistuksen 

korottamisella voidaan myös edistää lapsi-kaappausrikosten kansallista ja kansainvälistä selvittämistä 

esimerkiksi pakkokeinojen käytön ja rikoksentekijän luovuttamisen suhteen. 
 



 

 

Kysymyksessä oleva rangaistussäännös perustuisi lapsen palauttamista koskevaan kansainvä-

lisoikeudelliseen sääntelyyn, erityisesti lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 5 

luvun säännöksiin. Uuden rangaistussäännöksen soveltamisessa noudatettaisiin rikoslain 1 luvun 

säännöksiä Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta. Säännös koskisi niin tapauksia, joissa lapsi tuodaan 

Suomeen tai jätetään palauttamatta täältä, kuin tapauksia, joissa lapsi viedään Suomesta tai jätetään 

palauttamatta tänne. 
 

Lapsikaappausten sovinnollista selvittämistä ja lapsen etua saattaa joissakin tapauksissa toteuttaa se, että 

kaappaukseen syyllistynyttä ei syytetä tai tuomita rangaistukseen. Näihin näkökohtiin liittyy ehdotettu 

toimenpiteistä luopumissäännös. 
 
 
6. Lakitekniset muutokset 
 

Rikoslakiin ja varsinkin sen 8 lukuun ehdotetaan lisäksi tehtäviksi teknisluonteisia muun lainsäädännön 

muuttumiseen liittyviä muutoksia. Näihin muutostarpeisiin on osittain eduskunnan lakivaliokuntakin 

kiinnittänyt huomiota (LaVM 32/2002 vp). Muutostarpeet liittyvät siihen, että ensi vuoden alussa 

voimaan tulevaa rikoslain uutta 8 lukua ei voitu enää eduskunnassa muuttaa sitä koskevan lain tultua 

uuteen käsittelyyn tasavallan presidentin jätettyä lain vahvistamatta vuonna 2001. Myös Suomen 

talousvyöhykkeestä aiheutuu mainittuja muutostarpeita. 
ULKOASIAINMINISTERIÖ HEL1000-
498 
Oikeudellinen Osasto 
OIK-32 Minna-Kaisa Liukko 03.11.2005 

I/B fa/Utr v 

Lakivaliokunta /4>\ 
 
 
 
 
 
 

Viite 

Asiantuntijakuuleminen 

8.11.2005 Asia 
HE 169/2005 VP laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi; 
lapsikaappaukset 
 
Ulkoasianministeriön osalta hallituksen esitystä (HE 169/2005 vp) on käsitelty siltä osin kuin hallituksen 
esitykseen sisältyvät ehdotukset kuuluvat sen toimivaltaan konsulipalvelulain (498/1999) nojalla. 
 
Ulkoasiainministeriön tehtävät lapsikaappaustapauksissa 
 
Ulkoasiainministeriö hoitaa niitä lapsikaappaustapauksia, joissa lapsi on kaapattu valtioon, joka ei ole 
liittynyt Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen. Ulkoasiainministeriön ja Suomen ulko-
maanedustustojen toimenpiteistä lapsikaappaustapauksissa säädetään konsulipalvelulain (498/1999) 31 § 
ja 32 §:issä. 
 
Konsulipalvelulain 31 §:n mukaan edustusto avustaa lapsen palauttamisessa Suomeen, kun lapsen 
poisvienti Suomesta vieraaseen valtioon tai palauttamatta jättäminen vieraasta valtiosta Suomeen on 
luvatonta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) nojalla eikä lapsen palautta-
mista koskevan asian hoitaminen kuulu muun viranomaisen toimivaltaan lain, asetuksen taikka Suomea 
sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella. 
 
Konsulipalvelulain 32 §:n mukaan edustusto voi avustaa esimerkiksi lapsen olinpaikan ja olosuhteiden 
selvittämisessä, paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavun ja oikeusavustajan saamisessa sekä 
lapsen kotiuttamisessa. Edustuston tulee konsulipalvelulain mukaan kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä 
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edistämään lapsen vapaaehtoista palauttamista ja sovinnollisen ratkaisun aikaansaamista. Mikäli so-
vinnollinen ratkaisu ei ole mahdollinen, edustusto esittää virka-apupyynnön asianomaisen valtion vi-
ranomaisille lapsen palauttamiseksi. 
 
Tällä hetkellä ulkoasiainministeriössä on vireillä 14 lapsikaappaustapausta (tilasto liitteenä). Ulkoasi-
ainministeriön hoidettavana olevissa tapauksissa ei ole käytettävissä kansainvälistä sopimusverkostoa, ja 
tapauksiin tulee sovellettavaksi kansainvälisen oikeuden periaate, jonka mukaan vieraassa valtiossa 
oleskelevaan ja häntä koskevaan asiaan sovelletaan ao. valtion oikeusjärjestystä. Näissä tapauksissa 
joudutaan turvautumaan diplomaattisiin keinoihin asian hoitamiseksi. Lisäksi vireillä olevat lapsikaap-
paustapaukset on esimerkiksi Venäjän kanssa otettu säännöllisesti esille myös poliittisella tasolla. 
 
Kansainvälistä lapsikaappausta koskeva erillinen rangaistussäännös 

Postiosoite 
PL 176 
00161 
Helsinki 
Laivastokatu 
22 

Vaihde 
+358-(0)9-
160 05 
Telefax 
+358-(0}9-
629 840 



 

 

2(2) 
 

Ulkoasiainministeriö on oikeusministeriölle 22.2.2002 päivätyssä kirjelmässä esittänyt, että kansainvälisiä 
lapsikaappaustapauksia koskevaa kriminalisointia tulisi tehostaa. Ulkoasiainministeriö on katsonut, että tilanteissa, 
joissa toinen lapsen huoltajista kaappaa lapsen tietoisesti ulkomaille aikomuksenaan olla palauttamatta lasta 
takaisin tämän asuinpaikkavaltioon, teon rikosoikeudellinen moitittavuus on suurempi kuin niissä tapauksissa, 
joissa lasta ei viedä ulkomaille. Ulkomaille viety lapsi joutuu usein itselleen täysin vieraaseen kulttuuri-ja 
kieliympäristöön. Myös lapsen olinpaikan selvittäminen ja viranomaisten mahdollisuudet avustaa lapsen 
palauttamisessa vaikeutuvat olennaisesti. 
 
Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomessa käytettävissä oleva rangaistusasteikko lapsikaappaus-tapauksissa 
on olennaisesti muita maita lievempi. Useimmissa vertailumaissa lapsikaappauksesta tuomittavan rangaistuksen 
koventamisperusteena käytetään nimenomaan lapsen viemistä asuinvaltionsa rajojen ulkopuolelle. 
 
Lapsikaappauksesta tuomittavan enimmäisrangaistuksen korottaminen on myös tärkeää arvioitaessa poliisin ja 
muiden viranomaisten toimintamahdollisuuksia lapsen palauttamiseksi tämän asuinpaikka-valtioon. Käytännön 
ongelmia on ilmennyt mm. siinä, ettei poliisi ole voinut kansainvälisissä lapsi-kaappaustapauksissa 
etsintäkuuluttaa lapsen kaapannutta vanhempaa kansainvälisessä Schengenin tietojärjestelmässä, koska rikoslain 
25 luvun 5 §:ssä säädelty enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta. 
 
Laissa säädetyn enimmäisrangaistuksen korottamisella ja sillä, että rikoslainsäädäntöön sisällytetään 
kansainvälistä lapsikaappausta koskeva erillinen rangaistussäännös 5 a §, voidaan korostaa lapsikaappausten 
yleistä paheksuttavuutta ja teon yhteiskunnallista moitittavuutta. 
 
Toimenpiteistä luopuminen 
 
Lapsikaappauksesta voitaisiin lakiehdotuksen mukaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos 
rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut lapsen, jos lapsen etu sitä vaatii tai jos siihen on muu erityinen syy. 
Lapsikaappausta koskevan erityisen toimenpiteistä luopumissäännöksen säätämistä rikoslakiin voidaan pitää 
perusteltuna. Erillisellä säännöksellä korostetaan toimenpiteistä luopumisen merkitystä lapsikaappaustapauksissa. 
Erillinen säännös voi olla myös omiaan edistämään lapsen vapaaehtoista palauttamista ja sovintoratkaisun 
löytymistä lapsen huoltajien välillä. Lapsen vapaaehtoinen palauttaminen ja sovintoratkaisun löytyminen ovat 
yleensä näissä tapauksissa myös aina lapsen edun kannalta paras ratkaisu. 
 
Edellä kerrotun perusteella ulkoasiainministeriö pitää kannatettavana, että hallituksen esityksessä säädetään 
rikoslain 25 luvun 5 §:stä erillinen kansainvälistä lapsikaappausta koskeva rangaistussäännös, jossa 
enimmäisrangaistuksen määräksi on säädetty kaksi vuotta vankeutta ja että lapsikaappausten osalta säädetään 
erityinen toimenpiteistä luopumissäännös. 
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LAPSIKAAPPAUSTAPAUKSET 2005 
 

Maa Vireillä 
olevat 

Vireille 
tulleet 
2005 

Lapsia Päättyneet 
2005 

tuntematon 1  1  
tuntematon 1  1  
Irak  1 1  
Irak 1  1  
Egypti 1  1  
Tunisia 1    
Tunisia 1  1  
Marokko 1  P i  
Venäjä 1  1  
Venäjä 1  1  
Venäjä  1 1  
Ranska (OM) 1  1  
Intia 1  1 1 
Israel (OM) 1  1  
     
Yhteensä 12 2 15 1 
Kaikki 2005  14   
LAPSIKAAPPAUSTAPAUKSET 2004 
 

Maa Vireillä Vireille Lapsia Päättyneet 
 olevat tulleet 2004  2004 
tuntematon 1  1  
tuntematon 1  1  
Irak 1  1  
Egypti 1  1  
Tunisia 1    
Tunisia 1  1  
Marokko 1  1  
Venäjä 1  1  
Venäjä 1  1  
Venäjä  1. 1 1 
Ranska  1 1  
Israel  1 1  
Intia  1 1  
     
Yhteensä 9 4 14 1 
Kaikki 2004  13   



 

 

VALTAKUNNAN5YYTTÄJÄNVIRAST0 7.11.2005 Dnro 65/61/05 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 

Viite: Hallituksen esitys HE 169/2005 vp Asia: Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto hallituksen 

esityksestä HE 169/2005 vp 
 
 
Valtakunnansyyttäjänvirasto hyväksyy hallituksen esityksen pääosin. 

Eräiden yksittäisten kysymysten osalta esitän kuitenkin seuraavaa. 

Rikoslain 8 luvun 1 §:n 5 momentti 

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeuden erityisen 
vanhentumisajan osalta hallituksen esityksessä on esitetty varteenotettavia 
perusteita sille, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeus 
vanhentuisi aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää 
kaksikymmentäkahdeksan vuotta. 
 
Säännöksen keskeisenä perusteena on pyrkimys siihen, että uhrilla on 
riittävä ja kohtuullinen aika vielä täysi-ikäiseksi tulemisensa jälkeen ryhtyä 
toimenpiteisiin rikoksentekijän saattamiseksi syytteeseen. Tavoite on 
kannatettava. Hallituksen esityksessä esitetyn kansainvälisen vertailun 
mukaan tällaista lainsäädäntöä on vertailumaissa. 
 
Lähtökohtaisesti syyteoikeuden vanhentumisaikojen systematisoinnin pitäisi 
olla mahdollisimman selvä, yksinkertainen ja johdonmukainen. Tällaisena 
voidaan pitää rikosten enimmäisrangaistusten ja tekoaikojen perusteella 
määräytyvää vanhentumisaikasäännöstöä. Mitä enemmän kehitellään 
erilaisilla perusteilla erilaisia erityisiä vanhentumisaikoja sitä suurempi vaara 
on, että säännösten soveltamisessa päädytään epäjohdonmukaiseen 
lopputulokseen. Tämänkin ehdotetun säännöksen kohdalla voidaan 
havaita, että on vaikea säätää sellaista säännöstä, jolla saavutettaisiin sen 
tavoitteet, mutta joka ei olisi kuitenkin hieman epäjohdonmukainen. Tältä 
osin esitys on parempi kuin hallituksen esityksen luonnos, jonka perusteella 
koko vanhentumisjärjestelmän kannalta epäjohdonmukaisten lopputulosten 
mahdollisuus oli suurempi kuin nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen 
esityksessä. 

H Albertinkatu 25 A PL 333 
00181 HELSINKI 

» Puh 010 3620 800 
Fax 010 3620 888 

Mikäli vastaaja syyllistyy alle kahdeksan vuotiaiden lasten A:n tappoon ja 
B:hen kohdistuneeseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, syyteoikeus 
taposta vanhentuu aikaisemmin kuin lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. 
 
Asianomistajan kahdenkymmenenkahdeksan vuoden ikään liittyvällä 
erityisellä syyteoikeuden vanhentumisajalla on merkitystä lähinnä 
kysymyksessä olevien lievimpien rikosten kohdalla, koska niiden 
tavanomainen syyteoikeuden vanhentumisaika on kymmenen vuotta. Sitä 
vastoin vakavimpien rikosten eli törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen 
seksuaalisen hyväksikäytön osalta tavanomainen syyteoikeuden 
vanhentumisaika on kaksikymmentä vuotta, joten erityinen vanhentumisaika 
tulisi koskemaan vain rikoksia, jotka ovat kohdistuneet kahdeksaa vuotta 
nuorempaan lapseen. Juuri näin nuoriin lapsiin kohdistuneissa rikoksissa 
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näyttövaikeudet yli kahdenkymmenen vuoden kuluttua ovat erittäin suuret. 
Voidaan siis olettaa, ettei erityisellä vanhentumisajalla olisi juurikaan 
merkitystä näiden vakavampien rikosten käsittelyssä. 
 
Syyttäjälaitoksen taholta on syytä muistuttaa yleisestikin siitä hallituksen 
esityksessäkin todetusta tosiasiasta, että luotettavan selvityksen saaminen 
rikoksesta on usein sitä vaikeampaa mitä pitempi aika on kulunut teosta. 
Kysymyksessä olevien rikosten syyteoikeuden vanhentumisajat ovat jo nyt 
tähän nähden pitkiä. Jos oikeudenkäynti tapahtuu esimerkiksi 22 vuoden 
kuluttua tapahtumasta, asianomistaja ja vastaaja ovat hyvin erilaisia ihmisiä 
kuin teon tapahtuma-aikana ja heidän muistikuvansa tapahtumista ovat 
heikentyneet ja ehkä muuttuneet. Luotettavan selvityksen saaminen 
asianosaisia kuulemalla oikeudenkäynnissä on vaikeaa. Vielä vaikeampaa 
se on syyteharkinnassa heidän kuulustelukertomuksiaan lukemalla. 

 
 

Rikoslain 8 luvun 19 §  Hallituksen esitys on kirjoitettu avoimesti siten, että tässä eräiden 
säännösten ajallista soveltuvuutta koskevassa säännöksessä ehdotettuun 
poikkeamiseen rikoslaissakin säädetystä lievemmän lain periaatteesta on 
helppo suhtautua torjuvasti pelkästään säännöksen perustelut lukemalla. 
 
Perustuslain 8 §:n mukaan rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa 
rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 
 
Rikoslain 3 luvun 2 §:n (515/2003) 1 momentin mukaan rikokseen 
sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. 
 
Saman pykälän 2 momentissa säädetään, että jos tuomittaessa on 
voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan kuitenkin uutta 
lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen. 
 
Perustuslain tasoiset taannehtivan rikoslain kielto ja lievemmän lain 
periaate edustavat korkeita arvoja rikosoikeusjärjestelmässämme. Tässä 
tapauksessa on ehdotettu poikkeamista näistä perustuslain tasoisista 
arvoista sillä perusteella, että näin korostettaisiin kysymyksessä   olevien    
rikosten   erityistä paheksuttavuutta. 
Ehdotetulla säännöksellä ei tietenkään olisi ennalta estävää vaikutusta, 
koska epäillyt rikokset olisivat tapahtuneet jo ennen säännöksen 
säätämistä, joten kysymys olisi teon jälkeen heränneen paheksunnan 
osoittamisesta. Erityinen vanhentumisaika on perusteltavissa tavoitteella 
parantaa rikosten selvittämismahdollisuuksia. 
 
Ehdotettu säännös merkitsisi sitä, että jos vastaaja olisi syyllistynyt vuonna 
1999 kahdeksan vuotiaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, 
tekohetkellä voimassa olleen lievemmän lain periaatteen mukaan 
syyteoikeus vanhentuisi vuonna 2009, mutta ehdotetun säännöksen 
mukaan syyteoikeus vanhentuisikin vasta vuonna 2019, joten poliisi voisi 
alkaa tutkia asiaa vielä esimerkiksi vuonna 2015. 
 
Voidaan olettaa, ettei montaa tämän ehdotetun säännöksen soveltamisalan 
piiriin kuuluvaa asiaa ilmaantuisi. Esityksessä on esitetty perusteita, joiden 
mukaan ehdotettu säännös ei olisi ihmisoikeusperiaatteiden vastainen. 
Minulla ei ole mahdollisuutta ottaa tähän kantaa varatussa ajassa, mutta 
mielestäni ehdotettu säännös on kuitenkin ihmisoikeusmyönteisesti asiaa 
arvioiden hyvin kyseenalainen. Tekohetken lainsäädännön mukaan 
vastaajaa ei olisi voitu tuomita rangaistukseen yli kymmenen vuotta teon 
jälkeen nostetun syytteen perusteella, mutta nyt ehdotetaan, että teon 
jälkeen säädetyn lain mukaan vastaaja voitaisiin tuomita rangaistukseen. 
Tekohetken laki olisi siten lievempi, mutta ehdotuksen mukaan tuomitsemis-
hetken lakia olisi kuitenkin sovellettava. Jälkikäteinen paheksunnan 
osoittaminen säännöksen tarkoittamissa tapauksissa ehkä muutamalle 
vastaajalle yli kymmenen vuoden takaisista teoista ei ole niin tärkeää, että 
sen toteuttamiseksi olisi syytä nakertaa rikosoikeudellisen järjestelmämme 
perusteita. Vastustan siis ehdotettua taannehtivaa lainsäädäntöä. 

 
Rikoslain 25 luvun 5a § Ehdotuksessa on käsitelty ehdotetun lapsikaappaussäännöksen 

soveltamisalaa laajasti. Osa niistä rikoksista, jotka nykyään arvostellaan 
lapsen omavaltaisina huostaanottoina, olisi ehdotetun säännöksen mukaisia 
lapsikaappauksia. Ehdotuksessa on sivulla 37 todettu, että lapsikaappaus ei 
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välttämättä täytä omavaltaista huostaanottoa ankarammin rangaistavien 
rikosten tunnusmerkistöä. 
 
Syyttäjäntoiminnassa on kuitenkin jo voimassa olevaa lakia tulkittu siten, 
että ainakin osa ehdotetun lapsikaappaussäännöksen tarkoittamista 
tilanteista tulee arvioitaviksi vapaudenriistoina tai törkeinä 
vapaudenriistoina. Nuoren lapsen vieminen ulkomaille huoltajan huostasta 
myös lapsen toisen vanhemman tekemänä voisi täyttää vapaudenriiston tai 
törkeän vapaudenriiston tunnusmerkistön. Näin ollen, vaikkakin ehdotetulla 
säännöksellä on selkeyttävä vaikutus, sen itsenäinen soveltamisala voi 
muodostua melko suppeaksi. Nykytilanteeseen verrattuna ehdotuksessa 
esitettyjen perustelujen mukaan säännös näyttäisi ankaroittavan ainakin 
sellaisten tapausten arvioimista, joissa 12-15 vuotias lapsi on antanut 
suostumuksen ulkomaille viemiseen tai jäämiseen. Nuorempien lasten 
kohdalla kysymys voisi olla vapaudenriistorikoksesta. Toisaalta 
oikeuskirjallisuudessa on jo nyt todettu, että sen salliminen, että lapsi 
päättää kypsän harkinnan päätteeksi muuttaa toisen vanhemman luokse, ei 
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voine olla rangaistavaa edes lapsen omavaltaisena huostaanottona. 
 
 

Ehdotuksessa on esitetty sivulla 44, 46,47, 55 että ehdotetun lapsi-
kaappauksen tunnusmerkistö ei sisältyisi minkään muun rikoksen 
tunnusmerkistöön. Esityksen sivulla 47 on todettu, että käsitys 
lapsikaappausta koskevan rangaistussäännöksen suhteesta vapau-
denriistorikoksia koskeviin ja muihinkin rangaistussäännöksiin perustuu 
siihen, että lapsikaappauksen oikeudettomuus liittyisi lapsen tosiasiallisen 
huoltosuhteen rikkomiseen eikä lapseen kohdistuvaan vapaudenriistoon. 
 
Tältä osin totean, että näin yksityiskohtainen oikeushyvä- ja suoje-
luobjektijaottelu ei varauksettomasti sovellu tähän tilanteeseen. Nimittäin 
lapseen kohdistuvassa vapaudenriistorikoksessa oikeudenkäymiskaaren 12 
luvun 1 §:n mukaisesti alaikäisen asianomistajan puhevaltaa käyttää 
huoltaja tai muu laillinen edustaja. Siten lapseen kohdistunut 
vapaudenriistorikos kohdistuu samalla lapsen huoltajaan tai muuhun 
lailliseen edustajaan eikä huoltosuhteen loukkaamiselle jää juurikaan 
itsenäistä soveltamisalaa. Lapsikaappauksen tunnusmerkistöön ei näytä 
sisältyvän sellaisia seikkoja, joiden johdosta vapaudenriistorikoksen 
tunnusmerkistön täyttävä teko tulisi ankarammin arvioitavaksi siksi, että 
teko täyttää myös lapsikaappauksen tunnusmerkistön. Kysymys lienee tältä 
osin päällekkäisestä sääntelystä, ellei sitten vapaudenriistorikoksen 
kohdistumista nimenomaan lapseen, katsota sellaiseksi erityispiirteeksi, 
jonka johdosta teko olisi arvioitava myös lapsikaappauksena. Tilanne olisi 
silloin vastaava kuin seksuaalirikoksissa. 
 
 
 

Valtionsyyttäjä 
 



 

 

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRAST
O 
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Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 
 

Viite: Hallituksen esitys HE 169/2005 vp 
 
Asia: Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto hallituksen esityksestä HE 169/2005 vp 

 
 

Valtakunnansyyttäjänvirasto hyväksyy hallituksen esityksen pääosin. 

Eräiden yksittäisten kysymysten osalta esitän kuitenkin seuraavaa. 

Rikoslain 8 luvun 1 §:n 5 momentti 

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeuden erityisen 
vanhentumisajan osalta hallituksen esityksessä on esitetty varteenotettavia 
perusteita sille, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeus 
vanhentuisi aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää 
kaksikymmentäkahdeksan vuotta. 
 
Säännöksen keskeisenä perusteena on pyrkimys siihen, että uhrilla on 
riittävä ja kohtuullinen aika vielä täysi-ikäiseksi tulemisensa jälkeen ryhtyä 
toimenpiteisiin rikoksentekijän saattamiseksi syytteeseen. Tavoite on 
kannatettava. Hallituksen esityksessä esitetyn kansainvälisen vertailun 
mukaan tällaista lainsäädäntöä on vertailumaissa. 
 
Lähtökohtaisesti syyteoikeuden vanhentumisaikojen systematisoinnin pitäisi 
olla mahdollisimman selvä, yksinkertainen ja johdonmukainen. Tällaisena 
voidaan pitää rikosten enimmäisrangaistusten ja tekoaikojen perusteella 
määräytyvää vanhentumisaikasäännöstöä. Mitä enemmän kehitellään 
erilaisilla perusteilla erilaisia erityisiä vanhentumisaikoja sitä suurempi vaara 
on, että säännösten soveltamisessa päädytään epäjohdonmukaiseen 
lopputulokseen. Tämänkin ehdotetun säännöksen kohdalla voidaan havaita, 
että on vaikea säätää sellaista säännöstä, jolla saavutettaisiin sen 
tavoitteet, mutta joka ei olisi kuitenkin hieman epäjohdonmukainen. Tältä 
osin esitys on parempi kuin hallituksen esityksen luonnos, jonka perusteella 
koko vanhentumisjärjestelmän kannalta epäjohdonmukaisten lopputulosten 
mahdollisuus oli suurempi kuin nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen 
esityksessä. 

H Albertinkatu 25 A PL 333 
00181 HELSINKI 

8 Puh 010 3620 800 Fax 010 
3620 888 
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Mikäli vastaaja syyllistyy alle kahdeksan vuotiaiden lasten A:n tappoon ja 
B:hen kohdistuneeseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, syyteoikeus 
taposta vanhentuu aikaisemmin kuin lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. 
 
Asianomistajan kahdenkymmenenkahdeksan vuoden ikään liittyvällä 
erityisellä syyteoikeuden vanhentumisajalla on merkitystä lähinnä 
kysymyksessä olevien lievimpien rikosten kohdalla, koska niiden 
tavanomainen syyteoikeuden vanhentumisaika on kymmenen vuotta. Sitä 
vastoin vakavimpien rikosten eli törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen 
seksuaalisen hyväksikäytön osalta tavanomainen syyteoikeuden 
vanhentumisaika on kaksikymmentä vuotta, joten erityinen vanhentumisaika 
tulisi koskemaan vain rikoksia, jotka ovat kohdistuneet kahdeksaa vuotta 
nuorempaan lapseen. Juuri näin nuoriin lapsiin kohdistuneissa rikoksissa 
näyttövaikeudet yli kahdenkymmenen vuoden kuluttua ovat erittäin suuret. 
Voidaan siis olettaa, ettei erityisellä vanhentumisajalla olisi juurikaan 
merkitystä näiden vakavampien rikosten käsittelyssä. 
 
Syyttäjälaitoksen taholta on syytä muistuttaa yleisestikin siitä hallituksen 
esityksessäkin todetusta tosiasiasta, että luotettavan selvityksen saaminen 
rikoksesta on usein sitä vaikeampaa mitä pitempi aika on kulunut teosta. 
Kysymyksessä olevien rikosten syyteoikeuden vanhentumisajat ovat jo nyt 
tähän nähden pitkiä. Jos oikeudenkäynti tapahtuu esimerkiksi 22 vuoden 
kuluttua tapahtumasta, asianomistaja ja vastaaja ovat hyvin erilaisia ihmisiä 
kuin teon tapahtuma-aikana ja heidän muistikuvansa tapahtumista ovat 
heikentyneet ja ehkä muuttuneet. Luotettavan selvityksen saaminen 
asianosaisia kuulemalla oikeudenkäynnissä on vaikeaa. Vielä vaikeampaa 
se on syyteharkinnassa heidän kuulustelukertomuksiaan lukemalla. 

