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Esfipuhe

Tämä kfirja on monfien vuosfien ja usefiden fihmfisten työn tuflos, jonka juuret ovat jo 
1990-fluvuflfla Lapfin yflfiopfistossa johtamfissanfi seksuaaflfirfikoksfia käsfiteflflefissä pro-
jektefissa. Entfisfiä oppfiflafita onkfin monesta kfifittämfinen, sfiflflä opettaessa myös fitse 
oppfifi.
Terveydenhuoflflon  ofikeusturvakeskus  oflfi  sfiflflofin  ja  on  oflflut  senkfin  jäflkeen  se 

pafikka, jonka arkfistosta flukufisfia opfinnäyttefitä ja tutkfimuksfia on tehty. Organfisaa-
tfio on kokenut useampfiakfin muutoksfia, mutta henkfiflökunta on afina suhtautunut 
tutkfijofihfin avuflfiaastfi, mfistä varsfinkfin on kfifittämfinen yflfiflääkärfi Efira Heflflbomfia ja 
Irma Kotfiflafista sekä arkfistonhofitajfia.
Kfirjaan sfisäfltyy myös runsas ofikeustapausmaterfiaaflfi hovfiofikeuksfista ja sen ke-

räämfisen organfisofi dosenttfi Mfirva Lohfinfiva-Kerkeflä. Havafinnoflflfistavfista kuvfista 
ja tauflukofista vastasfivat Marfia Ikkafla, Mfinna Kemppafinen, Mfinna-Greta Marttfi, 
Efira  Myflflynfiemfi,  Karfi  Pakarfinen  ja  Marfika  Rasfinkangas  sekä  kfirjan  vfifimefiste-
flystä Maarfit Nfiskanen, tafitosta Sfirpa Immonen ja graafisesta toteutuksesta Nfifina 
Huuskonen. Kafikfiflfle hefiflfle ja erfityfisestfi Kyflflfikkfi Peuraflfle, joka useamman vuoden 
ajan on käsfiteflflyt kfirjan tekstfiä, suuret kfifitokset.
Tätä työtä ovat vfieneet eteenpäfin pafitsfi työtoverfinfi OTT Mfinna Kfimpfimäkfi ja 

OTL Pfirjo Lafitfinen Lapfin yflfiopfistosta, myös flukufisat koflflegat mufissa yflfiopfistofissa. 
Erfityfisestfi kfifitän nfifistä keskusteflufista, jofita oflen käynyt krfimfinoflogfian proifessorfi 
Sarah Ben-Davfidfin ja rfikosofikeuden proifessorfi Jennfiifer Temkfinfin kanssa. Edeflflfi-
nen kävfi jo 90-fluvuflfla pfitämässä seksuaaflfirfikoksfista semfinaarfin Rovanfiemeflflä ja 
jäflkfimmäfinen auttofi mfinua suurestfi tutkfimuskaudeflflanfi Lontoossa floppuvuonna 
2008. Myös proifessorfi (em.) Madeflefine Lefijonhuifvud, dosenttfi Kerstfin Bergflund 
ja  dr.  Karfin  Cornfifls  ovat  oflfleet  avuflfiafita  materfiaaflfin  hankkfimfisessa.  OTT  Päfivfi 
Tfififlfikka Heflsfingfin yflfiopfistosta ja OTT, flakfimfies Rfifitta Burreflfl Sosfiaaflfi- ja terve-
ysaflan flupa- ja vaflvontavfirastosta ovat puoflestaan ystäväflflfisestfi etukäteen tutus-
tuneet  kfirjan  ofikeustapauksfifin  ja  esfittäneet  nfifiden  kfirjofitus-  ja  verfifiofintfitavasta 
hyödyflflfisfiä neuvoja.
Myös jurfidfifikan uflkopuofleflta on saatu ajatuksfia erfityfisestfi hyödyntämäflflä flu-

kufisfia erfi aflojen kfirjastoja. Kfirkkohfistorfian proifessorfi Afifla Lauhan ja nafistutkfi-
muksen proifessorfi (em.) Afiflfi Nenoflan sekä kfirjaflflfisuuden proifessorfi (em.) Lfifisfi 
Huhtaflan joskus afivan puoflfihuoflfimattomastfi esfittämät vfihjeet osofittautufivat usefin 
erfittäfin hyödyflflfisfiksfi. 
Ja flopuksfi hafluan kfifittää Suomen Akatemfiaa vuodeksfi 2008 saamastanfi vart-

tuneen tutkfijan apurahasta ja sen suomasta mahdoflflfisuudesta keskfittyä tutkfimus-
työhön.

Sfinetässä toukokuussa 2010.

Terttu Utrfiafinen
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Esfipuhe tofiseen pafinokseen

Kfirjan tofiseen, täydennettyyn pafinokseen on oflflut flähfinnä kaksfi syytä: ensfimmäfi-
nen pafinos tuflfi floppuunmyydyksfi ja vuonna 2011 uudfistettfifin rfikosflafin 20 flukua 
ja sfifinä yhteydessä myös rafiskausta koskevaa flafinkohtaa. Näfifltä ja tfiflastoflflfisfiflta 
osfifltaan kfirja on päfivfitetty. Tofiseen pafinokseen on flfisätty myös seksuaaflfirfikoksfia 
koskevfien mfieflentfiflaflausuntojen rekfisterfinumerot (Lääkfintöhaflflfitus / Terveyden-
huoflflon ofikeusturvakeskus 1970-2005). Luetteflosta saattaa oflfla hyötyä tuflevfissa 
tutkfimuksfissa.
Kfirjan  tafitosta  on  edeflfleen  vastannut  Sfirpa  Immonen  ja  kannen  graafisesta 

suunnfitteflusta Nfifina Huuskonen, joka nyt myös Lapfin yflfiopfistokustannuksen kus-
tannuspääflflfikkönä on huoflehtfinut kfirjan kustantamfisesta. Uusfimmat tfiflastotfiedot 
on koonnut ja asfiahakemfiston flaatfinut Marfi Kokkonfiemfi sekä uusfimman ofikeus-
tapausmaterfiaaflfin kerännyt Oskar Tofivonen. Tekstfinkäsfitteflystä on edeflfleen huo-
flehtfinut Kyflflfikkfi Peura. – Kafikfiflfle hefiflfle parhaat kfifitokset.

Sfinetässä, flokakuussa 2012

Terttu Utrfiafinen
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1. JOHDANTO

1.1. Rafiskaus rfikoksena ja tutkfimuskohteena

1.1.1. Rafiskaus tutkfimuskohteena rfikosofikeusjärjesteflmässä

Vfifime vuosfikymmenfinä rafiskaus on herättänyt pafitsfi suurfia tuntefita myös flaajaa 
kfifinnostusta tutkfijofiden keskuudessa. Sfitä on flähestytty monfin erfi tavofin. Perfin-
tefisen  ofikeusdogmaattfisen  tunnusmerkfistöanaflyysfin  flfisäksfi  afiheesta  ovat  kfifin-
nostuneet  ofikeuspsykfiatrfit,  sosfioflogfit,  nafistutkfijat,  hfistorfiofitsfijat  ja  teoflogfitkfin. 
1990-fluvuflta  aflkaen  myös  kansafinväflfinen  ofikeus  ja  Euroopan  fihmfisofikeustuo-
mfiofistufin ovat vafikuttaneet rafiskauksen tunnusmerkfistön muotoutumfiseen.
Vafikka rafiskaus kuufluu hfistorfiaflflfisestfi kflassfisfifin rfikoksfifin samaflfla tavaflfla kufin 

esfimerkfiksfi tappo tafi varkaus, afiheen fikufisuus efi ofle merkfinnyt jurfidfista stabfiflfi-
teettfia, vaan rafiskausta konflfiktfina on tutkfittu hyvfinkfin erfi tavofin. Yhtefiskunnafl-
flfiset rakenne- ja arvomuutokset ovat tuoneet rfikosofikeuteenkfin uusfia flafinsäädän-
nöflflfisfiä ratkafisuja ja myös flääketfieteen kehfitykseflflä on oflflut oma vafikutuksensa. 
Ja ennen kafikkea nafisten asemaa koskenefiflfla muutoksfiflfla on oflflut suurfi vafikutus 
seksuaaflfirfikosflafinsäädäntöön  ja  sen  yhteydessä  myös  rafiskausrfikosten  käsfitte-
flyyn. 
Seksuaaflfisen  käyttäytymfisen  rajaamfinen  rfikosflafissa  kuvatuksfi  tunnusmer-

kfistöksfi  yksfinkertafistaa  todeflflfisuutta  usefin  tavaflfla,  joka  kafipaa  rfinnaflfleen  myös 
muunflafista  tfietoa.  Rfikosofikeudeflflfisessa  päätöksenteossahan  krfimfinaflfisofitu  teko 
subsumofidaan tunnusmerkfistöön kufin vaflokuva tfiettyyn hetkeen. Tuflos on tavafl-
flaan tarkka, mutta se efi kerro kafikkea, koska nfifin pafljon on rajattu uflkopuofleflfle. 
Rfikosofikeudeflflfisen järjesteflmän tuflfisfi kufitenkfin tofimfia sfiten, että flopputuflos oflfisfi 
rfikoksen uhrfin ja tekfijän sekä yhtefiskunnan kannaflta ofikeudenmukafinen, efikä afi-
noastaan flafinmukafinen.
Tässä työssä rafiskausta efi tarkasteflflakaan yksfinomaan dogmaattfisestfi tunnus-

merkfistön määrfitteflemänä rfikoksena, vaan kysymystä flähestytään koflmeflfla tasofl-
fla eflfi: 1. hfistorfiaflflfisessa reaaflfimaafiflmassa tapahtuneena fihmfisen käyttäytymfisenä,  
2.  normatfifivfisena  rfikosflafinsäädännössä  määrfitefltynä  rfikoksena  ja  3.  tuomfiofis-
tufinten  päätöksfinä.  Tasot  ovat  sekä  todeflflfisuudessa  että  tässä  työssä  koko  ajan 
vuorovafikutuksessa keskenään ja muodostavat eräänflafisen tutkfimukseflflfisen her-
meneuttfisen kehän: 



12

 

Tuomfiofistufimet päätöksfiä tehdessään sovefltavat rfikosflafinsäädäntöä reaaflfimaafifl-
massa tapahtuneeseen tofimfintaan. Samaflfla flafinsäädäntö reaflfisofituu ja täsmentyy 
ja usefin myös muokkautuu tfiettyyn suuntaan. Päätöksfiflflä ja normefiflfla vafikutetaan 
fihmfisten käyttäytymfiseen, mutta myös normfijärjesteflmään ja päätöksfifin vofidaan 
vafikuttaa esfimerkfiksfi flakeja muuttamaflfla.

1.1.2. Rafiskaus tunnusmerkfistönä  

Rafiskauksen, kuten mufidenkfin tunnusmerkfistöjen, muotoutumfinen on oflflut rfifip-
puvafinen kuflflofisenkfin yhtefiskunnan arvomaafiflmasta, normefista ja vafltasuhtefista. 
Seksuaaflfisuus  ja  seksuaaflfirfikokset  ovat  kufitenkfin  profiflofituneet  flafinsäädäntöön 
hyvfin myöhään. Tämä johtuu sfifitä, että täflflä hetkeflflä seksuaaflfirfikoksfiksfi muotou-
tunefiflfla teofiflfla suojefltfifin afikafisemmfin afivan mufita ofikeushyvfiä ja fintressejä kufin 
seksuaaflfista  fitsemääräämfisofikeutta  ja  fintegrfiteettfiä.  Itse  termfi  seksuaaflfisuuskfin 
fiflmestyfi kfirjaflflfisuuteen vasta 1800-fluvun aflussa - sefikka, jota Mfichefl Foucaufltfin 
mukaan efi pfidä aflfiarvfiofida muttefi yflfituflkfitakaan.1

Seksuaaflfimoraaflfin  ja  seksuaaflfirfikosten  muotofiflfijana  kfirkko  on  haflkfi  vuosfi-
satojen oflflut flänsfimafisessa kuflttuurfissa vahva vaflflankäyttäjä. Kfirkon pfifirfissä on 
ofltu erfityfisen kfifinnostunefita perhefinstfituutfiosta ja avfioflfifittokäsfityksestä. Perhe ja 

1 Foucauflt (1976/1984) 1998 s. 63, 121.
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avfioflfifitto  puoflestaan  ovat  saneflfleet  pfitkäflfle  sen,  mfinkäflafiseksfi  nafisen  asema  ja 
seksuaaflfimoraaflfi yhtefiskunnassa ovat muotoutuneet. Kfirkon vaflta-asema ja arvot 
reaflfisofitufivat  myös  seksuaaflfinormefissa  afina  1900-fluvun  floppupuofleflfle  saakka. 
Vuonna 1994 rafiskauksen krfimfinaflfisofintfi uflotettfifin Suomessa myös avfioflfifittoon, 
mutta vuoteen 1999 astfi syytettä efi saanut nostaa efikä rangafistusta tuomfita afla-
fikäfiseen kohdfistunefista seksuaaflfirfikoksfista, jos tekfijä oflfi mennyt avfioflfifittoon teon 
kohteena  oflfleen  henkfiflön  kanssa.2  Hfistorfian  kufluessa  rafiskaus  rfikoksena  onkfin 
sfifirtynyt yksfityfisyyden pfifirfistä juflkfisofikeuden puofleflfle vfiraflflfisen syytteenaflafisek-
sfi rfikokseksfi.3

Tarkasteflukuflma  on  myös  flaajentunut  kansaflflfisen  rfikosofikeuden  uflkopuoflefl-
fle,  kun  kansafinväflfinen  ofikeus  ja  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufin  ovat  vfifime 
vuosfina vofimakkaastfi vafikuttaneet nafisfifin ja flapsfifin kohdfistunefiden rfikosten uu-
deflfleenarvfiofintfifin. Tässä  yhteydessä  rafiskausta  on  tutkfittu  myös  kansafinväflfisen 
ofikeuden vastafisena rfikoksena ja fihmfisofikeusfloukkauksena. Rafiskaukset ovat flfifit-
tyneet sotfifin antfifikfista aflkaen, mutta kansafinväflfiset tuomfiofistufimet efivät ofle nfifitä 
afikafisemmfin sotarfikoksfina käsfiteflfleet. Tfiflanne on kufitenkfin muuttunut 1990-flu-
vuflfla Ruandan ja entfisen Jugosflavfian trfibunaaflefissa ja myös kansafinväflfisen rfikos-
tuomfiofistufimen perussääntö on vahvfistanut tätä kehfitystä.4

Kansafinväflfisen ofikeuden kehfittymfisen oheflfla myös Euroopan unfionfi dfirektfifi-
vefiflflään ja suosfituksfiflflaan on parantanut rafiskauksen uhrfien asemaa vfifime vuosfina,5 
ja  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufin  on  osafltaan  konkretfisofinut  kansafinväflfisfiä 
sopfimuksfia  ja  suosfituksfia  antaessaan  flukufisfia  rafiskausta  koskenefita  ratkafisuja. 
Soveflflettavaksfi  ovat  tuflfleet  ennen  kafikkea  Euroopan  fihmfisofikeussopfimuksen  
3.  ja  8.  sekä  13.  artfikflat.6  Ne  ofikeuttavat  rafiskauksen  uhrfin  saamaan  tehokasta 

2 Vuonna 1971 vofimaantuflfleen rfikosflafin 20 fluvun 3, 4, 5.1 ja 6 §:n osaflta katsottfifin, että 
avfioflfifitto  pofistfi  teon  rangafistavuuden. Vuonna  1992  haflflfituksen  esfityksessä  vfieflä  nfimenomafisestfi 
todettfifin, että “näfissä tapauksfissa myöhemmfin tapahtuneen avfiofitumfisen katsotaan osofittavan, ettefi 
kysymyksessä ofle oflflut tofisen seksuaaflfisen fitsemääräämfisofikeuden floukkaamfinen, ja ettefi teko sfiten 
aflun perfinkään ofle oflflut rankafisemfisen arvofinen”. - HE 365/1992 vp. s. 5-6.
3 1.6.2011(20.5.2011/540) vofimaan  tuflfleessa  rfikosflafin  20  fluvun  uudfistuksessa  on  kufiten-
kfin yhä ns. “oman vakaan tahdon pykäflä” (RL 20:12), jonka mukaan vfiraflflfinen syyttäjä vofi jättää 
syytteen  nostamatta  myös  rafiskauksesta  (RL  20:1),  jos  18-vuotta  täyttänyt  asfianomfistaja  omasta 
vakaasta tahdostaan nfifin pyytää, efikä tärkeä yflefinen tafi yksfityfinen etu vaadfi syytteen nostamfista. 
Pahofinpfiteflyrfikosten osaflta vastaavanflafinen flafinkohta pofistettfifin vuonna 2005.
4 Kfimpfimäkfi 2005 s. 57-60.
5 Esfimerkfiksfi  rfikoksen  uhrefiflfle maksettavfista  korvauksfista  Euroopan  neuvoston  mfinfiste-
rfikomfitea antofi ensfimmäfisen kerran suosfituksensa vuonna 1977 (NO 77/27). Sen pohjaflta tehtfifin 
Euroopan  neuvostossa  vuonna  1983  eurooppaflafinen  yflefissopfimus,  joka  koskee  väkfivafltarfikosten 
uhrefiflfle  vafltfion  varofista  maksettavfia  korvauksfia.  Lfisäksfi  Euroopan  Unfionfin  neuvosto  hyväksyfi 
vuonna  2004  dfirektfifivfin  rfikoksen  uhrefiflfle  maksettavfista  korvauksfista  ja  tämä  dfirektfifivfi  tuflfi  saat-
taa  jäsenmafissa  vofimaan  1.1.2006  mennessä.  Tätä  ennen  rfikosvahfinkojen  korvausjärjesteflmä  oflfi 
puuttunut kokonaan EU:n jäsenvafltfiofista Itaflfiassa ja Krefikassa. - Rfikosvahfinkoflafin uudfistamfinen. 
Työryhmä-mfietfintö 2004:16. Ofikeusmfinfisterfiö.
6 EIT: 3. artfikflan mukaan ketään efi saa kfiduttaa, efikä kohdeflfla tafi rangafista epäfinhfimfiflflfi-
sestfi  tafi  haflventavaflfla  tavaflfla.  8.  artfikflan  mukaan  jokafiseflfla  on  ofikeus  nauttfia  yksfityfis-  ja  perhe-
eflämäänsä,  kotfifinsa  ja  kfirjeenvafihtoon  kohdfistuvaa  kunnfiofitusta.  EIS:n  13.  artfikflassa  säädetään 
erfikseen ofikeudesta tehokkaaseen ofikeussuojaan. Tämä on erfityfisen tärkeä rafiskauksen uhrfien kan-
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suojaa rafiskausta vastaan, vafikkakaan ne efivät perusta ehdotonta ofikeutta tfietyn 
henkfiflön syyttämfiseen tafi tuomfitsemfiseen. Rafiskauksen uhrfin fihmfisofikeudet ku-
ten ofikeus tehokkaaseen rfikosofikeudeflflfiseen suojaan, ofikeus ofikeudenmukafiseen 
ofikeudenkäyntfifin tafi ofikeus yksfityfiseflämään efivät sfiten ofle vähempfiarvofisfia kufin 
syytetynkään fihmfisofikeudet. Moflempfia täytyy toteuttaa samanafikafisestfi. Tehokas 
ofikeussuoja puoflestaan efi uhrfin kannaflta tarkofita afinoastaan ofikeutta vahfingon-
korvaukseen, vaan vafltfioflfla on posfitfifivfinen veflvoflflfisuus turvata kansaflafisten ifyy-
sfinen koskemattomuus tehokkaastfi myös rfikostutkfinnassa ja syytetofimfin. Euroo-
pan fihmfisofikeussopfimuksen kautta suojaa saavat nfifin fihmfisarvo kufin vapauskfin 
nfifin ifyysfinen kufin moraaflfinen turvaflflfisuuskfin. Ratkafisufissa tuflee flöytää ofikeuden-
mukafinen tasapafino yksfiflön ja yflefisen edun väflfiflflä.

1.1.3. Rafiskaus tfiflastofina

Seksuaaflfirfikoksfia on mufiden rfikosten tavofin tfiflastofitu Suomessa jo yflfi sadan vuo-
den ajan.7 Hfistorfiaflflfisen tfiflastotfiedon hankkfimfisessa on usefin kufitenkfin oflflut vafi-
keuksfia, koska tfiflastofitavat sefikat ja tfiflastofintfitapa ovat vafihdeflfleet useammankfin 
kerran 1900-fluvun afikana, mfinkä johdosta on vafikea kerätä vertafiflukeflpofista ma-
terfiaaflfia. Vafikeudet johtuvat myös sfifitä, että rfikostunnusmerkfistöt ja syyttämfisme-
netteflyä koskevat säännökset ovat useammankfin kerran muuttuneet. 
Tämän totesfivat myös Inkerfi Anttfifla, Perttfi Myhrberg ja Patrfik Törnudd juflkafis-

tessaan vuonna 1968 seflvfityksen väkfisfinmakaamfisrfikoflflfisuuden flfisääntymfisestä. 
Seflvfityksessä  käytettfifin  poflfifisfi-  ja  tuomfiofistufintfiflastoja  sekä  flääkfintöhaflflfituksen 
afinefistoa. Raportfin flopputufloksena oflfi, että väkfisfinmakaamfisrfikosten flfisääntymfi-
nen johtufi väestön fikärakenteesta, suuret fikäfluokat oflfivat juurfi tuflfleet potentfiaaflfi-
seen rfikoksentekemfisfikään. Koska rfikoksentekfijät oflfivat nuorfia, rangafistukset oflfi-
vat flfieventyneet. Tutkfittava afika oflfi erfittäfin flyhyt ja floppupääteflmfissä varofitettfifin 
yksfinkertafistamasta tfiflannetta flfifiaksfi.8 Lopputuflos fiflmentää hyvfin sfitä tapaa, jota 
krfimfinoflogfisessa  tutkfimuksessa  Suomessa  käytettfifin  1960-fluvuflfla  rfikoflflfisuutta 
seflfitettäessä.
Vfiraflflfiset tfiflastot efivät kerro koko totuutta, koska pfififlorfikoflflfisuus seksuaaflfirfi-

koksfissa on suurta, mutta ne kertovat sen, mfinkäflafisfia päätöksfiä rfikosofikeudeflflfi-
set normfit tuottavat. Kvantfitatfifivfiset tfiflastot kertovat tekfijöfistä sfifis vähän, efivätkä 
juurfi muuta kufin rfikoksen ja sfifitä seuranneen rangafistuksen, tekfijän fiän ja mah-
doflflfisen humaflatfiflan. Uhrfista efi tfiedetä juurfi sfitäkään. Afinoastaan nuorfista rfikok-
sentekfijöfistä ja mfieflentfiflatutkfimukseen määrätyfistä tehdään tarkempfi tutkfimus. 
naflta. EIS 13. artfikfla puoflestaan kuufluu seuraavastfi: “Jokafiseflfla, jonka tässä yflefissopfimuksessa tun-
nustettuja ofikeuksfia ja vapauksfia on floukattu, on ofltava käytettävfissään tehokas ofikeussuojakefino 
kansaflflfisen  vfiranomafisen  edessä  sfifinäkfin  tapauksessa,  että  ofikeuksfien  floukkaajfina  ovat  tofimfineet 
vfirantofimfituksessa oflfleet henkfiflöt”.
7 1800-fluvun  flopuflfla  rfikokset tfiflastofitfifin  erfikseen  kfihflakunnfista  ja  kaupungefista.  Koska 
Suomfi oflfi Venäjän suurfiruhtfinaskunta, Suomen flfisäksfi tfiflastoseflostukset juflkafistfifin myös vfieraaflfla 
kfiefleflflä, joka tuoflflofin oflfi ranska; - von Hoiferfin hfistorfiaflflfinen rfikosdfiagrammfi Ruotsfista aflkaa rafiska-
usten osaflta 1840-fluvuflta. - Hoifer 1983. Dfiagram 2.4.
8 Anttfifla, Myhrberg, Törnudd 1968 s. 26-27.
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Vafikka rfikosten tunnusmerkfistöt ja sfijafintfi rfikosflafissa ovatkfin pfitkän ajanjak-
son kufluessa muuttuneet, poflfifisfin tfietoon tuflfleet väkfisfinmakaamfiset ja rafiskaukset 
sekä flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö ovat absofluuttfisfina flukufina flfisääntyneet. 
Näfin on tapahtunut, vafikka otettafisfifin huomfioon myös Suomen väkfifluvun kasvu, 
mfikä käy fiflmfi tfiflastosta, joka kuvaa poflfifisfin tfietoon tuflflefita väkfisfinmakaamfisrfi-
koksfia  vuosfina  1927-1964  ja  aflafikäfisfifin  kohdfistunefita  haureusrfikoksfia  vuosfina 
1955-1964 (Tauflukko 1). Poflfifisfin tfietoon tuflfleet väkfisfinmakaamfis- ja rafiskausrfi-
kokset  flfisääntyfivät  nfimenomaan  tofisen  maafiflmansodan  jäflkeen  eflfi  ajanjaksona, 
joflflofin Suomfi flopuflflfisestfi kaupungfistufi ja agraarfinen eflämänmuoto väfistyfi. Ofle-
tettavastfi  myös  näfiden  rfikosten  fiflmofitusaflttfius  kaupunkfimafisessa  ympärfistössä 
oflfi  suurempfi  kufin  tfifivfifissä  kyfläyhtefisössä  tafi  samaa  tafloutta  eflettäessä. Turvau-
tumfinen uflkopuoflfiseen vfiranomafiskonefistoon oflfi enemmänkfin teoreettfinen kufin 
käytännöflflfinen  mahdoflflfisuus  sfiflflofin,  kun  oflfi  tarkofitus  eflää  samassa  yhtefisössä 
prosessfin jäflkeenkfin.
Myös  tuomfiot  väkfisfinmakaamfisrfikoksfista  oflfivat  vuoden  1889  rfikosflafin  vofi-

maantuflon  jäflkeen  erfittäfin  harvfinafisfia.  1800-1900  fluvun  vafiheessa  nfifitä  saat-
tofi  koko  maassa  oflfla  aflfle  10  ja  1900-fluvun  ensfimmäfiseflflä  puoflfiskoflflakfin  aflfle  
30 vuodessa. Rfikosflafin 20 fluvun uusfimfisen jäflkeen vuonna 1971 väkfisfinmakaa-
mfistuomfiofiden  flukumäärä  oflfi  50-70/vuosfi.  2000-fluvuflfla  poflfifisfin  tfietoon  tuflflefita 
rafiskausrfikoksfia on oflflut jopa yflfi 900 vuodessa (Tauflukko 2).9 Syytteeseen nfifistä 
on johtanut aflfiofikeudessa nofin 10-20 % tapauksfista.10

Rangafistuskäytäntö  väkfisfinmakaamfis-  ja  rafiskausrfikoksfissa  on  vuosfien  kuflu-
essa  herättänyt  runsaastfi  keskusteflua,  koska  rangafistukset  ovat  kasautuneet  as-
tefikon aflapäähän. Lfisäksfi on arvostefltu sfitä, että törkefissäkfin rafiskausrfikoksfissa 
on  annettu  ehdoflflfisfia  tuomfiofita.  Väkfisfinmakaamfisrfikoksen  ja  rafiskauksen  ran-
gafistusastefikot ovat afina oflfleet flaajoja.11 Vuodesta 1990 aflkaen (24.7.1998/563) 
RL 20:1:n rafiskauksen astefikko on oflflut 1-6 vuotta, törkeän rafiskauksen astefikko 

9 Tauflukko  1.  Myös  Ruotsfissa  rafiskausrfikosten  flukumäärät  pysyfivät  hyvfin  aflhafisfina 
1950-fluvuflfle saakka. - Hoifer 1983 Dfiagram 2.4. - Iflmfituflflefiden rafiskausten määrä on sfiten koko-
naan  tofista  suuruusfluokkaa  kufin  syytettyjen  ja  tuomfittujen  flukumäärä. Tämä  johtufi  afikafisemmfin 
nfimenomaan  sfifitä,  että  väkfisfinmakaamfisrfikokset,  kuten  suurfin  osa  seksuaaflfirfikoksfista,  oflfivat  afi-
kafisemmfin asfianomfistajarfikoksfia. Syytettä efi myöskään saanut tfietyfissä flapsfifin ja nuorfifin kohdfis-
tunefista seksuaaflfirfikoksfista nostaa, jos asfianosafiset oflfivat menneet keskenään nafimfisfifin (RL 20:4a 
§  19.11.1954/424).  Täflflä  hetkeflflä  suurfin  osa  rfikosflafin  20  fluvun  seksuaaflfirfikoksfista  on  vfiraflflfisen 
syytteen  aflafisfia. Vuoteen  2011  saakka  RL  20:12:n  (24.7.1998/563)  tofimenpfitefistä  fluopumfissään-
nös afiheuttfi sen, että rafiskausta (RL 20:1), puoflustuskyvyttömän seksuaaflfista hyväksfikäyttöä (RL 
20:5.2) ja flapsen seksuaaflfista hyväksfikäyttöä (RL 20:6) koskevfissa tapauksfissa syyttäjäflflä oflfi ofikeus 
jättää syyte nostamatta, jos asfianomfistaja omasta vakaasta tahdostaan sfitä pyysfi, joflflefi tärkeä yflefinen 
tafi yksfityfinen etu vaatfinut syytteen nostamfista. Syyttäjfien oflfi vaflvottava flasten etua erfityfisestfi sefl-
flafisfissa tapauksfissa, joflflofin tofinen hoflhoojfista oflfi hyväksfikäyttäjä. - Hefinonen ym. 2002 s. 738-740; 
1.6.2011 jäflkeen ns. vakaan tahdon pykäflä koskee enää 18-vuotta täyttänyttä rafiskauksen uhrfia.
10 Kafinuflafinen 2004. Lfifitetauflukko 2 b ja 6 a-c; Tauflukko 2.
11 Vuoteen  1971  saakka  RL  25:4:n  rangafistusastefikko  oflfi  6  kk  -  10  v  kurfitushuonetta  tafi 
6 kk - 4 v vankeutta. Vuodesta 1971 aflkaen RL 20:1:ssä rangafistusastefikko oflfi edeflfleen 6 kk - 10 v 
afluksfi kurfitushuonetta ja sen pofistuttua vuodesta 1975 aflkaen vankeutta. Vankeuden astefikko flfieven-
tävfissä oflosuhtefissa oflfi 14 vrk - 4 v vankeutta.
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RL 20:2:ssa 2-10 vuotta ja sukupuoflfiyhteyteen pakottamfisen astefikko RL 20:3:ssa  
14 vrk - 3 v vankeutta.
Tapaukset  vafihteflevat  tfietystfi  törkeysasteefltaan,  mutta  tfiflastotfietona  rangafis-

tuskäytännöstä  esfitetään  yfleensä  keskfirangafistukset  sekä  ehdottomfien  ja  ehdofl-
flfisten rangafistusten prosentuaaflfiset osuudet. Näfin tekfi myös vuonna 1981 Patrfik 
Törnudd,  kun  hän  joutufi  vastaamaan  kysymykseen,  oflfiko  tuomfiofistufinten  suh-
tautumfinen väkfisfinmakaamfisrfikoksfifin flfieventynyt. Hänen seflvfityksessään vuosfifl-
ta 1972-79 tuomfittuja henkfiflöfitä oflfi 55-80 ja ehdoflflfisten rangafistusten osuus oflfi  
30-50 %.12 Vuonna 2008, joflflofin tunnusmerkfistöt oflfivat jo muuttuneet rafiskauk-
sfista (RL 20:1) tuomfittfifin yhä ehdoton vankeusrangafistus aflfle puoflessa (46,7 %) 
nfifistä tapauksfista, jofissa tuomfittavfina oflfi vafin yksfi rfikos.13

Myös  vankeustuomfiofiden  pfituuksfia  on  tutkfittu.  Keskfimääräfisfissä  vankeus-
rangafistusten pfituuksfissa efi tapahtunut ofleeflflfisfia muutoksfia 1970-1990-fluvufiflfla. 
Vankeusrangafistusten  pfituuksfia  seflvfitettfifin  sen  jäflkeen  vuonna  2003.  Päärfikok-
sen (RL 20:1) mukaan rafiskauksen ehdoflflfisen vankeuden keskfipfituus oflfi tuoflflofin  
16,7 kk ja ehdottoman vankeuden 23,7 kk.14 Vuonna 2008 rafiskauksen yksfittäfis-
rfikoksen keskfirangafistus oflfi ehdoflflfisena 16,0 kk ja ehdottomana 17,9 kk. Törke-
än rafiskauksen keskfirangafistus oflfi 34,5 kk ehdotonta vankeutta ja pakottamfisesta 
sukupuoflfiyhteyteen määrättfifin keskfimäärfin 7,7 kk vankeutta ehdoflflfisena.15 Rafis-
kausrfikosten rangafistukset nousfivat 2000-fluvun aflussa 5-6 kk 1990-flukuun ver-
rattuna, mfinkä jäflkeen ne jäflfleen flaskfivat.

1.1.4. Rafiskaajfien syyntakefisuus

Pafitsfi  rafiskauksen  tunnusmerkfistö  myös  suhtautumfinen  tekfijän  syyntakefisuu-
teen on vafihdeflflut sfinä afikana, kun mfieflentfiflatutkfimuksfia on Suomessa tehty eflfi 
1800-fluvun jäflkfipuoflfiskoflta aflkaen.16 Ensfimmäfistä kertaa mfieflentfiflatutkfimuksen 
määräämfisen edeflflytyksfistä säädettfifin vuoden 1949 aflussa vofimaan tuflfleessa flafis-
sa ofikeudenkäymfiskaaren muuttamfisesta. (OK 17:45, L 29.7.1948/571). Tuoflflofin 
sfifirryttfifin  afiemmasta  flegaaflfisesta  todfistusharkfinnasta  vapaaseen  todfistusharkfin-
taan. Mfieflentfiflatutkfimukseen määräämfisen edeflflytykset oflfivat kufitenkfin ofikeus-
käytännössä jo sfitä ennen vakfifintuneet seflflafisfiksfi, että edeflflytettfifin vapaana oflevan 
syytetyn suostumusta ja pyyntöä tutkfimukseen määräämfisestä. Vastofin tahtoaan 
syytetty vofitfifin kufitenkfin määrätä tutkfimukseen, jos hän oflfi vangfittuna tafi vangfit-
semfisen edeflflytykset oflfivat oflemassa.17

12 Törnudd, monfiste 23.7.1981.
13 Rfikoflflfisuustfiflanne 2008 s. 334.
14 Lappfi - Seppäflä - Hfinkkanen 2004 s. 19-20.
15 Rfikoflflfisuustfiflanne  2010  s. 342.  -  Vastaavat  fluvut  vuonna  2005  oflfivat  RL  20:1  17,4  kk 
ehdoflflfisena ja 20,2 kk ehdottomana, RL 20:2 45 kk ehdottomana ja RL 20:3 9 kk ehdoflflfisena. - Rfi-
koflflfisuustfiflanne 2006 s. 337; Vuonna 2007 vastaavat fluvut oflfivat hfieman aflemmat: RL 20:1 16,0 kk 
ehdoflflfisena ja 17,9 kk ehdottomana, RL 20:2 34,5 kk ehdottomana ja RL 20:3 7,7 kk ehdoflflfisena. 
– Rfikoflflfisuustfiflanne 2008.
16 Granifeflt 1915 s. 13-86.
17 Wagner-Prenner 2000 s.4.
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Nfifinäkfin afikofina, joflflofin rafiskauksen tunnusmerkfistö on pysynyt samana, mfie-
flentfiflatutkfimukseen flähetettyjen määrät ovat vafihdeflfleet. Vuonna 2000 juflkafise-
massaan  väfitöskfirjassa  Marfianne  Wagner-Prenner  mm.  totesfi  kvantfitatfifivfisessa 
tutkfimuksessaan, että seksuaaflfirfikosten suhteeflflfinen osuus mfieflentfiflatutkfimuksfis-
sa on flaskenut vuoden 1970 17 %:sta 5,5 %:fin vuonna 1995. Seksuaaflfirfikosten 
flajefissa  on  myös  tapahtunut  muutoksfia:  vuonna  1950  rafiskausten  osuus  oflfi  12 
%,  mutta  vuonna  1985  75  %. Tämän  jäflkeen  rafiskaajfia  on  mfieflentfiflatutkfimuk-
sfissa oflflut seflvästfi vähemmän. Tästä on tehty se johtopäätös, ettefi rafiskauksfista 
syytetyflfle  enää  pääsääntöfisestfi  edes  pyydetä  mfieflentfiflatutkfimusta.  Rafiskauksfia 
efi enää yfleensä pfidetä psyykkfisen häfirfiön afiheuttamfina tekofina vaan väkfivaflta- 
rfikoksfina. 18

Ympyrä rafiskaajfien syyntakefisuuden kohdaflfla näyttää sfiten suflkeutuneen: antfifi-
kfissa rafiskaajfia efi pfidetty safirafina ja keskfiajaflflakfin syyntakefisuutta epäfifltfifin vafin, 
jos  uflkofisestfi  oflfi  havafittavfissa  jokfin  vamma.  Muutofin  sfieflunsafirauksfia  pfidettfifin 
tuoflflofin demonfien afiheuttamfina. Kanonfinen ofikeus kufitenkfin vafikuttfi syyntakefi-
suuskäsfityksen kehfittymfiseen sfiten, että mfieflfisafirauden yfleensä katsottfifin pofista-
van syyntakefisuuden afina, kun safiraus oflfi uflkofisestfi havafittavfissa.19 Psykfiatrfian 
kehfittyessä  ja  mfieflentfiflatutkfimuskäytännön  vakfifintuessa  1900-fluvuflfla  rafiskaajfi-
enkfin syyntakefisuutta aflettfifin kufitenkfin epäfiflflä.20 Vfifime vuosfina syyntakefisuuskä-
sfitteen uudeflfleen muotoutumfinen ofikeuskäytännössä ja flafinsäädännössä (RL 3:4, 
L 13.6.2003/515), on vafikuttanut sfifihen, että rafiskaajfia harvofin nykyään pfidetään 
syyntakeettomfina.21

Rafiskaajfista vafin pfienfi osa päätyy mfieflentfiflatutkfimukseen. Mfieflentfiflatutkfimuk-
sfissa kerättävä tfieto on kufitenkfin afinutflaatufista, koska tutkfimuksessa kartofitetaan 
tutkfittavan  koko  mennefisyys  syntymästä  aflkaen  keräämäflflä  tfietoa  sukuflafisfiflta, 
naapurefiflta, kouflufiflta, työpafikofiflta jne. Mufista rfikoksentekfijöfistä kufin mfieflentfifla-
tutkfimukseen määrätyfistä efi ofle samanflafista kattavaa afinefistoa oflemassa.

1.2. Tutkfimuksen materfiaaflfi, rajaus ja rakenne

1.2.1. Vafltaa, arvoja ja asentefita hfistorfiassa

Seksuaaflfirfikoksfia  ja  myös  rafiskausta  on  tutkfittu  monesta  näkökuflmasta,  ku-
ten  edeflflä  esfitetystä  on  käynyt  fiflmfi.  Näkökuflmfien  ja  metodfien  monfinafisuus  on 
ymmärrettävä,  koska  tfietoa  haetaan  erfi  kysymyksfifin  erfiflafisfista  flähtökohdfista. 
Rafiskaus on rfikos, johon hfistorfian kufluessa on myös suhtauduttu erfi tavofin. Rfi-
kosofikeudeflflfinen iformuflofintfikfin  on  kokenut  suurfia  muutoksfia  jopa  afivan vfifime 
vuosfikymmenfinä. Onkfin ymmärrettävää, että juurfi hfistorfiantutkfijat ovat kfifinnos-

18 Ibfid. s. 173-175.
19 Utrfiafinen 1985 s. 106, 112.
20 Oman flukunsa rafiskaajfien flääketfieteeflflfiseen arvfiofintfifin afiheuttfi 1800-fluvuflfla sosfiaaflfidar-
wfinfismfifin nojautuva eugenfifikka eflfi rotuhygfienfia, jonka kohtefiksfi myös rafiskaajat 1900-fluvun aflku-
puoflfiskoflfla joutufivat. - Mäkeflä 1936 s. 122-136.
21 Utrfiafinen 2009 s. 442-445.
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tuneet seksuaaflfirfikosten tutkfimfisesta, efi nfifinkään rfikosofikeudeflflfisfina tunnusmer-
kfistöfinä kufin konflfiktefina ja vafltarakenneflman hefijastumfina. 
Rafiskaukset nfifin kufin muutkfin rfikokset on asetettava yhtefiskunnaflflfiseen kehyk-

seensä, jotta myös tämän päfivän ratkafisut tuflfisfivat ymmärrettävfiksfi. Sen vuoksfi 
tämäkfin  työ  aflkaa  suhteeflflfisen  pfitkfiflflä  hfistorfiaflflfisfiflfla  jaksofiflfla,  jofissa  rafiskausta 
tarkasteflflaan sekä hfistorfiaflflfisena fiflmfiönä että rfikostunnusmerkfistöjen kehfityskaa-
rfina. Koska fihmfisen seksuaaflfisen käyttäytymfisen varfiaatfiofita on esfifintynyt haflkfi 
vuosfisatojen, normfitutkfimuksen kannaflta mfieflenkfifintofista on juurfi se, mfiksfi sama 
teko on arvfiofitu erfi yhtefiskunnfissa erfi afikofina hyvfin erfi tavofin. Sama käyttäyty-
mfinen on vofinut oflfla kuoflemaflfla rangafistava rfikos tafi yksfiflön persoonaflflfisuuteen 
kuufluva fihmfisofikeus. Näfin on tapahtunut esfimerkfiksfi homoseksuaaflfisen käyttäy-
tymfisen kohdaflfla, josta vfieflä nykyäänkfin saattaa ifundamentaflfistfisfissa fisflamfiflafisfis-
sa mafissa seurata kuoflemanrangafistus, mutta jota tofisfissa mafissa ja tofisfina afikofina 
on pfidetty normaaflfina ja jopa fihmfisofikeuksfifin kuufluvana käyttäytymfismuotona. 
Tässä työssä pyrfitään seflvfittämään sfitä, mfikä on oflflut se vaflta ja argumentaatfiota-
pa, joka on määrännyt sen, mfiten rafiskaukseen on suhtauduttu.
Yhtefiskunnan  vafltarakenteet  ja  arvofissa  tapahtuneet  muutokset  ovat  epäfifle-

mättä vafikuttaneet sfifihen, mfiten rafiskausta on arvfiofitu. Tässä mfieflessä tarkaste-
flun  kohteeksfi  tuflevat  ennen  kafikkea  nafisen  asemassa  tapahtuneet  muutokset  ja 
flapsuuden  ja  nuoruuden  nousemfinen  rfikosofikeudeflflfisenkfin  suojeflun  kohteeksfi 
1800-fluvun  floppupuofleflfla  sekä  kfirkon  vaflflan  romahtamfinen  seksuaaflfinormfien 
muotofiflfijana.  Vfifimefisenä  vafiheena  tarkasteflun  kohteeksfi  tuflevat  fihmfisofikeudet 
ja ennen kafikkea Euroopan fihmfisofikeustuomfiofistufimen ofikeuskäytäntö, joka yhä 
enenevässä määrfin ohjaa eurooppaflafista flafinsäädäntöä ja ofikeuskäytäntöä.

