
 HE 141/2011 vp  
  
 

295808 

 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle lasten myynnistä, lap-
siprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oi-
keuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkir-
jan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi New Yorkissa toukokuussa 2000 
tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopi-
muksen valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee 
lasten myyntiä, lapsipornografiaa ja lapsi-
prostituutiota. Suomi allekirjoitti pöytäkirjan 
syyskuussa 2000. Pöytäkirja on tullut kan-
sainvälisesti voimaan tammikuussa 2002. 

Pöytäkirja velvoittaa sopimusvaltioita kiel-
tämään lasten myynnin sekä lasten hyväksi-
käytön prostituutiossa tai pornografiassa. 
Pöytäkirjassa lasten myynnillä tarkoitetaan 
tekoa tai liiketointa, jolla henkilö tai henkilö-
ryhmä luovuttaa lapsen toiselle henkilölle tai 
henkilöryhmälle palkkiota tai muuta etuisuut-
ta vastaan. Lapsiprostituutiolla tarkoitetaan 
lapsen käyttöä seksuaaliseen toimintaan 
palkkiota tai muuta etuisuutta vastaan. Lap-
sipornografialla tarkoitetaan todelliseen tai 
simuloituun seksuaaliseen toimintaan osallis-
tuvan lapsen esittämistä millä tahansa tavalla 
tai lapsen sukupuolielinten esittämistä pää-
asiassa seksuaalisessa tarkoituksessa. 

Pöytäkirja sisältää myös määräyksiä rikos-
lainsäädännön ja tuomiovallan ulottuvuudes-
ta, rikoksentekijän luovuttamisesta ja valtioi-
den välisestä yhteistyöstä. Lisäksi pöytäkir-
jassa käsitellään pöytäkirjassa tarkoitettujen 
rikosten tekemiseen käytettyjen esineiden ja 

rikosten tuottaman hyödyn takavarikointia ja 
menetetyksi tuomitsemista. Pöytäkirja sisäl-
tää myös määräyksiä lapsiuhrien oikeuksien 
ja etujen suojelemisesta rikosoikeudenkäyn-
nin aikana. Pöytäkirjassa ei ole mainintaa va-
raumien tekemisestä. 

Kansainvälisoikeudellisesti pöytäkirjan 
erikoisuus on se, että myös sellaisilla valtioil-
la, jotka ovat vasta allekirjoittaneet yleisso-
pimuksen, mutta eivät sitoutuneet siihen, on 
oikeus sitoutua valinnaiseen pöytäkirjaan.  
Tällä määräyksellä on haluttu mahdollistaa 
erityisesti Yhdysvaltojen mukaantulo pöytä-
kirjan osapuoleksi. Yhdysvallat ei ole ratifi-
oinut muutoin lähes universaalisti hyväksyt-
tyä yleissopimusta. 

Eduskunnan hyväksyttyä pöytäkirjan tar-
koituksena on tallettaa ratifioimiskirja viivy-
tyksettä pöytäkirjan tallettajan, Yhdistynei-
den kansakuntien pääsihteerin huostaan. Pöy-
täkirja tulee Suomen osalta voimaan yhden 
kuukauden kuluttua ratifioimiskirjan tallet-
tamisesta. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samaan aikaan kuin pöytäkirja-
kin. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lapsen 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 
59–60/1991) lasten myyntiä, lapsipornografi-
aa ja lapsiprostituutiota koskeva valinnainen 
pöytäkirja (jäljempänä pöytäkirja) hyväksyt-
tiin YK:n yleiskokouksessa ja avattiin alle-
kirjoitettavaksi New Yorkissa 25 päivänä 
toukokuuta 2000. Pöytäkirja on tullut kan-
sainvälisesti voimaan 18 päivänä tammikuuta 
2002, sen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kym-
menes ratifioimis- tai liittymiskirja oli talle-
tettu.  Suomi allekirjoitti pöytäkirjan 7 päi-
vänä syyskuuta 2000. 

Marraskuuhun 2011 mennessä pöytäkirjan 
on ratifioinut tai siihen on liittynyt 150 val-
tiota. Myös muut EU:n jäsenvaltiot Irlantia ja 
Tshekkiä lukuun ottamatta ovat sen hyväk-
syneet.  

Pöytäkirja koostuu 17 artiklasta. Pöytäkir-
jan aineellisoikeudelliset määräykset sisälty-
vät 1- 11 artiklaan. Sen 1 artikla sisältää so-
pimuspuolille asetetun velvoitteen kieltää 
lasten myynti ja lasten hyväksikäyttö lapsi-
prostituutiossa tai pornografiassa. Pöytäkir-
jan 2 artikla sisältää 1 artiklan käsitteiden 
määritelmät. Pöytäkirjan 3 ja 4 artikla sisäl-
tävät määräyksiä rikoslainsäädännön ja tuo-
miovallan ulottuvuudesta. Pöytäkirjan 5 ar-
tiklassa määrätään rikoksentekijän luovutta-
misesta ja pöytäkirjan kattamien rikosten 
johdosta tehtävästä kansainvälisestä yhteis-
työstä. Pöytäkirjassa kiellettyjen rikosten te-
kemiseen käytettyjen esineiden ja ri-
koshyödyn takavarikointia ja menetetyksi 
tuomitsemista koskevat määräykset ovat pöy-
täkirjan 7 artiklassa. Lapsista uhreina ja heitä 
koskevista oikeuksista ja eduista määrätään 8 
artiklassa. 

Pöytäkirjan 12–17 artikla käsittävät pöytä-
kirjan teknisluontoiset määräykset. Niihin si-
sältyvät määräykset määräaikaisraportoinnis-
ta (12 artikla), pöytäkirjan ratifiointia tai sii-
hen liittymistä ja sen tallettamista koskevat 
määräykset (13 artikla), määräykset pöytäkir-
jan voimaantulosta (14 artikla) ja pöytäkirjan 
irtisanomisesta (15 artikla) sekä pöytäkirjan 

muuttamista koskevat määräykset (16 artikla) 
ja määräykset kieliversioista (17 artikla). 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
35 artiklassa kielletään lasten ryöstäminen, 
myynti tai kauppaaminen missään tarkoituk-
sessa sekä 34 artiklassa kielletään lasten sek-
suaalinen riisto ja hyväksikäyttö. Lapsen oi-
keuksien yleissopimuksen lasten myyntiä se-
kä lasten hyväksikäyttöä prostituutiossa ja 
pornografiassa käsittelevässä valinnaisessa 
pöytäkirjassa kriminalisoidaan eräitä vakavia 
lapsen oikeuksien rikkomuksia, kuten lapsi-
kauppa, laiton adoptio ja lasten hyväksikäyt-
tö prostituutiossa sekä pornografiassa. Pöy-
täkirjassa korostetaan kansainvälisen yhteis-
työn ja yleisen tietoisuuden merkitystä taiste-
lussa valtioiden rajat ylittäviä rikkomuksia 
vastaan. Siinä myös muistutetaan tiedotus- ja 
opetuskampanjoiden tärkeydestä lasten suo-
jelun lisäämisessä.  

 
 
 

2  Nykyt i la  

2.1 Yhdistyneet kansakunnat 

Vuonna 1989 hyväksytty YK:n lapsen oi-
keuksia koskeva yleissopimus on maailman 
laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja 
sillä on 193 sopimuspuolta. Suomi ratifioi 
yleissopimuksen 20 päivänä kesäkuuta 1991. 
Yleissopimuksella sekä tunnustetaan niin sa-
nottujen yleisten ihmisoikeussopimusten ta-
kaamat oikeudet ja vapaudet lasten osalta että 
taataan heille myös erityisiä oikeuksia. 

Yleissopimuksen perusteella kaikki alle 18-
vuotiaat henkilöt ovat lapsia, ellei lapseen 
soveltuvan kansallisen lainsäädännön mu-
kaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin 
(1 artikla). Yleissopimuksen keskeisenä peri-
aatteena on lapsen edun ensisijaisuuden 
huomioiminen kaikissa lasta koskevissa toi-
missa (3 artikla).  

Yleissopimuksessa sopimusvaltiot sitoutu-
vat suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen 
riiston ja hyväksikäytön muodoilta, kuten 
lasten hyväksikäytöltä prostituutiossa tai 
pornografisissa esityksissä tai aineistoissa 
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(34 artikla). Samoin sopimusvaltiot velvoite-
taan ryhtymään kaikkiin tarkoituksenmukai-
siin kansallisiin sekä kahden- ja monenväli-
siin toimenpiteisiin estääkseen lasten ryöstä-
misen, myynnin ja kauppaamisen missään 
tarkoituksessa ja muodossa (35 artikla). 

Yleissopimukseen tehty valinnainen pöytä-
kirja lasten osallistumisesta aseellisiin selk-
kauksiin hyväksyttiin New Yorkissa 25 päi-
vänä toukokuuta 2000. Suomi allekirjoitti 
pöytäkirjan 7 päivänä syyskuuta 2000 ja se 
on tullut Suomessa voimaan 10 päivänä tou-
kokuuta 2002 (SopS 30–31/2002).  

YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikol-
lisuuden vastainen yleissopimus (Palermon 
sopimus; SopS 18–20/2004) sekä sen lisä-
pöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja 
lasten kaupan, ehkäisemisestä, torjumisesta 
ja rankaisemisesta (SopS 70–71/2006) hy-
väksyttiin 15 päivänä marraskuuta 2000. 
Suomi allekirjoitti yleissopimuksen ja lisä-
pöytäkirjan 12 päivänä joulukuuta 2000. 
Yleissopimus on tullut voimaan Suomessa 12 
päivänä maaliskuuta 2004 ja lisäpöytäkirja 7 
päivänä lokakuuta 2006.  

Suomi on vuonna 1926 liittynyt Kansainlii-
ton piirissä tehtyyn naisten ja lasten kaupan 
ehkäisemistä tarkoittavaan kansainväliseen 
yleissopimukseen (SopS 3/1927). Tämä lii-
tyntä sisälsi liittymisen Pariisissa vuonna 
1904 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-
seen, jonka tarkoituksena on taaata naisille ja 
alaikäisille tytöille turvaa ´valkoiseksi orja-
kaupaksi´ kutsuttua rikollista ammattia vas-
taan ja vuonna 1910 Pariisissa tehtyyn val-
koisen orjakaupan ehkäisemistä tarkoittavaan 
kansainväliseen yleissopimukseen.  

Suomi on liittynyt myös vuonna 1933 täy-
si-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi 
tehtyyn yleissopimukseen (SopS 1/1937), ra-
tifioinut ihmisten kaupan ja toisten prostituu-
tiosta hyötymisen tukahduttamista koskevaan 
yleissopimukseen (SopS 33/1972), ratifioinut 
orjuutta koskevan kansainvälisen yleissopi-
mukseen (SopS 27/1927) ja liittynyt sen 
muutospöytäkirjaan (SopS 8/1954). Suomi 
on liittynyt myös orjuuden, orjakaupan ja or-
juuteen verrattavien järjestelmien ja käytän-
nön tukahduttamisesta tehtyyn lisäsopimuk-
seen (SopS 17/1959).  

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) piirissä 
on hyväksytty useita työvoiman hyväksikäyt-
tötarkoitukseen suunnatun ihmiskaupan ja 

pakkotyön vastustamisen kannalta keskeisiä 
sopimuksia.  

Vuonna 1999 hyväksyttiin ILO:n yleisso-
pimus n:o 182, joka koskee lapsityön pahim-
pien muotojen kieltämistä ja välittömiä toi-
mia niiden poistamiseksi. Se on tullut Suo-
messa voimaan vuonna 2001 (SopS 
16/2000). Tämä yleissopimus velvoittaa sen 
ratifioineet valtiot ryhtymään välittömiin ja 
tehokkaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen 
lapsityön pahimpien muotojen kiireellisen 
kieltämisen ja poistamisen. Yleissopimusta 
täydentävä suositus n:o 190 sisältää useita 
määräyksiä, jotka yleissopimusta täytäntöön 
panevan sopimusvaltion on otettava huomi-
oon. Yleissopimuksen n:o 182 yhteyteen liit-
tyy ILO:n kansainvälinen ohjelma lapsityö-
voiman käytön poistamiseksi. Ohjelman 
avulla pyritään poistamaan lapsityön kaik-
kein pahimmat muodot. Suomen hallitus on 
tukenut ohjelmaa vuodesta 1998 lähtien. 

 
2.2 Euroopan neuvosto 

Ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehty 
Euroopan neuvoston yleissopimus (CETS 
197) avattiin allekirjoitettavaksi Varsovassa 
16 päivänä toukokuuta 2005. Yleissopimus 
tuli kansainvälisesti voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2008. Suomi allekirjoitti yleissopi-
muksen 29 päivänä elokuuta 2006, ja sen ra-
tifiointi on parhaillaan valmisteltavana. 
Yleissopimuksen voimaansaattamista valmis-
telleen ulkoasiainministeriön johdolla toimi-
neen työryhmän mietintö valmistui ja luovu-
tettiin ulkoasiainministeriölle 31.8.2010. 
Mietintö on ollut laajalla lausuntokierroksel-
la, jonka jälkeen yleissopimuksen hyväksy-
misestä annetaan hallituksen esitys marras-
kuussa 2011. 

Euroopan neuvoston yleissopimus lasten 
suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaa-
lista hyväksikäyttöä vastaan (CETS 201) 
avattiin allekirjoituksille Euroopan neuvos-
ton oikeusministerikokouksessa Lanzarotella 
25 päivänä lokakuuta 2007, jolloin myös 
Suomi allekirjoitti sen. Tässä laaja-alaisessa 
yleissopimuksessa on määräyksiä rikosten 
ennalta ehkäisemisestä, uhrien suojelemisesta 
ja auttamisesta, rikoksentekijöihin kohdistet-
tavista interventio-ohjelmista ja -
toimenpiteistä, rikosoikeudesta, rikosten tut-
kinnasta, syytetoimenpiteistä ja rikosoikeu-
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denkäynnistä. Yleissopimus on tullut Suo-
messa voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011 
(SopS 88/2011). Yleissopimuksen voimaan-
saattaminen edellytti lainsäädäntömuutoksia, 
joita pöytäkirjaa koskevilta osin käsitellään 
tarkemmin jäljempänä. 

Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääke-
tieteen alalla tehty yleissopimus avattiin alle-
kirjoitettavaksi 4 päivänä huhtikuuta 1997 
(ETS 164) ja se on tullut kansainvälisesti 
voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999. Siihen 
liittyvä ihmisen toisintamisen kieltävä lisä-
pöytäkirja (ETS 168) on tullut kansainväli-
sesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001 ja 
ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten 
siirroista tehty lisäpöytäkirja (ETS 186) on 
tullut kansainvälisesti voimaan 1 päivänä 
toukokuuta 2006. Suomi on ratifioinut yleis-
sopimuksen ja edellä mainitut lisäpöytäkirjat 
ja ne ovat tulleet Suomessa voimaan 1 päivä-
nä maaliskuuta 2010 (SopS 24/2010).  

Euroopan neuvoston ministerikomitea on 
osana ”Euroopan rakentaminen lapsia varten 
ja heidän kanssaan” -ohjelmaansa (Building 
a Europe for and with Children) hyväksynyt 
17 päivänä marraskuuta 2010 uuden ohjeis-
tuksen lapsiystävällisestä oikeudesta (Guide-
lines of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on child-friendly justice). 
Niiden tarkoituksena on auttaa valtioita var-
mistamaan lasten asianmukainen kohtelu oi-
keusjärjestelmässä. Ohjeet soveltuvat kaik-
kiin alle 18-vuotiaisiin henkilöihin. 

Ohjeissa edellytetään muun muassa päätös-
ten tekemistä lasten oikeuksia kunnioittaen, 
lasten ikä ja tarpeet huomioiden. Lapsille ja 
heidän huoltajilleen tulee tiedottaa lasten oi-
keuksista heille ymmärrettävällä tavalla ja 
lasten näkemyksiä tulee kuunnella ja ne tulee 
ottaa vakavasti. Lasten kanssa tekemisissä 
oleville tulee antaa koulutusta lasten oikeuk-
sista ja lasten kuulemisesta sekä lasten tar-
peista. Lasten rikkoessa lakia poliisin tulee 
kohdella heitä siitä huolimatta kunnioittavas-
ti. Lapsilla, jotka ymmärtävät oikeutensa ja 
joiden oikeuksia on rikottu, tulee olla oikeus 
viedä asiansa tuomioistuimeen; heillä tulee 
olla oma lakimies ja heitä tulee kuulla. Lap-
sia koskevat asiat tulee ratkaista mahdolli-
simman nopeasti ja ne tulee selittää lapsille 
siten, että he ymmärtävät ne. Valtioiden tulee 

edistää lapsiystävällistä oikeutta ja yrittää 
edistää lasten asioita ja oikeuksia. 

 
2.3 Euroopan unioni 

Nizzassa vuonna 2000 hyväksytyssä ja 
vuonna 2009 oikeudellisen sitovuuden saa-
neessa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
(EYVL C 364, 18.12.2000) kielletään orjuus 
ja pakkotyö. Perusoikeuskirjassa myös ni-
menomaisesti kielletään ihmiskauppa (5 ar-
tikla). 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 
vuonna 1997 yhteisen toiminnan ihmiskau-
pan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vas-
tustamisesta (97/154/YOS, EYVL L 63, 
4.3.1997). Vuonna 2002 hyväksyttiin puite-
päätös ihmiskaupan torjunnasta 
(2002/629/YOS, EYVL L 203, 1.8.2002), jo-
ka asettaa jäsenvaltioille velvoitteen toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että ihmiskauppa säädetään rangaistavaksi 
teoksi. 

Ihmiskauppapuitepäätös on korvattu ih-
miskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta se-
kä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja ky-
seisen puitepäätöksen korvaamisesta 5 päi-
vänä huhtikuuta 2011 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2011/36/EU (EUVL L 101, 15.4.2011). Pui-
tepäätökseen verrattuna direktiivi korostaa 
ennen kaikkea uhrilähtöisyyttä ja laajentaa 
ihmiskauppaan liittyvän hyväksikäytön käsi-
tettä. Direktiivin mahdollisesti edellyttämät 
lainsäädäntömuutokset käsitellään voimaan-
saattamisen yhteydessä. 

Puitepäätös lasten seksuaalisen hyväksi-
käytön ja lapsipornografian torjumisesta 
(2004/68/YOS, EUVL L 013, 20.1.2004) 
asettaa puolestaan seksuaali- ja pornogra-
fiarikoksia koskevia lainsäädäntövelvoitteita, 
jotka toteutettiin vuonna 2004 rikoslain 
muuttamisesta annetulla lailla (650/2004). 
Tämän puitepäätöksen korvaavan direktiivin 
valmistelu (KOM(2010)94) on syksyllä 2011 
loppusuoralla Euroopan unionin toimielimis-
sä.  

Uudet direktiivit perustuvat kokonaisval-
taisessa lähestymistavassaan aihepiirejä kos-
keviin Euroopan neuvoston yleissopimuksiin. 

Ihmiskaupan torjunnan sekä kotouttamisen 
merkitys on lisääntynyt EU:n politiikassa, 
kun Lissabonin sopimuksen myötä EU:lle 
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annettiin nimenomainen toimivalta säätää 
ihmiskaupan torjunnasta sekä kotouttamises-
ta (SEUT 79 artikla, EUVL C 306, 
17.12.2007). Vaikka tällaisia nimenomaisia 
oikeusperustoja ei aiemmin ollut perussopi-
muksissa, on ihmiskaupan torjunnasta sekä 
turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta voitu 
säätää muita oikeusperustoja käyttäen. Eu-
roopan unionin perusoikeuskirja (EUVL C 
303, 14.12.2007) sisältää ihmiskaupan kiel-
lon (5 artiklan 3 kohta).  

Muita pöytäkirjan kannalta merkityksellisiä 
säädöksiä ovat muun muassa neuvoston 29 
päivänä huhtikuuta antama direktiivi 
2004/81/EY oleskeluluvasta, joka myönne-
tään yhteistyötä toimivaltaisten viranomais-
ten kanssa tekeville kolmansien maiden kan-
salaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai 
jotka ovat joutuneet laittomassa maahantu-
lossa avustamisen kohteiksi (EUVL L 261, 
6.8.2004) (uhridirektiivi). Direktiivi on pantu 
kansallisesti täytäntöön ulkomaalaislain 
muutoksella (1158/2006) sekä ulkomaalais-
rekisteristä annetun lain muutoksella 
(1159/2006).  Myös henkilöiden liikkumista 
rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä 
(Schengenin rajasäännöstö) annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 562/2006 (EUVL L 105, 
13.4.2006, s. 1) säädetään muun muassa 
maahantulon edellytyksistä ja maahanpääsyn 
epäämisestä. Yhteisön viisumisäännöstön 
laatimisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 810/2009 (EUVL L 105, 
13.4.2006, s. 1) (viisumisäännöstö) säädetään 
puolestaan muun muassa viisumin epäämi-
sestä, mitätöinnistä ja kumoamisesta. Samoin 
on myös huomioitava Euroopan unionin 
neuvoston puitepäätös uhrien asemasta ri-
kosoikeudenkäyntimenettelyissä 
(2001/220/YOS, EYVL L 82, 22.3.2001, s. 
1).  

EU:n ihmiskaupan vastaisella toiminta-
suunnitelmalla (Action Plan on Trafficking 
in Human Beings) vastataan erityisesti yh-
teistyöhön ja rajat ylittävään toimintaan koh-
distuviin haasteisiin. Se hyväksyttiin oikeus- 
ja sisäasiainneuvostossa joulukuussa 2005. 
Suunnitelma pohjautuu Eurooppa-neuvoston 
vuonna 2004 hyväksymään vapauden, turval-
lisuuden ja oikeuden lujittamista EU:ssa kos-
kevaan Haagin ohjelmaan.  

Eurooppa-neuvoston hyväksymässä EU:n 
oikeus- ja sisäasioiden monivuotisessa Tuk-
holman ohjelmassa (Stockholm Programme) 
vuosille 2010–2014 korostetaan moniamma-
tillista yhteistyötä ja rajat ylittävää toimintaa. 
Tukholman ohjelmassa huomiota kiinnite-
tään lasten oikeuksien osalta erityisesti unio-
nin mahdollisuuksiin tuoda lisäarvoa erityi-
sen haavoittuvassa asemassa olevien lasten, 
kuten seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön 
sekä ihmiskaupan uhrien ja ilman huoltajaa 
olevien alaikäisten, oikeuksien toteutumi-
seen. Tukholman ohjelmalla pyritään uuden 
lainsäädännön ja toimenpiteiden sekä yhteis-
työn ja kumppanuuksien kautta tehostamaan 
ihmiskaupan torjuntaa ja uhrien suojelua se-
kä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja sek-
suaalisen riiston sekä lapsipornografian tor-
jumista. 

Tukholman ohjelman toimeenpanoon sisäl-
tyy myös EU:n ihmiskaupan vastaisen toi-
minnan koordinaattorin (Anti-Trafficking 
Coordinator) asettaminen. Koordinaattorin 
tehtävänä on tehdä ihmiskaupan torjunnasta 
EU:ssa aiempaa näkyvämpää. Euroopan ko-
missio on 14 päivänä joulukuuta 2010 nimit-
tänyt EU:n ihmiskauppakoordinaattorin teh-
tävään kyproslaisen Myria Vassiliadoun. Ih-
miskauppakoordinaattorin toiminnan on tar-
koitus parantaa yhteistyötä ja johdonmukai-
suutta ihmiskaupan vastaisessa työssä EU:n 
instituutioiden, virastojen, jäsenvaltioiden, 
kolmannen sektorin sekä kansainvälisten 
toimijoiden välillä. Koordinaattori raportoi 
suoraan Euroopan unionin komission sisäasi-
oiden pääosaston johtajalle. 

Tukholman ohjelman ohella Euroopan 
unionin neuvoston 30 päivänä marraskuuta 
2009 hyväksymä ihmiskaupan torjuntaa kos-
keva toiminta-asiakirja pyrkii vastaamaan 
erityisesti yhteistyöhön ja rajat ylittävään 
toimintaan kohdistuviin haasteisiin. EU:n jä-
senmaiden välisen ihmiskaupan vastaisen yh-
teistyön lisäksi toiminta-asiakirjassa painote-
taan kolmansien maiden sekä viranomaisten 
ja kansalaisjärjestöjen ja -vaikuttajien kanssa 
tehtävää yhteistyötä.  

Euroopan komissio on 15 päivänä helmi-
kuuta 2011 hyväksynyt lapsen oikeuksia 
koskevan toimintasuunnitelman, jonka ta-
voitteena on lujittaa lapsen oikeuksia ja 
konkretisoida EU:n perusoikeuskirjan peri-
aatteita. Toimintaohjelma sisältää 11 toimen-
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pidettä, joiden kautta lapsen etu on otettava 
huomioon kaikissa lapsiin vaikuttavien EU-
politiikkojen suunnittelussa, kuten lapsiystä-
vällisessä oikeudenkäytössä, erityisen haa-
voittuvassa asemassa olevien lasten osalta 
sekä rikoksen uhrien suojelussa. 

 
 

2.4 Kansallinen lainsäädäntö 

Suomen lainsäädäntö ja viranomaiskäytän-
nöt vastaavat pöytäkirjan vaatimuksia jäl-
jempänä esitettävällä tavalla. Kansallisen 
lainsäädännön ja käytäntöjen osalta relevantit 
säännökset tuodaan esiin ja käsitellään yksi-
tyiskohtaisten perustelujen yhteydessä kul-
loinkin kyseessä olevan artiklan osalta erik-
seen. 

Rikoslakia (39/1889) on muutettu viimei-
sen vajaan kymmenen vuoden aikana niin, 
että se vastaa pöytäkirjassa asetettuja kri-
minalisointivelvoitteita lukuun ottamatta lai-
tonta adoptiosuostumuksen hankkimista. 
Tässä yhteydessä voidaan viitata ensinnäkin 
elokuun 1 päivänä 2004 voimaan tulleeseen 
lakiin rikoslain muuttamisesta (650/2004). 
Siinä kansallinen rikoslainsäädäntö saatettiin 
vastaamaan ihmiskauppaa ja lapsiin kohdis-
tuvia seksuaalirikoksia koskevia vuosien 
2002 ja 2004 puitepäätöksiä. Kesäkuun 2011 
alussa voimaan tulleella rikoslain muuttami-
sesta annetulla lailla (540/2011) rikoslakia 
puolestaan muutettiin niin, että lapsiin koh-
distuvia seksuaalirikoksia koskevan vuonna 
2007 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopi-
muksen asettamat kriminalisointivelvoitteet 
tulevat täytetyiksi. Kuten erityisesti hallituk-
sen esityksestä (HE 34/2004 vp) ilmenee, la-
kimuutoksia valmisteltaessa on otettu huo-
mioon myös pöytäkirjan asettamat kri-
minalisointivelvoitteet. 

 
 

3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  
ehdotukset  

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 
eduskunta hyväksyisi lapsen oikeuksia kos-
kevan yleissopimuksen lasten myynnistä, 
lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta 
tehdyn valinnaisen pöytäkirjan. 

Pöytäkirjan hyväksymisellä on tärkeä käy-
tännöllinen ja periaatteellinen merkitys. Pöy-

täkirjan hyväksyminen vahvistaa jo voimassa 
olevan lainsäädännön toimeenpanoa ja viran-
omaistoimintaan tälläkin hetkellä kohdistuvia 
velvoitteita. 

Pöytäkirjan tavoitteena on edistää ja suojel-
la lapsen oikeuksia laajentamalla toimenpi-
teitä, joihin sopimusvaltioiden tulisi lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen päämäärien ja 
sen määräysten, erityisesti 1, 11, 21, 32, 33, 
34, 35 ja 36 artiklan täytäntöönpanemiseksi 
ryhtyä taatakseen, että lapsia suojellaan las-
ten myynniltä, lapsiprostituutiolta ja lapsi-
pornografialta. 

Pöytäkirja velvoittaa sopimusvaltioita kiel-
tämään lasten myynnin sekä lasten hyväksi-
käytön prostituutiossa tai pornografiassa (1 
artikla). Pöytäkirjan 2 artiklassa tarkenne-
taan, että lasten myynnillä tarkoitetaan tekoa 
tai liiketointa, jolla henkilö tai henkilöryhmä 
luovuttaa lapsen toiselle palkkiota tai muuta 
etuisuutta vastaan (a alakohta), lapsiprosti-
tuutiolla tarkoitetaan lapsen käyttöä seksuaa-
liseen toimintaan palkkiota tai muuta etui-
suutta vastaan (b alakohta) ja lapsipornogra-
fialla tarkoitetaan todelliseen tai jäljiteltyyn 
seksuaaliseen toimintaan osallistuvan lapsen 
esittämistä millä tahansa tavalla tai lapsen 
sukupuolielinten esittämistä ensisijaisesti 
seksuaalisessa tarkoituksessa (c alakohta). 

Pöytäkirja sisältää myös määräyksiä rikos-
lainsäädännön (3 artikla) ja tuomiovallan (4 
artikla) ulottuvuudesta, rikoksentekijän luo-
vuttamisesta (5 artikla) ja yhteistyöstä (6 ar-
tikla). Lisäksi pöytäkirjassa käsitellään pöy-
täkirjassa tarkoitettujen rikosten tekemiseen 
käytettyjen esineiden ja rikosten tuottaman 
hyödyn takavarikointia ja menetetyksi tuo-
mitsemista (7 artikla). Lapsiuhrien oikeuksi-
en ja etujen suojelemisesta rikosoikeuden-
käynnissä on määräyksiä 8 artiklassa. Pöytä-
kirjassa ei ole mainintaa varaumien tekemi-
sestä. 

Kansainvälisoikeudellisesti pöytäkirjan 
erikoisuus on se, että myös sellaisilla valtioil-
la, jotka ovat vasta allekirjoittaneet pääsopi-
muksen (yleissopimuksen), mutta eivät sitou-
tuneet siihen, on oikeus sitoutua valinnaiseen 
pöytäkirjaan. Tällä määräyksellä on haluttu 
mahdollistaa erityisesti Yhdysvaltojen mu-
kaantulo pöytäkirjan osapuoleksi. Ainoastaan 
Yhdysvallat ja Somalia eivät ole ratifioineet 
muutoin lähes universaalisti hyväksyttyä 
yleissopimusta. Pöytäkirja on tullut kansain-
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välisesti voimaan, kun kymmenen valtiota ra-
tifioi sen (14 artikla).  

Pöytäkirjan osalta sopimusvaltioiden tulee 
raportoida YK:n lapsen oikeuksien komiteal-
le pöytäkirjan määräysten soveltamisesta 
kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta 
(12 artikla). Ensimmäisen raportin jälkeen 
sopimuspuolet sisällyttävät tiedot pöytäkirjan 
täytäntöönpanosta jatkossa yleissopimusta 
koskeviin määräaikaisraportteihin. 

 
 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole lainvalmistelussa huomi-
oon otettavia itsenäisiä taloudellisia vaiku-
tuksia. Uusia viranomaisia ei ehdoteta perus-
tettavaksi eikä viranomaistehtäviä lisätä re-
surssien kasvattamista edellyttävällä tavalla. 

 
 

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Pöytäkirjan hyväksymisellä korostetaan vi-
ranomaistoimintaan jo tälläkin hetkellä koh-
distuvia velvoitteita. Sillä ei anneta viran-
omaisille uusia tehtäviä eikä vaikuteta viran-
omaisten välisiin toimivaltasuhteisiin. 

 
 

4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Pöytäkirjalla vahvistetaan lapsen asemaa ja 
oikeuksia kieltämällä lasten myynti sekä las-
ten hyväksikäyttö lapsiprostituutiossa ja lap-
sipornografiassa. 

