Päätös

VN/7196/2021

27.5.2021

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuus
rikoslaissa

Työryhmän asettaminen
Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan tyttöjen
ja naisten sukuelinten silpomisen säätämistä rikoslaissa rangaistavaksi
nykyistä selkeämmin.

Toimikausi
Työryhmän toimikausi on 27.5.2021 – 28.2.2022.

Tausta

Kansainväliset velvoitteet
Sukuelinten silpominen on kielletty muun muassa Suomea velvoittavassa
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa (ns. Istanbulin
sopimus, SopS 52-53/2015, artikla 38). Sopimuksen toimeenpanoa arvioiva asiantuntijaryhmä (Group of Experts on Action against Violence
against Women and Domestic Violence, GREVIO) on julkaissut Suomea
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koskevan arviointiraportin vuonna 2019. Raportissa GREVIO arvioi Suomen lainsäädännön kattavuutta koskien muun muassa sukuelinten silpomista ja kehottaa Suomen viranomaisia säätämään yleissopimuksen 38
artiklan mukaisesti rangaistavaksi tytön tahallisen kehottamisen, pakottamisen tai järjestämisen alistumaan sukuelintensä silpomiseen (raportin
178. kohta).

Eduskunnan lausuma
Vuonna 2019 eduskunnalle luovutettiin kansalaisaloite (KAA1/2019 vp)
tyttöjen sukuelinten silvonnan kieltämiseksi. Eduskunnan lakivaliokunta
käsitteli kansalaisaloitetta ja antoi sitä koskevan mietinnön LaVM 6/2020
vp. Valiokunnan päätösehdotuksen mukaisesti eduskunta edellyttää kirjelmässään, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana (EK 44/2020 vp).

Työryhmän tehtävät
Työryhmän tehtävänä on valmistella säännösehdotukset tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin. Työryhmä laatii ehdotuksensa hallituksen esityksen
muotoon.
Työryhmä kuulee tarpeen mukaan asiantuntijoita.
Työryhmän työ tehdään virkatyönä.
Työryhmän kokoonpanossa on noudatettu naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:ää.

Työryhmän kokoonpano
Työryhmän puheenjohtaja:
Katariina Paakkanen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
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Työryhmän jäsenet:
Leena Mäkipää, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö
Minna Viuhko, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Kimmo Halme, poliisitarkastaja, sisäministeriö
Mimmi Koukkula, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)
Klaus Lintuniemi, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus
Leena Koivuniemi, erikoissyyttäjä, syyttäjälaitos
Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto
Antti Riihelä, AA, Suomen asianajajaliitto
Johanna Latvala, Ihmisoikeusliitto
Puheenjohtaja toimii myös työryhmän sihteerinä.

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Ari-Pekka Koivisto

Yksikönpäällikkö

Jussi Matikkala

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa valtioneuvoston kirjaamosta.