 
 

Rikoslain 8 luvun 19 §  Hallituksen esitys on kirjoitettu avoimesti siten, että tässä eräiden 
säännösten ajallista soveltuvuutta koskevassa säännöksessä ehdotettuun 
poikkeamiseen rikoslaissakin säädetystä lievemmän lain periaatteesta on 
helppo suhtautua torjuvasti pelkästään säännöksen perustelut lukemalla. 
 
Perustuslain 8 §:n mukaan rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa 
rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 
 
Rikoslain 3 luvun 2 §:n (515/2003) 1 momentin mukaan rikokseen 
sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. 
 
Saman pykälän 2 momentissa säädetään, että jos tuomittaessa on 
voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan kuitenkin uutta 
lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen. 
 
Perustuslain tasoiset taannehtivan rikoslain kielto ja lievemmän lain 
periaate edustavat korkeita arvoja rikosoikeusjärjestelmässämme. Tässä 
tapauksessa on ehdotettu poikkeamista näistä perustuslain tasoisista 
arvoista sillä perusteella, että näin korostettaisiin kysymyksessä   olevien   
rikosten   erityistä paheksuttavuutta. 
Ehdotetulla säännöksellä ei tietenkään olisi ennalta estävää vaikutusta, 
koska epäillyt rikokset olisivat tapahtuneet jo ennen säännöksen säätämistä, 
joten kysymys olisi teon jälkeen heränneen paheksunnan osoittamisesta. 
Erityinen vanhentumisaika on perusteltavissa tavoitteella parantaa rikosten 
selvittämismahdollisuuksia. 
 
Ehdotettu säännös merkitsisi sitä, että jos vastaaja olisi syyllistynyt vuonna 
1999 kahdeksan vuotiaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, 
tekohetkellä voimassa olleen lievemmän lain periaatteen mukaan 
syyteoikeus vanhentuisi vuonna 2009, mutta ehdotetun säännöksen 
mukaan syyteoikeus vanhentuisikin vasta vuonna 2019, joten poliisi voisi 
alkaa tutkia asiaa vielä esimerkiksi vuonna 2015. 
 
Voidaan olettaa, ettei montaa tämän ehdotetun säännöksen soveltamisalan 
piiriin kuuluvaa asiaa ilmaantuisi. Esityksessä on esitetty perusteita, joiden 
mukaan ehdotettu säännös ei olisi ihmisoikeusperiaatteiden vastainen. 
Minulla ei ole mahdollisuutta ottaa tähän kantaa varatussa ajassa, mutta 
mielestäni ehdotettu säännös on kuitenkin ihmisoikeusmyönteisesti asiaa 
arvioiden hyvin kyseenalainen. Tekohetken lainsäädännön mukaan 
vastaajaa ei olisi voitu tuomita rangaistukseen yli kymmenen vuotta teon 



 

 

jälkeen nostetun syytteen perusteella, mutta nyt ehdotetaan, että teon 
jälkeen säädetyn lain mukaan vastaaja voitaisiin tuomita rangaistukseen. 
Tekohetken laki olisi siten lievempi, mutta ehdotuksen mukaan tuomitsemis-
hetken lakia olisi kuitenkin sovellettava. Jälkikäteinen paheksunnan 
osoittaminen säännöksen tarkoittamissa tapauksissa ehkä muutamalle 
vastaajalle yli kymmenen vuoden takaisista teoista ei ole niin tärkeää, että 
sen toteuttamiseksi olisi syytä nakertaa rikosoikeudellisen järjestelmämme 
perusteita. Vastustan siis ehdotettua taannehtivaa lainsäädäntöä. 

 
Rikoslain 25 luvun 5a § Ehdotuksessa on käsitelty ehdotetun lapsikaappaussäännöksen 

soveltamisalaa laajasti. Osa niistä rikoksista, jotka nykyään arvostellaan 
lapsen omavaltaisina huostaanottoina, olisi ehdotetun säännöksen mukaisia 
lapsikaappauksia. Ehdotuksessa on sivulla 37 todettu, että lapsikaappaus ei 
välttämättä täytä omavaltaista huostaanottoa ankarammin rangaistavien 
rikosten tunnusmerkistöä. 
 
Syyttäjäntoiminnassa on kuitenkin jo voimassa olevaa lakia tulkittu siten, 
että ainakin osa ehdotetun lapsikaappaussäännöksen tarkoittamista 
tilanteista tulee arvioitaviksi vapaudenriistoina tai törkeinä 
vapaudenriistoina. Nuoren lapsen vieminen ulkomaille huoltajan huostasta 
myös lapsen toisen vanhemman tekemänä voisi täyttää vapaudenriiston tai 
törkeän vapaudenriiston tunnusmerkistön. Näin ollen, vaikkakin ehdotetulla 
säännöksellä on selkeyttävä vaikutus, sen itsenäinen soveltamisala voi 
muodostua melko suppeaksi. Nykytilanteeseen verrattuna ehdotuksessa 
esitettyjen perustelujen mukaan säännös näyttäisi ankaroittavan ainakin 
sellaisten tapausten arvioimista, joissa 12-15 vuotias lapsi on antanut 
suostumuksen ulkomaille viemiseen tai jäämiseen. Nuorempien lasten 
kohdalla kysymys voisi olla vapaudenriistorikoksesta. Toisaalta 
oikeuskirjallisuudessa on jo nyt todettu, että sen salliminen, että lapsi 
päättää kypsän harkinnan päätteeksi muuttaa toisen vanhemman luokse, ei 

voine olla rangaistavaa edes lapsen omavaltaisena huostaanottona. 
 
 

Ehdotuksessa on esitetty sivulla 44, 46,47, 55 että ehdotetun lapsi-
kaappauksen tunnusmerkistö ei sisältyisi minkään muun rikoksen 
tunnusmerkistöön. Esityksen sivulla 47 on todettu, että käsitys 
lapsikaappausta koskevan rangaistussäännöksen suhteesta vapau-
denriistorikoksia koskeviin ja muihinkin rangaistussäännöksiin perustuu 
siihen, että lapsikaappauksen oikeudettomuus liittyisi lapsen tosiasiallisen 
huoltosuhteen rikkomiseen eikä lapseen kohdistuvaan vapaudenriistoon. 
 
Tältä osin totean, että näin yksityiskohtainen oikeushyvä- ja suoje-
luobjektijaottelu ei varauksettomasti sovellu tähän tilanteeseen. Nimittäin 
lapseen kohdistuvassa vapaudenriistorikoksessa oikeudenkäymiskaaren 12 
luvun 1 §:n mukaisesti alaikäisen asianomistajan puhevaltaa käyttää 
huoltaja tai muu laillinen edustaja. Siten lapseen kohdistunut 
vapaudenriistorikos kohdistuu samalla lapsen huoltajaan tai muuhun 
lailliseen edustajaan eikä huoltosuhteen loukkaamiselle jää juurikaan 
itsenäistä soveltamisalaa. Lapsikaappauksen tunnusmerkistöön ei näytä 
sisältyvän sellaisia seikkoja, joiden johdosta vapaudenriistorikoksen 
tunnusmerkistön täyttävä teko tulisi ankarammin arvioitavaksi siksi, että 
teko täyttää myös lapsikaappauksen tunnusmerkistön. Kysymys lienee tältä 
osin päällekkäisestä sääntelystä, ellei sitten vapaudenriistorikoksen 
kohdistumista nimenomaan lapseen, katsota sellaiseksi erityispiirteeksi, 
jonka johdosta teko olisi arvioitava myös lapsikaappauksena. Tilanne olisi 
silloin vastaava kuin seksuaalirikoksissa. 
 
 
 

Valtionsyyttäjä 
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Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhentumisajan pidentäminen 
 
Esityksessä ehdotetaan eräiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
syyteoikeuden vanhentumisajan pidentämistä niin, että asianomistajalla on täysi-
ikäisyyden saavutettuaan vielä kymmenen vuoden pituinen aika vaatia tekijälle 
rangaistusta. Esitys on hyvin perusteltu, säädösehdotus rakenteeltaan selkeä ja 
lainmuutos paikallaan. Syyte voidaan esityksen mukaan nostaa kymmenen vuoden 
kuluessa täysi-ikäisyydestä, joten aikaa teosta syytteen nostamiseen voi kulua hyvin 
kauan. Esityksessä on selostettu tästä aiheutuvia ongelmia. Luotettavan selvityksen 
hankkiminen hyvin vanhoista tapahtumista on tutkintatekniikan edistyksestä 
huolimatta hankalaa ja selvitykseen tulee väistämättä oikeusturvan kannalta 
valitettavaa epävarmuutta. Henkilötodistelulla on olennainen merkitys 
tämänlaatuisissa asioissa. Sellaisen todistelun luotettavuuden on havaittu 
vähenevän voimakkaasti ajan kulumisen myötä. Kun rikoksen selvittäminen tästä 
syystä vaikeutuu, vaikeutuminen koituu rikosoikeudellisen syyttömyysolettaman 
vuoksi syytetyn eduksi. Asianomistajan kannalta myönteiseen tulokseen voidaan 
päästä vain jos syytekynnys ensin ylittyy (todennäköisiä syitä syyllisyyteen on 
olemassa) ja tuomioistuin sen jälkeen katsoo, ettei ole varteenotettavaa epäilyä 
syyllisyydestä. Syytteen hylkäävä ratkaisu aiheuttaa asianomistajalle mielipahaa ja 
hankaluutta, jonka vuoksi tilanne voi olla huonompi kuin jos syyteoikeus 
todettaisiin jo aluksi menetetyksi. Vastaajan oikeusturvan tarve ei myöskään ole 
kokonaan sivuutettavissa. Syyteoikeuden vanhentuminen on aiheellista kytkeä 
asianomistajan täysi-ikäiseksi tuloon, mutta erityisen vanhentumisajan kesto voisi 
hyvin olla ehdotettua lyhyempikin, esimerkiksi viisi vuotta. 

 

Toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttö 
 

Vuonna 1999 kumotussa rikoslain 42 luvun 5 §:n säännöksessä säädettiin 
rangaistus 'henkilölle, joka erehdyttääkseen yksityistä henkilöä käyttää 

 



 

 

toisen passia, työtodistusta tai muuta sen kaltaista todistusta'. Säännös kumottiin 
seuraavin perusteluin (HE 6/1997 vp s. 192): 'Pykälässä kuvattu epärehellisyys 
liittyy käytännössä yleensä jonkin muun rikoksen tekemiseen'. - 'Itsenäistä 
merkitystä pykälällä voi olla esimerkiksi silloin, kun passia tai henkilötodistusta 
vaaditaan henkilön iän varmistamiseksi tarjottaessa tiettyä ikää edellyttäviä 
palveluita.' - 'Muunlaisessa erehdyttämisessä voi olla kysymys esimerkiksi pääsyn 
hankkimisesta ravintolaan, johon pääsylle ravintolanpitäjä on asettanut ikärajan, 
taikka tupakan tai alkoholin ostamisesta alaikäisenä toisen henkilöllisyysasiakirjoja 
käyttäen. Kaikkeen tämäntyyppiseen erehdyttämiseen ei ole tarpeen kohdistaa 
rangaistusuhkaa. Jos säännöksissä kuvattu menettely on jossakin erityistapauksessa 
perusteltua säätää rangaistavaksi, rangaistussäännös olisi jo säännösten 
havaittavuuden ja informatiivisuuden vuoksi syytä sijoittaa asianomaista toimintaa 
koskevaan yhteyteen, kuten alkoholilakiin.' 
 
Ehdotus vastaa, pienellä muodollisella lisäyksellä, täysin vuonna 1999 kumottua 
säännöstä. Aloite kriminalisoinnin uudelleen virittämisestä on lähtenyt osin 
ravintolayrittäjien, osin paikallisesta aloitteesta. On huomattava, ettei 
rangaistavaksi esitetyllä teolla tavoitella hyötyä eikä kyseessä ole väärennetty 
henkilökortti. - Ravintola-alan yrittäjät ovat valvontavastuussa nuorista 
asiakkaistaan. Huolta on mahdollisesti tunnettu enemmän yrittäjän 
anniskeluoikeuden vaarantumisen uhasta kuin nuorten alkoholinkäytöstä. Nuorten 
vanhemmille kasvattajina kuuluu myös vastuuta alaikäisten lastensa menettelystä. 
Tätä vastuuta ei tulisi lainsäädännöllä siirtää kaupallisilta yrityksiltä ja 
vanhemmilta suojeltaville lapsille itselleen. 
 
Kriminalisointi tarkoittaisi käytännössä vain alle 18-vuotiaiden nuorten 
rankaisemista varsin vähäisestä rikkeestä. Rangaistuksella saattaa nuoren kannalta 
kuitenkin olla suuri merkitys. Monella ammattialalla, esimerkiksi poliisikouluun 
haettaessa vaaditaan poliisin luotettavuuslausunto, jossa selviävät myös sakot. 
Kiinniotto-oikeuden ulottamista tämänlaatuiseen tekoon on pidettävä liioiteltuna 
keinona. 
 
Säädöksen tarpeellisuuutta on syytä vielä harkita. 

Käräjätuomari Helena Salo-Pankakoski 
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Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhentuminen 
 
 

Lapsen oikeuksien kannalta on kannatettavaa, että syyteoikeutta tietyistä lapseen 
kohdistuvista seksuaalirikoksista pidennetään. Tämä tuo kuitenkin lukuisia ongelmia 
syyttäjäntoimen käytännöllisen hoitamisen kannalta. Mikäli tällaisesta rikoksesta on 
jo kulunut kymmeniä vuosia, on niiden tutkiminen ja syytteeseen saattaminen varsin 
pulmallista. Miten tällaiseen rikokseen saadaan riittävä näyttö syyttämiskynnyksen 
ja tuomitsemiskynnyk-sen ylittämiseksi, kun jo nykytilanteessa on suuria vaikeuksia 
saada langettava tuomio. Se seikka, että syytteen nostoaikaa pidennetään, ei 
välttämättä ole tae siitä, että näitä rikoksia saadaan oikeuden arvioitaviksi. Vaikka 
esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle suodaankin nyt pitkä aikarikoksen syyt-
teeseen saattamiseksi, saattaa hyvinkin olla niin, että tutkinnassa ei saada 
asianomistajan oman kertomuksen ylittävää näyttöä. Tällöin päädyttäisiin useissa 
tapauksissa syyttämättäjättämispäätökseen, mitä ei suinkaan ole pidettävä suotavana 
rikoksen asianomistajan kannalta. 
 
Osittain ongelmallisena näemme myös sen, että lapseen kohdistuvat henkirikokset ja 
pahoinpitelyrikokset vanhenisivat "normaalissa" aikataulussa. Mitä tulee ehdotetun 
vanhentumissäännöstön soveltamiseen taannehtivasti jo vuonna 1999 tai sen jälkeen 
tehtyihin rikoksiin, ei virasto pidä tällaista sääntelyä tarpeellisena, koska 1.1.2006 
voimaan tulevassa rikoslain 8 luvussa ei ole muitakaan siirtymäsäännöksiä. 
Uskomme tässäkin tapauksessa tultavan hyvin toimeen ilman taannehtivaa 
säännöstä. 
 

Lapsikaappaus 
 
 

Ehdotettu lapsikaappausta koskeva kriminalisointi on tärkeä, koska lapsen 
omavaltaista huostaanottoa koskeva kriminalisointi on riittämätön useissa 
tapauksissa jo senkin vuoksi, ettei pakkokeinoja voida tällöin soveltaa. 
 
Ongelmallista tullee olemaan se, että rikos täyttyy vasta kun lapsi on viety maasta. 
Rikoksen tutkinnassa ja syytteeseen saattamisessa tulee huomattavia viiveitä sen 
johdosta, että rikoksentekijään täytyy soveltaa mahdollisesti luovuttamismenettelyä 
ja pakkokeinoja ennen kuin esitutkinta saadaan edes käyntiin. Tämän vuoksi olisi 
ehkä vielä harkittava sellaista mahdollisuutta, että yritys rinnastettaisiin täytettyyn 
tekoon. Vaikkakin rikoksen eteneminen yritysasteelle olisi mahdollisesti 
tulkinnallisesti ongelmallista, ovat nämä ongelmat kuitenkin pieniä verrattuna yllä 
esitettyyn tilanteeseen. Onko 
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ehdotetun pykälän 1 momentin 2 kohtaan kirjoitettava sellaisenaan uudelleen lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 32 §:n 1 momentin 2 kohta? 
Mielestämme se monimutkaistaa säännöstä. Tältä osin koemme lakialoitteen 
60/2004 vp tekstin selkeämmäksi. 
 
Erillisen toimenpiteistä luopumista koskevan säännöksen sijoittaminen rikoslain 25 
lukuun on mielestämme tarpeetonta siihen nähden, että esityksen perusteluissa on 
viitattu mm. asianosaisten sopimiseen. Laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa on 
varsin kattava yleissäännös, 1 luvun 8 §:n 2 kohta, jonka perusteella voitaisiin 
kohtuussyistä jättää syyte nostamatta. 
 
 
 

Toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttö 
 
 
 
 
Kriminalisoinnin näemme tarpeellisena, koska etenkin nuorille, jotka useimmin 
syyllistynevät tähän rikokseen, on mielestämme annettava signaali, joka paheksuu 
väärän henkilötodistuksen käyttöä. 
 
Liian pitkiä rikosnimikkeitä olisi käsityksemme ja myös esityksen perustelujen 
mukaan mukaan vältettävä. Pidämme kuitenkin jo ehdotettuakin nimikettä liian 
pitkänä. Tyypillisissä rangaistusmääräysmenettelyn piiriin kuuluvien rikosten 
nimikkeen tulisi olla lyhyt ja selkeä. Pelkkä henkilötodistuksen väärinkäyttö olisi 
riittävä, koska rikoksen tunnusmerkistössä on tarkemmin selvitetty sen sisältö. 
Rikoksen sijoittaminen viranomaisia vastaan tehtyjä rikoksia koskevaan 16 lukuun 
tuntuu epäjohdonmukaiselta, olkoonkin, että kriminalisointi koskee viranomaisen 
myöntämän todistuksen väärinkäyttöä. Mielestämme luontevampi sijoituspaikka 
olisi yleistä järjestystä vastaan tehtyjä rikoksia koskeva 17 luku. 
 
Jotta kriminalisointi saataisiin toimivaksi, on välttämätöntä, että siihen liitetään 
kiinniotto-oikeus ja henkilöntarkastusoikeus. 
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HE 169/2005 vp 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI 
SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
1. Yleistä 

 
Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta lausuntoa 
hallituksen esityksestä (HE 169/2005 vp) eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi syyteoikeuden vanhentumista koskevia 
säännöksiä sekä lisättäväksi rikoslakiin toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttöä ja 
lapsikaappausta koskevat rangaistussäännökset. Lisäksi ehdotetaan eräitä teknisiä 
muutoksia ja kumottavaksi nuorisorangaistuksesta annetussa laissa, rikoslakiin otettava, 
rangaistuksen täytäntöönpanon vanhentumista koskeva säännös. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä 
ehdotetut muutokset lainsäädäntöön ovat perusteltuja sekä käytännön ri-kostorjuntatyötä 
edistäviä. 

 
2. Syyteoikeuden vanhentumista koskevista ehdotuksista 

 
Rikoslain 8 luvun 1 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 5 momentti, jonka mukaan lapsen 
seksuaaliseen hyväksikäytön ja lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäytön syyteoikeus 
vanhentuisi aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää 28 vuotta. Sääntely koskisi myös 
kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön kohdistunutta raiskausta, törkeää raiskausta 
ja pakottamista sukupuoliyhteyteen. 
 
Käytännön rikostorjunnan näkökulmasta tarkasteltuna ehdotettu muutos turvaa nykyistä 
paremmin asianomistajan asemaa ja osaltaan esitutkinnan tavoitteiden toteutumista, 
vaikkakin kyseessä olevien rikosten selvittäminen on käytännössä havaittu erittäin 
haasteelliseksi erityisesti näytön hankinnan kannalta tarkasteltuna. Ehdotetun uuden RL 
8:19 mukaan syyteoikeuden vanhentumisen muutosta sovellettaisiin, jos rikos on tehty 
1.1.1999 tai sen jälkeen. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle ilmoitetaan vuosittain useita tapauksia, joissa 
asianomistaja on vasta aikuistuttuaan kyennyt tekemään ilmoituksen hä10.11.2005 

 

neen lapsena kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, jossa syyteoikeus on vanhentunut. 
 
Esitutkintaviranomaisen näkökulmasta erittäin pitkään, jopa lähes kolmekymmentä vuotta pitkä 
syyteoikeuden vanhentumisaika on tutkinnan kannalta erittäin haasteellinen. Kyseisissä 
rikoksissa on yleistä, ettei todistajia tai muita havainnoitsijoita ole. Kuvatun kaltaisten asioiden 
selvittäminen on jo nykyisten vanhen-tumissääntöjen puitteissa varsin vaikeaa. Tilanne ei ole 
rikosasian asianosaisten oikeusturvan kannalta tyydyttävä. Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen 
arvion mukaan syyteoikeuden vanhentumisen pidentäminen tullee käytännössä lisäämään 
selvittämättä jäävien rikosepäilyjen lukumäärää. 
 
Vanhentumisajan pidentäminen rajattaisiin koskemaan vain eräitä seksuaalirikoksia. 
Ulkopuolelle jäävät muun muassa pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja seksuaalinen 
hyväksikäyttö. Perusteluina esitetään, että kyseisten rikosten rangaistusasteikko on lievempi 
kuin ehdotukseen otettujen ja toisaalta osa muun muassa seksuaalisen hyväksikäytön 
tekomuodoista on asianomistajarikoksia. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos kiinnittää huomiota 
siihen, että esitykseen otettu pakottaminen sukupuoliyhteyteen on rangaistusasteikoltaan 
lievimpiä seksuaalirikoksia ja myös asianomistajarikos. Erittäin tärkeää on huomata, että lapsen 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai sen törkeään tekomuotoon saattaa liittyä myös omina 
rikoksinaan (ideaalikonkurrenssi) edellä mainittujen raiskausrikosten lisäksi pakottaminen 
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seksuaaliseen tekoon tai seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin myös näiden rikosten osalta 
vanhentumisajan pidentäminen olisi perusteltua, sikäli kun teot ovat kohdistuneet alle 
kuusitoistavuotiaaseen henkilöön. Vielä voimassa olevan RL 8:4:n mukaan rikokset vanhentuvat 
puheena olevassa tilanteessa ankarimman rangaistuksen mukaisesti, mutta 1.1.2006 voimaan 
tulevan muutoksen (297/2003) jälkeen ideaalikonkurrenssissa olevat rikokset vanhentuvat kukin 
erikseen. Kuitenkin tällaisen samalla teolla toteutuneen rikoksen täydellinen esitutkinta on 
käytännössä havaittu tarpeelliseksi rikoskokonaisuutta selvitettäessä. 
 
Hallituksen esityksessä tuodaan esille, ettei lapsiin kohdistuneisiin pahoinpitelyri-koksiin liity 
samanlaista myöhäisen ilmitulon riskiä kuin seksuaalirikoksiin. Perustelujen mukaan myöskään 
rikosten vakavuutta tai tutkintavaikeuksia ei voida pitää samanlaisina kuin seksuaalirikoksissa, 
eikä lasten pahoinpitelyjen määrä ei ole tilastojen mukaan ollut kasvussa. Muissa maissa 
kyseisiä rikoksia ei myöskään käsitellä poikkeavasti. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen näkemyksen mukaan erityisesti pieniin lapsiin 
kohdistuneisiin pahoinpitelyrikoksiin liittyy selkeä riski myöhäisestä ilmitulosta. Esimerkiksi 
perheen sisällä tapahtuneet pahoinpitelyt saattavat hyvinkin jäädä tulematta 
esitutkintaviranomaisten tietoon ja kyseessä saattaa olla varsin pitkään jatkunut väkivaltatilanne 
tai törkeä tekomuoto. Tilanne on sama vaikka lapsi olisikin ollut terveysviranomaisten hoidossa. 
Asiasta laadittujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että erittäin suuri määrää 
terveysviranomaisten tietoon tulleista lasten pahoinpitelyistä jää ilmoittamatta poliisille ja näiden 
tapaus10.11.2005 
 

ten joukossa on myös tapauksia, joissa lapsi on saanut vakavia vammoja. Vaikka kyse on 
useimmiten pienistä lapsista, joilla ei ole omakohtaisia muistikuvia tapahtuneista, on hyvin 
mahdollista, että he tulevat lapsuus- tai nuoruusikänsä aikana tietoisiksi siitä, mitä heille on 
tapahtunut. He ovat kuitenkin kykenemättömiä siinä tilanteessa tekemään asiasta ilmoitusta 
poliisille. Joissain tapauksissa on pieneen lapseen kohdistuneen rikoksen ilmitulo saattaa 
tapahtua vasta aikuisiällä, kun fyysisen tai psyykkisen vamman tai sairauden alkuperäksi selviää 
lapsena koettu väkivalta. 
 
Lasten pahoinpitelyjen määrän on todettu olleen kasvussa viime vuosina, mutta se ei 
toistaiseksi ole näkynyt merkittävässä määrin virallisissa tilastoissa. Syynä on se, että muutos 
on ajoittunut vasta vuoden 2003 jälkeiseen aikaan, jolloin STAKES julkaisi lasten 
pahoinpitelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön selvittämistä koskevan ohjeen, ja jonka jälkeen 
viranomaisyhteistyö on tehostunut. 
 
Poliisi-, sosiaali- ja terveysviranomaiset ovat viime vuosina pyrkineet johdonmukaisesti 
kehittämään lapsiin kohdistuneitten rikosten selvittämistä ja erityisesti on nostettu esiin lapsiin 
kohdistuneiden pahoinpitelyjen selvittäminen, koska kysymys on pitkälti niin sanotusta 
piilorikollisuudesta. Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen näkemyksen mukaan tulisi harkita 
myös lapsiin kohdistuneiden pahoinpi-telyrikosten vanhentumisajan pidentämistä. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos kiinnittää huomiota vielä rikosoikeudellisen lail-
lisuusperiaatteeseen. Edellä on tuotu esille, että ehdotetun uuden RL 8:19 mukaan 
syyteoikeuden vanhentumisen muutosta sovellettaisiin, jos rikos on tehty 1.1.1999 tai sen 
jälkeen. Muun muassa perustuslain 8 §:n takaamaan laillisuusperiaatteeseen kuuluu 
keskeisesti taannehtivan rikoslain kielto. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty näkemys, ettei 
taannehtivuuskiellosta poikkeaminen ole mahdollista edes perustuslain säätämisjärjestyksessä 
annetulla lailla, ellei kysymys ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 art. 2 kappaleessa tai 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 15 art. 2 kappa-
leessa tarkoitetuista kansainvälisoikeudellisista rikoksista (Pellonpää, Matti: Rikosoikeudellinen 
laillisuusperiaate. Teoksessa: Perusoikeudet, Juva 1999, sivut 283 - 294). 
Oikeuskirjallisuudessa on myös tuotu esille, että kielto kattaa myös sellaiset tilanteet, joissa 
lainmuutoksella annetaan taannehtiva vaikutus esimerkiksi vanhentumisajan pidentämisen 
osalta (Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus. Helsinki 2005, sivut 45 - 46). Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitoksen näkemyksen mukaan ehdotusta tulisi vielä tältä osin arvioida - erityisesti 
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa. 
 