Pöytäkirja vahvistaa perustuslain 2 luvussa 
mainittujen perusoikeuksien, kuten oikeus ta-
sa-arvoiseen kohteluun yksilöinä (6 §) ja oi-
keus henkilökohtaiseen vapauteen ja koske-
mattomuuteen (7 §), toteutumista. 

Pöytäkirjaan sisältyvistä periaatteista joh-
tuvat oikeudet ja vapaudet toteutetaan Suo-
messa laintasoisin säädöksin. Pöytäkirja vah-
vistaa lapsen asemaa ja oikeuksia velvoitta-
malla sopimusvaltiot kieltämään lasten hy-
väksikäytön.  

Pöytäkirjassa todetaan erityisen haavoittu-
vien ryhmien, mukaan luettuna tytöt, suu-
rempi vaara joutua seksuaalisen hyväksikäy-

tön kohteeksi, ja huomautetaan, että seksuaa-
lisesti hyväksikäytetyistä valtaosa on tyttöjä. 
Näiden seikkojen tiedostamisen kautta pöy-
täkirjalla pyritään tietoisuuden lisäämisen ja 
lasten suojelemisen kautta tukemaan erityi-
sen haavoittuvien ryhmien oikeuksien tun-
nustamista ja mahdollisuuksien lisäämistä. 

Pöytäkirjalla vahvistetaan lapsiin kohdistu-
vien rikosten, erityisesti lasten myynnin, lap-
sipornografian ja lapsiprostituution vastaisen 
tietoisuuden ja tuomittavuuden lisäämistä yh-
teiskunnassa. Näin ollen pöytäkirja osaltaan 
vahvistaa näiden jo aiemmin kriminalisoitu-
jen tekojen kieltoa ja sosiaalista valvontaa, 
jolloin myös kiinnijäämisen riski kasvaa.  

Pöytäkirjalla pyritään paitsi lisäämään kan-
salaisten tietoisuutta lasten myyntiä, lapsi-
pornografiaa ja lapsiprostituutiota koskevasta 
rikollisuudesta, myös vahvistamaan viran-
omaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen 
maailmanlaajuista yhteistyötä ja edistämään 
myös muiden maiden edellä mainittujen ri-
kosten vastaista työtä. 

 
 

5  Asian valmiste lu 

5.1 Sopimusneuvottelut 

YK:n ihmisoikeustoimikunta asetti vuonna 
1994 päätöslauselmallaan 
(E/CN.4/RES/1994/90) työryhmän, jonka 
tehtävänä oli laatia suuntaviivoja mahdollista 
lasten oikeuksien yleissopimuksen lasten 
myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornogra-
fiaa koskevaa pöytäkirjaa varten. Ihmisoike-
ustoimikunta antoi päätöslauselmallaan 
vuonna 1995 (E/CN.4/RES/1995/78) työ-
ryhmälle valtuudet valmistella laatimiensa 
suuntaviivojen pohjalta esityksen lasten 
myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornogra-
fiaa koskevaksi pöytäkirjaksi.  

Työryhmä kokoontui seitsemän vuoden 
ajan. Se hyväksyi pöytäkirjatekstin maalis-
kuussa 2000 YK:n ihmisoikeustoimikunnan 
56. istunnon yhteydessä. Tämän jälkeen pöy-
täkirja hyväksyttiin YK:n talous- ja sosiaali-
neuvoston (ECOSOC) toukokuussa 2000 pi-
detyssä istunnossa. YK:n yleiskokous hyväk-
syi pöytäkirjan lopullisesti 25 päivänä touko-
kuuta 2000. Pöytäkirja avattiin allekirjoitet-
tavaksi New Yorkissa Peking + 5 erityisis-
tunnon yhteydessä 5 - 6 päivänä syyskuuta 
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2000. Se on tullut kansainvälisesti voimaan 
18 päivänä tammikuuta 2002. 

 
 

5.2 Esityksen valmistelu Suomessa 

Ulkoasiainministeriö pyysi pöytäkirjan al-
lekirjoittamista varten lausunnot oikeusmi-
nisteriöltä, sisäasiainministeriöltä, opetusmi-
nisteriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä 
sekä työministeriöltä. Kaikki lausunnonanta-
jat katsoivat, ettei pöytäkirjan allekirjoittami-
selle ollut estettä. 

Suomi allekirjoitti pöytäkirjan 7 päivänä 
syyskuuta 2000. 

Pöytäkirjan hyväksymisestä pyydettiin lau-
sunnot oikeusministeriöltä, sisäasiainministe-
riöltä, opetusministeriöltä, sosiaali- ja terve-
ysministeriöltä, työministeriöltä ja valtakun-
nansyyttäjänvirastolta. Lausunnoissa kanna-
tettiin pöytäkirjan hyväksymistä sen edellyt-
tämien adoptiolainsäädäntöön tehtävien lain-
säädäntömuutosten toteuttamisen jälkeen. 

Ulkoasiainministeriö asetti 4 päivänä hel-
mikuuta 2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
selvittää ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta 
tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
ratifioinnin edellyttämät toimenpiteet. Työ-
ryhmän toimeksiantoa laajennettiin sittem-
min käsittämään myös ne toimenpiteet, joita 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen las-
ten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsi-
pornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkir-
jan ratifiointi edellyttää. Työryhmän laatima 
erillinen mietintö ihmiskaupan vastaisesta 
toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen voimaansaattamisesta val-
mistui 31 päivänä elokuuta 2010.  

Työryhmä laati YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsipros-
tituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn va-
linnaisen pöytäkirjan ratifioinnista erillisen 
mietinnön, johon sisältyy hallituksen esitys ja 
joka luovutettiin ulkoasiainministeriölle 11 
päivänä maaliskuuta 2011. Tämän jälkeen se 
lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle.  

Mietinnöstä saatiin lausunnot yhteensä 62 
taholta. Kaikki asiaan kantaa ottaneet lau-
sunnonantajat kannattivat pöytäkirjan pikais-
ta ratifiointia ja katsoivat pöytäkirjan vahvis-
tavan lapsen asemaa. Lausunnoissa tuotiin 
esiin muun muassa tarve viranomais- ja 
muun yhteistyön koordinointiin sekä riittä-

vään ohjeistukseen ja koulutukseen. Muuta-
mat lausunnonantajat kiinnittivät huomiota 
myös ns. Dublin-menettelyyn todeten sen 
olevan joissain tapauksissa ristiriidassa maa-
han yksin tulleiden alaikäisten mahdollisten 
lapsikaupan uhrien edun kanssa. Huomiota 
kiinnitettiin myös kehitys- ja lähialueyhteis-
työn mahdollisuuksiin lapsikaupan ja lapsen 
seksuaalisen hyväksikäytön eri muotojen tor-
jumisessa. 

Työryhmän mietinnön sekä siitä saadun 
lausuntopalautteen pohjalta ulkoasiainminis-
teriössä on laadittu ehdotus hallituksen esi-
tykseksi pöytäkirjan hyväksymisestä. 

 
 
 

6  Muita es i tykseen va ikuttavia 
se ikkoja 

Eduskunnalle on 5 päivänä lokakuuta 2011 
annettu hallituksen esitys adoptiota koskevan 
lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten 
adoptiota koskevan eurooppalaisen yleisso-
pimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta (HE 47/2011 vp). Halli-
tuksen esityksessä rikoslain 25 lukuun ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 3 b §, jossa säädetään 
rangaistavaksi laiton adoptiosuostumuksen 
hankkiminen. Laki on ehdotettu tulevaksi 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012. 

Koska mainitulla lainmuutoksella on tar-
koitus saattaa Suomen lainsäädäntö vastaa-
maan myös pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan ii alakohdan kriminalisointivelvoi-
tetta, pöytäkirja voi tulla Suomen osalta voi-
maan aikaisintaan samana päivänä kuin sa-
nottu adoptiolain muutos tulee voimaan eli 1 
päivänä heinäkuuta 2012. Tämä on otettava 
huomioon pöytäkirjan kansallisessa käsitte-
lyssä. 

Eduskunnan 21 päivänä lokakuuta 2011 
hyväksymässä perustuslain muutoksessa 
(1112/2011) muutetaan perustuslain 95 §:n 1 
momentti siten, että kansainvälisen velvoit-
teen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset saatetaan voimaan asetuksella. 
Perustuslain 80 §:stä johtuu, että jos asetuk-
sen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuk-
sen antaa valtioneuvosto. Perustuslain muu-
tos tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2012, minkä jälkeen myös perustuslain 
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95 §:n 3 momentissa tarkoitetut asetukset an-
taa valtioneuvosto. 

Kun pöytäkirja tulee sen 14 artiklan mu-
kaan voimaan siihen liittyvän valtion osalta 
yhden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona 
kyseinen valtio on tallettanut ratifioimis- tai 

liittymiskirjansa, merkitsee tämä sitä, että 
valtioneuvosto antaa asetuksen pöytäkirjan ja 
sen voimaansaattamislain voimaantulosta, jos 
tämä tapahtuu 1 päivä maaliskuuta 2012 tai 
sen jälkeen. 

 



 HE 141/2011 vp  
  
 

11 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Pöytäkirjan s isäl tö  ja  sen suhde 
Suomen lainsäädäntöön 

1 artikla 
Pöytäkirjan 1 artiklassa velvoitetaan sopi-

muspuolet kieltämään lasten myynti, lapsi-
prostituutio ja lapsipornografia pöytäkirjan 
määräysten mukaisesti. 

 
2 artikla 

Pöytäkirjan 2 artikla sisältää käsitemääri-
telmät.  

”Lasten myynnillä” tarkoitetaan tekoa tai 
liiketointa, jolla henkilö tai henkilöryhmä 
luovuttaa lapsen toiselle palkkiota tai muuta 
vastiketta vastaan. 

”Lapsiprostituutio” on puolestaan lapsen 
käyttöä seksuaaliseen toimintaan palkkiota 
tai muuta vastiketta vastaan. 

”Lapsipornografia” tarkoittaa todelliseen 
tai jäljiteltyyn seksuaaliseen toimintaan osal-
listuvan lapsen esittämistä millä tahansa ta-
valla tai lapsen sukupuolielinten esittämistä 
ensisijassa seksuaalisessa tarkoituksessa. 

Mainitut määritelmät liittyvät rikoslain 
kriminalisointeihin, jotka koskevat ihmis-
kauppaa (25 luvun 3 ja 3 a §), paritusrikoksia 
(20 luvun 9 ja 9 a §) ja lapsipornografiari-
koksia (17 luvun 18, 18 a ja 19 §).  

Kriminalisointien suhdetta määritelmiin 
käsitellään seuraavassa kriminalisointivel-
voitteita koskevan 3 artiklan yhteydessä. 

 
3 artikla 

Pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa asetetaan 
sopimusvaltioille velvoite kriminalisoida las-
ten myyntiin, lapsiprostituutioon ja lapsipor-
nografiaan liittyvät rikokset. 

Kriminalisointien on oltava riippumattomia 
siitä, tehdäänkö ne kotimaassa tai ylittävätkö 
ne valtioiden rajat, ja siitä, ovatko rikokset 
yksittäisen henkilön tekemiä vai osa järjes-
täytynyttä rikollisuutta.  

Pöytäkirjan mukaiset rikokset ovat Suo-
messa rangaistavia tekijöiden lukumäärästä 
ja rikollisuuden järjestäytyneestä luonteesta 
riippumatta. Säännösten alueellinen sovelta-
minen liittyy rikoslain 1 lukuun Suomen ri-
kosoikeuden soveltamisalasta, joka puoles-
taan liittyy pöytäkirjan 4 artiklaan.  

Kohdan a alakohdan i alakohta velvoittaa 
kriminalisoimaan teot, joissa lasten myynnin 
yhteydessä lapsi tarjotaan, luovutetaan tai 
vastaanotetaan millä tahansa tavalla lapsen 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten, lapsen 
elinten siirtämiseksi taloudellisessa hyöty-
mistarkoituksessa tai lapsen käyttämiseksi 
pakkotyöhön. Lasten myynti on määritelty 2 
artiklan a alakohdassa.  

Rikoslain 25 luvun 3 §:n 2 momentin mu-
kaan ihmiskaupasta tuomitaan se, joka ottaa 
valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman 
henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, 
vastaanottaa tai majoittaa tämän seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai 
muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin 
taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi 
taloudellisessa hyötymistarkoituksessa. Ri-
koslain 25 luvun 3 a §:n mukaan rikoksen voi 
tehdä törkeäksi ihmiskaupaksi se, että rikos 
on kohdistunut kahdeksaatoista vuotta nuo-
rempaan lapseen. Tähän ikäryhmään kuulu-
vaan kohdistuvasta ihmiskaupasta tuomitse-
minen ei edellytä, että teko on tapahtunut 
palkkiota tai muuta etuisuutta vastaan. Lap-
seen kohdistuva ihmiskaupparikos on siis 
Suomessa rangaistava laajemmin kuin mitä 
pöytäkirja edellyttää.   

Kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan 
sopimusvaltion on säädettävä rangaistavaksi 
myös lasten myynnin yhteydessä asiattomin 
keinoin ja sovellettavien kansainvälisten 
adoptiota koskevien oikeudellisten asiakirjo-
jen vastaisesti tapahtuva suostumuksen 
hankkiminen lapsen adoptoinnille välittäjänä. 

Rikoslain mukaisesta ihmiskaupparikok-
sesta tuomitseminen edellyttää, että toimin-
taan liittyy tietty tarkoitus (esimerkiksi sek-
suaalinen hyväksikäyttö) ja tietty tekotapa 
(esimerkiksi valtaan ottaminen). Kohdan a 
alakohdan ii alakohdan mukaisissa teoissa 
nämä edellytykset eivät välttämättä täyty, jol-
loin rikoksentekijää ei voida rangaista ihmis-
kaupparikoksesta. Tällainen teko ei myös-
kään täytä lapseksiottamisesta annetun lain 
(153/1985) 53 §:ssä rangaistavaksi säädetyn 
laittoman ottolapsen välittämisen tunnusmer-
kistöä, joka ei koske suostumuksen hankki-
mista adoptointiin. Suostumuksen hankkimi-
nen asiattomin keinoin voi joissakin tapauk-
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sissa täyttää rikoslain 25 luvun 8 §:ssä ran-
gaistavaksi säädetyn pakottamisen tunnus-
merkistön. Se kuitenkin edellyttää tekotapana 
väkivallan tai uhkauksen käyttämistä.  

Kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoi-
tettu teko on siis Suomen lain mukaan ran-
gaistava vain tietyissä tapauksissa. Pöytäkir-
jaan liittyminen edellyttää näin ollen, että 
epäasiallinen adoptiosuostumuksen hankki-
minen säädetään erikseen rangaistavaksi. 
Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, joissa 
suostumus saadaan maksua vastaan. Rikos-
oikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, et-
tä pöytäkirjassa käytettyä ilmaisua ”asiatto-
min keinoin” täsmennetään tekotapojen osal-
ta. 

Kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisen 
kriminalisointivelvoitteen täyttäminen on 
otettu huomioon adoptiolainsäädännön uu-
distamisessa. Uudistusta koskeva hallituksen 
esitys (HE 47/2011 vp) on annettu eduskun-
nalle 5 päivänä lokakuuta 2011. Esityksen 
yleisperustelujen (s. 29) mukaisesti rikoslain 
25 lukuun lisättäväksi ehdotettu 3 b § koskee 
kohdan a alakohdan ii alakohtaa. Uuden py-
kälän 1 momentin mukaan laittomaan adop-
tiosuostumuksen hankkimiseen syyllistyy se, 
joka 1) lupaamalla tai antamalla korvauksen 
taikka 2) erehdyttämällä tai erehdystä hyväk-
si käyttämällä saa toisen antamaan suostu-
muksen adoptioon. Rangaistukseksi on tuo-
mittava sakkoa tai enintään kaksi vuotta van-
keutta. Yritys on rangaistava (2 momentti).  

Uuden pykälän yksityiskohtaisissa peruste-
luissa käsitellään tarkemmin sen sovelta-
misalaa (HE 47/2011 vp, s. 88 ja 89). Niissä 
esimerkiksi todetaan, että 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu korvaus voi tyypillisesti olla 
rahaa. Ehdotettu säännös ei kuitenkaan edel-
lytä nimenomaan rahana maksettavaa korva-
usta, vaan myös muut korvaukset ovat mah-
dollisia (esimerkiksi esineen antaminen tai 
jonkin palveluksen kustantaminen tai velan 
suorittaminen suostumuksen antajan puoles-
ta). Korvauksella ei tarvitse olla ainakaan vä-
litöntä taloudellista arvoa. Myös hiljainen lu-
paus tai korvauksen tosiasiallinen suorittami-
nen siten, että sen yhteys adoptiosuostumuk-
sen saamiseen on selvä, voi riittää. Esimerk-
kinä uuden pykälän 1 momentin 2 kohdan 
mukaisesta erehdyttämisestä mainitaan se, et-
tä lapsen vanhempi saadaan antamaan suos-
tumus adoptioon uskottelemalla hänelle, että 

suostumus koskee vain lapsen sijoittamista 
tilapäisesti kodin ulkopuolella hoidettavaksi 
ja että lapsi myöhemmin palaa takaisin van-
hemman luokse.   

Kohdan b alakohdan mukaan kunkin so-
pimusvaltion on kriminalisoitava lapsen tar-
joaminen, vastaanottaminen, välittäminen tai 
luovuttaminen lapsiprostituutiota varten. 
Lähtökohtaisesti myös tällaisessa tapaukses-
sa on kysymys ihmiskaupparikoksesta. 
Huomioon on otettava myös rikoslain 20 lu-
vun 9 ja 9 a §:n säännökset parituksesta ja 
törkeästä parituksesta. Paritus- ja ihmiskaup-
parikosten tekotavat ovat jossakin määrin 
päällekkäiset. Ihmiskauppaa koskevat ran-
gaistussäännökset ovat ensisijaisia paritus-
säännöksiin nähden. Rikoslain 20 luvun 9 
a §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan paritta-
misen kohteen alle kahdeksantoista vuoden 
ikä voi tehdä parituksen törkeäksi. Suomen 
rikoslainsäädäntö täyttää lapsiprostituutiota 
vastaan taistelemisen osalta kohdan b ala-
kohdan asettamat velvoitteet.  

Vaikka alakohta koskee varsinaisesti hyö-
tymistä lapsen harjoittamasta prostituutiosta, 
tässä yhteydessä on syytä todeta, että rikos-
lain 20 luvun 8 a §:ssä säädetään rangaista-
vaksi seksuaalipalvelujen ostaminen nuorel-
ta. Pykälän 1 momentin mukaan rangaistavaa 
on se, että luvataan tai annetaan korvaus ja 
siten saadaan kahdeksaatoista vuotta nuo-
rempi henkilö ryhtymään sukupuoliyhteyteen 
tai muuhun seksuaaliseen tekoon. Rangais-
tukseksi on tuomittava sakkoa tai enintään 
kaksi vuotta vankeutta. Rikoksen enimmäis-
rangaistus muuttui kesäkuun 2011 alussa 
voimaan tulleella lainmuutoksella yhdestä 
vuodesta kahdeksi vuodeksi vankeutta. Myös 
tämän rikoksen yritys on rangaistava. Kyseis-
tä säännöstä sovelletaan kaikissa niissä tapa-
uksissa, joissa seksuaalipalveluja ostetaan al-
le 18-vuotiaalta. Korvauksen ei tarvitse edus-
taa taloudellista arvoa, vaan se voi olla esi-
merkiksi opintosuorituksen hyväksyminen. 
Jos rikoksentekijä ostaa seksuaalipalveluja 
alle 16-vuotiaalta (eräissä tapauksissa 16- ja 
17-vuotiaalta), hän samalla syyllistyy lapseen 
kohdistuvaan hyväksikäyttörikokseen (rikos-
lain 20 luvun 6 ja 7 §).  

Kohdan c alakohdan mukaan sopimusval-
tioissa on rangaistavaa oltava myös 2 artik-
lassa tarkoitetun lapsipornografian tuottami-
nen, jakelu, levittäminen, tuonti, vienti, tar-
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joaminen, myyminen tai hallussapito yllä 
mainittua tarkoitusta varten.  

Lapsipornografiarikoksia koskevat rangais-
tussäännökset ovat rikoslain 17 luvun 18, 18 
a ja 19 §:ssä.  

Rikoslain 17 luvun 18 §:n 1 momentin mu-
kaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan ku-
van levittämiseen syyllistyy se, joka valmis-
taa, pitää kaupan tai vuokrattavana taikka 
muulla tavoin tarjoaa tai asettaa saataville, 
pitää saatavilla, vie maasta, tuo maahan tai 
Suomen kautta muuhun maahan taikka muu-
ten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti todelli-
suuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään 
lasta. Saman pykälän 4 momentin mukaan 
lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuo-
rempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei 
voida selvittää mutta jonka on perusteltua 
syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta 
nuorempi. Viimeksi mainitussa momentissa 
todetaan myös, että kuva tai kuvatallenne on 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
todellisuuspohjainen, jos se on valmistettu ti-
lanteesta, jossa lapsi on tosiasiallisesti ollut 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toimin-
nan kohteena, ja todenmukainen, jos se ereh-
dyttävällä tavalla muistuttaa valokuvaamalla 
tai muulla vastaavalla menetelmällä valmis-
tettua kuvaa tai kuvatallennetta tilanteesta, 
jossa lapsi on sukupuolisiveellisyyttä louk-
kaavan toiminnan kohteena.   

Rikoslain 17 luvun 18 a §:n mukaan kysy-
mys on törkeästä sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämi-
sestä, jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
lasta esittävän kuvan levittämisessä 1) lapsi 
on erityisen nuori, 2) kuvassa esitetään myös 
vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityi-
sen nöyryyttävästi, 3) rikos tehdään erityisen 
suunnitelmallisesti tai 4) rikos on tehty osana 
1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäyty-
neen rikollisryhmän toimintaa ja rikos on 
myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.  

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan hallussapitoon puolestaan 
syyllistyy rikoslain 17 luvun 19 §:n 1 mo-
mentin mukaan se, joka oikeudettomasti pi-
tää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta, jos-
sa 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla sukupuo-
lisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta. 
Pykälän 2 momentissa todetaan, että suku-
puolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän 

kuvan hallussapidosta tuomitaan myös se, 
joka on maksua vastaan tai muuten sopimalla 
hankkinut pääsyn 1 momentissa tarkoitettuun 
kuvaan tai kuvatallenteeseen niin, että se on 
hänen käytettävissään tietokoneen tai muun 
teknisen laitteen välityksellä ilman laitteelle 
tallentumista. 

Rikoslain 17 luvun 18 ja 19 §:ää on merkit-
tävästi täsmennetty ja muutettu 1 päivänä ke-
säkuuta 2011 voimaan tulleella rikoslain 
muuttamisesta annetulla lailla 540/2011. Sii-
nä yhteydessä 18 §:n 1 momenttiin lisättiin 
tekotapoina ”muulla tavoin tarjoaa tai asettaa 
saataville” ja ”pitää saatavilla”. Lisäksi mo-
menttiin lisättiin ”todellisuuspohjaisuuden” 
ja ”todenmukaisuuden” käsitteet. Rikoslain 
17 luvun 19 §:ää muutettiin ensinnäkin niin, 
että lapsipornografian hallussapitorikos yhte-
näistettiin 18 §:n mukaisen levittämisrikok-
sen kanssa. Aikaisemmin hallussapitorikok-
sen rangaistavuus edellytti, että kuvataan su-
kupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa 
kanssakäymistä ja että sukupuolisiveellisyy-
den loukkaaminen on ilmeistä ja näin ollen 
hallussapitorikoksen täyttyminen edellytti 
tiettyjen lisäedellytysten täyttymistä 18 §:ään 
verrattuna. Lisäksi 19 §:ään lisättiin uusi 2 
momentti, joka koskee käyttöoikeuden hank-
kimista lapsipornografiaan tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyttäen.      

Pääosin lapsipornografiasäännöksiin äsket-
täin tehdyt muutokset liittyvät lasten suoje-
lemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen voimaansaatta-
miseen Suomessa. Pöytäkirjan määräyksiä 
tarkasteltiin jo silloin, kun lapsipornogra-
fiamääräyksiä edellisen kerran uudistettiin 
vuonna 2004 (HE 34/2004 vp, erityisesti si-
vut 47, 48 ja 53). Sinällään tämä tarkastelu 
on tullut osittain suoritetuksi uudelleen vii-
meisimmän lapsipornografiaa koskevien 
säännösten uudistamisen yhteydessä, koska 
kohdan c alakohdassa mainitaan samoja te-
kotapoja kuin yleissopimuksen 20 artiklan 1 
kohdassa. Yleissopimuksen vaikutuksesta 
lapsipornografiarikokset on kriminalisoitu 
Suomessa pöytäkirjan velvoitteita laajemmin, 
koska viimeksi mainittu ei velvoita kri-
minalisoimaan tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntävää pääsyn hankkimista lapsiporno-
grafiaan.  
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Kansallinen mediakasvatuksen koordinoin-
ti ja kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta on 
1 päivänä tammikuuta 2012 toimintansa 
aloittavan Mediakasvatus- ja kuvaohjelma-
keskuksen (MEKU; nykyisin Valtion eloku-
vatarkastamo) tehtävä. Rikokseksi säädetyn 
kuvaohjelmien esittämisen ja levittämisen 
osalta viraston valvontatehtävä liittyy ohjel-
mien laittomaan tarjoamiseen alaikäisille.     

Artiklan 2 kohdan mukaan, jollei sopimus-
valtion kansallisessa lainsäädännössä toisin 
määrätä, samat määräykset koskevat myös 
edellä mainittujen tekojen yritystä sekä osal-
lisuutta tai osallistumista niihin. Artikla jättää 
yrityksen, avunannon ja osallisuuden ran-
gaistavuuden sopimusvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön varaan.  

Kun rangaistussäännösten lisäksi otetaan 
huomioon rikoslain 5 luvun säännökset, 
Suomen lainsäädännön mukaan avunanto ja 
osallisuus ihmiskaupparikoksiin, paritusri-
koksiin ja lapsipornografiarikoksiin ovat ran-
gaistavia. Sama koskisi laitonta adoptiosuos-
tumuksen hankkimista, joka hallituksen esi-
tyksessä HE 47/2011 vp ehdotetaan rangais-
tavaksi rikoslain 25 luvun uudessa 3 b §:ssä. 
Yrityksen rangaistavuus ulottuu kaikkiin 
muihin pöytäkirjan mukaisiin rikoksiin paitsi 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esit-
tävän kuvan hallussapitoon (rikoslain 17 lu-
vun 19 §).  

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan hallussapidon yrityksen ran-
gaistavaksi säätämistä on arvioitu hallituksen 
esityksessä HE 282/2010 vp. Esityksessä (s. 
62 ja 63) todetaan, että arvioitaessa yrityksen 
kriminalisoimisen tarvetta on huomioon otet-
tava rikosoikeuden yleisten oppien uudista-
mista koskevassa hallituksen esityksessä yri-
tyksen kriminalisoimisen osalta esitetty (HE 
44/2002 vp, s. 132/I). Yrityksen rankaisemi-
sen perusta on syyllisyys- ja vaarantamisvas-
tuussa. Yritys on osoitus yhtäältä tekijän 
syyllisyydestä, toiseksi siihen liittyy oikeu-
denloukkauksen vaara. Mitä vakavammasta 
loukkauksesta on kyse, sitä perustellumpaa 
rikoslain tavoitteen, intressisuojan, kannalta 
on rangaista myös rikoksen yrityksestä. 
Kaikkein törkeimpien rikosten yritykset on-
kin meillä säännönmukaisesti säädetty ran-
gaistaviksi. Lainsäätäjän toimintaa rajoittavat 
myös oikeusturvasyyt ja näyttöongelmat. Mi-
tä useampaan objektiivisesti havainnoitavaan 

osatekoon oikeushyvän loukkaamiseen tai 
vaarantamiseen tähtäävä tekojen sarja on pa-
loiteltavissa, sitä helpommin lainsäätäjä voi 
liittää rikokseen yritysvastuun. Rikosten ja-
kaantuessa selvästi erottuviin osavaiheisiin 
oikeusturvasyyt ja näyttöön liittyvät ongel-
mat eivät muodosta samanlaisia esteitä yri-
tyksen rankaisemiselle kuin jos tällaisia osa-
vaiheita ei voida erottaa.  

Hallituksen esityksen HE 282/2010 vp mu-
kaan poikkeuksellista voidaan todeta olevan 
jo se, että säädetään rangaistavaksi pelkäs-
tään jonkin aineiston hallussapito ilman, että 
samalla on kysymyksessä valmisteluluontei-
nen teko jonkin muun rikoksen tekemistä 
varten. Sinällään hallussa pidettävää lapsi-
pornografista materiaalia voidaan jatkossa 
levittää, mutta levittäminen ei ole tunnus-
merkistön osa ja levittäminen on erikseen 
rangaistavaa. Jo itse hallussapidon kri-
minalisoinnin poikkeuksellisuuden totesi 
eduskunnan perustuslakivaliokuntakin (PeVL 
23/1997 vp), kun nykyistä rikoslain 17 lukua 
aikanaan säädettiin.  

On sinällään mahdollista, että ennen hal-
lussapidon toteutumista voidaan erottaa sitä 
edeltäviä hankkimista osoittavia toimia. Hal-
lituksen esityksessä HE 282/2010 vp kiinni-
tetään kuitenkin huomiota siihen, että siinä 
ehdotetaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaa-
van lasta esittävän kuvan hallussapitoa kos-
kevaa rikoslain 17 luvun 19 §:ää täydennet-
täväksi niin, että tekotapana kriminalisoidaan 
myös pääsyn hankkiminen lapsipornografi-
aan. Tällöin kysymyksessä ovat tapaukset, 
joissa tällainen aineisto ei ole tekijän hallussa 
mutta on hänen saatavillaan. Kun lisäksi ote-
taan huomioon mainitussa pykälässä säädetty 
enimmäisrangaistus yksi vuosi vankeutta, 
riittäviä perusteita sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapi-
don yrityksen kriminalisoimiseen ei voida 
katsoa olevan. Näitä näkemyksiä voidaan 
myös tässä yhteydessä pitää merkityksellisi-
nä.  

Artiklan 3 kohdan mukaan kukin sopimus-
valtio säätää kyseisille rikoksille asianmukai-
set rangaistukset, joissa otetaan huomioon ri-
kosten vakavuus. Kyseinen säännös jättää 
sopimusvaltioille suhteellisen vapaat kädet 
rikoksista säädettävien rangaistusten suhteen. 
Rikosten rangaistustasoon rikoslaissa vaikut-
tavat niiden yleisellä tasolla arvioitu vaka-
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vuus ja paheksuttavuus sekä kansainväliset 
velvoitteet. Lisäksi huomioon on otettava 
rangaistusjärjestelmän johdonmukaisuus 
niin, että eri rikoksista säädetyt rangaistusas-
teikot suhteutuvat järkevällä tavalla toisiinsa.  

Enimmillään vankeutta voidaan tuomita 
ihmiskaupasta kuusi vuotta, törkeästä ihmis-
kaupasta kymmenen vuotta, parituksesta 
kolme vuotta, törkeästä parituksesta kuusi 
vuotta, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
kuvan levittämisestä kaksi vuotta, törkeästä 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esit-
tävän kuvan levittämisestä kuusi vuotta ja 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esit-
tävän kuvan hallussapidosta yksi vuosi. Ky-
seisten rikosten rangaistavaksi säätämisen 
yhteydessä niiden rangaistusasteikkoja on ar-
vioitu, paitsi niiden taustalla olevien kan-
sainvälisten velvoitteiden valossa, ylipäänsä 
niiden paheksuttavuuden ja vahingollisuuden 
kannalta. Hallituksen esityksessä HE 
47/2011 vp ehdotetaan, että pöytäkirjan täy-
täntöönpanoon liittyvän uuden rikoksen eli 
laittoman adoptiosuostumuksen hankkimisen 
enimmäisrangaistus olisi kaksi vuotta vanke-
utta.  