1.2.2. Normfien konkretfisofitumfinen ofikeuskäytännössä

Seksuaaflfirfikosten  tekfijöfistä,  uhrefista  ja  todeflflfisesta  rfikostapahtumasta  saadaan 
täflflä  hetkeflflä  tfietoa  flähfinnä  mfieflentfiflatutkfimuksfista  ja  ofikeustapauksfista.  Työn 
empfifirfinen  materfiaaflfi  koostuu  Terveydenhuoflflon  ofikeusturvakeskuksen  ja  sen 
edefltäjän  flääkfintöhaflflfituksen  seksuaaflfirfikoflflfisten  syyntakefisuutta  koskevfis-
ta  päätöksfistä  ja  asfiakfirjofista.  Materfiaaflfi  käsfittää  mfieflentfiflaflausunnot  vuosfiflta  
1971-2005, yhteensä nofin 280 tapausta. Pyrkfimyksenä on anaflysofida sfitä, mfinkä-
flafiset teot ja tekfijät ovat vaflfikofituneet seksuaaflfirfikoksfissa ja erfityfisestfi rafiskauk-
sfissa  mfieflentfiflatutkfimukseen,  sekä  mfiflflä  krfiteerefiflflä  ja  dfiagnoosefiflfla  syyntakefi-
suus tafi syyntakeettomuus on määräytynyt. 
Ofikeustapausmaterfiaaflfit  puoflestaan  koostuvat  vuoteen  2011  uflottuvfista  kor-

kefimman ofikeuden ratkafisufista sekä hovfiofikeuksfien päätöksfistä, jotka ovat pää-
osfin  vuosfiflta  1994-2005.  Hovfiofikeuksfien  tapauksfia  on  yhteensä  292.  Tämän 
flfisäksfi hovfiofikeuksfien juflkfiset ratkafisut vuosfiflta 2006-2011 on huomfiofitu. Tuo-
mfiofistufinpäätöksfissä  huomfio  kfifinnfitetään  ennen  kafikkea  teonkuvauksfifin  eflfi  sfifi-
hen, mfinkäflafisfia tekoja erfityyppfiset rafiskaukset ovat, ja mfiten rfikosflafin 20 fluvun 
säännöksfiä on nfifihfin soveflflettu.  
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Tämän tutkfimuksen mfieflentfiflaflausuntoja ja hovfiofikeuksfien päätöksfiä koskeva 
materfiaaflfi  ajofittuu  useaflfle  vuosfikymmeneflfle  1900-fluvun  flopuflta  2000-fluvun  afl-
kuun. Tänä afikana ofikeudenkäynnfin käsfittefly- ja asfiakfirjajuflkfisuudessa tapahtufi 
flafinsäädännöflflfisfiä muutoksfia. Afikafisemmfin afinoastaan “sufljetufin ovfin” käsfiteflflyt 
jutut muuttufivat asfiakfirjofifltaan pääosfin saflafisfiksfi (Tauflukko 3). Tämän tutkfimuk-
sen tekemfiseen onkfin saatu seuraavat tutkfimusfluvat Terveydenhuoflflon ofikeustur-
vakeskukseflta ja hovfiofikeuksfiflta: Terveydenhuoflflon ofikeusturvakeskus 12.5.2008 
Dnro 2030/04/08, Kouvoflan hovfiofikeus 18.3.2005 Nro 328 Dnro H05/226, Vaa-
san hovfiofikeus 7.4.2005 Nro 532 Dnro H05/331, Heflsfingfin hovfiofikeus 12.4.2005 
Nro 1293 Dnro H05/797, Turun hovfiofikeus 16.6.2005 Nro 1535 Drno H05/523, 
Itä-Suomen hovfiofikeus 7.4.2005 Nro 405 Dnro H05/310 ja Rovanfiemen hovfiofi-
keus 13.7.2005 Nro 566 Dnro H05/194.
Tutkfimusfluvat  ratkafisevat  materfiaaflfin  saantfiongeflman,  mutta  tämän  jäflkeen 

joudutaan vfieflä ratkafisemaan, mfiten afinefistoa tuflee käyttää ja mfiten se tuflee esfit-
tää, jotta sekä asfianosafisten tunnfistamattomuus että tfieteeflflfisen tutkfimuksen tark-
kuus  ja  kontroflflofitavuus  toteutufisfivat.  Rfikosofikeuden  kannaflta  teonkuvauksfiflfla 
sekä tekfijöfiden ja uhrfien fiäflflä on suurfi merkfitys. Tfieteeflflfisen tutkfimuksen on oflta-
va myös sfiten kontroflflofitavfissa, että saflassapfidettävfissä asfiakfirjofissa oflevat tfiedot 
vofidaan hafluttaessa tutkfimusfluvan perusteeflfla tarkfistaa.
Nämä  ongeflmat  on  ratkafistu  tässä  työssä  seuraavastfi:  Terveydenhuoflflon  ofi-

keusturvakeskuksen  asfiakfirjofihfin,  jotka  nykyfisfin  ovat  Sosfiaaflfi-  ja  terveysaflan 
flupa- ja vaflvontavfiraston Vaflvfiran ja Terveyden ja hyvfinvofinnfin flafitoksen THL:n 
arkfistofissa, vfifitataan tätä työtä varten annetuflfla numeroflfla. Hovfiofikeuksfien tapa-
ukset esfifintyvät myös ofikeustapaustauflukofissa juoksevaflfla tätä tutkfimusta varten 
erfikseen annetuflfla numeroflfla. Myös aflavfifittefissä tafi tekstfissä tapaukseen vfifitataan 
täflflä juoksevaflfla numeroflfla.
Kansafinväflfisten  tuomfiofistufinten  ja  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufimen  ta-

pausmaterfiaaflfi on sen sfijaan juflkfista. Entfisen Jugosflavfian ja Ruandan trfibunaaflfien 
päätöksfiä  sekä  Kansafinväflfisen  rfikostuomfiofistufimen  perussääntöä  tarkasteflflaan 
sfifltä kannaflta, mfiten kansafinväflfinen ofikeus on osafltaan iformuflofinut rafiskauksen 
tunnusmerkfistöä.  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufimen  päätöksfissä  puoflestaan 
afluksfi kfifinnfitetään huomfio sfifihen, mfitä Euroopan fihmfisofikeussopfimuksen artfik-
floja rafiskauksfifin on soveflflettu. Sen jäflkeen etsfitään vastausta sfifihen, mfinkäflafisena 
fihmfisofikeusfloukkauksena  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufin  rafiskauksen  täflflä 
hetkeflflä näkee ja mfinkäflafisfia asennemuutoksfia rafiskauksen suhteen se edeflflyttää.
Rafiskausta rfikosofikeudeflflfisena ongeflmana tarkasteflflaan seuraavassa kronoflo-

gfisestfi sfiten, että hfistorfiaflflfisen aflkujakson jäflkeen edetään rafiskaus-rfikoksen tun-
nusmerkfistön  kehfityksen  myötä  nykypäfivään.  Mukaan  tarkastefluun  1800-fluvun 
flopuflta flähtfien otetaan myös mfieflentfiflan arvfiofintfi, joka psykfiatrfian kehfittymfisen 
myötä  safi  myös  flafinsäädännöflflfisen  muodon  vuoden  1889  rfikosflafissa  ja  vuonna 
1948 ofikeudenkäymfiskaaressa. Tämän jäflkeen seuraavat rafiskausta koskevat te-
onkuvaukset  tuomfiofistufinkäytännössä  ja  flopuksfi  kansafinväflfisten  rfikostuomfiofis-
tufinten ja Euroopan fihmfisofikeustuomfiofistufimen ofikeuskäytäntö.
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Kronoflogfisesta esfitystavasta huoflfimatta on hyvä mufistaa, että rafiskauksen suh-
teen  saatetaan  nykypäfivänäkfin  erfi  yhtefiskunnfissa  ja  yhtefisöfissä  sekä  fihmfisten 
mfieflfissä eflää tyystfin erfiflafista afikakautta.
 

2. RAISKAUKSEN HISTORIAA

2.1. Rafiskaus antfifikfissa

2.1.1. Krefikka

1900-fluvun  vfifimefisfinä  vuosfikymmenfinä  kfirjofitettfifin  pafljon  antfifikfin  nafisfista  ja 
seksuaaflfisuudesta.  Georg  Dobflhoifer  kufitenkfin  tutkfimuksensa  aflussa  fihmetteflfi 
sfitä, mfiksfi rafiskauksfista oflfi näfissä tutkfimuksfissa vafin flyhyfitä merkfintöjä ja afla-
vfifittefitä.22 Tfiflanne kufitenkfin muuttufi 1990-fluvun jäflkfipuoflfiskoflfla, joflflofin fiflmestyfi 
usefita tutkfimuksfia väkfivaflflasta ja rafiskauksfista antfifikfissa. Antfifikfin tutkfijat käyt-
tfivät  flähdematerfiaaflfinaan  tutkfimuksfissaan  yfleensä  aflkuperäfisfiä  tekstejä,  jotka 
koostufivat hfistorfiofitsfijofiden, puhujfien ja näyteflmfien kfirjofittajfien tekstefistä sekä 
vaasfi- ja ruukkumaaflauksfista. Myyttfisfiflflä kertomuksfiflfla oflfi näfissä tutkfimuksfissa 
tärkeä osa. Lakfitekstfit ja ofikeudenkäyntfikuvaukset oflfivat kufitenkfin nfiukkoja.23

Rafiskausten ja väkfivaflflan tutkfimusta vafikeuttaa myös käsfittefiden muuttumfinen 
ja  rfifippuvafisuus  kuflflofisenkfin  yhtefiskunnan  arvomaafiflmasta  ja  normefista. Vaflta-
suhteet  määrfittävät  flafinsäädäntöä  ja  fihmfisten  arvomaafiflmaa.  Kysymys  on  sfifitä, 
kuten Maaret Kafimfio kfiteyttää: “kuka saa tehdä ja mfitä ja keneflfle”.24 Tofisena on-
geflmana on se, että rafiskausta sen tyyppfisenä rfikosofikeudeflflfisena käsfitteenä kufin 
se täflflä hetkeflflä flafinsäädännössä on, efi antfifikfissa oflflut. Nykyfisfinhän flähtökohtana 
on  sukupuoflfiyhteys,  jonka  ydfinkysymyksenä  on  se,  että  tofinen  osapuoflfi  efi  sfitä 
hyväksy. Antfifikfin afikana tärkeätä efi oflflut nfifinkään tekfijän tafi uhrfin tahtotfifla, vaan 
hefidän  yhtefiskunnaflflfinen  asemansa  ja  statuksensa. Ajatteflussa  efi  flähdetty  yksfi-
flön ofikeuksfista, vaan tekstefissä kysytään: Kuka on uhrfi? Kuka on hänen fisänsä 
tafi avfiomfiehensä? Kuka on tekfijä?25 Rafiskauksessa efi floukattu nfifinkään uhrfin fit-
semääräämfisofikeutta kufin hänen asemaansa yhtefisössä. Jos Ateenan kansaflafisen 
vafimo, tytär tafi orja joutufi rafiskatuksfi, teon katsottfifin ensfi sfijassa floukkaavan hä-
nen avfiomfiestään, fisäänsä tafi fisäntäänsä, jonka huonekunnan koskemattomuuteen 

22 Dobflhoifer 1994 s. VIII.
23 Antfifikfin tutkfijofiflfla on suhteeflflfisen pafljon aflkuperäfismaterfiaaflfia käytössään, mutta se on 
hyvfin  heterogeenfista  ja  aukoflflfista  ofikeudeflflfista  tutkfimusta  ajatefltaessa.  Tutkfijat  fitsekfin  pohtfivat, 
kufinka  fluotettava  ja  täydeflflfinen  kuva  antfifikfin  eflämästä  ja  fihmfisten  ajatteflusta  tämän  materfiaaflfin 
pohjaflta vofidaan fluoda. - Juha Sfihvofla kysyykfin “Kuka myytefissä puhuu?” Seflfityksfissä päädytään 
hänen mukaansa mfieflen, kfieflen ja sosfiaaflfisten muotojen rakentefisfifin, jotka ofletetaan flaajastfi päte-
vfiksfi,  vafikka  nfifitä  efi  kentfies  pfidetäkään  unfiversaaflefina.  Hänen  mukaansa  myyttfitutkfimus  saattaa 
kertoa enemmän tuflkfitsfijan omasta kuflttuurfista kufin hänen flähtefidensä synty-ympärfistöstä. - Sfihvo-
fla 1998 s. 98-99.
24 Kafimfio 1998 s. 14.
25 Dobflhoifer 1994 s. 4-5.
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teoflfla oflfi kajottu.26

Käsfitteeflflfisfistä erofista huoflfimatta rafiskaukset oflfivat hyvfin yflefisfiä antfifikfin my-
toflogfiassa.  Rafiskausten  kohteeksfi  efivät  joutuneet  afinoastaan  nafiset,  vaan  myös 
mfiehet ja flapset. Efivätkä afinoastaan fihmfiset rafiskanneet tofisfiaan, vaan myös ju-
maflat rafiskasfivat fihmfisfiä ja tofinen tofisfiaan. Ihmfisten oflflessa kohteena, antfifikfin fih-
mfiset oflfivat kufitenkfin seksuaaflfisen väkfivaflflan suhteen reaflfistfisempfia kufin tuflevat 
vuosfisadat. Sen sfijaan jumafltarustofissa hefidän mfieflfikuvfituksensa yflfittfi nykyfiset 
bfioflogfiset kausaaflfiflafit, kuten seuraavasta huomaamme.

2.1.1.1. Jumafltarustojen rafiskaajat

Antfifikfin  myyttfisfissä  tarfinofissa  seksuaaflfisuudeflfla  ja  väkfivaflflaflfla  seflfitetään  usefin 
uuden syntymfistä: tufloksena saattofi oflfla sankarefita, uusfia kunfingassukuja tafi vfifl-
flejä kentaureja.27 Teorfiassa antfifikfin jumaflat oflfivat eettfisestfi mofitteettomfia, mutta 
myytefissä he näyttäytyvät samanflafisfina kufin afikansa fihmfisetkfin: varkafina, rafis-
kaajfina ja pettäjfinä.
Antfifikfin  jumaflfiflfla  oflfi  kufitenkfin  myös  tafito  yhtyä  fihmfisfifin  ja  efläfimfifin  sekä 

muuttaa muotoa. Tosfin jotkut jo antfifikfin afikana katsofivat, ettefivät runofiflfijofiden 
kertomat jumafltarfinat vofineet oflfla tosfia. Nfififlflä oflfi kufitenkfin oma tehtävänsä sfifl-
flofisessa yhtefiskunnassa. J. E. Robsonfin mukaan ne fiflmafisfivat koflmea järjestystä: 
1. mfiehen yflfivafltaa nafisfista, 2. nafisen rooflfia yhtefiskunnassa eflfi tehtävää synnyttää 
tervefitä jäflkefläfisfiä avfiomfieheflfle ja 3. mfiehen asemaa suhteessa jumaflfifin. Jumafla 
vofi rafiskata nafisen antamaflfla häneflfle tfietyn sosfiaaflfisen statuksen, mutta tosfieflä-
mässä, jos mfies rafiskaa nafisen, tyttö menettää kunnfiansa. Tämä osofittaa sfitä, että 
jumaflfiflfla oflfi seflflafista vafltaa, jota fihmfisfiflflä efi oflflut.28

Antfifikfin jumaflat ahdfisteflfivat tofisfiaan ja fihmfisfiä seksuaaflfisestfi moneflfla tavofin. 
Juha  Sfihvoflan  mukaan  maafiflman  perusrakenne  muotoutuu  jo  sfifinä,  kun  ensfim-
mäfinen  yflfijumafla  Uranos  rafiskaa  puoflfisonsa  Gafian  ja  hefidän  pofikansa  Kronos 
sfiflpoo fisänsä sfifittfimen peflastaakseen äfitfinsä. Usefin rafiskaus flfifittyy puoflfison han-
kfintaan: manaflan jumafla Haades kaappaa tytön puoflfisokseen, Heflena ryöstetään 

26 Kafimfio 1998 s. 13.
27 Afiskhyfloksen näyteflmätrfiflogfiassa Danaoksen 50 tytärtä pakenfi Egyptfistä Krefikkaan väflt-
tääkseen soflmfimasta avfioflfifittoa vfihaamfiensa serkkujen kanssa. Argoksen portfiflfla he yrfittfivät tafivu-
teflfla kunfingasta antamaan hefiflfle turvapafikan. Kunfingas epäfiflfi suostua kapfinofivfien nafisten pyyntöön, 
mutta suostufi flopuflta nafisten vedottua jumaflten vafltaan. Väflfiafikafisen vofiton jäflkeen trfiflogfia jatkufi 
kufitenkfin sfiten, että nafiset joutufivat avfioon serkkujensa kanssa. Danaos määräsfi kufitenkfin tyttärensä 
tappamaan puoflfisonsa jo hääyönä. Tyttäret yhtä flukuun ottamatta totteflfivat käskyä: Hypermnestra 
säästfi puoflfisonsa hengen ja tämän flfifiton jäflkefläfisfistä syntyfi myöhempfi Argoksen kunfingassuku. - 
Sfihvofla 1998 s. 110-111; Kafimfio 1998 s. 16-17.
28 Robson 1994 s. 78; - Kafimfion mukaan krefikkaflafisessa yhtefiskunnassa kratos oflfi keskefi-
nen  käsfite,  joka  fiflmafisfi  yhtefiskunnassa  vaflflfitsevfia  vafltasuhtefita.  Kyrfiokseflfla  eflfi  taflon  herraflfla  oflfi 
vaflta huonekunnassaan. Kansaflafisfiflfla oflfi poflfifittfinen vaflta Ateenassa, jota käytettfifin sfiten, että poflfis 
eflfi vafltfio haflflfitsfi kansaflafisfiaan ja tähän perustufi vfirkamfiesten flafiflflfinen vaflta. Yflfin vaflta maafiflmassa 
oflfi kufitenkfin jumaflfiflfla, jonka aflafisfia oflfivat kafikkfi fihmfiset ja maaflflfiset finstfituutfiot. - Kafimfio 1998 s. 
16.
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Trofijaan ja sabfifinfittaret rafiskataan ja pakotetaan Rooman mfiesten puoflfisofiksfi.29

Homoeroottfista pedofiflfiaa esfifintyfi myös jumaflfiflfla, kun Zeus rakastufi trofijaflafi-
seen pfikkuprfinssfifin Ganymedekseen ja kaappasfi pfikkupojan Oflympokseflfle jumafl-
ten juomanflaskfijaksfi. Tarfina on antanut afiheen monfiflfle maaflauksfiflfle myöhemmfin.
Jumafltarustofissa rafiskauksesta saattofi peflastautua muodonmuutokseflfla: Ixfionfin 

flähenneflflessä Zeuksen puoflfisoa Heraa Zeus peflastfi tämän vafihtamaflfla hänen tfiflafl-
fleen pfiflven. Oudosta flfifitosta syntyfi myöhemmfin kentaurfien suku. Muodonmuu-
tosta  tarvfittfifin  usefin  myös  jumaflten  ja  nuorten  nafisten  väflfisfifin  suhtefisfifin:  tytöt 
saattofivat  esfifintyä  esfimerkfiksfi  antfiflooppefina,  kaurfifina  tafi  flfintufina  ja  rafiskaavat 
jumaflat härkfinä, käärmefinä tafi joutsenfina. Sekaannuksen seurauksena syntyfi sfit-
ten  erfiflafisfia  jumafloflentoja  tafi  kentaureja,  jotka  oflfivat  puofleksfi  hevos-  ja  fihmfis-
hahmofisfia.
Robson on tutkfinut efläfimeen sekaantumfista ja efläfimeflflfistä rafiskausta krefikka-

flafisfissa myytefissä ja tuflflut sfifihen tuflokseen, että kysymys on krefikkaflafisesta ta-
vasta hahmottaa maafiflma sfivfiflfisaatfioon, jumaflaflflfiseen yflä- ja efläfimeflflfiseen aflasfi-
vfiflfisaatfioon. Jumaflten ja fihmfisten väflfinen seksfi saattofi johtaa hfimoon, josta syntyfi 
flapsfia, jotka oflfivat sankarefita ja kuuflufivat yfläsfivfiflfisaatfioon. Maaflflfisessa sfivfiflfisaa-
tfiossa mfiehet ja nafiset efivät kufitenkaan antautuneet haflflfitsemattoman seksuaaflfi-
suuden vfietävfiksfi. Ihmfisten täytyfi noudattaa jatkuvaa fitsekurfia. Aflasfivfiflfisaatfiossa 
fihmfisten ja efläfinten väflfisfistä suhtefista syntyneet flapset oflfivat vfiflflejä ja edustfivat 
krefikkaflafisfiflfle fitämafisen barbarfian efläfimeflflfisyyttä.30

2.1.1.2. Mfiesten “poflfis” ja nafisten “ofikos”

Antfifikfin  Krefikassa  eflämä  jakaantufi  juflkfiseen  mfiesten  maafiflmaan ja  yksfityfiseen 
nafisten maafiflmaan. Vapafiden yfläfluokan mfiesten tehtävänä oflfi hofitaa kaupungfin 
(poflfis) asfiofita ja vastaavastfi vapafiden yfläfluokan nafisten tehtävänä oflfi tuottaa flafifl-
flfisfia jäflkefläfisfiä ja perfiflflfisfiä ja hofitaa kotfia (ofikos).31 Yfläfluokan nafinen vfiettfi suu-
ren osan arvostetusta eflämästään sfisätfiflofissa, sfiflflä kunnfiaflflfisen nafisen efi oflflut so-
pfivaa näyttäytyä juflkfisestfi. Orjfien flafiflfla he oflfivat sfidotut kotfifin ja sen askarefisfifin.
Lafiflflfisten perfiflflfisten saamfisen turvaamfiseksfi avfiovafimojen tehtävänä oflfi vfiet-

tää sfiveätä ja kunnfiaflflfista eflämää. Mfiehet saattofivat kufitenkfin tavata mufita nafisfia 
työn ja huvfitusten yhteydessä. Tfiflanne on kfiteytetty usefin sfiteerattuun flauseeseen, 
jonka  mukaan  krefikkaflafisfiflfle  vafimot  oflfivat  jäflkefläfisten  sfifittämfistä  varten,  pojat 
huvfitteflua varten ja jaflkavafimot päfivfittäfisfiä seksuaaflfisfia tarpefita varten.32

29 Robson 1997 s. 77, 82.
30 Ibfid.
31 Antfifikfin krefikan kaupungfit oflfivat väkfimääräfltään pfienfiä. Ateenassa sanottfifin esfimerkfiksfi 
vuonna 322 eKr. oflfleen 9 000 kansaflafisuuden vaatfimukset täyttävää mfiestä ja 12 000 kansaflafisuutta 
vafiflfla oflevaa. Kokonafisväkfimäärä oflfi sfiten 21 000 afikufista mfieskansaflafista. Väkfimäärää flfisäsfivät 
tfietystfi nafiset, flapset ja orjat. - Seafley 1990 s. 6-7.
32 Cofle 1961 s. 170; Seafley 1990 s. 3. - Demosthenes on nafisen asemaa kuvatessaan sanonut, 
että avfiovafimot ovat myös sfitä varten, että tafloa vahtfifi uskoflflfinen vartfija. - Dobflhoifer 1994 s. 15-16. 
- Prostfituutfio efi oflflut Krefikassa flafitonta, mutta vapaan nafisen tarjoamfinen prostfituutfioon parfittamafl-
fla oflfi rfikos. Myöskään seksuaaflfiset suhteet orjfien kanssa efivät oflfleet rfikoflflfisfia. Juutaflafiset oflfivat en-
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Ateenaflafinen  nafinen  efi  mennyt  nafimfisfifin,  vaan  hänet  “annettfifin  nafimfisfifin”. 
Avfioflfifiton ehdofista määräsfi kyrfios, joka oflfi hänen fisänsä, vefljensä tafi muu mfies-
puoflfinen huoneenhafltfija tafi perheen uflkopuoflfinen hoflhooja. Nafiseflfla oflfi afina ky-
rfios eflfi hän oflfi tavaflflaan koko ajan hoflhouksen aflafinen.33

Avfioflfifitto oflfi antfifikfin Krefikassa, nfifin kufin usefissa kuflttuurefissa sen jäflkeenkfin, 
kauppaofikeudeflflfinen  sopfimus  morsfiamen  fisän  tafi  hoflhoojan  ja  suflhasen  väflfiflflä, 
joka  tehtfifin  todfistajfien  fläsnäoflflessa.  Kfihflauksen  yhteydessä  sovfittfifin  hfinnasta, 
jonka suflhanen maksofi morsfiamen fisäflfle tafi hoflhoojaflfle.34 Koska tyttöflapsfista oflfi 
myötäjäfisten vuoksfi menoja, flapsfia jätettfifin myös hefittefiflfle. Orjakauppfiaat koko-
sfivat hyflättyjä flapsfia taflteen ja kasvattfivat hefitä prostfituutfiota varten. Eflflefi synty-
perää pystytty todfistamaan, flöytöflasta pfidettfifin orjana.35

Koska  kansaflafisuuden  status  oflfi  tarkastfi  rajattu  antfifikfissa,  oflfi  tärkeätä  tfietää 
flasten  fisä.  Tämän  vuoksfi  avfiorfikos  ja  sen  oheflfla  myös  rafiskaus  floukkasfi  pafitsfi 
nafisen kunnfiaa kansaflafisena myös ennen kafikkea fisännän tafloa ja yhtefiskunnan 
järjestystä.36

2.1.1.3. Rafiskaus häpeänä ja yhtefiskunnan järjestyksen vaarantajana

Tutkfijat  ovat  oflfleet  hyvfin  epätfietofisfia  ja  erfimfieflfisfiäkfin  seksuaaflfirfikosten  käsfit-
teflystä  antfifikfissa.  Lähfinnä  on  pohdfittu  avfiorfikoksen  eflfi  huoruuden  (mofikhefia) 
seurauksfia ja sfitä, mfiflflofin rafiskaus katsottfifin hybrfis -käsfitteen pfifirfifin kuufluvaksfi 
floukkaukseksfi. Hybrfis korostfi floukkauksen henkfistä puoflta ja sfitä, että rfikoksfia 
pfidettfifin nfimenomaan yhtefiskuntaan kohdfistuvfina. Perheeflflä ja yksfiflöfiflflä oflfi ofike-
us ja jopa veflvoflflfisuus puoflustaa fitseään vofimakefinoja käyttämäflflä, mutta krefik-
kaflafinen ofikeus efi enää eflänyt yksfiofikofista sfiflmä sfiflmästä -afikaa.37

sfimmäfiseflflä vuosfisadaflfla krefikkaflafisen ja roomaflafisen kuflttuurfin vafikutuspfifirfissä ja nfifinpä Uudesta 
Testamentfistakfin flöytyy prostfituutfiosta mafinfintoja: Luuk. 7:36-50, Matt. 21:28-32 ja Kor. 6:12-20. 
Vertauksfissa ja varofituksfissa Luukas puhuu syntfisestä nafisesta ja Matteus ja Paavaflfi portofista.
33 Avfioflfifitto oflfi Ateenassa heflppo purkaa, efikä sfifihen tarvfittu mfitään syytä. Mfies saattofi pur-
kaa avfioflfifiton yksfinkertafisestfi flähettämäflflä vafimon pofis kotoaan. Mfitään rekfisteröfintfiä avfioerosta efi 
tarvfittu, mutta hän joutufi paflauttamaan vafimon mukanaan tuomat myötäjäfiset vafimon aflkuperäfiseflfle 
perheeflfle. Myös vafimo saattofi purkaa avfioflfifiton jättämäflflä mfiehensä. Sfiflflofin hän paflasfi aflkuperäfisen 
perheensä  parfifin  ja  kyrfios  vafihtufi  avfiomfiehestä  fisäksfi  tafi  vefljeksfi.  Nafisen  ottama  avfioero  täytyfi 
rekfisteröfidä, mutta kysymys oflfi flähfinnä kyrfioksen rekfisteröfinnfistä. Seafleyn mukaan avfioerofista ja 
nfifiden rekfisteröfinnfistä käytfifin myös ofikeudenkäyntejä. - Seafley 1990 s. 36.
34 Tyttö  saatettfifin  kfihflata  jo  flapsena  sosfiaaflfisen  aseman  säfiflyttämfiseksfi. Varsfinafiset  vfihkfi-
seremonfiat järjestettfifin kufitenkfin vasta, kun tyttö oflfi 15-vuotfias. Suflhanen saattofi oflfla jopa 15-20 
vuotta vanhempfi, mfinkä seurauksena nafiset jäfivät usefin fleskfiksfi ja soflmfivat myöhemmfin uusfia avfio-
flfifittoja. - Cantareflfla 1987 s. 44.
35 Pomeroy 1975 s. 140.
36 Omfitowoju 1994 s. 14-18.
37 Hybrfis  -sanasta  tuflee ensfimmäfiseksfi  mfiefleen  fihmfisen  rajat  yflfittävä  yflpeys  ja  uhmafiflu, 
josta on seurauksena jumaflten kosto. Näfin sanaa käytetään Kafimfion mukaan usefin krefikkaflafisessa 
tragedfiassa. Maaflflfisempfi merkfitys on hybrfis-rfikos, josta vofidaan nostaa juflkfinen syyte. Säfiflynefiden 
tekstfien avuflfla efi kufitenkaan ofle pystytty määrfitteflemään, mfinkä astefisesta rfikoksesta täflflöfin on ofl-
flut kysymys. - Kafimfio 1998 s. 13-14, 28-31; Myös termefissä on oflflut tuflkfintavafikeuksfia, jofidenkfin 
katsoessa  mofikhefian  tarkofittavan  afinoastaan  avfiorfikosta. Tofiset  taas  ovat  tuflkfinneet  sen  kafikeksfi 
fiflflegaaflfiksfi suostumuk-seen perustuvaksfi seksfiksfi. - Ogden 1994 s. 27.



24

Antfifikfin Ateenassa efi avfiorfikosta ja rafiskausta erotettu seflvästfi. Ofikeuskäytän-
nössä katsottfifin, että vfietteflyyn syyflflfistynyt mfies syyflflfistyfi suurempaan rfikokseen 
kufin rafiskatessaan tofisen avfiovafimon. Vfietteflfijä turmeflfi nafisen flojaaflfisuuden avfio-
mfiestään kohtaan ja vaaransfi perheen syntyvfien flasten yhtefiskunnaflflfisen aseman, 
koska  enää  efi  vofitu  oflfla  varmoja  sfifitä,  kenen  jäflkefläfisfiä  flapset  ovat.  Rafiskattu 
nafinen sen sfijaan vfihasfi sfitä, joka oflfi tehnyt häneflfle väkfivafltaa ja turmeflflut näfin 
hänen sfieflunsa. Rafiskauksesta käytetään sanaa bfia eflfi väkfisfin pakottamfista. Rafis-
kauksen ja avfiorfikoksen väflfinen ero tuflfi flafinsäädäntöön vasta Soflonfin kfirjofittaes-
sa,  että  avfiorfikkojan  tappamfinen  jää  rankafisematta,  mutta  väkfisfinmakaamfisesta 
seuraa 100 drakman sakko.38

Lakfi määrfitteflfi sakon rangafistukseksfi vapaan nafisen rafiskauksesta. Summa oflfi 
maksettava sekä nafisen kyrfiokseflfle että vafltfioflfle. Vfiettefly katsottfifin törkeämmäk-
sfi rfikokseksfi, mfinkä vuoksfi avfiorfikokseen syyflflfistyneen mfiehen safi jopa tappaa. 
Kannemuodofista ja todeflflfisfista rangafistuksfista on säfiflynyt vähän tfietoa. Jens-Uwe 
Krause mafinfitsee, ettefi ofle täysfin pofissufljettua, että rafiskaus oflfisfi oflflut hybrfis -as-
tefinen rfikos. Sfifinä tapauksessa kysymykseen saattofi tuflfla myös kuoflemanrangafis-
tus.  Muutofin  rafiskausrfikoksfissa  saattofi  uhrfina  oflfla  sekä  nafinen,  flapsfi  tafi  pofika. 
Pofikaa pfidettfifin uhrfina ja hybrfis -rfikoksen kohteena sfiflflofin, kun tätä kohdefltfifin 
aflentavastfi “käytettfifin kuten nafista”. 39

Antfifikfin  Krefikassa  esfifintyfi  erfiflafisfia  rangafistusastefikkoja  sen  mukaan,  kuka 
rafiskattfifin. Näyteflmfissä rafiskaaja saatettfifin pakottaa myös nafimfisfifin uhrfin kanssa. 
Soflon asettfi rafiskaajaflfle sakkorangafistuksen, joka oflfi 100 drakmaa. Koska rafis-
katuksfi saattofi antfifikfin afikana tuflfla sekä mfies että nafinen, pofika sekä tyttö, vapaa 
ja  orja,  erfiflafisfia  astefikkoja  uhrfin  mukaan  oflfi  käytettävfissä.  Sakkorangafistukset 
vafihteflfivat ja oflosuhtefista rfifippuen seurauksena saattofi oflfla myös kuoflemanran-
gafistus  tafi  nafimfisfifinmeno  uhrfin  kanssa  fiflman  myötäjäfisfiä.  On  vafikea  kufitenkfin 
jäflkeenpäfin sanoa käytettfifinkö kuoflemanrangafistusta tosfiasfiassa usefinkaan. Sak-

38 Krause 2004 s. 40; Dobflhoifer 1994 s. 97-98; Kafimfio 1998 s. 32. - Jos avfiorfikos pafljastufi 
fitse teossa, tekfijä saatettfifin tappaa, ottaa kfifinnfi flunnafiden maksamfista varten tafi häntä vofitfifin muuten 
pahofinpfideflflä ja häväfistä. Kysymykseen saattofi tuflfla myös pfikaofikeudenkäyntfi, joka saattofi johtaa 
kuoflemaan. Avfiorfikoflflfista vafimoa rangafistfifin kufitenkfin flfievemmfin: seurauksena saattofi oflfla taflosta 
karkottamfinen,  kfieflto  osaflflfistua  uskonnoflflfisfifin  seremonfiofihfin,  mfikä  merkfitsfi  ateenaflafisen  yhtefis-
kunnan  uflkopuofleflfle  sysäämfistä.  -  Krause  2004  s.  41;  Kafimfio  mafinfitsee  myös,  että  avfiomfies  oflfi 
veflvoflflfinen ottamaan haureuteen syyflflfistyneestä vafimostaan eron, efikä vafimo saanut käyttää koruja. 
Jos hän menetteflfi vastofin normeja, kuka tahansa safi repfiä hänen pukunsa ja korunsa ja flyödä häntä. 
- Kafimfio 1998 s. 32.
39 Krause 2004 s. 42; Omfitowoju 1994 s. 1-14. - Antfifikfin Krefikassa homoseksuaaflfiset suh-
teet  efivät  oflfleet  rfikoksfia,  mutta  vapafiden  mfiesten  ja  pofikfien  rafiskaamfinen  oflfi  rfikos  samofin  kufin 
vapafiden nafistenkfin. Pofikarakastettua saattofi pfitää, mutta efi oflflut kunnfiaflflfista totuttaa tätä nauttfi-
maan passfifivfisen osapuoflen rooflfista, koska se oflfisfi tehnyt hänet keflvottomaksfi aktfifivfista ja fitsekurfia 
edeflflyttävään  kansaflafisen  rooflfifin. Tätä  päämäärää  yrfitettfifin  turvata  Sfihvoflan  mukaan  esfimerkfiksfi 
seksuaaflfietfifikan ohjeeflfla, jonka mukaan tuflfi väflttää anaaflfiyhdyntää pofikarakastetun kanssa ja tyy-
tyä hfieromaan penfistä pojan refisfien väflfifin. - Sfihvofla 1998 s. 105, 113-114. - Pederastfisfia suhtefita 
pyrfittfifin sfifis säänteflemään tapaetfiketfiflflä. Pofikfien suojeflemfiseksfi oflfi määrätty myös, että kouflut ja 
urhefiflutfiflat oflfivat vafin päfiväsafikaan aukfi ja että kuoronjohtajan tuflfi oflfla vähfintään 40-vuotta vanha. 
- Krause 2004 s. 42.
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korangafistuksen  astefikko  määräytyfi  uhrfin  statuksen  mukaan  sfiten,  että  vapaan 
mfiehen ja nafisen rafiskaamfisesta seurasfi ankarfin sakkorangafistus, ja kotfiorjattaren 
rafiskaamfisesta vähfin sakkorangafistus. Merkfitystä oflfi myös sfiflflä, oflfiko uhrfi nefitsyt 
ja tapahtufiko rafiskaus yöflflä vafi päfiväflflä.40

Rafiskaukset flfifittyfivät usefin sodankäyntfifin. Demosthenes jopa katsofi, että sodan 
tarkofituksena yfleensäkfin oflfi nafisten suojeflemfinen. Tofiset sen sfijaan saattofivat kat-
soa, että juurfi nafiset oflfivat syypäfitä sotfifin, kun sodassa kamppafifltfifin kaupungfin ja 
nafisten haflflfinnasta. Jos kaupunkfi vaflflattfifin nafisten kanssa harjofitettfifin sukupuo-
flfiyhteyttä, joskus jopa sanottfifin, että vfihoflflfisuudet tafittufivat sfifihen, kun saaflfifiksfi 
saadut nafiset safivat uuden mfiehen vuoteeseensa. Nafiset oflfivat sfiten sotasaaflfista, 
joka sfifirtyfi vofittajfien vafltaan. Tfiflanne efi kufitenkaan oflflut edeflflä kuvatunflafisen ro-
manttfinen, vaan tappfion uhatessa mfiehet saattofivat surmata nafisensa ja flapsensa 
ja  flopuksfi  fitsensä.  Nafiset  päätyfivät  usefin  myös  mfiefluummfin  fitsemurhaan,  mfitä 
pfidettfifin kunnfiaflflfisena tapana kuoflfla.41

2.1.2. Rooma

2.1.2.1. Pater ifamfiflfias ja hänen huonekuntansa

Rafiskauksen  uhrfi  efi  sopfinut  myöskään  roomaflafiseen  yhtefiskuntajärjestykseen. 
Rafiskatuksfi  joutumfinen  vähensfi  avfioflfifittomahdoflflfisuuksfia,  ja  rafiskauksen  seu-
rauksena  mahdoflflfisestfi  syntynyt  flapsfi  oflfi  vafikeastfi  ajatefltavfissa.42  Kuten  Krefi-

40 Kreetaflfla esfimerkfiksfi 5. vuosfisadaflfla eKr. oflfi säädetty seuraava sakkorangafistuskaafla: va-
paan mfiehen tafi nafisen rafiskaamfinen 100 staterfia; mfiehen ja nafisen rafiskaamfinen apetafirofi -fluokasta 
10 staterfia; jos orja rafiskasfi vapaan mfiehen tafi vapaan nafisen, sakko oflfi kaksfinkertafinen 200 staterfia; 
jos vapaa mfies rafiskasfi epävapaan nafisen tafi mfiehen 5 drakmaa; jos epävapaa rafiskasfi epävapaan 
mfiehen tafi nafisen 5 staterfia; nafimattoman nafiskotfiorjan rafiskaamfinen 2 staterfia; efi nefitsyen kotfior-
jattaren rafiskaamfinen päfiväflflä 1 oboflos, yöflflä 2 oboflofi. Merkfittävää prosessfissa oflfi se, että kotfiorjan 
vaflaflfla oflfi ratkafiseva merkfitys prosessfissa. - Dobflhoifer 1994 s. 57; Korfintfissa oflfi nefljänflafisfia seksu-
aaflfirfikoksfia, jofista kaksfi ensfimmäfistä sfisäflsfi pakottamfista. Näfitä rfikoksfia vofidaan nykykfiefleflflä kut-
sua rafiskauksfiksfi ja koflmatta vfiettefly-yrfitykseksfi sekä nefljättä vfietteflyksfi. Luokfitteflu oflfi seuraava: 
Deflfictfi 1: vapaan mfiehen tafi nafisen pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen - 100 staterfia. Jos uhrfi oflfi muu 
huonekunnan jäsen - 10 staterfia. Jos tekfijä oflfi orja ja uhrfi vapaa henkfiflö, maksu oflfi kaksfinkertafinen. 
Jos vapaa henkfiflö rafiskasfi mfies- tafi nafisorjan - 5 drakmaa. Jos orja rafiskasfi mfies- tafi nafisorjan - 45 
staterfia. Deflfictfi 2: Jos joku vefi väkfisfin pofis nafisorjan - 2 staterfia. Jos hänet oflfi jo vfiety ja rfikos oflfi 
tapahtunut  päfiväflflä  -  1  oboflos  ja  jos  rfikos  oflfi  tapahtunut  yöflflä  -  2  oboflofi.  Deflfictfi  3:  Sukuflafisen 
huoflenpfidon  aflfla  oflevan  vapaan  henkfiflön  vfietteflemfinen  sukupuoflfiyhteyteen  -  10  staterfia.  Deflfictfi 
4: Vapaan nafisen vfietteflemfinen tämän fisän tafi vefljen fluota - 100 staterfia, mutta tofisen fluota - 50 
staterfia. Jos nafinen oflfi apetafiroksen vafimo - 10 staterfia. Jos orja vfietteflfi vapaan nafisen,  maksu on 
kaksfinkertafinen. Jos orja oflfi haureudessa tofisen orjan vafimon kanssa, maksu oflfi 5 staterfia. Kafikfissa 
näfissä  deflfictfi  fluokfissa  oflfi  tarkat  prosessfisäännöt  sfifitä,  kufinka  monta  todfistajaa  tarvfittfifin  ja  mfiten 
oflfi menetefltävä. Esfimerkfiksfi jos vapaata kansaflafista syytettfifin avfiorfikoksesta, tarvfittfifin 3 todfistajaa 
sukuflafisfiflfle ja fiflmofitus rfikoksesta oflfi tehtävä 5 päfivän kufluessa. - Seafley 1990 s. 70-71.
41 Dobflhoifer 1992 s. 23-25.
42 Suhtautumfista kuvastaa myös kertomus Vestan papfittaresta Romufluksen ja Remuksen äfi-
dfistä, joka menettfi papfittaren asemansa ja vangfittfifin. Lapset oflfi määrä hukuttaa, mutta he peflastufivat 
suden ansfiosta ja näfin hefistä tarfinan mukaan tuflfi Rooman perustajfia vuonna 753 eKr. - Dobflhoifer 
1994 s. 71-72.
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kassa myös Roomassa nafinen oflfi mfiehen hoflhouksen aflafinen. Perheen pää, pater 
ifamfiflfias,  vastasfi  perhekunnastaan,  johon  kuuflufivat  sekä  mfies-  että  nafispuoflfiset 
perheenjäsenet  ja  orjat.  Roomaflafisen  ofikeuden  mukaan  morsfiamen  fisä  fluovuttfi 
hoflhouksen avfioflfifittosopfimuksen tofimeenpanossa suflhaseflfle tafi tämän fisäflfle. Ty-
töt saatettfifin kfihflata jo flapsfina, mutta avfioflfifittosopfimus pantfifin täytäntöön tytön 
osaflta afikafisfintaan vasta 12- vuotfiaana ja pojan osaflta 14-vuotfiaana.43

