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Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus – asiantuntijakuuleminen

Lausuntopyyntö ja kutsu kuulemistilaisuuteen:
Oikeusministeriö pyytää jakelussa mainituilta kirjallista lausuntoa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi (hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi). Linkki esitysluonnokseen hankkeen verkkosivuilla:
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM007:00/2019
Kirjallinen lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriöön viimeistään maanantaina 22.11.2021.
Jakelussa mainitut kutsutaan myös osallistumaan perjantaina 26.11.2021 klo
12:30-16:30 suulliseen kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään luonnosta hallituksen esitykseksi. Tilaisuus järjestetään koronatilanteen salliessa kokoustiloissa. Tilaisuuteen järjestetään myös mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Tarkempi
asialista ja muut lisätiedot toimitetaan myöhemmin.
Jakelussa mainittuja pyydetään ilmoittautumaan kuulemistilaisuuteen viimeistään
maanantaina 1.11.2021. Samalla pyydetään ilmoittamaan osallistuvan henkilön
nimi ja yhteystiedot.
Lausunto sekä ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen pyydetään toimittamaan
sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.om@gov.fi
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Tausta:
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jossa lähtökohtina ovat koskemattomuus ja
seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Rikoslain raiskausmääritelmä muutetaan
suostumuksen puutteeseen perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien. Ohjelman
mukaan myös törkeimpien väkivalta- ja seksuaalirikosten rangaistavuutta arvioidaan niin, että rangaistukset ovat oikealla tasolla sekä suhteessa teon vahingollisuuteen että muista rikoksista langetettaviin rangaistuksiin. Erityisesti lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia korotetaan (hallitusohjelma, s. 91).
Oikeusministeriö asetti 11.4.2019 työryhmän valmistelemaan seksuaalirikoksia
koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Työryhmän mietintö julkaistiin
7.7.2020 (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:9, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162356 ).
Mietintö oli lausuntokierroksella 10.7.–30.9.2020. Lausuntopalautetta esitellään
oikeusministeriön julkaisemassa lausuntotiivistelmässä (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:2), joka on saatavissa osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162895
Kokonaisuudistuksen valmistelua on jatkettu oikeusministeriössä lausuntopalautteessa esitetyt näkökohdat huomioon ottaen. Nyt järjestettävän tarkennetun asiantuntijakuulemisen tavoitteena on kartoittaa esitysluonnoksesta eräiden keskeisten asiantuntijoiden ja järjestöjen arviot.
Vastausohjeita:
Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan erityisesti ehdotettuja rikostunnusmerkistöjä ja rangaistusasteikkoja.
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydetään, että kirjallisissa lausunnossa ei toisteta esitysluonnoksen sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon
sisäisen käsittelyn kuten hyväksymisprosessin vuoksi välttämätöntä, pyydämme,
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että esityksen sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esim. "Luonnoksen mukaan ... Lausunnonantaja katsoo,
että ...").
Kirjallisten lausuntojen antajia pyydetään huomioimaan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.
Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 0295 150 054
Yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 0295 150 486

Osastopäällikön sijainen,
hallitusneuvos

Katariina Jahkola

Lainsäädäntöneuvos

Sami Kiriakos

Jakelu:
Sisäministeriö
Valtiovarainministeriö (pyydetään vain kirjallinen lausunto)
Poliisihallitus
Syyttäjälaitos
Korkein oikeus (varataan tilaisuus lausua ja osallistua kuulemistilaisuuteen)
Vantaan käräjäoikeus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Suomen Psykologiliitto ry
Sexpo ry
Naisjärjestöjen keskusliitto ry
Miesjärjestöjen keskusliitto ry
Pelastakaa lapset ry
Amnesty International Suomen osasto ry
Suomen Asianajajaliitto

