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Jakelussamainituille

Rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus
1 Päätös
Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on
valmistella rikoslain (39/1889) seksuaalirikoksia koskevan 20 luvun
kokonaisuudistus.

2 Toimikausi
11.4.2019—31.5.2020
Työryhmän toimikauden pituus on asetettu ottaen huomioon Suomen EUpuheenjohtajuuskaudenja sen valmistelun vuonna 2019 vaatima lisätyö
valtionhallinnossa.

3 Tausta
HE 212/2018 vp:n lausumat. Seksuaalirikoksiakoskeva rikoslain 20 luku
uudistettiin kokonaan vuonna 1999 ja on sen jälkeen tällä vuosituhannella
uudistettu osittaisuudistuksinsiten, että mikään säännöksistäei enää ole
alkuperäisessä
muodossaan.
Eduskuntahyväksyi12.3.2019hallituksen esityksen212/2018 vp, joka koski
törkeimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Tässä
yhteydessäeduskuntahyväksyikolme lausumaa:
1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ripeästi uudistaa rikoslain 20 luvun
säännöksetkoskien lapsiin kohdistuvia hyväksikäyttö- ja raiskausrikoksiaja
antaa asiaakoskevanhallituksenesitykseneduskunnalle.Uudistuksessatulee
edelleen kiristää lapsiin kohdistuvien hyväksikäyttö- ja raiskausrikosten
rangaistuksia, erityisesti
vähimmäisrangaistuksia, sekä
arvioida
sääntelytekniikkaa ja rikosnimikkeitä. Tarkastella tulee erityisesti
sukupuoliyhteyden käsittävien tekojen sääntelytekniikkaa ja lapsen iän
merkitystäsamoinkuin sitä, tulisiko tällaisetteot siirtää raiskausrikostenpiiriin.
Uudistuksessa
tulee kiinnittää huomiota sukupuolivaikutustenarviointiin.
2) Eduskuntaedellyttää,että hallitus mahdollisimmanpian käynnistäärikoslain
20 luvun kokonaisuudistuksen,jossa tarkastellaan lukuun sisältyviä eri
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seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä, jotta ne muodostavat selkeän ja
johdonmukaisen kokonaisuuden. Lisäksi erityisesti tulee arvioida
raiskausrikoksentunnusmerkistöämuutoin kuin lapsiin kohdistuvien tekojen
osalta. Keskeistäon arvioida muun muassa uhrin avutonta tilaa koskevaa
sääntelyäsekäsuostumuksenasemanvahvistamistaraiskausrikostenja muiden
seksuaalirikosten määrittelyssä. Uudistuksessatulee kiinnittää huomiota
sukupuolivaikutustenarviointiin.
3) Eduskuntaedellyttää, että hallitus rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen
yhteydessä tai erikseen arvioi myös rikoslain muihin lukuihin sisältyvien
seksuaalirikoksia koskevien rangaistussäännösten kehittämistarpeet.
Uudistuksessa
tulee kiinnittää huomiota sukupuolivaikutustenarviointiin.
Arviomuistio.Seksuaalirikoksiinliittyvän sääntelynmuutostarpeet ovat olleet
oikeusministeriössävalmisteltavana jo ennen edellä mainitun hallituksen
esityksenhyväksymistä
. Oikeusministeriöjärjesti kesällä2018 viranomais- ja
järjestötoimijoille sekä tutkijoille asiantuntijafoorumin raiskaussäännöksen
tunnusmerkistöstä ja
suostumuksesta. Keskustelun perusteella
oikeusministeriössä laadittiin arviomuistio, jossa tarkastellaan tarvetta
suostumusta koskevanlainvalmistelunkäynnistämiseksi.
Muistion mukaan voidaan pitää perusteltuna, että tavoitteeksi asetetaan
suostumuksen vahvistaminen raiskausrikoksia koskevassa sääntelyssä
vähintään valmistelemalla säännökset, joilla säädetään rangaistavaksi
sukupuoliyhteysvastoin toi sen ilmaisemaatahtoa ("ei tarkoittaa ei"-malli).
Lisäksitul isi arvioidaavutontatilaa koskevansääntelyntosiasiallistakattavuutta
ja sitä, tuleeko sääntelyä tältä osin täydentää joko perustelulausumintai
muutoksin säännöksen sanamuotoon. Sääntely ilmentäisi tällöin
nimenomaisesti sitä, että raiskausrikoksissa määräävänä tekijänä on
suostumuksenpuute. Arvioinnissatulisi ottaa huomioon myös rikosoikeuden
periaatteet ja kriminalisointiperiaatteet. Rangaistussäännö
kset olisi saatettava
selkeämminsopusointuunkansainvälistenvelvoitteiden kanssaja vastaamaan
kansallisessakeskustelussaesille tuotuihin rangaistavuudenalaa koskeviin
ongelmiin. Lisäksi työssä tulisi arvioida, voidaanko raiskausta koskeviin
säännöksiinliittää muita suostumukseenliittyviä elementtejä.