Rangaistuksen ja menettämisseuraamuksen estävän vanhentumisen, tuomitun vankeus- ja 
nuorisorangaistuksen raukeamisen sekä tuomitun menettämisseuraamuksen raukeamisen 
osalta Helsingin kihlakunnan poliisilaitos yhtyy hallituksen esityksessä esitettyihin perusteluihin. 

10.11.2005 
 
 
 
3. Uusista kriminalisoinneista 

 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi toiselle kuuluvan 
henkilötodistuksen väärinkäyttö. Rikokseen voisi syyllistyä se, joka erehdyt-tääkseen 
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yksityistä henkilöä antaa oikeudellisesti merkityksellisen tiedon käyttämällä viranomaisen 
myöntämiä asiakirjoja. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos näkee sääntelyn tarpeellisena 
myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta erilaisissa yleisötilaisuuksissa. 
 
Lapsikaappausta koskevan kriminalisointi ja sen perustelut vastaavat pääosin myös 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen näkemystä. Poliisilaitos kiinnittää kuitenkin huomiota 
siihen, että nyt ehdotetussa muodossaan teosta voitaisiin tuomita enintään kahden vuoden 
mittainen vapausrangaistus. Enimmäisrangaistus tulisi säätää vähintään samalle tasolle 
muihin Euroopan unionin valtioihin verrattuna, mikä mahdollistaisi tehokkaat tutkintatoimet 
eri valtioiden välillä. Eräissä tilanteissa lapsikaappauksen ohella arvioitavaksi voisi tulia 
myös RL 25:1 :n mukainen vapauden riisto, josta voidaan tuomita vastaava rangaistus. 
Edellä mainitun johdosta lapsikaappausten torjuntaan voidaan käyttää vain rajoitetusti 
pakkokeinolain 5a luvun tarkoittamia pakkokeinoja ja poliisilain mukaista tiedonhankintaa. 
Pakkokeinolain mukaiset keinot ovat käytettävissä vasta sen jälkeen, kun esitutkintalain 2 
§:n mukaisesti on syytä epäillä, että rikos on tehty. Lapsikaappauksen osalta tunnusmerkistö 
täyttyy vasta silloin, kun lapsi viedään pois asuinvaltiostaan. Kyseisen rikoksen estämiseksi 
voisi käytännössä olla tarve käyttää poliisilain mukaista televalvontaa, mutta se ei ole PolL 
31 c §:ssä säädettyjen edellytysten nojalla mahdollista. 

 
4. Muut ehdotukset 

 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksella ei ole huomauttamista hallituksen esitykseen 
sisältyvien teknisten muutosehdotusten, eikä myöskään jokamiehen kiinniotto-oikeuden ja 
etsinnän osalta. 
 
 
 
 
 

Poliisipäällikkö 
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Asia: HE 169/2005 vp; lakivaliokunnan kuuleminen 11.11.2005 klo 9.30 
 
Suomen Asianajajaliiton puolesta totean esitettyjen rikoslain muutosten osalta 
kunnioittaen seuraavaa. 
 
Suomen Asianajajaliitolla ei ole periaatteellista huomauttamista ehdotettuihin 
muutoksiin. 
 
Eräiden lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeuden vanhentumisen 
poikkeuksellisen järjestelyn oikeuspoliittisia lähtökohtia on ehdotuksessa sinänsä 
hyvin perusteltu. Lakiehdotuksessa poikkeuksellisen vanhentumisen piiriin tulisi 

 



 

 

1.1.1999 jälkeen tehdyt rikokset (ehd. RL 8 luku 19 §). Taannehtivaa 
rikoslainsäädännön soveltamista tulisi lähtökohtaisesti välttää, vaikka sen 
katsottaisiinkin olevan teknisesti mahdollista. Tältä osin rikoslain 3 luvun 2 §:ssä 
ilmaistusta lievemmän lain periaatteesta poikkeamista ei ehdotuksessa ole riittävän 
painavilla syillä perusteltu. 
 
Rikoksen vanhenemisen ajankohta on pääsääntöisesti verrannollinen ran-
gaistusasteikon ankaruuteen. Syyteoikeuden kesto ja rangaistusasteikko muodostavat 
kokonaisuuden, jonka perusteella rikosoikeudellinen rangaistusvastuu toteutuu. Tästä 
pääsäännöstä olennaisesti poikkeava vanhentumisaika tosiasiallisesti ankaroittaa 
merkittävästi ko. rikoksia koskevaa rangaistusvastuuta. 
 
Syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä tulee käsitykseni 
mukaan tarkastella aineellisina eikä prosessuaalisina määräaikoina. Ne tulisi erottaa 
prosessinormeista, joita sovelletaan vireillä olleissa oikeudenkäynneissä välittömästi 
voimaantulonsa jälkeen (vrt. HE 169/2005 s. 61; EIT Coeme ym. v. Belgia 
22.6.2000). 
 
Taannehtivan soveltamisen ei tässä tapauksessa voida välttämättä katsoa olevan 
täysin ongelmaton suhteessa EIS 7 artiklaan (taannehtivan rikoslain kielto). EIT 
ratkaisu em. tapauksessa on perustunut siihen, että Belgiassa vanhentumista 
koskevien saannosten on nimenomaisesti katsottu olevan prosessinormeja. 

 
EIT Achour v. Ranska 10.11.2004 

 
EU huomautti siitä, että rikoksen uusimista koskevat rikoslain säännökset tuli erottaa 
prosessinormeista, joita sovellettiin vireillä olleissa oikeudenkäynneissä välittömästi 
voimaantulonsa jälkeen. Mitä tuli siihen, oliko uusi laki ankarampi vai lievempi, EIT totesi, 
että rangaistuksen ankaroittamisen oikeuttanut määräaika oli pidennetty 10 vuodeksi ja että 
sen vuoksi valittaja oli tuomittu ankarampaan rangaistukseen. 

 
Tapauksessa, jossa EIT edelleen tarkentaa/uudistaa EIS 7 art. koskevaa tulkintaa, on viitattu Coeme 
-tapaukseen. EIS:n 7 art. taannehtivuuskiellon tulkintaa täsmentävä oikeustapaus osoittaa, ettei 
taannehtivuuskysymystä voida lakiuudistuksessa pitää täysin selvänä. 
 
Uuden rangaistussäännöksen voimaantulon ja sitä ennen tapahtuneen rikollisen menettelyn 
ankaramman arvioinnin suhde on hiljattain noussut esiin suomalaisessakin oikeuskäytännössä, 
joka koskee uutta tieliikennelain 78 §:n 1 momenttia (voim. 1.3.2005). Sen mukaan 
moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on määrättävä vähintään yhden vuoden kestävään 
ajokieltoon, jos hän on viiden vuoden aikana syyllistynyt kahdesti tekoon, joka täyttää törkeän 
liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön. Kiistaa on aiheuttanut (Achour -
tapaukseen perustuen) se, voidaanko uuden ankaramman säännöksen soveltamisessa ottaa 
huomioon ennen lainmuutosta tehtyä tekoa (Ks. THO:2005:22; Korkein oikeus on myöntänyt 
jutussa valitusluvan 22.9.2005). 
 
 

Helsingissä, 11. päivänä marraskuuta 2005 Suomen 
Asianajajaliitto 
 
 
 
 
 

Antti Riihelä 
asianajaja 
Helsinki 
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Kaapatut Lapset ry Puheenjohtaja 
Paavo Isaksson 
 
 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE HE 169/2005 vp 
 
 
 

Kaapatut Lapset ry:n edustajan puheenvuoro hallituksen esityksestä HE 169/2005 vp laiksi rikoslain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, koskien kansainvälistä lapsikaappausta 
 
Yhteenveto 
 
 

HE 169/2005 vp jättää näkymättömäksi RL 25 luvun 5 a §:n rangaistussäännöksen suojelun kohteen, kaapatun 
lapsen. Sen sijaan esityksessä suojataan lapsen huoltajien huoltoa koskevien oikeuksien rikkomattomuutta. 
Pidän valittua kriminalisointistrategiaa virheellisenä ja periaatteellisesti kestämättömänä. Se ei vastaa 
kriminalisoinnin todellista tarvetta. 
 
Rangaistussäännöksen tunnusmerkistöt ja teonkuvaus on kuvattu epämääräisesti. Tämä mahdollistaa vakavat ja 
vaikeat soveltamis- ja tulkintaongelmat, myös rikosoikeudellisten normien osalta niiden monitulkinnallisten, 
avoimien ja joustavien normi-ilmaisujen johdosta. 
 
Säännöksen tavoite tulee olla lapsen suojaaminen kaappaukselta, hänen vapautensa ja itsemääräämisoikeutensa 
loukkaamattomuus ja lapsen näkyväksi tekeminen, lapsen subjektius. Rangaistussäännöksen teonkuvaus ja 
tunnusmerkistö tulee määritellä itsenäisesti. Aikuisten huoltoa koskevien oikeuksien suojaamisen sijasta 
rangaistussäännöksestä tulee käydä selville, millaiselta teolta lasta suojataan. 
 
Kaapatut Lapset on ehdottanut oikeusministeriölle lapsikaappauksen varsinaisen ja törkeän tekomuodon 
kriminalisointia. Ehdotukset ovat rinnasteisia vapauden riiston tekomuotojen kanssa, ja kriminalisointi koskisi 
vain vakavia lapsikaappauksia. Tämän takia RL 9 a §:n säännös toimenpiteistä luopumiseksi on tarpeeton. 
 
Kaapatut Lapset ry:n ehdotus: 
 
Lapsikaappaus. Jos lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle läheinen henkilö 
omavaltaisesti vie lapsen ulkomaille tai jättää palauttamatta hänet loukaten hänen vapauttaan ja 
eristäen hänet huoltajastaan ja ympäristöstään, tekijä on tuomittava lapsikaappauksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 
Törkeä lapsikaappaus. Jos lapsikaappaus on pitkäaikainen, lapsen vapaudenmenetys on erityisen 
haitallinen, lapsi eristetään täysin huoltajastaan ja ympäristöstään ja teko aiheuttaa vakavaa vaaraa 
lapsen psyykkiselle terveydelle ja hyvinvoinnille, tekijä on tuomittava törkeästä lapsikaappauksesta 
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 
 
Koska RL:n 25 lukua muutetaan, tulisi samalla RL 25 luvun 5 §:n omavaltaisen huostaanoton 
enimmäisrangaistus muuttaa enintään yhdeksi vuodeksi vankeutta. 



 

 

Näin paranisivat viranomaisten mahdollisuudet puuttua hyvin vaikeisiin ja konfliktisoituneisiin kotimaisiin 
lapsen huoltokiistoihin, joissa lasta piilotellaan tai estetään tapaamasta toista vanhempaa tai palaamasta 
huoltajansa luo. Pakkokeinolain mukaan poliisiviranomaisella ei ole riittävää toimivaltaa puuttua asiaan. 
Rangaistussäännöksen muuttamistarve on ilmeinen. 
 
HE 169/2005 vp:n YKSITYISKOHTAINEN TARKASTELU 
 
Kaapatut Lapset ry. pitää myönteisenä sitä, että eduskunnan käsittelyssä on rikoslain 25 luvun vapauteen 
kohdistuvista rikoksista lapsen vapautta ja itsemääräämisoikeutta loukkaava esitys lapsikaappauksesta. 
Kansainvälinen lapsikaappaus on lapsen vapauden loukkaus, hänen väärinkäyttöä ja lapsen 
ihmisoikeusloukkaus. 
 
Hallituksen esityksen yleinen kritiikki 
 
HE 169/2005 ei lähde tosiasiallisesta muutostarpeesta. Esitys ei perustu siihen, kuinka vakava asia 
lapsikaappaus on. Lapsikaappauksen kriminalisointi ei voi lähteä vain lapsen huoltoa koskevien oikeuksien 
loukkaamattomuuden suojaamisesta. Silloinhan suojattaisiin lähinnä aikuisten, lapsen huoltajien, oikeuksia. 
Esityksen keskeinen puute on, että se jättää kaappauksen omavaltaisuuden kohteena olevan lapsen täysin 
näkymättömäksi. 
 
Nykytilan arvioinnissa (s. 10 - 11, 33 - 36), kansainvälisessä vertailussa (s, 15 - 16), tavoitteen asettelussa ja 
toteuttamista koskevissa ehdotuksissa (s. 43 - 47), mutta myös yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 54 - 59), 
kaapattu lapsi on ikään kuin teknistetty lainsäädännön kohteeksi ja välineeksi. Tilanteen 
"havainnollistamiseksi" on valmisteltu vanhempien huoltoa koskevien oikeuksien loukkaamisen kriminalisointi. 
 
Mutta missä on kaapattu lapsi? 
 
Miksi esityksestä ei ilmene kaapatun lapsen subjektius ja miksi lasta ei edes ymmärretä rikoksen uhriksi?. Ketä 
kaapatut lapset ovat, mihin heitä kaapataan, keitä kaappaajat ovat, mikä on kaappaajan profiili, miksi tarvitaan 
kriminalisointia ja millaisissa tapauksissa lapsia on suojeltava? Jos kysymyksiin olisi vastattu, ymmärtäisimme 
millaisissa tapauksissa on kriminalisoinnin tarvetta. Esityksessä kaapatulla lapsella ei ole itsenäistä subjektiutta 
ja näkyvyyttä, vaikka kyse voi olla murrosikäisestä nuoresta. 
 
Kriminalisoinnin tarvetta ei ole Haagin lapsikaappaussopimuksen perusteella Suomeen tuoduilla tai täältä 
palauttamatta jätetyillä lapsilla, sillä Suomeen kaapatut lapset palautetaan. Sen sijaan kriminalisoinnin tarvetta 
on erityisesti Suomesta Haagin sopimuksen ulkopuolisiin maihin tehdyissä kaappauksissa. Valtaosassa 
tapauksista kaappaaja on ulkomaalainen, mutta myös suomalaisvan-hemmat ja maahanmuuttajaperheiden 
vanhemmat kaappaavat lapsiaan ulkomaille. 
 

Vuonna 2004 tapahtui 20 uutta kaappaustapausta, joissa oli yhteensä 27 lasta. Uusia ja edellisiltä vuosilta 
siirtyneitä tapauksia oli yhteensä 38, joissa oli yhteensä 49 lasta. Lähes parikymmentä tapausta on erityisen 
vaikeaa ja pitkäkestoista. Vuoden 2004 lopussa Haagin sopimuksen ulkopuolisissa maissa oli yhteensä 14 lasta, 
osa kokonaan piilotettuina. Valtaosa näistä on kaapattuina Pohjois-Afrikkaan, viime vuonna kolmessa ja nyt 
neljässä tapauksessa Venäjälle. Kolme pitkään kaapattuina olevaa lasta on Haagin sopimusmaissa, Ranskassa ja 
Yhdysvalloissa. 
 
Suomen edustustojen virkamiehet eivät aina edes uskalla matkustaa Pohjois-Afrikassa kaikille niille seuduille, 
joissa Suomesta kaapattuja lapsia asuu. Pohjois-Afrikan valtiot ja Venäjä eivät tunnusta suomalaisia 
huoltopäätöksiä, eivätkä palauta lapsia. 
Hallituksen esitys ei vastaa sitä, mikä on lapsikaappauksen kriminalisoinnin tarve ja mistä näkökulmasta 
tarvetta tulisi tarkastella. Näin vaikka 108 kansanedustajan lakialoitteessa (LA 60/2004) lainsäädäntötarvetta on 
osuvasti perusteltu. 
 
Miksi tarvitaan Suomeen kaapattujen lasten tapauksissa kriminalisointia, kun tänne kaapatut lapset muutenkin 
palautetaan? 
 
Kriminalisoinnin tarvetta tarkastellaan vain toisen keskusviranomaisen, oikeusministeriön kannalta. 
Yhdenvertaisuuden kannalta kriminalisoinnin on koskettava kaikkia kaapattuja lapsia. Mutta miksi on 
valmisteltu esitys, joka ei edes ilmeisesti tule toimimaan lasten palauttamiseksi ulkomailta? Tosiasiallinen 
ongelma ovat Haagin sopimuksen ulkopuolisiin maihin kaapatut lapset, joita hoitaa ulkoasiainministeriö 



30 

 

keskusviranomaisena. Näissä maissa on pitkäaikaisesti 14 lasta, 3 lasta on kaapattuna Ranskassa ja 
Yhdysvalloissa. Suomessa ei asu yhtään lasta, joka olisi täällä pitkäaikaisesti kaapattuna. 
 
Tehty valinta on strategisesti ja oikeuspoliittisesti virheellinen. Ongelma ilmenee Haagin sopimuksen 
luvattomuuskriteerin samastamisessa rikosoikeudelliseen omavaltaisuuteen. Nykytilan tunnusmerkistössä, 
lähinnä vapaudenriistolla, on oma itsenäinen merkityksensä. Mutta nykytilannetta ei asiallisesti edes esitellä. 
Erikoista on, miksi on luovuttu pohjoismaisesta rikosoikeudellisesta perinteestä, jossa teonkuvaus ja 
rikostunnusmerkistö määritellään itsenäisesti. Esityksessä ei perustella eikä vertailla kansainvälisesti, miksi on 
valittu kritisoimani linja. 
 
Kaapatun lapsen näkyvyys ja asema 
 
Lainsäädännön keskeinen tavoite on suojata lasta ja tehdä lapsi ja hänen kokemuksensa näkyväksi. 
Lapsikaappauksen kriminalisoinnin suojaintressinä tulee olla lapsen normaalin elämän, asumisen, huoltajien, 
sukulaisten, leikki- ja koulukavereiden, yleisemmin kodin ja elinympäristön, tasapainoisen kehityksen ja 
hyvinvoinnin sekä läheisten ihmissuhteiden suojaaminen. 
 
Kansainvälisessä keskustelussa lapsikaappausten vaikutuksiin on liitetty erilaisia vahingollisia vaikutuksia, 
kuten lapsen masennus, yhteisyyden menetys, tasapainoisuuden ja turvallisuuden sekä luottamuksen menetys, 
kohtuuton pelokkuus jopa tavallisissa tilanteissa, yksinäisyys, suuttumus, avuttomuus, identiteetin 
muodostumisen hajoaminen ja hylkäämisen pelko. 
 
Kun kaapattu lapsi eristetään ympäristöstään ja hänen menettäneestä vanhemmastaan, yhteydenpito ja 
tapaamiset estetään tai niitä rajoitetaan, lasta manipuloidaan, kerrotaan äidin/isän hylänneen, jopa kuolleen ja 
lasta voidaan pelotella, niin kaapattu lapsi on hämmentynyt, ei voi käsitellä traumojaan ja kärsii. Hänen 
itsetuntonsa heikkenee ja hän joutuu hyvin varhain ottamaan vastuun itsestään. 
 
Miksi esityksessä ei kuvata eikä tarkastella kaappauksen vaikutuksia ja vanhemman kokemia ongelmia? Ketä 
varten oikeusministeriön valmistelema esitys on tehty? 
 
Esityksen mukaan (s. 34) lapselle saattaa aiheutua "vakiintuneesta elinympäristöstään poistamisesta esimerkiksi 
kulttuurisia, sosiaalisia ja koulutuksellisia ongelmia niihin liittyvine henkisine vaikeuksineen". Vaikutukset 
toimivat paremminkin toisinpäin eli eristäminen vakiintuneesta elinympäristöstä ja äidistä/isästään aiheuttaa 
psyykkisiä ja henkisiä vaikeuksia ja oireita, jotka sitten johtavat kulttuurisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin 
ongelmiin. 
 

Kaikkiin kaappauksiin ei liity näitä ongelmia. Huomattava osa kaappauksista ratkeaa muutamassa viikossa, 
viimeistään kuukausissa. Eräässä kanadalaisessa 10 vuotta vanhassa profiilitutkimuksessa 
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todetaan, että lapsikaappaukset kestävät keskimäärin seitsemän vuorokautta. Huomattava osa Haagin 
sopimusmaissa tapahtuneista kaappauksista päättyy, kun luvattoman kaappauksen tehnyt vanhempi saa tietää, 
että hän on toiminut luvattomasti ja palauttamisen pelotevaikutus johtaa ratkaisuun. Tällöin lapsille ei 
useinkaan synny haitallisia vaikutuksia. 
 
Näitä muutenkin ratkaistavia kaappaustilanteita varten emme tarvitse kriminalisointia samastamalla Haagin 
sopimuksen luvattomuuskriteeri rikosoikeudelliseen omavaltaisuuskriteeriin. Nytkään poliisilla 
esitutkintaviranomaisena ei ole riittävästi resursseja lapsikaappausten tutkimiseksi ja lasten auttamiseksi. Esitys 
tulisi viemään tutkintaresursseja ja huomiota vakavilta ja pitkäkestoisilta tapauksilta. Siksi rationaalista on 
kriminalisoida vain vaikeat ja pitkäkestoiset tapaukset, joissa lapsen vapautta loukataan ja hänet eristetään 
sosiaalisesta ympäristöstään. 
 
Sivulla 34 esitetään kaappauksen tavoitteina, että kaappaaja saattaa uskoa, että hänellä on omassa maassaan 
paremmat mahdollisuudet saada lapsen huolto itselleen. Eron jälkeen kaappauksen saattaa laukaista 
epäoikeudenmukaiseksi ja lapsen edun vastaiseksi koettu päätös. Kaappaukseen voi vaikuttaa se, että lapsen 
kaapanneelle vanhemmalle ei ole myönnetty tapaamisoikeutta tai että sen toteuttamisessa on vaikeuksia. 
Kaappaaja voi olla myös sitä mieltä, että lapsi saa kaappaajan asuinvaltiossa paremmat olosuhteet tai että 
lapsenhuolto hänen laillisen huoltajansa luona asuinvaltiossa ei ole asianmukaista. 
 
Esitys antaa suppean ja puutteellisen kuvan kaappaajasta. Monet kaappaukset tehdään päinvastoin lasten 
lomienvieton ja tapaamisten yhteydessä, eivät aina siksi ettei vanhempi voisi tavata lasta. Jotta ymmärrämme 
kriminalisoinnin tavoitteet, kaappauksen syitä ja motiiveja, esitän kuvan kaappaajan profiilista, jotta voisimme 
ymmärtää todellisia turvallisuusriskejä. 
 
Kaappaajan profiili - vaikeus tunnistaa uhkaava kaappaustilanne ja turvallisuusriskit 
 
Kansainvälisen kirjallisuuden ja havaintojeni perusteella lapsikaappauksen syitä ja motiiveja: 

1) Tyytymättömyys huoltopäätökseen ja tunne, että oikeudenkäynti on epäonnistunut määrätessään 
huoltajuudesta. Kaappaajan mielestä oikeussysteemi on riistänyt häneltä oikeuksia suhteessa lapseensa. 
Periaatteessa tällainen syy ja motiivi on kaappaajan kannalta 'rationaalisempi' kuin jäljempänä 
esitettävät syyt ja motiivit. 

2) Henkilö on uhannut kaapata tai on kaapannut aikaisemminkin lapsen. Tällaiset piirteet ovat 
tunnistettavissa lähinnä valtataisteluksi, jossa valitettavasti kostomotiivilla ja katkeruudella on 
pääasiallinen osa. Lapsikaappauksen ja kunniaväkivallan yhteys on myös ilmeinen patriarkaalisista 
kulttuureista peräisin olevien monikulttuurisissa perheissä. 

3) "Jahtaa ninua" -teema (a "chase me" theme). Kaappaaja viedessään luvattomasti lapsen ulkomaille 
houkuttelee lapsensa menettäneen vanhemman seuraamaan ja osallistumaan kintereillään yhä uusiin 
oikeudenkäynteihin. Taustalla ilmeisesti toisaalta mustasukkaisuutta entisestä puolisosta ja toisaalta 
sitä ettei hyväksytä ketään muuta lapsen huoltajaksi ja hoitajaksi, ainakaan uutta puolisoa tai mies-
/naisystävää. 

4) Kaappaaja häiriintynyt, joka lievimmillään ilmenee ylisamastumisena lapseen. Lapsen kaappaaja 
tuntee, että lapsen fyysinen huoltajuus on olennaista hänen olemassaololleen, "sitä ilman en voi elää". 
Voi ilmetä myös erilaisina henkisen, psyykkisen ja uskonnollisen käyttäytymisen tasapainottomuutena. 
Vakavimpina ja näkyvimpinä muotoina kaappaaja voi olla paranoidinen (esimerkiksi harhaluuloinen 
epäillessään että kaikki ovat kääntyneet häntä vastaan). Hänessä voi ilmetä sosiopaattisia tai 
psykopaattisia piirteitä. 

5) Kaappaaja voi kokemansa huolen ja pelon ja lapsensa turvallisuuden takia paeta maasta. Voi esiintyä 
myös kaappaajan epäluuloisuutena perheväkivallan tai epäillyn lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 
johdosta. Toteennäytettyinä nämä tapaukset edustavat hyvin pientä joukkoa lapsikaappauksista, mutta 
kokonaiskuvan kannalta niiden huomioiminen välttämätöntä. 

6) Luvattomissa poisvienti- ja palauttamatta jättämistapauksissa kaappaaja ei ole ennakolta edes ottanut 
tilanteestaan selvää eikä ymmärtänyt tekevänsä "luvatonta" lapsen kaappausta muuttaessaan tai 
aikoessaan jättää lapsen palauttamatta. 

 
Kaappauksen syyt ja motiivit ovat erilaisia ja useimmiten psykososiaalisia, sopeutumattomuuteen liittyviä. 
Edellä mainittuihin syihin voi liittyä kiintymys kotimaahan tai omien vanhempiensa, sukulaistensa ja ystäviensä 
ikävä. Hallituksen esityksessä ei analysoida erilaisia syitä ja motiiveja eikä vaihtoehtoja, joissa parempi valistus 
ja tiedonjakaminen sekä pikaisen palauttamisen pelotevaikutus voisivat riittää. Esityksessä ei tehdä eroa siihen, 
milloin lapsen tilanteen ja aseman turvaamiseksi tarvitaan lapsikaappauksen kriminalisointia. 
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Käsitykseni mukaan kriminalisointia tarvitaan lähinnä kohdissa 1 - 4 tarkasteltujen tapausten kri-
minalisoimiseksi. Kohdissa 5 - 6 tarkastelluissa tapauksissa riittänee tiedon jakaminen yksityisoikeudellisen 
Haagin sopimuksen pikaisesta lapsen palauttamisesta. 
 
Hallituksen esityksen puutteet heikentävät vakavalla tavalla esitutkinnan, syyteharkinnan ja tuomio-
istuinharkinnan suorittamista sekä asianomistajan ja rikoksesta epäillyn oikeusturvaa. 
 