Artiklan 4 kohdan mukaan, jollei kansalli-
sessa lainsäädännössä toisin määrätä, kukin 
sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin toimenpi-
teisiin säätääkseen määräykset oikeushenki-
löiden vastuusta artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettujen rikosten osalta. Tämä oikeushenki-
löiden vastuu voi olla rikosoikeudellinen, si-
viilioikeudellinen tai hallinto-oikeudellinen 
kyseisen sopimusvaltion soveltamien oikeus-
periaatteiden mukaisesti.  

Myös tämä kohta jättää siis huomattavan 
kansallisen joustonvaran. Oikeushenkilön 
vastuun ei tarvitse olla rikosoikeudellista, se 
voi olla myös siviilioikeudellista (esimerkiksi 
vahingonkorvausvastuu) tai hallinto-
oikeudellista (esimerkiksi lapseksiottamisesta 
annetun lain (153/1985) 52 §:n mukainen lu-
van peruuttaminen, josta säädettäisiin halli-
tuksen esityksessä HE 47/2011 vp ehdotetun 
adoptiolain 89 §:ssä).  

Suomessa oikeushenkilön rangaistusvastuu 
on ulotettu pornografiarikoksiin, paritusri-
koksiin ja ihmiskaupparikoksiin (rikoslain 17 
luvun 24 §, 20 luvun 13 § ja 25 luvun 10 §). 
Oikeushenkilön rangaistusvastuusta sääde-
tään tarkemmin rikoslain 9 luvussa. Seuraa-
mukseksi tuomitaan yhteisösakko, jonka alin 

rahamäärä on 850 ja ylin rahamäärä 850 000 
euroa (rikoslain 9 luvun 5 §).   

Pakottaminen ei ole oikeushenkilön ran-
gaistusvastuun piirissä niissä harvinaisissa 
tapauksissa, joissa rikoslain 25 luvun 8 § 
saattaisi tulla sovellettavaksi artiklan 1 koh-
dan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa 
tilanteissa, tai joissa mainittua alakohtaa kos-
kien tulisi sovellettavaksi rikoslain 25 lukuun 
ehdotettu uusi 3 b § laittomasta adoptiosuos-
tumuksen hankkimisesta. Mutta näissäkin ti-
lanteissa, kuten oikeushenkilön rangaistus-
vastuun lisäksi muiden edellä mainittujen ri-
kosten kohdalla, kysymykseen saattaa tulla 
siviilioikeudellinen vastuu tai hallinto-
oikeudellinen vastuu.  

Oikeushenkilön toiminnassa tehty rikos voi 
johtaa sen toiminnassa rikolliseen menette-
lyyn syyllistyneen henkilön määräämiseen 
liiketoimintakieltoon. Kun lasten suojelemi-
sesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hy-
väksikäyttöä vastaan tehtyä Euroopan neu-
voston yleissopimusta saatettiin Suomessa 
voimaan, liiketoimintakiellosta annetun lain 
(1059/1985) 3 §:ää muutettiin niin, että pykä-
lään lisättiin 3 momentti. Sen mukaan liike-
toimintakieltoon voidaan määrätä liiketoi-
minnassa pornografiarikokseen taikka alle 
18-vuotiaaseen henkilöön kohdistuneeseen 
paritus- tai ihmiskaupparikokseen syyllisty-
nyt.  

Ulkoasiainministeriön asettama ihmiskau-
pan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen voimaansaatta-
mista valmisteleva työryhmä on antamassaan 
mietinnössä ehdottanut liiketoimintakiellosta 
annetun lain muuttamista vastaamaan yleis-
sopimuksen 23 artiklan 4 kohdan määräyk-
siä. Edellä mainitussa artiklassa edellytetään 
muun muassa, että sopimuspuolet toteuttavat 
tarvittavat lainsäädännölliset tai muut toi-
menpiteet, joilla mahdollistetaan ihmiskau-
pan harjoittamiseen käytetyn laitoksen väli-
aikainen tai pysyvä sulkeminen, tai kielletään 
rikoksentekijää väliaikaisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa tämä rikos on 
tehty.  

Työryhmän mietinnössä ehdotetaankin lii-
ketoimintakiellosta annetun lain täydentämis-
tä 3 §:n liiketoimintakiellon määräämisen 
edellytysten osalta siten, että liiketoiminta-
kieltoon voitaisiin määrätä henkilö, joka on 
liiketoiminnassa syyllistynyt ihmiskauppari-



 HE 141/2011 vp  
  
 

16 

kokseen tai törkeään ihmiskaupparikokseen 
taikka edellä mainittujen rikosten yritykseen 
tai osallisuuteen. Mietinnössä ehdotetaan li-
säksi lain 4 §:ssä määritellyn liiketoiminta-
kiellon sisällön laajentamista siten, ettei lii-
ketoimintakieltoon määrätty saisi itse tai tois-
ta välikätenä käyttäen harjoittaa sellaista lii-
ketoimintaa, jonka yhteydessä ihmiskauppa-
rikos on tehty eikä muutoin toimia laissa 
määritellyin tavoin liiketoiminnassa. Samoin 
ehdotuksen mukaan väliaikaiseen liiketoi-
mintakieltoon voitaisiin määrätä, mikäli hen-
kilö on epäiltynä tai syytteessä liiketoimin-
nassa tehdystä rikoksesta ja liiketoimintakiel-
lon määräämistä voidaan pitää todennäköise-
nä, ja jos väliaikaisen kiellon määrääminen 
on tarpeen vahingolliseksi katsottavan liike-
toiminnan tai ihmiskaupparikoksen tekemi-
sen estämiseksi. 

Artiklan 5 kohdassa on yleinen säännös 
sopimusvaltioiden velvollisuudesta ryhtyä 
kaikkiin tarvittaviin oikeudellisiin ja hallin-
nollisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että 
kaikki lapseksiottamiseen liittyvät henkilöt 
toimivat sovellettavien kansainvälisten oi-
keudellisten asiakirjojen mukaisesti. Halli-
tuksen esityksessä HE 47/2011 vp ehdotetaan 
siis säädettäväksi uusi adoptiolaki, jonka 
valmistelussa on otettu huomioon kansainvä-
liset velvoitteet. Erityisesti esityksen mukai-
sella lainsäädännöllä saatettaisiin Suomessa 
voimaan lasten adoptiosta vuonna 2008 tehty 
Euroopan neuvoston yleissopimus (CETS 
N:o 202). Uudessa adoptiolaissa tulisi ole-
maan, kuten on nykyisessä lapseksiottami-
sesta annetussa laissakin, erillisiä säännöksiä 
kansainvälisistä adoptiotilanteista. 

 
4 artikla 

Pöytäkirjan 4 artiklassa säännellään sopi-
musvaltioiden alueellista lainkäyttövaltaa. 
Artiklan 1 kohta asettaa sopimusvaltiolle 
velvoitteen ulottaa 3 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetut rikokset lainkäyttövaltaansa, kun ri-
kokset tehdään sen alueella tai kyseisessä 
valtiossa rekisteröidyssä aluksessa tai ilma-
aluksessa.  

Pöytäkirjan 4 artiklan 1-3 kohdan suhdetta 
rikoslain 1 lukuun on käsitelty ihmiskauppa-, 
paritus- ja lapsipornografiarikoksia koske-
vassa hallituksen esityksessä HE 34/2004 vp 
(s. 70 ja 71). Tässä yhteydessä voidaan yhtyä 
esityksen perusteluihin, joiden mukaan pöy-

täkirjan 4 artikla ei vaikuta edellyttävän ri-
koslain 1 luvun muutoksia.  

Pöytäkirjan 4 artiklan osalta on otettava 
huomioon rikoslain 1 luvun 1 ja 2 §. Rikos-
lain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan Suo-
messa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen 
lakia. Rikoslain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1 
kappaleen mukaan suomalaisessa aluksessa 
tai ilma-aluksessa tehtyyn rikokseen sovelle-
taan Suomen lakia, jos rikos on tehty  

1) aluksen ollessa aavalla merellä tai mille-
kään valtiolle kuulumattomalla alueella taik-
ka ilma-aluksen ollessa tällaisella alueella tai 
sen yläpuolella taikka  

2) aluksen ollessa vieraan valtion alueella 
taikka ilma-aluksen ollessa tällaisella alueella 
tai sen yläpuolella ja rikoksen on tehnyt 
aluksen päällikkö tai sen miehistön jäsen 
taikka sen matkustaja tai matkalla muutoin 
mukana oleva henkilö.  

Rikoslain 1 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan Suomen lakia sovelletaan myös suoma-
laisen aluksen tai ilma-aluksen päällikön tai 
sen miehistön jäsenen Suomen ulkopuolella 
tekemään rikokseen, jos tekijä teollaan on 
rikkonut hänelle aluksen päällikkönä tai mie-
histön jäsenenä lain mukaan kuuluvaa eri-
tyistä velvollisuutta.  

Suomen rikoslaki on soveltamisalaltaan 
hieman suppeampi kuin mitä pöytäkirjan 4 
artiklan 1 kohta edellyttää. Suomen rikosla-
kia ei voida soveltaa suomalaisessa aluksessa 
tai ilma-aluksessa tehtyyn rikokseen, joka on 
tehty aluksen ollessa vieraan valtion alueella 
tai ilma-aluksen ollessa vieraan valtion alu-
een yläpuolella, jos rikoksen on tehnyt muu 
kuin rikoslain 1 luvun 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu henkilö. Poikkeusta pöytäkirjan 
velvoitteesta voidaan kuitenkin pitää hyvin 
pienenä. Rikoslain 1 luvun 2 §:n 2 momentin 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävät esimer-
kiksi satamassa olevalla aluksella vierailevat 
henkilöt, lentokentällä olevassa ilma-
aluksessa työskentelevät miehistöön kuulu-
mattomat henkilöt taikka liikkeellä olevassa 
aluksessa oleskelevat luotsit.   

Rikoslain 1 luvun 2 §:ssä säädetyt rajoituk-
set ovat käytännössä erittäin vähämerkityksi-
siä. Vastaava kansainvälisen velvoitteen ja 
rikoslain toisistaan poikkeavuus koskee esi-
merkiksi Palermon sopimuksen 15 artiklan 1 
kappaletta. Yleissopimusta voimaan saatetta-
essa ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi 
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muuttaa rikoslakia (HE 32/2003 vp). Eroa-
vaisuus on niin ikään arvioitu vaikutuksel-
taan hyvin pieneksi ihmiskauppa-, paritus- ja 
lapsipornografiarikoksia koskevassa hallituk-
sen esityksessä (HE 34/2004 vp). Rikoslain 1 
luvun 2 §:n säännöksiä ei siten ole tältä osin 
syytä tässäkään yhteydessä muuttaa.  

Pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan mukaan 
kukin sopimusvaltio voi ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin ulottaakseen 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut rikokset lainkäyttöval-
taansa, kun rikoksesta epäilty on kyseisen 
valtion kansalainen tai sen alueella pysyvästi 
asuva henkilö tai kun rikoksen uhri on kysei-
sen valtion kansalainen. 

Pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohta koskee har-
kinnanvaraisia toimivallan perusteita. Rikos-
lain 1 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan Suo-
men kansalaisen Suomen ulkopuolella teke-
mään rikokseen sovelletaan Suomen lakia. 
Jos rikos on tehty millekään valtiolle kuulu-
mattomalla alueella, rangaistavuuden edelly-
tyksenä on, että teosta Suomen lain mukaan 
saattaa seurata yli kuuden kuukauden vanke-
usrangaistus. Suomen kansalaiseen rinnaste-
taan rikoslain 1 luvun 6 §:n 3 momentin 1 
kohdan mukaan henkilö, joka rikoksen teko-
hetkellä asui tai oikeudenkäynnin alkaessa 
asuu pysyvästi Suomessa. Rikoslain 1 luvun 
5 §:n mukaan Suomen ulkopuolella tehtyyn 
Suomen kansalaiseen kohdistuneeseen rikok-
seen sovelletaan Suomen lakia, jos teosta 
Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuu-
den kuukauden vankeusrangaistus. Pöytäkir-
jan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rikokset 
ovat sellaisia, joista on säädetty yli kuuden 
kuukauden vankeusrangaistus. Kuuden kuu-
kauden vankeusrangaistuksen ylittävä enim-
mäisvankeusrangaistus on ehdotettu säädet-
täväksi myös laittomasta adoptiosuostumuk-
sen hankkimisesta. 

Artiklassa ei oteta kantaa kaksoisrangaista-
vuuden vaatimukseen, joka rikoslain 1 luvun 
11 §:n mukaan rajoittaa Suomen lain sovel-
tamista harkinnanvaraisen 2 kohdan mukai-
sissa tapauksissa eli silloin, kun Suomen 
kansalainen tai täällä pysyvästi asuva ulko-
maalainen on tehnyt rikoksen ulkomailla tai 
kun suomalaiseen on kohdistunut rikos vie-
raan valtion alueella. Pykälän 1 momentin 
mukaan näissä tapauksissa Suomen laki voi 
tulla sovellettavaksi vain, jos rikos myös te-
kopaikan lain mukaan on rangaistava ja siitä 

olisi voitu tuomita rangaistus myös tämän 
vieraan valtion tuomioistuimessa. Saman 
momentin mukaan tämä vaatimus ei kuiten-
kaan koske pornografiarikoksia eikä kahdek-
saatoista vuotta nuorempaan henkilöön koh-
distuneita paritusrikoksia. Ihmiskaupparikok-
set on säädetty rikoslain 1 luvun 7 §:n 3 mo-
mentissa kansainvälisiksi rikoksiksi, joihin 
Suomen lakia sovelletaan tekopaikan laista 
riippumatta.    

Pöytäkirjan 4 artiklan 3 kohdan mukaan 
kukin sopimusvaltio ryhtyy myös tarvittaviin 
toimenpiteisiin ulottaakseen edellä mainitut 
rikokset lainkäyttövaltaansa, kun rikoksesta 
epäilty on sen alueella eikä se luovuta kyseis-
tä henkilöä toiselle sopimusvaltiolle sillä pe-
rusteella, että rikoksentekijä on sen oma kan-
salainen. Kohta ilmentää rikosoikeutta kos-
kevissa kansainvälisissä asiakirjoissa yleistä 
”luovuta tai tuomitse” -periaatetta (aut dede-
re aut judicare).  

Suomen lainsäädäntö mahdollistaa laajasti 
rikoksentekijöiden, myös Suomen kansalais-
ten luovuttamisen nyt kysymyksessä olevien 
rikosten takia. Lähtökohtaisesti luovuttami-
nen tulee kysymykseen, kun rikoksesta sää-
detty ankarin rangaistus on vähintään vuosi 
vankeutta. Tämä edellytys täyttyy ihmis-
kauppa-, paritus- ja lapsipornografiarikoksen 
kohdalla. Sama koskisi myös säädettäväksi 
ehdotettua laitonta adoptiosuostumuksen 
hankkimista. Tarkemmin luovuttamisen edel-
lytyksistä ja ehdoista säädetään rikoksen joh-
dosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen 
ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 
(1383/2007) 2-7 §:ssä, rikoksen johdosta ta-
pahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja mui-
den Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
annetun lain (1286/2003) 2─10 §:ssä ja ri-
koksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 
annetun lain (456/1970) 2─12 §:ssä. Näiden 
lakien taustalla olevien kansainvälisten vel-
voitteiden lisäksi Suomella on kahdenkeski-
siä sopimuksia rikoksentekijöiden luovutta-
misesta esimerkiksi Amerikan Yhdysvalto-
jen, Kanadan ja Australian kanssa. Kun ote-
taan huomioon vielä se, että edellä artiklan 
muiden kohtien yhteydessä esitetyn perus-
teella Suomen lainkäyttövalta laajasti käsittää 
pöytäkirjan mukaiset rikokset, kohtaa ei voi-
da pitää Suomen lainsäädännön kannalta on-
gelmallisena. 
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Pöytäkirjan 4 artiklan 4 kohdan mukaan 
pöytäkirja ei estä rikosoikeudellisen toimi-
vallan käyttämistä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Kohta ei aseta sopimusvaltioille 
velvoitteita. 

 
5 artikla 

Pöytäkirjan 5 artikla koskee rikoksenteki-
jöiden luovuttamista. Artiklan 1 kohdan mu-
kaan pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettujen rikosten katsotaan sisältyvän so-
pimusvaltioiden välillä voimassa olevassa 
luovuttamissopimuksessa sekä jokaisessa 
niiden välillä myöhemmin tehtävässä luovut-
tamissopimuksessa tarkoitettuihin rikoksiin, 
joiden johdosta rikoksentekijä voidaan luo-
vuttaa, kyseisten sopimusten sisältämien eh-
tojen mukaisesti. Artiklan 3 kohdassa tode-
taan, että sopimusvaltiot, jotka eivät aseta ri-
koksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen 
ehdoksi sopimuksen olemassaoloa, tunnusta-
vat keskenään kyseiset rikokset sellaisiksi ri-
koksiksi, joiden johdosta rikoksentekijä voi-
daan luovuttaa, pyynnön vastaanottavan val-
tion lainsäädännössä säädettyjen ehtojen mu-
kaisesti.  

Artiklan 1 ja 3 kohta eivät laajenna luovu-
tuspyynnön saavan sopimusvaltion velvolli-
suutta suostua luovuttamiseen siitä, mikä sil-
lä on luovuttamissopimuksen tai kansallisen 
lainsäädännön mukaan. Luovuttaminen ta-
pahtuu luovuttamissopimusten ehtojen tai 
pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädän-
nössä määrättyjen ehtojen mukaisesti. Nämä 
ehdot voivat koskea esimerkiksi rikokselle 
asetettua vähimmäisrangaistusvaatimusta tai 
kieltäytymisperusteita. Mainittujen kohtien ei 
voidakaan katsoa asettavan rikoksentekijän 
luovuttamiseen liittyviä lainsäädännön muut-
tamistarpeita. Kuten edellä jo 4 artiklan 3 
kohdan yhteydessä on todettu, Suomen lain-
säädäntö mahdollistaa laajasti rikoksenteki-
jöiden luovuttamisen Suomesta pöytäkirjan 
mukaisten rikosten takia.  

Lainsäädännön muuttamistarvetta ei myös-
kään aiheudu artiklan 2 kohdasta, jonka mu-
kaan luovuttamissopimusta edellyttävä sopi-
musvaltio voi pitää pöytäkirjaa luovuttami-
sen oikeusperustana 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten osalta, jos se saa luo-
vuttamispyynnön sopimusvaltiolta, jonka 
kanssa sillä ei ole luovuttamissopimusta. 
Kohta on harkinnanvarainen, lisäksi luovut-

tamispyyntöön sovelletaan tällöinkin pyyn-
nön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä 
määrättyjä ehtoja.  

Artiklan 4 kohdan täsmentävän säännöksen 
mukaan sopimusvaltioiden välistä luovutta-
mista varten kyseisten rikosten katsotaan ta-
pahtuneen niiden tekopaikan lisäksi myös 
niiden valtioiden alueella, joiden edellytetään 
ulottavan kyseiset rikokset lainkäyttövaltaan-
sa 4 artiklan mukaisesti. Artiklan 5 kohta 
puolestaan asettaa sopimusvaltiolle velvolli-
suuden saattaa rikoksentekijä syytteeseen, jos 
kyseinen valtio ei luovuta rikoksentekijää 
hänen kansalaisuutensa vuoksi. Pöytäkirjan 4 
artiklan 3 kohdan tavoin tämä kappale ilmen-
tää ”luovuta tai tuomitse” -periaatetta. Koh-
dat eivät edellytä lainsäädäntömuutoksia.  

 
6 artikla 

Pöytäkirjan 6 artikla sisältää yleisluonteiset 
määräykset oikeusavun antamisesta pöytäkir-
jan soveltamisalaan kuuluvien rikosten tut-
kinnan ja oikeudenkäynnin sekä niihin liitty-
vän luovuttamisprosessin yhteydessä.  

Artiklan 1 kohdan mukaan apua on annet-
tava mahdollisimman laajasti.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimusvaltiot 
täyttävät 1 kohdan mukaiset velvoitteensa 
niiden välillä mahdollisesti voimassa olevien 
sopimusten tai muiden järjestelyjen mukai-
sesti, tai jos niitä ei ole, kansallisen lainsää-
däntönsä mukaisesti. Jo olemassa olevien so-
pimusmääräysten tai olemassa olevan lain-
säädännön tehokasta soveltamista koskeva 
velvoite ei edellytä lainsäädännöllisiä toi-
menpiteitä pöytäkirjaan liittymisen yhteydes-
sä. Tässä yhteydessä voi kuitenkin mainita 
eräitä keskeisimpiä kansainväliseen oikeus-
apuun liittyviä lakeja ja asiakirjoja.  

Kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa 
sääntelee kansainvälisestä oikeusavusta ri-
kosasioissa annettu laki (4/1994). Mainitun 
lain 1 §:n mukaan kansainväliseen oikeus-
apuun kuuluu muun ohessa rikosasian käsit-
telyyn liittyvien asiakirjojen tiedoksianto, to-
distajien ja asiantuntijoiden kuuleminen, 
pakkokeinojen käyttäminen todisteiden 
hankkimiseksi tai menettämisseuraamuksen 
täytäntöönpanon turvaamiseksi, syytetoi-
menpiteisiin ryhtyminen ja rikosrekisteritie-
tojen luovuttaminen. Euroopan unionin vel-
voitteiden täytäntöönpanoon liittyvät keski-
näisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan 
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unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta ja yleisso-
pimuksen soveltamisesta annettu laki 
(148/2004), omaisuuden tai todistusaineiston 
jäädyttämistä koskevien päätösten täytän-
töönpanosta Euroopan unionissa annettu laki 
(540/2005) ja eurooppalaisesta todisteiden 
luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakir-
jojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian kä-
sittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lain-
säädännön alaan kuuluvien säännösten kan-
sallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätök-
sen soveltamisesta annettu laki (729/2010).  

Kansainvälisistä asiakirjoista voidaan mai-
nita myös eräitä Euroopan neuvostossa val-
mistuneita, nimittäin rikoksen johdosta ta-
pahtuvaa luovuttamista koskeva eurooppa-
lainen yleissopimus (SopS 32/1971) ja kes-
kinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva eu-
rooppalainen yleissopimus (SopS 30/1987) 
lisäpöytäkirjoineen sekä rikoksen tuottaman 
hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja 
menetetyksi tuomitsemista koskeva yleisso-
pimus (SopS 53/1994). Näillä yleissopimuk-
silla, joihin Suomikin on siis liittynyt, toteu-
tetaan kansainvälistä yhteistyötä myös pöy-
täkirjan mukaisten rikosten osalta. Suomella 
on lisäksi kahdenvälisiä oikeusapusopimuk-
sia eräiden valtioiden kanssa.  

Tarkemmin luovuttamista koskevien kan-
sainvälisten velvoitteiden toteuttamisesta 
säädetään rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjois-
maiden välillä annetussa laissa (1383/2007), 
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttami-
sesta Suomen ja muiden Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa 
(1286/2003) ja rikoksen johdosta tapahtuvas-
sa luovuttamisessa annetussa laissa 
(456/1970). Rikoksentekijöiden luovuttamis-
ta koskee myös neuvoston puitepäätös eu-
rooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsen-
valtioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 
(2002/584/YOS, EUVL L 190, 18.7.2002). 

Suomessa poliisi toimii edellä kuvattujen 
lakien ja sopimusten mukaisesti. Kansallise-
na keskusviranomaisena poliisin osalta toimii 
Keskusrikospoliisi. Oikeusapupyynnöt lähe-
tetään oikeusministeriölle. Poliisilla on oh-
jeistusta edellä mainittujen toimenpiteiden 
suorittamisesta, muun muassa määräys ”Po-

liisin kansainvälinen yhteistoiminta rikosten 
selvittämiseksi” (2020/2011/1507). 

 
7 artikla 

Artikla sisältää eräisiin rikosoikeudellisiin 
seuraamuksiin liittyviä harkinnanvaraisia 
(”jollei sopimusvaltioiden kansallisessa lain-
säädännössä toisin määrätä”) määräyksiä, 
joista voidaan poiketa kansallisella lainsää-
dännöllä.  

Artiklan a ja b alakohta koskevat rikoksen 
tekovälineiden ja tekemistä edistävien esi-
neiden sekä rikoshyödyn takavarikoimista ja 
menetetyksi tuomitsemista sekä takavari-
koimiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen 
liittyvää kansainvälistä oikeusapua. Suomen 
lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kan-
sainvälisten sitoumusten voi katsoa hyvin 
täyttävän kohtien asettamat velvoitteet. Kan-
sallisia toimenpiteitä koskevat keskeiset 
säännökset ovat pakkokeinolain (450/1987) 
3─5 luvussa (hukkaamiskielto, vakuustaka-
varikko, takavarikko ja etsintä) ja rikoslain 
10 luvussa (menettämisseuraamukset). Vuo-
den 2014 alussa tulee voimaan uusi pakko-
keinolaki (806/2011), jonka 6─8 luvussa 
säädetään vakuustakavarikosta, takavarikosta 
ja etsinnästä. Siinä yhteydessä toteutetaan 
turvaamistoimenpiteiden yhtenäistäminen si-
ten, että ainoaksi rikosprosessuaaliseksi tur-
vaamistoimeksi jää vakuustakavarikko. Huk-
kaamiskiellosta luopuminen ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että viranomaisten toimivalta tu-
lee kaventumaan, vaan vakuustakavarikkoa 
koskevaa sääntelyä täydennetään vastaavasti. 
Keskeisimmät myös tämän artiklan mukai-
seen oikeusapuun liittyvät lait ja kansainväli-
set asiakirjat on jo mainittu 6 artiklan perus-
teluissa.   

Artiklan c alakohdassa asetetaan harkin-
nanvarainen velvoite ryhtyä toimenpiteisiin, 
joiden tarkoituksena on sulkea väliaikaisesti 
tai pysyvästi toimitilat, joita on käytetty ky-
seisten rikosten tekemiseen.  

Alakohdassa olevaa vastaava velvoite on 
eräissä Euroopan neuvoston viimeaikaisissa 
yleissopimuksissa kuitenkin niin, että sen 
vaihtoehtona on rikoksentekijään kohdistuva 
kielto tilapäisesti tai pysyvästi harjoittaa toi-
mintaa, jossa rikos on tehty (ihmiskaupan 
vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuk-
sen 23 artiklan 4 kohta sekä lasten suojele-
mista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hy-
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väksikäyttöä vastaan koskevan yleissopi-
muksen 27 artiklan 3 kohdan b alakohta). 
Nyt käsiteltävä kohta poikkeaa Euroopan 
neuvoston yleissopimuksissa olevista vel-
voitteista myös kansallista harkinnanvaraa 
sallivan kirjoitustapansa perusteella. Euroo-
pan neuvoston yleissopimuksissa niissä oleva 
kohta ja alakohta on kirjoitettu ehdottoman 
velvoittavaan muotoon (”shall adopt such le-
gislative or other measures” ja ”shall take the 
necessary legislative or other measures”). 
Yleissopimusten selitysmuistioiden perus-
teella kysymyksessä on nimenomaan liike-
toimintaan kohdistuva sopimusmääräys.   

Lasten seksuaalista riistoa ja lasten seksu-
aalista hyväksikäyttöä koskevan yleissopi-
muksen kansallisen voimaansaattamisen yh-
teydessä liiketoimintakiellosta annettua lakia 
on muutettu niin, että liiketoimintakieltoon 
voidaan määrätä henkilö, joka liiketoimin-
nassaan on syyllistynyt rikoslain 17 luvun 
mukaiseen pornografiarikokseen taikka alle 
18-vuotiaaseen lapseen kohdistuneeseen pa-
ritus- tai ihmiskaupparikokseen. Liiketoimin-
takielto voidaan myös näissä tapauksissa 
määrätä väliaikaisena.  

Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ja 
ihmiskauppaa koskevien yleissopimusten 
kansallisen täytäntöönpanon valmistelussa 
(HE 282/2010 vp ja 122/2011 vp) on katsot-
tu, että rikoksentekijään kohdistettavan kiel-
lon valitseminen näistä vaihtoehdoista on 
tarkoituksenmukainen useastakin syystä. 
Ammatti- tai elinkeinotoiminnan kieltämistä 
voidaan pitää ensisijaisena suhteessa tilojen 
sulkemiseen, koska tällaista toimintaa har-
joittavat fyysiset henkilöt tilojen ollessa vain 
toiminnan välikappaleena. Lapsiin kohdistu-
vien seksuaalirikosten ja ihmiskaupparikos-
ten harjoittamistiloissa voidaan jatkossa esi-
merkiksi omistajanvaihdoksen jälkeen har-
joittaa laillista ja muutenkin hyväksyttävää 
liiketoimintaa. Tilojen sulkemista voidaan li-
säksi pitää perustuslain 15 §:ssä säädetyn 
omaisuuden suojan kannalta ongelmallisena. 
On myös huomattava, että rikoksentekijän 
harjoittaman toiminnan kieltämiseen ja rikol-
lisen toiminnan jatkamisen estämiseen liitty-
vä seuraamus eli liiketoimintakielto jo on 
olemassa Suomen rikosoikeusjärjestelmässä. 
Toimitilojen sulkemista koskevaa seuraa-
musta ja sen soveltuvuutta suomalaiseen seu-
raamusjärjestelmään on siis äskettäin jo har-

kittu kahden yleissopimuksen voimaansaat-
tamisen yhteydessä.   

 
8 artikla 

Artiklassa säädetään lapsiuhrien oikeuksis-
ta ja heille annettavasta tuesta ja avusta ri-
kosoikeudenkäynnin eri vaiheissa. 

Euroopan neuvoston lapsiystävällistä oike-
utta koskevassa ohjeistuksessa lähtökohtana 
on lapsen aseman turvaaminen kaikessa oi-
keudenkäytössä. Lapsen etua arvioitaessa tu-
lee ohjeistuksen mukaan huomioida lapsen 
mielipide, lapsen kaikki muut oikeudet, ku-
ten oikeus arvokkuuteen, vapauteen ja syrji-
mättömään kohteluun. Kaikkien lapsen kans-
sa tekemisissä olevien viranomaisten tulee 
toimiessaan huomioida kaikki asiaan vaikut-
tavat tekijät, kuten lapsen henkinen ja ruu-
miillinen hyvinvointi sekä lapsen oikeudelli-
set, sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet. 

Lapsen oikeuksiin oikeudenkäyntimenette-
lyn aikana kuuluu ohjeistuksen mukaan 
muun muassa pääsy oikeuteen, oikeus omaan 
edustajaan oikeudessa sekä tarvittaessa oike-
us ilmaiseen oikeusapuun. Ohjeistuksen mu-
kaan lapsella tulee olla oikeus tulla kuulluksi 
ja ilmaista mielipiteensä. Tarpeetonta viiväs-
tystä tulee välttää oikeudenkäytössä ja tuo-
mioistuinkäsittely tulee järjestää lapset huo-
mioon ottavalla tavalla esimerkiksi fyysisten 
ja kielellisten olosuhteiden osalta. Lapsen 
toimiessa todistajana oikeudessa hänen ase-
maansa tulee helpottaa kaikin mahdollisin 
tavoin, kuten lasten kanssa toimimiseen kou-
lutettujen ammattilaisten toimiessa haastatte-
lijana. Todistuskertoja tulisi rajoittaa ja lap-
sen ollessa rikoksen uhri tai toimiessa todis-
tajana tulisi erityisesti käyttää hyväksi audio-
visuaalisia tallennusmahdollisuuksia. 

