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Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö

Asia: Lausunto ihmiskauppatyöryhmän mietinnöstä 63/2012

Hovioikeus esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavan.

Yleistä

Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti laatinut ehdotuksen paritusta ja ihmiskauppaa koskevien pykä-
lien muutoksista sekä paritusrikoksen kohteeksi joutuneen oikeudellisesta avustamisesta. Samalla on eh-
dotettu kiskonnan tapaisen työsyrjinnän lisäämistä oikeushenkilön rangaistusvastuuta työrikoksista koske-
vaan pykälään. Työryhmä on edelleen ehdottanut oikeushenkilön rangaistusvastuun laajentamista ja liike-
toimintakiellosta annetun lain täydentämistä.

Hovioikeus pitää mietinnön tavoitteita hyvinä ja kannattaa työryhmän ehdottamia muutoksia. Ihmiskaup-
parikosten lukumäärä on ainakin toistaiseksi ollut vähäinen, mutta periaatteellisesti aihepiiriä koskevassa
lainsäädännössä on kysymys erittäin tärkeästä asiasta.

Yksityiskohtaisia kommentteja

1. Seksuaalirikoksista

Rikoslain 20 luvun 9 §. Paritus

Ehdotuksen mukaan painostaminen poistettaisiin parituksen tekotapanaja tekomuoto "toista painostamaI-
la" siirrettäisiin ihmiskaupparangaistussäällliökseen. Hovioikeus pitää ehdotettua muutosta järkevänä.
Muutos poistaisi oikeuskäytännössä esiintyvää paritus- ja ihmiskauppapykälien soveltamisen päällekkäi-
syyttä. Tärkeää on myös, että rikoksen kohteeksi joutuneen henkilön alisteinen asema tulee esille tyypilli-
senä nimenomaan ihmiskaupparikokselle.

Rikoslain 20 luvun 9 a §. Törkeä paritus

Törkeää paritusta koskevaa pykälää ehdotetaan mietinnössä muutettavaksi niin, että siitä poistettaisiin 3
kohta koskien vaikean ruumiinvamman, vakavan sairauden tai hengenvaarallisen tilan taikka näihin rin-
nastettavan erityisen kärsimyksen aiheuttamista. Hovioikeus kannattaa mietinnön ehdotusta ja sitä, että
sellaiset teot, joissa täyttyy rikoslain 20 luvun 9 a §:n 3 kohdan mukainen seuraus, tulisi katsoa ihmiskau-

mailto:helsinki.ho@oikeus.fi


paksi ja ennen kaikkea törkeäksi ihmiskaupaksi.

2. Vapauteen kohdistuvista rikoksista

Rikoslain 25 luku 3 §. Ihmiskauppa

Ehdotuksen perusteella ihmiskaupan keinoksi lisättäisiin paritusta koskevasta pykälästä poistettavaksi eh-
dotettu "toista painostamalla" ja "ottaa toisen valtaansa" korvattaisiin keinolla "ottaa toisen määräysval-
taansa". Lisäksi 1 momentin lopussa pakkotyö mainittaisiin esimerkkinä ihmisarvoa loukkaavista olosuh-
teista ja elimien tai kudoksien poistamiseksi tapahtuvalta ihmiskaupalta ei enää edellytettäisi sen tapahtu-
mista taloudellisessa hyötymistarkoituksessa. Painostaminen ja siihen liittyvä alisteinen asema on tyypil-
listä nimenomana ihmiskaupparikokselle. Pyrkimys siihen, että rankaisematta eivät jää sellaiset epäasial-
lisen tahdonmuodostukseen vaikuttamisen muodot, jotka eivät kuitenkaan ole riippuvaisen aseman tai tur-
vattoman tilan hyväksikäyttöä, on aiheellinen. Hovioikeus pitää aiheellisena myös muita työryhmän eh-
dottamia muutoksia, jotka muuttaisivat ihmiskauppaa koskevan pykälän vastaamaan entistä paremmin
kansainvälisiä velvoitteita.

3. Työrikoksista

47 luvun 9 §. Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Ehdotuksen mukaan rikosoikeudellinen vastuu kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä laajenisi lisäämällä oi-
keushenkilön rangaistusvastuun tähän rikokseen. Hovioikeudella ei ole huomautettavaa ehdotuksen joh-
dosta.

4. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

2 luvun 1 a §. Asianosaisen avustamisesta

Hovioikeus pitää aiheellisena ehdotusta siitä, paritusrikoksen kohteeksi joutuneen asemaa parannetaan ja
hänelle voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Paritusrikoksissa
rikoksen kohteeksi joutuneella on usein korostettu tarve erilaisiin tukitoimiin. Ehdotettu uudistus paran-
taisi paritusrikoksen kohteeksi joutuneen mahdollisuuksia saada oikeudellista apuaja muita tukitoimia.

5. Laki liiketoimintakiellosta

3 §. Liiketoimintakiellon määräämisen edellytykset.

Ehdotuksen mukaan liiketoiminnassa kiskonnantapaiseen työsyrjintään syyllistynyt voitaisiin määrätä lii-
ketoimintakieltoon. Hovioikeudella ei ole huomautettavaa ehdotuksen johdosta.

Lausunto on valmisteltu Helsingin hovioikeuden lainkäytön yhtenäisyyden seurantatoimikunnassa.
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