4 Tehtävät
Työryhmän tehtävänä on valmistella rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus
lausumissaedellytetyllätavalla. Erityisestityöryhmäntulee:
— valmistella säännökset, joilla vahvistetaan suostumuksen asemaa
raiskauksen tunnusmerkistössä (ks. lausuma 2). Säännösten tulee
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—

—

—

—

asiallisestisisältää rangaistussäännö
s sukupuoliyhteydestävastoin toisen
ilmaisemaatahtoa.
selvittää ja arvioida, voidaanko suostumuksenasemaavahvistaa muilla
muutoksilla,kuten puhtaastisuostumuksenpuutteeseentai suostumuksen
ja nykyisentunnusmerkistönyhdistelmään perustuvallarikossäännöksellä
(ks.lausuma2)
valmistella
muutokset, joilla
nuoriin
lapsiin kohdistuneet
sukupuoliyhteydetsäädetäänrangaistaviksiraiskausrikoksina
ja tehdätässä
yhteydessälausumassa1 tarkoitettu ehdotusrangaistustenkiristämiseksi
arvioida avutonta tilaa koskevan sääntelyn kattavuutta ja
tarkoituksenmukaisuuttaottaen huomioon edellä mainitut muutokset,
sekätehdä tarvittavat muutokset perusteluihintai sääntelyyn(ks. lausuma
2)
arvioida rikoslain muihin lukuihin sisältyvien seksuaalirikoksiakoskevien
rangaistussäännösten
kehittämistarpeet(ks.lausuma3).

Työryhmän tulee huolehtia, että ehdotetut säännökset täyttävät
suhteellisuusperiaatteen, täsmällisyyden ja ennakoitavuuden vaatimukset.
Valmistelussatulee ottaa huomioon myös muut rikosoikeuden periaatteet
(mm. syyllisyysperiaate)ja kriminalisointiperiaatteet sekä perusoikeuksien
yleiset rajoitusedellytykset. Työryhmäntulee lisäksikiinnittää huomiota siihen,
ettei seksuaalisenitsemääräämisoikeudenturvaamistakoskevillasäännöksillä
rajoiteta aikuisten välistä suostumukseen perustuvaa seksuaalista
kanssakäymistä.
Työryhmäntulee tarvittaessakuulla eri alojen asiantuntijoita.
Työryhmäntulee arvioida,onko työtä tarpeen vaiheistaa,otta en huomioon se,
mitä
lausumassa 1
todetaan
lapsia koskevien säännösten
valmisteluaikataulusta. Työryhmän tulee laatia mietintönsä hallituksen
esityksentai esitystenmuotoon.

5 Työryhmänkokoonpano
Työryhmän puheenjohtaja:
ErityisasiantuntijaSamiKiriakos,oikeusministeriö
Työryhmänjäsenet:
ErityisasiantuntijaKatariinaPaakkanen,oikeusministeriö
PoliisitarkastajaJuhaTuovinen,sisäministeriö
KäräjätuomariRiikkaRask,Helsinginkäräjäoikeus
KihlakunnansyyttäjäYrjö Reenilä,Valtakunnansyyttäjänvirasto
AsianajajaLiisaTarvainen,SuomenAsianajajaliitto.
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RikosoikeudenprofessoriSakariMelander, Helsinginyliopisto
RikosoikeudenprofessoriMinna Kimpimäki,Lapinyliopisto
Oikeuspsykologiandosentti JuliaKorkman
OtavaPiha,AmnestyInternationalSuomenosasto

KatariinaPaakkanentoimii myöstyöryhmänsihteerinä.

6 Rahoitus
Työryhmäntyö tehdäänvirkatyönä.

Ylijohtaja

Antti T. Leinonen

Lainsäädäntöjohtaja

Ville Hinkkanen

Asiakirjaon allekirjoitettu sähköisestiasianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksenoikeellisuudenvoi todentaa valtioneuvostonkirjaamosta
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