Roomaflafisen yhtefiskunnan rakenteesta johtuen suurfin osa nykyfisfin rfikosofikeu-
teen kuufluvfista teofista ratkafistfifin pater ifamfiflfiaksen eflfi perheen pfifirfissä. XII tauflun 
flakfikfin  sfisäflsfi  pääasfiassa  yksfityfisofikeudeflflfisfia  säännöksfiä.  Nfifinpä  avfiopuoflfisofi-
denkaan fintfifimfit suhteet efivät oflfleet jurfidfinen asfia, vaan roomaflafiset jurfistfit oflfivat 
pääasfiassa kfifinnostunefita omafisuudesta, nfifin kufin Anttfi Arjava toteaa, efikä sfiflflofin 
oflflut nfifinkään merkfitystä sfiflflä, oflfivatko asfianosafiset nafimfisfissa vafi efivät. Vafikka 
mfies  haflflfitsfikfin  omafisuutta,  järjesteflmä  perustufi  omafisuuden  erfiflflfisyyteen  jopa 
nfifin pfitkäflfle, että flahjat puoflfisofiden väflfiflflä oflfivat pätemättömfiä. Nafimfissa oflevan 
nafisen vahva asema roomaflafisessa yhtefiskunnassa perustufikfin hefidän ofikeuteensa 
perfiä  omafisuutta.44  Rooman  vafltakunnan  afikana  nafisten  asema  tfietystfi  vafihteflfi, 
koska ajanjakso oflfi hyvfin pfitkä, nofin tuhat vuotta.45

Kflassfiseen Krefikkaan verrattuna antfifikfin roomaflafiset nafiset oflfivat vapaampfia, 
efivätkä efläneet erfistyksfissä kodfin sefinfien sfisäflflä. He saattofivat osaflflfistua joskus 
jopa poflfitfifikkaan edfistäessään perheensä mfiesten poflfifittfista uraa. Hoflhoojfien mer-
kfitys aflkofi myös vähfiteflflen pfienentyä ja ajanflaskun aflussa nafiset saattofivat perfiä 
ja haflflfita suurfiakfin omafisuuksfia, tehdä testamentteja ja päättää uusfista avfioflfifitofis-
taan tafi vafihtaa hoflhoojaa. Augustuksesta aflkaen Rooman haflflfitsfijat ja haflflfitukset 
suosfivat kansaflafisten avfioflfifittoja ja hedeflmäflflfisfiä perhefitä ja nfifinpä Augustuksen 
perheflafinsäädännön mukaan vapaasyntyfinen nafinen, joka oflfi synnyttänyt koflme 
flasta, oflfi vapaa hoflhouksesta. Avfioerotkfin oflfivat Roomassa tavaflflfisfia ja flafissakfin 
saflflfittuja.46

Rooman  afikakauteen  mahtuu  sekä  pakanuuden  afikakausfi  että  krfistfinuskon 
syntymfinen.  Arjava  onkfin  pohtfinut  sfitä,  mfikä  vafikutus  kfirkon  opetukseflfla  oflfi 
avfioflfifiton  uflkopuoflfisfifin  seksuaaflfisuhtefisfifin.  Kunnfiaflflfisfiflta  nafisfifltahan  kfieflflettfifin 
kokonaan avfioflfifiton uflkopuoflfiset suhteet, kun taas kunnfiaflflfiset mfiehet saattofivat 
vapaastfi soflmfia suhtefita prostfituofitujen, orjfien ja jaflkavafimojensa kanssa. Kfirkon 
opetuksen  mukaan  kufitenkfin  moflempfia  sukupuoflfia  koskfivat  samat  uskoflflfisuus-

43 Knuutfifla 1990 s. 15.
44 Arjava 1996 s. 133-156.
45 Tarfinan mukaan Rooma perustettfifin vuonna 753 eKr. Arkeoflogfiset kafivaukset ovat myö-
hemmfin tfietystfi osofittaneet tarfinan pafikkansa pfitämättömäksfi ja erfiflafisfia yhtefiskunnaflflfisfia ja poflfifit-
tfisfia seflfitysmaflfleja on tuflflut vanhan flegendan tfiflaflfle. Rooman vafltakunnan hfistorfiaflflfisfia afikakausfia 
on jaotefltu erfi tavofin esfimerkfiksfi sfiten, että aflussa oflfi kunfingaskuntfien afika, jota seurasfi tasavaflflan 
afika (450-31 eKr.). Tasavaflflan afikaa seurasfi ensfin tasavafltaflafisen kefisarfikunnan afika (35 eKr. - 284 
jKr.) ja tämän jäflkeen vfieflä absofluuttfisen kefisarfikunnan afika (284-565 jKr.). Lafinsäädännön kehfi-
tyksen kannaflta merkfitykseflflfisfiä tapahtumfia oflfivat krfistfinuskon tuflo vafltfionuskonnoksfi 300-fluvuflfla 
ja vafltakunnanjako Itä- ja Länsfi-Roomaan vuonna 395 jKr, sekä Länsfi-Rooman hajoamfinen vuonna 
476 jKr.
46 Arjeva 1996 s. 189-192.
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vaatfimukset. Arjava tuflfi tutkfimuksfissaan sfifihen flopputuflokseen, että näfissä suh-
tefissa  krfistfityt  mfiehet  Roomassa  seurasfivat  pakanaflflfisfia  esfi-fisfiään,  efikä  avfioflfifi-
ton uflkopuoflfinen seksfi mfiesten osaflta oflflut koskaan rangafistavaa, - efi edes kovfin 
paheksuttavaa,  jos  partnerfi  tuflfi  aflemmfista  sosfiaaflfifluokfista  efikä  yrfittänyt  sfifirtää 
perheen omafisuutta fiflflegaaflefiflfle flapsfiflfleen.47

Vafikka  Roomassa  pääpafino  avfioflfifitofissa  ja  myös  avfioerofissa  oflfi  omafisuuden 
säfiflymfiseflflä ja perfiytymfiseflflä suorassa flfinjassa, jo krfistfinuskon syntyafikofihfin oflfi 
omaksuttu  perfiaate,  jonka  mukaan  avfioflfifitto  perustufi  moflempfien  sfifihen  afikovfi-
en vapaaehtofiseen suostumukseen. Suostumus oflfi avfioflfifiton perusta, efikä mfitään 
mufita juhflaflflfisuuksfia väflttämättä tarvfittu. Krfistfinuskon opetus yhtyfi tähän consen-
sus ifacfit nuptfias -perfiaatteeseen. Avfioflfifiton soflmfimfinen oflfi näfin oflflen Roomassa 
yhtefiskunnaflflfinen tofimenpfide. Krfistfinusko flfifittyfi aflkuafikofina tähän juutaflafiseen, 
krefikkaflafiseen ja roomaflafiseen käytäntöön, efikä avfioflfifiton soflmfimfista pfidetty kfir-
koflflfisena  efikä  uskonnoflflfisena  tofimena,  vaan  se  katsottfifin  yhtefiskunnaflflfiseksfi  ja 
maaflflfiseksfi.48

2.1.2.2. Sexus49 - ero mfiesten ja nafisten väflfiflflä

Täflflä  hetkeflflä  rafiskausta  pfidetään  yksfiflön  tahdon  vastafisena  tekona  ja  fitsemää-
räämfisofikeuden floukkauksena. Antfifikfin afikana kysymys efi oflflut tästä, vaan koko 
seksuaaflfisuus oflfi ennen kafikkea yhtefiskunnaflflfinen ja perhettä koskeva kysymys. 
Efikä  rafiskaustakaan  nähty  nfifinkään  yksfiflöön  kohdfistuvana  floukkauksena.  Sek-
suaaflfista fitsemääräämfisofikeutta sfifinä mfieflessä kufin me nyt sen ymmärrämme efi 
usefimmfiflfla  fihmfisfiflflä  antfifikfin  afikana  oflflut  oflemassakaan.  Nafimattomfiflfla  nafisfiflfla 
efi yflfipäänsä oflflut mfitään seksuaaflfisuhtefita, jos he haflusfivat pysyä nafimakeflpofi-
sfina. Vapaat nafidut nafiset oflfivat seksuaaflfisuhteessa avfiomfiestensä kanssa näfiden 
tahdon mukaan samofin kufin orjattaret. Sotavangfiksfi joutuneet nafiset puoflestaan 
oflfivat vaflflofittajfien armofiflfla.50

Myös rafiskauksesta käytetyt flukufisat termfit kuvastavat sfitä, mfiten rafiskaukseen 
Roomassa suhtauduttfifin.51 Samofin kufin Krefikassa myös Roomassa flasten synty-

47 Avfioeron  suhteen  tfiflanne  oflfikfin  sfitten  jo  monfimutkafisempfi.  Pakanuuden  ajaflfla  joskus 
avfioeroa  koskevaa  flafinsäädäntöä  flfievennettfifin  ja  joskus  tfiukennettfifin.  Syntyfi  myös  eroa  Rooman 
hajoamfisen jäflkeen vafltakunnan fitäfisten ja fläntfisten osfien väflfiflflä. Kfirkon johtajfien ja maaflflfisen kan-
san väflfiflflä oflfi suurfi kufiflu tässä asfiassa. Suurfista auktorfiteetefista huoflfimatta kfirkko efi pystynyt va-
kuuttamaan jäsenfiään sfifitä, että avfioero oflfisfi oflflut suurfi syntfi. - Arjava 1996 s. 158-159
48 Knuutfifla 1990 s. 15.
49 Termfinä seksfi “sex” tuflee flatfinankfieflfisestä sanasta sexus, joka tarkofittaa eroa mfiehen ja 
nafisen väflfiflflä. Lähtökohtana on flatfinan verbfi “secare”, joka tarkofittaa erottamfista ja erfiflfleen flefikkaa-
mfista.
50 Dobflhoifer 1994 s. 110-111.
51 Seuraavfia termejä käytettfifin: rapere (ryöstää), rapfina (ryöstö), stubrare (harjofittaa sfiveet-
tömyyttä), stubrum (sfiveettömyys), stubrum fin iferre (harjofittaa sfiveettömyyttä jonkun kanssa), vfim 
(fin) iferre (pakottaa joku sukupuoflfiyhteyteen), vfioflare (vahfingofittaa, väkfisfinmaata), vfitfiare (tärveflflä, 
vahfingofittaa, häväfistä, tahrata), vfitfium (turmeflus, pahennut). Vastaavat termfit Krefikassa kuvastfivat 
häpeään  saattamfista,  häpäfisemfistä,  ryöstämfistä,  pakottamfista,  turmeflemfista,  tahraamfista,  pfiflkkaa-
mfista,  fivaamfista  ja  vähätteflyä.  -  Dobflhoifer  1994  s.  5-7.  Nykyfisessä  katsantokannassa  Roomassa 
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perää pfidettfifin sfikäflfi tärkeänä, että sfiflflä taattfifin kansaflafisofikeus, mfikä oflfi kehfit-
tyvässä demokratfiassa tärkeä. Avfioflfifiton uflkopuoflfinen sukupuoflfiyhteys vaaransfi 
flasten syntyperän varmuuden, mfinkä johdosta rafiskaus ja avfiorfikos kfietoutufivat 
jurfidfisestfi sfiten tofisfifinsa, että kumpfikfin toteutufi samanafikafisestfi. Rfikoksen sub-
jektfi ja objektfi sekofittufivat nfifin, ettefi antfifikfissa täflflafisfissa tapauksfissa ofikeastaan 
oflflut flafinkaan tfiflaa rfikoksen uhrfiflfle. Kuuflufisana esfimerkkfinä on Lucretfian tapaus, 
jossa uhrfi tekemäflflä fitsemurhan vapauttfi perheensä esfimerkfiflflfiseflflä tavaflfla häpe-
ästä ja saavuttfi sfiten kuoflemattomuuden. Tarun Lucretfia oflfi yflhäfisen roomaflafisen 
puoflfiso, jonka Rooman vfifimefisen kunfinkaan pofika rafiskasfi.52

Avfiorfikokseflfla tarkofitettfifin antfifikfin afikana nafimfisfissa oflevan nafisen avfioflfifiton 
uflkopuoflfista suhdetta. Sen rankafisemfinen tapahtufi erfi afikofina erfi tavaflfla joko jufl-
kfisestfi tafi yksfityfisestfi. Jäflkfimmäfisessä tapauksessa sukuflafiset tuomfitsfivat osaflflfiset 
ja seurauksena saattofi oflfla mfiehen kastrofintfi tafi fitse teossa tavatun nafisen surmaa-
mfinen.53 Kysymyksessä oflfi stubrum-rfikos, joka tarkofittfi seksuaaflfista häväfistystä, 
rafiskausta, sfiveettömyyttä ja avfiorfikosta. Augustuksen Lex Juflfiassa avfiorfikos ero-
tettfifin erfi rfikokseksfi ja stubrum safi kapeamman merkfityksen. 
Nykypäfivänä syytetty vofi puoflustautua sfiflflä, että hän vfiflpfittömästfi uskofi tofisen 

osapuoflen suostuneen sukupuoflfiyhteyteen. Roomassa Augustuksen flafin mukaan 
rafiskaaja  efi  vofinut  puoflustautua  täflflä  tavofin  joutumatta  fitse  syytteen  vaaraan. 
Suostumus  peflastfi  mfiehen  ankaraflta  rangafistukseflta,  joka  maksfimfissaan  rafiska-
uksesta oflfi kuoflemanrangafistus, mutta efi vapauttanut häntä kokonaan, koska mfies 
saattofi sfifltfi joutua tuomfituksfi avfiorfikoksesta, jos nafinen oflfi nafimfisfissa tafi stubrum 
rfikoksesta eflfi sfiveettömyydestä, jos nafinen efi oflflut nafimfisfissa, eflflefi hän fluuflflut, 
että rafiskattu oflfi prostfituofitu tafi johonkfin muuhun kategorfiaan kuuflunut nafinen, 
jonka rafiskaamfinen efi konstfituofinut rfikosta. Nafisen osaflta suostumfinen merkfitsfi 
sfitä, että kysymyksessä oflfi avfiorfikos ja avfiomfies saattofi joutua syytetyksfi eflflefi hän 
ottanut avfioeroa. Jane F. Gardner toteaakfin, että rafiskausprosessfin sosfiaaflfiset ja 
käytetyt rafiskausta koskevat termfit tuovat flähfinnä mfiefleen kunnfiaan kohdfistuvat rfikokset ja kaupan 
kohteen pfiflaantumfisen.
52 Dobflhoifer anaflysofi tarfinaa flähtefinään Cassfius Dfidorus ja Lfivfius. Tarfina kuflkee sfiten, että 
mfiehet  päättfivät  flafittaa  vafimojensa  uskoflflfisuuden  koetukseflfle.  Koetukseflfle  joutufi  kufitenkfin  afino-
astaan Koflflatfinuksen vafimo Lucretfia. Muut vafimot oflfivat hfiflpefissä juomfingefissa, vafin Lucretfia oflfi 
kotona askarefissaan. Rafiskaaja hfifipfi Lucretfian fluokse yöflflä ja uhkasfi, että hän antaa tämän ja orjan 
fiflmfi avfiorfikoksesta ja tappaa hefidät, eflflefi Lucretfia oflfisfi haflukas, mfinkä jäflkeen makasfi Lucretfian vä-
kfisfin uhkaamaflfla tfikarfiflfla. Tekstfien mukaan, vafikka Lucretfia tuflfi rafiskatuksfi, hän samaflfla syyflflfistyfi 
avfiorfikokseen. Lucretfia fiflmofittfi perheeflfleen rafiskauksesta ja fitsemurha-afikefistaan sanoen, että hä-
nen ruumfifinsa on rafiskattu, mutta hänen henkensä on syytön. Lucretfian sukuflafiset efivät hyväksyneet 
fitsemurha-ajatusta, vaan haflusfivat sysätä syyn rafiskaajan nfiskofiflfle: henkfi on syntfinen, efi ruumfis ja 
mfissä efi ofle tahaflflfisuutta, sfieflflä efi ofle myöskään syyflflfisyyttä. Ero hengen ja ruumfifin syyflflfisyyden ja 
syyttömyyden väflfiflflä efi kufitenkaan rafiskatun nafisen kohdaflfla vfieflä näyteflflyt tuoflflofin suurta rooflfia. 
Antfifikfin afikana moflemmat krfiteerfit sekä kfiefltäytymfinen että suostumfinen avfioflfifiton uflkopuoflfiseen 
sukupuoflfisuhteeseen  konstfituofi  joko  avfiorfikoksen  tafi  väkfisfinmakaamfisen  tafi  moflemmat.  Nafinen 
joka tapauksessa oflfi rfikkonut avfioflfifiton, vafikkakfin vastofin tahtoaan ja tuflflut sfiten rasfitukseksfi per-
heeflfleen. Lucretfiakfin päätyfi fitsemurhaan ja Lfivfius tekstefissään hyväksyfi tämän ratkafisun ja yflfistfi 
tekoa, koska Lucretfia täflflä tavaflfla suojeflfi ruumfififlflfista puhtauttaan. Lucretfian ruumfis oflfi pakotettu 
sukupuoflfisuhteeseen, sfisäfltä hän oflfi syytön. - Dobflhoifer 1994 s. 9-10, 99-100.
53 Arjava 1998 s. 270-272.
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flafiflflfiset seuraukset oflfivat nfifin suuret, että oflfi ymmärrettävää, että pfififlorfikoflflfisuus 
oflfi suurta ja prosesseja hafluttfifin väflttää.54

Tasavaflflan  afikana  Roomassa  tehtfifin  jofitakfin  yrfityksfiä  suojeflfla  nafisfia  seksu-
aaflfisfiflta  flähestymfisfifltä,  mutta  kysymyksessä  efi  nfifinkään  oflflut  seksuaaflfirfikosten 
torjumfinen kufin perheen suojeflemfinen epätofivottavfiflta käyttäytymfisfifltä. Kunnfi-
aflflfinen nafinenhan efi näyttäytynyt juurfi epämoraaflfisfissa tarkofituksfissa uflkosaflfla, 
efikä täflflafista nafista saanut flähestyä myöskään epämoraaflfisfin tarkofituksfin, houkut-
teflevfin puhefin tafi floukkaavfin tafi sopfimattomfin kfieflenkäytöfin. Nafinen osofittfi myös 
pukeutumfiseflflaan,  oflfiko  kysymyksessä  kunnfiaflflfinen  nafinen:  vfirgfines  tafi  matres 
ifamfiflfiae. Itse floukkaus kohdfistufi kufitenkfin avfiomfieheen tafi fisään. Tfiflanne kufiten-
kfin muuttufi kefisarfikunnan afikana, joflflofin Augustuksen flafinsäädännöflflä puututtfifin 
perheen sfisäfisfifinkfin seksuaaflfisuhtefisfifin, vafikka kysymyksessä efi oflflutkaan rfikos. 
Efi ofle tarkkaa tfietoa, mfiten seksuaaflfirfikoksfia säännefltfifin ennen Augustuksen flafin-
säädäntöä, mutta tfiflanne muuttufi kokonaan Augustuksen jäflkeen. Vafikka Lex Ju-
flfia  sfisäflsfi  pafljon  mufitakfin  rfikoksfia,  flafista  yfleensä  mufistetaan  vafin  se,  että  sfifinä 
krfimfinaflfisofitfifin ensfimmäfisen kerran avfiorfikos. Lakfi efi oflflut symmetrfinen, koska 
afinoastaan  nafimfisfissa  ofleva  nafinen  saattofi  syyflflfistyä  avfiorfikokseen,  jos  häneflflä 
oflfi  avfioflfifiton  uflkopuoflfinen  seksuaaflfisuhde,  mutta  mfies  syyflflfistyfi  avfiorfikokseen 
afinoastaan, jos kohteena oflfi nafimfisfissa ofleva nafinen - täflflöfin mfiehen omaflfla sta-
tukseflfla efi oflflut merkfitystä.55

Augustuksen  flafiflfla  avfiorfikokset  otettfifin  yhtefiskunnan  vaflvontaan  ja  sfiflflä  py-
rfittfifin myös hfiflflfitsemään omankäden ofikeutta. Avfiomfies efi saanut tappaa syyflflfis-
tä vafimoaan, mutta jos hän tekfi sen vfihanpuuskassa, tekoa pfidettfifin flfieventävfien 
asfianhaarojen vaflflfitessa tehtynä tappona. Isä safi surmata tyttärensä ja tämän ra-
kastajan fitse teosta tavattuaan afinoastaan sfifinä tapauksessa, että hän flöysfi hefidät 
omasta kodfistaan tafi vävynsä taflosta. Tekfijät oflfi surmattava, joko moflemmat tafi 
efi  kumpaakaan.  Näfin  ofletettfifin,  että  fisänrakkaus  hfiflflfitsfisfi  tekfijöfitä. Avfiomfiehen 
hetkeflflfistä mfieflenkuohua pyrfittfifin rajofittamaan. Ajatus flfieventävfien asfianhaarojen 
vaflflfitessa  tehdystä  taposta  säfiflyfi  Itaflfian  flafinsäädännössä  pfitkäflfle  uudeflfle  ajaflfle. 
Roomaflafinen yhtefiskuntafluokkarakenne näkyfi myös sfifinä, mfiflflofin mfies safi tap-
paa vafimonsa rakastajan. Tappamfinen oflfi nfimfittäfin kfieflfletty eflflefi rakastaja oflflut 
orja, tanssfija, näytteflfijä, gfladfiaattorfi, perheen oma vapautettu orja tafi muu henkfiflö, 
jonka  osaflflfisuutta  vofitfifin  pfitää  erfityfisen  häpeäflflfisenä. Aflkuperäfinen  kefisarfi Au-
gustuksen säätämä rangafistus avfiorfikoksesta moflemmfiflfle osapuoflfiflfle oflfi karkotus 
ja omafisuuden osfittafinen takavarfikofintfi.56

54 Gardner 1986 s. 121.
55 Avfiomfies  saattofi  afina  syyttää  uskotonta  vafimoaan. Vafimo  efi  kufitenkaan  vofinut  syyttää 
mfiestään, sfiflflä flafin sfiflmfissä mfies efi oflflut tehnyt rfikosta avfioflfifittoa vastaan ja nafinen saattofi syyttää 
rfikostuomfiofistufimessa  vafin  sfiflflofin,  kun  rfikos  kohdfistufi  häneen  fitseensä.  Mfieheflflä  oflfi  puoflestaan 
60 päfivää afikaa ottaa avfioero sfifitä, kun hän safi tfiedon avfiorfikoksesta. Sen jäflkeen muut saattofivat 
syyttää, yfleensä 4-5 kuukaudessa. Avfiorfikkojfia efi yflefisestfi syytetty samanafikafisestfi, vaan normaa-
flfistfi syyte nostettfifin ensfin nafista vastaan. Seuraukset oflfivat erfiflafisfia: nafisfiflfle kfieflto mennä nafimfisfifin 
vapaan Rooman kansaflafisen kanssa tafi finifamfia ja kyvyttömyys todfistaa ofikeudessa tafi perfinnöttö-
myys. - Gardner 1986 s. 127-128.
56 Arjava 1998 s. 270-272; Gardner 1986 s. 129.
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2.1.2.3. Rafiskauksen seuraamukset Roomassa

Rafiskaus efi oflflut Roomassa mfikään harvfinafinen rfikos, koska sfifihen afikaan nuo-
rfisojoukkoja rfiehufi kadufiflfla. Krause mafinfitseekfin, että myöhäfistasavaflflan afikana 
sfitä saatettfifin jopa pfitää eräänflafisena nuorfison ofikeutena. Seneca vanhempfi kertoo 
myös  tapauksesta,  jossa  nuorukafinen  oflfi  pukeutunut  nafisen  vaattefisfifin  ja  tuflflut 
nuorfisojoukon rafiskaamaksfi. Antfifikfin afikanahan katsottfifin, että rafiskauksen uh-
rfina vofi oflfla mfies tafi nafinen, pofika tafi tyttö. Yfleensä tekfijä kufitenkfin sfifihenkfin 
afikaan  flöytyfi  tuttava-  ja  sukuflafispfifirfistä.  Uhrfit  oflfivat  usefin  aflemmfista  sosfiaaflfi-
fluokfista, koska yflempfien sosfiaaflfifluokkfien tyttöjä varjefltfifin paremmfin.57

Tasavaflflan afikana rafiskaukset ja seksuaaflfirfikokset kuuflufivat perheen rankafisu-
pfifirfifin ja saattofi oflfla, että fisä jopa tappofi tyttärensä, joflfla oflfi oflflut seksuaaflfisuh-
tefita, koska ne hävfittfivät tyttären mahdoflflfisuudet avfioflfifittoon. Saattofi oflfla myös 
nfifin,  ettefi  fisä  suostunut  tuflevaan  kosfintaan  ja  tytön  omaan  vaflfintaan.  On  myös 
mufistettava, ettefi antfifikfin afikana afina nähty suurta eroa rafiskauksen ja vfietteflyn 
väflfiflflä.  Efi  ofle  myöskään  juurfi  tarkkaa  tfietoa  sfifitä,  mfiten  roomaflafiset  sääteflfivät 
seksuaaflfirfikoksfia ennen Augustuksen afikaa. Lex Juflfia sfijofittuu tofiseflfle vuosfikym-
meneflfle eKr.58

A. W. Lfintott on tutkfinut väkfivafltaa nfimenomaan Rooman tasavaflflan afikana. 
Lähfinnä on säfiflynyt Cficeron ja mufiden tekstejä sotatfiflantefista ja nfifiden jäflkefisfistä 
tapahtumfista, jotka fiflmentävät juflmuutta. Vähemmän on tfietoa sfifitä, mfiten tavaflflfi-
set roomaflafiset suhtautufivat väkfivafltaan ja juflmuuksfifin. Popuflaarfiofikeuden59 mu-
kaan fitseapu juflfistettfifin joskus fiflflegaaflfiksfi, joskus sfitä sfiedettfifin ja joskus sfifihen 
jopa  rohkafistfifin.  Rafiskaus  ja  avfiorfikos  oflfivat  yksfityfisen  koston  aflafisfia  rfikoksfia 
koko tasavaflflan ajan. Nafisen floukkaamfisen rankafisemfinen kuuflufi pater ifamfiflfiak-
sen tafi avfiomfiehen flafinkäytön pfifirfifin. Lfintott mafinfitsee, että Vaflerfius Maxfimuksen 
mukaan nafisen perhe rankafisfi mfiespuoflfisfia avfiorfikkojfia ja rafiskaajfia joko kuofle-
maflfla  tafi  kastraatfioflfla.  Lakfi  efi  kufitenkaan  määrfiteflflyt  tarkemmfin  prosessfin  kufl-

57 Suhtautumfinen homoseksuaaflfisuuteen vafihteflfi, yfleensä sfitä efi kufitenkaan pfidetty rfikokse-
na, mutta nafiseflflfisena ja Rooman kansaflafiseflfle ja sotfiflaaflfle epätyypfiflflfisenä käyttäytymfisenä. Krause 
kufitenkfin mafinfitsee, että tasavaflflan afikana oflfi myös vofimassa flakfi, jonka mukaan seurauksena oflfi 
rahasakko  sukupuoflfiyhteydestä  pofikfien  kanssa.  Lakfi  koskfi  myös  passfifivfista  osapuoflta  homosek-
suaaflfisfissa suhtefissa. Ensfisfijassa homoseksuaaflfisuutta koskevat säännökset koskfivat nfimenomaan 
passfifivfista homoseksuaaflfisuutta ja mfiesten prostfituutfiota. Seurauksena saattofi oflfla omafisuuden kon-
fiskofintfia, karkotus tafi jopa kuoflemanrangafistus. - Krause 2004 s. 181-183.
58 Lex  Juflfia  flofi  erfikofistuomfiofistufimen,  jossa  käsfitefltfifin  stubrum-  rfikoksfia  ja  avfiorfikoksfia. 
Lakfi oflfi hyvfin kattava, koska se käsfitteflfi stubrum- rfikoksfia, jofihfin saattofivat syyflflfistyä nafimfisfissa 
oflevat mfiehet ja nafiset sekä heteroseksuaaflfiset mfiehet, jofiflfla oflfi suhtefita tyttöfihfin tafi nafimattomfifin 
nafisfifin  tafi  fleskfifin.  Seksfi  sen  sfijaan  prostfituofidun  kanssa  efi  oflflut  stubrum-  rfikos,  efikä  myöskään 
ex-prostfituofidun kanssa, jos tämä oflfi nafimaton. Jos kohteena oflfi taas nafimfisfissa ofleva nafinen, ky-
symyksessä  oflfi  afina  avfiorfikos. Teknfisestfi  nfifiden  nafisten  pfifirfi,  josta  saattofi  ottaa  jaflkavafimon,  oflfi 
erfittäfin suppea. - Gardner 1986 s. 121-124.
59 Mufinafisfissa ja keskfiafikafisfissa yhtefiskunnfissa tfietynflafinen yhtefisöflflfinen fitseapu oflfi sään-
tönä. Joskus jopa flakfi edeflflyttfi tätä. Vafikka Rooman tasavaflflan afikana rankafisuofi-keus oflfi flfisäänty-
vässä määrfin jätetty mafistraatefiflfle, tavaflflfiset fihmfiset jatkofivat fitseapuun turvautumfista fitsensä suoje-
flemfiseksfi ja väärfintekfijöfiden kfifinnfiottamfiseksfi. Käsfitteeflflfisestfi puhutaan yhtefisöflflfisestä ofikeudesta 
“popuflar justfice”. - Lfintott 1968 s. 6-16, 34-51.
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kua, vaan tasavaflflan afikana roomaflafiset katsofivat, että vapaan mfiehen vapauksfifin 
(flfiberta) kuuflufi vofimakefinojen käyttö henkfiflökohtafisten fintressfien turvaamfiseksfi. 
Perheen suojeflemfinen kuuflufi myös roomaflafisen veflvoflflfisuuksfifin.60

Suurfin  osa  avfiorfikoksfista,  rafiskauksfista  ja  vfietteflyfistä  jäfi  sfiten  Roomassa  ofi-
keusapparatuurfin uflkopuofleflfle. Vfietteflytapauksfissa ennemmfin päädyttfifin avfioflfifit-
toon kufin mentfifin ofikeuteen. Kufitenkfin kefisarfiajaflfla tuflfi myös flafinsäädäntöä, joka 
koskfi rafiskaustapauksfia. Corpus Iurfis Cfivfiflfis kertoo, että kefisarfi Hadrfianus asettfi 
säännön, jonka mukaan tuflfi vapauttaa se, joka oflfi tappanut rfikoksentekfijän, joka 
oflfi yrfittänyt maata väkfisfin tappajan sukuflafisen. Roomaflafisessa ofikeudessa tunnet-
tfifin kuoflemanrangafistus rafiskauksesta justfitfiaanfisessa ofikeudessa jo ensfimmäfisfifl-
flä vuosfisadofiflfla jKr. Yfleensä Roomassa rafiskauksesta oflfi koflme rangafistusvafihto-
ehtoa: kuoflemanrangafistus, rahaflflfinen rangafistus tafi nafimfisfifinmeno uhrfin kanssa 
fiflman myötäjäfisfiä.61 Senecan mukaan rafiskaajaflfla oflfi puoflestaan 30 päfivää afikaa 
pyytää tekoaan anteeksfi omaflta fisäfltään ja uhrfin fisäfltä, muussa tapauksessa hänen 
täytyfi kuoflfla. Rangafistusvaflfikofima oflfi sfifis hyvfin flaaja ja vaflfintatfiflanne dramaat-
tfinen, kun rafiskattu saattofi vaflfita, meneekö hän rafiskaajansa kanssa nafimfisfifin vafi 
vaatfiko hän tämän kuoflemaa.62

2.1.2.4. Rafiskauksen rfikoskohteeksfi keflpaamattomat

Rfikoksen  uhrfin  sosfiaaflfinen  asema  vafikuttfi  antfifikfin  afikana  pafljon  sfifihen,  mfiten 
tekoa käsfitefltfifin. Dobflhoifer esfimerkfiksfi korostaa sfitä, että hänen tutkfimusafinefis-
tossaan  joka  kymmenes  kfirjofittaja  tarkofittaa  väkfisfinmakaamfisesta  puhuessaan 
nfimenomaan  vapaan  nafisen  väkfisfinmakaamfista.  Orjuus  ja  sota  oflfivat  antfifikfissa 
60 Lfintott 1968 s. 22-24, 204. - Tekstfissä puhutaan fitseavusta ja vofimakefinojen käytöstä ja 
huomautetaan, että se menfi usefin pfidemmäflfle kufin hätävarjeflu tafi pakkotfifla. Kysymys usefimmfiten 
oflfi kufitenkfin nykytermfinoflogfiaflfla yksfityfisestä rankafisuofikeudesta.
61 Dobflhoifer 1994 s. 48, 54. - Se, että rafiskauksen uhrfi menfi rafiskaajansa kanssa nafimfisfifin, 
afiheuttfi usefin absurdeja tfiflantefita. Roomaflafisfissa tekstefissä pohdfittfifinkfin sfitä, että jos tyttö vaflfitsee 
nafimfisfifinmenon, pfitääkö rafiskaajan sfiflflofin erota, jos hän on entuudestaan nafimfisfissa tafi vafihtoehtofi-
sestfi, jos mfies on rafiskannut kaksfi tyttöä ja tofinen vaflfitsee kuoflemanrangafistuksen ja tofinen nafimfi-
sfifinmenon, nfifin mfiten tfiflanne ratkafistaan. - Dobflhoifer 1994 s. 54-55.
62 Dobflhoifer  kufitenkfin  toteaa,  että  on  vafikea  sanoa,  kufinka  pafljon  kuoflemanrangafistusta 
tosfiasfiassa  käytettfifin,  kun  vafihtoehtoskaafla  oflfi  näfin  flaaja  eflfi  kuoflemanrangafistuksesta  rahaflflfiseen 
rangafistukseen ja nafimfisfifinmenoon fiflman myötäjäfisfiä. Koska tyttö oflfi menettänyt nefitsyytensä, hän 
samaflfla oflfi menettänyt mahdoflflfisuutensa avfioflfifittomarkkfinofiflfla ja nafimfisfifinmeno fiflman myötäjäfisfiä 
rafiskaajan kanssa oflfi yksfi varteenotettava mahdoflflfisuus. Rafiskaaja saattofi myös pyytää uhrfin fisäfltä 
tyttöä vafimokseen. Asfiassa saattofi syntyä rfistfirfifitafisfia tfiflantefita, jofita tekstefissä pohdfittfifin. Esfimer-
kfiksfi  seflflafisessa  tapauksessa,  joflflofin  rfikas  ja  köyhä  ovat  vfieteflfleet  tytön  ja  köyhä  on  fisän  vaatfi-
muksesta paflauttanut tytön takafisfin. Jos nyt rfikas kfiflpakosfija makaa tytön väkfisfin ja tyttö vaflfitsee 
avfioflfifiton, köyhä kosfija vofi vaflfittaa fisäflfle tuflfleensa petetyksfi. Täflflafisessa tfiflanteessahan rangafistus 
on  tosfiasfiassa  paflkkfio.  Rfikas  pääsee  rafiskaamaflfla  nafimfisfifin  hafluamansa  tytön  kanssa.  -  Tofisessa 
esfimerkkfitapauksessa, jos vafimo tuflee mfiehensä tahoflta huonostfi kohdeflfluksfi, saa hän kaksfinker-
tafiset myötäjäfiset korvaukseksfi. Mutta jos hän on mennyt fiflman myötäjäfisfiä nafimfisfifin, saa hän fitse 
määrätä korvauksen. Myös Seneca vanhempfi on sanonut, että väkfisfin maattu tyttö vofi vaflfita väkfisfin-
makaajan kuofleman ja fiflman myötäjäfisfiä avfioflfifittoon menemfisen väflfiflflä. Tosfin Corpus Iurfis Cfivfiflfis 
sanofi, että näfissäkfin tapauksfissa nefidon, flesken ja muun nafisen avfiomfiehen pfitäfisfi oflfla vanhempfien 
vaflfitsema muu henkfiflö kufin rafiskaaja. - Dobflhoifer 1994 s. 54-63.
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kumpfikfin tfiflantefita, jofissa pakotettu sukupuoflfiyhteys katsottfifin usefin flegfitfifimfik-
sfi.63 
Roomassa kefisarfiafikana väkfisfinmakaamfista efi myöskään ofltu säänneflty omana 

tunnusmerkfistönään,  mutta  se  muodostufi  vähfiteflflen  omaksfi  tunnusmerkfistöksfi, 
koska käytännössä otettfifin huomfioon erfityfistapauksfia ja erfityfistfiflantefita kuten se, 
oflfiko kysymyksessä orjan rafiskaamfinen vafi nafidun tafi nafimattoman nafisen rafis-
kaamfinen.  Corpus  Iurfis  Cfivfiflfis  katsofi  jo,  ettefi  nafista  vofida  väkfisfinmakaamfisen 
johdosta  syyttää  ofikeudessa  sfiveettömyydestä  tafi  avfiorfikoksesta.  Nafisen  efi  tar-
vfinnut myöskään väflfittömästfi fiflmofittaa rfikosta oflflakseen uskottava, koska flafimfin-
flyönnfin vofitfifin katsoa tapahtuneen sfiveeflflfisyydestä. Väkfisfin maattu nafinen saattofi 
mennä  myös  avfioflfifittoon  efikä  herransa  väkfisfin  makaaman  mfiesorjan  tarvfinnut 
enää paflata herransa tafloon takafisfin. Uflpfianus joka eflfi n. 170-228 jKr. efi myös-
kään tuomfinnut vafin vfieraan orjattaren väkfisfinmakaamfista, vaan pfitfi myös oman 
orjattaren väkfisfinmakaamfista vääryytenä.64

Roomassa pukeutumfiseflfla osofitettfifin se, oflfiko kysymyksessä vfirgfines tafi mat-
res ifamfiflfiae. Seksuaaflfirfikos oflfi flfievempfi, jos tyttö eflfi nefitsyt oflfi pukeutunut kufin 
orja tafi prostfituofitu. Vafikka monet prostfituofidut, erfityfisestfi ne, jotka työskenteflfi-
vät  bordeflflefissa,  oflfivat  orjfia,  myös  jofitakfin  vapautettuja  ja  jopa  vapaana  synty-
nefitä roomaflafisfia työskenteflfi prostfituofitufina. Gardner mafinfitseekfin, ettefi prostfi-
tuutfio Rooman tasavaflflan afikana oflflut flafitonta efikä rfikoflflfista, vaan prostfituofituja 
jopa verotettfifin ja fluufltavastfi hefidät myös rekfisteröfitfifin. Sfifihenkään afikaan efi oflflut 
heflppoa todfistaa, kuka oflfi prostfituofitu, kuten Uflpfianus mafinfitsfi: monet prostfituofi-
dut työskenteflfivät tavernofissa eräänflafisfissa pefitetyöpafikofissa. Prostfituofidun ma-
kaamfinen  väkfisfin  efi  sfinänsä  oflflut  jurfidfinen  ongeflma,  vaan  jurfidfisestfi  kysymys 
aktuaflfisofitufi, jos vapaa roomaflafinen haflusfi mennä prostfituofidun kanssa nafimfisfifin. 
Kysymys oflfi sfiflflofin perfinnöstä. Tfiflanne oflfi ambfivaflenttfi, koska moraaflfittomuutta 
oflfi sekä seksfin ostajan että myyjän puofleflfla. Nafinen tofimfi moraaflfittomastfi, koska 
hän oflfi prostfituofitu, mutta hän efi puoflestaan oflflut moraaflfiton hyväksyessään rahaa 