HE 169/2005 puutteet ja virheellisyydet 
 
Valitettavasti hallituksen esityksessä lapsikaappauksen kriminalisoimiseksi esiintyy sellaisia puutteita ja 
virheellisyyksiä, jotka tulisi välttämättä korjata. Toisaalta esitys edellyttää sellaista uudelleen arviointia, että 
myös periaatteelliset muutokset ovat tarpeellisia. HE 169/2005 edellyttää lapsikaappauksen teonkuvaukseen ja 
rikostunnusmerkistöön liittyviä muutoksia: 

1) HE:n lähtökohta "omavaltaisessa huostaanotossa" on ongelmallinen nykyisen rikoslainopin ja 
kansainvälisen vertailun kannalta, vaikka 108 kansanedustajan lakialoitteessa (LA 60/2004 vp), 
ulkoasiainministeriön aloitteessa 22.2.2002 ja Kaapatut lapset ry:n toimenpide-ehdotuksessa 6.6.2001 
kritisoidaan erityisen voimakkaasti sitä, että RL 25 luvun 5 §:n omavaltainen huostaanotto ei riittävästi 
heijasta lapsikaappauksen moitittavuutta. Kaapatut Lapset -yhdistyksen kuten ulkoministeriönkin 
mukaan "kansainvälinen lapsikaappaus erityis-piirteineen täyttää vapaudenriiston tunnusmerkistön" 
(HE 169/2005 vp, 20). 

2) Rangaistussäännöksen tunnusmerkistön määrittely ja samastaminen yksityisoikeudellisen Haagin 
sopimuksen luvattomuuskriteeriin (ks. esim. s. 44) on virheellinen lähtökohta. Yksityisoikeudelliseksi 
sääntelyksi tarkoitetun luvattomuuden (s.55) samastaminen rikosoikeudelliseen omavaltaisuuteen on 
epäonnistunut ratkaisuja tuskin tulisi toimimaan. Lapsikaappauksen teonkuvaus on määriteltävä 
itsenäiseksi teoksi, joka soveltuu niin Suomesta kaapattuihin kuin myös tänne kaapattuihin lapsiin, 
joissa on kyse rikosoikeudellisesta motiivista ja syystä, teon oikeudettomuudesta ja itsenäisestä 
rikostunnusmerkistöstä. Luvattomuuskriteeri toimii Haagin sopimuksessa ennalta ehkäisevänä 
kriteerinä, jolla on pelotevaikutus, jotta lapsia ei kaapattaisi. Sen samastaminen omavaltaisuuden 
kriteeriin johtaisi suuriin vaikeuksiin, koska luvattomuuskriteeriä tulkitaan laajemmin kuin huoltajan 
huolto-oikeuksia ja -velvollisuuksia lapsenhuoltolain perusteella (ks. HE 169/2005 vp, 56). 

3) Lapsikaappauksen teonkuvaus ja rikostunnusmerkistö tulee määritellä siten, että se kuvaa paremmin teon 
moitittavuutta ja oikeudettomuutta, kuten vapaudenriistoa koskevissa säännöksissä. Tällainen lähtökohta 
vastaisi paremmin pohjoismaista ja saksalaista perinnettä. Lapsikaappauksen teonkuvaus ja 
rikostunnusmerkistö tulisi rinnastaa rikoslain 25 luvun 1 §:n vapaudenriiston ja 2 §:n törkeän 
vapaudenriiston tekomuotoihin. 108 kansanedustajan aloitteessa, ulkoasiainministeriön aloitteessa ja 
Kaapatut Lapset ry:n esityksessä 22.4.2005 oikeusministeriölle tämä on tehty. 

4) Esityksen epämääräisyys ilmenee tarkasteltaessa rikosoikeudellisen tarkkarajaisuuden kannalta lapsen 
huoltoa koskevia oikeuksia, joita lapsikaappauksen hetkellä tosiasiallisesti oli käytetty tai olisi käytetty 
ilman poisviemistä tai palauttamista jättämistä. "Luvattomuuden" kriteeri merkitsee monitulkintaisuutta, 
sillä Haagin sopimuksen perusteella sitä sovelletaan kaapatun lapsen alkuperämaan mukaan. Haagin 
sopimuksen on allekirjoittanut noin 80 maata, joista monet ovat jättäneet erilaisia varaumia. Eräissä 
tapauksissa luvattomuuden kriteeriksi on riittänyt, että palauttamista hakeva vanhempi on jättänyt 
palautushakemuksen. Kun lapsen asuinpaikkavaltiossa päätetään lapsen poisviennin tai palauttamatta 
jättämisen luvattomuuden vahvistamisesta, tämä voidaan Suomessakin lapsenhuoltolain 47 §:n perusteella 
tehdä vastapuolta kuulematta. Sama pätee asuinpaikkavaltioissa annettuihin lapsen huoltoa koskeviin 
väliaikaismääräyksiin. Ovatko tällaiset väliaikaismääräykset luotettavia ja rikosoikeudellisesti riittävän 
tarkkarajaisia, vaikka huoltokiistan toiselle osapuolelle ei ole edes annettu mahdollisuutta lausua 
kantaansa? Näin kuitenkin hallituksen esityksessä esitetään, että huoltoa "koskevien oikeuksien perustana 
olevana päätöksenä saattaa olla myös väliaikainen ratkaisu" (HE 169/2005 vp, 56). Tällainen muualla 
annettu lapsen huoltoa koskeva väliaikainen ratkaisu ei ole kuitenkaan Suomessa edes 
täytäntöönpanokelpoinen. 

5) HE on sisällöllisesti vaikeaselkoinen ja ristiriitainen. Lapsikaappausta pidetään lähinnä omavaltaisena 
huostaanottona, joka tosin "saattaa sisältää piirteitä, jotka tekevät teon" omavaltaista huostaanottoa 
ankarammin rangaistavaksi (s. 10). Lapsikaappaukseen "ei välttämättä liity sellaista menettelyä, että 
omavaltaista huostaanottoa ankarammin rangaistavien rikosten eli lähinnä vapaudenriistorikosten 
tunnusmerkistö täyttyisi" (s. 34). Esityksen mukaan lapsikaappaus on omavaltaista huostaanottoa 
moitittavampi teko. Mutta "lapsikaappaus ei välttämättä täytä omavaltaista huostaanottoa ankarammin 
rangaistavien rikosten tunnusmerkistöä. Esityksen mukaan lapsikaappaus on kansainvälisen liitynnän 
omaava lapsen omavaltaisen huostaanoton muoto (s. 44), mutta lapsikaappaus "saattaa sisältää muun 
ohessa vapaudenriistoon tai pakottamiseen viittaavia piirteitä". Tämän tosiasian johdosta voidaan "ajatella, 
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että vapaudenriisto olisi nimenomaan vapautta rajoittavan luonteensa vuoksi lapsikaappausta ankarammin 
rangaistava rikos". Esityksen valmistelija ei ole ollut varma lapsikaappauksen rinnastamisesta 
omavaltaiseen huostaanottoon, sillä "toisaalta on kuitenkin otettava huomioon ne haitat ja jopa vahingot, 
joita lapselle aiheutuu hänen poistamisestaan normaalista elinpiiristään. Lapsikaappauksen voi arvioida 
rangaistusarvoltaan asettuvan samalle tasolle vapaudenriiston kanssa." (S. 44 - vahvennos 
kirjoittajan.) Jotta soveltaminen ja tulkinta ei olisi liian helppoa, hallituksen esityksessä päädytään siihen, 
että "lapsikaappauksen ei voidakaan sanoa varsinaisesti olevan vapauteen kohdistuva rikos" (s. 47). Tämä 
kanta poikkeaa lakivaliokunnan aiemmasta kannasta, sillä "lapsen ja aikuisen vapautta on hallituksen 
esityksessä todetun periaatteen mukaisesti suojattava rikosoikeudellisesti samalla tavoin", lakivaliokunta 
päätteli säädettäessä omavaltaisesta huostaanotosta (1994 vp -La VM 22 - HE 94/1993 vp). 
 
Tämä merkitsee säännösten soveltajan ja tulkitsijan kannalta vaikeatulkintaisuutta. Epämääräisyys ja 
vaikeaselkoisuus ilmenevät myös pohdittaessa toteuttamisvaihtoehtoja, siksi että "rikosoikeudelliseen 
laillisuusperiaatteeseen liittyvä rikoslain rangaistussäännösten 
tarkkarajaisuusvaatimus ei edellytä kaikkien mainituissa pykälissä todettujen seikkojen ottamista mukaan 
rangaistussäännökseen, vaan osa niistä voidaan selvästi pitää pykälän yksityiskohtaisiin perusteluihin 
kuuluvina tunnusmerkistöä selventävinä seikkoina" (s. 43). Esityksestä ei käy selville, mitä tällaiset 
selventävät seikat olisivat, mutta "tärkeässä asemassa" ovat rikoslain omavaltaista huostaanottoa, 
lapsenhuoltolain ja Haagin sopimuksen tietyt normit ja artiklat. 
 
Rangaistussäännöksen soveltajan ja tulkitsijan on siis tunnettava kyseisiä normeja ja kansainvälistä 
yksityisoikeudellista sopimusta koskevat sopimusartikloja sisältävät yksityiskohtaiset perustelut ja niihin 
kuuluvat tunnusmerkistöä selventävät seikat, joita ei yksilöidä, jotta ymmärretään tunnusmerkistö. On 
ilmeistä, että tämä tulee johtamaan vakaviin ja vaikeisiin soveltamis- ja tulkintaongelmiin 
monitulkinnallisten, avoimien ja joustavien normi-ilmaisujen johdosta. 

 
6) Rangaistussäännöksen perustamista lapsen omavaltaiseen huostaanottoon ei perustella. Se ei perustu 

rikoslainopissa esitettyihin käsityksiin ja oikeuskäytännön ratkaisuihin (Kouvolan hovioikeus 21.11.1997, 
nro 1313, Diaarinro R 97/650). Vapaudenriistoon perustuvaa keskustelua ja oikeuskäytäntöä ei tarkastella. 
Todetaan lakivaliokunnan aiempana kantana, että mikäli lapsi kuitenkin kuljetetaan hänelle täysin 
vieraaseen ympäristöön, hänen vapautensa rajoitetaan hyvin vähäiseksi tai hänet esimerkiksi sidotaan teon 
toteuttamiseksi, ei huostaanottoa koskeva erityissäännös syrjäytä rikoslain vapaudenriistoa koskevia 
säännöksiä (1994 vp - LaVM 22 - HE 94/1993 vp, s. 15). 
 
Ari-Matti Nuutilan mukaan vapaudenriistona voidaan "joissakin tapauksissa pitää esimerkiksi sitä, että isä 
vie 6-vuotiaan lapsensa isovanhempien luokse ulkomaille siten, että lapsi ei suoranaisesti vastusta muuttoa, 
mutta ei sitä erityisemmin pyydäkään. Lapsen aito tahto ja tahdonmuodostuksen pakottomuus joudutaan 
näissä tapauksissa päättelemään ulkoisista seikoista. Nytkin on otettava huomioon vapaudenmenetyksen 
toimeenpano, pituus, lapsen ikä ja muut olosuhteet." (Nuutila 1999: Vapauteen kohdistuvat 
rikokset.Teoksessa Heinonen, Olavi 6 muut (toim.), Rikosoikeus, s. 561.) 
 
Edellä mainitussa Kouvolan hovioikeuden tuomiossa (21.11.1997, nro 1313, diaarinro R 97/650) 
hovioikeus arvioi teon vapaudenriistoksi eikä lapsen omavaltaiseksi huostaanotoksi. Käräjäoikeus arvioi 
ensin teon täyttäneen omavaltaisen huostaanoton tunnusmerkistön. Tämän jälkeen käräjäoikeus harkitsi, 
täyttyvätkö ankarammat vapaudenriiston 1 §:n ja 2 §:n tunnusmerkit. Kun tekijä oli teon aikana menettänyt 
yhteishuoltajuuden, lapsen vapaudenmenetystä oli jatkunut jo yli neljä kuukautta, tekijä oli ilmaissut 
jatkavansa tekoa ja hän ei ollut noudattanut huoltopäätöstä, lapsi oli kuusivuotias ja eristäminen äidistä 
katsottiin vieraannuttavaksi ja vahingolliseksi, tekijä oli toiminut täysin tietoisesti ja tarkoituksellisesti. 
Käräjäoikeus arvioi teon törkeäksi vapaudenriistoksi. 
 
Lapsikaappauksen teonkuvaukseen on sisällytettävä lapsikaappauksen oikeudettomuus (lapsen huolto-
oikeuksien ja huoltovelvollisuuksien loukkaaminen; lapsen vapauden ja liikkumisvapauden loukkaus mm. 
kuljettamalla hänet ulkomaille, eristämällä lapsi hänen sosiaalisesta ympäristöstään, huoltajastaan, 
sukulaisistaan esimerkiksi sisaruksistaan, kodistaan, kavereistaan, koulusta, harrastuksistaan). Toinen osa 
oikeudettomuutta liittyy lapseen kohdistuvaan, hänen vapauttaan loukkaavan teon haitallisten ja 
vahingollisten vaikutusten arviointiin (tutusta ja läheisestä äidistä/isästä eristämisen vieraannuttava 
vahingollisuus ja traumaat-tisuus, lapsen psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin vahingoittaminen ja 
vaarantaminen). 
Lapsen vapaudenriiston varsinaista ja törkeää tekomuotoa vastaisivat lapsikaappaus ja törkeä 
lapsikaappaus, jonka rangaistusasteikko olisi perustekoa ankarampi. 
 
HE:ssä tekoa ei pidettäisi vapaudenriistona, jos lapsi on antanut siihen pätevän suostumuksensa (s. 55). 
Millä lailla voidaan jälkikäteen rikosoikeudellisesti pätevästi selvittää ja tutkia lapsen pätevä suostumus, jos 
sitä ei kyetä aina selvittämään yksityisoikeudellisessakaan menettelyssä. Eikö käsitys johtaisi pyrkimykseen 
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manipuloida ja vieraannuttaa lasta, jotta häneltä saadaan "pätevä suostumus"? Vaikka riittävän ikäinen ja 
kypsä lapsi on ilmaissut suostumuksensa ja tahtonsa jäädä vanhempansa luokse, teko arvioitaisiin kuitenkin 
lapsikaappauksena. 

7) Se, että rangaistussäännöksellä suojattaisiin lapsen tosiasiallisen huoltosuhteen rikkomattomuutta ei ole 
yksinkertaista. Itse suojaisin ensisijaisesti oikeudellisen huoltosuhteen rikkomattomuutta. Säännöksen 
perusteluista tulisi tarkkarajaisesi selvitä, mitä huoltosuhteen rikkomattomuudella tarkoitetaan. Otan kaksi 
esimerkkiä. Molemmilla vanhemmilla on yhteis-huoltajuus. Ensimmäisessä tapauksessa lapsi on eron 
jälkeen asunut ensin yhteishuoltajaäi-din luona, mutta erokriisin seurauksena ja äidin jaksamattomuuden 
vuoksi lapsi on siirtynyt isän luo asumaan. Oikeuden päätöksissä ei ole selvästi määritetty lapsen 
asumispaikkaa. Lakivaliokunnan aiemman (1994 vp - LaVN 22 - HE 94/1993) kannanoton mukaan 
omavaltaista huostaanottoa koskevalla erityissäännöksellä "suojataan lapsen tosiasiallisen huoltosuhteen 
jatkumista oikeudettomilta muutoksilta". Tällä tarkoitettaneen sitä, että toinen yh-teishuoltaja ei voi 
omavaltaisesti hakea lasta pois toisen luota. Kun yhteishuoltajaisä vie lapsen ulkomaille ilman 
yhteishuoltajaäidin suostumusta, hän ilmeisesti syyllistyy lapsen "luvattomaan" poisvientiin eli 
lapsikaappaukseen, mutta syyllistyykö hän myös rikosoikeudelliseen lapsikaappaukseen, sillä esityksen 
mukaan uudella rangaistussäännöksellä suojattaisiin rikoslain 25 luvun 5 §:n tavoin "tosiasiallisen 
huoltosuhteen rikkomattomuutta". Hallituksen esityksen mukaan ei ilmeisesti syyllisty, koska esitys suojaa 
tosiasiallista huoltosuhdetta, sitä että lasta ei siirrellä omavaltaisesti toiselta huoltajalta toiselle. Mutta 
yhteishuolta-jaisän toimintaa voidaan kyllä aiheellisesti moittia, koska hänen toiminta loukkaa lapsen 
huoltoa koskevia yhteishuoltajaäidin oikeuksia, sillä hän on siirtänyt lapsen ulkomaille, eikä ole neuvotellut 
eikä sopinut asiasta yhteishuoltajaäidin kanssa (vrt. s. 44) Esimerkin valossa HE ei ole riittävän 
tarkkarajainen. Kun esityksessä samastetaan luvattomuus ja omavaltai-suuskriteerit, johtaa se elävässä 
elämässä vaikeisiin tulkintaongelmiin. 
 
Toinen esimerkki koskee yhteishuoltajia, joista isä lähettää 12-vuotiaan lapsensa äidin luo Suomeen. Äiti ei 
palauta lastaan kesäloman päättyessä. Lapsi on halunnut jäädä Suomeen ja vastustanut palaamista. Haagin 
sopimuksen mukaan kyse voi olla luvattomasta palauttamat-tajättämisestä, joka käsitellään 
yksityisoikeudellisessa palauttamismenettelyssä. Mutta voiko kyse uuden rangaistussäännön mukaan olla 
myös lapsikaappauksesta rikosoikeudellisena tekona, jos 12-vuotias lapsi on vastustanut palauttamista ja 
ilmoittanut haluavansa jäädä äidin luo asumaan. Ilmeisesti ei voi olla kyse ainakaan nykytilan mukaan 
omavaltaisesta huostaanotosta, sillä edellä mainitun lakivaliokunnan mietinnön mukaan "(j)os sen sijaan 
esimerkiksi 12 vuotta täyttänyt lapsi itse muuttaa tai haluaa jäädä sen vanhemman luo, jolla on vain 
tapaamisoikeus lapseen, ei vanhempi salliessaan lapsen jäädä asumaan hänen luokseen toimi 
omavaltaisesti" (1994 vp - La VM 22 - HE 94/1993 vp, 15). 

8) Esityksen (s. 35) mukaan rangaistusuhka voi kuitenkin rajoittaa lapsen kaapanneen henkilön halukkuutta 
palauttamiseen. Esityksessä korostetaan "sellaisen sääntelyn merkitystä, joka antaa mahdollisuuden 
rikosoikeudelliseen toimenpiteistä luopumiseen kaappaajan palauttaessa lapsen". Toimenpiteistä 
luopumissäännöstä perustellaan sillä, että huoltoon liittyvien riitojen käsittely rikosasiana ei ole useinkaan 
hyvä asia ratkaisu kenenkään asianosaisen kannalta. 

 
Kaapatut Lapset ry. on 22.4.2005 kannanotossaan esittänyt, että tällaista erityissäännöstä 
toimenpiteestä luopumiseksi ei tarvita, koska rangaistussäännös olisi alkujaankin säädettävä 
koskemaan vain vakavia, pitkäkestoisia tekoja. 

 
9) Koska myös RL 25 luvun 5 §:n mukaista omavaltaista huostaanottoa ollaan eräiltä osin muuttamassa, 

ehdotan, että säännöksen enimmäisrangaistusta tulisi ankaroittaa siten, että lapsen omavaltaisesta 
huostaanotosta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Perustelen ehdotusta 
sillä, että useissa hyvin vaikeissa, konfliktisoituneissa kotimaisissa huoltotapauksissa, joissa lasta on 
piiloteltu tai estetty tapaamasta toista vanhempaa tai palaamasta lähihuoltajansa luo pitkän ajan 
kuluessa tai toistuvasti, pakkokeinolain mukaan poliisiviranomaisella ei ole riittävästi toimivaltaa 
puuttua asiaan. 

 
 

Kaapatut Lapset ry:n ehdotus: 
 
Lapsikaappaus. Jos lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle läheinen henkilö 
omavaltaisesti vie lapsen ulkomaille tai jättää palauttamatta hänet loukaten hänen vapauttaan ja 
eristäen hänet huoltajastaan ja ympäristöstään, tekijä on tuomittava lapsikaappauksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 
Törkeä lapsikaappaus. Jos lapsikaappaus on pitkäaikainen, lapsen vapaudenmenetys on erityisen 
haitallinen, lapsi eristetään täysin huoltajastaan ja ympäristöstään ja teko aiheuttaa vakavaa vaaraa 



35 

 

lapsen psyykkiselle terveydelle ja hyvinvoinniDe, tekijä on tuomittava törkeästä lapsikaappauksesta 
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 
 
Koska RL:n 25 lukuun ehdotetaan muutoksia, tulisi myös samanaikaisesti RL 25 luvun 5 §:n omavaltaisen 
huostaanoton enimmäisrangaistus muuttaa enintää yhdeksi vuodeksi vankeutta. 
 
Kunniottavasti 
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L a k i v a l i o k u n n a l l e  
 
 
 

Lakivaliokunnan käsiteltävänä on HE 169/2005 vp laiksi rikoslain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asiantuntijana 
kuultavaksi kutsuttuna pyydän saada esittää seuraavaa. 
 

Hallituksen esitykseen on koottu monenlaisia aineksia. Ensinnäkin 
kysymys on syyteoikeuden vanhentumisen sääntelystä. Muutosehdotukset 
liittyvät lapsiin kohdistuviin 
seksuaalirikoksiin sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) 
perussäännössä tarkoitettuihin rikoksiin. Muut muutosehdotukset 
liittyvät toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttöön ja 
lapsikaappaukseen. Näiden lisäksi ehdotetaan eräitä teknisluonteisia 
tarkistuksia,  jotka liittyvät muilta osin uudistettuun 
lainsäädäntöön. 
 

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhentuminen 
 

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat olleet monella tapaa 
keskustelun polttopisteessä meillä ja muuallakin viime aikoina. 
Huoli näistä rikoksista on totta kai suurelta osin aiheellinen. 
Vertailevasta katsauksesta ilmenee, että Pohjoismaissa on yleisesti 
ottaen omaksuttu normaalista vanhentumisesta poikkeava linja 
suhteessa alaikäisiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. 
Vanhentumisaika lasketaan vasta siitä,  kun asianomistaja täyttää 18 
vuotta. 



 

 

 

HE:n perusteluissa  (s. 37-39)  keskustellaan tästä mahdollisuudesta 
ja sen vaihtoehdoista. Keskustelun pohjalta päädytään malliin,  
jonka mukaan syyteoikeus tietyistä nyt puheena olevista rikoksista 
vanhentuisi aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää 28 vuotta  
(ehdotettu RL 8:l:n 5 momentti). Asiallisesti tällainen tekninen 
ratkaisu johtaisi pitkälti samankaltaiseen tulokseen kuin mm. 
Ruotsissa omaksuttu erilainen säätelytekniikka. 

Tänä vuonna suomalaiset ovat seuranneet suurta julkisuutta saanutta 
Bodom-oikeudenkäyntiä. Se on tehnyt kaikin tavoin selväksi, kuinka 
vaikeaa on saada luotettavaa näyttöä kovin pitkän aikaa sitten 
sattuneista tapahtumista. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset 
eivät varmaan ole helpoimmin selvitettäviä vuosikymmenten jälkeen. 
RL 8 luvun uudistamisen yhteydessä omaksuttu kanta, jonka mukaan 
erityissäännöksiä ei tarvittaisi, on siltä kannalta hyvin 
ymmärrettävä. Jos kuitenkin poikkeussääntelyä pidetään 
tarpeellisena, HE:n tekninen ratkaisu kaikessa omaperäisyydessään 
näyttää kyllä mahdolliselta. 
 

HE:n perusteluissa on pohdittu myös lapsiin kohdistuvien 
pahoinpitelyrikosten vanhentumista  (s. 24-26). Siltä osin päädytään 
siihen,  ettei erityisiä vanhentumisratkaisuja tarvittaisi. Tämä 
erottelu suhteessa seksuaalirikoksiin ei ole vailla ongelmia. 
Käytännössä kai sittenkin "tavanomaiset" pahoinpitelyt ovat 
yleisempiä kuin seksuaaliset loukkaukset, ja nyt ehdotettu erottelu 
edelleen dramatisoi suhtautumista juuri seksuaalirikoksiin tavalla, 
joka voi olla jopa omiaan lisäämään näiden rikosten uhrien 
kärsimystä. 
 

Vanhentumissäännöksissä täytyy yksiselitteiset! ilmaista, milloin 
jokin vanhentuu. Ensi vuoden alussa voimaan tulevan RL 8 luvun 17 
§:ssä onkin nimenomainen säännös vanhentumisajan päättymisestä:  
"sen alkamispäivää järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää edeltävän 
vuorokauden päättyessä". Nyt ehdotetussa RL 8:l:n 5 mom:ssa 
syyteoikeus vanhentuisi aikaisintaan, "kun asianomistaja täyttää 
kaksikymmentäkahdeksan vuotta". Entä syntymäpäivä? Pitäisi kai 
täsmällisyyden vuoksi muotoilla vaikka näin: 
 

"... vanhentuu aikaisintaan sen vuorokauden alkaessa, jona 
asianomistaja täyttää ..." 
 

Vastaavasti pitäisi ehdotetun RL 8:6:n 3 mom:n teksti muotoilla 
vaikka tavalla: 
 

"...määräaika on kulunut ja sen vuorokauden alusta, jona 
asianomistaja täytti kaksikymmentäkahdeksan vuotta, on kulunut 
kymmenen vuotta." 
 

Tässäkin ilmaisu askarruttaa. Eikö se,  että kymmenen vuotta on 
kulunut siitä,  kun on täyttänyt kaksikymmentäkahdeksan vuotta, 
tarkoita yksinkertaisemmin ilmaistuna, että on täyttänyt 
kolmekymmentäkahdeksan vuotta? 
 

Uuden vanhentumissäännön ehdotetaan ulottuvan taannehtivasti niihin 
rikoksiin,  jotka on tehty 1.1.1999 tai sen jälkeen. Tämä ratkaisu 
on kaikkea muuta kuin ongelmaton. Rikosoikeuden 

laillisuusperiaatteeseen,  joka on kirjattu sekä perustuslakiin että 
rikoslakiin,  sisältyy keskeisenä osana taannehtivuuskielto. Missä 
määrin se ulottuu vanhentumista koskeviin säännöksiin, ei ole 
riidatonta.  Joka tapauksessa aikaisempaa ankarampien 
vanhentumissäännösten taannehtivuuteen on hyvät perusteet suhtautua 
erittäin varauksellisesti. 
 