Artiklan 1 kohdan mukaan sopimusvaltioi-
den on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
suojellakseen pöytäkirjan vastaisen toimin-
nan lapsiuhrien oikeuksia ja etuja kaikissa ri-
kosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa, eri-
tyisesti a) tunnustamalla lapsiuhrien haavoit-
tuvuuden ja mukauttamalla menettelytapoja 
siten, että niissä otetaan huomioon lapsiuhri-
en erityistarpeet, mukaan luettuna heidän eri-
tyistarpeensa todistajina, b) antamalla lap-
siuhreille tietoa heidän oikeuksistaan ja ase-
mastaan, oikeudenkäynnin laajuudesta, ajan-
kohdasta ja edistymisestä sekä heidän asias-
saan annetusta päätöksestä, c) sallimalla kan-
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sallisen lainsäädännön oikeudenkäyntimenet-
telyä koskevien säännösten mukaisesti lap-
siuhrien mielipiteiden, tarpeiden ja asioiden 
esittämisen ja käsittelyn oikeudenkäynnissä, 
kun on kyse heidän henkilökohtaisista eduis-
taan, d) tarjoamalla asianmukaisia tukipalve-
luja lapsiuhreille koko oikeudenkäynnin ajan, 
e) suojelemalla tarvittaessa lapsiuhrien yksi-
tyisyyttä ja henkilöllisyyttä ja ryhtymällä 
kansallisen lainsäädännön mukaisiin toimen-
piteisiin estääkseen sellaisten tietojen asiat-
toman levittämisen, joiden perusteella lap-
siuhrit voitaisiin tunnistaa, f) varmistamalla 
tarvittaessa, että lapsiuhreja sekä heidän per-
heitään ja heidän puolestaan todistavia henki-
löitä suojellaan uhkauksilta ja kostotoimenpi-
teiltä, g) välttämällä tarpeetonta viivästystä 
tuomioiden antamisessa ja sellaisten määrä-
ysten tai päätösten täytäntöönpanossa, joilla 
myönnetään korvauksia lapsiuhreille. 

Mitä tulee kohdan a alakohtaan, esitutkin-
nasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 
(575/1988) 11 §:n mukaan lasta on kohdelta-
va esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitys-
tasonsa edellyttämällä tavalla. Erityisesti on 
huolehdittava siitä, ettei lapselle aiheuteta 
tarpeettomasti haittaa koulussa, työpaikalla 
tai muussa hänelle tärkeässä ympäristössä. 
Pykälän mukaan lapsiin kohdistuvat tutkinta-
toimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan 
annettava tähän tehtävään erityisesti perehty-
neiden poliisimiesten suoritettaviksi. Pykälän 
mukaan esitutkintaviranomaisen on tarvitta-
essa neuvoteltava lääkärin tai muun asiantun-
tijan kanssa siitä, voidaanko lapseen kohdis-
taa tutkintatoimenpiteitä. Vastaava sääntely 
on otettu eduskunnan jo hyväksymän ja vuo-
den 2014 alussa voimaan tulevan uuden esi-
tutkintalain (805/2011) 4 luvun 7 §:ään. 

Lapsen kohtaamista poliisitoiminnassa ja 
esitutkinnassa koskevan Poliisihallituksen 
ohjeen (2020/2011/1610; voimassa 3.7.2011 
lähtien toistaiseksi) mukaan lapsen ollessa 
asianomistajana esitutkintatoimenpiteet tulee 
käynnistää välittömästi. Lisäksi sisäasiainmi-
nisteriö on antanut 27 päivänä joulukuuta 
2007 määräyksen poliisin ja lastensuojeluvi-
ranomaisten yhteistoiminnasta koskien las-
tensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuut-
ta (SM-2007-03802/tu-41), jossa muun mu-
assa ohjeistetaan poliisia sopimaan käytän-
nön lastensuojelutoimenpiteistä kunnan las-
tensuojeluviranomaisten kanssa. Lapseen 

kohdistuneen rikoksen tehokas selvittäminen 
saattaa edellyttää nopeasti tehtävää teknistä 
tutkintaa ja lääkärin tai oikeuslääkärin teke-
mää oikeustieteellistä tutkimusta. Poliisihalli-
tuksen ohjeessa viitataan siihen esitutkinnas-
ta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 
11 §:ssä todettuun, jonka mukaan lapsiin 
kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdol-
lisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään 
erityisesti perehtyneiden poliisimiesten suori-
tettavaksi.  

Poliisihallituksen ohjeen mukaan pienten 
lasten tai kehityksessään vakavasti viiveisten 
tai häiriintyneiden lasten kuulustelusta poliisi 
voi tarvittaessa neuvotella asiantuntijan kans-
sa ja sopia lapsen haastattelun tekemisestä 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Poliisin 
on aina oltava paikalla, kun lasta haastatel-
laan, muttei välttämättä samassa tilassa lap-
sen kanssa. Ohjeen mukaan lasta tulisi kuu-
lustella vain yhdessä toimipaikassa, jos lap-
sen kuulustelu tai haastattelu suoritetaan vi-
ranomaisten yhteistyönä.  

Poliisihallituksen ohjeessa todetaan, että 
kuulustelut tulee suorittaa mahdollisimman 
pian rikosepäilyn esille tulemisen jälkeen. 
Kuulustelijan on osattava kommunikoida 
lapsen kanssa tavalla, joka tukee mahdolli-
simman kattavan, yksityiskohtaisen ja tarkan 
kuvan saamista tapahtumista tai epäillystä ri-
koksesta. Lapsen kanssa tulisi harjoitella va-
paata kerrontaa kuulustelun alkuvaiheessa 
keskustelemalla muista kuin rikosepäilyyn 
liittyvistä asioista. Ohjeen mukaan tärkeätä 
on tehdä lapselle selväksi, että hän voi kes-
keyttää, kysyä ja korjata kuulustelijaa, jos 
tämä tulkitsee tai ymmärtää lasta väärin. Oh-
jeen mukaan tärkeää on, että lapsi tuntee 
olonsa turvalliseksi. Ensimmäinen kuuluste-
lukerta voidaan käyttää tutustumiseen.  

Asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja ja 
tukihenkilö, joita käsitellään tarkemmin jäl-
jempänä d alakohdan yhteydessä, voivat olla 
asianomistajan tukena esitutkinnan ja tuo-
mioistuinkäsittelyn aikana. Lisäksi esitutkin-
talain (449/1987) 33 §:n mukaan alle viisi-
toistavuotiaan kuulusteltavan huoltajalla, 
edunvalvojalla tai muulla laillisella edustajal-
la on oikeus olla läsnä kuulustelussa. Jos asi-
anomistaja on viisitoista vuotta täyttänyt va-
jaavaltainen, huoltajalla, edunvalvojalla tai 
muulla laillisella edustajalla on oikeus olla 
läsnä kuulustelussa, jos tämä tutkittavaa ri-
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kosta koskevassa oikeudenkäynnissä saisi oi-
keudenkäymiskaaren 12 luvun 1 tai 2 §:n 
mukaan käyttää puhevaltaa vajaavaltaisen si-
jasta tai ohella. Tutkija voi kuitenkin kieltää 
vajaavaltaisen edustajan läsnäolon kuuluste-
lussa, jos tätä epäillään tutkittavana olevasta 
rikoksesta. Uuden esitutkintalain 7 luvun 
14 §:ään on otettu pitkälti tätä vastaavat 
säännökset. Esitutkintalain säännökset eivät 
kiellä sitä, että esitutkintakuulusteluun ja 
muutenkin esitutkintaan osallistuu edellisessä 
kappaleessa mainittujen henkilöiden lisäksi 
myös muita asianomistajaa tukevia henkilöi-
tä. Käytännössä tällaisten henkilöiden osal-
listuminen kuulusteluihin myös ilmeisesti 
sallitaan. Selvyyden vuoksi sääntelyä täy-
dennetään uuden esitutkintalain 7 luvun 
12 §:ssä, joka koskee kuultavaa tukevien 
henkilöiden läsnäoloa. Täydennystä nykyi-
seen lakiin merkitsee pykälän toinen virke, 
jonka mukaan tutkija voi pyynnöstä sallia 
muunkin asianosaista tai todistajaa tukevan 
henkilön läsnäolon kuulustelussa, jos se ei 
vaikeuta rikoksen selvittämistä tai vaaranna 
salassapitovelvollisuutta.  

Esitutkintalain 39 a §:ssä säädetään asian-
omistajan kuulustelun tallentamisesta video-
tallenteeseen tai siihen rinnastettavaan muu-
hun kuva- ja äänitallenteeseen. Tallentami-
nen on tehtävä, jos kuulustelukertomusta on 
tarkoitus käyttää todisteena oikeudenkäyn-
nissä eikä kuultavaa tämän nuoren iän tai 
henkisen toiminnan häiriintyneisyyden vuok-
si todennäköisesti voida siinä haittaa kuulus-
teltavalle aiheuttamatta kuulla henkilökohtai-
sesti. Kuulustelussa on otettava huomioon 
kuulusteltavan kehitystason asettamat eri-
tyisvaatimukset kuulustelumenetelmille, kuu-
lusteluun osallistuvien henkilöiden määrälle 
ja muille kuulusteluolosuhteille. Vastaava 
sääntely on uuden esitutkintalain 9 luvun 
4 §:ssä. 

Esitutkintalain 39 a §:ään liittyy oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 11 §:n 2 momentti, 
jossa säädetään, että jos henkilön, joka ei ole 
täyttänyt 15 vuotta tai jonka henkinen toi-
minta on häiriintynyt, esitutkinnassa antama 
kertomus on tallennettu videotallenteeseen 
tai siihen rinnastettavaan muuhun kuva- ja 
äänitallenteeseen, kertomusta saadaan käyt-
tää tuomioistuimessa todisteena, jos syytetyl-
le on varattu mahdollisuus esittää kuulustel-
tavalle kysymyksiä. 

Oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa 
sääntelyssä otetaan huomioon rikosasian asi-
anomistajana olevien lasten asema. Oikeu-
denkäymiskaaren 17 luvun 21 §:n 1 momen-
tin mukaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 15 
vuotta, voidaan kuulla todistelutarkoitukses-
sa, jos tuomioistuin harkitsee tämän soveli-
aaksi ja jos 1) henkilökohtaisella kuulemisel-
la on asian selvittämiseksi keskeinen merki-
tys ja 2) kuuleminen ei todennäköisesti ai-
heuta henkilölle sellaista kärsimystä tai muu-
ta haittaa, joka voi vahingoittaa häntä tai hä-
nen kehitystään. Mainitun pykälän 2 momen-
tin mukaan tuomioistuimen on tarvittaessa 
määrättävä kuultavalle tukihenkilö, josta on 
voimassa, mitä asianomistajalle määrättäväs-
tä tukihenkilöstä säädetään oikeudenkäynnis-
tä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2 lu-
vussa. Pykälän 3 momentin mukaan kuulta-
van kuulustelee tuomioistuin, jollei se katso 
olevan erityistä aihetta uskoa kuulustelemista 
asianosaisten tehtäväksi siten kuin 33 §:ssä 
säädetään. Asianosaisille on varattava tilai-
suus esittää kysymyksiä kuultavalle. Kuule-
minen voi tapahtua tarvittaessa muussa tilas-
sa kuin tuomioistuimen istuntosalissa.  

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 ja 34 
a §:n nojalla asianomistajaa voidaan pää-
käsittelyssä kuulla rikoksesta syytetyn läsnä 
olematta sekä asianomistajaa kuulla hänen 
henkilökohtaisesti läsnä olemattaan. Viimek-
si mainitussa tapauksessa voidaan hyödyntää 
videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa tek-
nistä tiedonvälitystapaa, jossa istuntoon osal-
listuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään, 
jos tuomioistuin harkitsee tämän soveliaaksi. 
Näissä tilanteissa asianosaisille on kuitenkin 
varattava tilaisuus esittää kuultavalle kysy-
myksiä. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 
ja 34 a §:ssä mainitut perusteet monilta osin 
liittyvät lisäkärsimystä uhrille aiheuttaviin ti-
lanteisiin. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
34 a §:n 1 momentin mukaan asianomistajaa 
voidaan kuulla pääkäsittelyssä hänen henki-
lökohtaisesti läsnä olematta esimerkiksi, jos 
kuultava ei sairauden tai muun syyn vuoksi 
voi saapua henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn 
taikka hänen henkilökohtaisesta saapumises-
taan pääkäsittelyyn aiheutuu todisteen merki-
tykseen verrattuna kohtuuttomia kustannuk-
sia tai kohtuutonta haittaa (1 kohta), menette-
ly on tarpeen kuultavan tai hänelle läheisen 
henkilön suojaamiseksi henkeen tai tervey-
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teen kohdistuvalta uhalta (3 kohta) tai kuul-
tava ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen hen-
kinen toimintansa on häiriintynyt (4 kohta). 
Kysymyksessä olevissa oikeudenkäymiskaa-
ren pykälissä mainitut perusteet laajalti mah-
dollistavat uhrin kuulemisen ilman syytetyn 
läsnäoloa sekä uhrin kuulemisen ilman hänen 
henkilökohtaista läsnäoloaan.  

Ulkomaalaislain (301/2004) soveltamisesta 
alaikäisiin on säädetty lain 6 §:ssä, jossa 
edellytetään muun muassa huomion kiinnit-
tämistä lapsen etuun. Lisäksi lain 1 §:ssä 
edellytetään otettavaksi huomioon Suomea 
velvoittavat kansainväliset sopimukset, joihin 
kuuluu muun muassa lapsen oikeuksien 
yleissopimus.  

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 
myös alaikäisille uhreille antamista palve-
luista ja tukitoimista on aikaisemmin säädet-
ty maahanmuuttajien kotouttamisesta ja tur-
vapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa 
laissa (493/1999; kotouttamislaki). Kotout-
tamislaki on 1 päivänä syyskuuta 2011 kor-
vautunut kotoutumisen edistämisestä anne-
tulla lailla (1386/2010; kotoutumislaki) ja 
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotos-
ta annetulla lailla (746/2011; vastaanottola-
ki). 

Vastaanottolaissa on säädetty lain sovelta-
misesta lapseen ja haavoittuvassa asemassa 
olevaan. Lain 5 §:n mukaan sovellettaessa 
lakia kahdeksaatoista vuotta nuorempaan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun 
sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liit-
tyviin seikkoihin. Lapsen etua arvioitaessa on 
otettava huomioon, mitä lastensuojelulaissa 
(417/2007) säädetään lapsen edun arvioimi-
sesta. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan 
toimenpiteitä toteutettaessa on selvitettävä 
lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava 
ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edel-
lyttämällä tavalla. Lapsen mielipide voidaan 
jättää selvittämättä vain, jos selvittäminen 
vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai 
jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kak-
sitoista vuotta täyttäneelle lapselle on varat-
tava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain 
34 §:n mukaisesti häntä itseään koskevassa 
asiassa. Mainitun pykälän 3 momentin mu-
kaan lasta koskevat asiat on käsiteltävä kii-
reellisesti. Vastaanottolain 6 §:n mukaan on 
otettava huomioon erityistarpeet, jotka johtu-
vat kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäis-

tä suojelua saavan ja ihmiskaupan uhrin haa-
voittuvasta asemasta, kuten iästä taikka fyy-
sisestä tai psyykkisestä tilasta. 

Ihmiskauppaepäilyä tutkittaessa menetel-
lään käytännössä siten, että mahdollista uhria 
kohdellaan ensisijaisesti uhrina, ei rikoksesta 
epäiltynä, vaikka hänen oma toimintansa 
näyttäisikin täyttävän esimerkiksi ulkomaa-
laislain rikkomuksen tunnusmerkistön. Tar-
kastelussa lähdetään siitä, että uhrit tarvitse-
vat toipumisaikaa ja tukea traumaattisista 
kokemuksista toipumiseen. Lisäksi jokaista 
alle 18-vuotiasta henkilöä kohdellaan lapse-
na. Tästä seuraa, että muun muassa ensipu-
huttelu lapsen kanssa on suoritettava lapsen 
etu silmällä pitäen. Lapselta ei käytännössä 
edellytetä vastaavanlaista yhteistyötä viran-
omaisten kanssa kuin aikuiselta.  

Oikeusministeriössä on parhaillaan käyn-
nissä useita lapsiystävälliseen oikeuteen liit-
tyviä toimenpiteitä, joilla pyritään paranta-
maan lasten asemaa oikeudenkäynnissä ja 
tutkinnassa. Lainsäädäntöä ja oikeudenkäyn-
timenettelyä tarkastellaan alaikäisen huomi-
oon ottamisen näkökulmasta. Neljässä kärä-
jäoikeudessa on aloitettu kaksivuotinen ko-
keilu asiantuntija-avustajan käyttämisestä 
lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta 
koskevassa tuomioistuinsovittelussa. Myös 
tuomareiden koulutuksessa ovat yhtenä pai-
nopistealueena lapsiystävälliseen oikeuteen 
liittyvät kysymykset. Lasten asema otetaan 
huomioon oikeustalojen peruskorjauksissa ja 
suunnittelussa. 

Lapsiuhrien erityistarpeiden huomioon ot-
tamiseen liittyy niin sanottu Lastentalo-
toimintamalli, jonka kokeilutoiminnan käyn-
nistämistä Suomessa on ehdottanut sosiaali- 
ja terveysministeriön asettama lasten seksu-
aalisen hyväksikäytön selvittämisen asian-
tuntijatyöryhmä 20 päivänä elokuuta 2009 
luovuttamassaan muistiossa (sosiaali- ja ter-
veysministeriön selvityksiä 2009:30). Työ-
ryhmän muistion mukaan lastentalomallilla 
tarkoitetaan lapseen kohdistuvan rikoksen 
selvittämisen järjestämistä niin, että toiminta 
on lapsilähtöistä. Lasta ei lähetetä paikasta 
toiseen, vaan selvitystyö tapahtuu saman ka-
ton alla. Lapsi ei joudu useamman henkilön 
haastateltavaksi, vaan haastattelun tekee eri-
koiskoulutettu henkilö. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos selvittää eri lastentalomallien 
sopivuutta Suomeen. Lasten talosta tullaan 
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käyttämään nimeä ”Lasten asiain talo”, joka 
kuvaa paremmin toiminnan luonnetta. Pilo-
tointi on suunniteltu alkavaksi vuoden 2012 
loppupuolella. 

Lastentalomallissa eri viranomaisten yh-
teistyö on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Po-
liisi, syyttäjä, lastensuojeluviranomaiset ja 
terveydenhuollon henkilöstö työskentelevät 
yhdessä asiantuntijaryhmänä. Samassa yh-
teydessä tehdään oikeuspsykologinen haas-
tattelu, somaattinen tutkimus sekä lastensuo-
jeluselvitys. Lapsi saa esitutkintatoimenpitei-
den jälkeen välittömän lyhytkestoisen psyko-
logisen avun, jonka aikana selviää, tarvitsee-
ko hän muunlaisia tutkimuksia tai apua. 
Toiminnan avulla voidaan varmistaa, että 
lapseen kohdistuvan rikoksen selvittämispro-
sessi on nopea, tehokas ja kaikkien osapuol-
ten oikeusturvan mukainen. Toiminnan avul-
la myös varmistetaan lapselle ja hänen per-
heelleen kokemus, että heitä kohdellaan kun-
nioittavasti ja että he voivat luottaa viran-
omaisiin. Toiminnalla voidaan varmistaa, et-
tä lapsen kuulemiskertoja on mahdollisim-
man vähän ja että nauhoitetut kuulemiset hy-
väksytään oikeudessa todisteeksi.  

Lastentalomalli omaksuttiin Pohjoismaista 
ensimmäisenä Islantiin vuonna 1998 amerik-
kalaisen mallin pohjalta. Sen jälkeen toiminta 
on aloitettu myös Ruotsissa vuonna 2006 ja 
Norjassa vuonna 2007. Lastentalo on otettu 
poliisiviranomaisten aloitteesta käyttöön 
myös Ahvenanmaalla toukokuussa 2007. 
Tässä talossa toimivat sosiaalityöntekijät, po-
liisi, lasten- ja nuortenpsykiatri, syyttäjä ja 
lääkäri. Ahvenanmaan lastentalo on sijoitettu 
Maarianhaminaan lasten ja naisten turvako-
din yhteyteen. Jos lapselle on tarvetta tehdä 
somaattisia tutkimuksia, ne tehdään Ahve-
nanmaan keskussairaalassa ja tarvittaessa 
konsultoidaan esimerkiksi Turun yliopistol-
lista keskussairaalaa. Toimintamalli poikkeaa 
muista Pohjoismaista, joissa yhtenä pääta-
voitteena on, että lapsen somaattinen tutki-
mus tehdään samassa paikassa kuin hänen 
haastattelunsakin.    

Kohdan b alakohtaan liittyy esitutkinnasta 
ja pakkokeinoista annetun asetuksen 3─6 §. 
Asetuksen 3 § koskee esitutkintaviranomai-
sen velvollisuutta mahdollisuuksien mukaan 
tehdä asianomistajalle selkoa siitä, mihin 
toimenpiteisiin poliisin tietoon tulleen rikok-
sen johdosta ryhdytään. Asetuksen 4 §:n mu-

kaan asianomistajalle on ilmoitettava esitut-
kinnan toimittamatta jättämisestä, jos asian-
omistaja on tehnyt rikoksesta ilmoituksen tai 
rikokseen syyllistyneelle rangaistusta vaati-
matta on pyytänyt asianomistajarikoksen esi-
tutkinnan toimittamista. Esitutkintaviran-
omaisen on lisäksi 6 §:n mukaan ilmoitettava 
asianomistajalle oikeudesta valtion varoista 
maksettavaan vahingonkorvaukseen niissä 
tapauksissa, joissa hänellä on sellainen oike-
us. Tarvittaessa esitutkintaviranomaisen on 
opastettava asianomistajaa korvauksen ha-
kemisessa. Lisäksi 5 §:ssä on asianomistaja-
rikoksia koskevia säännöksiä, joilla ei ole 
kuitenkaan merkitystä virallisen syytteen 
alaisten rikosten osalta. Asianomistajalle teh-
täviä ilmoituksia koskevat säännökset on 
otettu myös uuteen esitutkintalakiin (11 lu-
vun 9 §).  

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 
vuonna 2001 puitepäätöksen uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä 
(2001/220/YOS, EYVL L 082, 22.3.2001). 
Puitepäätöksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mu-
kaan jäsenvaltion on varmistettava, että uhril-
la on mahdollisuus saada etujensa turvaami-
sen kannalta olennaisia tietoja, kuten minkä-
laista tukea hän voi saada, missä määrin uh-
rilla on mahdollisuus saada oikeusapua ja 
mihin hänen tekemänsä rikosilmoitus on joh-
tanut. Puitepäätöksen voimaansaattamisen 
yhteydessä arvioitiin, ettei puitepäätöksen 
voimaantulo edellytä Suomessa lainsäädän-
tömuutoksia asianomistajan tiedonsaantioi-
keuden osalta. Yleissopimuksen sanamuoto 
kuitenkin viittaa siihen, että viranomaisen tu-
lisi oma-aloitteisesti ilmoittaa uhreille heidän 
oikeuksistaan ja käytettävissään olevista pal-
veluista sekä tapauksen edistymisestä.  

Poliisihallitus on 1 päivänä heinäkuuta 
2010 antanut kaikille poliisiyksiköille ohjeis-
tuksen esitutkintapöytäkirjan laatimisesta 
(POHADno/2010/2069) ja tietojen kirjaami-
sesta poliisiasiain tietojärjestelmään (PO-
HADno/2010/2070). Ohjeistuksen mukaan 
asianomistajan kuulustelupöytäkirjaan teh-
dään merkintä siitä, että asianomistajaa on 
informoitu auttavista tahoista kuten esimer-
kiksi Rikosuhripäivystyksestä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että poliisin on oma-aloitteisesti ker-
rottava asianomistajalle hänen oikeuksistaan 
ja siitä, mistä hän voi halutessaan hakea 
apua. Kuulusteltaville annetaan poliisin toi-
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mesta aina kuulustelun yhteydessä tiivistetty 
ohje, johon on kirjattu muun ohessa asian-
omistajan oikeudet, kuten oikeus käyttää 
avustajaa, sekä auttavia tahoja. Tutkija käy 
ohjeen kuulusteltavan kanssa läpi. 

Oikeusministeriön ja poliisiviranomaisten 
toimesta on myös laadittu erilaisia ohjeita ri-
koksen uhriksi joutuneille. Oikeusministeriö 
on muun muassa laatinut kirjallisen esitteen 
rikoksen uhriksi joutuneille. Esite sisältää 
kattavasti tietoa esimerkiksi tarjolla olevista 
tukipalveluista sekä rikosasian käsittelyvai-
heista. Esite on saatavilla muun muassa oi-
keusministeriön ja poliisin internetsivuilla. 
Esite on käännetty ruotsiksi, englanniksi, ve-
näjäksi, saameksi, somaliksi ja arabiaksi. Po-
liisi on lisäksi laatinut väkivallan uhriksi jou-
tuneille erillisen esitteen. Poliisin internetsi-
vuilla on lista tahoista, joihin uhrit voivat ot-
taa yhteyttä.  

Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia kos-
kevassa hallituksen esityksessä (HE 
282/2010 vp) todetaan (s. 79), että tarvittava 
informaatio tulisi antaa rikoksen uhrille 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli 
silloin, kun hän joutuu rikosasiassa ensim-
mäisen kerran viranomaisen kanssa tekemi-
siin. Usein tämä tarkoittaa rikosilmoituksen 
tekemisvaihetta. Kuulusteluvaiheeseen pää-
seminen saattaa kestää jonkin aikaa. Tältä 
osin nykyisissä käytännöissä ja niitä koske-
vassa ohjeistuksessa saattaa olla parantami-
sen varaa.  

Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan (s. 
86) nykyisen ohjeistuksen ongelmana olevan, 
että ohjeet eivät ole lapsille laadittuja. Erityi-
sen lapsille suunnatun oppaan avulla lapselle 
voitaisiin esimerkiksi kuulemisen yhteydessä 
selvittää rikosprosessin etenemistä ja hänen 
oikeuksiaan. Opas voisi toimia tukena myös 
vanhemmille heidän mahdollisesti joutues-
saan selvittämään lapselle rikosprosessia ja 
siihen liittyviä seikkoja. Rikosuhripäivystys 
on parhaillaan oikeusministeriön rahoituksen 
turvin laatimassa opasta rikoksen uhriksi jou-
tuneille lapsille ja nuorille. Oppaan on tarkoi-
tus ilmestyä vuonna 2012.   

Kohdan c alakohdan mukaisesta asian-
omistajan osallistumisesta rikosprosessiin 
säädetään esitutkintalaissa ja oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetussa laissa.  

Mitä tulee d alakohtaan, pöytäkirjassa tar-
koitettujen rikosten asianomistajien taloudel-

linen asema on käytännössä sellainen, että 
heillä on oikeus saada oikeusapua valtion va-
roin. Oikeusapulain (257/2002) 1 §:n mukaan 
oikeusapua annetaan valtion varoin henkilöl-
le, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeu-
dellisessa asiassa ja joka taloudellisen ase-
mansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen 
hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuun 
kuuluvat oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset 
toimenpiteet sekä avustaminen tuomiois-
tuimessa ja muussa viranomaisessa sekä va-
pautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä 
menoista siten kuin oikeusapulaissa sääde-
tään.  

Oikeusapulain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaan oikeusavun myöntäminen vapauttaa 
edun saajan esimerkiksi velvollisuudesta suo-
rittaa palkkiota ja korvausta oikeusapulain 
nojalla määrätylle tai hyväksytylle avustajal-
le kokonaan tai osittain sekä velvollisuudesta 
suorittaa palkkiota ja korvausta asian käsitte-
lyssä tarvitsemastaan tulkkaus- ja kään-
nösavusta. Rikosasioissa asianomistajina 
olevien lasten taloudellisen aseman voi olet-
taa usein olevan sellainen, että heillä on oi-
keus saada täysimääräisesti oikeusapua valti-
on varoin. Hakijan taloudelliseen asemaan 
liittyvistä oikeusavun edellytyksistä sääde-
tään tarkemmin oikeusavusta annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa (388/2002).  

Kysymyksessä olevat rikokset ovat luon-
teeltaan ja vakavuudeltaan sellaisia, että nii-
den käsittelyssä eivät käytännössä tule ky-
symykseen oikeusapulaissa säädetyt oikeus-
avun sisällön (6 §) ja oikeusavun antamisen 
(7 §) rajoitukset, joiden mukaan esimerkiksi 
oikeusapuun ei kuulu avustaminen yksinker-
taisessa rikosasiassa ja oikeusapua ei anneta 
hakijan kannalta vähämerkityksisessä asias-
sa. 

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain 2 luvun 1 a §:n 3 kohdan mukaan tuo-
mioistuin voi määrätä asianomistajalle oi-
keudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja, silloin 
kun asianomistajalla on vaatimuksia viralli-
sen syyttäjän ajamassa asiassa, oikeuden-
käyntiä varten rikoslain 20 luvussa tarkoite-
tussa seksuaalirikosta koskevassa asiassa, 
jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto-
mana, ja vapauteen kohdistuvaa rikosta kos-
kevassa asiassa, jos sitä rikoksen vakavuus, 
asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja 
muut seikat huomioon ottaen on pidettävä 
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perusteltuna. Ihmiskaupparikos kuuluu va-
pauteen kohdistuviin rikoksiin.  

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain 2 luvun 3 §:n mukaan sellaiselle 1 
a §:ssä tarkoitetun rikoksen asianomistajalle, 
jota kuullaan henkilökohtaisesti asian selvit-
tämiseksi sekä jonka voidaan katsoa tarvitse-
van tukea esitutkinnassa ja oikeudenkäynnis-
sä, voidaan 1 a §:ssä mainituin edellytyksin 
määrätä tehtävän hoitamiseen tukihenkilö, 
jolla on riittävä pätevyys. Pykälää koskevan 
hallituksen esityksen (HE 82/1995 vp) mu-
kaan tukihenkilö voi olla saanut lainopillisen 
koulutuksen, mutta se ei ole välttämätöntä. 
Tukihenkilönä voi olla esimerkiksi sellainen 
henkilö, jonka tehtäviin muutenkin kuuluu 
luvun 1 a §:ssä tarkoitettujen rikosten asian-
omistajien auttaminen. Aloitteen tukihenki-
lön määräämisestä voi tehdä asianomistaja, 
tutkinnanjohtaja tai syyttäjä. Tuomioistuin 
voi määrätä tukihenkilön myös omasta aloit-
teestaan.  

Mitä tulee kohdan e alakohtaan, Suomen 
lainsäädännön mukaan asianomistajan yksi-
tyisyyttä ja henkilöllisyyttä suojataan monin 
tavoin rikosasian käsittelyn yhteydessä. Esi-
tutkinnan ja syyteasian käsittelyn yhteydessä 
sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999). Mainitun 
lain 24 §:ssä säädetään viranomaisen salassa 
pidettävistä asiakirjoista. Pykälän 1 momen-
tin 26 kohdan mukaan niitä ovat asiakirjat, 
jotka sisältävät tietoja rikoksesta epäillyn, 
asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän 
henkilön yksityiselämään liittyvistä arka-
luonteisista seikoista samoin kuin sellaiset 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksen uh-
rista, jos tiedon antaminen loukkaisi rikoksen 
uhrin oikeuksia tai hänen muistoaan tai lä-
heisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen 
viranomaisen tehtävän suorittamiseksi.  