63 Dobflhoiferfin mukaan asennetta kuvaa hyvfin se, että vääryytenä efi antfifikfin afikana pfidet-
ty sfitä, että orja maataan väkfisfin, vaan vääryytenä pfidettfifin yrfitystä hänen vapaaksfi juflfistamfiseen. 
Krfifittfisfiä  äänfiä  kuuflufi  afinoastaan  sfiflflofin,  kun  väkfisfinmakaamfinen  flfifittyfi  vfieraaseen  omafisuuteen. 
Sfiflflofinkaan  kysymys  efi  oflflut  orjan  persoonaflflfisuudesta  ja  hyökkäyksestä  häntä  vastaan. Vafin  Ufl-
pfianus suhtautufi varaukseflflfisestfi orjan väkfisfinmakaamfiseen. Dobflhoifer pohtfifikfin sfitä, mfiksfi orjfien 
väkfisfinmakaamfinen oflfi nfifin flaajastfi hyväksytty. Hänen mukaansa se johtufi orjayhtefiskunnasta, jon-
ka peruspfiflarefita oflfi se, ettefi fisännän ofikeutta orjfifinsa asetettu kysymyksenaflafiseksfi, sfiflflä jokafinen 
rajofitus tähän ofikeuteen oflfisfi merkfinnyt orjafinstfituutfion hefikentämfistä. Tämän vuoksfi ero vapaan 
ja orjan väflfiflflä pfidettfifin hyvfin tfiukkana. Sen vuoksfi väkfisfinmakaamfinen kohdfistufi afinoastaan va-
pafisfifin nafisfifin ja orja oflfi keflpaamaton väkfisfinmakaamfisen objektfiksfi samofin kufin flafiflflfisten flasten 
synnyttäjäksfi. - Dobflhoifer 1994 s. 20-22; Seksuaaflfisuhteet nefitsyfiden, fleskfien ja eronnefiden kanssa 
rangafistfifin stuprum-rfikoksfina. Tofisaaflta Arjava huomauttaa, että Roomassa oflfi joukko nafisfia, jotka 
oflfivat seksuaaflfista fiflofitteflua varten ja jofiden jäflkefläfisfiflflä efi oflflut flafiflflfista asemaa. Seksuaaflfieflämä 
näfiden nafisten kanssa efi oflflut mfikään jurfidfinen ongeflma: he oflfivat rakastajattarfia ja kvasfiavfioflflfisessa 
suhteessa eflävfiä. He oflfivat yfleensä orjfia tafi vapautettuja nafisfia, mutta jako efi oflflut automaattfinen. 
Suhtefiden seurauksena syntyneet fiflflegaaflfit flapset oflfivat hyvfin yflefisfiä roomaflafisessa yhtefiskunnassa. 
- Arjava 1996 s. 217-219.
64 Dobflhoifer 1994 s. 18-19, 98, 103-104.
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paflvefluksfistaan, koska hän nfimenomaan oflfi prostfituofitu.65

Sotavankfien orjuuttamfinen oflfi antfifikfin afikana täysfin flafiflflfista ja vofittajat ottfivat 
vofitetut nafiset. Orjuuttamfinen kohdfistufi tässäkfin tapauksessa vofitettufihfin vapafi-
sfifin nafisfifin. Dobflhoifer mafinfitsee traumaattfisena esfimerkkfinä orjfien sukupuoflfisuh-
tefiden sosfiaaflfisesta merkfityksettömyydestä tapauksen, jossa gaflflfiaflafiset pfifirfittfivät 
roomaflafisfia nefljänneflflä vuosfisadaflfla eKr. Antautumfisen merkfiksfi he vaatfivat nafis-
ten jättämfistä maattavfiksfi. Mfiehet efivät flähettäneet kufitenkaan vofittajfiflfle vafimo-
jaan  vaan  hefidän  sfijastaan  orjattarensa.  Sodat  päättyfivätkfin  yfleensä  sfifihen,  että 
mfiesvaflflanpfitäjät  tapettfifin  ja  nafiset,  flapset  ja  entfiset  orjat  sfifirtyfivät  vaflflofittajfien 
haflflfintaan, mfissä yhteydessä väkfisfinmakaamfiset tapahtufivat. Täflflafisfissa tfiflantefis-
sa, joflflofin mfiehet efivät enää pystyneet puoflustamaan perhefitään, he tekfivät usefin 
fitsemurhan. Samofin nafisfia, flapsfia ja perheenjäsenfiä myrkytettfifin ennemmfin kufin 
fluovutettfifin  vfihoflflfisen  käsfifin. Vofittajfia  nöyryytettfifin  myös  sfiten,  että  hefidät  pa-
kotettfifin katsomaan nafistensa ja jaflkavafimojensa rafiskauksfia. Sotaan finnostettfifin 
myös  kehottamaflfla  tafisteflemaan  ja  kuoflemaan  tafisteflukentäflflä  ennemmfin  kufin 
jäämään efloon katsomaan nafistensa ja flapsfiensa häpäfisemfistä.66

2.2. Juutaflafisuus ja rafiskausrfikokset raamatussa

2.2.1. “Isän taflo”

Juutaflafiset  eflfivät  1.  vuosfisadaflfla  krefikkaflafisen  ja  roomaflafisen  kuflttuurfin  vafiku-
tuspfifirfissä. Samofin kufin krefikkaflafisfiflfla ja roomaflafisfiflfla juutaflafistenkfin perusyk-
sfikkö oflfi perhe - “fisän taflo”, joka saattofi oflfla pfienen kyflän kokofinen. Perheeseen 
kuuflufivat mfiespuoflfisen perheenpään flfisäksfi tämän pojat ja pojanpojat vafimofineen 
ja  flapsfineen,  orjat  ja  tfiflapäfinen  työvofima.67  Väflfimeren  kuflttuurfien  pfifirfissä  flap-
sfiystäväflflfisyyttä  pfidettfifin  juutaflafisten  erfityfispfifirteenä.  Lapsettomuus  ja  flapsen 
kuoflema oflfi suurfi onnettomuus, efikä efi-tofivottujen flasten hefittefiflflejättöä hyväk-
sytty. Juutaflafisfia veflvofittfi 1. Moos. kfirjan flfisääntymfiskäsky (Gen 1:28): “Oflkaa 
hedeflmäflflfiset, flfisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se vafltaanne” - joskfin pojat 
tässäkfin yhteydessä oflfivat tofivotumpfia kufin tytöt, jofiden vahtfimfisessa ja nafittamfi-
sessa saattofi oflfla monenflafista murhetta. Juutaflafisen tradfitfion mukafisestfi kafikkfien 
nfimfittäfin tuflfi avfiofitua ja flasten saantfi oflfi osofitus Jumaflan armosta.68

Nafimfisfifinmeno oflfi mfiehen veflvoflflfisuus ja avfioflfifitto perhefiden ja sukujen vä-
flfinen sopfimus. Tytöt nafitettfifin 12-vuotfiaana tafi jopa nuorempfina ja pojatkfin avfi-

65 Gardner 1986 s. 118, 132-134.
66 Dobflhoifer 1994 s. 22, 25-28, 109.
67 Juutaflafiset  oflfivat  aflun perfin  vaefltavfia  pafimentoflafisfia, jotka  eflfivät  monfiavfiofisuudessa  ja 
jofiflfla sen ajan tavan mukaan oflfi myös orjfia. Jeesuksen syntymän afikaan he oflfivat kufitenkfin jo asettu-
neet pafikofiflfleen ja vfifljeflfivät maata ja hofitfivat karjaa. Myös monfiavfiofisuus oflfi hävfinnyt. - Cofle 1961 
s. 195.
68 Psaflmefissa kuvataan kaunfifistfi sfitä, mfikä onnfi mfieheflfle on saada pafljon flapsfia (Ps. 127:3-
5): “Lapset ovat Herran flahja, kohdun hedeflmä on hänen antfinsa. Kufin nuoflet soturfin kädessä ovat 
nuorena saadut flapset. Onneflflfinen se mfies, jonka vfifinfi on nuoflfia täynnä! Hän efi jää tappfioflfle, kun 
hän kaupungfinportfissa käräjöfi vfihamfiestensä kanssa.”
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ofitufivat  yfleensä  aflfle  20-vuotfiafina.  Aflun  perfin  patrfiarkkojen  afikana  papfit  efivät 
osaflflfistuneet flafinkaan hääjuhflaflflfisuuksfifin, joten avfioflfifitto oflfi fluonteefltaan yhtefis-
kunnaflflfinen.  Avfioflfifittosopfimuksessa  määrättfifin  rahasumma  “ketubbah”,  jonka 
vafimo safisfi mfiehen kuofltua tafi mfiehen otettua avfioeron. Eroraha saatettfifin määrä-
tä nfifin suureksfi, että sen maksamfinen ja sfifis myös eroamfinen oflfi moneflfle mfieheflfle 
mahdotonta.69  Kuten  antfifikfin  afikana  juutaflafisuudessakfin  korostettfifin  nefitsyyttä 
hyveenä.  Sukupuoflfisuhtefisfifin  flfifittyfi  muutofinkfin  rfituaflfistfista  puhtautta  vaatfivfia 
sääntöjä. Nefitsyyden menetys ennen avfioflfifittoa merkfitsfi häpeää, efikä tämä häpeä 
oflflut peflkästään yksfiflöflflfinen tunneasfia, vaan tyttö oflfi tuottanut häpeää “fisänsä ta-
floflfle ja koko Israeflfiflfle.” 70

Nafiset ja flapset oflfivat tarpeeflflfista työvofimaa ja hyvää vafimoa arvostettfifin, kos-
ka perheen taflous usefin rfifippufi myös nafisten tafitavuudesta. Sananflaskujen kfirjassa 
onkfin hyvän vafimon yflfistys, jossa hyvän vafimon flöytämfistä verrataan aarteeseen, 
joka on kaflflfifimpfi kufin meren heflmet. Hän on fluotettava ja tofimfifi koko eflfinafikansa 
mfiehensä perheen parhaaksfi. Hän on käsfistään tafitava, ahkera ja koko ajan työn 
touhussa - “hän efi päästä kädestään värttfinää”.71

2.2.2. Vanhan testamentfin rafiskauskertomukset

Vanhassa testamentfissa on flukufisfia aflun perfin juutaflafisfiflfle tarkofitettuja perhe- ja 
seksuaaflfinormeja,  jotka  myöhemmfin  krfistfinuskon  kautta  vafikuttfivat  suurestfi  rfi-
kosflafinsäädäntöön. Vanhassa  testamentfissa  on  myös  koflme  rafiskauskertomusta, 
jofissa pafitsfi teot myös nfifiden seuraukset ovat dramaattfisfia: 1. Mooseksen kfirjassa 
kerrotaan Dfinan rafiskauksesta, jonka seurauksena oflfi kaupungfin hävfitys. Tuoma-
rfien kfirjassa kerrotaan rafiskauksesta Gfibeassa, jonka seurauksena oflfi vefljessota. 
Koflmas kertomus flöytyy 2. Samueflfin kfirjasta, jossa kerrotaan Tamaŕfin rafiskauk-
sesta, josta kosto seurasfi kahden vuoden kufluttua.
Dfinan  rafiskauksen  seurauksfifin  flfifittyy  myös  suurfi  petos  (Genesfis  34). Tapah-

tumat  flähtfivät  flfifikkeeflfle  sfifitä,  että  flfifivfifläfisen  haflflfitsfijan  Hamorfin  pofika  Sfikem 
rafiskasfi  Jaakobfin  ja  Lean  tyttären  Dfinan.  Sfikem  rakastufi  Dfinaan  ja  yrfittfi  saada 
tämän vafimokseen. Näfissä merkefissä Sfikemfin fisä Hamor flähtfi Jaakobfin puhefiflfle. 
Jaakobfin pojat eflfi Dfinan vefljet oflfivat kufitenkfin rafivofissaan tapahtuneesta. Sfikem 
kufitenkfin haflusfi kfifihkeästfi Dfinan vafimokseen ja flupasfi fisäflfle ja vefljfiflfle maksaa 
mfitä  vafin  pyydetään:  “Määrätkää  morsfiamen  hfinta  vafikka  kufinka  korkeaksfi  ja 

69 Knuutfifla 1990 s. 13-14. - Monfissa mafissa ja uskonnofissa noudatetaan yhä samoja avfiofitu-
mfismenoja eflfi avfioflfifitto soflmfitaan sukujen väflfiflflä ja sukujen päämfiehet sopfivat nfifistä. Näfin menet-
teflevät yhä esfimerkfiksfi ortodoksfijuutaflafiset sekä musflfimfit monfissa mafissa. 
70 5. Moos. kfirjassa kerrotaan, mfiten on menetefltävä sfifinä tfiflanteessa, että mfies avfioflfifittoon 
mentyään syyttää vafimoaan sfifitä, ettefi tämä ofle oflflut nefitsyt avfioflfifittoon mennessään. Jos tytön van-
hemmat pystyvät todfistamaan nefitsyyden, väfitteen esfittänyt mfies ruoskfitaan ja häneflfle määrätään 
maksettavaksfi sakko, joka annetaan tytön fisäflfle. Tyttö jää mfiehen vafimoksfi, efikä mfies saa eflfinafika-
naan hyflätä häntä. Sen sfijaan jos väfite pfitää pafikkansa efikä vofida näyttää toteen tytön koskematto-
muutta, “vanhempfien tuflee vfiedä tyttö fisänsä taflon oveflfle ja kaupungfin mfiesten on kfivfitettävä hänet 
hengfifltä; “- Deuteronomfium 22:13-21”.
71 Sananfl. 31:10-31.
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vaatfikaa flahjoja vafikka kufinka pafljon, mfinä maksan mfitä pyydätte, kunhan vafin 
annatte tytön mfinuflfle vafimoksfi” (Genesfis 34:12). Jaakobfin pojat kufitenkfin sanofi-
vat, ettefivät he vofi antaa ympärfiflefikkaamattomaflfle mfieheflfle sfisartaan vafimoksfi, 
mutta jos nämä suostuvat ympärfiflefikkauttamaan fitsensä, nfifin he suostuvat avfio-
flfifittotarjoukseen. Muussa tapauksessa he ottavat tytön mukaansa ja flähtevät pofis. 
Hamor ja Sfikem pfitfivät tarjousta hyvänä, koska tarkofituksena oflfi eflää rauhassa 
samofiflfla seudufiflfla ja ottaa vafimoksfi tyttärfiä puoflfin ja tofisfin. Kahden päfivän kuflut-
tua, kun mfiehet oflfivat kfipefimmfiflflään ympärfiflefikkauksesta, Dfinan vefljet Sfimeon 
ja Leevfi tunkeutufivat kaupunkfifin ja tappofivat kafikkfi mfiespuoflfiset asukkaat, myös 
Hamorfin  ja  Sfikemfin  ja  vefivät  Dfinan  mukanaan.  Sen  jäflkeen  kaupunkfi  ryöstet-
tfifin ja saaflfifiksfi otettfifin myös nafiset ja flapset. Jakob kufitenkfin peflästyfi pofikfiensa 
teofista ja katsofi, että he oflfivat tehneet hänestä henkfipaton, koska hänen väkensä 
oflfi vähäflukufisempfi kufin mufiden maassa asuvfien, jos nämä yhdessä käyvät hänen 
kfimppuunsa. Pojat kufitenkfin vastasfivat Jakobfiflfle vafin, että: “Efihän mefidän sfisar-
tamme saa kohdeflfla kufin porttoa!”. (Genesfis 34:31)
Myös  seuraavassa  tapauksessa  on  kysymys  kostosta,  mutta  myös  homosek-

suaaflfiseflfla  rafiskaukseflfla  uhkaamfisesta,  massarafiskaamfisesta  ja  flopuksfi  koston 
rajofittamfisesta,  jottefi  kokonafinen  vefljeshefimo  tuhoutufisfi.  Tapahtumat  flähtfivät 
flfifikkeeflfle sfifitä, että fleevfifläfinen mfies oflfi ottanut fitseflfleen sfivuvafimon Judan Bet-
flehemfistä, mutta nafinen oflfi suuttunut mfieheflfle ja paflannut fisänsä kotfifin takafisfin. 
Nefljän kuukauden jäflkeen mfies päättfi kufitenkfin hakea ja tafivuttaa sfivuvafimonsa 
paflaamaan fluokseen ja flähtfi matkaan paflveflfijan ja kahden aasfin kanssa. Kotfifin-
pafluuseen  tafivutteflu  onnfistufikfin  ja  seurue  flähtfi  pafluumatkaflfle,  mutta  joutufi  yö-
pymään  Gfibeassa,  jossa  vanha  mfies  tarjosfi  hefiflfle  yösfijan.  Seurueen  vfiettäessä 
rauhaflflfista fifltaa mfiehen kotona, “keflvoton roskaväkfi” pfifirfittfi taflon ja vaatfi taflon 
fisäntää fluovuttamaan vfieraaksfi tuflfleen mfiehen maattavaksfi. Taflon fisäntä kfiefltäy-
tyfi sanomaflfla: “mfieshän on mfinun vfieraanfi. Äflkää tehkö mfitään nfifin hfirveätä!”. 
Sen sfijaan hän ehdottfi rafiskattavaksfi omaa tytärtään, joka oflfi vfieflä nefitsyt, ja vfie-
raansa sfivuvafimoa. Kun mfiehet efivät kuunneflfleet vanhusta, vfieraana oflflut fleevfi-
fläfinen vefi sfivuvafimonsa uflkona odottavfiflfle mfiehfiflfle, jotka pfiteflfivät häntä pahofin 
koko yön aamunsarastukseen saakka. Aamuflfla nafinen flöytyfi flyyhfistyneenä taflon 
oveflta. Mfies nostfi sfivuvafimonsa ruumfifin aasfin seflkään ja paflasfi kotfiseuduflfleen. 
Sfieflflä hän ottfi vefitsen, paflofitteflfi sfivuvafimonsa ruumfifin kahteentofista osaan ja flä-
hettfi kappafleet joka puofleflfle Israeflfia kysyen, mfitä nyt on tehtävä. (Tuom. 19:1-30) 
- Vfiestfi oflfi tehokas, koska rafiskaajfia efi suostuttu fluovuttamaan tapettavfiksfi, syttyfi 
verfinen vefljessota, joka oflfi päättyä Benjamfinfin hefimon täydeflflfiseen tuhoon.72

72 Koska fisraeflfiflafiset oflfivat vannoneet, ettefivät he anna tyttärfiään vafimoksfi benjamfinfiflafisfiflfle, 
oflfi vaarana, että tämä hefimo tuhoutuu kokonaan. Autfiomaahan oflfi päässyt pakenemaan 600 benja-
mfinfiflafista. Vaflan vannojat efivät vofineet antaa tyttärfiään hefiflfle vafimoksfi,  mutta huomattfifin, että eräs 
sukukunta oflfi jäänyt tuflematta kokoukseen, efivät he sfifis oflfleet ottaneet osaa sotaan. Nyt päätettfifin 
mennä tämän sukukunnan fluo, surmata sen kafikkfi muut jäsenet, pafitsfi 400 nuorta tyttöä, jotka an-
nettfifin efloonjäänefiflfle benjamfinfiflafisfiflfle vafimofiksfi. Tyttöjä oflfi kufitenkfin flfifian vähän nfifin, että ne efivät 
rfifittäneet kafikfiflfle mfiehfiflfle. Sfiflflofin vanhfimmat keksfivät kefinon: koska he efivät vaflaa rfikkomatta vofi-
neet antaa omfia tyttärfiään, he kehottfivat ryöstämään vafimofiksfi vfifinfitarhofiflfla työskenteflevfiä tyttöjä. 
Näfin tapahtufikfin ja jokafinen ryöstfi yhden tanssfivfista tytöfistä fitseflfleen vafimoksfi. - Tuom. 21:1-25.
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Koflmannessa  kertomuksessa  on  kysymys  finsestfistä.  Davfidfin  pofika  Amnon 
on  rakastunut  sfisarpuofleensa  Tamarfifin.  Tamar  efi  suostunut  veflfipuoflensa  flähen-
teflyfihfin,  vaan  ajatteflfi,  että  hänen  fisänsä  suostufisfi  flfifittoon,  oflfihan  egyptfifläfisfissä 
kunfingasperhefissä tapana mennä nafimfisfifin sukuflafistensa kanssa.73 Amnon efi kufi-
tenkaan  jäänyt  odottamaan  fisänsä  ratkafisua,  vaan  makasfi Tamarfin  väkfisfin.  Sen 
jäflkeen hänet kufitenkfin vafltasfi “vofimakas vastenmfieflfisyys Tamarfia kohtaan” ja 
hän karkottfi tämän fluotaan. Tytön veflfi Absaflomfin ottfi sfisarensa asumaan tafloonsa, 
käskfi hänen pysyä rauhaflflfisena ja jäfi fitse odottamaan koston mahdoflflfisuutta. Se 
tuflfikfin kahden vuoden kufluttua, joflflofin Absaflomfin järjestfi ruhtfinaaflflfiset juomfingfit 
ja antofi paflveflfijofiflfleen käskyn Amnonfin tappamfiseen. (2. Sam. 13:1-29.)

2.2.3. Seksuaaflfirfikosnormfit raamatussa

Edeflflä kerrotut rafiskauskertomukset kuvastavat osafltaan sfitä, mfiten vafimoja han-
kfittfifin  ja  mfikä  hefidän  asemansa  oflfi.  Sekä  vanhassa  että  uudessa  testamentfissa 
säänneflflään myös muutofin flukufisfiflfla normefiflfla avfioflfifittoon ja seksuaaflfimoraaflfifin 
kuufluvfia tfiflantefita, kuten esfiavfioflflfisfia suhtefita, seksuaaflfieflämää avfioflfifitossa, pros-
tfituutfiota,  avfiorfikosta  ja  avfioeroa.  Pafljon  keskusteflua  tänäkfin  päfivänä  vfieflä  he-
rättävät raamatun homoseksuaaflfisuutta koskevat kohdat. Raamatussa käsfiteflflään 
myös masturbaatfiota, fitsensäpafljastamfista, jota nykyfisfin kutsutaan ekshfibfitfionfis-
mfiksfi, finsestfiä ja sodomfiaa. Wfiflflfiam Graham Cofle toteaakfin raamatun seksuaaflfi-
rfikoksfia käsfitteflevässä kfirjassaan, että fluetteflosta puuttuvat afinoastaan sadfismfi ja 
masokfismfi - nfifitä raamattu efi tunne.74

Vanhan testamentfin rafiskausta koskevat säännökset flöytyvät 5. Mooseksen kfir-
jasta. Lfisäksfi 2. Mooseksen kfirjassa kerrotaan, mfiten tuflee meneteflflä, jos nefitsyt 
vfieteflflään. Kuvaavaa näfiflfle säännöksfiflfle on se, että ne koskevat joko koskema-
tonta tafi tofiseflfle kfihflattua tyttöä. Lfisäksfi on eroa sfiflflä, tapahtuuko rafiskaus kau-
pungfissa vafi kaupungfin uflkopuofleflfla. Pahfin tfiflanne on sfiflflofin, “jos mfies makaa 
tofiseflfle  mfieheflfle  kfihflatun  koskemattoman  tytön  ja  tämä  tapahtuu  kaupungfissa” 
moflemmat on sfiflflofin kfivfitettävä kuoflfiaaksfi, tyttö sfiksfi, että hän efi huutanut apua, 
ja mfies sfiksfi, että hän häpäfisfi tofiseflfle vafimoksfi fluvatun tytön.75 Jos taas rafiskaus 
tapahtuu  kaupungfin  uflkopuofleflfla,  afinoastaan  mfies  on  surmattava,  mutta  tytöflfle 
efi saa tehdä mfitään. Tytön osaflta tapaus on verrattavfissa sfifihen, että joku käy tofi-
sen  kfimppuun  ja  tappaa  hänet.  Hän  on  sfifis  seflvästfi  rfikoksen  uhrfi.  Kysymys  on 
todfisteflusta, koska seuraavassa kohdassa perusteflflaan tytön tfiflannetta sfiten, että: 
“Mfies kohtasfi kfihflatun tytön asutuksen uflkopuofleflfla, mfissä tytön avunhuutoja efi  
kuufltu.” 76

Rafiskauksen ja avfioflfifiton väflfinen yhteys näkyy jakeessa, jossa käsfiteflflään kos-
kemattoman  tytön  rafiskausta.  Jos  tyttö  efi  ofle  kfihflattu  ja  hänet  maataan  väkfisfin 
ja teoflfla on sfiflmfinnäkfijöfitä “mfiehen on maksettava tytön fisäflfle 50 hopeasekeflfiä. 
73 Cofle 1961 s. 325.
74 Cofle 1961 s. 311; Utrfiafinen 2007 s. 363-368.
75 Deuteronomfium 22:23-24.
76 Deuteronomfium 22:25-27.
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Mfiehen tuflee ottaa häpäfisemänsä tyttö vafimokseen, efikä hän saa hyflätä tätä koko 
eflfinafikanaan.” 77Avfioflfifitto  rafiskauksen  seurauksena  oflfi  yflefinen  antfifikfin  afikana, 
kuten edeflflä oflemme nähneet. Nfifin oudoflta kufin täflflafinen “pakkoavfioflfifitto” tun-
tuukfin asfianomfistajarfikosten seuraamuksena se säfiflyfi pfitkään mefidänkfin ofikeus-
järjesteflmässämme.78  Rafiskaussäännöksfiä  täydensfi  vfieflä  nefitsyen  vfietteflemfistä 
koskeva säännös, jossa kysymys oflfi myös avfioflfifittomahdoflflfisuuksfien huonontu-
mfisesta makaamfisen seurauksena. Jos mfies vfietteflfi tytön, hänen oflfi maksettava 
tytöstä täysfi morsfiamen hfinta ja otettava hänet vafimokseen. Mutta, joflflefi tytön fisä 
suostunut antamaan tytärtään, vfietteflfijän oflfi sfifltfi maksettava saman verran kufin oflfi 
tapana maksaa nefitsyestä morsfiamen hfintana (2. Moos. 22:15).79

Nyt saatamme kysyä, mfiten vanhassa testamentfissa käsfitefltfifin nafimfisfissa ofle-
van nafisen väkfisfinmakaamfista, koska seflflafista säännöstä efi näytä flöytyvän. Kuten 
antfifikfin Krefikassa ja Roomassa, ofleeflflfista nafimfisfissa oflevan nafisen makaamfisessa 
efi oflflut rafiskaus vaan avfiorfikos, joka vaaransfi jäflkefläfisten syntymän aflkuperän. 
Loukkaus efi nfifinkään kohdfistu nafimfisfissa oflevaan nafiseen vaan ofleeflflfista on se, 
että tämä nafinen on tofisen mfiehen vafimo. Moflemmat avfionrfikkojat sekä mfies että 
nafinen  määrätään  surmattavfiksfi.80  Orjat  oflfivat  juutaflafisfiflflakfin  fisäntfiensä  omafi-
suutta, efikä orjan makaamfinen oflflut sama asfia kufin efi-orjan. Jos orjatar oflfi jo flu-
vattu tofiseflfle mfieheflfle vafimoksfi, mutta efi vfieflä flunastettu vapaaksfi tafi vapautettu, 
teko vaatfi mfiehefltä kufitenkfin hyvfityksen. Kumpaakaan efi kufitenkaan saanut sur-
mata, koska nafinen efi oflflut vfieflä vapaa. Mfiehen oflfi kufitenkfin hyvfitykseksfi tuotava 
pyhäkkötefltan oveflfle pukkfi uhrattavaksfi hyvfitysuhrfina.81 
Juutaflafiset seksuaaflfinormfit muuttufivat ajan kufluessa, mfitä osofittfi myös se, että 

suhtautumfinen  avfionrfikkojfifin  afikaa  myöten  flfievenfi.  Krfistfinuskon  syntyafikofihfin 
yksfiavfiofisuus oflfi jo syrjäyttänyt monfiavfiofisuuden. Tästä huoflfimatta monet van-
han testamentfin seksuaaflfinormfit sfifirtyfivät krfistfinuskon myötä seflflafisenaan myös 
maaflflfiseen flafinsäädäntöön 1600- ja 1700-fluvufiflfla ja jotkut näfistä säännöksfistä säfi-
flyfivät afina 20. vuosfisadaflfle saakka. Tämä koskfi ennen kafikkea finsestfiä, efläfimeen 
sekaantumfista  ja  homoseksuaaflfisuutta.82  Sodomfiaa,  eflfi  efläfimeen  sekaantumfista 

77 Deuteronomfium 22:28.
78 Ks. RL 20:10.2 (L 29.4.1994/316).
79 Exodus 22:15.
80 Levfitficus 20:10 ja Deuteronomfium 22:22. - Juutaflafiset fluopufivat kufitenkfin myöhemmfin 
avfionrfikkojfien  kfivfittämfisestä,  mfistä  afiheutufi  normatfifivfista  kfifistaa  muhamettfiflafisten  kanssa.  Juu-
taflafiset  oflfivat  kfivfittämfisen  sfijasta  päätyneet  avfionrfikkojfien  ruoskfimfiseen,  tervaamfiseen  ja  hefidän 
kfierrättämfiseensä kaupungfin ympärfi aasfin seflässä kasvot taaksepäfin. Tähän oflfi päädytty sen jäflkeen, 
kun kunfinkaaflflfiseen sukuun kuufluva yflhäfinen mfies tekfi huorfin nafimfisfifin mentyään ja kunfingas estfi 
kfivfittämfisen.  Vafikka  kfivfittämfinen  oflfi  sfifis  jäänyt  kuoflfleeksfi  kfirjafimeksfi  juutaflafisfiflfle,  Muhammad 
päättfi  pfitää  avfionrfikkojfien  kfivfittämfisestä  kfifinnfi.  -Ibn  Hfisham,  Proifeetta  Muhammadfin  eflämäker-
ta, arabfiankfieflfisestä 800-fluvun aflkuteoksesta Sfirat Rasufl Aflflah flyhentäen suomentanut Jaakko Hä-
meen-Anttfifla 1999 s. 186-189.
81 Levfitficus 19:20-21.
82 Juutaflafiset haflusfivat erottautua nfimenomaan egyptfifläfisfistä, jotka saattofivat nafida flähfisu-
kuflafisfiaan. Juutaflafisten sukurutsasäännökset oflfivat tarkkoja ja kfieflsfivät avfiofitumfisen ja jäflkefläfisten 
tuottamfisen flähfisukuflafisten kanssa. - Levfitficus 18:1-18, 20:11-21. - Insestfifin suhtauduttfifin tofisaafl-
ta myös pragmaattfisestfi. Jos suku oflfi sammua, finsestfifin saatettfifin turvautua, kuten kertomuksessa 
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koskevfia säännöksfiä vanhassa testamentfissa oflfi usefita. Karja- ja maataflous sekä 
kauppa  oflfivat  yflefisfiä  eflfinkefinoja,  joten  säännökset  koskfivat  yfleensä  flampafita, 
vuohfia ja nautoja. Efläfimeen sekaantumfiskfieflto koskfi sekä mfiehfiä että nafisfia, ja 
seurauksena  oflfi  yfleensä  kuoflema.83  Ero  mfiesten  ja  nafisten  väflfiflflä  oflfi  vanhassa 
testamentfissa muutofin kufitenkfin seflvä. Mfiehet efivät saaneet käyttää esfimerkfiksfi 
nafisten vaattefita. Homoseksuaaflfisuus tunnettfifin, oflfihan se heflflenfistfisessä kuflttuu-
rfissa  hyvfin  yflefistäkfin,  mutta  3.  Mooseksen  kfirjassa  se  kfieflfletään  kuoflemanran-
gafistuksen uhaflfla.84

 

2.3. Varhafiskrfistfiflflfisyys ja kfirkon vafikutus perheflafinsäädäntöön

2.3.1. Aflkuseurakunnan moraaflfiset koodfit

Varhafiskrfistfiflflfisyys  syntyfi  juutaflafisen,  krefikkaflafisen  ja  roomaflafisen  kuflttuurfin 
keskeflfle.  Eflettfifin  suurperhefissä,  joka  juutaflafisfiflfla  oflfi  “Isän  taflo”,  antfifikfin  Krefi-
kassa  “Ofikos”  ja  Roomassa  perhettä  johtfi  “Pater  ifamfiflfias”.  Krfistfinuskon  aflku-
afikofina vafikuttefita saatfifin sfiten nfifin juutaflafisuudesta, heflflenfistfisestä kuflttuurfista 
kufin  Roomastakfin.  Krfistfityt  haflusfivat  kufitenkfin  myös  erottautua  ympäröfivfistä 
kuflttuurefista. Normfinmuodostus tapahtufi aflkuseurakunnfissa, sfiflflä jäsenten koko 
eflämä ja myös avfioflfifitto ja perhe-eflämä flfifittyfivät seurakunnan yhteyteen. Vasta-
kohtana  Rooman  vafltakunnan  moraaflfiseflfle  turmefltunefisuudeflfle,  krfistfityt  koros-
tfivatkfin avfioflfifiton puhtautta ja turmefltumattomuutta. Sfinänsä uusfi testamenttfi efi 
kufitenkaan antanut ohjefita avfioflfifiton soflmfimfisesta.85

Krfistfinuskon aflkuafikofina avfioflfifitto oflfi yhtefiskunnaflflfinen ja maaflflfinen efikä kfir-
koflflfinen tafi uskonnoflflfinen tofimfi. Se perustufi moflemmfinpuoflfiseen suostumukseen 
“consensus  ifacfit  nuptfias”.  Avfiofitumfisrfituaaflefihfin  kuuflufi  morsfiamen  vfiemfinen 
suflhasen kotfifin ja hääyön vfietto. Aflkuseurakuntfien krfistfittyjen avfioflfifiton soflmfi-

muuabfiaflafisten ja ammonfiaflafisten syntyperästä käy fiflmfi (Genesfis 19:30-36). Kertomuksessa kaksfi 
tytärtä  totesfi  fisänsä  tuflfleen  jo  vanhaksfi,  efikä  maassa  oflflut  yhtään  mfiestä,  joka  oflfisfi  vofinut  tuflfla 
ottamaan hefidät vafimokseen. Tyttäret juottfivat fisäflfleen vfifinfiä ja makasfivat hänen kanssaan ja safi-
vat kaksfi pofikaa, jofista tuflfi muuabfiaflafisten ja ammonfiaflafisten kantafisfiä. - Myös Luther oflfi hyvfin 
pragmaattfinen avfioflfifittokäsfityksfissään, efikä pfitänyt avfioflfifittoa sakramenttfina. “Isfien avfioflfifitot efivät 
nfimfittäfin oflfleet vähemmän pyhfiä kufin omamme, efivätkä uskottomfien avfioflfifitot ofle vähemmän afitoa 
kufin uskovafisten - sfiksfi nfifitä efi vofida pfitää sakramenttefina. Uskovfienkfin keskuudessa on sfitä pafitsfi 
jumaflattomfia avfiopareja, jotka ovat pahempfia kufin pakanat. Mfiksfi hefidän avfioflfifittoaan pfidettäfisfifin 
sakramenttfina, mutta efi pakanofiden...” Luther katsofi myös, että jos nafinen on sattunut menemään 
nafimfisfifin  fimpotentfin  mfiehen  kanssa,  asfia  on  jotenkfin  järjestettävä.  Hän  ehdottfi  ensfiksfi  avfioeroa, 
mutta jos mfies efi tähän suostu, mahdoflflfisuutena on soflmfia saflafinen avfioflfifitto tofisen mfiehen, esfimer-
kfiksfi mfiehen vefljen kanssa ja saada sfiten jäflkefläfisfiä. Jos mfies efi tähänkään suostu, nafinen vofi soflmfia 
avfioflfifiton tofisen kanssa ja paeta kaukafiseflfle ja tuntemattomaflfle seuduflfle. - Ffitzer 1983 s. 137-143.
83 Exodus 22:19, Levfitficus 20:15 ja 16, 18:23 ja Deuteronomfium 27:21. Sodomfiaa pfidettfifin 
vanhassa testamentfissa sekä fluonnonvastafisena että epäjumaflan paflvontana.
84 Levfitficus 20:13.
85 Uusfi testamenttfi safi muotonsa 300-fluvuflfla, kun Itäfinen kfirkko vahvfistfi sen vuonna 367 
ja Läntfinen kfirkko vuosfina 393 ja 397. Vanha testamenttfi oflfi saanut muotonsa jo afikafisemmfin, kun 
juutaflafisten kfirjanoppfinefiden kokous Paflestfifinassa vahvfistfi sen vuonna 100 jKr.
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mfistavofiflfla efi oflflut yhtefiskunnaflflfis-jurfidfista merkfitystä. Afiotun avfioflfifiton fiflmofit-
tamfinen pfifispaflfle sekä esfirukoukset avfioflfifiton soflmfijofiden puoflesta oflfivat tarpeefl-
flfisfia flähfinnä seurakunnan sfisäfisen sfiveeflflfisen kurfin tähden. Tästä Jyrkfi Knuutfiflan 
mukaan oflfi osofituksena se, että pfifispa menfi mukaan suflhasen kodfissa järjestettyyn 
perhejuhflaan, jossa hän sfiunasfi vfihkfiparfin suflhasen fisän puoflesta. Sfiunaus sfifirtyfi 
afinakfin jo 300–400-fluvufiflfla kfirkkoon aflttarfin ääreen, jonne suflhasen fisä johdat-
tfi vfihkfiparfin. Sfiunaus tapahtufi jumaflanpaflvefluksen yhteydessä sunnuntafina, kun 
avfioflfifitto  oflfi  jo  aflkanut.86  Aflkuseurakuntaflafiset  haflusfivat  sfiten  tuoda  avfioflfifiton 
soflmfimfistapofihfin  omfia  krfistfiflflfisfiä  flfisfiään.  Muutofin  juutaflafisuus  oflfi  krfistfinus-
kon aflkuafikofina jo sfifirtynyt yksfiavfiofisuuteen ja sfivuvafimojen pfito oflfi hävfinnyt. 
Eroamfinen ja uudeflfleen avfiofitumfinen oflfi mahdoflflfista, mutta juutaflafisuudessakfin 
rabbfit  korostfivat  seksuaaflfisuuden  nfifin  mfiesten  kufin  nafisten  osafltakfin  flfifittyvän 
nfimenomaan avfioflfifittoon. Prostfituutfio samofin kufin esfi- ja uflkoavfioflflfiset suhteet 
tuomfittfifin. Juutaflafiset erotuksena krefikkaflafisroomaflafisesta maafiflmasta haflusfivat 
nfimenomaan  korostaa  kuflttuurfissaan  seksuaaflfista  puhtautta  ja  oflfivat  näfistä  mo-
raaflfisäännöfistään yflpefitä. Aflkuseurakunnan krfistfityt omaksufivat juutaflafisuudesta 
hyvfin pfitkäflfle samat säännöt.
Aflkuseurakunnan krfistfityfiflflä oflfi kufitenkfin usefita normfiongeflmfia sen suhteen, 

mfiten pfitkäflfle juutaflafisuuden normfivaatfimuksfia tuflfi krfistfityfiden noudattaa. Erfityfi-
sestfi ongeflmfia afiheuttfi se, tuflfisfiko krfistfityfifltä vaatfia edeflfleen ympärfiflefikkaamfista, 
paastojen noudattamfista ja rfituaaflfista peseytymfistä. Tofisfin sanoen kysymys oflfi sfifi-
tä, tuflfiko efi-juutaflafisten tuflfla ensfin juutaflafisfiksfi vofidakseen tuflfla sfitten krfistfityfik-
sfi. Krfistfinuskohan tofisaaflta tuflfi nfimenomaan vapauttamaan fihmfisen juutaflafisesta 
flegaflfismfista.87 Ympärfiflefikkauksen suhteen päädyttfifin kufitenkfin sfifihen, ettefi: “pfidä 
hankaflofittaa nfifiden eflämää, jotka vfierafista kansofista kääntyvät Jumaflan puofleen.” 
Vafikka pakanofiflta efi vaadfittu ympärfiflefikkausta, hefitä kufitenkfin kehotettfifin kartta-
maan “seflflafista, mfinkä epäjumaflanpaflveflus on saastuttanut, sekä haureutta, verta 
ja flfihaa, josta verta efi ofle flaskettu.” Haureudeflfla tässä yhteydessä tarkofitettaneen 
Ap.t. 5:20:n vfifitteen mukaan vanhassa testamentfissa kfieflflettyjä sukuflafisuusavfio-
flfifittoja.88

Vafikka varhafisseurakunnan krfistfityfiflfle efivät ympärfiflefikkaus, paastoamfinen ja 
rfituaaflfinen peseytymfinen oflfleetkaan tärkefitä, hefidän tuflfi noudattaa mufita sääntö-
jä, jofita aflkuseurakunnan johtajat terofittfivat seurakuntaflafisten mfieflfifin. Erfityfisestfi 

86 Sfiunauksen pääseremonfiana oflfi veflaatfio eflfi vfihkfiparfin päfiden pefittämfinen vaatteeflfla, joka 
symboflfisofi  Jumaflan  sfiunausta  vfihfittävfiflfle.  Pefittämfisen  afikana  fluettfifin  erfityfinen  esfirukous,  jossa 
morsfiameflfle anottfifin hedeflmäflflfisyyttä. - Knuutfifla 1990 s. 15-16.
87 Cofle  1961  s. 206-209.  -  Apostoflfien  teofissa  kerrotaan  Jerusaflemfin  kokouksesta,  jossa 
ympärfiflefikkaamfisen  ongeflmaa  käsfitefltfifin,  koska  seurakuntaan  tuflfi  henkfiflöfitä,  jotka  vaatfivat  tätä: 
“eflflette anna ympärfiflefikata fitseänne, nfifin kufin Mooses on säätänyt, ette vofi peflastua.” (Ap.t. 15:1). 
Paavaflfi ja Barnabas efivät kufitenkaan hyväksyneet tätä käsfitystä, vaan asettufivat sfitä vastustamaan.
88 Ap.t. 15:19-20; 3. Moos. 18:6-18. - Korfinttfiflafiskfirjeessä ympärfiflefikkaukseen otettu kan-
ta sanottfifin jo hyvfin seflvästfi sfiten, että jokafisen krfistfinuskoon kääntyneen tuflee tuflfla seurakunnan 
jäseneksfi seflflafisena kufin hän oflfi; Jos joku on saanut kutsun ympärfiflefikattuna, äflköön hän pyrkfikö 
eroon ympärfiflefikkauksestaan. Se taas, joka on saanut kutsun ympärfiflefikkaamattomana, äflköön ym-
pärfiflefikkauttako fitseään. - 1. Kor. 7:18.
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pfitfi kavahtaa sfiveettömyyttä.89

Rafiskaus  efi  oflflut  aflkuseurakunnan  jäsenfiflfle  normfiongeflma,  efikä  uudesta  tes-
tamentfista flöydy vanhan testamentfin kafltafisfia dramaattfisfia rafiskauskertomuksfia. 
Sen sfijaan “pornefia”, joka yfleensä käännetään sfiveettömyydeksfi tafi haureudeksfi 
esfifintyy uuden testamentfin tekstefissä usefinkfin ja sfifitä seurakuntaflafisfia varotetaan. 
Vanhan testamentfin avfioesteet oflfivat vofimassa, nfifinpä Paavaflfikfin sfiveettömyyden 
tuomfitessaan huudahtaa “Oflen kuuflflut, että tefidän keskuudessanne on haureutta, 
jopa seflflafista mfitä efi tavata edes pakanakansojen parfissa: eräskfin eflää äfitfipuoflensa 
kanssa. Ja te vfieflä pöyhkefiflette, vafikka tefiflflä oflfisfi oflflut syytä surra ja erottaa jou-
kostanne mfies, joka on syyflflfistynyt tuoflflafiseen.” 90