 

 

Vallitseva kanta meillä lienee edelleen se,  että syyteoikeuden 
vanhentumista koskevia säännöksiä pidetään luonteeltaan 
aineellisoikeudellisina, materiaalisina,  eikä puhtaasti 
menettelyllisinä, prosessuaalisina.  Siitä lähtökohdasta myös 
vanhentumissäännösten taannehtiva muuttaminen vastaajan vahingoksi 
on ongelmallista.  HE:n perusteluissa s.  60-62 käyty tähän liittyvä 
keskustelu ei välttämättä ratkaise nyt esillä olevaa ongelmaa,  ja 
se herättää muutenkin kysymyksiä. Kun uudet säännökset on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2006, voi kysyä, onko riittäviä 
perusteita päätyä vähintäänkin ongelmalliseen lainsäädännölliseen 
ratkaisuun vain sen takia,  että välillä 1.1.1999-1.1.2006 
mahdollisesti tehdyt rikokset saataisiin uuden järjestelmän piiriin. 
 

Ehdotetussa RL 8:19:ssä uusien vanhentumissäännösten soveltamisen 
raja lisäksi asetettaisiin päivämäärään 1.1.1999, jolloin nykyiset 
RL 20 luvun säännökset tulivat voimaan. Samanlaisiin rikoksiin 
aikanaan syyllistyneiden kannalta tämä on tietenkin täydellisen 
mielivaltainen rajanveto,  ja sen voisi siltä kannalta katsoa 
loukkaavan yhdenvertaisuusperiaatetta. Pitäisinkin ilman muuta 
parempana ratkaisuna luopua RL 8:19:ään nyt ehdotetusta 
erityissääntelystä. 
 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen  (ICC)  toimivaltaan kuuluvien 
rikosten vanhentuminen 
 

ICC:n perussäännön 2 9 artiklan mukaan vanhentumisajat eivät koske 
sen toimivaltaan kuuluvia rikoksia.  Suomen rikoslain saattamiseksi 
sopusointuun ICC:n perussäännön kanssa ehdotetaan nyt RL 8:1:ään 
lisättäväksi lause,  jonka mukaan syyteoikeus ei vanhentuisi 
sodankäyntirikoksesta, ihmisoikeuksien loukkaamisesta 
poikkeuksellisissa oloissa eikä näiden rikosten törkeistä 
tekomuodoista  (RL 11:1-2 ja 4-5).  Joukkotuhonta (RL 11:6)  on jo 
nyt vanhentumaton,  koska siitä on säädetty elinkautisen 
vankeusrangaistuksen uhka. 
 

RL 11 luvun tunnusmerkistöt eivät kaikilta osin vastaa ICC:n 
perussäännön teonkuvauksia. Oikeusministeriö onkin äskettäin 
asettanut työryhmän,  jonka tehtävänä on valmistella sotarikoksia ja 
ihmisyyteen kohdistuvia rikoksia koskevien säännösten uudistusta. 
Taustalla on juuri tavoite saattaa ne sopusointuun ICC:n 
perussäännön kanssa. Nyt esillä olevaa HE:tä käsiteltäessä 

ei sen vuoksi liene tarpeellista enempää käydä läpi RL 11 luvun ja 
ICC:n perussäännön suhdetta  (ks."siitä HE s. 26-29).  - RL 11 luvun 
uudistamisen yhteydessä'joudutaan varmaan ainakin rikosnimikkeistön 
kannalta uudelleen avaamaan myös vanhentumattomuutta koskeva 
säännös. Nyt säädettävä muotoilu jäänee siis väliaikaiseksi. 
 

Ehdotetussa RL 8:19:ssä eräiden säännösten ajallisesta 
soveltuvuudesta uusien vanhentumissäännösten taannehtiva 
soveltaminen ulotettaisiin vain lapseen kohdistuviin 
seksuaalirikoksiin. Sotarikoksista ja ihmisyyteen kohdistuvia 
rikoksia siinä ei mainita. 
 

Lähtökohtana on,  että uusi ankarampi vanhentumissäännös koskee vain 
sen voimaantulon jälkeen tehtyjä rikoksia.  ICC:n perussääntö on 
puolestaan tullut voimaan 1.7.2002. Sen mukaan perussäännössä 
tarkoitettujen rikosten syyteoikeus ei vanhene. Periaatteessa voi 
ajatella joskus tulevaisuudessa tilannetta, jossa Suomen 
rikosoikeuden kannalta jouduttaisiin tarkastelemaan ICC:n 
perussäännön voimaantulon jälkeen, mutta ennen nyt esillä olevien 
kotimaisten säännösten voimaantuloa  (1.1.2006?) tehdyn, ICC:n 
toimivaltaan kuuluvan rikoksen vanhentumiskysymystä. Jos rikos 
katsottaisiin Suomen oikeuden mukaan vanhentuneeksi,  ICC:n 
toimivalta joka tapauksessa täydentäisi sitä ja asia voitaisiin 



 

 

käsitellä ICC:ssa. Tällaisten tilanteiden mahdollisuus on 
epäilemättä lähinnä teoreettinen. 
 

On kuitenkin paikallaan mainita, että Ruotsissa on ehdotettu 
säännöstä, jonka mukaan nyt puheena olevat rikokset eivät vanhenisi, 
ja säännös ulotettaisiin taannehtivasti koskemaan kaikkia sellaisia 
rikoksia, jotka säännöksen voimaantullessa eivät olleet jo ehtineet 
vanhentua (SOU 2002:98. Internationella brott och svensk 
jurisdiktion. Betänkande av Internationella straffrättsutredningen,  
s. 348-351) 
 

Toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttö 
 

RL 16:5a:ään ehdotetaan uutta kriminalisointia, toiselle kuuluvan 
henkilötodistuksen väärinkäyttöä. Siinä joku erehdyttääkseen 
yksityistä henkilöä antaa oikeudellisesti merkityksellisen tiedon 
käyttämällä toisen henkilön henkilötodistusta, passia, ajokorttia 
tai muuta sen kaltaista viranomaisen myöntämää todistusta. 
Rangaistukseksi säädettäisiin sakkoa. 
 

Näissä tapauksissa ei siis olisi kyse väärennysrikoksesta, sillä 
todistus ei olisi väärä tai väärennetty vaan aito. Kyse ei myöskään 
olisi petosrikoksesta,  koska tekoon ei liity taloudellisen hyödyn 
tai toisen vahingoittamisen tavoitetta eikä 

taloudellisen vahingon aiheuttamista. Todistuksella erehdytetään 
yksityistä henkilöä,  joten kyseessä ei ole väärän henkilötiedon 
antaminen. 
 

Perustelujen mukaan uuden säännöksen kohderyhmänä olisivat 
erityisesti nuoret,  jotka haluavat esiintyä todellista ikäänsä 
vanhempina saadakseen esimerkiksi tupakkaa tai alkoholia myymälästä 
tai anniskelupaikasta. 
 

Pidän kriminalisointia riittämättömästi perusteltuna. Rikosoikeuden 
pitäisi olla viimeinen keino,  ultima ratio. Tässä koetetaan 
näennäisen yksinkertaisella ja helpolla tavalla löytää ratkaisu 
esille nostettuun ongelmaan. 
 

Perusteluissa tuodaan esiin myös säännöstä vastaan puhuvia 
näkökohtia.  S.  31-33 myös näitä näkökohtia selostetaan. Mielestäni 
ne ovat vakuuttavia. 
 

S.  42-43 pyritään perustelemaan sitä, minkä takia ehdotetussa 
säännöksessä pitäisi seuraamukseksi ottaa päiväsakkoina määrättävä 
sakkorangaistus.  Perusteluja sille, minkä vuoksi rikesakko ei 
tulisi kysymykseen,  en pidä vakuuttavina. Vähintäänkin olisi 
säädettävä,  ettei tällaisesta rikoksesta tuomittua sakkoa saisi 
muuntaa vankeudeksi. 
 

HE:ssä ehdotetaan myös Pakkokeino!:ia muutettavaksi niin, että 
henkilötodistuksen väärinkäyttötapauksissa myös jokamiehen 
kiinniotto-oikeus ja henkilöntarkastus tehtäisiin mahdolliseksi. 
Eikö tässä jo tehdä kärpäsestä härkänen. 
 

Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan uudistuksen mukaan jokamiehen 
kiinniotto-oikeuden tilanteissa mahdollisuutta voimakeinojen 
käyttöön on laajennettu. Niitä saa käyttää myös pakenevaa henkilöä 
vastaan,  ilman että tämä tekee vastarintaa. Voimankäyttöä 
rajoittavat kyllä tarpeellisuus- ja puolustettavuusvaatimukset.  
Siitä huolimatta on ennakoitavissa, että ehdotetun kriminalisoinnin 
piiriin kuuluvissa tilanteissa tultaisiin törmäämään suureen määrään 
erittäin hankalia, jälkiselvittelyissään paljon työtä ja vaivaa 
vaativiin tapauksiin. 
 



 

 

On myös ajateltava nuorisojoukossa sen asemaa,  jolta todistusta 
pyydetään käytettäväksi vaikkapa ravintolaan pääsyn tarkoituksessa. 
Toveripiirin käyttäytymissääntöjen mukaan kieltäytyminen voi olla 
käytännössä mahdotonta. Kuitenkin näin menetellessään todistuksen 
luovuttaja syyllistyy nyt ehdotetun uuden rikoksen avunantoon,  
josta maksamattoman sakon kautta voi viime kädessä joutua vankilaan. 



 

 

Rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka on paljon tätä suurempien 
haasteiden edessä.  Pidän valtion ja yhteiskunnan avuttomuuden 
osoituksena,  jos lasten suhteellisen harmittomiin temppuihin 
vastaamiseksi ei löydetä muuta mahdollisuutta kuin turvautua 
julkisvallan järeirapään arsenaaliin, rikosoikeudelliseen 
rangaistusjärjestelmään. 
 

Ainakin tässä olisi hyvä mahdollisuus osoittaa,  ettei mikä 
tahansa, mitä hallitus esittää, mene moraalisen paniikin 
laineilla eduskunnassa läpi. 
 

Lapsikaappaus 
 

Pidän ehdotusta perusteltuna.  Uuden säännöksen sijoittaminen 
vapauteen kohdistuvien rikosten joukkoon  (RL 25 luku) ei 
tietysti ole luontevaa, mutta s .   47 esitetyillä perusteilla si 
voidaan pitää ymmärrettävänä. 
 
 
 
 
 
Heimolassa    11. marraskuuta 2005 

Pekka Koskinen 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys (HE) 169/2005 vp laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

 
 
En ole ollut otsikkoasiassa lakivaliokunnassa kuultavana, mutta pyydän saattaa näin seuraavan kommentin 
valiokunnan tietoon. Tätä kommenttia laatiessani minulla on ollut käytettävissäni kollegani professori Pekka 
Koskisen lakivaliokunnalle asiassa 11.11.2005 antama lausunto. 
 
Käsiteltäessä Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön hyväksymiseen liittyvää hallituksen esitystä 
(HE 161/2000 vp) olin lakivaliokunnassa kuultavana ja kiinnitin huomiota siihen epäkohtaan, ettei tätä 
voimaansaattamislakia käsiteltäessä muutettu rikoslain vanhentumissäännöksiä rikoslain (RL) 11 luvun 
sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten osalta vastaamaan sanotun perussäännön edellyttämää 
vanhentumissäannösten soveltumattomuutta perussäännön toimivaltaan kuuluviin rikoksiin. Tarkasteltavalla 
HE:llä 169/2005 vp ollaan tätä epäkohtaa korjaamassa, mutta mielestäni riittämättömällä tavalla. 
 
Toisin kuin lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa ei HE:n mukaan sotarikoksissa ja rikoksissa ihmisyyttä 
vastaan ulotettaisi uusia vanhentumissäännöksiä, jotka edellisten osalta pidentävät vanhentumisaikaa ja 
jälkimmäisten osalta säätävät vanhentumattomuudesta, taannehtivasti ennen uuden lain voimaantuloa tehtyihin 
näihin rikoksiin siinäkään tapauksessa, etteivät ne olisi uuden lain voimaan tullessa ehtineet vanhentua. 
Koskinen on rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sisältämään taannehtivan rikoslain kieltoon nojautuen 
kritisoinut tätä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta ehdotettua taannehtivan soveltamisen 
lainsäädäntöratkaisua. Samalla hän on kuitenkin huomauttanut, että Ruotsissa ehdotetun säännöksen mukaan 
sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten vanhentumattomuuden periaate ulotettaisiin 
taannehtivasti koskemaan kaikkia sellaisia rikoksia, jotka säännöksen voimaan tullessa eivät olleet ehtineet 
vanhentua. 
 
Onkin huomattava, että viimeksi mainittujen rikosten rankaisemattomuuden (impunity) estämisellä on 
kansainvälisessä rikosoikeudessa vanha perusta. Ei ainoastaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
perussääntö edellytä sellaisten rikosten vanhentumattomuutta, vaan myös tuoreessa humanitaarista tapaoikeutta 
koskevassa arvovaltaisessa tutkimuksessa (Jean-Marie Henckaerts - Louise Dos-wald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law, Volume 1: Rules, Cambridge University Press 2005, s. 614-618)) esitetään 
yhtenä johtopäätöksenä sääntö (n:o 160), ettei sotarikoksiin (joita tutkimuksen määritelmän mukaan ovat 
vakavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomukset) saa soveltaa vanhentumisaikoja. Tämän 
tutkimuksen johtopäätökset on julkaistu ulkoasiainministeriön julkaisuna 12/2005, jota koskeva 
tiedotustilaisuus oli tänään 14.11.2005. 
 
Sanotulla vanhentumattomuutta koskevalla säännöllä tähdätään sen samassa tutkimuksessa esitetyn säännön 
(n:o 158) tehokkaaseen soveltamiseen, jonka mukaan "[v]altioiden on tutkittava sotarikokset, joita niiden 
kansalaisten tai asevoimien väitetään tehneen, ja ryhdyttävä tarvittaessa syytetoi 
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miin epäiltyjä vastaan. Valtioiden on myös tutkittava muut toimivaltaansa kuuluvat sotarikokset ja ryhdyttävä 
tarvittaessa syytetoimiin epäiltyjä vastaan". 
 
Huomattakoon, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n ihmisoikeussopimuksen ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen määrittävissä artikloissa (edellisen 
15 artikla ja jälkimmäisen 7 artikla) mainitunlaiset sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan on asetettu 
poikkeusasemaan; ts. kansainvälisen tapaoikeuden nojalla niistä on mahdollista rangaista laillisuusperiaatteen 
muutoin asettamista vaatimuksista riippumatta. Perustuslakimme laillisuusperiaatetta koskeva 8 § ei tunnusta 
vastaavaa poikkeusta. 
 
On olemassa jännite toisaalta taannehtivan rikoslain kiellon laajan tulkinnan ja toisaalta (edellä määritellyn 
kaltaisen) sotarikoksen rankaisemattomuuden estämisen kesken. Kummallakin periaatteella on sinänsä 
ihmisoikeusnormin tai kansainvälisen tapanormin vahvuinen status. Tähän nähden on mielestäni vahvoja 
perusteita - Suomea sitovien ihmisoikeusnormien ja perustuslakimme ilmeisesti saiHmissa rajoissa - 
nimenomaisesti säätää taannehtivasti sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten 
vanhentumattomuuden taannehtivasta soveltamisesta sellaisiin näistä rikoksista, jotka eivät ole vanhentuneet 
uusien vanhentumissäännösten voimaan tullessa. 
 
Uudistettavaan RL 8 lukuun, sen 19 §:n I momentiksi (ennen HE:ssä ehdotettua 19 §:n säännöstä, joka siirtyisi 
saman pykälän 2 momentiksi) voitaisiin ottaa seuraavanlainen säännös: 

 
Tämän luvun l §:n 1 momenttia ja 6 §:n 1 momenttia sovelletaan niissä tarkoitettuihin 
sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan taannehtivasti, jos sellainen rikos ei ole ehtinyt 
tämän säännöksen voimaan tullessa vanhentua. 

 
Sivuutan tässä sen ongelman, mikä aiheutuu rikostunnusmerkistöjen erilaisuudesta toisaalta RL 11 luvussa 
sekä toisaalta Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännössä ja kansainvälisen tapaoikeuden edellä 
kuvatussa vastaavassa määritelmässä. Merkittävin ongelma on, etteivät RL 11 luvun säännökset riittävästi kata 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön omaksumaa määritelmää rikoksista ihmisyyttä vastaan. 
Tämän HE:n yhteydessä on tyydyttävä RL 11 luvun nykyisiin rikostunnusmerkistöjen määrittelyihin. 
Oikeusministeriössä on pantu vireille uudistustyö, jolla tarkistetaan RL 11 luvun säännöksiä. 

 
 
 
 
 

Raimo Lahti 
Rikosoikeuden professori, 
YK:n yleiskokouksen valitsema ad litem -tuomari kaudelle 2005-2009 
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OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETUISTA LAUSUNNOISTA 

(HE 169/2005 VP LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI 

LAEIKSI) 



 

 

 
 
 

1. LAPSIIN KOHDISTUVIEN SEKSUAALIRIKOSTEN ERITYINEN VANHENTUMINEN 
 
 
 
 
Erityisen vanhentumisen piiriin kuuluvat rikokset 
 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausunnossa katsotaan, että erityisen vanhentumisen piiriin tulisi 

saattaa myös pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja seksuaalinen hyväksikäyttö, jotka säädetään 

rangaistaviksi rikoslain (39/1889) 20 luvun 4 ja 5 §:ssä. 
 
 
Oikeusministeriön kanta: 
 

Nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä erityisen vanhentumisen piiriin tulevat rikokset on rajattu 

Ruotsin lainsäädännön tavoin sellaisiin rikoksiin, joista voidaan tuomita vain vankeutta. Poliisilaitoksen 

mainitsemissa rikoksissa on niin lieviä tekomuotoja, että niistä voi tuomita myös sakkorangaistuksen. 

Kysymyksessä olevista rikoksista tuomitaan oikeuskäytännön mukaan vain vähän rangaistuksia, joista 

niistäkin vain osa liittyy alle 18-vuotiaisiin kohdistunetsiin rikoksiin. Sakkoja tuomitaan rikoslain 20 

luvun 4 §:n mukaisista pakottamisrikoksista noin puolesta ja 20 luvun 5 §:n mukaisista 

hyväksikäyttörikoksista noin kolmasosasta. 
 

Kun rikosoikeudellisia vanhenemissäännöksiä uudistetaan, on otettava huomioon vanhentu-missääntelyn 

lähtökohdat. Niihin kuuluu se, että rikoksen vanhentuminen pääsääntöisesti riippuu sen vakavuudesta. 

Tämän lähtökohdan kanssa ristiriidassa olisi nyt kysymyksessä olevien rikosten saattaminen erityisen 

vanhentumisen piiriin. 
 
 
Vanhoihin rikoksiin liittyvät selvittely- ja näyttö vaikeudet 
 

Useissa lausunnoissa tuodaan esiin vanhoihin rikoksiin liittyvät selvittely-ja näyttövaikeudet. Lausuntojen 

mukaan on aihetta olettaa, että vanhoja tekoja jää selvittämättä tai syytekynnys ei niissä ylity. 
 
 

Oikeusministeriön kanta: 
 

Varsinkin oikeuskäytännössä esiin tulleiden tapausten perusteella lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 

erityisten vanhentumissäännösten soveltamisen ydinaluetta olisivat jonkin verran yli 10 vuotta 

aikaisemmin tapahtuneet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt, joiden syyteoikeus nyt vanhentuu 10 vuodessa 

teosta. Näitä rikoksia ennen vuotta 1999 voimaan tulleessa lainsäädännössä vastanneita rikoksia on 

sinällään kyetty selvittämään. Eri asia on sitten, että niitä ei ole arvioitu törkeiksi, minkä vuoksi 

syyteoikeus on päässyt vanhentumaan. 
 

Ehdotetut säännökset eivät mainittavasti vaikuttaisi alle 18-vuotiaaseen kohdistuneiden törkeiden 

raiskausten ja törkeiden lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen vanhentumiseen. Vanhentumisaika pitenisi 

vain, jos nämä törkeät rikokset ovat kohdistuneet alle 8-vuotiaaseen lapseen. Joitakin sellaisia 

hyväksikäyttötapauksia kuitenkin paljastuu. Kysymyksessä olevien törkeiden rikosten erityisen 



 

 

vakavuuden ja vahingollisuuden vuoksi hyväksyttävänä voitaneen pitää mahdollisuutta, että jonkin verran 

yli 20 vuotta vanhoja saattaisi tulla tutkintaan. Todennäköisesti näiden rikosten osalta melko pitkälle 

syytetoimiin ryhdytään nykysääntelyn mukaisesti 20 vuoden kuluessa teosta. 
Erityisen vanhentumisajan kesto 
 

Vantaan käräjäoikeuden lausunnossa on katsottu, että täysi-ikäiseksi tulemisesta laskettava erityinen 

vanhentumisaika voisi olla ehdotettua 10 vuotta lyhyempikin, esimerkiksi 5 vuotta. 
 
 

Oikeusministeriön kanta; 
 

Huomioon on otettava, että vanhentumisajan kuluessa rikos on saatava tutkittua ja rikoksesta epäilty 

saatava haastettua vastaamaan teostaan. Lisäksi Vantaan käräjäoikeuden ehdottama vanhentumisen 

sitominen asianomistajan 23 vuoden ikään tarkoittaisi sitä, että vanhentumisaika pitenisi nykyisestä vain 

niissä tapauksissa, joissa raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 

on kohdistunut alle 13-vuotiaaseen henkilöön. Kuitenkin merkittävä osa lapsen seksuaalisista 

hyväksikäytöistä kohdistuu 13-15-vuotiaisiin henkilöihin. 
 

28 vuoden iän asettaminen hallituksen esityksen mukaisesti rajapyykiksi tarkoittaisi myös asiallisesti sitä, 

että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön sekä alle 18-vuotiaaseen kohdistuneen raiskauksen ja 

sukupuoliyhteyteen pakottamisen syyteoikeuden 10 vuoden vanhentumisaika käytännössä alkaisi täysi-

ikäiseksi tulosta. Vastaava syyteoikeuden vanhentumisen alkamisaika on omaksuttu vastaavien rikosten 

osalta muissa pohjoismaissa. 
 
 
Syyteoikeuden vanhentumisen tarkka ajankohta 
 

Professori Pekka Koskinen on puuttunut sen määrittämiseen, miten asianomistajan syntymäpäivään 

sidottu vanhentuminen käytännössä määräytyy. Rikoslain 8 luvun 1 §:ään ehdotettua 5 momenttia ja 6 §:n 

3 momenttiin ehdotettua muotoilua pitäisi täydentää niin, että ilmenee, että vanhentumisen kannalta on 

ratkaiseva sen vuorokauden alku, jona asianomistajaa täyttää kaksikymmentäkahdeksan vuotta. 
 
 
Oikeusministeriön kanta: 
 

Jossakin määrin teoreettisena voidaan pitää tilannetta, että asianomistajan tarkalla syntymä-ajankohdalla 

on merkitystä syyteoikeuden vanhentumisen kannalta. Mahdollista se kuitenkin on, minkä vuoksi 

professori Koskisen huomautukseen on syytä kiinnittää huomiota. Asia ei ratkea rikoslain 8 luvun 17 §:n 

tai mäaräaikalain (150/1930) säännösten perusteella. Mainitussa pykälässä säädetään, että 

vanhentumisaika päättyy sen alkamispäivää järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää edeltävän 

vuorokauden päättyessä. Tämän sääntelyn kanssa johdonmukaisena voidaan pitää sitä, että syyteoikeuden 

vanhentumisaika päättyisi Koskisen ehdottamalla tavalla sen päivän alkaessa, jona asianomistaja täyttää 

28 vuotta. 
 
 
Erityisten vanhentumissäännösten taannehtiva soveltaminen 
 



 

 

Valtakunnansyyttäjänvirasto on vastustanut rikoslain 8 lukuun ehdotettua uutta 19 §:ää., joka 

mahdollistaisi lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevien erityisten vanhentumissäännösten 

soveltamisen jo vuoden 1999 alusta lähtien tehtyihin rikoksiin. Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto ei ole 

pitänyt mainittua säännöstä tarpeellisena sen vuoksi, että 1.1.2006 voimaan tulevassa rikoslain uudessa 8 

luvussa ei ole muitakaan siirtymäsäännöksiä. Myös Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on vastustanut 

taannehtivaa soveltamista taannehtivan rikoslain kiellon vuoksi. Suomen Asianajajaliiton mukaan 

poikkeamista lievemmän lain periaatteesta ei ole riittävän painavilla syillä perusteltu. Myös professori 

Pekka Koskinen pitää takautuvaa soveltamista laillisuusperiaatteeseen sisältyvän taannehtivuuskiellon 

kannalta ongelmallisena. Rajanveto samanlaisiin rikoksiin ennen vuotta 1999 syyllistyneisiin henkilöihin 

olisi Koskisen mukaan mielivaltainen ja voisi loukata yhdenvertaisuusperiaatetta. 
 
 
Oikeusministeriön kanta: 
 

Taannehtivaa soveltamista koskeva ehdotus on poikkeuksellinen, minkä vuoksi on ymmärrettävää, että 

siihen laajasti suhtaudutaan vähintäänkin epäillen. Tältä osin ei liene syytä toistaa kaikkea sitä, mitä tästä 

kysymyksestä on todettu hallituksen esityksen sivuilla 60-62. Kysymyksessä olevien rikosten 

paheksuttavuuteen liittyvien näkökohtien osalta on syytä kuitenkin korostaa sitä, että ainakin tilastollisesti 

lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja sen törkeään tekomuotoon syyllistyneiden lukumäärä on 

kasvussa. Lisäksi viime aikoina julkisuuteen on tullut poikkeuksellisen törkeitä tapauksia. Ehdotetun 

taannehtivuuden symbolista luonnetta korostaa se, että todennäköisesti kuitenkin huomattavasta osasta 

vuosina 1999 - 2005 tehdyistä kysymyksessä olevista seksuaalirikoksista syyte nostetaan voimassa olevan 

lain mukaisen syyteoikeuden vanhentumisajan puitteissa. Tietysti paheksuttavuuselementin mukaan 

ottaminen lainsäädäntötyöhön on viime kädessä poliittiseen harkintaan liittyvää ja edellyttää ratkaisun 

lainsäädännöllistä kestävyyttä esimerkiksi rikoslainsäädännön taannehtivuuskiellon kannalta. 
 

Rikosoikeudellisen taannehtivuuskiellon kannalta tässä yhteydessä on kiinnitettävä huomiota kolmeen 

seikkaan, jotka ovat ominaisia nyt ehdotettavalle taannehtivuudelle: 

1) Rangaistavaksi ei jälkikäteen säädetä mitään, joka ei olisi ollut rangaistavaa vuosina 1999 

-2005. 

2) Uusien säännösten mukaan rikoksentekijää ei ole mahdollista tuomita ankarampaan rangaistukseen 

kuin vuosina 1999 - 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan. 

3) Vanhentumisajan pidentyminen koskisi tekoja, jotka eivät ole päässeet missään välissä vanhentumaan. 