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 
6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomio-
istuin voi määrätä salassa pidettäväksi asian-
omistajan henkilöllisyyden rikosasiassa, joka 
koskee erityisen arkaluonteista hänen yksi-
tyiselämäänsä liittyvää seikkaa. Asianosaisen 
pyynnöstä 1 momentissa tarkoitettu tieto hä-
nen henkilöllisyydestään on kuitenkin julki-
nen.  

Salassa pidettävistä oikeudenkäyntiasiakir-
joista säädetään oikeudenkäynnin julkisuu-

desta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 
9 §:ssä. Sen 1 momentin 2 kohdan mukaan 
oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä salassa 
siltä osin kuin se sisältää arkaluonteisia tieto-
ja henkilön yksityiselämään, terveydentilaan, 
vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvis-
tä seikoista. Momentin 3 kohdan mukaan sa-
lassapitovelvollisuus koskee myös tietoja ri-
koksen uhrista, jos tiedon antaminen loukkai-
si rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen muisto-
aan tai läheisiään. Tuomioistuin voi pykälän 
2 momentin mukaan asiaan liittyvän paina-
van yleisen tai yksityisen edun vuoksi tai sen 
pyynnöstä, jota tieto koskee, päättää, että 
muun ohessa 1 momentin 2 tai 3 kohdassa 
salassa pidettäviksi säädetyt oikeudenkäynti-
asiakirjat ovat julkisia osaksi tai kokonaan. 
Pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot eivät kuitenkaan rikosasiassa ole salas-
sa pidettäviä siltä osin kuin ne liittyvät olen-
naisesti syytteessä tarkoitettuun tekoon tai 
sen rikosoikeudelliseen arviointiin, jollei 
tuomioistuin 10 §:n nojalla määrää niitä sa-
lassa pidettäviksi (3 momentti). Lain 10 § 
koskee merkittävän haitan tai vahingon ai-
heutumista niille eduille, joiden suojaamisek-
si salassapitovelvollisuus on säädetty. 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä sää-
detään suljetusta käsittelystä. Pykälän 2 koh-
dan mukaan tuomioistuin voi asiaan osallisen 
pyynnöstä tai erityisestä syystä muutoinkin 
päättää, että suullinen käsittely toimitetaan 
kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä 
olematta, jos asiassa esitetään arkaluonteisia 
tietoja henkilön yksityiselämään, terveydenti-
laan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liit-
tyvistä seikoista. Pykälän 3 kohdan mukaan 
tuomioistuin voi tehdä tällaisen päätöksen 
myös silloin, kun asiassa esitetään oikeuden-
käyntiasiakirja, jonka tuomioistuin on mää-
rännyt pidettäväksi salassa. Suljettu käsittely 
tulee kysymykseen lisäksi, jos asiassa kuul-
laan alle 15-vuotiasta henkilöä.  

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain yksityiskohtai-
sissa perusteluissa (HE 13/2006 vp) maini-
taan seksuaalirikokset esimerkkinä rikosasi-
oista, jotka koskevat erityisen arkaluonteista 
henkilön yksityiselämään liittyvää seikkaa. 
Ihmiskaupparikokset pöytäkirjan mukaisissa 
tapauksissa liittyvät seksuaaliseen hyväksi-
käyttöön. Muutenkin ihmiskaupparikoksiin 
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niiden tekotapojen ja niissä käytettyjen kei-
nojen vuoksi voi olettaa usein liittyvän sel-
laista rikoksen aiheuttamaa nöyryytystä ja 
kärsimystä, että kysymyksessä olevat lain 
säännökset voivat tulla sovellettaviksi myös 
ihmiskaupparikosten uhreihin. 

Esitutkintalain 49 §:ssä säädetään, että esi-
tutkinnasta on tiedotettava siten, ettei kenel-
lekään tarpeettomasti aiheuteta vahinkoa ja 
haittaa. Sama todetaan uuden esitutkintalain 
11 luvun 7 §:n 1 momentissa. Muutenkin ky-
seisessä uuden lain pykälässä säädetään ny-
kyistä täsmällisemmin ja laajemmin esitut-
kinnasta tiedottamisesta.  

Rikoslain 24 luvun 8 §:ssä säädetään yksi-
tyiselämää loukkaavan tiedon levittämisen 
rangaistavuudesta. Pykälän 1 momentin mu-
kaan mainittuun rikokseen syyllistyy se, joka 
oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä 
käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuis-
ten ihmisten saataville esittää toisen yksityis-
elämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, 
että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa 
tai kärsimystä loukatulle taikka häneen koh-
distuvaa halveksuntaa. Yksityiselämää louk-
kaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellai-
sen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauk-
sen tai kuvan esittämistä politiikassa, elin-
keinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtä-
vässä taikka näihin rinnastettavassa tehtäväs-
sä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toi-
minnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos 
esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti 
merkittävän asian käsittelemiseksi. Rangais-
tussäännös soveltuu myös lapseen, joka on 
asianomistajana rikosasiassa.  

Uhrien yksityiselämää ja henkilöllisyyttä 
suojataan myös joukkoviestinnän itsesäänte-
lyn keinoin. Suomen Journalistiliiton laati-
mien ja Julkisen sanan neuvoston kanna-
tusyhdistyksen vahvistamien 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 voimaan tulleiden Journalistin 
ohjeiden 27 kohdan mukaan yksityiselämään 
kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi 
julkaista vain asianomaisen suostumuksella 
tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskun-
nallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on 
otettava huomioon myös kuvia käytettäessä. 
Ohjeiden 28 kohdassa todetaan, että sairaus- 
ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksi-
en ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina 
noudatettava hienotunteisuutta. Edelleen oh-
jeiden 30 kohdan mukaan julkistakin aineis-

toa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksi-
tyiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttä-
mättä ole julkaistavissa. Erityistä varovai-
suutta on noudatettava, kun käsitellään ala-
ikäisiä koskevia asioita. Niin ikään ohjeiden 
33 kohdassa todetaan, että tietoja rikoksente-
kijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pi-
dä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arka-
luonteisen rikoksen uhrin. Ohjeiden 34 koh-
dassa määrätään, että arkaluonteisen rikoksen 
uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä 
ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merki-
tystä.  

Kohdan f alakohtaan liittyy ensinnäkin ri-
koslain 15 luvun 9 §, jossa säädetään rangais-
tavaksi oikeudenkäytössä kuultavan uhkaa-
minen. Rikosoikeudenkäyntiä muutenkin 
koskevat useat menettelysäännökset, joilla 
pyritään myötävaikuttamaan siihen, että 
kuultava voi antaa kertomuksensa turvallises-
ti. Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain 20 §:n 1 mo-
mentin mukaan tuomioistuin voi rajoittaa 
yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä, jos 
se on tarpeen todistajan, muun kuultavan tai 
asianosaisen taikka tällaiseen henkilöön ri-
koslain 15 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetussa suhteessa olevan henkilön suojaami-
seksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta 
uhalta. 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n 1 
momentin 1 kohdan mukaan todistajaa tai 
asianomistajaa voidaan kuulla pääkäsittelys-
sä asianosaisen tai muun henkilön läsnä ole-
matta, jos tuomioistuin harkitsee tämän sove-
liaaksi ja menettely on tarpeen kuultavan 
taikka tällaiseen henkilöön rikoslain 15 luvun 
10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa 
olevan henkilön suojaamiseksi henkeen tai 
terveyteen kohdistuvalta uhalta. Sellaiselta 
uhalta suojaamista varten oikeudenkäymis-
kaaren 17 luvun 34 a §:n nojalla todistajaa ja 
asianomistajaa voidaan kuulla pääkäsittelys-
sä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta 
käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltu-
vaa teknistä tiedonvälitystapaa, jossa istun-
toon osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys 
keskenään, jos tuomioistuin harkitsee tämän 
soveliaaksi.  

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain 5 luvun 3 §:n 2 momentissa ja oikeuden-
käymiskaaren 25 luvun 16 §:n 1 momentissa 
rajoitetaan niitä tietoja, joita asianomistajista 
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ja todistajista on annettava vastapuolelle 
haastehakemuksen ja valituksen yhteydessä. 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 11 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan 
asianosaisella ei ole oikeutta muun ohessa 
todistajan tai asianomistajan salassa pidettä-
viin yhteystietoihin, jos tiedon antaminen 
vaarantaisi todistajan tai asianomistajan tur-
vallisuutta, etuja tai oikeuksia. Viimeksi 
mainitun lain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan 
mukaan salassapidettäviä ovat myös yhteys-
tiedot, jos henkilö on pyytänyt tiedon salas-
sapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä it-
sensä tai perheensä terveyden tai turvallisuu-
den tulevan uhatuksi.  

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdan ja 24 §:n 1 momentin 1 
kohdan mukaan oikeudenkäyntiasiakirja ja 
ratkaisun osa on pidettävä salassa siltä osin 
kuin ne sisältävät viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 
7 kohdassa tai 24 §:n 1 momentin 31 kohdas-
sa tarkoitettuja yhteystietoja. Turvatarkastuk-
sista tuomioistuimissa annetun lain 
(1121/1999) mukaiset turvatarkastustoimen-
piteet parantavat tuomioistuimissa asioivien 
henkilöiden turvallisuutta. Poliisilain 
(493/1995) 22 §:n 3 momentin mukaan polii-
simiehellä on oikeus oikeudenkäyntiin osal-
listuvien turvallisuuden varmistamiseksi tar-
kistaa tilaisuuteen saapuva tai sen välittö-
mässä läheisyydessä oleskeleva henkilö ja 
hänen mukanaan olevat tavarat sen varmis-
tamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan sellai-
sia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheut-
taa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien turvalli-
suudelle. 

Lähestymiskiellosta annetun lain 
(898/1998) pyrkimyksenä on muun ohessa 
kohentaa itsensä uhatuiksi tuntevien henki-
löiden oikeusturvaa. Poliisilain 14 §:ssä sää-
detään kotirauhan häiritsijän poistamisesta. 
Poliisilain 20 §:n mukaan poliisimiehellä on 
oikeus poistaa paikalta henkilö, jos hänen 
uhkauksistaan tai muusta käyttäytymisestään 
voidaan päätellä, että hän todennäköisesti 
syyllistyisi henkeen, terveyteen, vapauteen, 
kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistuvaan ri-
kokseen. Mainitun pykälän nojalla, jos pai-
kalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön 
toimenpide eikä vaaraa voida muutoin pois-
taa, henkilö voidaan ottaa kiinni. Eduskun-

nan jo hyväksymän, vuoden 2014 alussa 
voimaan tulevan uuden poliisilain (872/2011) 
2 luvun 10 §:n 3 momentin mukaan poliisi 
voi suojella henkilöä tai vartioida paikkaa 
henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan 
tai omaisuuteen kohdistuvan rikoksen estä-
miseksi tai keskeyttämiseksi. Nykyisen polii-
silain 14 ja 20 §:ää vastaavat säännökset on 
otettu uuteen poliisilakiin. Sama koskee ny-
kyisen poliisilain 44 §:n 1 momenttia, jonka 
mukaan poliisin henkilöstöön kuuluva ei ole 
velvollinen ilmaisemaan hänelle hänen pal-
velussuhteessaan tietoja luottamuksellisesti 
antaneen henkilöllisyyttä (uuden poliisilain 7 
luvun 3 §:n 1 momentti). 

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelus-
ta annetun lain (841/2006) 16 luvun 2 §:n 1 
momentin, vankeuslain (767/2005) 19 luvun 
4 §:n 1 momentin ja tutkintavankeuslain 
(768/2005) 16 luvun 1 §:n 9 kohdan mukaan 
vapautensa menettäneen vapauttamisesta tai 
laitoksesta poistamisesta voidaan ilmoittaa 
asianomistajalle tai muulle henkilölle, jos on 
perusteltua syytä epäillä vapautettavan syyl-
listyvän henkilön tai tämän läheisen henkeen, 
terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikok-
seen. 

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun 
lain (661/2009) 12 §:n 2 momentin 1 kohdan 
mukaan henkilötunnuksen muuttaminen on 
mahdollista tilanteissa, joissa muuttaminen 
on ehdottoman välttämätöntä henkilön suoje-
lemiseksi sellaisissa tilanteissa, joissa hänen 
terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuu 
ilmeinen ja pysyvä uhka. Mainitun lain 
36 §:n 1 momentin mukaan, jos henkilöllä on 
perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai 
perheensä terveyden tai turvallisuuden tule-
van uhatuksi, voidaan väestötietojärjestel-
mään hakemuksesta tallettaa turvakielto, jol-
loin tietoja voidaan luovuttaa tietyin edelly-
tyksin vain viranomaisille. Nimilaki 
(694/1985) puolestaan sisältää säännökset 
etu- ja sukunimen muuttamisesta.  

Poliisilla on Keskusrikospoliisissa yksikkö, 
joka hoitaa todistajien ja muiden uhattujen 
henkilöiden suojausta nykyisen lainsäädän-
nön mukaisesti. Sisäasiainministeriö aloittaa 
erityisen toimivaltalainsäädännön tarpeen 
selvittelyn todistajansuojelun ja anonyymito-
distelun osalta vuoden 2011 aikana. 
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Kohdan g alakohtaan liittyen voidaan tode-
ta, että Suomessa lähtökohtana on rikoksen 
selvittäminen ja käsitteleminen mahdolli-
simman nopeasti. Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen tulkintakäytännön mukaan ri-
kosprosessiin luetaan myös esitutkinta. Esi-
tutkintalain 6 §:n mukaan esitutkinta on toi-
mitettava ilman aiheetonta viivytystä. Syyte-
harkinnan suorittaa virallinen syyttäjä, jonka 
on yleisistä syyttäjistä annetun lain 
(199/1997) 1 §:n 1 momentin mukaan tehtä-
vä rikosoikeudellisen vastuun toteuttamiseen 
liittyvät oikeudelliset ratkaisut joutuisasti. 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
5 luvun 12 §:n 1 momentissa säädetään, että 
asia on viipymättä määrättävä pääkäsittelyyn, 
kun valmistelu on toimitettu. Mainituissa 
säännöksissä ei siis aseteta mitään kiinteitä 
aikarajoja eikä erotella käsiteltäviä rikoksia 
niiden laadun perusteella. Tämä johtuu siitä, 
että asian käsittelemiseen tarvittava aika 
vaihtelee tapauskohtaisesti, jolloin tiettyä 
joustonvaraa välttämättömästi tarvitaan. Tä-
mä koskee myös pöytäkirjan mukaisia rikok-
sia. Ne saattavat olla perusteellista selvittä-
mistä edellyttäviä ja näin ollen aikaa vieviä.  

Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen 
selvittämisen järjestämisestä annetun lain 
(1009/2008) 3 §:ssä on erityinen maininta sii-
tä, että tutkimus on käynnistettävä ja tehtävä 
ilman aiheetonta viivästystä. Jos tutkimuksen 
käynnistämisen tai jatkamisen todetaan vaa-
rantavan lapsen terveyden, tutkimusta on siir-
rettävä tai tutkimus on keskeytettävä. Lisäksi 
lastensuojelulaissa (417/2007) on säännös, 
jonka mukaan lasten tarvitsemat seksuaalisen 
hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn sel-
vittämiseen liittyvät palvelut on järjestettävä 
terveydenhuollossa kiireellisinä. Pöytäkirjan 
mukaisten rikosten yhteydessä tutkittavana 
voi olla lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
tai sen törkeä tekomuoto (rikoslain 20 luvun 
6 ja 7 §). 

Valtakunnansyyttäjän 8 päivänä kesäkuuta 
2009 antaman syyteasioiden priorisointia 
koskevan yleisohjeen (VKS:2009:2) nojalla 
lapsiin kohdistuvat rikokset joudutaan yleen-
sä arvioimaan kiireellisiksi ja näin ollen niitä 
koskeva syyteharkinta on suoritettava jou-
tuisasti.  

Lapsiuhreille määrättävien vahingonkor-
vausvaatimusten käsittely ja korvausten täy-
täntöönpano riippuvat siitä, kuinka nopeasti 

käsitellään sitä rikosasiaa, johon korvausvaa-
timukset liittyvät. Korvausten käsittelystä ja 
täytäntöönpanosta on tarkempia säännöksiä 
rikosvahinkolaissa (1204/2005) ja ulosotto-
kaaressa (705/2007).  

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimusvaltiot 
varmistavat, että epävarmuus uhrin tosiasial-
lisesta iästä ei estä rikostutkinnan aloittamis-
ta, mukaan luettuna sellainen tutkinta, jonka 
tarkoituksena on uhrin iän selvittäminen.  

Esitutkintalain 2 §:n mukaan poliisin tai 
muun esitutkintaviranomaisen on toimitetta-
va esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen 
perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että 
rikos on tehty. Tämän pykälän asettamissa 
puitteissa esitutkinnan aloittaminen ei käy-
tännössä edellytä varmuutta uhrin iästä, sil-
loin kun iällä on merkitystä tunnusmerkistön 
täyttymisen kannalta. Tämäkin näkökohta 
kuuluu mainitun pykälän mukaisen ”syytä 
epäillä” -kynnyksen piiriin. Yleensä uhrin 
iästä ei ole epäselvyyttä. Kysymys voi tulla 
kuitenkin vastaan esimerkiksi lapsipornogra-
fiarikosten tutkinnassa.  

Artiklan 3 kohdan mukaan sopimusvaltiot 
varmistavat, että tässä pöytäkirjassa tarkoitet-
tujen rikosten uhreiksi joutuneita lapsia koh-
dellaan rikosoikeusjärjestelmässä siten, että 
lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon.  

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 ar-
tiklan 1 kappaleen mukaan lapsen etu on en-
sisijaisesti otettava huomioon kaikissa julki-
sen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomiois-
tuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädän-
töelimien toimissa. 

Lastensuojelulaissa määritellään lain tasol-
la käsite lapsen etu. Lain 4 §:n mukaisesti 
lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lasten-
suojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otet-
tava huomioon lapsen etu. Lapsen etua arvi-
oitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, mi-
ten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut 
turvaavat lapselle tasapainoisen kehityksen ja 
hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmis-
suhteet, mahdollisuuden saada ymmärtämys-
tä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mu-
kaisen valvonnan ja huolenpidon, taipumuk-
sia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen, 
turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen 
sekä henkisen koskemattomuuden, itsenäis-
tymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen, 
mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikutta-
miseen omissa asioissaan sekä kielellisen, 
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kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomi-
oimisen. 

Lapsiuhrin etua turvataan sillä, että ri-
kosasian käsittelyssä ja asianomistajan kohte-
lussa siinä otetaan huomioon hänen nuoreen 
ikäänsä liittyvät näkökohdat ja että käsitte-
lyssä edistetään asianomistajan oikeuksiinsa 
pääsemistä. Näin ollen lapsen etua edistävät 
toimet saavat pääasiallisen käytännön sisäl-
tönsä jo edellä selostettujen artiklan muiden 
kappaleiden kautta.  

Artiklan 4 kohdassa todetaan, että sopi-
musvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin varmis-
taakseen asianmukaisen koulutuksen, erityi-
sesti oikeudellisen ja psykologisen koulutuk-
sen henkilöille, jotka työskentelevät tässä 
pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten uhrien 
parissa.  

Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun 
asetuksen 11 §:ssä säädetään lasten kohtelus-
ta esitutkinnassa. Pykälän 2 momentin mu-
kaan lapsiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet 
on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän 
tehtävään erityisesti perehtyneiden poliisi-
miesten suoritettaviksi. Esitutkintaviran-
omaisen on tarvittaessa neuvoteltava lääkärin 
tai muun asiantuntijan kanssa siitä, voidaan-
ko lapseen kohdistaa tutkintatoimenpiteitä.  

Kuten aikaisemmin jo todettiin, asetuksen 
pykälää vastaava säännös on otettu uuden 
esitutkintalain 4 luvun 7 §:ään. Pykälän pe-
rusteluissa (HE 222/2010 vp, s. 195) tode-
taan, että poliisin hallintojärjestelmän uudis-
tamisen myötä tapahtuva suurempien yksi-
köiden muodostaminen on omiaan edistä-
mään mahdollisuuksia poliisimiesten erikois-
tumiseen. Ehdottomasta erikoistuneita esitut-
kintavirkamiehiä koskevasta velvollisuudesta 
ei ole kuitenkaan mahdollista kaikissa käy-
tännön tilanteissa pitää kiinni. Ehdotuksen 
perustelujen mukaan poliisimiesten perus-
ammattitaitoon kuuluu kyky tarvittaessa hoi-
taa kaikenikäisten kuulusteluja.  

Poliisi on kouluttanut henkilöstöään lasten 
haastattelemisessa, ja mahdollisuuksien mu-
kaan lasten kuuleminen keskitetään tämän 
koulutuksen saaneille. Poliisiammattikorkea-
koulussa järjestetään vuosittain esitutkintaa 
koskeva kahden viikon kurssi. Kurssilla käsi-
tellään tutkintaa ja tutkintamenetelmiä koski-
en tapauksia, joissa lapsen epäillään joutu-
neen seksuaalirikoksen kohteeksi. Poliisin 
järjestämään koulutukseen osallistuu myös 

esimerkiksi syyttäjiä ja terveydenhuoltohen-
kilöstöä. Myös muissa tutkinnan koulutuksis-
sa käsitellään lapsia rikoksen uhrina ja trau-
maattisiin tilanteisiin joutuneina avun tarvit-
sijoina. Edellä on jo käsitelty sisäasiainminis-
teriön ohjetta lapsen kohtaamisesta poliisi-
toiminnassa ja esitutkinnassa. Lapsipornogra-
fiarikoksiin liittyen voidaan mainita se, että 
keskusrikospoliisissa on yksikkö, joka on 
erikoistunut lapsipornografiarikosten tutkin-
taan. Keskusrikospoliisin yksikön asiantun-
temusta voidaan hyödyntää myös muiden po-
liisiyksiköiden työssä.  

Erikoistumiseen ja vaadittavaan ammatti-
taitoon liittyy myös lapseen kohdistuneen 
seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämi-
sestä annettu laki (1009/2008), jonka 2 §:n 2 
momentin mukaan laissa tarkoitettuja tutki-
muksia tekevällä henkilöllä on oltava tehtä-
vän asianmukaiseen hoitamiseen tarvittava 
koulutus, ammattitaito ja kokemus.  

Poliisihallitus on toteuttanut vuonna 2010 
pilottihankkeena lasten haastatteluja rikos-
selvittelyssä tekeville psykologeille, tervey-
denhuollon ammattihenkilöille ja poliiseille 
ammattitaitoa syventävän erikoiskoulutuk-
sen. Koulutuksen tavoitteena on ollut paran-
taa haastattelujen laatua hyväksikäyttö- ja 
pahoinpitelytapauksissa, kehittää työnteki-
jöiden haastattelutaitoja sekä vähentää työn 
kuormittavuutta tarjoamalla työhön sopivia 
välineitä ja ohjausta erityisesti ongelmallisiin 
haastattelutilanteisiin. Koulutuksen tavoit-
teena on myös syventää poliisien ja tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä. 
Koulutus kestää vuoden kerrallaan ja se sisäl-
tää koulutuspäivät, työnohjauspäivät sekä 
aloitus- ja päätösseminaarit. Koulutus on tar-
koitettu järjestettäväksi pysyvästi. 

Tiettyihin rikostyyppeihin erikoistuvien 
avainsyyttäjien toiminta käynnistettiin vuon-
na 2000. Yksi avainsyyttäjiä vastaava eri-
koissyyttäjien ryhmä on erikoistunut tiettyi-
hin henkilöön kohdistuviin rikoksiin, joihin 
sisältyvät myös seksuaalirikokset. Varsinai-
sia erikoissyyttäjiä on kahden ryhmänvetäjän 
lisäksi viisi. Näiden lisäksi eri syyttäjänviras-
toissa on yhteydenpidosta vastaavia syyttäjiä, 
jotka myös käytännössä hoitavat suuren osan 
virastonsa käsiteltäviksi tulevista seksuaaliri-
kostapauksista. Valtakunnansyyttäjänvirasto 
myös järjestää syyttäjille jatkuvasti koulutus-
ta eri aihepiireistä. Lapsiin kohdistuvista sek-
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suaalirikoksista on järjestetty vuosina 2010 ja 
2011 koulutusta syyttäjille. Lisäksi syyttä-
jänvirastot voivat tilata Valtakunnansyyttä-
jänvirastosta tarpeidensa mukaan alueellista 
koulutusta lapsiin kohdistuvista seksuaaliri-
koksista. Valtakunnansyyttäjänvirasto on 
vuodesta 2006 lähtien järjestänyt ihmiskaup-
parikoksia koskevaa koulutusta, johon on 
syyttäjien lisäksi osallistunut tuomareita.  

Oikeusministeriö on järjestänyt yhteistyös-
sä Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry:n 
kanssa keväällä 2010 koulutusta yleisten 
tuomioistuinten tuomareille ja oikeusavusta-
jille lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten 
uhrien kohtaamiseen liittyen. Koulutus on 
osa Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry:n 
projektia, jonka tarkoituksena on lisätä tuo-
mareiden, syyttäjien, poliisien ja oikeusavus-
tajien tietoisuutta lähisuhdeväkivallan ja sek-
suaalirikosten uhrien kohtaamiseen liittyvistä 
tekijöistä. Koulutuksen tavoitteena on antaa 
oikeudenkäyntiin osallistuville ja uhriin muu-
ten yhteydessä oleville henkilöille tarvittavat 
tiedot traumatisoituneen henkilön kohtaami-
seen, hänen kanssaan toimimiseen sekä hä-
nen käytöksensä ymmärtämiseen liittyvistä 
seikoista. Koulutuksen osa-alueita ovat muun 
ohessa seksuaalisen hyväksikäytön ja väki-
vallan erityiskysymykset sekä nuoren uhrin 
kohtaaminen. Koulutusta on järjestetty Hel-
singissä, Tampereella ja Oulussa.  

Tuomioistuimille on järjestetty vuonna 
2010 koulutusta oikeuspsykologiasta, ja 
kurssilla käsiteltäviin aiheisiin kuuluu myös 
lapsen kuuleminen oikeudessa. Yleisten 
tuomioistuinten koulutussuunnitelmassa on 
vuosina 2010 ja 2011 ollut kurssit myös kos-
kien lasten oikeuksia sekä lapsiin kohdistuvia 
seksuaalirikoksia. Jälkimmäisen kurssin tee-
moja ovat muun ohessa seksuaalirikosten 
tunnusmerkistöt, rangaistuskäytäntö sekä to-
distelu lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikok-
sissa. Kursseille on voinut tuomareiden lisäk-
si osallistua myös oikeusavustajia. Tuoma-
reille ja syyttäjille on myös annettu koulutus-
ta lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia kos-
kevan sääntelyn kesäkuun 2011 alussa tapah-
tuneesta muuttumisesta.  

Artiklan 5 kohdassa asetetaan sopimusval-
tioille velvollisuus ryhtyä tarvittaessa toi-
menpiteisiin suojellakseen niiden henkilöi-
den ja/tai järjestöjen turvallisuutta ja koske-
mattomuutta, jotka työskentelevät kyseisten 

rikosten uhrien ehkäisemisen ja/tai suojelun 
ja kuntouttamisen parissa.  

Kohdan osalta viitataan siihen rikoksilta 
suojaamista koskevaan lainsäädäntöön, jota 
on käsitelty edellä artiklan 1 kohdan f ala-
kohdan yhteydessä. 

Artiklan 6 kohdan mukaan minkään tämän 
artiklan määräyksen ei katsota rajoittavan 
syytetyn oikeutta oikeudenmukaiseen ja puo-
lueettomaan oikeudenkäyntiin tai olevan ris-
tiriidassa sen kanssa.  

Kohtaan liittyy rikoksesta epäillyn oikeus 
esittää tai saada puolestaan esitetyksi kysy-
myksiä rikoksen uhrille, kun viimeksi maini-
tun kuulustelukertomus tallennetaan esitut-
kintalain 39 a §:n mukaisesti kuva- ja äänital-
lenteeseen käytettäväksi todisteena oikeu-
denkäynnissä. Mainitun pykälän mukaan ri-
koksesta epäillylle on varattava mahdollisuus 
esittää itse taikka asiamiehensä tai avustajan-
sa välityksellä kysymyksiä kuulusteltavalle. 
Tilaisuuden varaaminen epäillylle kysymys-
ten esittämiseksi on erittäin tärkeää, sillä 
usein rikoksesta varsinaisena todisteena on 
ainoastaan lapsen kertomus. Tällaista tilai-
suuden varaamista edellyttää myös tallenteen 
käyttäminen todisteena oikeudenkäynnissä 
(oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 2 
momentti). Sekä kotimaisessa oikeuskäytän-
nössä (KKO:2006:107, KKO:2008:68 ja 
KKO:2008:84) että Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen oikeuskäytännössä (tuomiot 
W. v. Finland 24.4.2007, F. and M. v. Fin-
land 17.7.2007, D. v. Finland 7.7.2009 ja 
A.S. v. Finland 28.9.2010) on katsottu, ettei 
langettavaa tuomiota voida perustaa todiste-
lulle, joka pohjautuu yksinomaan tai ratkai-
sevassa määrin lapsen videolla esittämiin tai 
hoitohenkilökunnalle antamiin lausumiin, 
joita syytetyllä ei ole ollut mahdollisuutta rii-
tauttaa. 

 
9 artikla 

Artiklan 1 kohta velvoittaa sopimusvaltiot 
hyväksymään tai täydentämään ja panemaan 
täytäntöön lakeja, hallinnollisia toimenpiteitä 
ja sosiaalipoliittisia ohjelmia sekä levittä-
mään niistä tietoa ehkäistäkseen pöytäkirjas-
sa tarkoitettuja rikoksia. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää sellaisten lasten suojeluun, 
jotka ovat erityisen alttiina tällaiselle toimin-
nalle.  
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Valtioneuvoston 25 päivänä kesäkuuta 
2008 hyväksymä tarkennettu ihmiskaupan 
vastainen toimintasuunnitelma sisältää erilai-
sia ihmiskauppaa ehkäiseviä toimenpiteitä 
sekä tietoa näistä ja ihmiskaupan vastaisesta 
lainsäädännöstä levittäviä koulutus- ja tiedo-
tustoimenpiteitä. 

Vähemmistövaltuutettu on nimetty 1 päi-
västä tammikuuta 2009 lähtien kansalliseksi 
ihmiskaupparaportoijaksi (1109/2008). Ih-
miskaupparaportoija antoi kesäkuussa 2010 
eduskunnalle ensimmäisen kertomuksensa 
ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä ja 
ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumises-
ta Suomessa (K 17/2010 vp). Lokakuussa 
2011 ihmiskaupparaportoija on antanut val-
tioneuvostolle vuosittaisen kertomuksensa. 

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimusvaltioi-
den tulee edistää tietoisuutta ehkäisevistä 
toimenpiteistä ja pöytäkirjassa tarkoitettujen 
rikosten haitallisista seurauksista koko väes-
tön, myös lasten, keskuudessa tiedottamalla 
niistä asianmukaisin keinoin ja järjestämällä 
koulutusta. Sopimusvaltioiden tulee artiklan 
mukaisia velvoitteitaan täyttäessään kannus-
taa yhteiskuntaa, erityisesti lapsia ja lapsiuh-
reja, osallistumaan tällaisiin tiedotus- ja kou-
lutusohjelmiin, myös kansainvälisellä tasolla.  