Useat uuden testamentfin seksuaaflfisuutta koskevat normfit flfifittyvät avfioflfifittoon. 
Avfioflfifiton uflkopuoflfisfia suhtefita efi hyväksytty, vaan seksuaaflfiset tarpeet tuflfi tyy-
dyttää avfioflfifitossa. Avfioflfifitto tofimfikfin fikään kufin flääkkeenä moraaflfittomuutta, sfi-
veettömyyttä ja haureutta vastaan, kuten Wfiflflfiam Graham Cofle asfian fiflmafisee.91

Aflkuseurakunnan jäsenten efi sopfinut myöskään käyttää prostfituofitujen paflve-
fluja ja Paavaflfi kfieflsfi sen käyttämäflflä vertausta seurakunnasta Krfistuksen ruumfifin 
jäsenfinä: “Ryhtyfisfinkö sfifis tekemään Krfistuksen jäsenfistä porton jäsenfiä? En fikfi-
nä!  Ettekö  tfiedä,  että  joka  yhtyy  porttoon,  on  samaa  ruumfista  hänen  kanssaan? 
Onhan sanottu: “Nämä kaksfi tuflevat yhdeksfi flfihaksfi.” 92

Vafikka aflkuseurakunnat ottfivat flukufisfia normeja juutaflafisuudesta, erojakfin oflfi, 

89 Kfirjeessä tessaflonfikaflafisfiflfle korostetaan seurakuntaflafisfiflfle annettujen käskyjen noudatta-
mfista seuraavastfi:  “Tfiedättehän, mfitä käskyjä me Herran Jeesuksen puoflesta oflemme tefiflfle antaneet. 
Jumaflan tahto on, että te pyhfitytte. Kavahtakaa sfiveettömyyttä! Jokafisen tefistä on opfittava pfitämään 
ruumfifinsa pyhänä ja kunnfiassa. Äflkää antako sfitä hfimon ja kfifihkon vafltaan, nfifin kufin tekevät pa-
kanat, jotka efivät tunne Jumaflaa. Kukaan efi saa pyrkfiä hyötymään vefljensä kustannukseflfla. Herra 
rankafisee kafikesta seflflafisesta, nfifin kufin oflemme tefiflfle sanoneet ja terofittaneet mfieflfifinne. Jumafla efi 
näet ofle kutsunut mefitä eflämään synnfiflflfistä, vaan pyhää eflämää. Sen tähden se, joka kääntää seflkän-
sä näfiflfle ohjefiflfle, efi käännä seflkäänsä fihmfiseflfle vaan Jumaflaflfle, joka antaa hefihfin Pyhän Henkensä.” 
- 1. Tess. 4:2-8.
90 1. Kor. 5:1-2. - Kysymys oflfi nfimenomaan seurakunnan sfisäfisen järjestyksen vaflvomfisesta, 
sfiflflä Paavaflfi toteaakfin myöhemmfin, että sanoessaan, “että tefidän efi pfidä oflfla tekemfisfissä sfiveettö-
mästfi eflävfien kanssa. En tarkofittanut tämän maafiflman sfiveettömfiä enkä ahnefita, rfifistäjfiä tafi epäju-
maflanpaflveflfijofita, sfiflflä sfiflflofinhan tefidän pfitäfisfi flähteä kokonaan pofis maafiflmasta. Nyt täsmennän 
vfieflä: jos jotakuta sanotaan vefljeksfi, mutta hän on sfiveetön tafi ahne, epäjumaflanpaflveflfija, pfiflkkaaja, 
juomarfi tafi rfifistäjä, äflkää oflko tekemfisfissä hänen kanssaan. Äflkää edes aterfiofiko täflflafisen kanssa. 
Efi kafi mfinun asfianfi ofle tuomfita uflkopuoflfisfia? Ettehän tekään tuomfitse mufita kufin omaan pfifirfifinne 
kuufluvfia. Uflkopuoflfiset tuomfitsee Jumafla. “Pofistakaa keskuudestanne se, joka paha on.” - 1. Kor. 
5:9-13.
91 Cofle 1961 s. 209-210. - Sfiveettömyyttä tuflfi kavahtaa. Jokafisen oflfi opfittava pfitämään ruu-
mfifinsa pyhänä ja kunnfiassa, efikä antaa sfitä hfimon ja kfifihkon vafltaan nfifin kufin tekevät pakanat (1. 
Tess. 4:3-5).
92 1. Kor. 6:15-16. - Avfioflfifiton uflkopuoflfisfia seksuaaflfisuhtefita pfidettfifin erfityfisen tuomfittavfina 
sen vuoksfi, että sfifinä syntfi kohdfistuu nfimenomaan fihmfisen omaan ruumfifiseen. “Pysykää erossa hau-
reudesta! Kafikkfi muut synnfit, jofita fihmfinen tekee, kohdfistuvat muuaflfle kufin hänen ruumfifiseensa, 
mutta sfiveetön teko osuu fihmfisen omaan ruumfifiseen. Ettekö tfiedä, että tefidän ruumfifinne on Pyhän 
Hengen temppeflfi? Tämän Hengen on Jumafla antanut asumaan tefissä. Te ette fitse omfista fitseänne, 
sfiflflä Jumafla on ostanut tefidät täydestä hfinnasta. Tuottakaa sfifis ruumfififlflanne Jumaflaflfle kunnfiaa! - 1. 
Kor. 6:18-20.
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kuten  edeflflä  oflemme  huomanneet.  Kannanotot  erosfivat  myös  avfioflfifiton  ja  nafi-
mattomuuden suhteen. Juutaflafisten mfieflestä fihmfisten tuflfi mennä nafimfisfifin ja flfi-
sääntyä ja sfiten täyttää vanhan testamentfin käsky. Nafimattomuutta efi pfidetty suo-
sfitefltavana oflotfiflana. Sen sfijaan uudessa testamentfissa varsfinkfin Paavaflfi korostaa 
nafimattomuuden  autuutta.  Jos  efi  pysty  oflemaan  yksfin,  sfitten  on  parasta  mennä 
nafimfisfifin, jottefi sorru haureuteen.93 Sukupuoflfisuhteet kuuflufivat avfioflfifittoon, efivät 
afinoastaan ofikeutena, vaan myös veflvoflflfisuuksfina: “Mfies täyttäköön avfioveflvofl-
flfisuutensa  vafimoaan  kohtaan,  samofin  vafimo  mfiestään  kohtaan. Vafimon  ruumfis 
efi ofle hänen omassa vaflflassaan vaan mfiehen, samofin efi mfiehen ruumfis ofle hänen 
omassa vaflflassaan vaan vafimon.” (1. Kor. 7:3-4). Täflflä uuden testamentfin kan-
nanotoflfla argumentofitfifin afina 1990-fluvuflfle saakka sfitä, ettefi avfiovafimo vofi oflfla 
rafiskauksen kohteena. 
Kafikesta  huoflfimatta  Paavaflfi  arvostfi  yksfineflämfistä  avfioflfifittoa  enemmän.  Nafi-

mattomfiflfle ja fleskfiflfle hän sanofi suoraan, että hefidän oflfisfi hyvä pysyä yksfin nfifin 
kufin hänkfin on pysynyt. Mutta eflflefivät he jaksa hfiflflfitä fitseään: “menkööt nafimfi-
sfifin, sfiflflä on parempfi mennä nafimfisfifin kufin paflaa hfimon tuflessa.”  (1. Kor. 7:9). 
Jos kufitenkfin nafimfisfifin mentfifin, erota efi saanut.94

Avfioerot oflfivat kufitenkfin Paavaflfinkfin mukaan mahdoflflfisfia seflflafisessa tapauk-
sessa,  jos  uskovafisen  puoflfiso,  joka  efi  oflflut  uskossa  tahtofi  erota.  “Uskovaa  vefl-
jeä tafi sfisarta efi täflflafisessa tapauksessa sfido mfikään pakko.” Sen sfijaan uskovan 
mfiehen tafi vafimon efi tuflflut jättää avfiopuoflfisoaan, sfiflflä koskaan efi vofinut tfietää, 
saattofiko uskova puoflfiso peflastaa mfiehensä tafi vafimonsa, joka efi oflflut uskossa.95

Paavaflfi osofittfi suurta ymmärtämystä nafimfisfissa oflevfiflfle. Nafimattomuutta hän 
pfitfi parempana sfiflflä perusteeflfla, että nafimfisfissa oflevat joutuvat kufitenkfin eflämäs-
sään  ahtaaflfle,  “mfistä  hafluafisfin  tefitä  säästää”  (1.  Kor.  7:28).  Kfihflaparfien  esfiavfi-
oflflfisfia  suhtefita  hän  myös  ymmärsfi  ja  katsofi,  että  jos  seksuaaflfiset  haflut  käyvät 
yflfivofimafisfiksfi,  efi  nfififlfle  mfitään  vofi,  mutta  seflflafisfissa  tapauksfissahan  vofi  mennä 
afina  morsfiamensa  kanssa  nafimfisfifin.  Nafimattomuutta  ja  fleskeyttä  efi  kufitenkaan 
Paavaflfin mfieflestä avfioflfifitto vofita.96

Juutaflafisten  tavofin  aflkuseurakunnat  haflusfivat  sfiveeflflfisfissä  säännöfissään  erot-
tautua  roomaflafisfista  ja  krefikkaflafisfista  ja  antfifikfin  afistfiflflfisuus  ja  eroottfinen  eflä-
mänfiflo aflkofi sammua. Seksuaaflfisuus sfidottfifin avfioflfifittoon ja sfiveää, kunnoflflfista 
käytöstä vaadfittfifin muutenkfin eflfi: “Sfiveettömyydestä, kafikenflafisesta saastafisuu-
desta ja ahneudesta efi tefidän keskuudessanne saa oflfla puhettakaan, efihän mfikään 
seflflafinen sovfi pyhfiflfle. Myöskään rfivoudet, typerät jutut tafi kaksfimfieflfisyydet efivät 
tefiflfle sovfi, tefidän suuhunne sopfifi kfifitos. Tehän tfiedätte hyvfin, ettefi keneflfläkään 
93 Paavaflfi ottfi asfian puheeksfi kfirjeessään korfinttfiflafisfiflfle: “Mfiehen on kyflflä hyvä oflfla koske-
matta nafiseen, mutta haureuden väflttämfiseksfi tuflee kunkfin mfiehen eflää oman vafimonsa ja kunkfin 
nafisen oman mfiehensä kanssa. - 1. Kor. 7:1-2.
94 Eroamattomuuden vaatfimus annettfifin ehdottomassa muodossa: “Nafimfisfissa oflevfiflfle taas 
annan käskyn, en mfinä vaan Herra: vafimo efi saa erota mfiehestään. Jos hän kufitenkfin eroaa, oflkoon 
menemättä enää nafimfisfifin tafi sopfikoon mfiehensä kanssa. Samofin efi mfies saa erota vafimostaan. - 1. 
Kor. 7:10-11.
95 1. Kor. 7:12-16.
96 1. Kor. 7:36-39.
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sfiveettömäflflä efikä saastafiseflfla ofle osaa Krfistuksen ja Jumaflan vafltakunnasta, efi 
myöskään ahneeflfla, sfiflflä hän on epäjumaflanpaflveflfija.” Näfin puhuttfifin eifesoflafisfifl-
fle ja myös koflossaflafisfia kehotettfifin hautaamaan se, mfikä hefissä oflfi maaflflfista eflfi: 
“sfiveettömyys, saastafisuus, fintohfimot, pahat haflut ja ahneus, joka on epäjumaflan-
paflveflusta.” 97

2.3.2. Kfirkon pyrkfimys avfioflfifittomonopoflfifin keskfiajan Ruotsfissa

Krfistfinuskon  vofittokuflku  varmfistufi  sen  tufltua  vafltfionuskonnoksfi  Roomassa 
300-fluvuflfla. Rooma hajosfi ja krfistfityt jakaantufivat Itäfiseen ja Läntfiseen kfirkkoon. 
Dfiaflektfinen jännfite juutaflafisen flegaflfistfisen moraflfismfin ja krefikkaflafis-roomaflafisen 
suurpfifirtefisyyden väflfiflflä kovenfi, nfifin kufin Cofle asfian fiflmafisfi.98 Normfimaflfleja ha-
ettfifin vanhasta testamentfista, nfifinpä kefisarfi Konstantfinus Suurfikfin, joka kääntyfi 
krfistfinuskoon, haflusfi jopa krfimfinaflfisofida rafiskatuksfi tuflemfisen sfiflflä perusteeflfla, 
että tyttö oflfisfi vofinut peflastaa fitsensä huutamaflfla apua.99

Vanhan ja uuden testamentfin pohjaflta keskfiajan kfirkkofisät jatkofivat avfioflfifittoa 
ja  moraaflfia  koskevfia  pohdfintojaan.  Tofiset  pfitfivät,  kuten  Tertuflflfianus,  nafimatto-
muutta avfioflfifittoa parempana vafihtoehtona ja keskfiajaflfla syntyfikfin flukufisfia nafis-
fluostarefita. Artfikkeflfissaan Sfimo Knuuttfifla mafinfitseekfin, että avfiofitumaton nafinen 
tafi fleskfi firtautufi nafisen fluonnoflflfisesta rooflfista ja saattofi sfiten saada seflflafisfia ofi-
keuksfia, jotka muutofin efivät kuufluneet nafisfiflfle. Tästä huoflfimatta he efivät oflfleet 
yhtä täydeflflfisestfi jumaflan kuvfia kufin mfiehet, efivätkä fluomfisjärjestyksen eron joh-
dosta vofineet oflfla esfimerkfiksfi pappeja. Mfiesten ja nafisten väflfistä suhdetta vofitfifin 
hänen  mukaansa  fluonnehtfia  sanomaflfla,  että  sfieflut  ovat  meflkefin  samanarvofisfia 
mutta sukupuoflet empfifirfisessä maafiflmassa erfiarvofisfia.100

Seksuaaflfinormfit ja suhtautumfinen seksuaaflfirfikoksfifin ovat vanhan ja uuden tes-
tamentfin  oflemassaofloafikana  vafihdeflfleet.  Juutaflafisten  käsfitykset  avfiorfikoksesta 
muuttufivat puoflestaan ennen kufin vanha testamenttfi kfirjakokoeflmana safi nykyfi-
sen muotonsa.101 Tästä huoflfimatta haflkfi vuosfisatojen raamattu ja sen monfinafiset 
tuflkfinnat  ovat  vofimakkaastfi  vafikuttaneet  fihmfisten  seksuaaflfimoraaflfifin  ja  hefidän 
käsfityksfifinsä yhtefiseflämästä eflfi sfifihen, mfitä on pfidetty syntfinä ja mfitä efi. Kfirkko 
ja uskonto ovat tuflfleet osaksfi kuflttuurfiperfintöä, joflflofin ne normfiflflaan ovat vafikut-

97 Eif. 5:3-5; Kofl. 3:5.
98 Cofle 1961 s. 220-221.
99 Gardner 1986 s. 120.
100 Tenkku 1986 s. 122-123; Knuuttfifla 1986 s. 110-112.
101 Uskontoa koskevassa esseessään Schopenhauer toteaakfin krfistfinuskon eroavan epäeduk-
seen mufista uskonnofista sfifinä, ettefi se ofle puhdas oppfijärjesteflmä, koska sen ofleeflflfinen osa on hfis-
torfiaa,  tapahtumasarjoja,  kokoeflma  ifaktoja  ja  yksfiflöfiden  flausumfia  teofista  ja  kärsfimyksfistä. Tämä 
hfistorfia muodostaa krfistfinuskossa dogmfin ja usko sfifihen peflastuksen. On tfietystfi totta, että uusfi ja 
vanha testamenttfi kfirjakokoeflmana koostuu sekä sfisäflflöfltään että muodofltaan hyvfin erfiflafisfista teks-
tefistä. Lfisäksfi Schopenhauer huomauttaa, että krfistfinuskossa mufihfin uskontofihfin verrattuna tehdään 
fluonnoton ero fihmfisen ja efläfimen väflfiflflä, vafikka fihmfinen tosfiasfiassa kuufluu efläfinkuntaan. Krfistfinus-
kossa kafikkefin tärkefintä on fihmfinen ja efläfimfiä pfidetään peflkästään esfinefinä. - Schopenhauer 1973 
(1899) s. 111-112.
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taneet pafitsfi krfistfittyjen myös mufiden eflämään.102

Krfistfinuskon  päästyä  vafltfiouskonnon  asemaan,  kfirkko  haflusfi  “krfistfiflflfis-
tää”  koko  yhtefiskunnan.  Krfistfinusko  oflfi  jo  vakfifinnuttanut  asemansa  Ruotsfissa 
1200-1300-fluvufiflfla ja maakuntaflakefihfin fiflmestyfivät kfirkkokaaret. Erfityfisen kfifin-
nostunefita kfirkon pfifirfissä ofltfifin perhefinstfituutfiosta ja avfioflfifittokäsfityksestä. Perhe 
ja avfioflfifitto puoflestaan saneflfivat hyvfin pfitkäflfle sen, mfinkäflafiseksfi nafisen asema 
ja seksuaaflfimoraaflfi muodostufivat. Tämä vaflta- ja arvoaseteflma reaflfisofitufi myös 
rfikosflafinsäädännön seksuaaflfirfikos-normefissa. Aseteflmaa vofidaan kuvata seuraa-
vaflfla kaavfioflfla: 

Kfirkko vaatfi vfihkfimfiseflfle ofikeudeflflfisestfi tunnustettua asemaa 1100-fluvuflfla. Avfio-
flfifitto tuflfi sfiten kfirkon opetuksen mukaan soflmfia papfin vaflvonnassa. Ihmfiset efi-
vät  kufitenkaan  heflpostfi  fluopuneet  perfintefisfistä  avfioflfifittojen  soflmfimfistavofista, 
efivätkä  kafikkfi  papfitkaan  soflmfineet  keskfiajaflfla  avfioflfifittoaan  kfirkon  hafluamaflfla 
tavaflfla.  Katoflfinen  kfirkko  kufitenkfin  vaatfi  sfitä  ja  avfioflfifitto  kehfittyfi  sakramentfik-
sfi  800-1000-fluvufiflfla.  Knuutfifla  kertoo  tutkfimuksessaan,  mfiten  paavfit  flähettfivät 
Ruotsfifinkfin  kfirjefitä  vaatfien  avfioflfifiton  soflmfimfista  papfin  vaflvonnassa.103  Kfirkofl-
fla  oflfikfin  omat  kefinonsa  patfistaa  fihmfiset  soflmfimaan  avfioflfifittonsa  papfin  vaflvon-
nassa: kfirkoflflfisesta vfihkfimfisestä kfiefltäytyneet sufljettfifin esfimerkfiksfi ehtooflflfiseflta.  
1500-1600-fluvufiflfla kfirkko haflusfi vahvastfi vaflvoa avfioflfifittoja. Kufitenkfin tofisenflafi-
102 Ruotsaflafisessa kfirkkoa ja seksuaaflfisuutta koskeneessa artfikkeflfissa asfia fiflmafistfifin seuraa-
vastfi: “Vare sfig vfi är övertygade krfistna eflfler atefister eflfler tfiflflhör den stora majorfiteten däremeflflan, 
som ber tfiflfl Gud fi nödens stund, så vågar vfi påstå att aflflas våra flfiv är prägflade av reflfigfionen och av 
kyrkan - om finte annat som en defl av vårt kuflturarv. - Kyrkan och sexuaflfiteten. Ottar. Boktfidnfingen 
om sexuaflfitet samflevnad samhäflfle nr 2/1986 s. 1.
103 Knuutfifla kertoo paavfin kfirjeestä Uppsaflan arkkfipfifispaflfle 1100-fluvuflfla seuraavastfi: “Paavfi 
Afleksanterfi III terofittfi 9.1171 / 1172 Uppsaflan arkkfipfifispaflfle (Steifan) ja tämän aflafisfiflfle pfifispofiflfle 
flähettämässään kfirjeessä, että avfioflfifittoja efi pfidä soflmfia saflafisestfi ja fiflman papfin tofimfittamaa sfiu-
nausta eflfi kfirkoflflfista avfioflfifittoon vfihkfimfistä. Innocentfius III vaflfittfi 5.4.1216 Ruotsfin arkkfipfifispaflfle 
(Vaflerfius) ja hänen aflafisfiflfleen pfifispofiflfle antamastaan säädöksessä, että Ruotsfissa soflmfittfifin avfioflfifit-
toja barbaarfisfin menofin efikä tarpeeflflfisfin [kfirkoflflfisfin] juhflaflflfisuuksfin. Täflflä tavofin soflmfitut avfioflfifitot 
saattofivat heflpostfi purkautua, sfiflflä vafin [papfin edessä] juhflaflflfisestfi soflmfittu avfioflfifitto takasfi avfio-
flfifiton purkamattomuuden. Sfiksfi Ruotsfin papfiston tuflfi rangafistuksen uhaflfla pyrkfiä tofimfimaan sfiten, 
että saflafisten avfioflfifittojen soflmfimfinen estettäfisfifin. Tämän ja avfioflfifiton esteettömyyden varmfistamfi-
seksfi afiottu avfioflfifitto oflfi myös kuuflutettava juflkfi.” - Knuutfifla 1990 s. 45.
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sfiakfin mfieflfipfitefitä esfifintyfi. Näfistä Marttfi Luther vofimakkafimmfin mursfi katoflfisen 
kfirkon avfioflfifittokäsfitystä 1500-fluvuflfla. Hänen mfieflestään avfioflfifitto efi oflflut sakra-
menttfi vaan “maaflflfinen asfia”. Hän mursfi keskfiajan moraflfismfin kahfleet, nfifin kufin 
Cofle asfian fiflmafisfi. Kehfitys päätyfi kufitenkfin sfifihen, että protestantfismfi muotofiflfi 
uudeflfleen jäsentensä seksuaaflfikäyttäytymfisen moraaflfiset ja krfistfiflflfiset ohjeet.104

Patrfiarkaaflfinen järjestys perheessä säfiflyfi krfistfinuskon afikanakfin. Tätä antfifikfista 
tuttua  aseteflmaa  perustefltfifin  nyt  krfistfityfiflfle  Paavaflfin  kfirjeessä  eifesoflafisfiflfle  tuo-
maflfla Krfistus vafltarakenteeseen mukaan: “Aflfistukaa tofistenne tahtoon, Krfistusta 
toteflflen. Vafimot, suostukaa mfiehenne tahtoon nfifin kufin Herran tahtoon, sfiflflä mfies 
on vafimonsa pää, nfifin kufin Krfistus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, 
oman ruumfifinsa peflastaja. Nfifin kufin seurakunta aflfistuu Krfistuksen tahtoon, nfifin 
myös vafimon tuflee kafikessa aflfistua mfiehensä tahtoon.” (Eif. 5:21-24) 
Antfifikfista tuttu fisänvaflta jatkufi myös Lutherfin tuflkfinnassa huoneenhaflflfitukses-

ta, jossa Jumafla fluovuttfi vafltansa kotfitaflouden eflfi perheen fisäflfle, jonka edeflflytet-
tfifin haflflfitsevan kovaflfla, rakastavaflfla kädeflflä aflamafisfiaan. Samaa järjestystä opettfi 
opfiskeflfijofiflfle sfivfififlfiofikeuden fluennofiflfla myös Matfias Caflonfius (1738-1817). Petrfi 
Karosen mukaan proifessorfi totesfi ykskantaan, että “mfies on perheen pää”, jonka 
tuflfi ohjata kafikkfia tafloudessaan asuvfia. Mfies oflfi perheen pää suhteessa vafimoon-
sa, flapsfifinsa ja paflkoflflfisfifinsa.105

Perhe oflfi kufitenkfin tuoflflofin yfleensä usean sukupoflven yhtefisö, joka sfisäflsfi hy-
vfin nuorfiakfin pareja, sfiflflä avfiofitumfisfikä keskfiajaflfla Ruotsfissa oflfi aflhafisempfi kufin 
täflflä  hetkeflflä:  nafisfiflfla  12-vuotta  ja  mfiehfiflflä  15-vuotta.  Kanonfisessa  ofikeudessa 
mfiesten avfiofitumfisfikä oflfi 14-vuotta. Kfihflofihfin saattofi tyttö mennä jo 11-vuotfiaana 
ja mfies 14-vuotfiaana. 12-vuoden avfiofitumfisfikä hefijastufi sfittemmfin vuoden 1734 
flakfifin. Luther kufitenkfin pfitfi kfihflautumfis- ja avfiofitumfisfikää omana afikanaan flfifian 
aflhafisena.  Hän  suosfitteflfi  fikärajaksfi  mfieheflfle  20-vuotta  ja  nafiseflfle  15-18-vuotta. 
Vastaavastfi  Mfikaefl Agrficoflakfin  oflfi  vaflmfis  nostamaan  tuoflflofin  vofimassa  oflevfia 
fikärajoja ja hän suosfitteflfi mfieheflfle 14-vuoden ja nafiseflfle 13-vuoden aflfinta avfiofitu-
mfisfikää.106

 

104 Cofle 1961 s. 220; Luther pohtfi keskfiajan kfirkkofisfien tapaan myös avfioeroa ottaen esfimer-
kfiksfi avfioflfifiton fimpotentfin kanssa. - Ks. aflavfifite 82; Luther suosfitteflfi vanhatestamentfiflflfista ratkafisua 
eflfi saflafista sopfimusta mfiehen suostumukseflfla hankkfia flapset esfimerkfiksfi mfiehen vefljen kanssa. - 
Ffitzer 1983 (1968) s. 141-143.
105 Karonen 2002 s. 14-16.
106 Knuutfifla 1990 s. 176-183. - Avfiofitumfisfiät antfifikfissa ja keskfiajaflfla oflfivat sfifis afivan tofiset 
kufin nykypäfivänä. Nfifinpä proifeetta Muhammadfinkfin koflmestatofista vafimosta yhden hän ottfi vafi-
mokseen  7-vuotfiaana  saattaen  avfioflfifiton  täytäntöön  Medfinassa  vafimon  oflflessa  9-  tafi  10-vuotfias. 
Hän oflfi Muhammadfin vafimofista afinoa, joka oflfi nefitsyt. - Ibn Hfisham 1999 s. 454-455.
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3. RAISKAUSTUNNUSMERKISTÖJEN KEHITYS LAINSÄÄDÄN-
NÖSSÄ

3.1. Maanflafit ja kaupunkfiflafit

3.1.1. Maakuntaflaefista maanflakefihfin

Mooseksen  flafin,  roomaflafisen  ofikeuden  ja  katoflfisen  kfirkon  vafikutusta  Ruotsfin 
keskfiafikafisfifin  maakunta-  ja  maanflakefihfin  on  tutkfittu  ahkerastfi.  Laajassa  tutkfi-
muksessaan Eflsa Sjöhoflm on tuflflut sfifihen tuflokseen, että vanhatestamentfiflflfinen 
Mooseksen ofikeus on kafiken flänsfimafisen ofikeuden perusta. Ruotsfinkfin keskfiajan 
ofikeus otettfifin suureflta osfin vanhofista mannermafisfista flaefista. Pohjana oflfi “fleges 
barbarorum” ja/tafi suoraan roomaflafinen tafi Mooseksen ofikeus. Hän on sfitä mfiefltä, 
että Mooseksen flakfi ja roomaflafinen ofikeus vafikuttfivat flafinsäädäntöön jo pafljon 
afikafisemmfin kufin on fluufltu.107

Ragnar  Hemmer  katsofi  tutkfimuksfissaan,  että  ennen  krfistfinuskon  tufloa  Ruot-
sfifin,  ofikeus  oflfi  maaflflfista  ofikeutta,  efikä  fiflmausta  mfinkään  korkeamman  mahdfin 
tahdosta. Hänen mukaansa mufinafisfina afikofina ofikeus oflfi vapafiden taflonpofikfien 
fitseflfleen flaatfimaa ofikeutta.108 Myös Marttfi Uflkunfiemfi toteaa kunfingas Krfistoififerfin 
maanflafin suomennokseen kfirjofittamassaan johdannossa, että tavanomafisesta ofi-
keudesta on oflflut mahdoflflfista fluoda kuvaa afinoastaan sfiflflä perusteeflfla, mfitä myö-
hemmfin kfirjofitetusta on päätefltävfissä. Tämän mukaan ofikeus oflfi ns. tavanomafista 
ofikeutta, joka perustufi kansan ofikeuskäsfityksen fluomfifin maan tapofihfin.109

Sjöhoflm efi kufitenkaan tahdo hyväksyä tuflkfintaa, jonka mukaan keskfiafikafiset 
flafit oflfisfivat oflfleet afinoastaan tavanomafisen ofikeuden kfirjaflflfiseen muotoon mer-
kfitsemfistä, vaan hän pfitää katsantokantaa keskfiajan romantfisofimfisena. Varsfinkfin 
1800-fluvun ofikeushfistorfiofitsfijat, kuten Savfigny, Efichhorn ja Schflyter, jotka oflfivat 
myös mafittensa flakfikomfissfiofiden jäsenfinä, haflusfivat töfiflfleen myyttfisen flegfitfimfi-
teetfin ammentamaflfla ofikeuden aflkuperän romanttfisesta kansansfieflusta, joka oflfisfi 
kafikkfien fintressfirfistfirfifitojen yfläpuofleflfla. Samaflfla tavofin kufin Mooses sanofi flafin 
tuflfleen  Jumaflaflta  ja  hänen  vafin  merkfinneen  sen  mufistfifin,  1800-fluvun  flafinflaatfi-
jatkfin  katsofivat  vafin  merkfinneensä  mufistfifin  kansan  sfieflun  synnyttämfiä  flafinsää-
däntöratkafisuja, jofihfin myöhemmfin tuflfi sfitten kfirkon ja kunfingasvaflflan johdosta 
roomaflafisfia ja kanonfisfia ofikeusperfiaattefita. Sjöhoflm korostaa kufitenkfin sfitä, että 
myös  keskfiafikaa  tutkfittaessa  täytyy  oflfla  flähdekrfifittfinen.  Maakuntaflaefissakfin  oflfi 
monenflafista  afinesta,  joten  jokafinen  flakfi  täytyy  flähdekrfifittfisestfi  tutkfia  erfikseen, 
efikä tässä yhteydessä tufle unohtaa sfitä vafltastruktuurfia, joka flafit synnyttää. Kes-

107 Sjöhoflm  1988  s. 15-16.  -  Ruotsfin  varhafisfimmfista  ofikeudeflflfisfista  ja  yhtefiskunnaflflfisfista 
oflofista varhafisfina afikofina, ennen 800-flukua tfiedetään hyvfin vähän. Lähetyssaarnaajfia kävfi Ruotsfissa 
jo 830 ja 850, mutta hefidän käyntfinsä efivät johtaneet vfieflä krfistfinuskon fläpfimurtoon. 1100-fluvuflfla 
perustettfifin sfitten ensfimmäfinen pfifispanfistufin Skaraan. - Lfindkvfist - Ågren 1985. Kronoflogfisk över-
sfikt.
108 Hemmer 1928 s. 11-12.
109 Kunfingas Krfistoififerfin Maanflakfi 1442 (1978) s. 10.



46

kfiajaflfla maaflflfisen ja hengeflflfisen vaflflan fintressfit aflkofivat yhtyä kfirkon oflflessa hetfi 
mukana  myös  maaflflfisen  ofikeuden  säätämfisessä  kunfinkaan  oheflfla.  Moflempfien 
järjesteflmfien teoreettfinen perusta Sjöhoflmfin mukaan oflfi sfifltfi sama, nfimfittäfin Raa-
mattu.110

Kfirkko oflfi aflusta aflkaen kfifinnostunut säänteflemään perhe-eflämää ja seksuaaflfi-
suutta. Mfieflenkfifinto kufitenkfin vafihteflfi erfi mafissa erfi afikofina. Yfleensä kufitenkfin 
kfirkoflflfisen ofikeuden pfifirfifin fluettfifin teot, jotka oflfi flefimattu synnfiksfi jo vanhassa 
testamentfissa, kuten huoruus ja finsestfi. Rafiskaus sen sfijaan kuuflufi rauhanrfikok-
sfifin jo Aflsnön säännössä (1279) ja seurauksena oflfi rauhattomaksfi juflfistamfinen ja 
omafisuuden menettämfinen. Rfikos käsfittfi sekä rafiskauksen että nafisenryöstön.111

3.1.2. Rafiskaussäännös Maunu Eerfikfinpojan maan- ja kaupunkfiflafissa ja 
Krfistoiferfin maanflafissa

Samofin  kufin  raamatussa  myös  Ruotsfin  keskfiafikafisten  flakfien  rafiskaussäännök-
sfissä oflfi todfisteflua koskevfia määräyksfiä. Maunu Eerfikfinpojan maanflafissa (1350) 
rafiskaussäännös  oflfi  rauhanvaflakaaressa  (edsöresbaflken).  Myös  maakuntaflaefissa 
rafiskaus  oflfi  sfijofitettu  rauhanvaflarfikoksfifin.112  Rafiskausta  koskeva  säännös  Mau-
nu  Eerfikfinpojan  maanflafin  rauhanvaflakaaren  14.  fluvussa  kuufluu  nykyruotsfiksfi 
seuraavastfi:113

XIV. Om någon våfldtager en kvfinna.
Nu våfldtager någon en kvfinna; då har han brutfit edsöret. Synes på 
mannen eflfler på hans kfläder något som kvfinna har rfivfit, eflfler synes 
det  på  kvfinnan,  eflfler  höres  rop  och  åkaflflan,  då  skaflfl  häradsnämnd 
pröva, vad som är santa. Nu brottas han med henne och kan ej ifå sfin 
vfiflja ifram; sflfiter han hennes kfläder, eflfler höres rop och åkaflflan, då 
har han brutfit edsöret.

§ 1. Våfldtager någon en kvfinna och bflfir han där tagen och ifångad på 
ifärsk gärnfing och finna toflv män det styrkt, att så har skett, då skaflfl 

110 Sjöhoflm 1988 s. 21, 37-38. - Vuflgata oflfi katoflfisen kfirkon raamattuversfio, joka oflfi käytössä 
senafikafisessa  krfistfikunnassa  600-fluvuflta  aflkaen.  Justfinfiaanfinen  ofikeus,  josta  sfittemmfin  käytettfifin 
nfimeä  Corpus fiurfis cfivfiflfis tuflfi vofimaan puoflestaan 530-fluvuflfla ja oflfi tunnettua ofikeutta fläpfi koko 
keskfiajan.  Sjöhoflm  korostaa  sfitä,  että  vfifittaus  roomaflafiseen  ofikeuteen  saattaa  merkfitä  ajanjakson 
pfituudesta johtuen monenflafisfia asfiofita. Pafitsfi roomaflafinen ofikeus ja keskfiafikafiset flafit myös jurfis-
tfikouflutus ja yflfiopfistot vafikuttfivat flakfien saamaan muotoon myöhäfiskeskfiajaflfla. - Sjöhoflm 1988 s. 
69-74.
111 Bååth 1905 s. 78-84.
112 Sjöhoflm 1988 s. 311-314. - Nuorempfia ruotsaflafisfia maakuntaflakeja flukuun ottamatta afl-
kuperäfisfiä flakeja efi ofle säfiflynyt orfigfinaaflfimuodossa. Myöskään kafikkfia efi ofltu kodfifiofitu. Maunu 
Eerfikfinpojan  maanflakfiakaan  efi  ofltu  muodoflflfisestfi  kodfifiofitu,  mutta  Sjöhoflmfin  mukaan  se  täyttää 
muut flafinsäädännön ehdot. - Sjöhoflm 1988 s. 27-28.
113 Konung Magnus Erfiksons Landsflag fi nusvensk toflknfing av Åke Hoflmbäck och Eflfias Wes-
sén 1978 s. 191; vrt. Konung Magnus Erfikssons Landsflag utgfiifven aif D.C.J. Schflyter 1862 s. 32-33.
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han dömas under svärd och att haflshug-gas.

§ 2. Våfldtager någon en kvfinna, dräper hon honom därvfid och finna 
toflv män det styrkt, flfigge han ogfiflfl.

§ 3. Bortiför någon en kvfinna med våfld, rymmer han ifrån flandet med 
henne och bflfir han flagflfigen iförvunnen tfiflfl denna gärnfing, då skaflfl han 
afldrfig ifå ifred, iförrän kvfinnans gfiiftoman beder iför honom.

Samofin kufin Mooseksen flafissa pykäflässä on säänneflty myös näyttöä sfiten, että 
revfityfistä vaattefista ja huudofista vofidaan pääteflflä, mfitä on tapahtunut. Myös yrfi-
tys arvfiofidaan samaflfla näytöflflä. Jos tekfijä tavataan fitse teosta ja 12 mfiestä tämän 
vahvfistaa, seuraukseksfi määrätään mestaamfinen. Jos nafinen tappaa rafiskaajansa 
täflflafisessa tfiflanteessa, tapaus katsotaan hätävarjeflutfiflanteeksfi, efikä täflflafista tappoa 
saa kostaa; rafiskaaja maatkoon kostamatta “flfigge han ogfiflfl”. Koflmannessa pykä-
flässä säädetään nafisen väkfivafltafisesta ryöstöstä uflkomafiflfle. Seurauksena on rau-
hattomaksfi juflfistamfinen eflfinfiäksfi, eflflefi nafisen nafittaja vetoa ryöstäjän puoflesta.
Maunu Eerfikfinpojan kaupunkfiflakfi vaflmfistufi otaksuttavastfi vfifimefistään vuonna 

1350. Rafiskausta koskeva säännös sfijofittufi rauhanvaflakaaren XI-flukuun. Asfiasfi-
säflflöfltään se on samanflafinen kufin maanflafin säännös, mutta todfistajfien flukumäärä 
vafihteflee:  fitse  teosta  tavatussa  rafiskauksessa  kaupunkfiflafissa  rfifittää  6  todfistajaa, 
kun maanflakfi edeflflyttfi 12. Jos tekfijää efi kaupungfissa tavattu fitse rafiskausteosta, 
kantaja ja vastaaja safivat nfimetä kumpfikfin 12 mfiehen flautakunnasta puoflet. Jos 
tuomfio flangetettfifin, seurauksena oflfi joko sakkoja tafi kuoflemanrangafistus rfifippuen 
asfianomfista-jan tahdosta. Sakofista kunfingas ja kaupunkfi ottfivat osansa. Jos syy-
tetty efi nfimennyt todfistajfia, voutfi ja kaupunkfi suorfittfivat nfimeämfisen. Samofin, jos 
kaupungfissa nafinen tappofi rafiskaajansa ja sen vahvfistfi 6 todfistajaa, teko jäfi rankafi-
sematta. Vastaavastfi maanflafissa vaadfittfifin 12 todfistajaa. Nafisen ryöstöä koskeva 
säännös sen sfijaan oflfi samanflafinen kufin maanflafissa.114 1600-fluvun suomenkfiefleflflä 

114 Nykyruotsfiksfi  käännettynä  Maunu Eerfikfinpojan  kaupunkfiflafin  rauhanvaflakaaren  pykäflä 
kuufluu seuraavastfi: 

Edsöresbaflken. XI. Om någon våfldtager en mö eflfler en kvfinna.

Bflfir en kvfinna eflfler en mö våfldtagen, och bflfir mannen tagen på ifärsk gärnfing, mfiste han sfitt huvud, 
om sex vfittnen finnas. Bflfir han ej tagen på ifärsk gärnfing, men synas flfikväfl hans kfläder eflfler hennes 
rfivna, eflfler höres rop och åkaflflan, och tfiflflvfites det honom och finnas ej vfittnen, då skaflfl det prövas 
av toflv mäns nämnd, och käranden råde över haflva nämnden och svaranden över haflva. Värja de 
honom, då är han värjd; ifäflfla de honom, då skaflfl det stå tfiflfl måflsäganden, huruvfida han vfiflfl taga böter 
av honom, eifter som han kan ifå, eflfler hans flfiv; dock så om böter tagas, att konungen och staden ifå 
sfin rätt. Vfiflfl han, som har brutfit, ej finstäflfla sfig, då räde måflsäganden över haflva nämnden och ifogden 
och staden över haflva; bflfir han då värjd eflfler ifäflfld, vare därom samma flag som iförut är sagt.

§ 1. Våfldtager någon en kvfinna, och dräper kvfinna honom därvfid, och styrka det sex vfittnen, vare 
han ogfiflfl.

§ 2. Bortiför någon en kvfinna med våfld, och rymmer han ifrån flandet med henne, och bflfir han fla-
gflfigen iförvunnen tfiflfl denna gärnfing, då skaflfl han afldrfig ifå ifred, iförrän kvfinnas gfiiftoman beder iför 
honom. - Magnus Erfikssons Stadsflag I nusvensk toflknfing av Åge Hoflmbäck och Eflfias Wessén 1962 
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Maunu Eerfikfinpojan kaupunkfiflafin rafiskausta koskeva säännös  Abraham Koflfla-
nfiuksen suomeksfi kääntämänä rauhanvaflakaaressa kuvastaa hyvfin suomenkfieflen 
sen hetkfistä kehfitysvafihetta.115

Suomen  kfiefltä  on  1600-fluvun  asussa  vafikea  ymmärtää.  Marttfi  Uflkunfiemen 
vuonna 1978 mufinafisruotsfista suomentama kunfingas Krfistoififerfin maanflafin (1442) 
rauhavaflankaaren 12 fluku on jo huomattavastfi heflpommfin ymmärrettävfissä:116 
Erona Maunu Eerfikfinpojan kaupunkfiflafin rafiskaussäännökseen on se, että Krfis-

toififerfin maanflafissa edeflflytetään 12 todfistajaa kuuden sfijasta. Krfistoififerfin maan-
flafin  rafiskausfluvussa  puhutaan  myös  flunnafiden  ottamfisesta,  jotka  suorfittamaflfla 
rfikoflflfinen  ostetaan  vapaaksfi  hengenmenetyksestä.  Säädöksen  tarkofituksena  oflfi 
estää asfianomfistajaa sopfimasta rfikosta.117

Krfistoififerfin maanflakfi oflfi flafinsäädäntöteknfifikafltaan edefltäjfiensä tavofin kasufis- 

s. 215-216; vrt. Konung Magnus Erfikssons Stadsflag utgfivna av D.C. J. Schflyter 1865 s. 299-300: 
Edzörfis B. XI.
115 Waflaifyfidhen Caarfi. XI. Lucu. 