Mainittuihin näkökohtiin perustuu se hallituksen esityksen arvio, että ehdotettu sääntely olisi mahdollinen 

rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ja siihen liittyvän taannehtivuuskiellon kannalta ja voitaisiin myös 

hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Jos taannehtivaan lainsäädäntöön mennään, raja on joka tapauksessa asetettava johonkin. Tässä luontevan 

rajan muodostaa 1.1.1999, jolloin voimaan tuli nykyinen seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20 luku. 
 
 
 

2. LAPSIIN     KOHDISTUVIEN     PAHOINPITELYRIKOSTEN ERITYINEN 

VANHENTUMINEN 
 



 

 

Muutamassa lausunnossa on puututtu siihen, että lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyrikosten erityisiä 

vanhentumisaikoja ei ehdoteta. Turun kihlakunnan syyttäjänviraston lausunnossa todetaan tarkemmin 

perustelematta, että osittain ongelmallisena nähdään se, että lapsiin kohdistuvat henkirikokset ja 

pahoinpitelyrikokset vanhenisivat normaalisti. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos kiinnittää 

lausunnossaan huomiota lapsiin kohdistuviin pahoinpitelyrikoksiin, koska niihin liittyy selkeä riski 

myöhäisestä ilmitulosta. Erittäin suuri määrä terveysviranomaisten tietoon tulleista lasten pahoinpitelyistä 

jää ilmoittamatta poliisille. Lasten pahoinpitelyjen määrän on todettu olleen kasvussa viime vuosina, 

mutta se ei ole toistaiseksi näkynyt merkittävässä määrin rikostilastoissa. Poliisilaitoksen mukaan tulisi 

harkita myös lapsiin kohdistuneiden pahoinpitelyrikosten vanhentumisajan pidentämistä. 
Oikeusministeriön kanta: 
 

Kysymystä lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyrikosten erityisestä vanhentumissääntelystä käsitellään 

hallituksen esityksessä sivuilla 24-26. Tällaista sääntelyä ei edelleenkään voida pitää perusteltuna. Tässä 

on vielä syytä korostaa eräitä hallituksen esityksessä todettuja seikkoja. 
 

Toisin kuin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kohdalla, tietoon ei ole tullut eikä ole edes väitetty, että 

lapsiin kohdistuneita vanhentuneita pahoinpiteiyasioita tulisi poliisitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn. 

Pahoinpitelyistä jää usein fyysisiä vammoja toisin kuin esimerkiksi hyväksikäyttörikoksissa, joissa 

rikoksentekijä saa usein tahtonsa läpi väkivaltaa käyttämättä. Keskeinen merkitys lapsiin kohdistuvien 

pahoinpitelyrikosten paljastumisessa onkin lasten kanssa tekemisissä olevien henkilöiden kuten 

esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvien henkilöiden valppaudella ja heidän tekemillään 

ilmoituksilla. Näiden henkilöiden valmiuksia parantaa STÄKES:in muutama vuosi sitten julkaisema 

seksuaalirikoksia ja pahoinpi-telyrikoksia koskeva laaja, sosiaali-ja terveydenhuollon henkilöstölle 

osoitettu ohjekirja. 
 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausunnon mukaan kysymys on usein pienistä lapsista, joilla ei ole 

omakohtaisia muistikuvia tapahtuneesta. Tällainen lähtökohta muodostaa erittäin huonon pohjan rikosten 

selvittämiselle erityisen pitkän ajan kuluttua. Lisäksi varsinkin pieneen lapseen kohdistuva pahoinpitely 

voidaan aikuiseen kohdistuvaa herkemmin katsoa törkeäksi pahoinpitelyksi, jolloin syyteoikeuden 

vanhentumisaika on pitkä eli 20 vuotta tekopäivästä laskettuna. Kansainvälisen vertailun osalta voidaan 

todeta se, että muissakaan pohjoismaissa ei ole tällaisiin rikoksiin liittyvää erityistä vanhentumissääntelyä. 
 

Lapsiin kohdistuvista pahoinpitelyistä puhuttaessa kiinnitetään yleensä huomiota perheväkivallan 

muodossa tapahtuviin pahoinpitelyihin. Huomattava kuitenkin on, että tavalliseksi pahoinpitelyksi on 

katsottava tekotavoiltaan ja vakavuudeltaan mitä erilaisimpia tekoja. Yleensä sakolla rangaistavaa 

tavallista pahoinpitelyä ei voida pääsääntöisesti pitää vakavana rikoksena. Lisäksi pahoinpitelyä on 

esimerkiksi kahden 15-vuotiaan nujakointi keskenään. Tavallisten pahoinpitelyjen jakamisen 

vanhentumisen kannalta erilaisiin ryhmiin voi olettaa olevan vaikeaa. 

3. KANSAINVÄLISEN RIKOSTUOMIOISTUIMEN TOIMIVALTAAN 

KUULUVIEN RIKOSTEN ERITYINEN VANHENTUMINEN 
 

Professori Pekka Koskinen katsoo, että nyt säädettävä sääntely jäänee väliaikaiseksi, koska rikoslain 11 

lukua ollaan parhaillaan uudistamassa. Koskinen on myös todennut, että periaatteessa käsiteltäväksi 

saattaisi tulla vanhentumattomia Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön 1.7.2002 jälkeen 



 

 

tapahtuneen voimaantulon jälkeen mutta ennen 1.1.2006 tehtyjä tekoja. Ruotsissa on aihepiiriä koskevassa 

mietinnössä ehdotettu tältä osin taannehtivaa lainsäädäntöä. 
 

Professori Raimo Lahti toteaa, että havaittua epäkohtaa ollaan korjaamassa riittämättömällä tavalla. 

Koskisen tavoin Lahti viittaa siihen, että Ruotsin tavoin ei tältä osin ehdoteta taannehtivaa lainsäädäntöä. 

Lahden mukaan on vahvoja perusteita säätää vanhentumattomiksi sellaiset kysymyksessä olevat rikokset, 

jotka eivät ole vanhentuneet uusien vanhenemissäännösten tullessa voimaan. Lahti viittaa Koskisen tavoin 

oikeusministeriön käynnistämään rikoslain 11 luvun uudistustyöhön. 
 
 
Oikeusministeriön kanta: 
 

Kuten lausunnoista ilmenee, oikeusministeriö on 19.10.2005 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 

laatia ehdotus hallituksen esitykseksi sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain 11 

luvun säännösten muuttamisesta niin, ttä ne vastaavat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman 

perussäännön kriminalisointeja koskevia määritelmiä. On mahdollista, että kysymyksessä olevia rikoksia 

koskeva nyt ehdotettava vanhentumissääntely jää väliaikaiseksi ja että sitä on muutettava rikoslain 11 

luvun uudistamisen myötä. Uudistamistyö on kuitenkin alkuvaiheessa, minkä vuoksi kysymyksessä olevaa 

vanhentumissääntelyä on mahdollisesta tilapäisyydestä huolimatta ehdotettu tässä hallituksen esityksessä. 

Ehdotuksen tekemiseen nyt ovat myös vaikuttaneet useat asiaa koskevat kannanotot muun ohessa edus-

kunnan perustuslaki- ja lakivaliokunnan taholta. 
 

Mitä tulee vanhentumissääntelyn taannehtivaan soveltamiseen 1.7.2002 tai sen jälkeen tehtyihin tekoihin, 

sitä ei ole syytä erityisesti vastustaa eikä se olisi lainsäadäntöteknisesti vaikeasti toteuttavissa. Sääntely 

voitaisiin ottaa rikoslain 8 lukuun lisättäväksi ehdotettuun 19 §:ään, tai jos siitä luovutaan, rikoslain 

muuttamisesta annettavan lain siirtymäsäännökseen. 

Taannehtivan soveltamisen osalta on kuitenkin huomioon otettava käytännön näkökohdat. Ei ole aihetta 

olettaa, että suomalaisten rikosoikeudenhoitoviranomaisten käsiteltäviksi tulisi ennen 1.1.2006 Suomessa 

tehtyjä sodankäyntirikoksia tai ihmisoikeuksien loukkaamista poikkeuksellisissa oloissa koskevia rikoksia. 

Suomessa ei ole ollut 1.7.2002 tapahtuneen Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön 

voimaantulon jälkeen sotatoimia tai kyseisten rangaistussäännösten tarkoittamia poikkeuksellisia oloja. 

Lähinnä säännöksiä voitaisiin takautuvasti soveltaa suomalaisten ulkomailla sota-alueilla tai 

poikkeuksellisissa oloissa tekemiin rikoksiin, jos sellaisia tulisi ilmi. Huomioon voidaan kuitenkin ottaa 

myös se, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivalta joka tapauksessa täydentää kansallista 

rikosoikeudellista toimivaltaa. 
 
 
4. TOISELLE KUULUVAN HENKILÖTODISTUKSEN VÄÄRINKÄYTTÖ 
 

Kriminalisointia ja siihen liittyvää jokamiehen kiinniotto-oikeuden laajentamista on vastustettu kahdessa 

lausunnossa. Vantaan käräjäoikeuden lausunnossa on korostettu sitä, että ravintola-alan yrittäjät ovat 

valvontavastuussa nuorista asiakkaistaan. Huolta on mahdollisesti tunnettu enemmän yrittäjän 

anniskeluoikeuden vaarantumisesta kuin nuorten alkoholinkäytöstä. Nuorten vanhemmille kasvattajina 

kuuluu myös vastuu alaikäisten lastensa menettelystä. Käräjäoikeuden mukaan kriminalisointi tarkoittaisi 

käytännössä vain alle 18-vuotiaiden rankaisemista vähäisestä rikkeestä. Kiinniotto-oikeuden ulottamista 

tämänlaatuiseen tekoon on pidettävä liioiteltuna keinona. 



 

 

 

Professori Pekka Koskisen mukaan ehdotettu kriminalisointi on riittämättömästi perusteltu. 

Rikosoikeuden käyttö on viimeinen keino eli ultima ratio. Perustelut rikesakon käyttämättä jättämiselle 

eivät ole vakuuttavia. Koskisen mukaan olisi ainakin säädettävä, että tällaisesta rikoksesta tuomittua 

sakkoa ei saisi muuttaa vankeudeksi. Toveripiirin käyttäytymissääntöjen mukaan kieltäytyminen 

kyseisestä menettelystä voi olla käytännössä mahdotonta. Kiinniotto-tilanteissa tultaisiin kohtaamaan 

suuri määrä erittäin hankalia, jälkiselvittelyissään paljon työtä ja vaivaa vaativia tapauksia. 
 

Turun kihlakunnan syyttäjänviraston lausunnossa kannatetaan kriminalisointia sekä jokamiehen 

kiinniotto-oikeuden ja henkilötarkastusoikeuden laajennusta. Syyttäjänviraston mukaan henkilötodistuksen 

väärinkäyttö olisi riittävä rikosnunike. Syyttäjänviraston mukaan rangais 



 

 

tussäännös tulisi sijoittaa rikoslain 17 lukuun eikä ehdotetulla tavalla 16 lukuun. Lausunnonantajista 

myös Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on kannattanut ehdotettua kriminalisointia. Sillä ei ole 

huomautettavaa pakkokeinojen käyttöedellytysten laajentamisen suhteen. 
 
 

Oikeusministeriön kanta: 
 

Lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisesta voidaan todeta se, että nyt ei ole ilmeisesti kuultu 

palvelualojen ammattijärjestöjen (esimerkiksi Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry ja Palvelualojen 

ammattiliitto PAM ry) edustajia, joilla olisi paras tietämys nyt rangaistavaksi ehdotetun menettelyn 

ominaispiirteistä ja laajuudesta. Nyt kysymyksestä lausuneiden mielipiteet ehdotus on jakanut kuten 

oikeusministeriön ehdotuksen lausuntokierroksellakin (lausun-totiivistelmä oikeusministeriön lausuntoja 

ja selvityksiä 2005:15). 
 

Nyt esitetyissä vastustavissa lausunnoissa on esitetty eräitä näkemyksiä, joihin on syytä puuttua. 

Rangaistussäännöstä ei ole ehdotettu sen vuoksi, että kannettaisiin huolta ravintolayrittäjien 

anniskeluluvista. Kysymyksessä on viranomaisen myöntämän asiakirjan väärinkäyttö, jolla lisäksi 

estetään alaikäisiä koskevien suojelusäännösten tehokasta noudattamista. Viimeksi mainittujen 

näkökohtien valossa rangaistussäännöksen tarpeellisuutta on arvioitava. Yleisesti ottaen uudella 

rangaistussäännöksellä pyritään ennen kaikkea ennalta ehkäisevään vaikutukseen niin, että kysymyksessä 

olevia tekoja tapahtuisi nykyistä vähemmän joko niin, että nuoret pidättäytyisivät teoista kokonaan, tai 

ainakin niin, että he eivät ainakaan syyllistyisi niihin uudestaan kerran kiinni jäätyään. Tämä liittyy 

rikosasian käsittelyn kiusallisuuteen nuoren kannalta, kun mukaan kytketään vanhemmat ja mahdollisesti 

myös sosiaalilautakunnan edustajat. Hallituksen esityksen kansainvälisen vertailun tietojen perusteella 

myös muissa maissa rangaistaan oikeudellisten merkityksellisten tietojen antamisesta yksityiselle 

henkilölle. 
 

On kaunis ja kannatettava ajatus, että vanhemmille kuuluu vastuu nuorten kasvattajina. Kysymys 

kuitenkin kuuluu, kuinka moni vanhemmista nyt kysymyksessä olevan asian osalta vastuutaan toteuttaa 

ja kuinka nuoret vanhempiaan tässä asiassa uskovat. Mainitsemisen arvoisiin valvontatoimiin 

vanhemmat eivät luonnollisestikaan pysty. Toveripiirin asettama paine saattaa tehdä teon 

ymmärrettäväksi, mutta rikosoikeudelliselta kannalta sen merkitystä voidaan kuitenkin hieman epäillä. 

Toveripiirin asettamissa paineissa tehdään monenlaisia nykyisin rangaistavia rikoksia kuten esimerkiksi 

yhdessä tehtäviä vahingontekoja. 
 

Nyt kysymyksessä olevasta rikoksesta määrättävät sakot olisivat tekijöiden nuori ikä ja varattomuus 

huomioon ottaen sellaisia, että rikesakkoa suurempaan rangaistustasoon ei ilmeisesti päästäisi. 

Päiväsakkoina määrättävä sakko ei kuitenkaan tarkoita sitä, että alle 18-vuotiaana sakkorikokseen 

tuomittu joutuisi suorittamaan maksamattoman sakon vankeutena. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 

(672/2002) 28 §:n 1 momentin 2 kohdan ja rikoslain 2 a luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 

syyttäjä voi jättää vaatimatta muuntorangaistusta tai tuomioistuin jättää muuntorangaistuksen 

tuomitsematta, jos rikos on tehty alle 18-vuotiaana. Käytännössä muuntorangaistuksia ei määrätä 

pelkästään alle 18-vuotiaana tehdyistä rikoksista eikä vankitilastojen mukaan Suomen vankiloissa ole alle 

! 8-vuotiaita sakon muuntovankeja. Kysymyksessä olevaan ikäryhmään kuuluvat saavat myös 

"maksuapua" esimerkiksi vanhemmistaan toisin kuin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat sakotetut. Mitään 

erityistä muuntorangaistuksen kieltävää säännöstä ei tarvittaisi uuden kriminalisoinnin vuoksi. Huomioon 



 

 

on tässä yhteydessä myös otettava, että nyt kriminalisoitavaksi ehdotettavaan tekoon voisi syyllistyä 

myös täysi-ikäisiä henkilöitä. 
 

Rangaistussäännöksen luontevalta paikalta tuntuu edelleen rikoslain 16 luku, koska kysymyksessä olisi 

viranomaisen myöntämän asiakirjan väärinkäyttö. 'Toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttö" 

antaa rikosnimikkeessä paremman kuvan rangaistussäännöksen sisällöstä kuin "henkilötodistuksen 

väärinkäyttö". 
 

Jokamiehen kiinniotto-oikeuden ja henkilöntarkastuksen edellytysten laajentamisen osalta kysymys 

on siitä, että käytännössä rikoksesta epäillyltä ja henkilötodistuksesta saatavat tiedot ovat ainoa 

mahdollisuus selvittää tätä epäiltyä rikosta. Jos rikoksentekijä saman tien poistuu paikalta, teko jää 

selvittämättä. Pakkokeinojen käytön edellytysten laajentamisella pyritään siihen, että epäilty niiden 

käyttömahdollisuudesta tietoisena jää paikalle ilman että pakkokeinojen käyttöön jouduttaisiin 

tosiasiallisesti menemään. Joissakin tapauksissa kiinniottoon ja henkilötarkastukseen jouduttaisiin 

kuitenkin myös käytännössä turvautumaan. Pelko jokamiehen kiinniotto-oikeuden edellytysten 

laajentamisen johtamisesta jonkinlaisiin "joukkokiin-niottoihin" ei ole ehkä kuitenkaan ole kovin 

varteenotettava. Esimerkiksi tiedon kulkeutuminen ravintolajonossa jonkun kiinni jäämisestä ja 

poliisin paikalle tuleminen ovat seikkoja, jotka ovat omiaan vähentämään muiden samassa paikassa 

olevien halua "yrittää onneaan". 

Jokamiehen kiinniotto-oikeuden ja henkilöntarkastuksen edellytysten laajentamista ei pidä sulkea pois 

pelkästään sillä perusteella, että nyt kysymyksessä oleva rikos olisi sakkorikokse-na lievä. 

Pakkokeinolain 1 luvun l §:n l momentissa (jokamiehen kiinniotto-oikeus) ja 5 luvun 10 §:ssä 

(henkilötarkastus) säädetään kysymyksessä olevien pakkokeinojen käyttömahdollisuus muidenkin 

pelkästään sakolla rangaistavien rikosten kohdalla. Lakivaliokunnassa asiantuntijakuulemisten 

yhteydessä tuotiin esiin se, että kiinniotto-oikeuden käyttämiseen ha-ja-asutusalueilla liittyy ongelmia. 

Esimerkiksi poliisin odottaminen on ongelma, mutta se liittyy näihin säännöksiin jo nykyisin niissä 

mainittujen rikosten osalta. Säännösten perusteella kiinniottaminen ja henkilöntarkastus myös tulevat 

kysymykseen kaikenikäisten rikoksesta epäiltyjen, myös alle 18-vuotiaiden kohdalla. 
 
 
5. LAPSIKAAPPAUKSEEN LIITTYVÄ SÄÄNTELY 
 
 

Ehdotettua rangaistussäännöstä koskevat yleiset kommentit 
 

Vaitakunnansyyttäjänviraston lausunnon mukaan ehdotetun rangaistussäännöksen itsenäinen 

soveltamisala voisi muodostua melko suppeaksi, koska tekijän menettely voi myös täyttää va-

paudenriistorikoksen tunnusmerkistön. Toisaalta lausunnossa kuitenkin todetaan säännöksen selkeyttävä 

vaikutus ja käytännön merkitys tapauksissa, joissa teko ei tapahdu vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen 

tahtoa. Lausunnossa vielä todetaan, että lapsi kaappausrikoksen ehdotettuun tunnusmerkistöön ei näytä 

sisältyvän sellaisia seikkoja, joiden johdosta vapaudenriis-torikoksen tunnusmerkistön täyttävä teko tulisi 

ankarammin arvioitavaksi siksi, että teko täyttää myös lapsikaappauksen tunnusmerkistön. 
 

Kaapatut Lapset ry on lausunnossaan arvostellut sitä, että rangaistussäännöksellä suojattaisiin lapsen 

huoltoa koskevien oikeuksien rikkomattomuutta. Säännöksen tarkoituksena tulee olla lapsen suojaaminen 

kaappaukselta, hänen vapautensa ja itsemääräämisoikeutensa loukkaamattomuus. Myös tunnusmerkistöä 

ja teonkuvausta on lausunnossa pidetty epämääräisinä. Kaapatut Lapset ry on ehdottanut 



 

 

rangaistussäännöksiä lapsikaappauksesta ja törkeästä lapsikaappauksesta, joissa tunnusmerkistötekijänä 

olisi muun ohessa lapsen vapauden loukkaaminen. Kaapatut Lapset ry myös katsoo, että erityistä 

toimenpiteistä luopumissäännöstä ei tarvita, koska rangaistussäännös olisi alkujaankin säädettävä 

koskemaan vain vakavia, pitkäkestoisia tekoja. 
Oikeusministeriön kanta: 
 

Valtakunnansyyttäjänviraston lausuman osalta voidaan todeta, että niitä tapauksia, joissa ehdotettua 

rangaistussäännöstä sovellettaisiin yksinään, ei ilmeisesti paljoa olisi. Lähtökohta ehdotuksessa on 

kuitenkin se, että lapsikaappaus on kuuden kuukauden enimmäisrangaistuksella rangaistavaa lapsen 

omavaltaista huostaanottoa paheksuttavampi ja vakavampi rikos ja että näissä tapauksissa ei aina 

täyty lapsen omavaltaista huostaanottoa ankarammin rangaistavan rikoksen (esimerkiksi 

vapaudenriisto) tunnusmerkistö. Lapsikaappausta koskevaa rangaistussäännöstä sovellettaisiin myös 

muiden rangaistussäännösten kanssa, jos lapsikaappaukseen syyllistyvä teollaan syyllistyy myös 

muihin rikoksiin. 
 

Kaapatut Lapset ry:n lausunnon osalta voidaan todeta se, että kyllä uudella rangaistussäännöksellä 

suojellaan myös lasta sitä kautta, että suojataan hänen tosiasiallisen huoltosuhteensa rikkomattomuutta. 

Jos lapsi viedään pois siltä huoltajalta, jonka luona lapsi asuu, lapsen elinolosuhteiden muutos aiheuttaa 

lapselle haittaa ja vahinkoa. Jos teon yhteydessä syyllistytään lapsen vapauden loukkaamiseen, 

kysymyksessä on vapaudenriisto, josta voi enimmillään seurata kahden vuoden (rikoslain 25 luvun 1 §) 

tai törkeässä tekomuodossa (rikoslain 25 luvun 2 §) neljän vuoden vankeusrangaistus. Oikeusministeriön 

käsityksen mukaan ehdotettu rangaistussäännös ei ole epämääräinen, vaan rikosoikeudellisen 

laillisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla tarkkarajainen. 
 

Lapsikaappausta koskevalla toimenpiteistä luopumissäannöksellä voidaan korostaa toimenpiteistä 

luopumisen mahdollisuutta ja merkitystä lapsikaappaustapauksissa. On syytä esimerkiksi kannustaa sitä, 

että lapsi mahdollisimman nopeasti vapaaehtoisesti palautettaisiin. Tällaiseen lapsikaappausta koskevaan 

toimenpiteistä luopumissäännökseen voidaan myös ottaa luopumisperusteeksi esimerkiksi lapsen etu, 

joka ei ole luopumisperaste yleisten toimenpiteistä luopumissäännösten perusteella. Viimeksi mainitut 

säännökset eli oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 8 § ja rikoslain 6 luvun 

12 § täydentäisivät nyt ehdotettua erityistä toimenpiteistä luopumissäannöstä. 

Lapsikaappausrangaistussäannöstä ei sovellettaisi pelkästään vakaviin tekoihin, koska ehdotuksen 

mukaan ja vieläpä Kaapatut Lapset ry: n ehdotuksen kanssa yhdenmukaisesti teosta voitaisiin määrätä 

myös sakkoa. 
Enimmäisrangaistus 
 
 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen mukaan enimmäisrangaistus tulisi säätää vähintään samalle tasolle 

muihin Euroopan unionin valtioihin verrattuna, mikä mahdollistaisi tehokkaat tutkintatoimet eri 

valtioiden välillä. Ehdotettu rangaistusmaksimi rajoittaa poliisilain (493/1995) ja pakkokeinolain 

(450/1987) mukaisten eräiden tutkintakeinojen käyttöä. Esimerkiksi televalvonnan käyttäminen kyseisen 

rikoksen estämiseksi ei olisi mahdollista. 
 
 

Oikeusministeriön kanta: 
 



 

 

Poliisilaitoksen lausunnon johdosta voidaan todeta, että enimmäisrangaistusta ei tulisi asettaa pelkästään 

mahdollisesti käytettävien tutkinta- tai pakkokeinojen perusteella. Huomioon tulee ottaa rikoksen 

paheksuttavuusarviointiin ja muissa Suomen rikoslain rangaistussäännöksissä säädettyihin 

enimmäisrangaistuksiin liittyvä vertailu. Hallituksen esityksen kansainvälisen vertailun mukaisia 

enimmäisrangaistuksia ei voida sinällään siirtää nyt ehdotettavaan rangaistussäännökseen 

mnnusmerkistöeroavaisuuksien vuoksi. Nyt ehdotettava enimmäisrangaistus joka tapauksessa parantaa 

lapsikaappausrikosten tutkinta- ja selvittämismahdollisuuksia esimerkiksi mahdollistamalla lapsen 

kaapanneen vanhemman etsintäkuuluttamisen Schengenin tietojärjestelmässä ja vapauteen kohdistuvien 

pakkokeinojen käytön sekä edistämällä rikoksentekijän luovuttamista. 
 
 
Yrityksen rangaistavuus 
 

Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto pitää ongelmallisena sitä, että lapsikaappausrikos täyttyisi vasta, kun 

lapsi on viety maasta. Olisikin harkittava sitä, että yritys rinnastettaisiin täytettyyn tekoon. Sillä 

vältettäisiin esimerkiksi rikoksentekijän luovuttamismenettelyyn turvautuminen. Syyttäjänvirasto myös 

pitää lakialoitteen sanamuotoa selkeämpänä. Ehdotettua toimenpiteistä Iuopumissäännöstä pidetään 

lisäksi tarpeettomana. Kahta viimeksi mainittua kysymystä on jo käsitelty edellä. 
 
 

Oikeusministeriön kanta: 
 

Hallituksen esityksessä (sivu 46) käsitellään näkökohtia, joiden vuoksi yritystä ei ole ehdotettu 

rangaistavaksi. Useissa tapauksissa saattaa olla vaikeata määritellä, onko teko jo edennyt 



 

 

rangaistavan yrityksen asteelle. Yritysvaiheessa myös saattaa olla edellytyksiä lapsen edun mukaiseen 

vanhempien sovintoratkaisuun ilman rikosoikeusjärjestelmän keinojen käyttämistä. Tekijä on toisaalta 

tuolloin saattanut jo syyllistyä lapsen omavaltaiseen huostaanottoon, josta seuraa rikosoikeudellinen 

vastuu. Lisäksi lainsäädäntö mahdollistaa väliaikaisen turvaamistoimen (lapsen haltuunotto) tai 

uhkasakon käytön tilanteissa, joissa on aihetta olettaa olevan vaaraa lapsen omavaltaisesta viemisestä 

ulkomaille. Sinällään täysin torjuvasti yrityksenkään kriminalisoimiseen ei ole syytä suhtautua. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys 169/2005 vp laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt minulta kirjallista lausuntoa siitä, miten hallituksen 

esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen ehdotusta, jonka mukaan eräiden lapsiin kohdistuvien 

seksuaalirikosten vanhentumisaikojen pidentämistä koskevia säännöksiä sovellettaisiin 

taannehtivasti 1.1.1999 tai sen jälkeen tehtyihin rikoksiin, on arvioitava Suomea sitovien 

ihmisoikeussopimusten ja Suomen perustuslain kannalta. Pyydettynä lausuntona esitän 

kunnioittaen seuraavaa: 
 
 
1. Asiaa koskevat perustuslain säännökset ja ihmisoikeussopimusten määräykset 
 

Rikosten vanhenemissäännösten ajallista soveltamista koskevaa ehdotusta on arvioitava 

perustuslain 8 §:ssä säädetyn rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sekä sitä vastaavien 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräysten, erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

7 artiklan sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 15 

artiklan kannalta. 

Perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita 

rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. 

Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 

Perustuslain esitöiden mukaan pykälän taannehtivuuskieltoulottuvuuteen luetaan 

nimenomaan 1) rangaistuksen tuomitseminen lakia taannehtivasti soveltaen; 2) kielto pitää 

yleisemmin ketään syyllisenä vastaavassa tilanteessa (esim. syylliseksi toteamisen sisältävä 

tuomitsematta jättäminen; rikosperusteisen vahingonkorvausvelvollisuuden asettaminen); sekä 3) 

kielto tuomita tekohetkellä säädettyä ankarampaan rangaistukseen. Taannehtivuuskielto ei sen 



 

 

sijaan ulotu lievempään rangaistukseen tuomitsemiseen (ks. HE 309/1993 vp, s. 50). Esitöissä ei 

oteta kantaa siihen, ulottuuko taannehtivuuskielto ehdottomana myös rikosten 

vanhentumisaikojen pidentämiseen. 

Perustuslain 7 § liittyy läheisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan ja KP-

sopimuksen 15 artiklan määräyksiin, minkä vuoksi viimeksi mainituille voidaan antaa merkitystä 

myös perustuslain 7 §:n tulkinnassa (ks. myös HE 309/1993 vp, s. 49-50, jossa nimenomaan 

viitataan kyseisiin sopimusmääräyksiin perustuslakiin otettavan rikosoikeudellista 

laillisuusperiaatetta koskevan säännöksen yhteydessä). 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan 1 kappaleen mukaan ketään ei ole pidettävä 

syypäänä rikokseen sellaisen teon tai laiminlyönnin perusteella, joka ei ollut tekohetkellä 

kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaan rikos. Rikoksen tekohetkellä 

sovellettavissa ollutta rangaistusta ankarampaa rangaistusta ei saa määrätä. KP-sopimuksen 15 

artiklan 1 kappale on asiallisesti samansisältöinen, mutta se sisältää myös määräyksen, jonka 

mukaan rikoksentekijän on päästävä osalliseksi lievemmästä rangaistusta, jos sellainen säädetään 

sovellettavaksi rikoksenteon jälkeen lailla. 

Kysymys siitä, miten rikoksen vanhentumissäännöksen taannehtivaan soveltamiseen on 

suhtauduttava Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan valossa, on ollut nimenomaan esillä 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiossa Coeme ja muut v. Belgia 22.6.2000. Kyseisessä 

tapauksessa valittajat katsoivat, että rikoslain vanhentumissäännösten taannehtiva pidentäminen 

loukkasi 7 artiklan sisältämää taanehtivan rikoslain kieltoa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei 

kuitenkaan katsonut sopimusloukkausta tapahtuneen. 

Tuomioistuimen mukaan 7 artiklan määräys kielsi erityisesti voimassa olevaan lakiin 

perustuvan rikosten soveltamisalan laajentamisen tekoihin, jotka eivät olleet rikollisia tekoja niitä 

tehtäessä. Se sisälsi myös periaatteen, jonka mukaan rikoslakia ei saa soveltaa laajentavasti 

rikoksesta syytetyn vahingoksi, esimerkiksi analogian avulla. Lisäksi vaatimuksena oli rikosten 

ja niistä seuraavien rangaistusten riittävän täsmällinen määritteleminen laissa (tuomion kohta 

145). 

Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan rikosten vanhentuminen voidaan määritellä 

rikoksen tekijän lailla säädetyksi oikeudeksi välttyä syytteeltä tai oikeudenkäynniltä sen jälkeen 

kun rikoksen tekemisestä on kulunut määrätty aika. Vanhentumisajat palvelivat useita 

tarkoituksia, joihin kuuluivat oikeusvarmuuden ylläpitäminen ja sellaisten syytetyn oikeuksien 

loukkauksien estäminen, jotka voisivat johtua siitä, että tuomioistuimet joutuisivat päättämään 

asiasta ajan kulumisen johdosta puutteellisiksi muodostuneiden todisteiden perusteella (tuomion 

kohta 146). 

Ihmisoikeustuomioistuin päätyi siihen, ettei 7 artiklaa ollut loukattu, koska määräyksen 

ei voitu tulkita kieltävän vanhentumisajan pidentämistä tilanteessa, jossa asianomaiset rikokset 

eivät vielä olleet vanhentuneet (ks. tuomion kohta 149). 

Kyseisessä tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin katsoi vanhentumissäännökset 

sellaisiksi menettelysäännöksiksi, joiden sisältämien vanhentumisaikojen taannehtiva pi-

dentäminen ei ollut ristiriidassa ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan kanssa. Ihmisoikeus-

tuomioistuimen tulkinnassa vanhenemissäännöksillä ei ollut merkitystä rikokseksi mää-

rittelemisen eikä rangaistuksen ankaruuden kannalta. Olennaisena tekijänä tuomioistuimen 



 

 

tulkinnassa oli kuitenkin se seikka, että rikokset eivät olleet ehtineet vanhentua ennen 

vanhentumisajan pidentämistä. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellyt samansuuntaista, joskin hieman 

toisenlaista, asetelmaa lausunnossaan Pe VL 7/2001 vp. Tuolloin valiokunta arvioi tilannetta, 

jonka mukaan rikoksen tekijä ei saanut lukea hyväkseen säädettävän lain mukaisia lyhyempiä 

vanhentumisaikoja. Perustuslakivaliokunnan mukaan lain voimaantulosäännöksessä ei ehdotettu 

säädettäväksi rikoksen tekohetkeä ankarammista rangaistuksista, vaan rikoksen tekohetkellä 

voimassa olevista rikoksen vanhentumisaj oista. Valiokunta päätyi siihen, ettei ehdotettu 

voimaantulosäännös ollut ongelmallinen perustuslain 8 §:n eikä Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan tai KP-sopimuksen 15 artiklan kannal-ta. 
 
 
2. Arviointi 
 

Hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely merkitsisi sitä, että joidenkin lapseen kohdistuneiden 

seksuaalirikosten vanhentumisaika pidentyisi nykyiseen lakiin verrattuna. Syynä 

vanhentumisajan pidentämiseen mainitaan perusteluissa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 

paheksuttavuuden korostaminen ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän toimivuuden 

korostaminen sellaisten vakavien rikosten käsittelyssä, joihin liittyy erityinen riski niiden 

myöhäisestä ilmitulosta (ks. HE, s. 37). 

Arvioitaessa vanhentumisajan pidentymisen vaikutusta on huomattava, että syyte-

oikeuden vanhentumisajan pidentyminen koskisi poikkeuksetta rikoksia, joiden syyteoikeuden 

vanhentumisaika on nykyisin 10 vuotta (ks. HE, s. 60). Näin ollen niiden rikosten osalta, joihin 

pidennetty vanhentumisaika ulotettaisiin taannehtivasti, ei ole kysymys vielä vanhentuneista 

rikoksista. Asetelma on tältä osin sama kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edellä 

selostetussa tapauksessa Coeme ja muut v. Belgia. Pidän selvänä, että jo vanhentuneiden tekojen 

saattaminen uudelleen rangaistaviksi olisi ongelmallista perustuslain 8 artiklan ja Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan kannalta. 

Vaikka saattaakin esiintyä yksittäistapauksia, joissa vanhentumisajan taannehtiva 

pidentyminen voi johtaa vastaajan kannalta tekohetken vanhentumislainsäädäntöä ankarampaan 

lopputulokseen (vrt. HE, s. 60), ei vanhentumisajan pidentymisellä ole sinänsä merkitystä teon 

rangaistavuuden ja rangaistusseuraamuksen ankaruuden kannalta, vaan kysymys on siitä, että 

henkilö voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen laissa rangaistavaksi säädetyn teon 

johdosta myös tilanteessa, jossa rikos olisi ilman lainmuutosta ehtinyt vanhentua. Tällainen 

taannehtivuus kohdistuu kuitenkin menettelyluonteiseen sääntelyyn, eikä varsinaiseen rikos- tai 

rangaistussäännökseen. 

Kuten hallituksen esityksessä perustellaan, on lapseen kohdistuvissa seksuaalirikoksissa 

erityisiä perusteita pidentää vanhentumisaikoja niin, että teon saattamiseen syyt 
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teeseen jää riittävästi aikaa myös henkilön tultua täysi-ikäiseksi (vrt. HE, s. 37-41). Hy-

väkyttävinä perusteina voidaan pitää erityisesti rikosoikeudellisen seuraamisjärjestelmän 

toimivuuteen liittyviä perusteita. Sen sijaan teon rikosoikeudelliseen moitittavuuteen liittyvät 

sinänsä kyseisten rikostyyppien kohdalla ymmärrettävät perustelut soveltuvat huonosti 

perustelemaan vanhentumisajan pidentämistä, koska ne viittaavat pikemminkin siihen, että 

vanhenemissäännöksellä olisi myös rangaistusluonteista vaikutusta. 

Kun otetaan huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Euroopan ihmisoi-

keussopimuksen 7 artiklan tulkintakäytäntöjä perustuslain 8 §:n tulkinnalliset kytkennät 

kyseiseen sopimusmääräykseen, päädyn siihen, ettei ehdotettu vanhentumisaikojen taannehtiva 

pidentäminen ole ristiriidassa perustuslain tai Suomea velvoittavien kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten kanssa. 
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- lakialoitteen laiksi rikoslain 8 luvun 2 §:n muuttamisesta (LA 93/2003 vp — Päivi 

Räsänen /kd), joka on lähetetty valiokuntaan 22 päivänä lokakuuta 2003 ja 

- lakialoitteen laiksi rikoslain 25 luvun muuttamisesta (LA 60/2004 vp — Marjukka 

Karttunen /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 19 päivänä toukokuuta 2004. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö 

- lainsäädäntösihteeri Minna-Kaisa Liukko, ulkoasiainministeriö 

- käräjätuomari Helena Salo-Pankakoski, Vantaan käräjäoikeus 
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- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- kihlakunnansyyttäjä Markku Uotinen, Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto 

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto 

- puheenjohtaja Paavo Isaksson, Kaapatut Lapset ry 

- professori Pekka Koskinen 

- professori Ari-Matti Nuutila. 
 
Lisäksi valiokunta on saanut professori Raimo Lahdelta kirjallisen lausunnon. 
 

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITTEET 

Hallituksen esitys 

Syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi niin, että 

tiettyjen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeus ei vanhene ennen kuin asianomistaja 

täyttää 28 vuotta. Tämä koskisi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää lapsen seksuaalista 

hyväksikäyttöä sekä alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta raiskausta, törkeää raiskausta ja 

pakottamista sukupuoliyhteyteen. Syyteoikeuden vanhentumisaika jatkuisi vielä mainitun iän 

saavuttamisen jälkeen, jos vanhentumisaikaa on jäljellä rikoksen enimmäisrangaistukseen 

perustuvien yleisten vanhenemissäännösten perusteella. Rangaistuksen tuomitsemisen estävää 

vanhentumista ja tuomitun vankeusrangaistuksen raukeamista koskeviin säännöksiin ehdotetaan 

tehtäviksi syyteoikeuden poikkeuksellisen päättymisajankohdan edellyttämät muutokset. Näitä 

lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyviä erityissäännöksiä sovellettaisiin taannehtivasti jo 

vuonna 1999 tai sen jälkeen tehtyihin rikoksiin. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön mukaan vanhentumisajat eivät koske 

sen toimivaltaan kuuluvia rikoksia. Sen vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että syyteoikeus ei 

vanhennu, jos kysymyksessä on sodankäyntirikos, törkeä sodankäyntirikos, ihmisoikeuksien 

loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa tai törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen 

poikkeuksellisissa oloissa. Oikeus tuomita rangaistus näistä rikoksista ei myöskään vanhentuisi, 

eikä niistä tuomittu määräaikainen vankeusrangaistus raukeaisi. 

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttöä 

koskeva rangaistussäännös. Sen mukaan sakolla rangaistaisiin sitä, joka ereh-dyttääkseen 

yksityistä henkilöä antaa oikeudellisesti merkityksellisen tiedon käyttämällä toisen henkilön 

henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista viranomaisen myöntämää todistusta. 
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Pakkokeinolakia muutettaisiin niin, että toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäytön 

yhteydessä voitaisiin turvautua jokamiehen kiinniotto-oikeuteen ja henkilöntarkastukseen. 

Rikoslakiin ehdotetaan myös otettavaksi lapsikaappausta koskeva rangaistussäännös, joka 

perustuisi lapsen omavaltaisesta huostaanotosta säädettyyn rangaistussäännökseen. Tekijä 

syyllistyisi lapsikaappaukseen, jos lapsen omavaltaisessa huostaanotossa lapsen huoltoa koskevia 

oikeuksia loukaten lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne ja lapsen 

huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti 

käytetty tai olisi käytetty ilman poisvie-mistä tai palauttamatta jättämistä. Rangaistukseksi 

tuomittaisiin sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Lapsikaappauksesta voitaisiin jättää 

syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut 

lapsen, jos lapsen etu sitä vaatii tai jos siihen on muu erityinen syy. 

Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan tehtäviksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2006 alussa. 
Lakialoitteet 

Lakialoitteessa LA 93/2003 vp ehdotetaan rikoslain voimassa olevaan 8 luvun 2 §:ään lisättäväksi 

uusi 4 momentti, jonka mukaan syyteoikeus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen 

törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä alkaisi vanhentua vasta, kun uhri on tullut täysi-ikäiseksi. 

Lakialoitteessa LA 60/2004 vp ehdotetaan, että rikoslain 25 lukuun lisättäisiin uusi 5 a §, 

joka sisältäisi lapsikaappauksen tunnusmerkistön. Sen mukaan lapsikaappauksesta tuomittaisiin 

kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle 

läheinen henkilö, joka omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa viemällä tämän ulkomaille tai 

jättämällä tämän sieltä palauttamatta. Rangaistukseksi ehdotetaan enintään kahta vuotta 

vankeutta. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten erityinen vanhentumisaika 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan syyteoikeuden vanhentumista koskevien rikoslain säännösten 

muuttamista niin, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen 

hyväksikäytön syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää 28 vuotta. Sama 



61 
 
Johdanto LaVM 15/2005 vp — HE 169/2005 vp 

 

sääntö ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan myös raiskausta, törkeää raiskausta ja pakottamista 

sukupuoliyhteyteen, jos teko on kohdistunut 18 vuotta nuorempaan henkilöön. 

Ehdotus johtuu (s. 22/1) siitä, että juuri lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat 

luonteeltaan sellaisia, että niiden tuleminen viranomaisten tietoon voi viivästyä. Tämä voi 

aiheutua ensinnäkin siitä, että uhri on pitkän aikaa rikoksen jälkeen edelleen tekijän 

määräysvallan piirissä. Toiseksi nämä rikokset erityisesti hyvin pieniin lapsiin kohdistuneina ovat 

sellaisia, että uhri ei välttämättä heti miellä tekojen tosiasiallista luonnetta. Kolmantena 

myöhäisen ilmitulon syynä voidaan pitää sitä, että vaikka lapsi mieltäisikin teon luonteen, hän 

saattaa kokonaan torjua sen käsittelyn mielessään. Tällöin rikos saattaa tulla ilmi vasta vuosien 

kuluttua. Toisaalta ilmi tulleissakin tapauksissa näiden rikosten laatu johtaa helposti siihen, että 

mahdollista oikeudenkäyntivaihetta edeltävä asian selvittely vie aikaa tavanomaista enemmän. 

Edellä mainituista syistä lakivaliokunta pitää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 

vanhentumisaikoja koskevaa uudistusta tärkeänä ja puoltaa sen hyväksymistä. Valiokunnan 

mielestä tällaiselle vanhentumisaikojen pidentämiselle ei ole myöskään rikosoikeudelliseen 

järjestelmään liittyviä periaatteellisia esteitä, koska rikoslakiin jo nykyisinkin sisältyy rikosten 

enimmäisrangaistuksista riippumattomia erityisiä vanhentumisaikoja. Vanhentumisajan 

laskemista koskeva malli perustuu puolestaan siihen, että rikoksen enimmäisrangaistukseen 

perustuvan vanhentumisajan rinnalla sovelletaan aina erityistä vanhentumisaikaa, joka umpeutuu 

asianomistajan täyttäessä 28 vuotta. Valiokunta pitää ratkaisua toimivana. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslain 8 lukuun lisättäväksi myös säännös, jonka 

mukaan nyt säädettävää erityistä vanhentumisaikaa — samoin kuin siihen liittyviä rangaistuksen 

tuomitsemisen estävää vanhentumista ja tuomitun rangaistuksen raukeamista koskevia säännöksiä 

— sovellettaisiin, jos rikos on tehty 1 päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen. Perustelujen (s. 

60/11) mukaan ehdotetulla takautuvalla voimaantulolla pyritään paitsi edistämään 

rikosoikeudellisen vastuun toteutumista myös korostamaan uuden erityisen vanhentumisajan 

soveltamisalaan kuuluvien rikosten erityistä paheksuttavuutta. 

Rikoslain rangaistukset merkitsevät puuttumista yksilöiden keskeisiin perusoikeuksiin. 

Tämän vuoksi laissa on pyritty tarkasti määrittelemään ne rajat, joissa näitä rangaistuksia saa 

käyttää. Oikeusvaltiossa rikoslain käyttöä rajoittaa laillisuusperiaate eli vaatimus siitä, että 

rikoksesta rankaisemisen tulee aina perustua lain säännökseen. Rikosoikeuden yleisiä oppeja 

uudistettaessa laillisuusperiaatteen välittömään yhteyteen liitettiin rikoslain ajallista soveltuvuutta 

koskeva säännös. Tämän rikoslain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan rikokseen sovelletaan sitä 

lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Saman pykälän 2 momentin mukaan tekoajankohdan 

jälkeen säädetty uusi laki tulee kuitenkin sovellettavaksi, jos sen soveltaminen johtaa lievempään 

lopputulokseen. Hallituksen esityksessä (s. 52/11 ja s. 60/1) todetaan, että ehdotettu uuden 
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erityisen vanhentumisajan taannehtiva soveltaminen olisi poikkeus rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 

momentista, koska se tietyissä tapauksissa johtaisi vastaajan kannalta ankarampaan lopputulok-

seen kuin tekohetkellä voimassa ollut vanhentumislainsäädäntö. 

Lakivaliokunnan mielestä rikoslain taannehtivan soveltamisen kielto kuuluu ri-

kosoikeudellisen järjestelmän peruspilareihin. Näin keskeistä oikeusvaltiollista periaatetta ei 

lakivaliokunnan mielestä tule sivuuttaa sillä perusteella, että halutaan korostaa tiettyjen tekojen 

paheksuttavuutta. Lakivaliokunta myös katsoo, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 

erityinen paheksuttavuus tulee painokkaasti ilmaistua jo nyt säädettävällä uudella erityisellä 

vanhentumisajalla. Valiokunnan mielestä ehdotus ei ole perusteltu edes käytännöllisistä syistä, 

koska hyvin vanhojen tapausten tutkimiseen ja käsittelyyn liittyy usein suuria näyttövaikeuksia, 

joiden vuoksi esimerkiksi oikeudenkäynti voi muodostua uhrille hyvin raskaaksi kokemukseksi. 
Hallituksen esityksen sisältämien säännösehdotusten kokonaisuus 

Hallituksen esitystä voi sisällöllisesti luonnehtia varsin moniaineksiseksi kokonaisuudeksi, joka 

sisältää neljä pääasiallista uudistusehdotusta. Näistä ensimmäinen koskee jo edellä käsiteltyä 

erityisen vanhentumisajan säätämistä tietyille lapsiin kohdistuville seksuaalirikoksille. 

Ehdotuksen toisena osakokonaisuutena ovat Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan 

kuuluvien rikosten vanhentumiseen liittyvät säännökset. Kolmannen ja neljännen osion 

muodostavat puolestaan ehdotetut uudet tunnusmerkistöt toiselle kuuluvan henkilötodistuksen 

väärinkäytöstä ja lapsikaappauksesta. Lisäksi esitykseen sisältyy lukuisa joukko teknisiksi 

luonnehdittavia säännösehdotuksia, jotka johtuvat rikoslakiin aiemmin tehdyistä muutoksista. 

Viimeksi mainituista selvästi tärkeimmät ovat ne rikoslain 8 lukuun tehtävät muutokset, joiden on 

tultava voimaan yhtaikaa ensi vuoden alusta voimaan tulevan uuden 8 luvun kanssa. 

Valiokunnan mielestä nyt valitun menettelyn sijasta olisi ollut parempi erottaa erilliseen 

hallituksen esitykseen ainakin ne lakitekniset uudistukset, joiden on tultava voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 2006. Esityksen myöhäisen antamisajankohdan vuoksi sen eduskuntakäsittelyn 

aikataulu on nyt jouduttu mitoittamaan näiden teknisten uudistusten voimaantuloa silmälläpitäen. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki rikoslain muuttamisesta 
 

8 luku. Vanhentumisesta 

19 §. Eräiden säännösten ajallinen soveltuvuus. Edellä yleisperusteluissa esittämistään syistä 

lakivaliokunta ehdottaa, että pykälä poistetaan lakiehdotuksesta. Tämän vuoksi myös 

lakiehdotuksen johtolausetta on muutettava. 



 

 

 
Perustelut LaVM 15/2005 vp —HE 169/2005 vp 
 
 

16 luku. Rikoksista viranomaisia vastaan. 

5 a §. Toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttö. Pykäläehdotus sisältää uuden 

sakonuhkaisen kriminalisoinnin. Sen mukaan rangaistukseen tuomitaan se, joka erehdyttääkseen 

yksityistä henkilöä antaa oikeudellisesti merkityksellisen tiedon käyttämällä toisen henkilön 

henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista viranomaisen myöntämää todistusta. 

Lisäksi ehdotetaan, että tällaiseen rikokseen syylliseksi epäiltyyn voitaisiin soveltaa jokamiehen 

kiinniotto-oikeutta ja että poliisi voisi tehdä kiinniotetulle henkilöntarkastuksen. 

Esityksen perusteluista (s. 18) ilmenee, että ehdotuksen taustalla ovat eräillä mat-

kailupaikkakunnilla lomasesonkien aikana tapahtuneet väärinkäytökset. Toisaalta esityksessä 

todetaan (s. 33/1), että tällaisen menettelyn yleisyydestä ei ole saatavissa tarkkaa tietoa. Tästä 

huolimatta viranomaisen myöntämän, toiselle kuuluvan henkilötodistuksen tai vastaavan 

asiakirjan käyttöä pidetään esityksessä "siinä määrin moitittavana menettelynä, että siihen on 

syytä liittää rangaistusuhka". 

Ennen vuotta 1999 rikoslain 42 luvun 5 §:n mukaan oli rangaistava sakolla sitä, joka 

erehdyttääkseen yksityistä henkilöä käytti toisen passia, työtodistusta tai muuta sen kaltaista 

todistusta. Säännös kuitenkin kumottiin, koska pykälässä kuvattu epärehellisyys liittyy 

käytännössä yleensä jonkin muun rikoksen tekemiseen. Silloinkin kun näin ei ole — esimerkiksi 

pyrittäessä ravintolaan sisään ilman, että täyttää liikkeenharjoittajan asettamaa ikärajaa — tämän 

tyyppiseen erehdyttämiseen ei pidetty tarpeellisena kohdistaa rangaistusuhkaa (ks. HE 6/1997 vp, 

s. 192/11). 

Lakivaliokunta toteaa, että ehdotettu uusi tunnusmerkistö on paljolti äskettäisessä 

uudistuksessa kumotun kaltainen. Se koskee yksityisen henkilön erehdyttämistä henkilötodistusta, 

passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista henkilötodistusta käyttämällä. Rangaistavuuden 

edellytyksenä on tämän lisäksi ainoastaan se, että tällaisella käyttämisellä annetaan 

"oikeudellisesti merkityksellinen tieto". Viimeksi mainittu edellytys ei kuitenkaan mainittavasti 

rajaa tunnusmerkistön soveltamisalaa. Esityksen perusteluista nimittäin ilmenee, että kyseessä on 

tieto, jonka esittämällä saa hyväkseen palvelun, pääsee johonkin paikkaan tai saa hyväkseen muun 

suoritteen, johon tiedon esittäjä ei ole oikeutettu lainsäädännön "tai muiden erehdytettävänä 

olevaa yksityishenkilöä velvoittavien määräysten perusteella". Tästä seuraa, että rangaistavaa olisi 

muun muassa yksityisen elinkeinonharjoittajan asettaman minkä tahansa ikärajan kiertäminen 

toisen henkilötodistusta väärinkäyttämällä. Niin ikään kriminalisointi kattaisi erilaisia lainsäädän-

töön perustuvia ikärajoja, esimerkiksi elokuvanäytäntöihin pääsylle tai ilotulitteiden ostamiselle 

asetetut rajoitukset. Viimeksi mainittuun ikärajaan esityksen perusteluissa (s. 53/1) 

nimenomaisesti viitataankin. 



 

 

Lakivaliokunta on aiemmin (ks. LaVL 9/2004 vp) todennut, että kaikelle rikos-

lainsäädännölle tulee ensinnäkin olla hyväksyttävä peruste. Toiseksi on kyettävä osoittamaan, että 

on painava yhteiskunnallinen tarve, joka edellyttää juuri uuden rikostunnusmerkistön säätämistä 

hyväksyttäväksi arvioidun tavoitteen saavuttamiseksi. Kolmanneksi säädettävän kriminalisoinnin 

tulee olla ennaltaehkäisevä eli uuden rangaistussäännöksen on voitava perustellusti olettaa edes 

jossain määrin vaikuttavan tarkoitetulla tavalla. Neljänneksi rikosoikeudellisesta 

laillisuusperiaatteesta johtuu, että tunnusmerkistön on oltava täsmällinen ja tarkkarajainen. 