Ihmiskaupan vastaisen tarkennetun toimin-
tasuunnitelman koulutus- ja tiedotustoimen-
piteet edistävät myös tietoisuutta ihmiskaup-
paa ehkäisevistä toimenpiteistä ja ihmiskau-
pan haitallisista seurauksista. Lisäksi esimer-
kiksi poliisin kouluissa antamassa opetukses-
sa käsitellään lapsen oikeuksia ja toimintaa 
hänen ollessaan mahdollinen rikoksen uhri.  

Artiklan 3 kohta edellyttää sopimusvaltioi-
den ryhtyvän kaikkiin mahdollisiin toimenpi-
teisiin varmistaakseen kaiken asianmukaisen 
avun kyseisten rikosten uhreille, mukaan lu-
ettuna uhrien uudelleen sopeutuminen yh-
teiskuntaan sekä ruumiillista ja henkistä toi-
pumista edistävä apu.  

Ihmiskaupan uhreille annettavasta avusta 
on säädetty vastaanottolaissa. Lain 33 §:n 
mukaan ihmiskaupan uhreille voidaan järjes-
tää palveluja ja tukitoimia, joihin voi sisältyä 
oikeudellista ja muuta neuvontaa, kriisiapua, 
sosiaali- ja terveyspalveluja, tulkki- ja kään-
nöspalveluja sekä muita tukipalveluja, majoi-
tus tai asuminen, vastaanottoraha tai toi-
meentulotuki ja muu tarpeellinen huolenpito 
sekä turvallisen paluun tukeminen. Palveluja 

ja tukitoimia annettaessa tulee ottaa huomi-
oon ihmiskaupan uhrin iästä, turvattomasta 
asemasta sekä fyysisestä ja psyykkisestä ti-
lasta johtuvat erityistarpeet ja sekä ihmiskau-
pan uhrin että palveluja ja tukitoimia järjes-
tävän henkilöstön turvallisuus. 

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevia 
säännöksiä voidaan vastaanottolain 3 §:n 7 
kohdan mukaan soveltaa henkilöön, jolle on 
myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 52 
a §:n perusteella, jolle on annettu mainitun 
lain 52 b §:ssä tarkoitettu harkinta-aika tai 
jonka muutoin voidaan olosuhteiden perus-
teella arvioida olevan ihmiskaupan uhri tai 
erityisen avun tarpeessa ihmiskaupparikosta 
tutkittaessa. Kunnassa asuvien alaikäisten 
ihmiskaupan uhrien palveluista ja tukitoimis-
ta huolehtii asuinkunta muun muassa sosiaa-
lihuoltolain (710/1982), perusopetuslain 
(628/1998) ja lastensuojelulain mukaisesti. 

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevat 
säännökset on siirretty aikaisemmasta kotout-
tamislaista uuteen vastaanottolakiin sellaise-
naan. Tähän on syynä se, että samaan aikaan 
vastaanottolakia koskeneen lainsäädäntöhan-
keen kanssa toiminut sisäasiainministeriön 
asettama ihmiskaupan vastaisen uudistetun 
toimintasuunnitelman ohjausryhmä on jättä-
nyt 6 huhtikuuta 2011 ihmiskaupan vastaisen 
lainsäädännön ja toimenpiteiden kehittämistä 
koskevat suositukset sisältävän loppuraport-
tinsa. Keskeisimpänä suosituksena raportissa 
ehdotetaan, että asetettaisiin työryhmä, jonka 
tavoitteena on laatia ehdotus kokonaisvaltai-
sen ihmiskauppaa koskevan erityislain sää-
tämiseksi. Ihmiskaupan uhrien auttamista 
koskevat säännökset sisällytettäisiin tällöin 
erityislakia koskevaan ehdotukseen. 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on 
sijoitettu kansainvälistä suojelua hakevien 
henkilöiden vastaanottojärjestelmän yhtey-
teen. Vastaanottolain 17 §:n mukaan ilman 
huoltajaa oleva lapsi majoitetaan ryhmäko-
tiin, tukiasuntolaan tai muuhun lapselle tar-
koitettuun majoituspaikkaan. Valtion ylläpi-
tämä Oulun vastaanottokeskus vastaa ala-
ikäisten ihmiskaupan uhrien koordinoinnista. 
Lapsiuhrien vastaanoton sisältö ja sen järjes-
täminen on osittain rinnastettavissa lasten-
suojelulaitosten toimintaan. 

Alaikäisille uhreille järjestetään majoituk-
sen, kasvatuksen ja hoidon lisäksi sosiaali- ja 
terveyspalveluita, vapaa-ajan palveluita sekä 
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tulkki- ja käännöspalveluita. Ilman huoltajaa 
olevan kansainvälistä suojelua hakevan ma-
joittamiseen tarkoitettujen ryhmäkotien hen-
kilökuntaan kuuluu sosiaalityöntekijä. Ter-
veyspalvelut antaa vastaanottokeskuksen ter-
veydenhoitaja ja se terveyspalveluita tuottava 
taho, jolta vastaanottokeskus ostaa terveys-
palvelut. Lasten terveydenhoito annetaan 
kansainvälistä suojelua hakevan välttämät-
tömistä palveluista poiketen laajempana. 

Vastaanottolain 39 §:n mukaan kansainvä-
listä suojelua hakevalle, tilapäistä suojelua 
saavalle ja sellaiselle ihmiskaupan uhriksi 
joutuneelle lapselle, jolla ei ole oleskelulu-
paa, määrätään viivytyksettä edustaja, jos 
lapsi on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta 
laillista edustajaa. Edustajan määrää käräjä-
oikeus, jonka tuomiopiirissä sijaitsevan vas-
taanottokeskuksen asukkaaksi lapsi on rekis-
teröity. 

Sosiaalipolitiikan alaan sisältyvässä perhe-
politiikassa on esillä lasten ja perheiden hy-
vinvoinnin turvaaminen erilaisin keinoin. 
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
politiikkaohjelman yhtenä lähtökohtana ja 
tavoitteena on lapsen edun yleisen periaat-
teen kunnioittaminen sekä lapsen edun huo-
mioon ottaminen lainsäädännön valmistelus-
sa ja muussa päätöksenteossa. Sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteyteen on sijoitettu it-
senäisenä viranomaisena lapsiasiavaltuutettu, 
jonka tehtävänä on valvoa muun muassa lap-
sen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 
vaikuttaa niiden toteutumiseen maassamme. 

Lapsiuhreihin soveltuvat asianmukaiset 
lastensuojelulain säännökset sekä muut lap-
siin soveltuvat säädökset ja menettelytavat.  

Lastensuojelulaki antaa viranomaisille 
mahdollisuuden puuttua tarvittaessa alaikäi-
sen elämäntilanteeseen. Lain lähtökohtana on 
lapsen etu ja hyvinvointi. Lastensuojelulain 
15 § velvoittaa kunnan terveyskeskuksen ja 
sairaanhoitopiirin antamaan lapsi- ja perhe-
kohtaisessa lastensuojelussa asiantuntija-
apua ja tarvittaessa järjestämään lapsen tut-
kimus sekä hoito- ja terapiapalveluita lapsel-
le. Lasten tarvitsemat seksuaalisen hyväksi-
käytön tai pahoinpitelyn epäilyn selvittämi-
seen liittyvät palvelut on järjestettävä kiireel-
lisenä. 

Lastensuojelulain 25 §:ssä säädetään ilmoi-
tusvelvollisuudesta. Pykälässä säädetään tie-
tyille viranomaisille velvollisuus viipymättä 

ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimie-
limelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tie-
tää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon 
tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 
oma käyttäytyminen edellyttää lastensuoje-
lun tarpeen selvittämistä. 

Ihmiskaupan vastaiseen toimintaan liittyen 
lapsiuhrien vastaanoton sisältö ja sen järjes-
täminen on osittain rinnastettavissa lasten-
suojelulaitosten toimintaan. Sisältöä määrit-
tävät myös kansainvälisten järjestöjen, kuten 
Pelastakaa Lapset ry:n ja Yhdistyneiden kan-
sakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toi-
miston (UNHCR) suositukset. Lapsiuhrien 
vastaanoton sisällössä korostetaan lasten 
oman kulttuurin, uskonnon ja kielen ylläpi-
tämistä sekä monikulttuurisen identiteetin 
kehittämistä. Ryhmäkodin henkilöstön päte-
vyysvaatimuksista on voimassa, mitä sosiaa-
lihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetussa laissa 
(272/2005) säädetään. 

Ihmiskaupan vastaisen tarkennetun toimin-
tasuunnitelman mukaan lapsille ja nuorille 
pyritään takaamaan pääsy esi- tai perusope-
tukseen ja/tai peruskoulun jälkeisiin opintoi-
hin sekä riittävä tuki opintojen aloittamiselle 
ja suorittamiselle. 

Artiklan 4 kohta velvoittaa sopimusvaltiot 
varmistamaan, että kaikilla pöytäkirjassa tar-
koitettujen rikosten lapsiuhreilla on mahdol-
lisuus turvautua asianmukaiseen menette-
lyyn, jonka avulla he voivat ilman syrjintää 
hakea vahingonkorvausta rikoksista laillisesti 
vastuussa olevilta henkilöiltä.  

Suomessa rikosten asianomistajilla on oi-
keus saada tahallisen rikoksen, kuten esimer-
kiksi ihmiskaupparikoksen, aiheuttama va-
hinko täysimääräisesti korvatuksi. Uhrilla on 
rikosasian asianomistajana oikeus saada ri-
koksentekijältä myös korvaus oikeudenkäyn-
tikuluistaan siltä osin kuin niitä ei suoriteta 
oikeusapulain mukaisesti valtion varoista tai 
hän ei saa niistä korvausta muualta. Asian-
omistajan pääsemistä oikeuksiinsa edistää 
oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen ja se, 
että rikokseen perustuva vahingonkorvaus-
vaatimus voidaan esittää virallisen syyttäjän 
vireille paneman rikosasian käsittelyssä il-
man, että asianomistajan täytyy panna vireil-
le vahingonkorvausta koskeva erillinen oi-
keudenkäynti.  
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Yleinen vahingonkorvausvastuu ja korvat-
tava vahinko perustuvat vahingonkorvausla-
kiin (412/1974). Mainitussa laissa tarkemmin 
säädetyin tavoin rikosperusteinen vahingon-
korvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esi-
nevahingosta sekä rikoksen aiheuttamasta 
kärsimyksestä. Vahingonkorvausoikeuden 
käytännön toteutumista turvaa se, että asian-
omistaja voi myös hakea Valtiokonttorilta 
valtion varoista maksettavaa rikosvahinko-
lain mukaista korvausta mainitussa laissa 
tarkemmin säädetyllä tavalla.  

Artiklan 5 kohta velvoittaa sopimusvaltiot 
ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin kiel-
tääkseen tehokkaasti tässä pöytäkirjassa tar-
koitettuihin rikoksiin kannustavan aineiston 
tuottamisen ja levittämisen. 

Kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 
1 §:n mukaan markkinointi ei saa olla hyvän 
tavan vastaista. Saman luvun 2 §:n mukaan 
markkinointia pidetään hyvän tavan vastaise-
na, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti 
hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen 
kanssa. Kuluttajavirasto ja markkinaoikeus 
ovat linjanneet hyvän tavan vastaisen mark-
kinoinnin periaatteita ratkaisukäytännössään. 
Hyvän tavan vastaisuutta arvioidaan yhteis-
kunnassa yleisesti hyväksyttävien arvojen ja 
periaatteiden valossa, jotka heijastuvat voi-
massa olevista laeista ja muista säännöksistä. 
Lainvastaiseen käyttäytymiseen rohkaiseva 
markkinointi on aina hyvän tavan vastaista. 
Näin ollen kappaleessa tarkoitettua mainos-
materiaalia olisi pidettävä kuluttajansuojalain 
tarkoittamalla tavalla hyvän tavan vastaisena 
ja materiaalin jakaminen olisi mahdollista 
kieltää kyseisen lain markkinointisäännösten 
nojalla. Kuluttajaviraston on mahdollista 
kohdistaa markkinointiin valvontatoimenpi-
teitä vain jälkikäteen. Ainakaan toistaiseksi 
tämä ei kuitenkaan ole aiheuttanut ongelmia, 
sillä viraston tietoon ei ole tullut kysymyk-
sessä olevan mainosmateriaalin jakamista 
koskevia tapauksia. 

Myös rikoslaissa on sanktioitu kysymyk-
sessä oleva markkinointi. Rikoslain 17 luvun 
20 §:n 1 momentin mukaan henkilö, joka an-
siotarkoituksessa muun ohessa yleistä pahen-
nusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituk-
sessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla ta-
voin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esit-
telee kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omi-

aan herättämään yleistä pahennusta, on tuo-
mittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta 
markkinoinnista sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. Pykälän 2 
momentin mukaan sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta markkinoinnista tuomitaan 
myös se, joka edellä tarkoitetulla tavalla tar-
joaa myytäväksi tai esittelee tekstiä tai ääntä 
sisältävän tallenteen, joka sukupuolisiveelli-
syyttä loukkaavana on omiaan herättämään 
yleistä pahennusta. 

Pöytäkirjan velvoite tältä osin ei rajaudu 
ainoastaan taloudelliseen toimintaan liitty-
vään markkinointiin. Sikäli kun kysymys on 
jonkinlaisesta kannustamisesta sopimuksen 
kattamien rikosten tekemiseen tai niiden esit-
tämisestä myönteisessä valossa, huomioon 
on otettava, että rikoslain 17 luvun 1 §:ssä 
säädetään rangaistavaksi julkinen kehottami-
nen rikokseen. Mainitusta rikoksesta tuomi-
taan sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi se, joka joukkotiedotusvä-
linettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa 
taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituk-
sessa tai muussa esityksessä kehottaa tai 
houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että 
kehotus tai houkuttelu aiheuttaa vaaran, että 
sellainen rikos tai sen rangaistava yritys teh-
dään. Jos kehottaminen tai houkutteleminen 
aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava 
yritys tehdään, sovelletaan mitä rikoslain 5 
luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen. 
Tällöin julkisen kehottamisen tehnyt voidaan 
tuomita yllyttäjänä. Rikoslain 17 luvun 1 § 
on syytä mainita tässä yhteydessä siitäkin 
huolimatta, että voi olla vaikeuksia näyttää, 
että julkinen kehottaminen on yksittäistapa-
uksessa konkreettisesti vaikuttanut rikoksen-
tekijän tahdonmuodostukseen. 

 
10 artikla 

10 artikla koskee sopimusvaltioiden velvol-
lisuutta kansainväliseen yhteistyöhön ehkäis-
täkseen pöytäkirjassa tarkoitettuja rikoksia ja 
parantaakseen näiden rikosten uhrien ase-
maa. 

Artiklan 1 kohta velvoittaa sopimusvaltiot 
ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpitei-
siin vahvistaakseen kansainvälistä yhteistyö-
tä sellaisten monenvälisten, alueellisten ja 
kahdenvälisten järjestelyjen avulla, joiden 
tarkoituksena on lasten myyntiin, lapsiprosti-
tuutioon, lapsipornografiaan ja lapsiin koh-
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distuvaan seksiturismiin liittyvistä teoista 
vastuussa olevien henkilöiden tekojen ehkäi-
seminen, paljastaminen ja tutkinta sekä näi-
den henkilöiden syyttäminen ja rankaisemi-
nen. Sopimusvaltioiden tulee edistää myös 
viranomaistensa, kansallisten ja kansainvälis-
ten kansalaisjärjestöjen sekä kansainvälisten 
järjestöjen välistä kansainvälistä yhteistyötä 
ja toiminnan yhteensovittamista. 

Artiklan 2 kohdassa asetetaan sopimusval-
tioille velvollisuus edistää kansainvälistä yh-
teistyötä auttaakseen lapsiuhreja toipumaan 
ruumiillisesti ja henkisesti, sopeutumaan uu-
delleen yhteiskuntaan ja palaamaan kotimaa-
hansa. 

Artiklan 3 kohdan perusteella sopimusval-
tiot pyrkivät vahvistamaan kansainvälistä yh-
teistyötä puuttuakseen niihin perimmäisiin 
syihin, kuten köyhyyteen ja olojen kehitty-
mättömyyteen, jotka osaltaan altistavat lapsia 
lasten myynnille, lapsiprostituutiolle, lapsi-
pornografialle ja lapsiin kohdistuvalle seksi-
turismille. 

Artiklan 4 kohta velvoittaa sopimusvaltiot, 
joilla on siihen mahdollisuus, antamaan ta-
loudellista, teknistä tai muuta apua olemas-
saolevien monenvälisten, alueellisten, kah-
denvälisten tai muiden ohjelmien kautta. 

Rikosten estämiseen ja selvittämiseen liit-
tyvästä kansainvälisestä tietojenvaihdosta ja 
operatiivisesta yhteistyöstä eri valtioiden 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä 
määrätään yleensä joko kahdenvälisissä so-
pimuksissa, joita Suomi on tehnyt yhteistyön 
kannalta tärkeiden valtioiden kanssa, tai mo-
nenvälisissä sopimuksissa. Yhteistyö tapah-
tuu asiaan kuuluvien kansainvälisten ja alu-
eellisten asiakirjojen, yhdenmukaisen tai vas-
tavuoroisen lainsäädännön perusteella sovit-
tujen järjestelyjen ja valtionsisäisen lainsää-
dännön mukaisesti. 

Mainituissa sopimuksissa lähtökohtana on 
tietojen luovuttaminen pyynnöstä, mutta niis-
sä on lisäksi säännöksiä oma-aloitteisesta tie-
tojen toimittamisesta. Sopimuksiin sisältyvät 
myös säännökset siitä, millä edellytyksillä 
tietojen antamisesta voidaan kieltäytyä. So-
pimusten nojalla tapahtuvan tiedonvaihdon 
tavoista ja kanavista on sovittu kussakin so-
pimuksessa erikseen. Mikäli sopimuksessa ei 
ole mainintaa tiedonvaihtokanavasta, tietoja 
toimitetaan olemassa olevien, tarkoitukseen 
sopivien kanavien kautta.  

Monenvälisistä rikoksen estämiseen ja sel-
vittämiseen liittyvistä sopimuksista voidaan 
mainita keskeisimpinä rajat ylittävän yhteis-
työn tehostamisesta erityisesti terrorismin, 
rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman 
muuttoliikkeen torjumiseksi tehty sopimus ja 
sen täytäntöönpanosopimus (Prümin sopi-
mus; SopS 54–55/2007), EU:n jäsenvaltioi-
den tullihallintojen keskinäinen avunantoa ja 
yhteistyötä koskeva yleissopimus (Napoli II -
yleissopimus; SopS 148/2004), Suomen, Is-
lannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen 
sopimus keskinäisestä avunannosta tulliasi-
oissa (SopS 44/1982, muutos SopS 53/1989), 
Palermon sopimus ja sen lisäpöytäkirjat, Eu-
roopan neuvoston oikeusapusopimus vuodel-
ta 1959 (ETS 30; SopS 30/1981) sekä EU:n 
vuoden 2000 oikeusapusopimus (MLA-
sopimus; SopS 57/2004). 

Lisäksi EU-lainsäädännössä säädetään tie-
tojen vaihdosta viranomaisten välillä Schen-
genin yleissopimuksessa sekä sen perusteella 
annetuissa säännöksissä (Schengenin sään-
nöstö; SopS 23/2001), jotka siirrettiin osaksi 
Euroopan unionia 1 päivänä toukokuuta 1999 
voimaan tulleella Amsterdamin sopimuksella 
(SopS 55/1999; EYVL C 340, 10.11.1997). 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainval-
vontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedus-
telutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 
tehty puitepäätös (2006/960/YOS, EUVL L 
386, 29.12.2006) ja sen voimaansaattamises-
ta annettu laki (26/2009) korvasivat Schen-
genin säännöstön 39 ja 46 artiklan siltä osin, 
kun kyseessä ovat rikostorjunnalliset tarpeet.  

Rajojen yli tapahtuvasta operatiivisesta 
toiminnasta määrätään myös muun muassa 
yllä mainitussa Schengenin säännöstössä, 
Napoli II -yleissopimuksessa ja vuoden 2000 
EU:n oikeusapusopimuksessa. Tietojen saa-
minen Schengen-lupien osalta tehostunee tu-
levaisuudessa kun niin sanotun Euroopan 
Unionin viisumisäännöstön ja VIS-asetuksen 
((EY) 767/2008, EUVL L 218, 13.8.2008) 
mukainen jäsenmaiden yhteinen viisumijär-
jestelmä otetaan käyttöön. Sen avulla jäsen-
maiden toimivaltaisten viranomaisten käytet-
tävissä ovat kaikkien jäsenmaiden Schengen-
viisumeihin liittyvät perustiedot ja hakijan 
biometriset tunnisteet. 

Europolin kautta tapahtuva tietojen vaihto 
perustuu Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta tehtyyn neuvoston päätökseen 
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(2009/371/YOS, EUVL L 121, 15.5.2009), 
joka korvasi Europol-yleissopimuksen (SopS 
78–79/1998) vuoden 2010 alusta lukien. 
Suomella on tällä hetkellä Europolissa kolme 
Europol-päätöksen mukaista yhteyshenkilöä, 
kaksi poliisin lähettämää ja yksi tullin lähet-
tämä. Poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos 
ovat kaikki Europol-päätöksen mukaisia toi-
mivaltaisia viranomaisia. Europolin kansalli-
sena yksikkönä Suomessa toimii keskusri-
kospoliisi, jonka kautta toimivaltaiset viran-
omaiset asioivat.  

Tietojen vaihtoa tapahtuu myös Frontexin 
puitteissa etenkin Frontexin riskianalyysiver-
koston (FRAN) kautta. Rajavartiolaitoksen 
tilanne- ja riskianalyysikeskus toimii Fronte-
xin osalta tietojenvaihdon kansallisena yh-
teyspisteenä. Tietojenvaihtojärjestelmänä 
käytetään pääsääntöisesti Euroopan unionin 
komission hallinnoimaa ICONET-
järjestelmää, joka perustettiin neuvoston pää-
töksellä (2005/267/EY, EUVL L 83, 
1.4.2005) ja otettiin käyttöön vuonna 2006.  

Interpolin kautta tapahtuva tiedonvaihto 
perustuu Interpolin jäsenvaltioiden hyväk-
symiin menettelysääntöihin, joiden mukai-
sesti noudatetaan tiedon luovuttajan antamia 
käyttörajoituksia. Keskusrikospoliisi toimii 
Interpolin Suomen kansallisena keskuksena, 
jonka kautta virka-apupyynnöt välitetään. In-
terpol-kanava on keskusrikospoliisin välityk-
sellä myös tullilaitoksen ja rajavartiolaitok-
sen käytettävissä. 

Keskeisimpiä artiklaan liittyviä kahdenvä-
lisiä sopimuksia ovat rikostorjuntasopimuk-
set, joita Suomella on Euroopan unionin jä-
senvaltioista Viron (SopS 58/1995), Latvian 
(SopS 8/1997), Liettuan (SopS 72/1997), 
Puolan (SopS 70/2003) ja Unkarin (SopS 
66/2003) kanssa. Rikostorjuntasopimuksissa 
on määräykset toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistyöstä rikosten ennalta estämiseksi, 
paljastamiseksi, torjumiseksi ja selvittämi-
seksi. 

Myös tulliyhteistyösopimukset voivat olla 
merkittäviä tiedonvaihdon ja operatiivisen 
yhteistyön välineitä. Suomen tulliviranomai-
set ovat tehneet useita tullirikostorjuntaan 
painottuvia tulliyhteistyösopimuksia eri val-
tioiden kanssa. Sopimuksia on tehty sekä 
EU-maiden että EU:n ulkopuolisten ns. kol-
mansien maiden kanssa. Tulliyhteistyösopi-
muksia on tehty Pohjoismaiden kanssa (SopS 

43–44/1982) sekä Saksan (SopS 58/1976), 
Alankomaiden (SopS 31/1985), Ranskan 
(SopS 58/1989), Italian (SopS 8/1990), Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen 
Kuningaskunnan (SopS 75/1991), Viron 
(SopS 43/1994), Liettuan (SopS 77/1994), 
Latvian (SopS 62/1995), Puolan (SopS 
93/1998), Unkarin (SopS 1/1999) ja Slovaki-
an (SopS 66/2001) kanssa. 

Kolmansien maiden osalta sopimus on teh-
ty Yhdysvaltojen (SopS 30/1989), Venäjän 
federaation (SopS 95/1994), Ukrainan (SopS 
40/1998), Makedonian (SopS 68/2007), Uz-
bekistanin (SopS 46/2009), Valko-Venäjän 
(SopS 3/2011) ja Kosovon (SopS 36/2011) 
kanssa. Lisäksi tulliyhteistyösopimus on al-
lekirjoitettu Azerbaidzhanin kanssa, mutta tä-
tä sopimusta ei ole vielä saatettu voimaan.  

Poliisilla ja rajavartiolaitoksella on lisäksi 
eräitä hallinnollisia yhteistoimintajärjestelyjä 
vieraiden valtioiden kanssa. 

Poliisilla on vakiintuneet yhteydet Europo-
lin ja Interpolin kanssa lapsiin kohdistuneissa 
rikoksissa. Tietoa vaihdetaan jatkuvasti 
muun muassa lapsipornorikoksissa. Poliisi 
toimii aktiivisesti muun muassa kadonneiksi 
tai kaapatuiksi ilmoitettujen lasten asioissa 
kansallisten lastensuojelujärjestöjen ja kan-
sainvälisten viranomaisten kanssa. 

Poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen 
oikeudesta luovuttaa tietoja toiselle valtiolle 
on säännöksiä henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annetussa laissa (761/2003), tul-
lilaissa (1466/1994) ja henkilötietojen käsit-
telystä rajavartiolaitoksessa annetussa laissa 
(579/2005). 

Suomi on myös liittynyt keskinäistä oike-
usapua rikosasioissa koskevaan eurooppalai-
seen yleissopimukseen. Lisäksi kansainvälis-
tä oikeusapua rikosasioissa sääntelee kan-
sainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa an-
nettu laki. Mainitun lain 2 §:n mukaan kan-
sainväliseen oikeusapuun kuuluu muun ohes-
sa rikosasian käsittelyyn liittyvien asiakirjo-
jen tiedoksianto, todistajien ja asiantuntijoi-
den kuuleminen, pakkokeinojen käyttäminen 
todisteiden hankkimiseksi tai menettämisseu-
raamuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi, 
syytetoimenpiteisiin ryhtyminen ja rikosre-
kisteritietojen luovuttaminen. Euroopan 
unionin velvoitteiden täytäntöönpanoon liit-
tyvät keskinäisestä oikeusavusta rikosasiois-
sa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
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tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
ja yleissopimuksen soveltamisesta annettu 
laki (148/2004), omaisuuden tai todistusai-
neiston jäädyttämistä koskevien päätösten 
täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annet-
tu laki (540/2005) ja eurooppalaisesta todis-
teiden luovuttamismääräyksestä esineiden, 
asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi ri-
kosasian käsittelyä varten tehdyn puitepää-
töksen lainsäädännön alaan kuuluvien sään-
nösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja pui-
tepäätöksen soveltamisesta annettu laki 
(729/2010). 

Suomessa on myös saatettu kansallisesti 
voimaan rikoksen tuottaman hyödyn rahan-
pesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi 
tuomitsemista koskeva yleissopimus (ETS 
141; SopS 54/1994). 

Myös lainvalvontaviranomaisten omaa yh-
teyshenkilöverkostoa voidaan käyttää joissa-
kin tapauksissa tiedonvaihtokanavana. Yh-
teyshenkilöiden ensisijaisena tehtävänä on 
rikostorjuntaan liittyvien tietojen hankinta 
yhteistyössä asemamaan viranomaisten kans-
sa sekä virka- ja oikeusapupyyntöjen välit-
täminen. Oikeus- ja virka-apupyyntöjen vä-
littämisessä otetaan huomioon Suomea ja 
asemamaata sitovat kansainväliset sopimuk-
set. Kansallisten yhteyshenkilöiden lisäksi 
ulkomailla on pohjoismaisen lainvalvontavi-
ranomaisyhteistyön yhteyshenkilöitä. Heidän 
tehtävänään on edustaa kaikkia pohjoismaita 
samanaikaisesti. 

Sopimusten muodostamaa verkostoa täy-
dentää kansallinen lainsäädäntö, joista kes-
keisin sovellettavaksi tuleva laki kansainvä-
listä oikeusapua pyydettäessä ja annettaessa 
on yllä mainittu kansainvälisestä oikeusavus-
ta rikosasioissa annettu laki. Suurin osa lain 
soveltamistapauksista koskee sellaisia tilan-
teita, joissa Suomelta pyydetään oikeusapua. 
Silloin, kun Suomi pyytää oikeusapua ulko-
mailta, ei yleensä ole riittävää, että Suomen 
viranomaiset soveltavat ainoastaan kansain-
välistä rikosoikeusapulakia, vaan tällöin ne 
joutuvat toimimaan paljolti Suomea velvoit-
tavien sopimusten nojalla.  

Rikosoikeudelliseen yhteistyöhön kuuluu 
myös rikoksentekijöiden luovuttaminen. 
Suomi on liittynyt rikoksen johdosta tapah-
tuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalai-
seen yleissopimukseen (ETS 24; SopS 

32/1971). Tarkemmin luovuttamista koskevi-
en kansainvälisten velvoitteiden toteuttami-
sesta säädetään rikoksen johdosta tapahtuvas-
ta luovuttamisesta Suomen ja muiden Poh-
joismaiden välillä annetussa laissa, rikoksen 
johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suo-
men ja muiden Euroopan unionin jäsenvalti-
oiden välillä annetussa laissa ja rikoksen joh-
dosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetussa 
laissa. Rikoksentekijän luovuttamista koskee 
myös neuvoston puitepäätös eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden väli-
sistä luovuttamismenettelyistä.  

Merkityksellistä on myös muu kansainväli-
nen yhteistyö, johon osaltaan liittyy kansain-
välisten sopimusten, mukaan lukien tämä 
pöytäkirja, voimaansaattaminen ja täytän-
töönpano. Lisäksi merkitystä on muun muas-
sa kehitysyhteistyöllä ja lähialueyhteistyöllä. 
Ihmiskaupan vastaisen tarkennetun toiminta-
suunnitelman mukaan ulkoasiainministeriö 
selkeyttää ihmisoikeusperustaisen lähtökoh-
dan merkitystä kehityspolitiikan käytännössä. 
Kansainvälisiä järjestöjä tuetaan edelleen 
ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn ja ihmiskau-
pan uhrien suojeluun liittyvissä hankkeissa. 
Paikallisen yhteistyön määrärahoilla tuetaan 
jatkossakin paikallisia kansalaisjärjestöjä ih-
miskauppahankkeiden toteuttamisessa ja 
rohkaistaan uusien hankkeiden kehittämistä. 
Erityisesti tuetaan hankkeita, joilla on suku-
puoli- tai lapsinäkökulma. 

Lähialueyhteistyössä Venäjän kanssa on 
viime vuosina toteutettu muutamia ihmis-
kaupan ehkäisyyn liittyviä hankkeita. Suo-
men ja Venäjän maahanmuuttoviranomaisten 
vuosina 2005–2008 toteutetussa yhteishank-
keessa edistettiin viranomaisten välistä yh-
teistyötä, joka edesauttaa myös ihmiskaupan 
uhrien tunnistamista sekä heidän suojeluaan. 
Suomen lähialuevaroista on tuettu Kansain-
välisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) vuosina 
2005–2010 toteuttamaa ihmiskaupan ehkäi-
semiseen ja uhrien avustamiseen tähtäävää 
hanketta Kaliningradin alueella. Pietarissa ja 
Leningradin alueella toteutettiin vuosina 
2002–2009 Suomen rahoituksella ILO:n 
hanketta, jossa kehitettiin viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä lap-
sityövoiman käytön poistamiseen ja katulas-
ten aseman parantamiseen. 