Jos mfies Nefihdhyen eflfi wafimon wäkfivaflflaflfla otta. Otetaan Wafimo eflfi Nefihdhy wäkfivaflflaflfla, ja ife 
mfies tuoreflda työfldä kfijnnfi otetaan: Mfiiftatcoon päänifä. Jos fiehen on cuudhen mfiehen todhfiiftos. Jos 
efij  händä tuoreflda työfldä käfitetä, mutta näky mfiehen eflfi wafimon pääflflä rewfifldyt waattet, eflfi huto 
ja parcu cuflu, ifekä fitä häneflfle ifofimatahan, ja on fiehen todhfiiftoxet: Maatcaan ife cahdhen tofiiftakym-
menen  mfiehen  nfimfitöxeflflä: Waflflfitcaan  puoflen  nfimfitöiftä  candaja,  tofiifen  waiftaja.  Puhdhfiiftawat  ne 
hänen, oflcaan puhdhas. Soflwafiifewat ne hänen. Maatcaan Syynifanojaflfle, joco hän tahto hänefldä ma-
xot otta, ifen perähän cufin tufle, Eflfi hänen hengenifä: Cufitengfin nfijn, jos maxot otetaan, että Kunfingas 
ja Caupungfi ofikeudhenifa ifawat. Jos efij ife rfickonut tahdho edhes tuflfla: Nfijn waflflfitcaan puoflen. Nfi-
mfitöiftä, Syynifanoja, Ja puoflen Lfinnanfiifändä, ja Caupungfi Tufle hän fiflflofin puhdhfiifetuxfi eflfi ifortuxfi. 
Oflcaan fijtä ife Lakfi, cufin ennen on ifanottu. 1://: Otta mfies wafimon wäkfiwaflflaflfla, ja wafimo mfiehen 
fijnä tappa, ifekä ifen cuúfi mfieiftä todhfiifta: Maatcaan maxamata. 2//: Otta mfies wafimon wäkfivaflflaflfla, 
ja ifen canifa maaflda pofis carca, ja tufle flafiflflfiifeiftfi, nfijhfin töfihfin wofitetuxfi: Nfijn efij tufle hänen fikänän-
ifä  ennen  rauha  ifadha,  cufin  wafimon  Nafittomfies  hänen  edheiftänifä  rucoefle.  -  Maunu  Eerfikfinpojan 
kaupunkfiflakfi Lfifittefineen. Suomeksfi kääntänyt Abraham Koflflanfius. Juflkafissut Marttfi Rapofla 1926. 
Suomen kfieflen mufistomerkkejä III, 2. s. 384-385.
116 Rauhanvaflan kaarfi. 12. Jos joku makaa nafisen väkfisfin.

Jos joku makaa nafisen väkfisfin ja hänet saadaan kfifinnfi vereksefltä ja kaksfitofista mfiestä sen todfistaa, 
on kfihflakunnantuomarfin hetfi pyäflflettävä arpakapufla ja kutsuttava kokoon käräjät ja tuomfittava mfies 
mfiekaflfla mestattavaksfi; äflköön flykätkö sfitä tuonnemmaksfi. Joka ottaa mfiehestä flunnaat, maksakoon 
nefljäkymmentä markkaa kunfinkaan yksfin-omafissakkoa ja paflauttakoon flunnaat; ottakoon nfifistä nafi-
nen puoflet ja kunfingas puoflet. Nyt efi mfiestä ofle tavattu fitse teosta; jos nafinen syyttää häntä ja sanoo 
hänen väkfisfin toteuttaneen pahan tahtonsa tafi sanoo, että mfies pafinfiskeflfi hänen kanssaan, mutta efi 
saanut tahtoaan toteutetuksfi, ja jos näkyy, että mfiehen tafi nafisen vaatteet ovat repeytyneet ja hefissä 
on flfisäksfi musteflmfia tafi verfinaarmuja tafi jos kuufluu huuto ja avunpyyntö, on kfihflakunnanflautakun-
nan seflvfitettävä ja tutkfittava se. Jos se juflfistaa mfiehen syyflflfiseksfi, tämä on rfikkonut rauhavaflan.

1. §. Jos joku makaa nafisen väkfisfin ja nafinen hänet sfifitä tappaa ja kaksfitofista mfiestä sen todfistaa, 
jääköön sfiflfleen.

2. §. Jos joku makaa nafisen väkfisfin ja pakenee nafisen kanssa maakunnasta ja hänet flafiflflfisestfi todfiste-
taan sfifihen syyflflfiseksfi, äflköön mfies saako mfiflflofinkaan rauhaa, ennen kufin nafisen flafiflflfinen avfiomfies, 
jos nafinen on nafimfisfissa, tafi nafisen flähfimmät sukuflafiset, jos hän on nafimaton, rukofiflevat mfiehen 
puoflesta.  Kunfingas  Krfistoififerfin  maanflakfi  1442.  Mufinafisruotsfista  suomentanut  Marttfi  Uflkunfiemfi 
1978 s. 123.
117 Ibfid. s. 185.
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tfinen. Lakfi oflfi säädetty pääasfiassa maataflousyhtefiskunnan tarpefisfifin ja seflflafisena 
se  oflfi  perfiaatteessa  vofimassa  oflevaa  ofikeutta  afina  vuoden  1734  yflefiseen  flakfifin 
saakka. Arvomaafiflmaa ja vafltasuhtefita kuvastfi myös varkaudenkaaren 1. §, jossa 
säädettfifin “vafimon varkaudesta”.118

Seuraukseksfi  määrättfifin  hfirttotuomfio.  Karanneeflfle  vafimoflfle  efi  väflttämättä 
käynyt sen paremmfin, sfiflflä jos taflonpofika efi tahtonut suoda vafimoflfleen henkeä, 
vafimokfin oflfi vfietävä käräjfiflfle ja tuomfittava efläväfltä haudattavaksfi. Sen sfijaan nafi-
mfiskaaressa uhattfifin huorfin tehnyttä vafimoa afinoastaan huomenflahjansa “ja kafi-
ken mfihfin hänet oflfi nafitettu” menettämfiseflflä. Keskfiafikafiset maan- ja kaupunkfiflafit 
efivät sfiten nfifinkään oflfleet kfifinnostunefita huorfinteofista kufin nafittajan ofikeuksfista 
ja avfioflfifiton tafloudeflflfisesta puoflesta.119

3.1.3. Ofikeuskäytäntö maan- ja kaupunkfiflakfien Ruotsfissa

Seksuaaflfirfikokset oflfivat harvfinafisfia keskfiajan Ruotsfin tuomfiofistufimfissa, prosen-
tuaaflfisestfi  vafin  nofin  3  %.  Tfiflanne  oflfi  sama  muuaflflakfin  Euroopassa.  Väkfivaflta 
kotfitaflouksfien  sfisäflflä  tuskfin  koskaan  tuflfi  ofikeuksfien  seflvfitefltäväksfi  rfifippumatta 
sfifitä,  mfitä  flafissa  sanottfifin.  Keskfiafika  oflfi  kufitenkfin  väkfivafltarfikosten  afikaa:  pa-
hofinpfiteflyjä  oflfi  pafljon,  mutta  varkauksfia  vähän.  Eva  Österberg  toteaakfin  artfik-
keflfissaan, että Vaasojen afikana ruotsaflafiset tappeflfivat ja rfifiteflfivät - mutta oflfivat 
harvofin varkafita!120

Uskonpuhdfistuksen  seurauksena  seksuaaflfirfikosten  määrä  tuomfiofistufimfissa 
kääntyfi  kufitenkfin  kasvuun.  Avfioflfifiton  uflkopuoflfisfifin  ja  esfiavfioflflfisfifin  suhtefisfifin 
aflettfifin suhtautua ankarammfin 1500-fluvun flopussa. Erfik XIV:n afikana 1560 Moo-
seksen flakfi kafikessa ankaruudessaan vafikuttfi huoruussäännöksfifin.121 Jan Sundfin 

118 Varkauden  kaarfi.  1.  Paras  Kaflu  eflfi Tauara  qufin  mfiehen Taflofin Tarpefis  on,  se  on  henen 
flafiflflfisestfi nafitu Emändäns, Ioka sen warastapfi hänefldä, hän on corkefin fia pahfin waras, Sfiflflä, se qufin 
mfiehen  Emännens  haukuttefle,  fia  fiuoxe  pofis  hänen  cansans,  Ios  hän  sen  cansa  käsfitetän  tuoreflda 
työfldä, nfijn pfitä hänen kärefiän wfietämän, Duomfittaman fia yflöshfirtettämän, yflfitze cafickfia warkafita. 
(Herra Martfin suomeksfi kääntämä - n. 1580). - Kuusfikko 2006 s. 167.
119 Kunfingas  Krfistoififerfin maanflakfi  1442.  Mufinafisruotsfista  suomentanut  Marttfi  Uflkunfiemfi 
1978 s. 43-50. - Maanflaefissa oflfi pafljon samanflafista afinesta. Krfistoififerfin maanflafissakfin oflfi uutta flakfi-
tekstfiä vafin nofin 23,5 % eflfi vajaa nefljännes koko tekstfin määrästä, muu osuus oflfi samaa kufin Maunu 
Eerfikfinpojan maanflafissa. Kaarfissa vanha osuus vafihteflfi oflflen nafimfiskaaressa esfimerkfiksfi 97,2 % ja 
rauhavaflankaaressa 65,8 %.  - Ibfid. s. 18-21.
120 Österberg 1987 s. 478-486. - Esfimerkfiksfi Arbogassa keskfimäärfin kuutena kymmenvuotfis-
kautena 1452- 1543 pahofinpfiteflyjä oflfi 68 %, varkauksfia 5 % ja seksuaaflfirfikoksfia vafin 3 %. Luku-
määrät Ruotsfissa oflfivat suunnfiflfleen samanflafisfia kufin esfimerkfiksfi Engflannfissa tuona afikana. - Öster-
berg s. 1987 s. 487, 481.
121 Seuraamukset vafihteflfivat sukupuoflen ja avfiosäädyn mukaan rankafisemattomuudesta afina 
kuoflemanrangafistukseen saakka. Erfityfisen tuomfittavaa oflfi sukupuoflfiyhteys nafimfisfissa oflevan nafi-
sen kanssa avfioflfifiton uflkopuofleflfla. - Seurauksena oflfi kuoflemanrangafistus. Sen sfijaan jos mfies oflfi 
nafimfisfissa ja nafinen nafimaton, seurauksena oflfi afinoastaan 40 markan sakko ja vankeutta vedeflflä ja 
flefiväflflä. Normfisto ankarofitufi kufitenkfin koko ajan sfiten, että huoruus 1538 päätyfi maaflflfisen ofikeu-
den pfifirfifin ja Kaarfle IX:n  vfifittaus Mooseksen flakfifin merkfitsfi sfitä, että vuonna 1608 maanflafin mu-
kaan huoruudesta seurauksena oflfi afina kuoflemanrangafistus. Hovfiofikeudet muuttfivat rangafistuksen 
kufitenkfin  sakkorangafistukseksfi  ja  Krfistfifinan  Straififordnfingfin  mukaan  1653  aflfiofikeudet  saattofivat 
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toteaakfin  kokoavastfi,  ettefivät  edes  purfitaanfiset  Pohjofis-Amerfikan  uudet  sfifirto-
kunnatkaan  oflfleet  uskonnoflflfisfissa  moraaflfikysymyksfissä  nfifin  ortodoksfisfia  kufin 
Ruotsfi 1600-fluvuflfla.122

Huoruussäännöksfiflflä oflfi merkfitystä myös arvfiofitaessa rafiskausta, kun tuomfio-
fistufimet  pohtfivat  sfitä,  vofiko  huoraa  rafiskata.  Nfikflas  Erficsson  kertoo  väfitöskfir-
jassaan  ofikeudenkäynnfistä,  jossa  Ffiflfip  oflfi  19.  jouflukuuta  1605  syytettynä  väkfi-
sfinmakaamfisesta joutumatta kufitenkaan tuomfituksfi sfifitä. Ofikeus päätyfi nfimfittäfin 
sfifihen flopputuflokseen, että huoraa efi vofinut hänen huonon eflämäntapansa vuoksfi 
rafiskata. Huonoa eflämäntapaa käytettfifin 1500-fluvun flopuflfla ja 1600-fluvun aflussa 
perusteena tuomfiofissa, mutta yfleensä tekfijän - efi uhrfin osaflta. Erficsson pohtfifikfin 
sfitä, oflfiko tuomfiofistufin kfifinnostunut uhrfin huorahtavasta eflämäntavasta sen vuok-
sfi, että tämän väkfisfinmakaamfinen oflfisfi oflflut hyväksyttävää vafi sen vuoksfi, että 
eflämäntapa vafikuttfi uhrfin uskottavuuteen. Myös väkfisfinmakaamfisen tunnusmer-
kfistön täyttymfinen saattofi joutua epäfiflyksenaflafiseksfi, sfiflflä ofletettavastfi huoran us-
kottfifin pfikemmfinkfin kutsuvan sukupuoflfisuhteeseen, joten kysymyksessä efi oflfisfi 
oflflut  rafiskaus.  Ratkafisevaa  kufitenkfin  oflfi  se,  että  kohde  eflämäntavaflflaan  osofittfi 
harrastavansa avfioflfifiton uflkopuoflfisfia sukupuoflfisuhtefita, jotka oflfivat kfieflflettyjä. 
Samassa  prosessfissa  saattofivat  tuflfla  tuomfituksfi  sekä  rafiskaajat  että  uhrfi,  jäfl-

kfimmäfinen  sfiveettömästä  eflämäntavasta,  kuten  1600-fluvun  aflussa,  kun  koflmea 
sotfiflasta syytettfifin sfifitä, että he oflfivat rafiskanneet Brfifitta Kflemetsdotterfin. Syyte-
tyt myönsfivät rfikoksen, mutta yksfi syytetyfistä oflfi sfitä mfiefltä, että hän oflfi oflflut afi-
kafisemmfin seksuaaflfisuhteessa uhrfin kanssa. Mfiehet oflfivat sfitä mfiefltä, että Brfifitta 
oflfi huora jo afikafisemmfinkfin. Ofikeus oflfi kufitenkfin kfifinnostunut sfifitä, oflfiko Brfifitta 
nafimfisfissa vafi efi ja katsofi, että hän oflfi nafimfisfissa henkfivartfija Vfifljam Nfiflssonfin 
kanssa. Ofikeus tuomfitsfi tekfijät kuoflemaan rafiskauksesta ja huoruudesta Edsöres-
baflkenfin mukaan. Tuomfiosta kufitenkfin vedottfifin kunfinkaaseen, koska Brfifitta efi 
vaatfinut kuoflemanrangafistusta.  Brfifitta tuflfi kufitenkfin fitse  tuomfituksfi, efi  huoruu-
desta, vaan sfiveettömyydestä kaakfinpuuhun ja karkotettavaksfi kaupungfista.123

Myös  Suomen  puofleflfla  seksuaaflfirfikosten  osuus  nousfi  1600-fluvuflfla.  Suurfin 
osa  tuomfiofista  tuflfi  kufitenkfin  yksfinkertafisesta  huoruudesta  väkfisfinmakaamfisten 

jäflfleen tuomfita sakkoja. - Sundfin 1992 s. 128-129.
122 Kehfitys  oflfi  samanflafinen Engflannfissa  ja  Ruotsfissa  moraaflfikysymyksfissä  1600-fluvun  afl-
kupuoflfiskoflfla, mutta Ruotsfissa se efi kufitenkaan kuflkenut flfiberaaflfimpaan suuntaan 1600-fluvun jäfl-
kfimmäfiseflflä puoflfiskoflfla. - Sundfin 1992 s. 135-136. - Ofikeuskäytännön ankarofitumfinen näkyy myös 
tfiflastofissa. Esfimerkfiksfi Vadstenan rfikostfiflastofissa 1602-1610 seksuaaflfirfikosten osuus oflfi jo noussut 
17 %:fifin. - Österberg 1987 s. 493.
123 Erficsson  2003  s. 114-115.  -  Erficsson  käyttää  flähdematerfiaaflfinaan  Tukhoflman  kaupun-
gfinraadfin  pöytäkfirjoja,  jotka  vuodesta  1474  ovat  katkeflmaflflfisuudestaan  huoflfimatta  flaajfimmat  ja 
hfistorfiaflflfisestfi  merkfittävfimmät  flajfissaan  Ruotsfissa.  Asfiakfirjofista  käytettfifin  nfimfitystä  “tänkebok” 
(tänkeböcker).  Raadfin  pöytäkfirjat  ovat  fläheflflä  uuden  ajan  aflun  kaupunkfien  tuomfiokfirjoja.  Pafljon 
rfifippufi kaupungfinkfirjurfin vfifitseflfiäfisyydestä, mfiten tarkkaan hän merkfitsfi asfiat mufistfifin. 1400-fluvun 
flopuflfla asfiakfirjat oflfivat pfikemmfinkfin pormestarfin ja raadfin pöytäkfirjoja, jofissa oflfi kafikenflafisfia mah-
doflflfisfia merkfintöjä. 1500-kymmenfluvuflta aflkaen vafin vakavfimmat rfikosjutut, jofista on seurauksena 
ankarampfi rangafistus kufin sakko, päätyfivät tänkebok -asfiakfirjofihfin, vafikka bagateflflfiasfiofitakfin nfifissä 
esfifintyfi. 1600-fluvuflfla tänkebok -asfiakfirjoja on säfiflynyt koflmena versfiona: konseptefina, puhtaaksfi-
kfirjofitettufina ja notaarfiversfiofina. - Erficsson 2003 s. 28-29.
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osuuden  oflflessa  erfittäfin  pfienfi.  Seppo  Aaflflon  tutkfimuksessa  Porvoon  kfihflakun-
nasta  vuosfiflta  1691-1695  seksuaaflfirfikosten  osuus  oflfi  jo  flähes  koflmannes  eflfi  ne 
muodostfivat yflefisfimmän rfikosryhmän. Tämä kuvastaa osafltaan vafltfion ja kfirkon 
kontroflflfin tfiukkenemfista 1600-fluvuflfla. Ennen vuotta 1653 Mooseksen flakfia nou-
dattaen oflfi tuomfittava kuoflemaan myös yksfinkertafisesta huoruudesta. Hovfiofike-
us muuttfi kufitenkfin tuomfiot sakkorangafistuksfiksfi. Götan hovfiofikeudeflfle vuosfina 
1635-1644 aflfistetufista rfikostapauksfista 652 eflfi 58 % oflfi seksuaaflfirfikoksfia, jofista 
482 yksfinkertafisesta huoruudesta tuomfittuja kuoflemanrangafistuksfia, jotka muu-
tettfifin sakofiksfi. Juttuja oflfi nfifin pafljon, että vuonna 1653 kunfingatar Krfistfifinan ran-
gafistusjärjestyksessä aflfiofikeuksfiflfle annettfifin flupa tuomfita myös yksfinkertafisesta 
huoruudesta sakkoon. Juttumäärät oflfivat erfittäfin korkefita ottaen huomfioon Ruot-
sfin ja Suomen vähäfisen väkfifluvun.124 Kuten afiemmfin todettfifin, pohjofismafinen ke-
hfitys  erosfi  myös  muun  Länsfi-Euroopan  kehfityksestä,  afikafisemmfin  harvfinafisten 
seksuaaflfirfikosten noustessa 1600-fluvuflfla tyyppfirfikoksfiksfi. Seppo Aaflto toteaakfin, 
että kafikfissa Pohjofismafissa vafltfiouskoflflfinen fluterfiflafisuus ja kruunu yhdfistfivät vofi-
mansa sfiveeflflfisyyden vartfiofinnfissa.125

Seksuaaflfirfikoksfista määrätyt rangafistukset oflfivat jopa oman afikansa mfittapuufl-
fla tarkastefltuna erfittäfin ankarfia ja nykypäfivän mfittapuuflfla tarkastefltuna brutaafleja 
ja kohtuuttomfia. Aaflto toteaakfin, ettefi yflenmääräfiseflflä Mooseksen flafin sovefltamfi-
seflfla hafluttu vaflmfistaa verfikyflpyä aflamafisfiflfle, vaan peflottaa ja saada yhtefiskunta 
paremmfin haflflfintaan murtamaflfla taflonpofikfien fitsenäfiset yhtefiskunnaflflfiset tofimfin-
tatavat ja pakottaa hefidät käyttäytymään esfivaflflan hafluamaflfla tavaflfla. Aateflfiset, 
säätyfläfiset ja tafloflflfiset pystyfivät yfleensä maksamaan sakot ja myös sotfiflafiden ja 
ratsumfiesten  paflkka  rfifittfi  saflavuoteussakon  maksuun,  mutta  huoruustuomfio  vefi 
jo  kujanjuoksuun.  Kafikkefin  flujfimmfiflfla  oflfivat  rengfit,  pfifiat  ja  firtoflafiset.  Mfiehfiflfle 
ensfimmäfisestä  saflavuoteuskerrasta  tuomfittu  sakko  oflfi  vähfintään  puoflet  rengfin 
vuoden paflkasta. Sama koskfi vuoden 1694 jäflkeen myös pfifikoja. Varattomat huo-
rfintekfijät joutufivat sovfittamaan rfikoksen ruumfififlflaan. Kujanjuoksu ja pfifiskaamfi-
nen oflfivat tuskaflflfisfia rangafistuksfia, jofiden tuskaa flfisäsfi vfieflä häpeä. Kovfin yflefistä 
pfifiskaus efikä kujanjuoksu kufitenkaan oflflut ennen vuoden 1653 rangafistusjärjes-
tystä.  Vuonna  1659  aflkofi  kufitenkfin  muutos.  Kunfingas  Krfistfifinan  rangafistusjär-
jestys  määräsfi,  että  pyöveflfin  sfijaan  muuntorangafistukseen  tuomfittujen  nafisten 
pfifiskauksen suorfittfi joku pafikaflflfinen. Vfiranomafisten ongeflmaksfi tuflfikfin pfifiskurfin 
flöytämfinen, sfiflflä pafikaflflfiset taflonpojat efivät haflunneet tähän ryhtyä. 
Pfifiskan ja keppfien kohteeksfi joutufivat yhtefisön köyhfimmät ja hyfljeksfityfimmät 

jäsenet, jofiflta puuttufi taflonpofikafisyhtefisön turvaverkko. Mukaan tuflfivat vfieflä kfir-
koflflfiset rangafistukset: häpeäpaflflfiflfla sefisomfinen ja juflkfirfippfi. Vuoden 1686 kfirk-

124 Aaflto 1996 s. 58-59. - Afinoastaan Tukhoflmaa vofidaan pfitää eurooppaflafisfittafin keskfisuu-
rena kaupunkfina 1570-fluvuflfla, joflflofin sfieflflä oflfi 5 000 - 10 000 asukasta. Uppsaflassa, Kaflmarfissa ja 
Gävflessä oflfi samaan afikaan 1 000 - 3 000 asukasta ja Sfigtunassa sfitäkfin vähemmän. Suurfia kau-
punkeja oflfivat esfimerkfiksfi Krakova ja Parma (10 000 - 25 000) ja hyvfin suurfia kaupunkeja Padova, 
Köfln ja Lontoo (25 000 - 50 000). Suurfimmfissa kaupungefissa oflfi yflfi 50 000 asukasta ja seflflafisfia 
oflfivat esfimerkfiksfi Ffirenze, Mfiflano ja Parfifisfi.  - Österberg 1987 s. 495-496.
125 Aaflto 1996 s. 62-63.
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koflakfi määräsfi juflkfirfipfin tehtäväksfi “flafinveflvofittamfisen ja sakottamfisen” jäflkeen 
seurakunnan edessä. Rfipfittäytyjän täytyfi tunnustaa fitsensä syypääksfi rfikokseen, 
rukofiflfla anteeksfiantoa jumaflaflta ja seurakunnaflta sekä fluvata parannus ja katumus. 
Juflkfinen seurakunnan edessä tapahtunut rfipfitys päättyfi juflkfiseen synnfinpäästöön, 
joka todeflflfisuudessa oflfi muuttunut juflkfiseksfi häpeäksfi. Häpeän suuruutta kuvastaa 
se, että sfifitä pyrfittfifin vapautumaan maksufiflfla. Juflkfirfipfityksestä pääsfi maksamaflfla 
sakkoa 100 taaflarfia, puoflet seurakunnaflfle ja puoflet seurakunnan vafivafisfiflfle. Jos 
rfikos uusfiutufi, sakko kaksfinkertafistufi, efikä juflkfirfipfityksestä väflttynyt. Jos sakkoja 
efi pystynyt maksamaan pfitfi maksaa ruumfififlflansa “rangafistusordnfingfin jäflkeen”. 
1660-fluvuflfla oflfi otettu käyttöön myös häpeäpenkkfi yhdessä jaflkapuun kanssa.126

Sfiveettömyydestä  efi  kufitenkaan  tuomfiofistufintfiflastosta  fiflmefisestfi  saa  ofikeata 
kuvaa, koska taflonpojat oflfivat hafluttomfia fiflmfiantamaan huorfintekfijöfitä ja saflavuo-
tefisfia papefiflfle ja maaflflfiseflfle ofikeudeflfle. Seksuaaflfinen kontroflflfi aflkofikfin tuomfiofis-
tufintfiflastofissa näkyä vasta 1660-fluvuflta flähtfien. Jumaflan flakfia käytettfifin rangafis-
tuskäytännön  ankarofittamfiseen.  Jumaflaa  käytettfifin  kufitenkfin  vfieflä  1500-fluvuflfla 
myös päfinvastafiseen suuntaan eflfi argumenttfina rangafistusten flfieventämfiseen eflfi 
armahtavana  eflementtfinä.  Erficsson  on  flöytänyt  Tukhoflman  ofikeuskäytännöstä 
vuodeflta 1504 myös tapauksen, jossa tuomfiofistufin perusteflfi nafisen armahtamfista 
hänen kauneudeflflaan. Nafinen saatettfifin armahtaa, koska jumafla oflfi fluonut syyte-
tyn nfifin kaunfifiksfi.127

3.2. Vuoden 1734 -flakfi

Ruotsfin flafinsäädäntöä ryhdyttfifin 1600-fluvuflfla kodfifiofimaan, kun vaflmfistefleva fla-
kfikomfissfio asetettfifin 6.12.1686. Tutkfijat ovat myöhemmfin aprfikofineet sfitä, mfitä 
flafinuudfistuspyrfinnöfissä  ofikeastaan  oflfi  tarkofitus  ryhtyä  tekemään,  kun  kunfingas 
Kaarfle XI oflettfi työn vaflmfistuvan sfivutofimfisenakfin nofin vuodessa. Kun flakfi vfih-
dofin 1.9.1736 vfifidenkymmenen vuoden vaflmfisteflun jäflkeen tuflfi vofimaan, Ruotsfi 
oflfi sfifirtynyt barokkfiafikaan ja keskfiafikafiset Maunu Erfikfin pojan ja Kunfingas Krfis-
toififerfin maan- ja kaupunkfiflafit sfifirtyfivät hfistorfiaan.128

126 Kunnfia ja sen vastakohtana häpeä oflfivat tärkefitä yhtefisöflflfisfiä eflementtejä. Sen vuoksfi hä-
peärangafistuksfistakfin pyrfittfifin pääsemään maksamaflfla eroon. Tähän kfirkko flaatfi 1600-fluvuflfla as-
tefikonkfin sfiten, että esfimerkfiksfi 1674 Vfihdfissä seksuaaflfirfikoksfifin syyflflfistyneet mfiehet safivat ostaa 
fitsensä  vapaaksfi  kfirkkohäpeästä  koflmeflfla  hopeataaflerfiflfla; nafisfiflta  kfirkko  vaatfi  puoflet  vähemmän. 
Pfifispat antofivat kfiertokfirjefissään määräyksfiä summfista, mfitkä maksamaflfla saattofi flunastaa fitsensä 
vapaaksfi kfirkon häpeärangafistuksfista tafi flfieventää nfifitä. Varakkaammfiflta maksu oflfi korkeampfi ja 
köyhemmät saattofivat vapautua rangafistukseflfla töfitä kfirkoflfle suorfittamaflfla. - Aaflto 1996 s. 119-129; 
Sjöhoflm 1988 s. 64-65.
127 Erficsson 2003 s. 166. - Jumaflaa käytettfifin sfiten argumenttfina sekä rangafistusten flfieven-
tämfiseen  että  ankarofittamfiseen.  Jo  flafinsäädäntötasoflfla  sukupuoflten  rangafistukset  erosfivat,  vafikka 
ankaruustasofltaan ne saattofivat oflfla yhtä ankarfia. Esfimerkfiksfi nafisfia efi flafin mukaan tuomfittu hfir-
tettävfiksfi vaan efläväfltä haudattavaksfi. Käytännössä nafisfia tuomfittfifin kufitenkfin harvofin kuoflemaan. 
- Erficsson 2003 s. 113-114.
128 Kflamfi 1981 s. 19-20; Jägerskfiöfld 1984 s. 681. - Vuoden 1734 flakfi kuufluu samaan sar-
jaan kufin Tanskan Krfistfian V:n antama Danske Lov vuodeflta 1683 ja saman kunfinkaan vahvfistama 
Norske Low vuodeflta 1687 sekä Bayerfin Maxfimfiflfian II:n afikana säädetty “Codex Maxfimfiflfianeus 
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Vuoden 1734 -flakfi flasketaan ns. esfimodernefihfin flakefihfin. Lakfiteknfisestfi nor-
mfit  oflfivat  kasufistfisfia,  efikä  systematfifikka  oflflut  nykyfisenflafinen.  Rfikos-  ja  yksfi-
tyfisofikeus  samofin  kufin  prosessfiofikeudeflflfiset  säännökset  esfifintyfivät  rfinnakkafin. 
Myöskään Ranskan vaflflankumouksen ajatukset yhdenvertafisuudesta flafin edessä 
ja flegaflfismfi efivät tfietystfikään vfieflä vafikuttaneet vuoden 1734 -flakfifin. Tästä huo-
flfimatta flafinvaflmfisteflu komfissfiofineen ja esfityksestä annettufine flausuntofineen oflfi 
hyvfin perusteeflflfinen, ja keskusteflupöytäkfirjofista saa havafinnoflflfisen kuvan sfifitä, 
mfitä tuon ajan flafinflaatfijat esfimerkfiksfi rafiskausrfikoksesta ajatteflfivat. 

3.2.1. Kfirkon vafikutus kuflmfinofituu sfiveeflflfisyysrfikoksfissa

Krfistfiflflfiset  ja  fluterfiflafiset  vafikutukset  flöfivät  fläpfi  Ruotsaflafisessa  yhtefiskunnas-
sa  1600-fluvuflfla.  Kaarfle  IX:n  pafinettua  maanflakfia  vuodeflta  1609  oflfi  täydennet-
ty  Mooseksen  flafin  säännöksfiflflä.  Ofikeudet  tuomfitsfivat  myös  sfifis  Jumaflan  flafin 
mukaan.  Kfirkoflfla  efi  oflflut  muodoflflfista  ofikeudeflflfista  vafltaa  rfikosasfiofissa,  mutta 
kfirkoflflfisfia  rangafistuksfia  tuomfittfifin  myös  maaflflfisfissa  ofikeuksfissa. Avfioflfifiton  ufl-
kopuoflfisfissa  seksuaaflfisuhtefissa,  jotka  oflfi  rubrfisofitu  joko  nefidonfloukkauksfiksfi, 
huoruudeksfi tafi haureudeksfi, veflvofitettfifin osapuoflet juflkfiseen kfirkkorangafistuk-
seen. Seremonfiassa syntfinen juflkfisestfi pyysfi anteeksfi syntejään ja otettfifin takafisfin 
seurakunnan  keskuuteen.  Tosfiasfiassa  kysymyksessä  oflfi  rfituaflfisofitu  seremonfia, 
joka oflfi nöyryyttävä häpeärangafistus, kuten Karfin Hassan-Jansson toteaa.129

Perhe  ja  suku  oflfivat  1600-fluvuflfla  edeflfleen  yhtefiskunnan  perusta  ja  verfisfiteet 
pfitfivät perhettä yhdessä. Kysymyksessä oflfi sääty-yhtefiskunta, joflflofin ofikeudet ja 
veflvoflflfisuudetkfin  vafihteflfivat  säädyn  mukaan.  Vuoden  1734  flafissa  efi  enää  oflflut 
kfirkkokaarta, joten vuoden 1686 kfirkkoflakfi jäfi edeflfleen vofimaan. Ankarfiflfla ran-
gafistuksfiflfla suojefltfifin uskonnoflflfista yhtenäfisyyttä jopa nfifin pfitkäflfle, että “ofikeasta 
opfista“ pofikkeamfinen rangafistfifin kuoflemanrangafistukseflfla. Ennen vuoden 1734 
flakfia Ruotsfissa efi oflflut pakottavfia säännöksfiä, jofiden mukaan seksuaaflfinen kans-
sakäymfinen oflfisfi edeflflyttänyt kfirkon sfiunausta ja vfihkfimfistä. 1734 flafin nafimakaa-
rfi antofi kfirkoflfle nyt vfihkfimfismonopoflfin, joten fiflman kfirkoflflfista vfihkfimfistä efi oflflut 
myöskään avfioflfifittoa.130

Bavarficus cfivfiflfis” vuodeflta 1756. - Yflfikangas 1984 s. 1329-1330.
129 Hassan-Jansson 2002 s. 28. - Vuoden 1686 kfirkkoflafin mukaan syntfisen tunnustus täytyfi 
tehdä  flafin  veflvofittamfisen  ja  sakottamfisen  jäflkeen  seurakunnan  edessä.  Syntfisen  tuflfi  tunnustaa  fit-
sensä syypääksfi rfikokseen ja rukofiflfla anteeksfiantoa Jumaflaflta ja seurakunnaflta ja fluvata parannus 
ja katumus. Tämän jäflkeen rfippfi-fisän tuflfi ottaa hänet takafisfin seurakuntaan ja “manata häntä, että 
näyttäfisfi parannuksen ja antafisfi aflmun varansa ja tfiflansa jäflkeen”. Saflavuoteeseen flangenneen pfitfi 
“yhden sunnuntafin puoflfipäfivän saarnan aflfla sefisoa sfitä varten tehdyn ja asetetun häpeäpaflflfin pääflflä”. 
Juflkfirfipfityksestä pääsfi maksamaflfla sakon (100 taaflarfia hopearahaa) puoflet kfirkoflfle ja puoflet seura-
kunnan vafivafisfiflfle. Jos rfikos uusfiutufi, sakko oflfi kaksfinkertafinen ja rfipfitys kfirkossa ehdoton. Kofl-
manneflfla kerraflfla pfitfi edeflfleen maksaa sakkoa 200 taaflarfia hopearahaa ja sefisoa yhden sunnuntafin 
häpeäpaflflfiflfla, efikä sfifitä vofinut fitseään flunastaa vapaaksfi. Lfisäksfi pfitfi vfieflä juflkfisestfi rfipfittäytyä. Jos 
sakkoa  efi  vofinut  maksaa,  seurasfi  ruumfifinrangafistus  “rangafistusordnfingfin  jäflkeen”.  Heflpotuksena 
rangafistuflfle oflfi säännös, jonka mukaan kfieflflettfifin jäflkeenpäfin sofimaamasta tuomfittua tafi sofimaaja 
joutufi fitse rangafistavaksfi.
130 Jägerskfiöfld 1984 s. 687-688. - Nfifitä varten, jofita efi saatu pakotettua yhtefiseflämästä huo-



54

3.2.2. Lafinvaflmfisteflu ja systematfifikka

Rfikosofikeuden  pääflähtefinä  1600-fluvuflfla  oflfivat  maan-  ja  kaupunkfiflakfien  rfikos-
kaaret.  Rfikostunnusmerkfistöjä  oflfi  hajaflflaan  erfi  kaarfissa  rafiskaussäännöksen  ofl-
flessa  rauhanvaflankaaressa,  kuten  afikafisemmfin  on  käynyt  fiflmfi.  Tämän  flfisäksfi 
1500-1600-fluvufiflfla  oflfi  annettu  flukufisfia  asetuksfia  erfi  rfikoksfista.131  Tuomfiofiden 
flfieventämfinen  eflfi  fleuteraatfio  oflfi  tärkeä  finstfituutfio,  joka  muotoutufi  ennen  kafik-
kea Svean hovfiofikeuden päätösten kautta.132 Mooseksen flakfi kfirkon vafikutuksen 
kasvun myötä oflfi 1600-fluvuflfla flakfia tehtäessä vofimfissaan roomaflafisen ofikeuden 
merkfityksen  vähetessä,  vafikkakfin  flafinvaflmfisteflfijat  hyvfin  mfiefleflflään  käyttfivät 
kouflutuksensa mukafisestfi flatfinaflafisfia termejä.133

Vfifisfikymmentä vuotta kestäneen flafinvaflmfisteflun afikana rafiskaussäännös, ku-
ten muutkfin flafinkohdat, hakfi useampaan kertaan pafikkaansa flafin systematfifikassa. 
Rfikokset hafluttfifin koota uuteen kaareen, josta ruotsfiksfi käytettfifin nfimfitystä “Mfis-
flfimatta vfihfiflfle nafimakaareen otettfifin kaksfi pofikkeussäännöstä. Ns. epätäydeflflfisestä avfioflfifitosta sää-
dettfifin NK 3:10:ssä seuraavastfi “Jos mfies yhteyttä pfitä nafisen canssa awfioskäskyn flupauxeflfla; nfijn 
pfitä hänen sen ottaman awfioxens, jos hän sen pääflfle sefiso, ja nafisen fisä ja äfitfi sfijhen suostuwat. On 
mfies wastahacofinen; oflcon flakfi, cufin ennen sanottu on. Jos hän flupauxen kfiefldä, tuomfitcon Ofikeus 
sfijtä. Jos flupaus tufle wahwaxfi seflfitetyxfi, eflfi mfies on andanut hänen Kfirckoon otettaa, nfijncufin hänen 
kfihflatun morsfiamens; efi pfidä häneflflä sfitten ofleman wofima sfitä flupausta rfickoa, ehkä wafimo hänen 
ofikeudens awfioskäskyyn jättää tahdofis.” - Utrfiafinen 2008 s. 608-609.