Nyt ehdotettu tunnusmerkistö täyttyisi jo pelkästään toisen henkilötodistuksen 

käyttämisellä ilman, että tällaisella käyttämisellä tavoiteltaisiin taloudellista hyötyä — jolloin 

kyseeseen voisi tulla petosrikos — tai että henkilötodistusta olisi millään tavoin muunneltu, 

jolloin kyseessä saattaisi olla väärennysrikos. Lakivaliokunnan mielestä tällainen käyttäytyminen 

ei ole sillä tavoin moitittavaa, että siihen tulisi reagoida rikoslain avulla. Valiokunta on 

kiinnittänyt huomiota myös siihen, että rangaistussäännös tulisi käytännössä kohdistumaan 

yksinomaan alaikäisiin. Erityisesti tähän nähden se pitää ehdotusta myös suhteellisuusperiaatteen 

vastaisena, mitä on omiaan korostamaan se, että uuteen tunnusmerkistöön liittyisi myös 

jokamiehen kiinniotto-oikeus. 

Kaikkiaan lakivaliokunta katsoo, että ehdotetulle uudelle kriminalisoinnille ei ole riittäviä 

perusteita, minkä vuoksi se ehdottaa, että pykälä poistetaan lakiehdotuksesta. Tämän vuoksi myös 

lakiehdotuksen johtolausetta on muutettava. 
 

25 luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista. 

9 a §. Toimenpiteistä luopuminen. Pykälän mukaan lapsikaappauksesta voidaan jättää syyte 

ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut lapsen, jos 

lapsen etu sitä vaatii tai jos siihen on muu erityinen syy. Viimeksi mainituilla syillä viitataan 

perustelujen mukaan (s. 58/11) seikkoihin, joiden perusteella lapsen poisviemiselle tai 

palauttamatta jättämiselle on ollut hyväksyttäviä tai ymmärrettäviä perusteita. Lakivaliokunta 

ehdottaa tämän vuoksi säännöstä selvennettäväksi niin, että toimenpiteistä voidaan luopua, jos 

oikeudenkäyntiä ja rangaistusta voitaisiin tekoon johtaneet syyt huomioon ottaen pitää 

kohtuuttomina. 
 
 
3. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta 

Valiokunta on edellä ehdottanut, että rikoslain 16 luvun 5 a § poistetaan lakiehdotuksesta. Tästä 

seuraa, että myös mainittuun pykälään liittyvät pakkokeinolain muutosehdotukset on hylättävä. 
 
 
Lakialoitteet 
 

Lakialoite LA 93/2003 vp. Valiokunta puoltaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 

vanhentumisaikojen pidentämistä hallituksen esitykseen sisältyvissä säännöksissä ehdotetulla 



 

 

tavalla. Koska lakialoitteessa ehdotettu säännös poikkeaa niistä, valiokunta ehdottaa lakialoitteen 

hylkäämistä. 

Lakialoite LA 60/2004 vp. Valiokunta puoltaa lapsikaappauksen säätämistä rangaistavaksi 

hallituksen esityksessä ehdotetussa muodossa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että lakialoite 

hylätään. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 
 

että 3. lakiehdotus hylätään, 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että lakialoitteet LA 93/2003 vp ja LA 60/2004 vp 

hylätään. 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
rikoslain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 8 luvun 1 §:n 1 ja 4 

momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §, 10 §:n 1 momentti, 14 § ja 18 §:n 1 momentti, 25 luvun 5 §, 

34 a luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohta ja 5 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 48 a luvun 7 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 8 luvun 1 §:n 1 ja 4 momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §, 10 §:n 1 

momentti, 14 § ja 18 §:n 1 momentti laissa 297/2003,25 luvun 5 § laissa 578/1995, 34 a luvun 1 

§:n 1 momentin 5 kohta ja 5 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 17/2003 ja 48 a luvun 7 § laissa 

1067/2004, sekä 

lisätään 8 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 297/2003, uusi 5 momentti 

ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti, 8 lukuun uusi 12 a 

(poist.) sekä 25 lukuun uusi 5 a ja 9 a § seuraavasti: 
 
 

8 luku 
 

Vanhentumisesta 

1, 6 , 9, 10, 12 a, 14 ja 18 § 

(Kuten HE) 
 
 



 

 

19 § 

(Poist.) 
 
 

16 luku 
 

Rikoksista viranomaisia vastaan 

5 a §  

(Poist.) 
 
 

25 luku 
 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

5 ja 5 a § 

(Kuten HE) 
9 a §  

 

Toimenpiteistä luopuminen 

Lapsikaappauksesta voidaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos 

rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut lapsen, jos lapsen etu sitä vaatii tai jos oi-

keudenkäyntiä ja rangaistusta on tekoon johtaneet syyt huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomina. 
 
 

34 a luku 
 

Terrorismirikoksista 

l j a 5 §  

(Kuten HE) 
 

48 a luku 

Luonnonvararikoksista 
 

7 §  

(Kuten HE) 
 
 

(Kuten HE) 
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Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /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 
Astrid Thors /r 
Marja Tiura /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 
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Luonnos 29.11.2005 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ 15/2005 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti kä-

siteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

(HE 169/2005 vp). 
 
 
Lakialoitteet 
 
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä 

- lakialoitteen laiksi rikoslain 8 luvun 2 §:n muuttamisesta (LA 93/2003 vp — Päivi 

Räsänen /kd), joka on lähetetty valiokuntaan 22 päivänä lokakuuta 2003 ja 

- lakialoitteen laiksi rikoslain 25 luvun muuttamisesta (LA 60/2004 vp — Marjukka 

Karttunen /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 19 päivänä toukokuuta 2004. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö 

- lainsäädäntösihteeri Minna-Kaisa Liukko, ulkoasiainministeriö 

- käräjätuomari Helena Salo-Pankakoski, Vantaan käräjäoikeus 

HE 169/2005 vp 
LA 93/2003 vp 
LA 60/2004 vp 

Versio 0.1 
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- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- kihlakunnansyyttäjä Markku Uotinen, Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto 

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto 

- puheenjohtaja Paavo Isaksson, Kaapatut Lapset ry 

- professori Pekka Koskinen 

- professori Ari-Matti Nuutila. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- professori Raimo Lahti 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITTEET 

Hallituksen esitys 

Syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi niin, että 

tiettyjen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeus ei vanhene ennen kuin asianomistaja 

täyttää 28 vuotta. Tämä koskisi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää lapsen seksuaalista 

hyväksikäyttöä sekä alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta raiskausta, törkeää raiskausta ja 

pakottamista sukupuoliyhteyteen. Syyteoikeuden vanhentumisaika jatkuisi vielä mainitun iän 

saavuttamisen jälkeen, jos vanhentumisaikaa on jäljellä rikoksen enimmäisrangaistukseen 

perustuvien yleisten vanhentumissäännösten perusteella. Rangaistuksen tuomitsemisen estävää 

vanhentumista ja tuomitun vankeusrangaistuksen raukeamista koskeviin säännöksiin ehdotetaan 

tehtäviksi syyteoikeuden poikkeuksellisen päättymisajankohdan edellyttämät muutokset. Näitä 

lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyviä erityissäännöksiä sovellettaisiin taannehtivasti jo 

vuonna 1999 tai sen jälkeen tehtyihin rikoksiin. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön mukaan vanhentumisajat eivät koske 

sen toimivaltaan kuuluvia rikoksia. Sen vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että syyteoikeus ei 

vanhennu, jos kysymyksessä on sodankäyntirikos, törkeä sodankäyntirikos, ihmisoikeuksien 

loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa tai törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen 

poikkeuksellisissa oloissa. Oikeus tuomita rangaistus näistä rikoksista ei myöskään vanhentuisi, 

eikä niistä tuomittu määräaikainen vankeusrangaistus raukeaisi. 

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttöä 

koskeva rangaistussäännös. Sen mukaan sakolla rangaistaisiin sitä, joka ereh-dyttääkseen 

yksityistä henkilöä antaa oikeudellisesti merkityksellisen tiedon käyttämällä toisen henkilön 
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henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista viranomaisen myöntämää todistusta. 

Pakkokeinolakia muutettaisiin niin, että toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäytön 

yhteydessä voitaisiin turvautua jokamiehen kiinniotto-oikeuteen ja henkilöntarkastukseen. 

Rikoslakiin ehdotetaan myös otettavaksi lapsikaappausta koskeva rangaistussäännös, joka 

perustuisi lapsen omavaltaisesta huostaanotosta säädettyyn rangaistussäännökseen. Tekijä 

syyllistyisi lapsikaappaukseen, jos lapsen omavaltaisessa huostaanotossa lapsen huoltoa koskevia 

oikeuksia loukaten lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne ja lapsen 

huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti 

käytetty tai olisi käytetty ilman poisvie-mistä tai palauttamatta jättämistä. Rangaistukseksi 

tuomittaisiin sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Lapsikaappauksesta voitaisiin jättää 

syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut 

lapsen, jos lapsen etu sitä vaatii tai jos siihen on muu erityinen syy. 

Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan tehtäviksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2006 alussa. 
Lakialoitteet 

Lakialoitteessa LA 93/2003 vp ehdotetaan rikoslain voimassa olevaan 8 luvun 2 §:ään lisättäväksi 

uusi 4 momentti, jonka mukaan syyteoikeus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen 

törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä alkaisi vanhentua vasta, kun uhri on tullut täysi-

ikäiseksi. 

Lakialoitteessa LA 60/2004 vp ehdotetaan, että rikoslain 25 lukuun lisättäisiin uusi 5 a §, 

joka sisältäisi lapsikaappauksen tunnusmerkistön. Sen mukaan lapsikaappauksesta tuomittaisiin 

kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle 

läheinen henkilö, joka omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa viemällä tämän ulkomaille tai 

jättämällä tämän sieltä palauttamatta. Rangaistukseksi ehdotetaan enintään kahta vuotta 

vankeutta. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten erityinen vanhentumisaika 
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Hallituksen esityksessä ehdotetaan syyteoikeuden vanhentumista koskevien rikoslain säännösten 

muuttamista niin, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen 

hyväksikäytön syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää 28 vuotta. Sama 

sääntö ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan myös raiskausta, törkeää raiskausta ja pakottamista 

sukupuoliyhteyteen, jos teko on kohdistunut 18 vuotta nuorempaan henkilöön. 

Ehdotus johtuu (s. 22/1) siitä, että juuri lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat 

luonteeltaan sellaisia, että niiden tuleminen viranomaisten tietoon voi viivästyä. Tämä voi 

aiheutua ensinnäkin siitä, että uhri on pitkän aikaa rikoksen jälkeen edelleen tekijän 

määräysvallan piirissä. Toiseksi nämä rikokset erityisesti hyvin pieniin lapsiin kohdistuneina ovat 

sellaisia, että uhri ei välttämättä heti miellä tekojen tosiasiallista luonnetta. Kolmantena 

myöhäisen ilmitulon syynä voidaan pitää sitä, että vaikka lapsi mieltäisikin teon luonteen, hän 

saattaa kokonaan torjua sen käsittelyn mielessään. Tällöin rikos saattaa tulla ilmi vasta vuosien 

kuluttua. Toisaalta ilmi tulleissakin tapauksissa näiden rikosten laatu johtaa helposti siihen, että 

mahdollista oikeudenkäyntivaihetta edeltävä asian selvittely vie aikaa tavanomaista enemmän. 

Edellä mainituista syistä lakivaliokunta pitää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 

vanhentumisaikoja koskevaa uudistusta tärkeänä ja puoltaa sen hyväksymistä. Valiokunnan 

mielestä tällaiselle vanhentumisaikojen pidentämiselle ei ole myöskään rikosoikeudelliseen 

järjestelmään liittyviä periaatteellisia esteitä, koska rikoslakiin jo nykyisinkin sisältyy rikosten 

enimmäisrangaistuksista riippumattomia erityisiä vanhentumisaikoja. Vanhentumisajan 

laskemista koskeva malli perustuu puolestaan siihen, että rikoksen enimmäisrangaistukseen 

perustuvan vanhentumisajan rinnalla sovelletaan aina erityistä vanhentumisaikaa, joka umpeutuu 

asianomistajan täyttäessä 28 vuotta. Valiokunta pitää ratkaisua toimivana. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslain 8 lukuun lisättäväksi myös säännös, jonka 

mukaan nyt säädettävää erityistä vanhentumisaikaa — samoin kuin siihen liittyviä rangaistuksen 

tuomitsemisen estävää vanhentumista ja tuomitun rangaistuksen raukeamista koskevia säännöksiä 

— sovellettaisiin, jos rikos on tehty 1 päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen. Perustelujen (s. 

60/11) mukaan ehdotetulla takautuvalla voimaantulolla pyritään paitsi edistämään 

rikosoikeudellisen vastuun toteutumista myös koros- 
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tamaan uuden erityisen vanhentumisajan soveltamisalaan kuuluvien rikosten erityistä 

paheksuttavuutta. 

Rikoslain rangaistukset merkitsevät puuttumista yksilöiden keskeisiin perusoikeuksiin. 

Tämän vuoksi laissa on pyritty tarkasti määrittelemään ne rajat, joissa näitä rangaistuksia saa 

käyttää. Oikeusvaltiossa rikoslain käyttöä rajoittaa laillisuusperiaate eli vaatimus siitä, että 

rikoksesta rankaisemisen tulee aina perustua lain säännökseen. Rikosoikeuden yleisiä oppeja 

uudistettaessa laillisuusperiaatteen välittömään yhteyteen liitettiin rikoslain ajallista soveltuvuutta 

koskeva säännös. Tämän rikoslain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan rikokseen sovelletaan sitä 

lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Saman pykälän 2 momentin mukaan tekoajankohdan 

jälkeen säädetty uusi laki tulee kuitenkin sovellettavaksi, jos sen soveltaminen johtaa lievempään 

lopputulokseen. Hallituksen esityksessä (s. 52/11 ja s. 60/1) todetaan, että ehdotettu uuden 

erityisen vanhentumisajan taannehtiva soveltaminen olisi poikkeus rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 

momentista, koska se tietyissä tapauksissa johtaisi vastaajan kannalta ankarampaan lopputulok-

seen kuin tekohetkellä voimassa ollut vanhentumislainsäädäntö. 

Lakivaliokunnan mielestä rikoslain taannehtivan soveltamisen kielto kuuluu ri-

kosoikeudellisen järjestelmän peruspi-lareihin. Näin keskeistä oikeusvaltiollista periaatetta ei 

lakivaliokunnan mielestä tule sivuuttaa sillä perusteella, että halutaan korostaa tiettyjen tekojen 

paheksuttavuutta. Lakivaliokunta myös katsoo, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 

erityinen paheksuttavuus tulee painokkaasti ilmaistua jo nyt säädettävällä uudella erityisellä 

vanhentumisajalla. Valiokunnan mielestä ehdotus ei ole perusteltu edes käytännöllisistä syistä, 

koska hyvin vanhojen tapausten tutkimiseen ja käsittelyyn liittyy usein suuria näyttövaikeuksia, 

joiden vuoksi esimerkiksi oikeudenkäynti voi muodostua uhrille hyvin raskaaksi kokemukseksi. 
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Perustelut 

Hallituksen esityksen sisältämien säännösehdotusten kokonaisuus 

Hallituksen esitystä voi sisällöllisesti luonnehtia varsin moniaineksiseksi kokonaisuudeksi, joka 

sisältää neljä pääasiallista uudistusehdotusta. Näistä ensimmäinen koskee jo edellä käsiteltyä 

erityisen vanhentumisajan säätämistä tietyille lapsiin kohdistuville seksuaalirikoksille. 

Ehdotuksen toisena osakokonaisuutena ovat Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan 

kuuluvien rikosten vanhentumiseen liittyvät säännökset. Kolmannen ja neljännen osion 

muodostavat puolestaan ehdotetut uudet tunnusmerkistöt toiselle kuuluvan henkilötodistuksen 

väärinkäytöstä ja lapsikaappauksesta. Lisäksi esitykseen sisältyy lukuisa joukko teknisiksi 

luonnehdittavia säännösehdotuksia, jotka johtuvat rikoslakiin aiemmin tehdyistä muutoksista. 

Viimeksi mainituista selvästi tärkeimmät ovat ne rikoslain 8 lukuun tehtävät muutokset, joiden on 

tultava voimaan yhtaikaa ensi vuoden alusta voimaan tulevan uuden 8 luvun kanssa. 

Valiokunnan mielestä nyt valitun menettelyn sijasta olisi ollut parempi erottaa erilliseen 

hallituksen esitykseen ainakin ne lakitekniset uudistukset, joiden on tultava voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 2006. Esityksen myöhäisen antamisajankohdan vuoksi sen eduskuntakäsittelyn 

aikataulu on nyt jouduttu mitoittamaan näiden teknisten uudistusten voimaantuloa silmälläpitäen. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki rikoslain muuttamisesta 
 

8 luku. Vanhentumisesta 

19 §. Eräiden säännösten ajallinen soveltuvuus. Edellä yleisperusteluissa esittämistään syistä 

lakivaliokunta ehdottaa, että pykälä poistetaan lakiehdotuksesta. Tämän vuoksi myös 

lakiehdotuksen johtolausetta on muutettava. 
16 luku. Rikoksista viranomaisia vastaan. 

5 a §. Toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttö. Pykäläehdotus sisältää uuden 

sakonuhkaisen kriminalisoinnin. Sen mukaan rangaistukseen tuomitaan se, joka erehdyttääkseen 

yksityistä henkilöä antaa oikeudellisesti merkityksellisen tiedon käyttämällä toisen henkilön 

henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista viranomaisen myöntämää todistusta. 

Lisäksi ehdotetaan, että tällaiseen rikokseen syylliseksi epäiltyyn voitaisiin soveltaa jokamiehen 

kiinniotto-oikeutta ja että poliisi voisi tehdä kiinniotetulle henkilöntarkastuksen. 

Esityksen perusteluista (s. 18) ilmenee, että ehdotuksen taustalla ovat eräillä mat-

kailupaikkakunnilla lomasesonkien aikana tapahtuneet väärinkäytökset. Toisaalta esityksessä 

todetaan (s. 33/1), että tällaisen menettelyn yleisyydestä ei ole saatavissa tarkkaa tietoa. Tästä 

huolimatta viranomaisen myöntämän, toiselle kuuluvan henkilötodistuksen tai vastaavan 



LaVM 15/2005 vp — HE 169/2005 vp 

 

Perustelut 

asiakirjan käyttöä pidetään esityksessä "siinä määrin moitittavana menettelynä, että siihen on 

syytä liittää rangaistusuhka". 

Ennen vuotta 1999 rikoslain 42 luvun 5 §:n mukaan oli rangaistava sakolla sitä, joka 

erehdyttääkseen yksityistä henkilöä käytti toisen passia, työtodistusta tai muuta sen kaltaista 

todistusta. Säännös kuitenkin kumottiin, koska pykälässä kuvattu epärehellisyys liittyy 

käytännössä yleensä jonkin muun rikoksen tekemiseen. Silloinkin kun näin ei ole — esimerkiksi 

pyrittäessä ravintolaan sisään ilman, että täyttää liikkeenharjoittajan asettamaa ikärajaa — tämän 

tyyppiseen erehdyttämiseen ei pidetty tarpeellisena kohdistaa rangaistusuhkaa (ks. HE 6/1997 vp, 

s. 192/11). 

Lakivaliokunta toteaa, että ehdotettu uusi tunnusmerkistö on paljolti äskettäisessä 

uudistuksessa kumotun kaltainen. Se koskee yksityisen henkilön erehdyttämistä henkilötodistusta, 

passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista henkilötodistusta käyttämällä. Rangaistavuuden 

edellytyksenä on tämän lisäksi ainoastaan se, että tällaisella käyttämisellä annetaan 

"oikeudellisesti merkityksellinen tieto". Viimeksi mainittu edellytys ei kuitenkaan mainittavasti 

rajaa tunnusmerkistön soveltamisalaa. Esityksen perusteluista nimittäin ilmenee, että kyseessä on 

tieto, jonka esittämällä saa hyväkseen palvelun, pääsee johonkin paikkaan tai saa hyväkseen 

muun suoritteen, johon tiedon esittäjä ei ole oikeutettu lainsäädännön "tai muiden erehdytettävänä 

olevaa yksityishenkilöä velvoittavien määräysten perusteella". Tästä seuraa, että rangaistavaa olisi 

muun muassa yksityisen elinkeinonharjoittajan asettaman minkä tahansa ikärajan kiertäminen 

toisen henkilötodistusta väärinkäyttämällä. Niin ikään kriminalisointi kattaisi erilaisia lainsäädän-

töön perustuvia ikärajoja, esimerkiksi elokuvanäytäntöihin pääsylle tai ilotulitteiden ostamiselle 

asetetut rajoitukset. Viimeksi mainittuun ikärajaan esityksen perusteluissa (s. 53/1) 

nimenomaisesti viitataankin. 

Lakivaliokunta on aiemmin (ks. La VL 9/2004 vp) todennut, että kaikelle rikos-

lainsäädännölle tulee ensinnäkin olla hyväksyttävä peruste. Toiseksi on kyettävä osoittamaan, että 

on painava yhteiskunnallinen tarve, joka edellyttää juuri uuden rikostunnusmerkistön säätämistä 

hyväksyttäväksi arvioidun tavoitteen saavuttamiseksi. Kolmanneksi säädettävän kriminalisoinnin 

tulee olla ennaltaehkäisevä eli uuden rangaistussäännöksen on voitava perustellusti olettaa edes 

jossain määrin vaikuttavan tarkoitetulla tavalla. Neljänneksi rikosoikeudellisesta 

laillisuusperiaatteesta johtuu, että tunnusmerkistön on oltava täsmällinen ja tarkkarajainen. 

Nyt ehdotettu tunnusmerkistö täyttyisi jo pelkästään toisen henkilötodistuksen 

käyttämisellä ilman, että tällaisella käyttämisellä tavoiteltaisiin taloudellista hyötyä — jolloin 

kyseeseen voisi tulla petosrikos — tai että henkilötodistusta olisi millään tavoin muunneltu, 

jolloin kyseessä saattaisi olla väärennysrikos. Lakivaliokunnan mielestä tällainen käyttäytyminen 

ei ole sillä tavoin moitittavaa, että siihen tulisi reagoida rikoslain avulla. Valiokunta on 
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kiinnittänyt huomiota myös siihen, että rangaistussäännös tulisi käytännössä kohdistumaan 

yksinomaan alaikäisiin. Erityisesti tähän nähden se pitää ehdotusta myös suhteellisuusperiaatteen 

vastaisena, mitä on omiaan korostamaan se, että uuteen tunnusmerkistöön liittyisi myös 

jokamiehen kiinniotto-oikeus. 

Kaikkiaan lakivaliokunta katsoo, että ehdotetulle uudelle kriminalisoinnille ei ole riittäviä 

perusteita. Lakivaliokunta ei kuitenkaan täysin sulje pois mahdollisuutta puuttua säännöksessä 

tarkoitetun kaltaiseen käyttäytymiseen myös rikosoikeudellisin keinoin, jos hallitus myöhemmin 

esittää tarkoin kohdennettua tunnusmerkistöä, jonka sää-tämiselle on osoitettavissa 

asianmukaisiin selvityksiin pohjautuva painava yhteiskunnallinen tarve ja joka muutoinkin täyttää 

valiokunnan käytännössään uudelle rikossään-nökselle asettamat vaatimukset. 

Edellä esitetyistä syistä lakivaliokunta ehdottaa, että pykälä poistetaan lakiehdotuksesta. 

Tämän vuoksi myös lakiehdotuksen johtolausetta on muutettava. 
 

25 luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista. 

9 a §. Toimenpiteistä luopuminen. Pykälän mukaan lapsikaappauksesta voidaan jättää syyte 

ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut lapsen, jos 

lapsen etu sitä vaatii tai jos siihen on muu erityinen syy. Viimeksi mainituilla syillä viitataan 

perustelujen mukaan (s. 58/11) seikkoihin, joiden perusteella lapsen poisviemiselle tai 

palauttamatta jättämiselle on ollut hyväksyttäviä tai ymmärrettäviä perusteita. Lakivaliokunta 

ehdottaa tämän vuoksi säännöstä selvennettäväksi niin, että toimenpiteistä voidaan luopua, jos 

oikeudenkäyntiä ja rangaistusta voitaisiin tekoon johtaneet syyt huomioon ottaen pitää 

kohtuuttomina. 
 
 
3. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta 

Valiokunta on edellä ehdottanut, että rikoslain 16 luvun 5 a § poistetaan lakiehdotuksesta. Tästä 

seuraa, että myös mainittuun pykälään liittyvät pakkokeinolain muutosehdotukset on hylättävä. 

Lakialoitteet 

Lakialoite LA 93/2003 vp. Valiokunta puoltaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 

vanhentumisaikojen pidentämistä hallituksen esitykseen sisältyvissä säännöksissä ehdotetulla 

tavalla. Koska lakialoitteessa ehdotettu säännös poikkeaa niistä, valiokunta ehdottaa lakialoitteen 

hylkäämistä. 
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Perustelut 

Lakialoite LA 60/2004 vp. Valiokunta puoltaa lapsikaappauksen säätämistä rangaistavaksi 

hallituksen esityksessä ehdotetussa muodossa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että lakialoite 

hylätään. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 
 

että 3. lakiehdotus hylätään, 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että lakialoitteet LA 93/2003 vp ja LA 60/2004 vp 

hylätään. 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 

Laki 
rikoslain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 8 luvun 1 §:n 1 ja 4 

momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §, 10 §:n 1 momentti, 14 § ja 18 §:n 1 momentti, 25 luvun 5 

§, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohta ja 5 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 48 a luvun 7 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 8 luvun 1 §:n 1 ja 4 momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §, 10 §:n 1 

momentti, 14 § ja 18 §:n 1 momentti laissa 297/2003,25 luvun 5 § laissa 578/1995, 34 a luvun 1 

§:n 1 momentin 5 kohta ja 5 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 17/2003 ja 48 a luvun 7 § laissa 

1067/2004, sekä 

lisätään 8 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 297/2003, uusi 5 momentti 

ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti, 8 lukuun uusi 12 a 

(poist.) sekä 25 lukuun uusi 5 a ja 9 a § seuraavasti: 
 
 

8 luku 
 

Vanhentumisesta 

1, 6 , 9, 10, 12 a, 14 ja 18 § 

(Kuten HE) 
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Perustelut 

19 § 

(Poist.) 
16 luku 

 

Rikoksista viranomaisia vastaan 

5 a §  

(Poist.) 
 
 

25 luku 
 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

5 j a 5 a §  

(Kuten HE) 
 

9 a §  
 

Toimenpiteistä luopuminen 

Lapsikaappauksesta voidaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos 

rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut lapsen, jos lapsen etu sitä vaatii tai jos oi-

keudenkäyntiä ja rangaistusta on tekoon johtaneet syyt huomioon ottaen pidettävä koh-

tuuttomina. 
 
 

34 a luku 
 

Terrorismirikoksista 

l j a 5 §  

(Kuten HE) 



78 
 
Päätösehdotus La VM 15/2005 vp — HE 169/2005 

 

48 a luku 
 

Luonnonvararikoksista 

7 §  

(Kuten HE) 
 
 

(Kuten HE) 
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Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /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 
Astrid Thors I x  
Marja Tiura /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