Suomen kehitysyhteistyöpolitiikalle on 
ominaista ihmisoikeusperustainen lähesty-
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mistapa. Naisten ja lasten oikeuksien kunni-
oittamisella ja toimeenpanolla sekä äärim-
mäisen köyhyyden vähentämisellä pyritään 
ihmiskaupan ehkäisemiseen. Kehitysyhteis-
työssä hyödynnetään kansalaisjärjestöjä ja 
kansainvälisiä järjestöjä. Kahdenvälisessä 
kehityspolitiikassa Suomi on tukenut ihmis-
kaupan vastaista toimintaa erityisprojekteilla 
esimerkiksi Kambodzhassa ja Länsi-
Balkanilla. Suomen Yhdistyneiden kansa-
kuntien lastenjärjestö UNICEF:ille antama 
tuki on ohjautunut osin ihmiskaupan vastai-
seen toimintaan. Suomen kehitysyhteistyössä 
perusasteen koulutuksen tukeminen on yksi 
keskeinen painopistealue, mihin liittyy osal-
listuminen Yhdistyneiden kansakuntien kas-
vatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n 
johtamaan ”Koulutus kaikille” -hankkeeseen. 
Erityisesti kehitysyhteistyössä korostetaan 
tyttöjen tasavertaisia mahdollisuuksia päästä 
koulutukseen. Ihmiskaupan vastaista kan-
sainvälistä yhteistoimintaa on edistetty myös 
ns. Helsinki-prosessin kautta. 

Suomi osallistuu Itämeren maiden neuvos-
ton (The Council of Baltic Sea States) lapsi-
asiantuntijayhteistyöryhmän työskentelyyn 
(Expert Group for Cooperation on Children 
at Risk, EGCC), jonka puitteissa levitetään 
tietoa muun muassa lasten hyväksikäyttöön 
ja lapsikauppaan liittyvistä asioista ja järjes-
tetään seminaareja ja koulutusta sekä levite-
tään tietoa jäsenmaille mahdollisuuksista en-
naltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Työryhmä 
pyrkii parantamaan kaikkein haavoittuvimpi-
en lasten asemaa. Lapsityöryhmä on hyväk-
synyt edellisen toimintasuunnitelman jatkok-
si uuden toimintasuunnitelman koskien ilman 
huoltajaa olevia ja ihmiskaupan uhreiksi jou-
tuneita lapsia Itämeren alueella (Plan on Ac-
tion on Unaccompanied and Trafficked Chil-
dren in the Region of the Baltic Sea States) 
vuosiksi 2008–2011. 

 
 

11 artikla 
11 artiklan perusteella annetaan etusija sel-

laisille määräyksille, jotka edistävät pöytäkir-
jaa tehokkaammin lapsen oikeuksien toteu-
tumista ja joita voi olla: 

a) sopimusvaltion lainsäädännössä; 
b) sopimusvaltiota sitovassa kansainväli-

sessä oikeudessa. 
 

12 artikla 
12 artikla käsittelee pöytäkirjan määräysten 

täytäntöönpanon valvontaa. Sopimusvaltion 
tulee antaa kahden vuoden kuluessa pöytäkir-
jan kansallisesta voimaantulosta perusteelli-
nen raportti siitä, millaisin toimenpitein pöy-
täkirjan määräyksiä on pantu sopimusvaltios-
sa täytäntöön. Raportti annetaan YK:n lapsen 
oikeuksien komitealle. Ensimmäisen raportin 
jälkeen pöytäkirjan määräysten täytäntöön-
panosta raportoidaan lapsen oikeuksien yleis-
sopimuksesta annettavan määräaikaisraportin 
yhteydessä yleissopimuksen 44 artiklan mu-
kaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa rapor-
tointia viiden vuoden välein. Myös sopimus-
valtiot, jotka eivät ole yleissopimuksen osa-
puolia, raportoivat joka viides vuosi. Lapsen 
oikeuksien komitealla on mahdollisuus pyy-
tää tarvittaessa sopimusvaltiolta lisätietoja 
pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyen. 

Suomi on antanut YK:n lapsen oikeuksien 
komitealle neljä määräaikaisraporttia lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen määräysten täy-
täntöönpanosta. Viimeisin määräaikaisraport-
ti on annettu heinäkuussa 2008. Raporttia 
koskeva kuuleminen oli kesäkuussa 2011, 
minkä jälkeen lapsen oikeuksien komitea an-
toi raporttia koskevat loppupäätelmänsä. 

 
13 artikla  

13 artikla sisältää loppumääräykset pöytä-
kirjan allekirjoittamisesta ja ratifioinnista. 
Pöytäkirjan voivat allekirjoittaa valtiot, jotka 
ovat lapsen oikeuksien yleissopimuksen osa-
puolia tai ovat allekirjoittaneet yleissopimuk-
sen. Pöytäkirja on ratifioitava tai siihen on 
liityttävä. Ratifioimis- ja liittymiskirjojen tal-
lettajana toimii YK:n pääsihteeri. Talletetuis-
ta selityksistä ilmoitetaan kaikille yleissopi-
muksen sopimusvaltioille ja myös sen alle-
kirjoittaneille valtioille pääsihteerin toimesta. 

 
14 artikla 

14 artikla sisältää määräyksen pöytäkirjan 
voimaantulosta. Pöytäkirja tulee voimaan 
kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, 
jona kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja 
on talletettu YK:n pääsihteerin huostaan. 
Niiden valtioiden osalta, jotka ratifioivat 
pöytäkirjan tai liittyvät siihen sen voimaantu-
lon jälkeen, pöytäkirja tulee voimaan yhden 
kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ky-
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seinen valtio on tallettanut ratifioimis- tai liit-
tymiskirjansa. 

 
15 artikla 

15 artikla sisältää pöytäkirjan irtisanomista 
koskevat määräykset. Sopimusvaltio voi irti-
sanoa pöytäkirjan milloin tahansa ilmoitta-
malla siitä kirjallisesti YK:n pääsihteerille. 
Pääsihteerillä on velvoite ilmoittaa irtisano-
misesta kaikille yleissopimuksen sopimus-
valtioille sekä yleissopimuksen allekirjoitta-
neille valtioille. Irtisanominen tulee voimaan 
yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona 
pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen. 
Pöytäkirjaan perustuvat velvoitteet sitovat 
sopimusvaltiota sellaisten rikosten osalta, 
jotka tehdään ennen irtisanomisen voimaan-
tuloa. Lapsen oikeuksien komiteassa vireillä 
olevat asiat saatetaan loppuun, jos ne on otet-
tu käsittelyyn ennen irtisanomisen voimaan-
tuloa. 

 
16 artikla 

16 artikla sisältää pöytäkirjan muuttamista 
koskevat määräykset. Sopimusvaltio voi eh-
dottaa pöytäkirjan muutosta ja tallettaa muu-
tosehdotuksen Yhdistyneiden kansakuntien 
pääsihteerin huostaan, joka toimittaa muu-
tosehdotuksen sopimusvaltioille ja pyytää 
niitä ilmoittamaan, haluavatko ne kokoontua 
käsittelemään ja äänestämään ehdotuksesta. 
Pääsihteeri kutsuu kokouksen koolle YK:n 
alaisuudessa, mikäli neljän kuukauden kulu-
essa muutosehdotuksen toimittamisesta vä-
hintään yksi kolmasosa sopimusvaltioista 
kannattaa kokouksen koollekutsumista. Ko-
kouksessa läsnä olevien ja äänestävien sopi-
musvaltioiden enemmistöllä hyväksytty 
muutos toimitetaan YK:n yleiskokouksen 
hyväksyttäväksi. Hyväksytyn muutoksen 
voimaantulo edellyttää yleiskokouksen hy-
väksymistä ja sopimusvaltioiden kahden 
kolmasosan enemmistön hyväksymistä. 
Muutokset sitovat vain niitä sopimusvaltioi-
ta, jotka ovat ne hyväksyneet. Muita sopi-
muspuolia sitovat edelleen pöytäkirjan mää-
räykset ja niiden mahdollisesti hyväksymät 
aikaisemmat muutokset. 

 
17 artikla 

17 artikla sisältää loppumääräykset todis-
tusvoimaisista kielistä, tallettajasta ja YK:n 
pääsihteerin velvollisuudesta toimittaa pöy-

täkirjasta jäljennökset kaikille yleissopimuk-
sen sopimusvaltioille ja sen allekirjoittaneille 
valtioille. Artiklan mukaan pöytäkirja on to-
distusvoimainen arabian-, englannin-, espan-
jan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä. 
Pöytäkirja talletetaan YK:n arkistoon, ja 
YK:n pääsihteerillä on velvollisuus toimittaa 
pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset 
kaikille yleissopimuksen sopimusvaltioille ja 
sen allekirjoittaneille valtioille. 

 
2  Lakiehdotuksen perustelut  

Laki lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta 
ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuk-
sia koskevan yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta  

1 § Pykälä sisältäisi säännöksen siitä, että 
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina 
kuin Suomi on niihin sitoutunut. 

2 § Pykälän mukaan lain voimaantulosta 
säädettäisiin tasavallan presidentin asetuksel-
la. Kansainvälisesti jo voimaan tullut pöytä-
kirja tulee voimaan yhden kuukauden kulut-
tua siitä päivästä, jona ratifioimis- tai liitty-
miskirja talletettiin. 

 
3  Voimaantulo 

Lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja 
lapsipornografiasta New Yorkissa 25 päivänä 
toukokuuta 2000 tehdyn lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen valinnainen pöy-
täkirja tuli kansainvälisesti voimaan 18 päi-
vänä tammikuuta 2002.  

Suomen osalta pöytäkirja tulee voimaan 
sen 14 artiklan 2 kappaleen mukaisesti yhden 
kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ratifi-
oimis- tai hyväksymiskirja talletetaan. 

Lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja 
lapsipornografiasta tehty lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen valinnainen pöy-
täkirja sisältää määräyksiä, jotka Ahvenan-
maan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 
mukaan kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan 
lainsäädäntövaltaan, kuten määräykset ter-
veyden- ja sairaanhoitoa, sosiaalihuoltoa ja 
opetusta koskevista asioista. Näin ollen maa-
kuntapäivien tulee hyväksyä Ahvenanmaan 
itsehallintolain 59 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu kansainvälisten sopimusmääräysten 
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voimaansaattamista koskeva säädös, jotta 
määräykset tulisivat voimaan myös Ahve-
nanmaan maakunnassa. Pöytäkirjan voi-
maansaattamista koskeva laki ehdotetaan tu-
levaksi voimaan tasavallan presidentin ase-
tuksella samanaikaisesti, kun pöytäkirja tulee 
Suomen osalta voimaan. Tässä yhteydessä on 
otettava huomioon pöytäkirjan voimaantu-
loon liittyvä adoptiolain muutos, jonka on 
tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
2012 ja jota ennen pöytäkirja ei voi tulla kan-
sallisesti voimaan. 

 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te ly järjestys  

4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan hyväksymi-
sen. 

Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen 
velvoitteen määräys on eduskunnan perustus-
lakivaliokunnan kannan mukaan luettava 
lainsäädännön alaan, 

1) jos määräys koskee jonkin perustuslaissa 
turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoit-
tamista, 

2) jos määräys muutoin koskee yksilön oi-
keuksien tai velvollisuuksien perusteita, 

3) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
perustuslain mukaan säädettävä lailla taikka 

4) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
voimassa lain säännöksiä tai 

5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen 
mukaan säädettävä lailla. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan kansain-
välisen velvoitteen määräys kuuluu näiden 
perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä 
riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai 
sopusoinnussa Suomessa lailla annetun sään-
nöksen kanssa (PeVL 11/2000 vp ja PeVL 
12/2000 vp). 

Perustuslakivaliokunnan mukaan (PeVL 
6/2001 vp) lainsäädännön alaan eivät kuiten-
kaan kuulu sellaiset sopimusvelvoitteet, jotka 
koskevat Euroopan yhteisön yksinomaiseen 

toimivaltaan kuuluvia asioita eikä eduskun-
nan suostumus koske mainittuja sopimuksen 
osia. Joulukuun 2009 alussa voimaan tulleen 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mu-
kaan Euroopan unionilla on yksinomainen 
toimivalta eräillä alueilla, toisilla alueilla 
unionilla ja sen jäsenvaltioilla on jaettu toi-
mivalta. 

Kuten aiemmin on todettu, Euroopan 
unionissa on aihepiiriin liittyvää sääntelyä. 
Tästä on mainittu puitepäätös lasten seksuaa-
lisen hyväksikäytön ja pornografian torjumi-
sesta (2004/68/YOS) sekä sen korvaamista 
koskeva direktiiviehdotus (KOM(2010)94) 
sekä ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumi-
sesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
annettu direktiivi (2011/36/EU). Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan parla-
mentti ja neuvosto voivat tavallista lainsää-
tämisjärjestystä noudattaen annetuilla direk-
tiiveillä säätää rikosten ja seuraamusten mää-
rittelyä koskevista vähimmäissäännöistä eri-
tyisen vakavan rikollisuuden alalla, joka on 
rajat ylittävää joko rikosten luonteen tai vai-
kutusten johdosta tai sen vuoksi, että niiden 
torjuminen yhteisin perustein on erityisesti 
tarpeen. Näitä rikollisuuden aloja ovat muun 
ohessa ihmiskauppa sekä naisten ja lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö.  

Lisäksi ihmiskaupan vastaista toimintaa 
koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuk-
sen neuvottelujen yhteydessä katsottiin yhtei-
sön toimivallan piiriin kuuluvaksi rajaval-
vontaan liittyvät määräykset, ihmiskaupan 
uhreille annettavaa apua koskevat määräyk-
set, oleskelulupaa ja palauttamista koskevat 
määräykset, uhreille maksettavaa kompen-
saatiota ja hyvitystä koskevat määräykset se-
kä kaikki edellä mainittujen määräysten so-
veltamista koskevat horisontaaliset ja muut 
määräykset. Tätä voitaneen pitää lähtökohta-
na sen arvioinnille, mitkä määräykset kuulu-
vat edelleen Suomen toimivaltaan myös tä-
män pöytäkirjan osalta. 

Pöytäkirja ei sisällä määräyksiä unionin 
liittymisestä siihen, mutta tämän ei voida 
katsoa estävän unionin jäsenvaltioiden sitou-
tumista siihen, minkä lähes kaikki muut Eu-
roopan unionin jäsenvaltiot ovat jo tehneet. 
Pöytäkirja on niin sanottu sekasopimus, eli 
jaetun toimivallan sopimus, jonka määräyk-
sistä osa kuuluu Euroopan unionin toimival-



 HE 141/2011 vp  
  
 

41 

taan ja osa jäsenvaltion toimivaltaan. Koska 
kysymys Euroopan unionin yksinomaisesta 
toimivallasta ja sen piiriin kuuluvista kysy-
myksistä on tässä tapauksessa epäselvä, 
eduskunnan tulisi hyväksyä pöytäkirja vain 
siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimival-
taan. 

Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on 
saatettu voimaan lailla (SopS 59–60/1991). 

Eduskunnan suostumuksen tarpeeseen ja 
pöytäkirjan voimaansaattamistapaan vaikut-
tavat pöytäkirjan 1-10 artikla. 

Perustuslain 8 § sisältää rikosoikeudellisen 
laillisuusperiaatteen, johon kuuluu vaatimus, 
jonka mukaan rikoksina rangaistavat teot on 
määriteltävä laissa. Näin ollen kriminalisoin-
tivelvoitteet kuuluvat lainsäädännön alaan. 
Tämä koskee pöytäkirjan 1-5 artiklaa.  

Pöytäkirjan 6 artikla koskee oikeusavun 
antamista pöytäkirjan käsittelemien rikosten 
tutkinnan, oikeudenkäynnin sekä niihin liit-
tyvän luovuttamisprosessin yhteydessä. Näis-
tä säädetään muun muassa kansainvälisestä 
oikeusavusta rikosasioissa annetussa laissa 
sekä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä teh-
dyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
ja yleissopimuksen soveltamisesta annetussa 
laissa sekä omaisuuden tai todistusaineiston 
jäädyttämistä koskevien päätösten täytän-
töönpanosta Euroopan unionissa annetussa 
laissa. 

Pöytäkirjan 7 artikla sisältää pöytäkirjassa 
tarkoitettujen rikosten tekemiseen käytettyjen 
esineiden ja rikoksista saadun hyödyn taka-
varikointia ja menetetyksi tuomitsemista 
koskevat säännökset sekä rikoksen tekemi-
seen käytettyjen toimitilojen sulkemista kos-
kevan sääntelyn. Suomessa nämä velvoitteet 
toteutetaan lainsäädännöllä, jota on selostettu 
tarkemmin artiklan yksityiskohtaisissa perus-
teluissa.  

Pöytäkirjan 8 artiklassa säädetään lapsiuh-
rien oikeuksista. Artiklan yhteydessä sovel-
lettaviksi tulevat esitutkinta- ja pakkokeino-
lain lisäksi muun muassa oikeudenkäymis-
kaari, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annet-
tu laki sekä oikeusapulaki. 

Pöytäkirjan 9 artikla sisältää määräykset 
pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten ehkäi-
systä, tietoisuuden edistämisestä, avusta ja 

korvauksesta uhreille sekä näihin rikoksiin 
liittyvän mainosaineiston kieltämisestä. Ar-
tiklan määräykset sisältyvät Suomessa kan-
sainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 
annettuun lakiin, lastensuojelulakiin, vahin-
gonkorvauslakiin, kuluttajansuojalakiin sekä 
rikoslakiin.  

Kansainvälistä yhteistyötä koskeva 10 ar-
tikla sisältää myös lainsäädännön alaan kuu-
luvia määräyksiä. Artiklan määräykset liitty-
vät muun muassa kansainvälisestä oikeus-
avusta rikosasioissa annettuun lakiin. 

Kaikki edellä esitetyt pöytäkirjan artiklat 
koskevat yksilön oikeuksien tai velvollisuuk-
sien perusteita. Edellä esitetyistä syistä pöy-
täkirja kuuluu lainsäädännön alaan ja edellyt-
tää siten eduskunnan antamaa hyväksymistä. 
Näiden ohella pöytäkirja on luonteeltaan ih-
misoikeussopimus, minkä vuoksi sen sisäl-
tämien aineellisten ihmisoikeusmääräysten 
voimaansaattamisessa tulee käyttää lain-
tasoista voimaansaattamissäädöstä. Suomen 
lainsäädäntö on sopusoinnussa pöytäkirjan 
määräysten kanssa. 

 
4.2 Käsittelyjärjestys 

Pöytäkirja ei sisällä määräyksiä, jotka kos-
kisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentis-
sa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla taval-
la. Pöytäkirja voidaan hallituksen käsityksen 
mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja 
ehdotus sen voimaansaattamislaiksi voidaan 
hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyk-
sessä. 

 
Edellä olevan perusteella ja perus-

tuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, et-
tä 

eduskunta hyväksyisi lasten myynnis-
tä, lapsiprostituutiosta ja lapsiporno-
grafiasta New Yorkissa 25 päivänä 
toukokuuta 2000 tehdyn lapsen oike-
uksia koskevan yleissopimuksen valin-
naisen pöytäkirjan siltä osin kuin se 
kuuluu Suomen toimivaltaan. 

 
Edellä esitetyn perusteella ja koska valin-

nainen pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka 
kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan sa-
malla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus:
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Lakiehdotukset 
 
 

 

Laki 

lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuk-

sen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja 
lapsipornografiasta New Yorkissa 25 päivänä 
toukokuuta 2000 tehdyn valinnaisen pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määrä-
ykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin 
Suomi on niihin sitoutunut. 

 

2 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. 
 

 
 
 
 

 
Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011      

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja  
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Sopimusteksti 
 
 
 

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopi-
muksen valinnainen pöytäkirja lasten 
myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsi-
pornografiasta 

 
Tämän pöytäkirjan sopimusvaltiot, jotka 
katsovat, että lapsen oikeuksien yleissopi-

muksen päämäärien ja määräysten, erityisesti 
1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ja 36 artiklan, täytän-
töönpanon edistämiseksi olisi tarkoituksen-
mukaista laajentaa toimenpiteitä, joihin sopi-
musvaltioiden tulisi ryhtyä taatakseen, että 
lapsia suojellaan lasten myynniltä, lapsipros-
tituutiolta ja lapsipornografialta, 

 
 
katsovat myös, että lapsen oikeuksien yleis-

sopimuksessa tunnustetaan lapsen oikeus tul-
la suojelluksi taloudelliselta hyväksikäytöltä 
sekä sellaiselta työnteolta, joka todennäköi-
sesti vaarantaa tai haittaa hänen koulutustaan 
tai on vahingollista hänen terveydelleen tai 
ruumiilliselle, henkiselle, moraaliselle tai so-
siaaliselle kehitykselleen, 

ovat vakavasti huolestuneita merkittävästä 
ja kasvavasta kansainvälisestä lapsikaupasta, 
jonka tarkoituksena on lasten myynti, lapsi-
prostituutio tai lapsipornografia, 

ovat syvästi huolestuneita laajalle levin-
neestä ja jatkuvasta seksiturismista, jolle lap-
set ovat erityisen alttiita, koska se edistää vä-
littömästi lasten myyntiä, lapsiprostituutiota 
ja lapsipornografiaa, 

tiedostavat, että tietyt erityisen haavoittuvat 
ryhmät, mukaan luettuina tytöt, ovat muita 
suuremmassa vaarassa joutua seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteeksi, ja että tyttöjen 
osuus kaikista seksuaalisesti hyväksikäyte-
tyistä on suhteettoman suuri, 

ovat huolestuneita siitä, että lapsipornogra-
fiaa on yhä enemmän saatavilla internetin ja 
muun kehittyvän teknologian välityksellä, ja 
palauttavat mieleen internetin välityksellä le-
vitettävän lapsipornografian vastaisen kan-
sainvälisen konferenssin, joka järjestettiin 
Wienissä vuonna 1999, ja erityisesti sen pää-
telmät, joissa vaaditaan, että lapsipornografi-
an tuotanto, jakelu, vienti, lähettäminen, tuon-
ti, tahallinen hallussapito ja mainostaminen 

Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child on the sale of chil-
dren, child prostitution and child pornog-
raphy 

 
The States Parties to the present Protocol,  
Considering that, in order further to 

achieve the purposes of the Convention on 
the Rights of the Child and the implementa-
tion of its provisions, especially articles 1, 
11, 21, 32, 33, 34, 35 and 36, it would be ap-
propriate to extend the measures that States 
Parties should undertake in order to guaran-
tee the protection of the child from the sale of 
children, child prostitution and child pornog-
raphy,  

Considering also that the Convention on 
the Rights of the Child recognizes the right 
of the child to be protected from economic 
exploitation and from performing any work 
that is likely to be hazardous or to interfere 
with the child's education, or to be harmful to 
the child's health or physical, mental, spiri-
tual, moral or social development,  

Gravely concerned at the significant and 
increasing international traffic in children for 
the purpose of the sale of children, child 
prostitution and child pornography,  

Deeply concerned at the widespread and 
continuing practice of sex tourism, to which 
children are especially vulnerable, as it di-
rectly promotes the sale of children, child 
prostitution and child pornography,  

Recognizing that a number of particularly 
vulnerable groups, including girl children, 
are at greater risk of sexual exploitation and 
that girl children are disproportionately rep-
resented among the sexually exploited,  

 
Concerned about the growing availability 

of child pornography on the Internet and 
other evolving technologies, and recalling the 
International Conference on Combating 
Child Pornography on the Internet, held in 
Vienna in 1999, in particular its conclusion 
calling for the worldwide criminalization of 
the production, distribution, exportation, 
transmission, importation, intentional posses-
sion and advertising of child pornography, 
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säädetään maailmanlaajuisesti rangaistaviksi 
teoiksi, ja korostetaan hallitusten ja internet-
teollisuuden välisen yhteistyön ja kumppa-
nuuden tiivistämisen merkitystä, 

uskovat, että lasten myynnin, lapsiprosti-
tuution ja lapsipornografian lopettamista voi-
daan helpottaa lähestymällä kokonaisvaltai-
sesti näihin ilmiöihin vaikuttavia tekijöitä, 
joita ovat muun muassa olojen kehittymättö-
myys, köyhyys, taloudellinen eriarvoisuus, 
epäoikeudenmukainen sosiaalis-taloudellinen 
rakenne, perheiden ongelmat, koulutuksen 
puute, kaupunkien ja maaseudun välinen 
muuttoliike, sukupuoleen perustuva syrjintä, 
aikuisten vastuuton seksuaalinen käyttäyty-
minen, haitalliset perinteet, aseelliset selkka-
ukset ja lapsikauppa, 

uskovat myös, että pyrkimykset lisätä yleis-
tä tietoisuutta ovat tarpeen, jotta lasten myyn-
nin, lapsiprostituution ja lapsipornografian 
kysyntää kuluttajien keskuudessa voidaan vä-
hentää, ja että on tärkeää vahvistaa kaikkien 
asiaan liittyvien tahojen maailmanlaajuista 
kumppanuutta ja parantaa kansallisen tason 
lainvalvontaa, 

panevat merkille lasten suojeluun liittyvien 
kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen 
määräykset, mukaan luettuina Haagin yleis-
sopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä 
kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa, yksi-
tyisoikeuden alaa koskeva Haagin yleissopi-
mus kansainvälisestä lapsikaappauksesta, 
Haagin yleissopimus toimivallasta, sovellet-
tavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta 
ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä van-
hempain vastuuseen ja lastensuojeluun liitty-
vissä asioissa, ja ILO:n yleissopimus nro 182, 
joka koskee lapsityön pahimpien muotojen 
kieltämistä ja välittömiä toimia niiden pois-
tamiseksi, 

pitävät rohkaisevana lapsen oikeuksien 
yleissopimukselle ilmaistua laajaa tukea, sillä 
se osoittaa, että lapsen oikeuksien edistämi-
seen ja suojeluun on sitouduttu laajalti, 

 
tiedostavat, että on tärkeää panna täytän-

töön lapsikaupan, lapsiprostituution ja lapsi-
pornografian ehkäisemistä koskeva toimenpi-
deohjelma, Tukholmassa 27–31 päivänä elo-
kuuta 1996 järjestetyssä lasten kaupallisen 
seksuaalisen hyväksikäytön vastaisessa maa-
ilmankongressissa hyväksytty julistus ja toi-
mintasuunnitelma sekä muut asiaan liittyvät 

and stressing the importance of closer coop-
eration and partnership between Govern-
ments and the Internet industry,  

 
Believing that the elimination of the sale of 

children, child prostitution and child pornog-
raphy will be facilitated by adopting a holis-
tic approach, addressing the contributing fac-
tors, including underdevelopment, poverty, 
economic disparities, inequitable socio-
economic structure, dysfunctioning families, 
lack of education, urban-rural migration, 
gender discrimination, irresponsible adult 
sexual behaviour, harmful traditional prac-
tices, armed conflicts and trafficking in chil-
dren,  

 
Believing also that efforts to raise public 

awareness are needed to reduce consumer 
demand for the sale of children, child prosti-
tution and child pornography, and believing 
further in the importance of strengthening 
global partnership among all actors and of 
improving law enforcement at the national 
level,  

Noting the provisions of international legal 
instruments relevant to the protection of chil-
dren, including the Hague Convention on 
Protection of Children and Cooperation in 
Respect of Intercountry Adoption, the Hague 
Convention on the Civil Aspects of Interna-
tional Child Abduction, the Hague Conven-
tion on Jurisdiction, Applicable Law, Recog-
nition, Enforcement and Cooperation in Re-
spect of Parental Responsibility and Meas-
ures for the Protection of Children, and In-
ternational Labour Organization Convention 
No. 182 on the Prohibition and Immediate 
Action for the Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour,  

Encouraged by the overwhelming support 
for the Convention on the Rights of the 
Child, demonstrating the widespread com-
mitment that exists for the promotion and 
protection of the rights of the child,  

Recognizing the importance of the imple-
mentation of the provisions of the Pro-
gramme of Action for the Prevention of the 
Sale of Children, Child Prostitution and 
Child Pornography and the Declaration and 
Agenda for Action adopted at the World 
Congress against Commercial Sexual Exploi-
tation of Children, held in Stockholm from 
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kansainvälisten elinten päätökset ja suosituk-
set, 

 
ottavat asianmukaisesti huomioon sen mer-

kityksen, joka kunkin kansan perinteillä ja 
kulttuuriarvoilla on lapsen suojelulle ja tasa-
painoiselle kehitykselle, 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

1 artikla 
Sopimusvaltiot kieltävät lasten myynnin, 

lapsiprostituution ja lapsipornografian tämän 
pöytäkirjan määräysten mukaisesti. 

 
2 artikla 

Tässä pöytäkirjassa: 
a) lasten myynti tarkoittaa tekoa tai liike-

tointa, jolla henkilö tai henkilöryhmä luovut-
taa lapsen toiselle palkkiota tai muuta vasti-
ketta vastaan; 

b) lapsiprostituutio tarkoittaa lapsen käyttöä 
seksuaaliseen toimintaan palkkiota tai muuta 
vastiketta vastaan; 

c) lapsipornografia tarkoittaa todelliseen tai 
jäljiteltyyn ilmeiseen seksuaaliseen toimin-
taan osallistuvan lapsen esittämistä millä ta-
hansa keinolla tai lapsen sukupuolielinten 
esittämistä ensisijaisesti seksuaalisessa tarkoi-
tuksessa. 

 
3 artikla 

1. Sopimusvaltiot varmistavat, että ainakin 
seuraavat teot ja toiminnat kuuluvat kaikilta 
osin niiden rikoslain soveltamisalaan, riippu-
matta siitä, tehdäänkö nämä rikokset koti-
maassa vai kansainvälisesti tai yksittäisen ri-
koksentekijän tekeminä vai osana järjestäyty-
nyttä rikollisuutta: 

a) 2 artiklassa määritellyn lasten myynnin 
yhteydessä: 

i) lapsen tarjoaminen, luovuttaminen tai 
vastaanottaminen millä tahansa keinolla: 

a. lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä var-
ten; 

b. lapsen elinten siirtämiseksi taloudellises-
sa hyötymistarkoituksessa; 

c. lapsen käyttämiseksi pakkotyöhön; 
 
ii) sovellettavien kansainvälisten adoptiota 

koskevien oikeudellisten asiakirjojen vastai-
sesti tapahtuva adoptiota koskevan suostu-
muksen hankkiminen asiattomin keinoin vä-
littäjänä;  

27 to 31 August 1996, and the other relevant 
decisions and recommendations of pertinent 
international bodies,  

Taking due account of the importance of 
the traditions and cultural values of each 
people for the protection and harmonious de-
velopment of the child, Have agreed as fol-
lows:  

 
Article 1 

States Parties shall prohibit the sale of chil-
dren, child prostitution and child pornogra-
phy as provided for by the present Protocol.  

 
Article 2 

For the purposes of the present Protocol:  
(a) Sale of children means any act or trans-

action whereby a child is transferred by any 
person or group of persons to another for re-
muneration or any other consideration;  

(b) Child prostitution means the use of a 
child in sexual activities for remuneration or 
any other form of consideration;  

(c) Child pornography means any represen-
tation, by whatever means, of a child en-
gaged in real or simulated explicit sexual ac-
tivities or any representation of the sexual 
parts of a child for primarily sexual purposes.  