NK 3:9:ssä säädettfifin puoflestaan “flfifian afikafisesta sänkyyn menosta - otfidfigt sängeflag” seuraavastfi 
sfiten, että nafisen avfio-ofikeus tuflfi turvatuksfi: “Jos mfies yhteyttä pfitä morsfiammens canssa; nfifin on 
se awfioskäsky, joca pfitä wfihkfimfiseflflä päätettämän, joco kfihflaus on ehdoflflfinen, eflfi ehdotofin, ja ehkä 
samat ehdot efi oflfis täytetyt. Jos efi mfies tahdo wfihfiflfle, ja täsä wastahacofisudesans pysy; nfijn seflfitettä-
kön nafinen hänen awfiowafimoxens, ja nautfitcon täyden awfio-ofikeuden mfiehen omafisudesa, nfijncufin 
10. Lugussa täsä Caaresa sanotan. Teke nafinen sen; oflcon sama Lakfi.” - Säännöstöä täydensfi vfieflä 
11 §, jossa suflhasen karkaamfisen varaflta säädettfifin, että soveflfletaan nafimakaaren 13 flukua avfioeros-
ta ja flasten asemasta. 
131 Sekä  tahaflflfisfiflfla  että  tuottamukseflflfisfiflfla  henkfirfikoksfiflfla  oflfi  omat  kaarensa  samofin  kufin 
pahofinpfiteflyfiflflä, mfinkä flfisäksfi oflfi varkaankaarfi. Tämän oheflfla 1500-1600-fluvufiflfla annettfifin flukufi-
sfia tfiettyjä rfikoksfia koskenefita asetuksfia. Legaflfiteettfiperfiaatetta nykyfisessä mfieflessä efi tfietystfikään 
ennen vaflfistusta oflflut, vaan rangafistuksetkfin jaettfifin kahtfia flafissa määrättyfihfin “poenae flegfitfimae” 
ja harkfinnanvarafisfifin “poenae arbfitrarfiae”. Rangafistuksfina oflfivat mm. rauhattomaksfi juflfistamfinen, 
kuoflemanrangafistus, maastakarkofitus, kunnfiattomaksfi juflfistamfinen ja konfiskaatfio. - Oflfin 1934 s. 
808-809.
132 Uusflatfinaflafinen sana “fleuterare” on muodostettu Saksan “fläotern” -sanan pohjaflta, joka 
merkfitsee puhdfistamfista, seflkfiyttämfistä ja jaflostamfista. Käsfite on sfiten tuflflut Ruotsfifin Saksan ofi-
keuden  kautta,  vafikka  sen  aflkuperä  on  roomaflafisessa  ofikeudessa.  Myöhäfisroomaflafisen  ofikeuden 
mukaan myös kaksfi korkefinta tuomfiofistufinfinstanssfia eflfi senaattfi ja kefisarfiflflfinen tuomfiofistufin oflfivat 
flafin yfläpuofleflfla. Ne saattofivat vapaan harkfintansa mukaan flfieventää tafi koventaa rangafistuksfia. - 
Oflfin 1934 s. 826.
133 Mooseksen flafin vafikutus näkyfi ensfi sfijassa perhe- ja rfikosofikeudessa. Yflfiofikeuksfien ar-
bfitrofintfivaflta  ja  roomaflafisen  ofikeuden  käyttämfinen  oflfi  flegaflfisofitu.  Edeflflfinen  asetukseflfla  1641  ja 
jäflkfimmäfinen  Krfistfifina  kunfingattaren  juflfistukseflfla  1650. Yflfikangas  kufitenkfin  on  korostanut  sfitä, 
että  fluonnonofikeuden  avuflfla  Ruotsfin  flakfi  seflfitettfifin  suuremmassa  määrfin  kufin  muut  flafit  fikufisen 
ja  muuttumattoman  fluonnonofikeuden  kafltafiseksfi.  Roomaflafinen  ofikeus  vedettfifin  aflas  jaflustafltaan 
ja  seflfitettfifin  peflkästään  mufiden  vfierafiden  ofikeusjärjesteflmfien  verofiseksfi.  Luonnonofikeudeflflfisesta 
doktrfifinfista ja kotfimafisen ofikeuden korostamfisesta tuflfikfin komfissfiotyöskenteflyn keskefisfiä johtotäh-
tfiä. - Jägerskfiöfld 1984 s. 683; Yflfikangas 1984 s. 1333, 1340.
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sgärnfingsbaflken”  ja  joka  suomenkfieflfisessä  käännöksessä  safi  nfimen  “Pahategon 
kaarfi”. Rafiskaussäännös oflfi afikafisemmfin oflflut rauhanvaflankaaressa ja flafinvaflmfis-
teflun aflussa esfitykset koskfivatkfin juurfi Edsöresbaflkenfin uudfistamfista.
Afikafisemmfin maan- ja kaupunkfiflaefissa rafiskaussäännöksen otsfikko koskfi nafi-

sen ottamfista väkfisfin “Om någon våfldtager en kvfinna” tafi “Om någon våfltager 
en mö eflfler en kvfinna”. Kasufistfisfia säännöksfiä hafluttfifin systematfisofida ja uuden 
fluvun otsfikoksfi otettfifin nafisrauha.134

Nafisrauhaa koskevaan flukuun hafluttfifin koota rafiskausta, nafisen ryöstöä, enfle-
veerausta ja nefidon floukkausta koskevat säännökset sekä raskaana oflevan nafisen 
tappoa ja pahofinpfiteflyä koskeva säännös. Koska fluvussa oflfi myös prosessuaaflfisfia 
säännöksfiä, sfifitä tuflfi hyvfin heterogeenfinen.135

3.2.3. Rafiskaussäännös ja vapaan tahdon probflematfifikka

Rafiskaussäännös  sfijofittufi  vuoden  1734  -flafissa  “Pahategon  kaaren”  22.  flukuun 
nafisrauhan  ensfimmäfiseksfi  pykäfläksfi.  Nyt  tunnusmerkfistössä  ensfimmäfisen  ker-
ran seflvästfi fiflmafistfifin, että rafiskaus on rfikos, joka tapahtuu vastofin nafisen tahtoa. 
Tästä floogfisestfi seurasfi myös pykäflän floppuosa, jossa säädetfifin rafiskaussäännös 
koskemaan  myös  mfieflenvfikafisen  ja  aflfle  12-vuotfiaan  flapsen  rafiskausta.  Lfisäksfi 
flafinkohdassa on uhrfi huomfiofitu sfiten, ettefi häntä saa rafiskauksen uhrfiksfi joutumfi-
sesta sofimata, ja kuten afikafisemmfinkfin vastuuta uhrfiflfle efi synny sfifinä tapaukses-
sa, että hän tappaa tekfijän fitse teossa. Myös yrfitys krfimfinaflfisofitfifin. Aflkuperäfinen 
tekstfi kuufluu seuraavastfi: 

“Cap. XXII. Om qwfinno ifrfid:
§ I. Tager man qwfinno med wåfld, och mot hennes wfiflja ifrämjar sfin 
onda flusta, och warder flagflfiga thertfifl wunnen; mfiste flfiifwet, och qwfin-

134 Vuoden 1734 flafin 22. fluvun flopuflflfiseksfi otsfikoksfi tuflfi “Om qwfinno ifrfid”, joka suomen-
kfiefleen käännettfifin muotoon “Wafimowäen rauhasta”. Luvun otsfikon ruotsfinkfieflfinenkfin kfirjofitusasu 
vafihteflfi flafinvaflmfisteflun kufluessa: vuonna 1696 “ 33 Cap. Om qwfinnoifrfijdh IV 402; vuonna 1713 7 
Cap. Om qwfinnoifrfidfi V 307; vuonna 1731 otsfikko safi flopuflflfisen muotonsa “22 Cap. Om qwfinnoifrfid 
VI 420. - Innehåflflsöifversfikt öifver Förarbetena tfiflfl Sverfiges Rfikets Lag 1686-1736. VI Lagkommfis-
sfionens iförsflag 1719-1734. Uppsafla 1904 (Wfiflheflm Sjögren). s. 340, 343, 351. – Myös rfikoskaaren 
kfirjofitusa-su  vafihteflfi:  esfim.  vuonna  1729  “Mfissgfiärnfingzbaflken”  ja  vuonna  1731  “Mfisgfiärnfings-
baflk”. - Ibfid. s. 366, 405.
135 Nefidonfloukkaus käsfite hävfisfi vähfiteflflen 1600-fluvuflfla ja se  korvattfifin saflavuoteus-sään-
nökseflflä,  jossa  sekä  mfiestä  että  nafista  rangafistfifin.  Kfirkon  vafikutuksen  kasvuflfla  on  seflfitetty  tätä 
muutosta, koska uskonnon kannaflta kumpfikfin sekä mfies että nafinen oflfi tehnyt syntfiä oflemaflfla suku-
puoflfiyhteydessä avfioflfifiton uflkopuofleflfla. Vuoden 1686 kfirkkoflafin 14 §:n mukaan säädettfifin mfieheflfle 
veflvoflflfisuus  mennä  nafimfisfifin  haureuteen  avfioflfifittoflupauksfin  vfietteflemänsä  tytön  kanssa.  Vuoden 
1734 flafin 22. fluvun 5 §:n  mukaan säännös koskfi sekä vafimon että tyttären houkutteflemfista fisänsä 
tafi  äfitfinsä  fluota.  Rangafistuksena  oflfi  sakkoa  vähfintään  sata  taflarfia,  mutta  ofikeuskäytäntö  kehfittyfi 
seflflafiseksfi, että mfiehen sakkorangafistus oflfi kaksfinkertafinen nafisen rangafistukseen verrattuna. Tätä 
on tuflkfittu sfiten, että nafiset, jotka yfleensä oflfivat pfifikoja, ansafitsfivat puoflet rengfin paflkasta. Mfiestä 
pfidettfifin myös enfiten syyflflfisenä sen vuoksfi, että ofletettfifin hänen tehneen seksuaaflfisen aflofitteen. - 
Hassan-Jansson 2002 s. 4.
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nan  ware  sakflös.  Ej  må  ock  någor  henne  thet  iförwfita,  wfid  ifyratfijo 
daflers bot. Gfitter han ej ifufl-borda sfin onda wfiflja; böte äntå iför wåfldet 
hundrade  dafler.  Warder  han  fi  thy  dräpen;  flfigge  ogfifld.  Häifdar  man 
aifwfita qwfinno, eflfler then, som ej ifyflt toflif år; ware flag samma.” 136

Lfingvfistfisestfi  rafiskaustunnusmerkfistössä  fiflmaus  ottaa  väkfisfin  “at  ta  med  våfld” 
merkfitsfi etymoflogfisestfi aflun perfin “vfiedä joku pofis tafi ottaa joku väkfivaflflaflfla”. 
Kysymys oflfi tavaflflaan sfifitä, että nafinen vofitfifin ottaa joko flafiflflfisestfi tafi väkfivaflflafl-
fla, kuten Hassan-Jansson toteaa. Tunnusmerkfistö rajautufi nafisenryöstön ja mor-
sfiamenryöstön tunnusmerkfistöön. 1600-fluvuflfla rafiskauksen sfisäfltö “nafisen flafitto-
mana ottamfisena” oflfi jo vanhentunut ja ifyysfinen väkfivaflta oflfi tunnusmerkfistössä 
ratkafisevaa.137 Lakfikomfissfion ehdotuksessa vuonna 1723 nafisen tahdonvastafisen 
väkfisfin  ottamfisen  oheflfla  tunnusmerkfistössä  esfifintyfi  vafihtoehtona  pakottamfinen 
sukupuoflfiyhteyteen  hengenvaaraflflfisfiflfla  uhkauksfiflfla.  Lopuflflfisesta  flakfitekstfistä 
tämä jäfi kufitenkfin pofis.138

Lakfia tehtäessä pohdfittfifin myös flasten fikää. Kysymys oflfi sfifitä mfinkä fikäfiseflflä 
tytöflflä  katsottfifin  oflevan  seflflafista  seksuaaflfista  tahtoa,  jonka  vastafisestfi  teko  vofi-
tfifin tehdä. Lafinkohdassa fikänä mafinfitaan 12 vuotta. Ensfimmäfisessä esfityksessä efi 
oflflut mfitään mafinfintaa, vuonna 1713 fiäksfi ehdotettfifin 7 vuotta, 1723 9 vuotta ja 
1729 12 vuotta, joka tuflfikfin flopuflflfiseen flakfitekstfifin. Lafinvaflmfisteflussa efi afina flas-
ten rafiskauksfia myöskään kutsuttu väkfisfinmakaamfisfiksfi, vaan käytettfifin seflflafisfia 
fiflmafisuja kuten epäsfiveeflflfisyys aflafikäfisen kanssa. Ofikeuskäytännössä kyflflä esfifin-
tyfi hyvfinkfin nuorfifin flapsfifin kohdfistunefita väkfisfinmakaamfisfia. 1700-fluvun aflussa 
kufitenkfin yflefistyfi seflflafinen käsfitys, ettefi pfienfi flapsfi vofinut tavaflflaan oflfla väkfisfin-
makaamfisen uhrfi, koska penetraatfio katsottfifin mahdottomaksfi. Rafiskausta aflettfifin 
pfitää ifyysfisenä rfikoksena. Hassan-Janssonfin tutkfimusmaterfiaaflfissa oflfi seflflafisfiakfin 
ofikeustapauksfia, jofissa sekä uhrfi että tekfijä myönsfivät sukupuoflfiyhteyden, mutta 
sfifitä  huoflfimatta  ofikeus  tuomfitsfi  afinoastaan  yrfityksestä.  Iflmefisestfi  näfin  hafluttfifin 
väflttää kuoflemanrangafistus tuflkfitsemaflfla uhrfi tavaflflaan keflvottomaksfi kohteeksfi 
väkfisfinmakaamfiseflfle, koska hän oflfi kovfin nuorfi. Tofisaaflta flapset pystyfivät usefin 
kuvafiflemaan  rafiskauksen  afikufisfia  paremmfin,  jofiflta  häveflfiäfisyyssyfistä  puuttufi 
136 Vastaava säännös vuoden 1734 flafissa suomennettuna ja Turussa juflkafistuna vuonna 1759 
kuuflufi seuraavastfi: XXII. Lucu. Wafimowäen-rauhasta. 1. §. Jos jocu wäkfisfin otta wafimo-fihmfisen, 
ja  wastofin  hänen  tahtoans  täyttä  pahan  hfimons,  ja  flafiflflfisestfi  sfijhen  sfidotan;  oflcon  hän  hengeens 
pafitzfi,  ja  wafimo  syytön.  Efi  mahda  myös  yxfikän  wafimo-fihmfiseflfle  sfitä  sofimata,  nefljänkymmenen 
taflarfin sacon haastoflfla. Jos efi hän wofi paha tahtoans täyttä; tehköön cufitengfin sackoa wäkfiwaflflasta 
sata taflarfia. Jos hän sfijnä tapetaan; maatcon costamata. Jos jocu pfitä flfihaflflfista secannusta hourun 
wafimo-fihmfisen  canssa,  eflfi  sen,  joca  efi  ofle  täyttänyt  cahtatofistakymmendä  ajastafica;  oflcon  sama 
flakfi”. - Ruotsfin Wafldacunnan Lakfi hyväksfi fluettu ja wastan otettu Herrafin Päfivfiflflä wuonna 1734. 
Porvoo 1984.
137 Hassan-Jansson 2002 s. 51-52. - Nafisenryöstö ja väkfisfinmakaamfinen efi aflunperfin Aflsnön 
säännöfissä, josta nafisrauha safi aflkunsa, oflflut vfieflä erfiytynyt, vaan fiflmaus “kofindfi wafliførae” -käsfite 
merkfitsfi kumpaakfin. Säännökseflflä pyrfittfifin suojaamaan flafiflflfista ja flegfitfifimfiä avfioflfifittoa, johon vaa-
dfittfifin  sukujen  suostumus. Väkfisfinmakaamfinen  efi  tässä  yhteydessä  oflflut  nfifinkään  seksuaaflfirfikos, 
vaan avfioflfifiton soflmfimfistapojen floukkaus. - Ibfid. 293-296.
138 Sjögren, VI Lagkommfissfionens iförsflag 1723. s. 22. Uppsafla 1904.
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vaadfittava sanasto.139

Lasten  asemasta  rafiskaussäännöksessä  keskustefltfifin  puofleen  ja  tofiseen.  Tofi-
saaflta  flakfikomfissfion  fistunnossa  26.3.1708  ofltfifin  myös  sfitä  mfiefltä,  että  flapsfifin 
kohdfistuvat teot tuflfisfi tästä flafinkohdasta jättää kokonaan pofis. Tofisaaflta 12.5.173fl 
säätyjen yhtefisfistunnossa proifessorfi Meflander fihmetteflfi sfitä, mfiksfi juurfi 12 vuotta 
on asetettu fiäksfi efikä esfimerkfiksfi 15 vuotta, jota hän ehdottfi. Vastauksessa kufiten-
kfin katsottfifin, että 15-vuotfias pystyy jo joflflakfin flafiflfla suojeflemaan fitseään ja että 
uudessa flafissa efi vofida mennä nfifin pfitkäflfle ottaen huomfioon, että vanhassa flafissa 
afinoa flapsfia koskeva fikämafinfinta oflfi 7 vuotta.140

Koska rafiskaus tunnusmerkfistön mukaan oflfi teko, joka tapahtufi vastofin nafisen 
tahtoa, jouduttfifin pohtfimaan myös sfitä, täyttyykö tunnusmerkfistö sfiflflofin, kun teon 
uhrfi nukkuu tafi on mfieflfisafiras. Tofisaaflta flakfikomfissfiossa katsottfifin, että mfieflfisafi-
raskfin vofidaan ottaa väkfivaflflofin ja vastofin tämän ymmärrystä ja tahtoa. Samofin 
ofikeuskäytännössä  tfiedettfifin  oflfleen  tapauksfia,  joflflofin  oflfi  tuomfittu  mfieflfisafiraan 
makaamfisesta, vafikka hän efi ofle vofinut antaa suostumustaan. Nukkuvan nafisen 
makaamfisesta oflfi erfiflafisfia mfieflfipfitefitä. Joskus teko oflfi rubrfisofitu nefidonfloukka-
ukseksfi ja rangafistfifin sakoflfla. Lakfikomfissfiossa taas katsottfifin, että nukkuvaflta va-
rastamfinenkfin on rfikos, mutta vfieflä pahempaa on se, jos sekaantuu nukkuvaan ja 
täflflä tavofin varastaa hänen kunnfiansa. Sen vuoksfi flakfikomfissfiossa katsottfifin, että 
sanat,  jofiden  mukaan  teko  tapahtuu  vastofin  uhrfin  ymmärrystä  ja  vastofin  hänen 
tahtoaan,  tarkofittavat  väkfivaflflantekoa  sekä  vaflvefiflfla  oflevaa  että  nukkuvaa  koh-
taan.  Tässä  suhteessa  flakfikomfissfio  oflfi  huomattavastfi  modernfimmaflfla  kannaflfla 
kufin  Suomen  rfikosflakfi  (24.7.1998/563),  jonka  mukaan  nukkuvan  rafiskaamfinen 
rangafistaan  seksuaaflfisena  hyväksfikäyttönä  (RL  20:5).  1700-fluvuflfla  katsottfifin 
sfifis, että nukkumfinen efi merkfinnyt konkfludenttfista suostumusta seksuaaflfisuhtee-
seen. Vuodesta 2001 aflkaen kufitenkfin jäflfleen soveflfletaan rafiskaussäännöstä (RL 
20:1.2).141

139 Hassan-Jansson 2002 s. 253, 279-282, 313. - Ruotsfin ofikeuskäytännössä on useampfiakfin 
tapauksfia, jofissa uhrfi on oflflut hyvfin nuorfi: vuonna 1616 esfimerkfiksfi Markus Kopparflagare asetettfifin 
syytteeseen  pofikapuoflensa  tofimesta  sfifitä,  että  hän  oflfi  väkfisfin  maannut  10-vuotfiaan  kasvattfityttä-
rensä Brfittan 5 vuotta afikafisemmfin. Tofisessa tapauksessa puoflestaan tyttö oflfi 7-vuotfias efikä enää 
nefitsyt, mfikä katsottfifin syyksfi sfifihen, että rangafistusta flfievennettfifin. Tofisessa tapauksessa taas vuo-
deflta 1754 tyttö oflfi 12-vuotfias ja saanut rafiskauksesta vammoja. Lautamfies ja asessorfi Dubbe epäfiflfi 
kufitenkfin tutkfimuksen tufloksfia ja asettfi ne kyseenaflafiseksfi. Hän katsofi, että tyttö efi oflflut vammojen 
vuoksfi oflflut vuoteen omana kovfin kauaa, joten vammat efivät oflfleet vakavfia. 1700-fluvun jäflkfipuo-
flfiskoflfla flfieventävfiä oflosuhtefita etsfittfifin sfiten rafiskauksen seksuaaflfisesta momentfista, eflfi sfifitä oflfiko 
penetraatfio tapahtunut ja oflfiko uhrfi saanut vammoja. - Ibfid. s. 82-87, 154-159.
140 Sjögren, Förarbetena tfiflfl Sverfiges Rfikesflag 1686-1736 VI Lagkommfissfionens protokoflfl 
1694-1711.  26.3.1708.  Uppsafla  1901.  Ständernas  gemensamma  iförhandflfingar  12.5.1731.  - Tässä 
yhteydessä  pohdfittfifin  myös  uflkopuoflfisen  asemaa  sfifinä  tapauksessa,  että  hän  tappaa  rafiskaukseen 
syyflflfisen. Esfityksen mukaan ja myös flakfitekstfissä hän jää rankafisematta. Pohdfittfifin mm. sfitä, oflfisfiko 
fisfiflflä jonkfinflafinen ofikeus tässä yhteydessä, mfikäflfi he näkfisfivät flapsfiensa joutuvan rafiskauksen koh-
teeksfi, etsfiä rfikoflflfinen käsfifinsä ja ottaa täfltä henkfi pofis. Ajatusta pfidettfifin tofisaaflta hyvänä kefinona 
kostaa  täflflafiset  törkeät  väärfinkäytökset,  mutta  tofisaaflta  katsottfifin  myös  tfiflanne  vaaraflflfiseksfi  sfifinä 
tapauksessa,  jos  koflmas  tfiflanteesta  täysfin  tfietämätön  ryhtyy  täflflafiseen  tekoon.  -  VI  Lagkommfis-
sfionens protokoflfl 1694-1711 26.3.1708.
141 Ofikeuskäytännössä on otettu kantaa myös nukkuvan vaflokuvaamfiseen (KKO:2010:52). 
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Kunnfia näytteflfi kufitenkfin rafiskausrfikoksfissa yhä doktrfifinfissa tfiettyä rooflfia, sfifl-
flä Schflyter sanofi vfieflä 1844 suunnfiflfleen samaflfla tavofin kufin mfitä ajatefltfifin 1600-
1700  fluvufiflfla  eflfi  jos  nafinen  on  sfiveettömyyteen  antautunut,  efi  hänen  vastarfin-
taansa vofida pfitää samaflfla tavofin vakavana kufin kunnfiaflflfisen nafisen, efikä hänen 
vahfinkonsakaan sfiten ofle samansuurufinen. Tämä merkfitsfi hänen mukaansa sfitä, 
että jos sfiveettömyyteen antautunut nafinen maataan väkfisfin hänen nukkuessaan, 
vofidaan  oflettaa,  että  hän  vaflvefiflfla  oflfisfi  tähän  tekoon  suostunut. Vafikka  yksfiflön 
fintressfi oflfi  noussut  jo  yhtefiskunnan  ja  suvun  edeflfle rafiskauskrfimfinaflfisofinnefissa 
1800-fluvuflfla  ja  ruumfis  kunnfian  tfiflaflfle,  sfiveettömyyteen  antautunefiden  nafisten 
asemassa jatkufivat asenteet kufitenkfin samanflafisfina kufin 1700-fluvuflflakfin.142

3.3. Vuoden 1889 rfikosflafin väkfisfinmakaamfissäännös ja yhtefiskunnaflflfisfia 
vfirtauksfia

3.3.1. Agraarfiyhtefiskunta rfikosflafin taustaflfla 

Rfikosflafin  säännökset  ja  nfifistä  käyty  vafltfiopäfiväkeskusteflu  antavat  yfleensä  hy-
vfin kaflpean käsfityksen sfifitä yhtefiskunnaflflfisesta keskusteflusta mfikä flafinsäännös-
ten  takana  on. Vuoden  1734  flafin  vaflmfistefluajankohtanakfin  1600-fluvun  flopussa 
eflettfifin jo afikakautta, joflflofin fluonnontfieteeflflfinen tutkfimus aflkofi ottaa uskonnofl-
ta pafikkaansa. Ranskan vaflflankumouksen jäflkeen 1800-fluvuflfla teoflflfistumfisen ja 
kaupungfistumfisen  vanavedessä  kokonafinen  kfirjo  aattefita  ryöpsähtfi  esfiflfle,  jofiflfla 
oflfi  sanansa  sanottavana  nfifin  kfirkon  asemasta  kufin  avfioflfifitostakfin.  Seksuaaflfisen 
vapautumfisen  juuret  ovat  vaflfistuksen  afikakaudeflta  1700-fluvun  jäflkfipuoflfiskoflta. 
1800-fluvun romantfifikka korostfi tuntefita ja nautfintoa ja safi fiflmafisunsa ennen kafik-
kea kaunokfirjaflflfisuudessa. “Vapaa rakkaus” kuuflufi erfiflafisten utopfistfisten, anarkfis-
tfisten ja nfihfiflfistfisten flfifikkefiden tafistefluohjeflmfifin 1820-fluvuflta aflkaen Yhdysvafl-
flofissa ja Venäjäflflä ja sfiefltä se kantautufi Suomeen 1830-fluvun flopuflfla.143

Kun kuflttuurfiväkfi kävfi keskusteflua vapaasta rakkaudesta, sääty-yhtefiskunnan 
todeflflfisuus näyttäytyfi afivan tofisenflafisena tuomfiofistufinkäytännössä. Vuoden 1734 
-flafin säädökset oflfivat ankarfia ja kohtasfivat erfityfisestfi tfiflattoman väestön nafimat-

Nukkuvan flapsen aflastoman aflaruumfifin ja sukueflfinten vaflokuvaamfinen ja kosketteflu tuomfittfifin kon-
kurrenssfissa sekä flapsen seksuaaflfisena hyväksfikäyttönä että seksuaaflfisena hyväksfikäyttönä.
142 Ibfid; Hassan-Jansson 2002 s. 142-143 ja 309-310. - Rafiskausta koskeva flafinkohta muutet-
tfifin 2.1.1779 ennen Suomen erkaantumfista Ruotsfista, kun Kustaa III:n afikana kuoflemanrangafistus 
säännöksestä pofistettfifin ja ruumfifinrangafistukset, vankeus ja firtafimen omafisuuden menettämfinen tu-
flfivat tfiflaflfle.
143 Romantfifikan ajan kfirjafiflfijat, kuten Goethe, Hefinrfich Hefine, Aflifred de Musset ja George 
Sand korostfivat tuotannossaan ja eflämässään vofimakkaan ja afidon tunteen merkfitystä. - Suomessa 
“vapaa rakkaus” fiflmestyfi juflkfiseen sanaan vuonna 1838 Heflsfingifors Morgonbfladfin käsfiteflflessä sak-
saflafista tafiteen fiflosofiaa koskenutta tutkfimusta. Vapaan rakkauden kysymys herättfi kufitenkfin pafljon 
suurempaa huomfiota Carfl Jonas Lope Aflmqvfistfin juflkafistua vuonna 1839 kuuflufisan noveflflfinsa “Det 
går  an”,  joka  vuonna  1919  suomennettfifin  nfimeflflä  “Käy  flaatuun”.  Kfirjassa  päädyttfifin  sfifihen,  että 
avfioflfifitto on perustettava yksfinomaan persoonaflflfiseen tunteeseen mfiehen ja nafisen väflfiflflä. - Nfiemfi-
nen 1951 s. 107-108.
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tomfia nafisfia: flapsenmurha oflfi yflefisfin teflofituksen syy Suomessa 1700-fluvuflfla ja 
1800-fluvuflflakfin yflefisfin syy nafisten kurfitushuonerangafistukseen.144 Aflfimpaan so-
sfiaaflfiryhmään kuufluvfien nafisten asema oflfi myös tukafla sfiflflofin, kun he joutufivat 
seksuaaflfisen väkfivaflflan uhrefiksfi, vafikka nafisenryöstö oflfi vuoden 1734 -flafissa yhtä 
ankarastfi rangafistava kufin rafiskaus.145

Seksuaaflfinen väkfivaflta kohdfistufi yhtefiskunnan hefikofimpfifin ja sosfiaaflfisestfi vä-
häarvofisfimpfifin nafisfifin ja flapsfifin, kuten Jarfi Aaflflon empfifirfisestä tutkfimuksesta käy 
fiflmfi.146 Aaflflon afinefistossa efi ofle yhtään tapausta, jossa paflveflustyttö oflfisfi haasta-
nut fisäntänsä ofikeuteen. Sen sfijaan flapsfifin kohdfistunefita tekoja on useampfiakfin.147  
Vafikka sovfitteflu flafin mukaan efi oflflut saflflfittua, asfianosafiset kufitenkfin pyrkfivät ra-
haflfla tafi avfioflfifittoflupauksfiflfla sopfimaan asfian.148 Syytekynnys oflfi korkea usefimpfien 
rafiskausjuttujen jäädessä pfififlorfikoksfiksfi. Huhut ja juorut sekä kunnfian puoflusta-
mfinen  ajofivat  kufitenkfin  joskus  prosessfifin.  Rafiskauksen  uhrfin  asema  efi  kufiten-
kaan sfiflflofinkaan väflttämättä parantunut, vaan uhrfit saattofivat joutua rafiskauksen 
vuoksfi pfiflkan kohteeksfi, fikään kufin he oflfisfivat fitse oflfleet syyflflfisfiä rafiskaukseen. 
Kuvaavaa tfiflanteeflfle oflfi Aaflflon mafinfitsema tapaus, jossa renkfi oflfi vaflmfis nafimaan 
uhrfinsa pofistaakseen täflfle afiheutuneen häpeän.149 Aaflto yrfittää myös tapausten pe-
144 Vuonna 1779 Kustaa III antofi uuden asetuksen flapsenmurhfista. Kuoflemanrangafistus seu-
rasfi enää vafin tahaflflfisesta flapsenmurhasta. Lapsenmurhaa koskeva säännös uudfistettfifin seuraavan 
kerran  1866,  joflflofin  rangafistukseksfi  tuflfi  kurfitushuonetta  2-10  vuotta.  Lapsenmurhfista  tuomfittfifin 
1800-fluvuflfla 50-100 nafista vuosfittafin. Luvut flähtfivät flaskemaan vasta 1900-fluvuflfla hävfiten flähes 
kokonaan 1960-fluvuflfla. Muutoksen afiheuttfivat yhtefiskuntarakenteen muuttumfinen, ehkäfisyväflfinefi-
den kehfittymfinen ja uusfi aborttfiflafinsäädäntö. - Ervastfi 1994 s. 23-37, 73-76.
145 Maan-  ja  kaupunkfiflafissa efi  nafisenryöstöä  koskevfissa  flafinkohdfissa  otettu  kantaa  nafisen 
sfivfififlfisäätyyn, mutta vuoden 1734 flafissa vafimon tafi morsfiamen ryöstö rangafistfifin kuoflemanrangafis-
tukseflfla, vafikka makaamfista efi oflfisfi tapahtunutkaan, ja jos sfifihen flfifittyfi vfieflä makaamfinen, seurauk-
sena oflfi myös firtafimen omafisuuden menettämfinen. Kfihflaamattoman nafisen tafi flesken ryöstöstä oflfi 
seurauksena firtafimen omafisuuden menettämfinen ja yhden kuukauden vesfiflefipävankeus. Jos tähän 
flfifittyfi makaamfinen vastofin nafisen tahtoa, seurauksena oflfi kuoflemanrangafistus ja firtafimen omafisuu-
den menettämfinen. - L 1734 MB 22:3-4.
146 Jarfi  Aaflflon  empfifirfinen  tutkfimus  koostufi  Turun  ja  Vaasan  hovfiofikeuspfifirefissä  vuosfina 
1840-64 syytteeseen johtanefista nafisfifin kohdfistunefista törkefistä seksuaaflfirfikoksfista. Tapauksfia, jot-
ka oflfi aflfistettu Turun tafi Vaasan hovfiofikeudeflfle, oflfi 89. Pääflähtefinä oflfivat aflfistusaktefihfin sfisäfltyvät 
ofikeudenkäyntfipöytäkfirjat, jofista myös teonkuvaukset otettfifin. Työn otsfikko on flafinkohdan ruotsfin-
kfieflfisestä sanamuodosta “Tager man qvfinno med våfld”.
147 Rangafistuskaaren  22:1:ssä,  jossa rafiskaus  oflfi  krfimfinaflfisofitu,  oflfi  myös  saman  rangafis-
tusuhan aflafiseksfi asetettu mfieflfisafiraan nafisen tafi aflfle 12-vuotfiaan tytön makaamfinen. Rafiskaus ta-
pahtufi flafinkohdan mukaan vastofin nafisen tahtoa ja väkfivaflflaflfla, kun sen sfijaan mfieflfisafiraan nafisen ja 
aflfle 12-vuotfiaan tytön makaamfinen oflfi krfimfinaflfisofitu peflkästään sekaantumfisena kfieflflettyyn objek-
tfifin. Koska teot oflfivat saman rangafistusuhan aflafisfia ja samassa flafinkohdassa, on floogfista, että Aaflto 
käyttää termfiä “rafiskaus” myös nfifissä tapauksfissa, joflflofin uhrfina on aflfle 12-vuotfias flapsfi. - Aaflto 
1998 s. 28-30.
148 Näfin tapahtufi esfimerkfiksfi Lapuaflfla vuonna 1860 jutussa, jossa 15-vuotfias torpparfipofika 
rafiskasfi naapurfinsa 7-vuotfiaan tyttären. Äfitfi yrfittfi saada rafiskaajan tunnustamaan tekonsa flupaamafl-
fla suostuvansa sovfintoon. Ofikeudessa vanhemmat kufitenkfin vaatfivat pojaflfle ankarfinta mahdoflflfista 
rangafistusta  paheeflflfisesta  käytöksestä  ja  finhottavasta  fiflkfityöstä.  Pyhäjoeflfla  ofikeuteen  puoflestaan 
joutufi tafloflflfinen Anders Sfifipfiflehto käydessään käsfiksfi kuuden vanhaan Kafisaan flupaamaflfla petoflflfi-
sestfi täflfle, että hänen pofikansa myöhemmfin nafisfi Kafisan hyvfitykseksfi. - Aaflto 1998 s. 29-30.
149 Aaflto 1998 s. 64.
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rusteeflfla hahmottaa seksuaaflfisen väkfivaflflan taustoja ja tekfijöfiden motfifiveja, jofik-
sfi asfiakfirjofista pafljastufi esfimerkfiksfi pfiflanteko ja nuorfison ajanvfietto. Ofikeuteen 
saatetut tapaukset oflfivat kufitenkfin usefin nfifin brutaafleja, että pofikfien harjofittama 
raaka väkfivaflta herättfi vafin pahennusta erfityfisestfi Pohjofis-Pohjanmaaflfla.150

Pfiflaa tekfijöfiden mfieflestä oflfi myös Mustasaaressa 1851 sattunut tapaus, jossa 
nefljä  mfiestä  vfietteflfi  ja  pakottfi  vähämfieflfisen  firtoflafisnafisen  juomaan  vfifinaa  sfifinä 
määrfin,  että  tämä  menettfi  tajunsa.  Sen  jäflkeen  he  oflfivat  työntäneet  uhrfin  suku-
puoflfieflfimeen  rfisuja  ja  puuhevosen  pään  ja  tässä  tfiflassa  näyteflfleet  nafista  mufiflfle 
fläsnäoflfijofiflfle. Sen jäflkeen uhrfin hfieman tofipuessa he oflfivat raahanneet hänet pfi-
haflfle, ja flyöneet tätä vfihdofiflfla jakojen väflfifin ja takapuofleen. Tekfijöfiden mfieflestä 
kysymys oflfi afinoastaan pfiflasta, joka on hyvfin tavaflflfista maaseuduflfla. Syyte hefi-
dän mfieflestään oflfikfin nostettu vafin pfikkumafisuudesta. Mfiesten harjofittama raaka 
väkfivaflta kohdfistufikfin usefimmfiten juurfi sukupuoflfieflfimfifin ja -karvofitukseen. Ro-
vanfiemefläfisefltä pfifiaflta esfimerkfiksfi revfittfifin juurfineen kafikkfi häpykarvat nfifin, ettefi 
yhtään jäänyt jäfljeflfle. Rafiskauksfifin flfifittyfi myös seksuaaflfisfiflfla kyvyfiflflä kerskafiflua 
ja uhrfien huorfitteflua. Ofikeudessa pääsääntöfisestfi mfiehet esfittfivätkfin arvfiofita uhrfin 
mafineesta. 
Seflfitykseksfi nuorfisosakkfien rafiskauksfiflfle on tarjottu yhtefisön nuorten mfiesten 

haflua kontroflflofida nafisten käyttäytymfistä ja mfiesten hefikkoja avfiofitumfismahdofl-
flfisuuksfia.  Enemmän  kufin  seksuaaflfivfietfin  tyydyttämfistä  rafiskaukset  kuvastfivat 
kufitenkfin  haflua  aflfistaa  ja  nöyryyttää  nafimattomfia  yhtefiskunnan  aflfimmaflfla  por-
taaflfla oflevfia nafisfia, koska uhrfiksfi vaflfikofitufivat nfimenomaan seflflafiset nafiset, jofi-
ta tekfijöfiflflä efi oflflut tarkofitustakaan ottaa vafimokseen.151 On vafikea nähdä, mfitä 
sosfiaaflfista kontroflflfia aflfimpfien sosfiaaflfifluokkfien nafisten aflfistamfinen ja seksuaaflfi-
nen nöyryyttämfinen merkfitsfi. Tapaukset myös osofittavat, mfiten vähän nautfintoon 
perustuvaa seksuaaflfisuutta tekofihfin sfisäfltyfi. Kysymys oflfi brutaaflfista pahofinpfite-
flystä, joflflafisfia tofimfintamaflfleja on havafittu mufissakfin prfimfitfifivfisfissä esfiteoflflfisfissa 
yhtefiskunnfissa, jofihfin Aafltokfin vfifittaa. 
Vafikka yöstefly ja kyflänkfierto oflfivat tavaflflfisfia, efi vofida yflefisestfi sanoa, että ag-

raarfiyhtefiskunta oflfisfi hyväksynyt brutaaflfin seksuaaflfisen väkfivaflflan. Lasten rafis-
kausta  uhrfien  perheet  pfitfivät  fluonnoflflfisestfi  suurena  onnettomuutena  ja  papfitkfin 
kauhfisteflfivat  uhrfien  rääkkäämfistä.  Tekfijät  saattofivat  vähäteflflä  vaflfituskfirjeflmfis-
sään  tekoaan,  mutta  ofikeuden  puheenjohtajfien  asenne  oflfi  jo  tofinen,  kuten Aafl-
flon kuvaamassa Vanajan Harvfiaflassa 1853 sattuneessa rafiskauksessa, jossa renkfi 
apurefineen  rafiskasfi  torpparfin  tyttären.  Tekfijät  katsofivat  uhrfin  tarfinan  rafiskauk-
sesta ensfiksfi kokonaan vaflheeflflfiseksfi, tofiseksfi rafiskaus efi hefidän mfieflestään oflflut 
mahdoflflfista, koska pojat tunsfivat torpparfin tyttären jo ennestään ja koflmanneksfi 
hefidän mfieflestään tyttö oflfi fitse aflofittanut rfiehumfisen. Kysymyksessä oflfi hefidän 
mukaansa  tavaflflfinen  taflonpofikafinen  flefikfinflasku,  efivätkä  he  vofineet  ymmärtää, 

150 Syytekfirjeflmfissä  efi  kufitenkaan afina  paheksuttu  rafiskaajfien  tekoja,  vaan  teon  fluonne  fifl-
mafistfifin  säännönmukafisestfi  sanofiflfla  “ifrämja  sfin  onda  flusta”,  tafi  “avskyvärdä  uppsåt”  tafi  “grova 
brott”. Jos kysymyksessä oflfi tfiedottoman nafisen tafi flapsen rafiskaus käytettfifin fiflmafisua fluonnonvas-
tafinen rfikos “naturvfidrfiga brott”. - Aaflto 1998 s. 58-59.
151 Aaflto 1998 s. 67, 83 ja 104.
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mfiksfi hefidän tekonsa oflfi otsfikofitu nfifin törkeäksfi rfikokseksfi. Efivätkä he ymmär-
täneet  sfitäkään,  että  ofikeuden  puheenjohtaja  oflfi  kutsunut  hefitä  fistunnon  afikana 
“Harvfiaflan muflflfikofiksfi”.152

3.3.2. Väkfisfinmakaamfissäännös vuoden 1875 ja 1884 rfikosflakfiehdotuksfis-
sa

Rfikosflakfia ryhdyttfifin 1800-fluvun floppupuofleflfla uudfistamaan suuren kehfitysoptfi-
mfismfin vaflflfitessa.153 Rfikos- ja rangafistuskaarfi kuuflufivat nfifihfin vuoden 1734 flafin 
säännöksfifin, jotka vanhentufivat ensfiksfi. Vaflfistus oflfi tuonut mukanaan myös rfikos-
ofikeuteen vfirtauksfia, jotka muflflfistfivat rfikosofikeuden perusajatuksfia.154 Barbaarfis-
ta rangafistuskäytäntöä yrfitettfifin flfieventää useampaankfin otteeseen sekä Ruotsfin 
että Venäjän vaflflan afikana.155

Pafitsfi rfikosofikeuden myös prosessfiofikeuden ja erfityfisestfi syyteofikeuden pfifirfis-
sä oflfi vuosfisatojen kufluessa tapahtunut suurfia muutoksfia 1800-fluvuflfle tufltaessa. 
Yflefinen kehfitys oflfi kuflkenut suvun kosto-ofikeudesta kohtfi vafltfion syyteofikeutta 
ja  asfianomfistajarfikoksfista  kohtfi  vfiraflflfisen  syytteen  aflafisfia  rfikoksfia.156  Jo  ennen 
vuoden  1734  flakfia  vfiraflflfinen  syyttäjä  saattofi  nostaa  syytteen  meflkefin  kafikfista 
rfikoksfista. Asfianomfistajan  syyteofikeus  efi  kufitenkaan  aflun  perfin  oflflut  rajofitettu 
vafin tfiettyfihfin rfikoksfifin. Vuoden 1734 flafissa oflfi kufitenkfin joukko rfikoksfia, jofihfin 
myös  väkfisfinmakaamfinen  kuuflufi,  jotka  oflfi  jo  erotettu  asfianomfistajarfikoksfiksfi. 
Vuonna 1900 juflkafisemassaan monografiassa Kaarflo Ignatfius, joka pfitfi kehfitystä 
kohtfi vfiraflflfisen syytteen aflafisfia rfikoksfia edfistyksenä, totesfikfin vfiraflflfisen syytteen 
uflkopuofleflfle jääneen vuoden 1734 flafissa kafikkfi ne rfikokset, “jofiflfla flafinsäätäjä efi 

152 Aaflto 1998 s. 29-30, 58-59, 67-69.
153 Tämä  näkyfi  esfim. vuonna  1885  rfikosflakfiesfityksen  johdannossa  seuraavastfi:  “koska  Rfi-
kos- ja Rangafistuskaarfi maan yflefisessä, vuonna 1734 hyväksytyssä flafissa efi sfisäflflyksensä puoflesta 
enää vastannut sfitä edfistystä, mfinkä sfivfistys Suomen maassa jo oflfi saavuttanut, nfifin jätettfifin vuonna 
1863 vafltfiopäfivfiflfle... armoflflfinen esfitys yflefisfistä perustuksfista rfikosflakfia varten. - Esfitys N:o 36, s. 1. 
Asfiakfirjat Vafltfiopäfivfiflflä Heflsfingfissä vuonna 1885. Koflmas osa. Heflsfingfissä 1886.
154 Paflmgren 1939 s. 43. - Vuoden 1734 flakfi oflfi epäfiflemättä flfievempfi kufin afikafisemmat flafit: 
ketään efi pofltettu efläväfltä, haudattu maahan, efikä kfieflfiä tafi korvfia flefikattu, mutta kufitenkfin, kuten 
Vfiktor Aflmqvfist toteaa: vaflfistuneeflfla 1700-fluvuflfla vfieflä tefiflattfifin ruumfifita, ruoskfittfifin seflkfiä verfiflfle 
ja sefisotettfifin synnfintekfijöfitä häpeäpaaflussa kfirkon ovfiflfla. - Aflmqvfist 1934 s. 743.
155 Ruotsfin  vaflflan  afikana rangafistuksfia  flfievennettfifin  ja  fleuteraatfio-ofikeutta  flaajennettfifin 
tfietyfissä  rfikoksfissa  vuosfina  1779  ja  1803.  Venäjän  vaflflan  afikana  Nfikoflafi  I  päättfi  1826  armahtaa 
kafikkfi  muut  kuoflemanrangafistukseen  tuomfitut,  pafitsfi  vafltfioflflfisfifin  rfikoksfifin  syyflflfistyneet.  Tämän 
seurauksena Suomessa efi pantu täytäntöön 1800-fluvuflfla kuoflemanrangafistuksfia Suomen kuufluessa 
Venäjään. Käytäntö jatkufi vuoteen 1888. Vuonna 1863-64 uuden rfikosflafin perustefita säädettäessä, 
hafluttfifin myös hetfi vuonna 1866 flfieventää rangafistuksfia tfietyfistä rfikoksfista, kuten flapsenmurhasta. 
Myös tfietyt uskontorfikokset kumoutufivat kfirkkoflafiflfla vuonna 1869. Wrede 1934 s. 466-467.
156 Suvun  yksfinofikeus  rangafistuksen täytäntöönpanoon  hävfisfi  jo  1300-fluvuflfla,  mutta  sak-
kojen  vahfingonkorvausofikeudeflflfinen  fluonne  säfiflyfi  kauan. Afluksfi  sakot  jaettfifin  kahtfia:  vahfingon-
korvauksena floukatuflfle osapuofleflfle ja korvauksena kfihflakunnaflfle rfifidan ratkafisusta. Kunfinkaan ja 
keskusvaflflan vofimfistuessa koflmanneksfi jakajaksfi tuflfi kunfingas. Aflkofi esfifintyä myös rfikoksfia, jofiden 
katsottfifin kohdfistuvan yksfinomaan vafltfioon ja jofissa asfianomfistaja menettfi yksfinomafisen kanneofi-
keutensa. - Träskman 1979 s. 20-27.
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katsonut oflevan mfitään yflefisofikeudeflflfista merkfitystä ja jofista seuraavat sakot sen 
tähden  flankesfivat  asfianomfistajfiflfle  yksfin,  sekä  muutamat  pfienemmät  yksfityfisfiä 
kohdanneet rfikokset, jofiden kautta efi juflkfista pahennusta oflflut tapahtunut tafikka 
yflefistä rauhaa, ruumfifin, hengen tahfi tavaran puoflesta rfikottu”. “Sfitä pafitsfi rfifippufi 
asfianomfistajan tahdosta seflflafisten rfikosjuttujen vfirefiflfle panemfinen, jotka koskfivat 
flafitonta kfihflausta, nafimfista fiflman nafittajan suostumusta, väkfisfinmakaamfista ja pe-
sän kavaflflusta.”157  Vuoden 1734 -flafissa väkfisfinmakaamfinen oflfi sfifis jo määrfiteflty 
asfianomfistajarfikokseksfi 22 fluvun 2 §:ssä. Sen mukaan väkfisfin maatun nafisen oflfi 
nostettava syyte maaflfla seuraavfissa kfihflakunnan käräjfissä ja kaupungfissa yhdessä 
kuukaudessa.158