 
 

Article 3 
1. Each State Party shall ensure that, as a 

minimum, the following acts and activities 
are fully covered under its criminal or penal 
law, whether such offences are committed 
domestically or transnationally or on an indi-
vidual or organized basis:  

 
(a) In the context of sale of children as de-

fined in article 2:  
(i) Offering, delivering or accepting, by 

whatever means, a child for the purpose of:   
a. Sexual exploitation of the child; 
 
b. Transfer of organs of the child for profit;   
 
c. Engagement of the child in forced la-

bour;  
(ii) Improperly inducing consent, as an in-

termediary, for the adoption of a child in vio-
lation of applicable international legal in-
struments on adoption;  
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b) lapsen tarjoaminen, vastaanottaminen, 
välittäminen tai luovuttaminen 2 artiklassa 
määriteltyä lapsiprostituutiota varten; 

c) 2 artiklassa määritellyn lapsipornografian 
tuottaminen, jakelu, levittäminen, tuonti, 
vienti, tarjoaminen, myyminen tai hallussapi-
to yllä mainittua tarkoitusta varten. 

2. Jollei sopimusvaltion kansallisesta lain-
säädännöstä muuta johdu, samat määräykset 
koskevat myös edellä mainittujen tekojen yri-
tystä sekä osallisuutta tai osallistumista nii-
hin. 

3. Sopimusvaltiot säätävät kyseisistä rikok-
sista määrättävistä asianmukaisista rangais-
tuksista, joissa otetaan huomioon rikosten va-
kavuus. 

4. Jollei sopimusvaltion kansallisesta lain-
säädännöstä muuta johdu, sopimusvaltio ryh-
tyy tarvittaviin toimenpiteisiin säätääkseen 
oikeushenkilöiden vastuusta tämän artiklan 1 
kappaleessa tarkoitetuista rikoksista. Sopi-
musvaltion soveltamien oikeusperiaatteiden 
mukaan tämä oikeushenkilöiden vastuu voi 
olla rikos-, siviili- tai hallinto-oikeudellinen. 

5. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarvit-
taviin oikeudellisiin ja hallinnollisiin toimen-
piteisiin varmistaakseen, että kaikki lapsek-
siottamiseen liittyvät henkilöt toimivat sovel-
lettavien kansainvälisten oikeudellisten asia-
kirjojen mukaisesti. 

 
4 artikla 

1. Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin 
toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyttövaltan-
sa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rikok-
siin, jotka tehdään kyseisen valtion alueella 
tai kyseisessä valtiossa rekisteröidyssä aluk-
sessa tai ilma-aluksessa. 

2. Kukin sopimusvaltio voi ryhtyä tarvitta-
viin toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyttö-
valtansa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
rikoksiin seuraavissa tapauksissa: 

a) kun rikoksesta epäilty on kyseisen valti-
on kansalainen tai asuu pysyvästi sen alueel-
la; 

b) kun rikoksen uhri on kyseisen valtion 
kansalainen. 

3. Kukin sopimusvaltio ryhtyy myös tarvit-
taviin toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyt-
tövaltansa edellä mainittuihin rikoksiin, kun 
rikoksesta epäilty oleskelee kyseisen valtion 
alueella eikä tämä valtio luovuta kyseistä 
henkilöä rikoksen johdosta toiselle sopimus-

(b) Offering, obtaining, procuring or pro-
viding a child for child prostitution, as de-
fined in article 2;  

(c) Producing, distributing, disseminating, 
importing, exporting, offering, selling or pos-
sessing for the above purposes child pornog-
raphy as defined in article 2.  

2. Subject to the provisions of the national 
law of a State Party, the same shall apply to 
an attempt to commit any of the said acts and 
to complicity or participation in any of the 
said acts.  

3. Each State Party shall make such of-
fences punishable by appropriate penalties 
that take into account their grave nature. 

 
4. Subject to the provisions of its national 

law, each State Party shall take measures, 
where appropriate, to establish the liability of 
legal persons for offences established in 
paragraph 1 of the present article. Subject to 
the legal principles of the State Party, such 
liability of legal persons may be criminal, 
civil or administrative.  

5. States Parties shall take all appropriate 
legal and administrative measures to ensure 
that all persons involved in the adoption of a 
child act in conformity with applicable inter-
national legal instruments.  

 
 

Article 4 
1. Each State Party shall take such meas-

ures as may be necessary to establish its ju-
risdiction over the offences referred to in ar-
ticle 3, paragraph 1, when the offences are 
commited in its territory or on board a ship or 
aircraft registered in that State.  

2. Each State Party may take such meas-
ures as may be necessary to establish its ju-
risdiction over the offences referred to in ar-
ticle 3, paragraph 1, in the following cases:  

(a) When the alleged offender is a national 
of that State or a person who has his habitual 
residence in its territory;  

(b) When the victim is a national of that 
State.  

3. Each State Party shall also take such 
measures as may be necessary to establish its 
jurisdiction over the aforementioned offences 
when the alleged offender is present in its 
territory and it does not extradite him or her 
to another State Party on the ground that the 
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valtiolle sillä perusteella, että rikoksentekijä 
on sen oma kansalainen. 

4. Tämä pöytäkirja ei estä rikosoikeudelli-
sen toimivallan käyttämistä kansallisen lain-
säädännön mukaisesti. 

 
5 artikla 

1. Tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut rikokset katsotaan rikoksiksi, joi-
den johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa 
sopimusvaltioiden välillä voimassa olevan 
luovuttamissopimuksen sekä jokaisen niiden 
välillä myöhemmin tehtävän luovuttamisso-
pimuksen perustella, kyseisten sopimusten si-
sältämien ehtojen mukaisesti.  

2. Jos sopimusvaltio, joka asettaa rikoksen 
johdosta tapahtuvan luovuttamisen ehdoksi 
sopimuksen olemassaolon, saa tällaista luo-
vuttamista koskevan pyynnön toiselta sopi-
musvaltiolta, jonka kanssa sillä ei ole luovut-
tamissopimusta, se voi pitää tätä pöytäkirjaa 
luovuttamisen oikeusperustana kyseisten ri-
kosten osalta. Rikoksen johdosta tapahtuvaan 
luovuttamiseen sovelletaan pyynnön vastaan-
ottaneen valtion lainsäädännössä säädettyjä 
ehtoja. 

3. Sopimusvaltiot, jotka eivät aseta rikoksen 
johdosta tapahtuvan luovuttamisen ehdoksi 
sopimuksen olemassaoloa, tunnustavat kes-
kenään kyseiset rikokset sellaisiksi rikoksiksi, 
joiden johdosta rikoksentekijä voidaan luo-
vuttaa, pyynnön vastaanottavan valtion lain-
säädännössä säädettyjen ehtojen mukaisesti. 

4. Sopimusvaltioiden välistä rikoksen joh-
dosta tapahtuvaa luovuttamista varten kysei-
set rikokset katsotaan tehdyn niiden tekopai-
kan lisäksi myös sellaisten valtioiden alueel-
la, joiden edellytetään ulottavan lainkäyttö-
valtansa kyseisiin rikoksiin 4 artiklan mukai-
sesti. 

5. Jos rikoksen johdosta tapahtuvaa luovut-
tamista koskeva pyyntö esitetään 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun rikoksen osalta, eikä 
pyynnön vastaanottanut sopimusvaltio luovu-
ta eikä aio luovuttaa rikoksentekijää hänen 
kansalaisuutensa perusteella, kyseinen valtio 
ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin saat-
taakseen tapauksen toimivaltaisten viran-
omaistensa käsiteltäväksi syytteen nostamista 
varten. 

 
6 artikla 

1. Sopimusvaltiot antavat toisilleen mahdol-

offence has been committed by one of its na-
tionals.  

4. The present Protocol does not exclude 
any criminal jurisdiction exercised in accor-
dance with internal law. 

 
Article 5 

1. The offences referred to in article 3, 
paragraph 1, shall be deemed to be included 
as extraditable offences in any extradition 
treaty existing between States Parties and 
shall be included as extraditable offences in 
every extradition treaty subsequently con-
cluded between them, in accordance with the 
conditions set forth in such treaties.  

2. If a State Party that makes extradition 
conditional on the existence of a treaty re-
ceives a request for extradition from another 
State Party with which it has no extradition 
treaty, it may consider the present Protocol to 
be a legal basis for extradition in respect of 
such offences. Extradition shall be subject to 
the conditions provided by the law of the re-
quested State.  

 
 
3. States Parties that do not make extradi-

tion conditional on the existence of a treaty 
shall recognize such offences as extraditable 
offences between themselves subject to the 
conditions provided by the law of the re-
quested State. 

 
4. Such offences shall be treated, for the 

purpose of extradition between States Parties, 
as if they had been committed not only in the 
place in which they occurred but also in the 
territories of the States required to establish 
their jurisdiction in accordance with article 4. 

 
5. If an extradition request is made with re-

spect to an offence described in article 3, 
paragraph 1, and the requested State Party 
does not or will not extradite on the basis of 
the nationality of the offender, that State 
shall take suitable measures to submit the 
case to its competent authorities for the pur-
pose of prosecution.  

 
 
 

Article 6 
1. States Parties shall afford one another 
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lisimman laajaa apua rikostutkinnan, rikosoi-
keudenkäynnin tai rikoksen johdosta tapahtu-
vaa luovuttamista koskevan menettelyn yh-
teydessä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten osalta, mukaan luettuna apu niiden 
käytettävissä olevien oikeudenkäynnissä tar-
vittavien todisteiden saamiseksi. 

2. Sopimusvaltiot täyttävät tämän artiklan 1 
kohdan mukaiset velvoitteensa niiden välillä 
mahdollisesti voimassa olevien sopimusten 
tai muiden järjestelyjen mukaisesti. Jollei so-
pimusvaltioiden välillä ole tällaisia sopimuk-
sia tai järjestelyjä, ne antavat toisilleen apua 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. 

 
 

7 artikla 
Jollei sopimusvaltioiden kansallisesta lain-

säädännöstä muuta johdu, ne: 
a) ryhtyvät toimenpiteisiin mahdollistaak-

seen tarvittaessa seuraavien takavarikoinnin 
ja menetetyksi tuomitsemisen: 

i) tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten 
tekemiseen tai niiden helpottamiseen käytetyt 
esineet, kuten tarvikkeet, varat ja muut väli-
neet; 

ii) näiden rikosten tuottama hyöty; 
b) toteuttavat toisen sopimusvaltion esittä-

män pyynnön, joka koskee a alakohdassa tar-
koitettujen esineiden tai rikoksen tuottaman 
hyödyn takavarikointia tai menetetyksi tuo-
mitsemista; 

c) ryhtyvät toimenpiteisiin, joiden tarkoi-
tuksena on sulkea kyseisten rikosten tekemi-
seen käytetyt tilat väliaikaisesti tai pysyvästi. 

 
8 artikla 

1. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toi-
menpiteisiin suojellakseen tämän pöytäkirjan 
vastaisen toiminnan lapsiuhrien oikeuksia ja 
etuja kaikissa rikosoikeudenkäynnin vaiheis-
sa, erityisesti: 

a) tunnustamalla lapsiuhrien haavoittuvuu-
den ja mukauttamalla menettelytapoja siten, 
että niissä otetaan huomioon lapsiuhrien eri-
tyistarpeet, mukaan luettuna heidän erityis-
tarpeensa todistajina; 

b) antamalla lapsiuhreille tietoa heidän oi-
keuksistaan ja asemastaan, oikeudenkäynnin 
laajuudesta, ajankohdasta ja edistymisestä se-
kä heidän asiassaan annetusta päätöksestä; 

c) sallimalla kansallisen lainsäädännön oi-
keudenkäyntimenettelyä koskevien säännös-

the greatest measure of assistance in connec-
tion with investigations or criminal or extra-
dition proceedings brought in respect of the 
offences set forth in article 3, paragraph 1, 
including assistance in obtaining evidence at 
their disposal necessary for the proceedings. 

 
2. States Parties shall carry out their obliga-

tions under paragraph 1 of the present article 
in conformity with any treaties or other ar-
rangements on mutual legal assistance that 
may exist between them. In the absence of 
such treaties or arrangements, States Parties 
shall afford one another assistance in accor-
dance with their domestic law. 

 
Article 7 

States Parties shall, subject to the provi-
sions of their national law:  

(a) Take measures to provide for the sei-
zure and confiscation, as appropriate, of:  

 
(i) Goods, such as materials, assets and 

other instrumentalities used to commit or fa-
cilitate offences under the present protocol;  

 
(ii) Proceeds derived from such offences;  
(b) Execute requests from another State 

Party for seizure or confiscation of goods or 
proceeds referred to in subparagraph (a);  

 
 
(c) Take measures aimed at closing, on a 

temporary or definitive basis, premises used 
to commit such offences.  

 
Article 8 

1. States Parties shall adopt appropriate 
measures to protect the rights and interests of 
child victims of the practices prohibited un-
der the present Protocol at all stages of the 
criminal justice process, in particular by:  

(a) Recognizing the vulnerability of child 
victims and adapting procedures to recognize 
their special needs, including their special 
needs as witnesses;  

 
(b) Informing child victims of their rights, 

their role and the scope, timing and progress 
of the proceedings and of the disposition of 
their cases;  

(c) Allowing the views, needs and concerns 
of child victims to be presented and consid-
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ten mukaisesti lapsiuhrien mielipiteiden, tar-
peiden ja asioiden esittämisen ja käsittelyn 
oikeudenkäynnissä, kun on kyse heidän hen-
kilökohtaisista eduistaan; 

d) tarjoamalla asianmukaisia tukipalveluja 
lapsiuhreille koko oikeudenkäynnin ajan; 

e) suojelemalla tarvittaessa lapsiuhrien yk-
sityisyyttä ja henkilöllisyyttä ja ryhtymällä 
kansallisen lainsäädännön mukaisiin toimen-
piteisiin estääkseen sellaisten tietojen asiat-
toman levittämisen, joiden perusteella lap-
siuhrit voitaisiin tunnistaa; 

f) varmistamalla tarvittaessa, että lapsiuhre-
ja sekä heidän perheitään ja heidän puoles-
taan todistavia henkilöitä suojellaan uhkauk-
silta ja kostotoimenpiteiltä; 

g) välttämällä tarpeetonta viivästystä tuo-
mioiden antamisessa ja sellaisten määräysten 
tai päätösten täytäntöönpanossa, joilla myön-
netään korvauksia lapsiuhreille. 

2. Sopimusvaltiot varmistavat, että epävar-
muus uhrin tosiasiallisesta iästä ei estä rikos-
tutkinnan aloittamista, mukaan luettuna tut-
kinta uhrin iän selvittämiseksi. 

 
3. Sopimusvaltiot varmistavat, että tässä 

pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten uhreiksi 
joutuneita lapsia kohdellaan rikosoikeusjär-
jestelmässä siten, että lapsen etu otetaan ensi-
sijaisesti huomioon. 

 
4. Sopimusvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin 

varmistaakseen asianmukaisen koulutuksen, 
erityisesti oikeudellisen ja psykologisen kou-
lutuksen tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen ri-
kosten uhrien parissa työskenteleville henki-
löille. 

5. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarvittaessa toi-
menpiteisiin suojellakseen niiden henkilöiden 
ja/ tai järjestöjen turvallisuutta ja koskemat-
tomuutta, jotka työskentelevät kyseisten ri-
kosten uhrien ehkäisemisen ja/ tai suojelun ja 
kuntouttamisen parissa. 

6. Minkään tämän artiklan määräyksen ei 
katsota rajoittavan syytetyn oikeutta oikeu-
denmukaiseen ja puolueettomaan oikeuden-
käyntiin tai olevan ristiriidassa sen kanssa. 

 
9 artikla 

1. Sopimusvaltiot hyväksyvät tai täydentä-
vät ja panevat täytäntöön lakeja, hallinnollisia 
toimenpiteitä ja sosiaalipoliittisia toimintape-
riaatteita ja ohjelmia sekä levittävät niistä tie-

ered in proceedings where their personal in-
terests are affected, in a manner consistent 
with the procedural rules of national law;  

 
(d) Providing appropriate support services 

to child victims throughout the legal process;  
(e) Protecting, as appropriate, the privacy 

and identity of child victims and taking 
measures in accordance with national law to 
avoid the inappropriate dissemination of in-
formation that could lead to the identification 
of child victims;  

(f) Providing, in appropriate cases, for the 
safety of child victims, as well as that of their 
families and witnesses on their behalf, from 
intimidation and retaliation;  

(g) Avoiding unnecessary delay in the dis-
position of cases and the execution of orders 
or decrees granting compensation to child 
victims.  

2. States Parties shall ensure that uncer-
tainty as to the actual age of the victim shall 
not prevent the initiation of criminal investi-
gations, including investigations aimed at es-
tablishing the age of the victim.  

3. States Parties shall ensure that, in the 
treatment by the criminal justice system of 
children who are victims of the offences de-
scribed in the present Protocol, the best inter-
est of the child shall be a primary considera-
tion.  

4. States Parties shall take measures to en-
sure appropriate training, in particular legal 
and psychological training, for the persons 
who work with victims of the offences pro-
hibited under the present Protocol. 

 
5. States Parties shall, in appropriate cases, 

adopt measures in order to protect the safety 
and integrity of those persons and/or organi-
zations involved in the prevention and/or 
protection and rehabilitation of victims of 
such offences.  

6. Nothing in the present article shall be 
construed to be prejudicial to or inconsistent 
with the rights of the accused to a fair and 
impartial trial. 

 
Article 9 

1. States Parties shall adopt or strengthen, 
implement and disseminate laws, administra-
tive measures, social policies and pro-
grammes to prevent the offences referred to 
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toa ehkäistäkseen tässä pöytäkirjassa tarkoi-
tettuja rikoksia. Erityistä huomiota kiinnite-
tään sellaisten lasten suojeluun, jotka ovat eri-
tyisen alttiita tällaiselle toiminnalle. 

2. Sopimusvaltiot edistävät koko väestön, 
myös lasten, tietoisuutta tässä pöytäkirjassa 
tarkoitettuja rikoksia ehkäisevistä toimenpi-
teistä ja näiden rikosten haitallisista seurauk-
sista tiedottamalla niistä asianmukaisin kei-
noin ja järjestämällä koulutusta. Täyttäessään 
tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan sopi-
musvaltiot kannustavat yhteiskuntaa, erityi-
sesti lapsia ja lapsiuhreja, osallistumaan täl-
laisiin tiedotus- ja koulutusohjelmiin, myös 
kansainvälisellä tasolla. 

 
3. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin mah-

dollisiin toimenpiteisiin varmistaakseen kai-
ken asianmukaisen avun kyseisten rikosten 
uhreille, mukaan luettuna uhrien uudelleen 
sopeuttamien yhteiskuntaan sekä ruumiillinen 
ja henkinen kuntoutus. 

4. Sopimusvaltiot varmistavat, että kaikilla 
tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten lap-
siuhreilla on mahdollisuus turvautua asian-
mukaiseen menettelyyn, jonka avulla he voi-
vat ilman syrjintää hakea vahingonkorvausta 
rikoksista laillisesti vastuussa olevilta henki-
löiltä. 

5. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toi-
menpiteisiin kieltääkseen tehokkaasti tässä 
pöytäkirjassa tarkoitettuihin rikoksiin kannus-
tavan aineiston tuottamisen ja levittämisen. 

 
 

10 artikla 
1. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarvit-

taviin toimenpiteisiin vahvistaakseen kan-
sainvälistä yhteistyötä sellaisten monenvälis-
ten, alueellisten ja kahdenvälisten järjestely-
jen avulla, joiden tarkoituksena on lasten 
myyntiin, lapsiprostituutioon, lapsipornogra-
fiaan ja lapsiin kohdistuvaan seksiturismiin 
liittyvistä teoista vastuussa olevien henkilöi-
den tekojen ehkäiseminen, paljastaminen ja 
tutkinta sekä näiden henkilöiden syyttäminen 
ja rankaiseminen. Sopimusvaltiot edistävät 
myös viranomaistensa, kansallisten ja kan-
sainvälisten kansalaisjärjestöjen sekä kan-
sainvälisten järjestöjen välistä kansainvälistä 
yhteistyötä ja toiminnan yhteensovittamista. 

2. Sopimusvaltiot edistävät kansainvälistä 
yhteistyötä auttaakseen lapsiuhreja toipumaan 

in the present Protocol. Particular attention 
shall be given to protect children who are es-
pecially vulnerable to such practices.  

 
2. States Parties shall promote awareness in 

the public at large, including children, 
through information by all appropriate 
means, education and training, about the pre-
ventive measures and harmful effects of the 
offences referred to in the present Protocol. 
In fulfilling their obligations under this arti-
cle, States Parties shall encourage the partici-
pation of the community and, in particular, 
children and child victims, in such informa-
tion and education and training programmes, 
including at the international level.  

3. States Parties shall take all feasible 
measures with the aim of ensuring all appro-
priate assistance to victims of such offences, 
including their full social reintegration and 
their full physical and psychological recov-
ery.  

4. States Parties shall ensure that all child 
victims of the offences described in the pre-
sent Protocol have access to adequate proce-
dures to seek, without discrimination, com-
pensation for damages from those legally re-
sponsible.  

 
5. States Parties shall take appropriate 

measures aimed at effectively prohibiting the 
production and dissemination of material ad-
vertising the offences described in the pre-
sent Protocol.  

 
Article 10 

1. States Parties shall take all necessary 
steps to strengthen international cooperation 
by multilateral, regional and bilateral ar-
rangements for the prevention, detection, in-
vestigation, prosecution and punishment of 
those responsible for acts involving the sale 
of children, child prostitution, child pornog-
raphy and child sex tourism. States Parties 
shall also promote international cooperation 
and coordination between their authorities, 
national and international non-governmental 
organizations and international organizations.  

 
 
 
2. States Parties shall promote international 

cooperation to assist child victims in their 
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ruumiillisesti ja henkisesti, sopeutumaan uu-
delleen yhteiskuntaan ja palaamaan kotimaa-
hansa. 

3. Sopimusvaltiot pyrkivät vahvistamaan 
kansainvälistä yhteistyötä puuttuakseen niihin 
perimmäisiin syihin, kuten köyhyyteen ja olo-
jen kehittymättömyyteen, jotka osaltaan altis-
tavat lapsia lasten myynnille, lapsiprostituuti-
olle, lapsipornografialle ja lapsiin kohdistu-
valle seksiturismille. 

4. Sopimusvaltiot, joilla on mahdollisuus 
siihen, antavat taloudellista, teknistä tai muu-
ta apua olemassaolevien monenvälisten, alu-
eellisten, kahdenvälisten tai muiden ohjelmi-
en kautta. 

 
11 artikla 

Mikään tässä pöytäkirjassa ei vaikuta mää-
räyksiin, jotka voivat paremmin edistää lap-
sen oikeuksien toteutumista, ja joita voi olla: 

 
a) sopimusvaltion lainsäädännössä; 
b) sopimusvaltiota sitovassa kansainvälises-

sä oikeudessa. 
 

12 artikla 
1. Kukin sopimusvaltio antaa kahden vuo-

den kuluessa siitä, kun tämä pöytäkirja on tul-
lut sen osalta voimaan, lapsen oikeuksien 
komitealle raportin, johon sisältyy perusteel-
liset tiedot toimenpiteistä, joihin sopimusval-
tio on ryhtynyt pöytäkirjan määräysten täy-
täntöönpanemiseksi. 

2. Annettuaan perusteellisen raporttinsa so-
pimusvaltio sisällyttää mahdolliset pöytäkir-
jan täytäntöönpanoa koskevat lisätiedot niihin 
raportteihin, joita se antaa lapsen oikeuksien 
komitealle yleissopimuksen 44 artiklan mu-
kaisesti. Muut pöytäkirjan sopimusvaltiot an-
tavat raportin joka viides vuosi. 

 
 
3. Lapsen oikeuksien komitea voi pyytää 

sopimusvaltioilta tämän pöytäkirjan täytän-
töönpanoon liittyviä lisätietoja. 

 
 

13 artikla 
1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoit-

tamista varten kaikille valtioille, jotka ovat 
yleissopimuksen osapuolia tai ovat allekirjoit-
taneet sen. 

2. Tämä pöytäkirja on ratifioitava, ja se on 

physical and psychological recovery, social 
reintegration and repatriation.  

 
3. States Parties shall promote the strength-

ening of international cooperation in order to 
address the root causes, such as poverty and 
underdevelopment, contributing to the vul-
nerability of children to the sale of children, 
child prostitution, child pornography and 
child sex tourism.  

4. States Parties in a position to do so shall 
provide financial, technical or other assis-
tance through existing multilateral, regional, 
bilateral or other programmes.  

 
 

Article 11 
Nothing in the present Protocol shall affect 

any provisions that are more conducive to the 
realization of the rights of the child and that 
may be contained in:  

(a) The law of a State Party;  
(b) International law in force for that State.  
 
 

Article 12 
1. Each State Party shall, within two years 

following the entry into force of the present 
Protocol for that State Party, submit a report 
to the Committee on the Rights of the Child 
providing comprehensive information on the 
measures it has taken to implement the provi-
sions of the Protocol.  

2. Following the submission of the com-
prehensive report, each State Party shall in-
clude in the reports they submit to the Com-
mittee on the Rights of the Child, in accor-
dance with article 44 of the Convention, any 
further information with respect to the im-
plementation of the present Protocol. Other 
States Parties to the Protocol shall submit a 
report every five years.  

3. The Committee on the Rights of the 
Child may request from States Parties further 
information relevant to the implementation of 
the present Protocol.  

 
Article 13 

1. The present Protocol is open for signa-
ture by any State that is a party to the Con-
vention or has signed it. 

 
2. The present Protocol is subject to ratifi-
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avoinna liittymistä varten kaikille valtioille, 
jotka ovat yleissopimuksen osapuolia tai ovat 
allekirjoittaneet sen. Ratifioimis- tai liitty-
miskirjat talletetaan Yhdistyneiden kansakun-
tien pääsihteerin huostaan. 

 
14 artikla 

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen 
kuukauden kuluttua kymmenennen ratifioi-
mis- tai liittymiskirjan tallettamisesta. 

2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka rati-
fioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen 
voimaantulon jälkeen, pöytäkirja tulee voi-
maan yhden kuukauden kuluttua siitä päiväs-
tä, jona kyseinen valtio on tallettanut ratifi-
oimis- tai liittymiskirjansa. 

 
15 artikla 

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän pöytä-
kirjan milloin tahansa antamalla siitä kirjalli-
sen ilmoituksen Yhdistyneiden kansakuntien 
pääsihteerille, joka sen jälkeen ilmoittaa irti-
sanomisesta muille yleissopimuksen sopi-
musvaltioille ja kaikille yleissopimuksen al-
lekirjoittaneille valtioille. Irtisanominen tulee 
voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päiväs-
tä, jona pääsihteeri on ottanut ilmoituksen 
vastaan. 

2. Irtisanominen ei vapauta sopimusvaltiota 
sen tähän pöytäkirjaan perustuvista velvoit-
teista sellaisten rikosten osalta, jotka tehdään 
ennen irtisanomisen voimaantulopäivää. Irti-
sanominen ei myöskään millään tavalla vai-
kuta sellaisen asian käsittelyn jatkamiseen, 
joka on lapsen oikeuksien komitean käsiteltä-
vänä jo ennen irtisanomisen voimaantulopäi-
vää. 

 
 
 

16 artikla 
1. Sopimusvaltio voi ehdottaa pöytäkirjan 

muutosta ja tallettaa muutosehdotuksen Yh-
distyneiden kansakuntien pääsihteerin huos-
taan. Tämän jälkeen pääsihteeri toimittaa 
muutosehdotuksen sopimusvaltioille ja pyy-
tää niitä ilmoittamaan, kannattavatko ne so-
pimusvaltioiden kokouksen koolle kutsumista 
muutosehdotuksen käsittelyä ja siitä äänestä-
mistä varten. Mikäli neljän kuukauden kulu-
essa muutosehdotuksen toimittamisesta vä-
hintään yksi kolmasosa sopimusvaltioista 
kannattaa kokouksen koolle kutsumista, pää-

cation and is open to accession by any State 
that is a party to the Convention or has 
signed it. Instruments of ratification or acces-
sion shall be deposited with the Secretary- 
General of the United Nations.  

 
Article 14 

1. The present Protocol shall enter into 
force three months after the deposit of the 
tenth instrument of ratification or accession.  

2. For each State ratifying the present Pro-
tocol or acceding to it after its entry into 
force, the Protocol shall enter into force one 
month after the date of the deposit of its own 
instrument of ratification or accession.  

 
 

Article 15 
1. Any State Party may denounce the pre-

sent Protocol at any time by written notifica-
tion to the Secretary- General of the United 
Nations, who shall thereafter inform the other 
States Parties to the Convention and all 
States that have signed the Convention. The 
denunciation shall take effect one year after 
the date of receipt of the notification by the 
Secretary-General.  

 
2. Such a denunciation shall not have the 

effect of releasing the State Party from its ob-
ligations under the present Protocol in regard 
to any offence that occurs prior to the date on 
which the denunciation becomes effective. 
Nor shall such a denunciation prejudice in 
any way the continued consideration of any 
matter that is already under consideration by 
the Committee on the Rights of the Child 
prior to the date on which the denunciation 
becomes effective.  

 
Article 16 

1. Any State Party may propose an 
amendment and file it with the Secretary-
General of the United Nations. The Secre-
tary-General shall thereupon communicate 
the proposed amendment to States Parties 
with a request that they indicate whether they 
favour a conference of States Parties for the 
purpose of considering and voting upon the 
proposals. In the event that, within four 
months from the date of such communica-
tion, at least one third of the States Parties 
favour such a conference, the Secretary-
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sihteeri kutsuu kokouksen koolle Yhdistynei-
den kansakuntien alaisuudessa. Kokouksessa 
läsnäolevien ja äänestävien sopimusvaltioiden 
enemmistöllä hyväksytty muutos toimitetaan 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 
hyväksyttäväksi. 

2. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti hy-
väksytty muutos tulee voimaan, kun yleisko-
kous on hyväksynyt sen ja kun sopimusvalti-
oiden kahden kolmasosan enemmistö on hy-
väksynyt sen. 

3. Kun muutos tulee voimaan, se sitoo niitä 
sopimusvaltioita, jotka ovat hyväksyneet sen, 
ja muita sopimusvaltioita sitovat edelleen tä-
män pöytäkirjan määräykset ja näiden sopi-
musvaltioiden aiemmin hyväksymät muutok-
set. 

 
17 artikla 

1. Tämä pöytäkirja, jonka arabian-, englan-
nin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjän-
kieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, 
talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien arkis-
toon. 

2. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri 
toimittaa tämän pöytäkirjan oikeaksi todiste-
tut jäljennökset kaikille yleissopimuksen so-
pimusvaltioille ja kaikille yleissopimuksen al-
lekirjoittaneille valtioille. 
 

General shall convene the conference under 
the auspices of the United Nations. Any 
amendment adopted by a majority of States 
Parties present and voting at the conference 
shall be submitted to the General Assembly 
of the United Nations for approval.  

2. An amendment adopted in accordance 
with paragraph 1 of the present article shall 
enter into force when it has been approved by 
the General Assembly and accepted by a 
two-thirds majority of States Parties.  

3. When an amendment enters into force, it 
shall be binding on those States Parties that 
have accepted it, other States Parties still be-
ing bound by the provisions of the present 
Protocol and any earlier amendments they 
have accepted.  

 
Article 17 

1. The present Protocol, of which the Ara-
bic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be 
deposited in the archives of the United Na-
tions.  

2. The Secretary-General of the United Na-
tions shall transmit certified copies of the 
present Protocol to all States Parties to the 
Convention and all States that have signed 
the Convention. 
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