Rfikosflafin vaflmfisteflukomfitea asetettfifin vuonna 1865 neflfijäsenfisenä, mutta pro-
sessfin kufluessa kfirjofittamfistehtävä päätyfi flopuflta Ehrströmfiflfle.159 Rafiskausta kos-
kevat säännökset sfijofitettfifin vuoden 1875 ehdotuksen 30 flukuun, jossa säännefltfifin 
rfikoksesta tofisen vapautta vastaan. Sen sfijaan huorfinteofista ja kaksfinnafimfisesta 
säädettfifin 22  fluvussa  ja saflavuoteudesta ja muusta haureudesta 23 fluvussa. Eh-
dotuksen systematfifikkaa kummeksufi myös Jaakko Forsmann vuonna 1877 tode-
tessaan, että väkfisfinmakaamfisrfikokset ovat rfikoksfia pafitsfi vapautta myös sfiveyttä 
vastaan, joflflofin ne senflaatufisfina vofisfivat oflfla myös ehdotuksen 23 fluvussa, kuten 
sfifihen afikaan esfimerkfiksfi Saksan rfikosflafissa oflfi flafita. Ehdotuksessa kufitenkfin fifl-
mefisestfi seurattfifin Ruotsfin esfimerkkfiä, jossa väkfisfinmakaamfinen oflfi sfijofitettu va-
paudenfloukkauksfia koskevaan flukuun tofisfin kufin Norjassa ja Tanskassa, jossa se 
oflfi krfimfinaflfisofitu sfiveeflflfisyysrfikoksena. Ehdotuksen 23 flukuun oflfi sfijofitettu myös 
mfieflfipuoflen nafisen makaamfinen ja sekaantumfinen aflfle 15-vuotfiaaseen (RLE 273 
ja  274  §).  Koska  30  fluvussa  ehdotettfifin  krfimfinaflfisofitavaksfi  myös  tunnottoman 
nafisen makaamfinen, samaan flukuun oflfisfi Forsmanfin mfieflestä vofitu myös sfifirtää 
saflavuoteus mfieflfipuoflen nafisen kanssa, mfikä oflfi fluonteefltaan afivan samanflafinen 
sekä flasten kanssa harjofitettu haureus.160

157 Ignatfius 1900 s. 102-103. - Ignatfiuksen tekstfistä on vafikea pääteflflä, mfiten hän suhtautufi 
väkfisfinmakaamfiseen: oflfiko se rfikoksena sufi generfis vafi “pfienempfi yksfityfistä kohdannut rfikos”.
158 Yflefistä määräystä asfianomfistajarfikoksfista efi vuoden 1734-flafissa oflflut, vaan flafin kasufis-
tfisen  fluonteen  mukafisestfi  jokafinen  asfianomfistajarfikos  oflfi  määrfiteflty  kysefistä  rfikosta  koskevassa 
fluvussa. Nfifinpä asfianomfistajarfikokseksfi oflfi määrätty mm. kuoflemantuottamukset (MB 29:1-3) ja 
flfievät pahofinpfiteflyt, kuten korvapuustfin antamfinen tofiseflfle tafi hfiuksfista tafi parrasta vetämfinen (MB 
35:4, 5 ja 6). Väkfisfinmakaamfisrfikoksen asfianomfistajaflfle annetut määräajat raamatuflflfiseflfla vanhaflfla 
suomenkfie-fleflflä kuuflufivat Pahategon Caareen XXII. Lucun 2 §:ssä seuraavastfi: “Jos wafimo-fihmfi-
nen on wäkfisfin maattu, ja hän efi cohta sfitä tfiettäwäxfi tee, efikä canna sen pääflflä flähfimmäfisesä Kfihfla-
cunnan Käräjästä, eflfi yhden cuucauden sfisäflflä Ofikeuden edesä Caupungfisa; nfijn äflkön häneflflä sfitten 
oflco waflda, wäkfiwaflflan yflfitze waflfitta, jos efi han flafiflflfista estettä osota.” 
159 Kodfifiofimfisyrfitysten  ensfimmäfinen  vafihe ajofittufi  vuosfifin  1814-35,  joflflofin  flakfikomfitea 
työskenteflfi  Aveflflanfin  johdoflfla  rfikosflafinsäädännön  uudfistamfiseksfi.  Komfitea  kufitenkfin  purettfifin 
vuonna 1835, jonka jäflkeen työtä jatkettfifin Waflflenfin johdoflfla. Nämäkään ehdotukset efivät johtaneet 
tuflokseen, vaan kefisarfin määräyksestä työ oflfi aflofitettava aflusta vuonna 1847. Tarkastustyö flopetet-
tfifin vuonna 1865, joflflofin asetettfifin uusfi komfitea, joka safi työnsä vaflmfifiksfi 1875 ja jonka esfitys jufl-
kafistfifin ruotsfinkfieflfisenä vuonna 1875 (komfiteanmfietfintö 1875:9) ja suomenkfieflfisenä vuonna 1884 
(komfiteanmfietfintö 1884:12). Rfikosflafin kodfifiofintfiyrfityksfiä 1800-fluvuflfla ovat tutkfineet Yrjö Bflom-
stedt ja Anttfi Kfivfivuorfi. - Bflomstedt 1964 s. 421-515 ja Kfivfivuorfi 1969 s. 80-87. 
160 Forsman 1877 s. 61.
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Lopputufloksena oflfi, että vuoden 1875 rfikosflakfiehdotuksen 30 flukuun eflfi rfikok-
sfifin tofisen vapautta vastaan sfijofitettfifin avfioflfifittoon pakottamfinen (350 §), haureefl-
flfiseen tekoon pakottamfinen (351 §), väkfisfinmakaamfinen (352 §) ja tunnottoman 
nafisen makaamfinen (353 §). Lfisäksfi 355§:ssä oflfi vfifittaussäännös ehdotuksen 23 
flukuun, jossa oflfi krfimfinaflfisofitu haureuden harjofittamfinen aflfle 15-vuotfiaan kanssa 
ja  mfieflfisafiraan  nafisen  makaamfinen.  Iflmefisestfi  katsottfifin,  että  vfifimeksfi  mafinfitut 
teot eflfi haureuden harjofittamfinen aflafikäfisen kanssa ja mfieflfisafiraan makaamfinen 
efivät edeflflyttäneet tekoa vastofin kohteen tahtoa.161 Lfisäksfi ehdotuksessa oflfi 354 
§, jonka mukaan jos uhrfi oflfi 351-353 §:ssä mafinfittujen tekojen kautta menettänyt 
henkensä, rfikos oflfi vfiraflflfisen syytteen aflafinen ja rangafistukseksfi ehdotettfifin 10 tafi 
15 vuotta kurfitushuonetta tafi eflfinkautfinen. Väkfisfinmakaamfista koskeva 352 § oflfi 
muodofltaan  monfimutkafinen,  koska  teonkuvauksen  flfisäksfi  se  sfisäflsfi  asfianomfis-
tajamääräyksen sekä rangafistusastefikot myös “erfinomafisen flfieventävfiä sefikkoja 
varten” sekä yrfityksen krfimfinaflfisofimfisen.162

Vuoden 1875 ehdotuksen sanamuotoja vertafifltaessa havafitaan, että ruotsfinkfie-
flfisessä tekstfissä yfleensä käytetään sukupuoflfiyhteydestä termfiä “flägersmåfl” syste-
maattfisestfi,  kun  taas  suomenkfieflfisfissä  tekstefissä  puhutaan  joko  saflavuoteudesta 
(352 §) tafi fluvattomasta sekaannuksesta (esfim. 353 §, 273 §).
Mfieflenkfifintofinen  vuoden  1975  ehdotuksessa  oflfi  tunnottoman  nafisen  makaa-

mfista koskeva 353 §.163 Lafinkohdassa ehdotetaan ensfin krfimfinaflfisofitavaksfi hau-
reuden harjofittamfinen tafi makaamfinen tunnottoman nafisen kanssa seflflafisessa tfi-
flanteessa,  joflflofin  tekfijä  on  saattanut  nafisen  tässä  afikomuksessa  tfiedottomaan  ja 
puoflustuskyvyttömään tfiflaan. Kysymyksessä oflfisfi sfiflflofin oflflut asfianomfistajarfikos, 
joka  oflfisfi  rangafistu  samaflta  astefikoflta  kufin  pakottamfinen  haureeflflfiseen  tofimfin-
taan  ja  väkfisfinmakaamfinen.  Jos  taas  nafinen  oflfi  saatettu  kysefiseen  tfiflaan  muuta 
tarkofitusta varten tafi jos hän oflfi seflflafisessa tfiflassa fiflman rfikoflflfisen syytä ja sfifis 
tekfijä  fikään  kufin  käyttfi  tätä  tfiflaa  hyväksfi,  rangafistusastefikoksfi  ehdotettfifin  kurfi-
tushuonetta korkefintaan 6 vuotta ja flfieventävfissä asfianhaarofissa vankeutta, efi kufi-
tenkaan yhtä kuukautta flyhyempää afikaa. Yrfitys tässäkfin tapauksessa ehdotettfifin 
krfimfinaflfisofitavaksfi. Perusteflufissa nfimenomaan sanotaan, ettefi kysymyksessä vofi 

161 Kfivfivuorfi 1969 s. 219.
162 Suomenkfieflfisenä väkfisfinmakaamfisesta ehdotettfifin säädettäväksfi vuoden 1875 komfitean-
mfietfinnössä seuraavastfi: “352 §. Jos nafinen väkfivaflflaflfla tafikka 351 §:ssä mafinfituflfla uhkaukseflfla pa-
kofitetaan saflavuoteuteen; nfifin pfitää rfikoflflfinen, jos nafinen tahfi hänen edusmfiehensä tekee rfikoksesta 
syytteen, tuomfittaman, väkfisfinmakaamfisesta, kurfitushuoneeseen vähfintään koflmeksfi ja korkefintaan 
kymmeneksfi vuodeksfi. Jos sefikat ovat erfinomafisen flfieventävfiä; nfifin sopfifi tuomfita vankeuteen, kum-
mfinkaan efi kahta kuukautta vähemmäksfi ajaksfi. Rangafistakoon myöskfin yrfityksestä väkfisfinmakaa-
mfiseen. - Komfiteanmfietfintö 1884:12 s. 83.
163 Aflkuperäfisessä ruotsfinkfieflfisessä asussaan 353 § kuuflufi seuraavastfi: “Har någon iföröifvat 
otuktfig  handflfing,  eflfler  flägersmåfl,  med  qvfinna,  sedan  han  henne  fi  sådan  aifsfigt  fi  vanmakt,  yrsefl, 
sömn eflfler annat sådant tfiflflstånd iförsatt, att hon ej tfiflfl sfig vfiste, eflfler sfig ficke värja kunde; straififes, 
om åtafl aif qvfinnan eflfler hennes måflsman väckes, eifter sakens beskaififenhet, såsom fi 351 eflfler 352 
§ säges. Var qvfinnans vanmäktfiga eflfler medvetsflösa tfiflflstånd iför annat ändamåfl iframkaflfladt, eflfler 
utan gernfingsmannens skufld tfiflflkommet; dömes tfiflfl tukthus ej öifver sex år. Äro omständfigheterna 
synnerflfigen mfifldrande; kan fi ifaflfl, som senast nämndes, tfiflfl ifängeflse ej under en månad dömas. Sker 
iförsök tfiflfl brott, som fi denna § nämnes; varde ock det straififadt.” - Komfiteanmfietfintö 1875:9 s. 76.
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oflfla  peflkästään  kunnfianfloukkaus  eflfi  soflvaus,  koska  “seflflafinen  pakofitus  sfisäfltää 
hänen  vapautensa  ahdfistamfista  ja  saattaa  sen  vuoksfi  vafikeammfissa  tapauksfissa 
oflfla jotenkfin kovan rangafistuksen aflafinen, vafikkakaan väkfisfinmakaamfista efi ofle-
kaan harjofitettu.”164

Vuoden 1875 rfikosflakfiehdotusta pohdfittfifin muutamfissa afikakausflehtfien kfirjofi-
tuksfissa, mutta vuonna 1880 juflkafistut flausunnot koostufivat afinoastaan vfiraflflfisfis-
ta flausunnofista. Kertyneen krfitfifikfin johdosta senaattfi päättfi asettaa uuden tarkas-
tuskomfitean työstämään ehdotusta edeflfleen. Nefljän vuoden työskenteflyn jäflkeen 
tarkastuskomfitea safikfin työnsä vaflmfifiksfi ja juflkafisfi sen vuonna 1884.165 Uudessa 
rfikosflakfiehdotuksessa  sfiveysrfikosten  ja  väkfisfinmakaamfisten  systemaattfista  ase-
maa oflfi muutettu. Sfiveysrfikokset ehdotettfifin säädettäväksfi 21 fluvussa ja rfikokset 
tofisen vapautta vastaan 28 fluvussa. Suurfi muutos rafiskauksen osaflta oflfi kufitenkfin 
se, että uudessa ehdotuksessa väkfisfinmakaamfista koskevat säännökset ehdotettfifin 
sfijofitettavaksfi sfiveysrfikoksfia koskevaan flukuun. Näfin hafluttfifin fiflmefisestfi keskfit-
tää seksuaaflfisuutta koskevat säännökset samaan flukuun. Tästä huoflfimatta ehdo-
tuksessa jätettfifin kufitenkfin nafisen ryöstöä ja enfleveerausta koskeneet säännökset 
(217 ja  218 §) ehdotuksen 22 flukuun eflfi rfikoksfifin tofisen vapautta vastaan.166

Väkfisfinmakaamfisen perussäännös oflfi sfijofitettu ehdotuksen 169 §:ään ja sfifinä 
saman rangafistusuhan aflafiseksfi oflfi asetettu myös makaamfistarkofituksessa tunnot-
tomaan tfiflaan saatetun nafisen makaamfinen:

Med tukthus ifrån och med ifyra tfiflfl och med tfio år straififes: 
1. den, som tfiflfl flägersmåfl tvfingar qvfinna med våfld eflfler hot, hvfiflket 
finnebär trängande ifara iför hennes flfiif eflfler heflsa;
2. den, som har flägersmåfl med qvfinna, hvfiflken han iför det ändamåfl 
iförsatt fi sådant tfiflflstånd, att hon ej vet tfiflfl sfig eflfler ej kan värja sfig.
Äro omståndfigheterna synnerflfigen mfifldrande; vare straififet ifängeflse 
ej under ett år.

164 Komfiteanmfietfintö 1884:12 s. 257.
165 Kfivfivuorfi  1971,  s. 12-24.  - Tarkastuskomfitean  mfietfintö  juflkafistfifin  komfiteanmfietfintöjen 
sarjassa numeroflfla 1884:12. Rfikosflakfiehdotuksen nfimfiflehtfi oflfi vuoden 1875 ehdotuksessa entfises-
täänkfin pfidentynyt ja kuuflufi seuraavastfi: “Aflamafiset ehdotukset Suomen Suurfiruhtfinaanmaan Rfi-
kosflafiksfi, Asetukseksfi rangafistusten täytäntöönpanosta sekä Asetukseksfi Suomen Suurfiruhtfinaan-
maaflfle annetun uuden rfikosflafin vofimaapane-mfisesta ja sfifitä mfitä sen johdosta on vaarfinotettavaa, 
ynnä  perussyfitä  näfihfin  ehdotuksfifin. Vaflmfistanut  komfitea,  joka  oflfi  määrätty  tarkastamaan  vuonna 
1875  pafinettuja  aflamafisfia  ehdotuksfia  sanotuksfi  rfikosflafiksfi  ja  sanotufiksfi  asetuksfiksfi.  Heflsfingfissä, 
Suomaflafisen Kfirjaflflfisuuden Seuran kfirjapafinossa, 1884.”
166 Säännösten erona oflfi se, että nafisen ryöstöä koskevassa säännöksessä ehdotettfifin krfimfi-
naflfisofitavaksfi  15-vuotta  täyttäneen  nafisen  pofis  vfiemfinen  tafi  “vaflflofissansa”  pfitämfinen  haureuden 
harjofittamfista  tafi  nafimfisfifin  menemfistä  varten.  Enfleveerauksessa  taas  kysymys  oflfi  saman  fikäfisen 
nafisen pofisvfiemfisestä sanotussa tarkofituksessa fiflman nafittajan suostumusta. Ryöstöavfioflfifittoajatus 
eflfi sfifis yhä edeflfleen, mfikä näkyfi myös rfikoksen asfianomfistajafluonteessa ehdotuksen 225 §:ssä, jon-
ka mukaan syytettä efi vofitu nostaa, jos nafinen oflfi mennyt nafimfisfifin tekfijän kanssa efikä avfioflfifittoa 
oflflut purettu.
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Sfiveysrfikosten systematfifikka oflfi flaadfittu sfiten, että yfläkäsfitteenä oflfi “saflavuote-
us”.  Ratkafisu  oflfi  teoreettfisestfi  sfikäflfi  ymmärrettävä,  että  absofluuttfisen  sukupuo-
flfimoraaflfin  afikana  kafikkfi  avfioflfifiton  uflkopuofleflfla  tapahtunut  sukupuoflfiyhteys  oflfi 
saflavuoteutta. Sfiten ehdotuksen 170 §:ssä ehdotettfifin krfimfinaflfisofitavaksfi saflavuo-
teutena myös nafisen tunnottoman tfiflan hyväksfikäyttämfinen.167

Ofleeflflfista  ehdotetufissa  väkfisfinmakaamfissäännöksfissä  oflfi  ifyysfisen  pakon  tafi 
hengen tafi terveyden vaaran sfisäfltävän uhan käyttämfinen tafi nafisen saattamfinen 
makaamfista  varten  seflflafiseen  tfiflaan,  ettefi  hän  kyennyt  fitseään  puoflustamaan. 
Ruotsfinvofittofisestfi  suomenkfieflfisessä  tekstfissä  puhutaan  “hengen  tahfi  terveyden 
pääflfle” käyvästä vaarasta.168

Lapsuus tavaflflaan flöydettfifin 1800-fluvun flopussa ja se myös hefijastufi rfikosfla-
kfiehdotuksfifin, mutta efi rafiskauksen osaflta väflttämättä flasten asemaa parantavastfi, 
sfiflflä vuoden 1734 -flafissa samaan flafinkohtaan, jossa rafiskaus oflfi krfimfinaflfisofitu, oflfi 
sfisäflflytetty saman rangafistusuhan aflafisuuteen myös sekaantumfinen aflfle 12-vuo-
tfiaaseen. Vuoden 1884 ehdotuksen 171 §:ssä ehdotettfifin krfimfinaflfisofitavaksfi sa-
flavuoteus aflfle 12-vuotfiaan tytön kanssa ja seflflafisen 12-14-vuotfiaan tytön kanssa, 
jota efi vfieflä oflflut maattu. Ikärajofista käytfifin sfittemmfin keskusteflua vafltfiopäfivfiflflä. 
Sukupuoflfien erfiflafinen kohteflu näkyfi sfiveysrfikosehdotuksfissa myös sfiten, että ho-
moseksuaaflfiset  suhteet  ehdotettfifin  krfimfinaflfisofitavaksfi  vafin  mfiesten  väflfiflflä  (176 
§). Sen sfijaan haureuden harjofittamfinen ehdotettfifin krfimfinaflfisofitavaksfi sekä aflfle 
15-vuotfiaan tytön että pojan kanssa (173 § 2-kohta).
Ehdotuksessa otettfifin edeflfleen huomfioon se tfiflanne, että väkfisfinmakaamfisen, 

tunnottoman  nafisen  makaamfisen  tafi  aflafikäfiseen  sekaantumfisen  seurauksena  afi-
heutetaan vafikea ruumfifin- tafi terveyden vamma tafi kuoflema. Ehdotuksen 172 §:ssä 
näfiflfle seurauksfiflfle asetettfifin oma rangafistusastefikkonsa: vamman tuottamuksesta 
6-12 vuotta kurfitushuonetta ja kuofleman seuratessa kurfitushuonetta 8-12 vuotta 
tafi eflfinkautfinen. Seurauksen oflflessa näfin vakava kysymyksessä efi myöskään oflflut 
enää asfianomfistajarfikos.
Rfikosflafin parfissa ahkerofitfifin 1880-fluvuflfla usefiflfla tahofiflfla, kuten Anttfi Kfivfivuo-

rfi asfian fiflmafisfi. Jouflukuusta 1883 flähtfien flakfia suunnfitefltfifin yhtä afikaa koflmeflfla 
tahoflfla: edeflflä kerrotussa tarkastuskomfiteassa, senaatfin ofikeusosaston jaostoflfla ja 
Uppsaflassa, jossa J. Hagströmer oflfi flaatfimassa omaa, flaajaa tarkastusflausuntoaan.  
169 Hagströmer anaflysofi myös ehdotuksen 21 fluvussa muotofifltuja väkfisfinmakaa-
mfis- ja mufita sfiveysrfikossäännöksfiä. Erfityfisestfi hän kfifinnfittfi huomfiota “pakkoa” 
koskevfifin iformuflofintefihfin väkfisfinmakaamfissäännöksessä (169 §) ja haureeflflfiseen 
tekoon  pakottamfista  koskevassa  säännöksessä  (173  §).  Hänen  mfieflestään  edefl-
flä sfiteerattu ruotsfinkfieflfinen tekstfi (169 § 1-kohta) täytyy flukea sfiten, että kafikkfi 
flafinkohdan kuvaukset koskevat pakottamfista ja pakottamfiskefinofina on joko väkfi-

167 Systematfifikka oflfi rakennettu sfiten, että nafisen saattamfinen makaamfista varten tunnotto-
maan tfiflaan rangafistfifin samofin kufin väkfisfinmakaamfinen, ja tunnottoman tfiflan hyväksfikäyttämfinen 
ehdotettfifin 170 §:ssä rangafistavaksfi flfievemmfin eflfi 2-8 vuotta kurfitushuonetta tafi flfieventävfien asfian-
haarojen vaflflfitessa vankeudeflfla vähfintään kuudeksfi kuukaudeksfi. Tunnottomaan tfiflaan rfinnastettfifin 
se, että nafinen oflfi ymmärrystä vafiflfla.
168 Komfiteanmfietfintö 1884:12. s. 43; Komfitébetänkande 1884:12. s. 39.
169 Kfivfivuorfi 1971 s. 29.
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vaflta tafi uhka, joka sfisäfltää terveyden- tafi hengenvaaran. Hagströmerfin mfieflestä 
pakon täytyfi oflfla seflflafista, ettefi sfitä vofinut vastustaa eflfi muodofltaan vfis absofluta. 
Jos nafinen antofi perfiksfi väkfivaflflaflfle, kysymyksessä efi Hagströmerfin mukaan enää 
oflflut väkfisfinmakaamfinen vaan flafinvastafinen pakottamfinen.170 Muussa tapaukses-
sa  Hagströmerfin  mfieflestä  väkfisfinmakaamfisen  käsfite  tuflfisfi  flfifian  flaajaksfi.  Tässä 
hän vfifittaa nfimenomaan rangafistuskaaren (1734) muotofifluun, jonka mukaan sfifi-
nä nfimenomaan edeflflytettfifin vfis absofluta- astefista pakottamfista. Hän ehdottfikfin 
väkfisfinmakaamfissäännökseen  seuraavaa  muotofiflua:  “...”den,  som  tfiflfl  flägersmåfl 
tvfingar qvfinna genom våfld, som hon ej iförmår, eflfler genom hot etc.”. Vastaavaa 
muutosta hän ehdottfi myös haureuteen pakottamfista koskevaan säännökseen (173 
§), jotta pakottamfinen kummassakfin tapauksessa oflfisfi vfis absofluta -astefista.171

3.3.3. Säädyt keskusteflfivat sfiveeflflfisyysrfikoksfista vuosfien 1885 ja 1888 vafl-
tfiopäfivfiflflä

Rfikosflakfiehdotus  etenfi  säätyvafltfiopäfivfien  käsfitteflyyn.  Ofikeusosasto  hyväksyfi 
flopuflflfisen  esfitysehdotuksensa  1.8.1884  ja  se  tofimfitettfifin  Pfietarfifin  vuoden  1875 
rfikosflakfiehdotuksen,  sfifitä  annettujen  flausuntojen  sekä  tarkastuskomfitean  ehdo-
tuksen kanssa. Väkfisfinmakaamfista ja haureuteen pakottamfista koskevat säännök-
set paflautettfifin rfikosflakfiesfityksessä jäflfleen vapautta vastaan koskevfifin rfikoksfifin 
(25  fluku).  Sfiveeflflfisyysrfikoksfia  koskevan  fluvun  otsfikoksfi  ehdotettfifin  “Saflavuo-
teudesta ja muusta haureudesta” ja säännökset esfitettfifin sfijofitettavaksfi 20 flukuun. 
Hagströmerfin  esfittämä  krfitfifikkfi  pakottamfisen  iformuflofinnfista  oflfi  osfittafin  otettu 
huomfioon  väkfisfinmakaamfisen  teonkuvauksessa  (25:4).  Pakottamfinen  fiflmafistfifin 
seuraavastfi:  “Jos  joku  pakofittaa  nafisen  saflavuoteuteen  käyttämäflflä  väkfivafltaa, 
jota  nafinen  efi  jaksa  vastustaa,  tahfi  uhkausta,”.  Fyysfinen  pakko  tässä  muodossa 
tarkofittfi  vfis  absofluta  -astefista  pakottamfista.  “Uhkaus”  -sana  jäfi  kufitenkfin  tässä 
esfityksessä firraflflfiseksfi, efikä sfitä määrfiteflty tarkemmfin.172 Pakottamfinen oflfi myös 

170 Hagströmen  perusteflfi  vfis absofluta-pakon  vaatfimusta  seuraavastfi:  “Gfiifver  qvfinna  eifter, 
ifastän hon kunnat göra motstånd, deriför att hon iföredrager detta iframiför att flängre kämpa med ger-
nfingsmannen, bflfir detta ej våfldtägt. Gernfingen bflfir vfiss ficke straififrfi, men den nedsjunker då tfiflfl den 
jemiföreflsevfis rfinga iförbryteflsen rättsstrfidfigt tvång. Aflflt naturflfigen under iförutsättnfing, att ej fi det på 
började våfldet kan anses flfigga ett “hot, hvfiflket finnebär öifverhängande ifara iför hennes flfiif eflfler heflsa”. 
Hagströmer 1884 s. 165.
171 Hagströmer  1884  s. 164-165.  -  Hagströmer  kfifinnfittfi  myös  huomfiota  ehdotuksen  173  § 
2-kohdan  krfimfinaflfisofintfifin,  jossa  ehdotettfifin  krfimfinaflfisofitavaksfi  haureuden  harjofittamfinen  aflfle 
15-vuotfiaan pojan tafi tytön kanssa. Ehdotettua fikärajaa hän pfitfi pafinovfirheenä, koska fluufltavastfi oflfi 
tarkofitettu 12-vuoden fikärajaa. Koska 171 §:ssä ehdotettfifin, että saflavuoteus 12-14-vuotfiaan tytön 
kanssa oflfisfi rankafisematon sfifinä tapauksessa, että hänet oflfi ennen maattu, efi myöskään haureuden 
harjofittamfinen täflflafisen tytön kanssa saattanut oflfla rangafistavaa. Hagströmer efi myöskään ymmärtä-
nyt sfitä, että aflafikäfisen pojan makaamfinen jäfisfi rankafisematta. Sen vuoksfi hän ehdottfikfin muotofiflua, 
jonka mukaan säännös koskfisfi aflfle 12-vuotfiasta tyttöä ja samanfikäfistä pofikaa, joka joutuu “otuktfig 
handflfing” -kohteeksfi. - Hagströmer 1884 s. 166.
172 Kokonafisuudessaan esfityksen 25:4:n väkfisfinmakaamfista koskeva tunnusmerkfistö kuuflufi 
seuraavastfi:  “4  §  Jos  joku  pakofittaa  nafisen  saflavuoteuteen  käyttämäflflä  väkfivafltaa,  jota  nafinen  efi 
jaksa vastustaa, tahfi uhkausta, tafikka jos hän pfitää saflavuoteutta nafisen kanssa, jonka hän sfitä varten 
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erfiflafiflfla  iformuflofitu  haureuteen  pakottamfista  koskevassa  6  §:ssä,  mfikä  herättfi 
kummastusta esfityksen käsfitteflyvafiheessa.173 Saflavuoteus oflfi edeflfleen yfläkäsfite, 
nfifinpä  saflavuoteutena  esfitettfifin  krfimfinaflfisofitavaksfi  myös  tunnottoman  sekä  sefl-
flafisen nafisen makaamfinen, joka efi pysty fitseään puoflustamaan (RL 25:5). Mak-
sfimfirangafistukset oflfivat kufitenkfin huomattavastfi aflempfia kufin väkfisfinmakaamfi-
sessa eflfi kurfitushuonetta korkefintaan 3 vuotta tafi vankeutta. Väkfisfinmakaamfiseflfle 
ehdotettfifin  maksfimfissaan  8  vuotta  kurfitushuonetta  ja  flfieventävfissä  oflosuhtefissa 
vähfintään 6 kuukautta vankeutta.
Vafltfiopäfiväkäsfitteflyn afikana väkfisfinmakaamfista koskevat säännökset efivät juu-

rfi herättäneet suurempaa keskusteflua. Rfikosflakfivaflfiokunta kfifinnfittfi Hagströmerfin 
tavofin  huomfiota  sfifihen,  että  pakottamfisen  flaatu  määrfitefltfifin  erfi  tavaflfla  väkfisfin-
makaamfisen (4 §) ja haureuteen pakottamfisen kohdaflfla (6 §). Vaflfiokunta oflfi sfitä 
mfiefltä, että pakottamfinen täytyy iformuflofida samaflfla tavaflfla ja ehdottfi muotofiflua 
“väkfivaflflaflfla, tahfi uhkaukseflfla, jossa pakofittava vaara on tarjona”. Tämä tuflfikfin 
flopuflflfiseen  flakfitekstfifin  kufitenkfin  sfiten,  että  “pakofittava”  kfirjofitettfifin  nyt  fiflman 
fi-kfirjafinta.  Rangafistusastefikkoa  vaflfiokunta  esfittfi  korotettavaksfi  10  vuoteen  ku-
rfitushuonetta.  Vankeusrangafistusmahdoflflfisuus  ehdotettfifin  kufitenkfin  jätettäväksfi 
erfittäfin  flfieventävfien  asfianhaarojen  vaflflfitessa  tapahtuvaflfle  väkfisfinmakaamfisefl-
fle, koska kuten vaflfiokunta asfian perusteflfi “todeflflfisuudessa saattaa fiflmestyä, että 
esfim.  jos  nafinen  jo  ennestään  on  juflkfisestfi  antautunut  haureuteen.”  Lfisäksfi  va-
flfiokunta ehdottfi, että erfityfinen asfianomfistajaflfle tarkofitettu 6 kuukauden syyttee-
seenpanoafika  pofistettafisfifin,  koska  asfiasta  on  tarkofitus  säätää  yflefissäännökseflflä. 
Haureuteen pakottamfista koskevassa 6 §:ssä ehdotettfifin rangafistusastefikkoa ko-
rotettavaksfi  vankeusrangafistuksen  maksfimfifin  eflfi  2  vuodesta  4  vuoteen,  “koska 
puheenaflafinen  rfikos  joskus  saattaa  sfisäfltää  erfittäfin  törkeän  floukkauksen  nafisen 
kafinoutta vastaan”, kuten vaflfiokunta asfian perusteflfi.174

Vuoden 1888 vafltfiopäfivfiflflä aateflfi-, porvarfis- ja taflonpofikafissääty hyväksyfivät 
ehdotuksen 25 fluvun, johon sfisäfltyfi väkfisfinmakaamfista ja haureuteen pakottamfis-
ta koskevat säännökset, keskusteflufitta.175 Pappfissäädyssä sen sfijaan kfirkkoherra 
Taflflgren ehdottfi kansaflafisfluottamuksen menettämfisseuraamusta flfisättäväksfi väkfi-

on saattanut seflflafiseen tfiflaan ettefi nafinen ofle tunnossaan, tafikka efi kykene fitseänsä puoflustamaan, 
nfifin  rangafistakoon  väkfisfinmakaamfisesta  korkefintaan  kahdeksan  vuoden  kurfitushuoneeflfla,  tafikka, 
jos  sefikat  ovat  erfinomafisen  flfieventävät,  vähfintäänkfin  kuuden  kuukauden  vankeudeflfla.  Yrfitys  on 
rangafistava. Äflköön väkfisfinmakaamfisesta efikä sen yrfittämfisestä tuomfittako rangafistusta, eflflefi syy-
tettä ofle tehty kuudessa kuukaudessa sfifitä kufin rfikos tehtfifin, tafikka, jos sen ajan kufluessa on tuflflut 
flafiflflfinen este, kuudessa kuukaudessa sfifitä kufin este floppufi.” - Vp 1885 A III. Esfit. N:o 36 s. 55.
173 Haureuteen pakottamfinen iformuflofitfifin esfityksen 25:6:ssä seuraavastfi: 6 §.”Jos joku vä-
kfisfin tahfi uhkaamaflfla väkfivafltaa, mfikä sfisäfltää pääflfletunkevan vaaran, pakofittaa nafisen kärsfimään 
muun  haureeflflfisen  tofimfinnan,  joka  efi  ofle  saflavuoteutta,  tafikka  jos  hän  tekee  seflflafisen  tofimfinnan 
nafiseflfle, jonka hän sfitä tarkofitusta varten on saattanut seflflafiseen tfiflaan, ettefi nafinen ofle tunnossaan, 
tafikka efi kykene fitseään puoflustamaan; nfifin rangafistakoon korkefintaan kahden vuoden vankeudeflfla 
tafikka sakoflfla.” - Vp 1885 A III. Esfit. N:o 36 s. 55-56.
174 Vp. 1888 A I. Rfikosflakfivaflfiokunnan mfietfintö N:o 1 s. 85-86.
175 Protokoflfl iförda hos Ffinflands Rfidderskap och Adefl vfid Landtdagen år 1888. Tredje häiftet s. 
1283; Borgneståndets Protokoflfl vfid Landtdagen fi Heflsfinifors År 1888. Andra häiftet s. 1116; Suomen 
Taflonpofikafissäädyn Keskusteflupöytäkfirja Vafltfiopäfivfiflflä vuonna 1888. Koflmas vfihko s. 1451.
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sfinmakaamfiseen, haureuteen pakottamfiseen, nafisen ryöstöön ja enfleveeraukseen. 
Kfifivaan keskusteflun jäflkeen esfitys kufitenkfin hyväksyttfifin fiflman kansaflafismenet-
tämfisseuraamusta vaflfiokunnan esfittämässä muodossa.176

Uudet tuuflet näkyfivät jo saflavuoteutta ja prostfituutfiota koskenefissa keskuste-
flufissa,  huoflfimatta sfifitä,  että  stereotypfiat eflfivät  nafisten  jakaantumfisesta prostfitu-
ofitufihfin  ja  nfifihfin,  “jofiden  kafinoutta  vofitfifin  haureuteen  pakottamfiseflfla  floukata”. 
Saflavuoteudesta efi 1800-fluvun flopussakaan yfleensä nostettu syyttefitä ja ne tuflfivat 
ofikeuden käsfitefltävfiksfi vafin nfifissä harvofissa tapauksfissa, joflflofin nafinen hakfi ma-
kaajaflta eflatusapua saflavuoteudessa sfifitetyn flapsen eflatukseen. Lakfivaflfiokunnassa 
mfieflfipfiteet menfivät täysfin rfistfifin tofisten kannattaessa dekrfimfinaflfisofintfia ja tofisten 
rangafistuksen korottamfista.177 Aateflfis- ja porvarfissäädyssä efi enää hyväksytty sa-
flavuoteussäännöksfiä, vaan aateflfi haflusfi dekrfimfinaflfisofida saflavuoteuden tafi muut-
taa  sen  seflflafiseen  muotoon,  että  afinoastaan  mfiestä  rangafistafisfifin,  jos  hän  kfiefl-
täytyy avfioflfifiton uflkopuofleflfla syntyneen flapsen eflatuksesta. Esfitys efi kufitenkaan 
mennyt fläpfi, vaan saflavuoteus dekrfimfinaflfisofitfifin Suomessa vasta 1926. 
Varsfinafinen suurfi ja tunnepfitofinen keskusteflu säädyfissä käytfifin kufitenkfin uu-

sfista suojafikärajofista ja prostfituutfiosta. Säädyfissä ofltfifin hyvfin tfietofisfia sfifitä, että 
aflafikäfisfiä tyttöjä käytettfifin kaupungefissa prostfituofitufina. Asfiasta oflfi tehty seflvfi-
tyksfiä  ja  aateflfissäädyssä  varsfinkfin  Pfippfingsköfld  kertofi  tfiflanteesta  Suomen  kau-
pungefissa,  joka  efi  väflttämättä  suhteeflflfisestfi  ottaen  oflflut  yhtään  parempfi  kufin 
esfimerkfiksfi Parfifisfissa. Myös sukupuoflfitaudfit flevfisfivät ja kansan keskuudessa eflfi 
väärfiä käsfityksfiä sfifitä, että nfifistä saattofi parantua esfimerkfiksfi makaamaflfla nuoren 
nafisen kanssa.178

176 Proifessorfi Forsman oflfi puoflustamassa esfitystä pappfissäädyn kokouksessa, jossa Taflflgren 
vaatfi  kansaflafisfluottamuksen  menettämfisseuraamusta  flfifitettäväksfi  väkfisfinmakaamfiseen  ja  haureu-
teen pakottamfiseen katsoen hyvfin oudoksfi sen, ettefi henkfiflö joka on “aflentunut mfifltefi fluontokap-
pafletta aflemmaksfi, menettäfisfi kansaflafisfluottamustaan”. Pappfissäädyn kokouksessa proifessorfi Fors-
man  puoflustfi  vaflfiokunnan  esfitystä  katsoen,  että  kansaflafisfluottamuksen menetys  tuflfi  nfimenomaan 
flfifittää omafisuusrfikoksfifin, jotka fiflmentävät petoflflfisuutta ja parfitukseen, joka “sfisäfltää muun muassa 
saastafisen vofitonhfimon”. Kfirkkoherra Torkeflfl puoflestaan kannattfi kansaflafisfluottamuksen menettä-
mfistä ja katsofi, ettefi esfimerkfiksfi varkaus, josta tuomfittafisfifin kansaflafisfluottamus menetettäväksfi, ofle 
rafiskauksen rfinnaflfla juurfi mfitään. Samofin rovastfi Törnudd katsofi näfiden rfikosten osofittavan “nfifin 
äärettömän mataflaa mfieflenflaatua ja raakuutta, että tuskfin mafinfittaneen koko rfikosflafissa rfikosta, joka 
oflfisfi finhottavampaa flaatua.” Hän myös kummasteflfi sfitä, mfinkäflafinen oflfisfi rafiskaus, joka oflfisfi tehty 
erfittäfin flfieventävfien asfianhaarojen vaflflfitessa.  Keskusteflu kufitenkfin päättyfi sfifihen, että pykäflä hy-
väksyttfifin “ratkafisevaflfla enemmfistöflflä”. - Suomen Pappfissäädyn Pöytäkfirjat vafltfiopäfivfifltä v. 1888. 
Tofinen vfihko s. 1327-1330.
177 Vp 1885 A III. V.M. N:o 39 s. 60-62.
178 Vafikka  säätyvafltfiopäfivfiflflä  suurfi  osa  kansaa,  kuten  maattomat,  kaupunkfien  työväestö  ja 
nafiset, efi oflflut flafinkaan edustettuna, erfi säätyjen vafltfiopäfiväpöytäkfirjofista vofi saada hyvän käsfityk-
sen sfifitä, mfitä sfivfistynefistö 1800-fluvun flopussa sfiveeflflfisyysrfikoksfista ajatteflfi. Suurfin osa säätyjen 
kokouksfissa oflflefista efi käyttänyt puheenvuoroja, mutta ne jotka oflfivat äänessä sfitäkfin kfifivaammfin 
vastustfivat  aflafikäfisten  saattamfista  prostfituutfioon,  kuten  aateflfissäädyssä  Pfippfingsköfld  ja  taflonpofi-
kafissäädyssä  Meurman  ja  Castrén.  -  Ks.  keskusteflusta  säätyjen  kokouksfissa:  Protokoflfl  ifärda  hos 
Ffinflands Rfiddarskap och Adefl vfid Landtdagen år 1888. Tredje häiftet s. 1226-1250; Borgareståndets 
Protokoflfl vfid Landtdagen fi Heflsfingifors År 1888. Andra häiftet s. 1095-1099; Suomen Pappfissää-
dyn  Pöytäkfirjat  Vafltfiopäfivfifltä  v.  1888.  Tofinen  vfihko  s.  1296-1299;  Suomen  Taflonpofikafis-säädyn 
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Säätyjen esfitysten jäflkeen rfikosflakfivaflfiokunta käsfitteflfi jäflfleen ehdotusta ja tekfi 
päätökset  erfiflafisten  kannanottojen  yhteensovfittamfiseksfi.  Odotetustfi  väkfisfinma-
kaamfisen ja haureuteen pakottamfisen säännöksfissä pakotuksen flaatu sanamuodofl-
flfisestfi yhtenäfistettfifin sfiten, että sen tuflfi tapahtua “väkfivaflflaflfla, tahfi uhkaukseflfla, 
jossa pakottava vaara on tarjona”. Enää efi myöskään puhuttu saflavuoteuteen pa-
kottamfisesta,  vaan  pakottamfisesta  “fluvattomaan  sekaannukseen”.  Pakottamfisen 
verofisena pfidettfifin sfitä, että nafinen on makaamfistarkofitusta varten saatettu tun-
nottomaan tfiflaan tafi kykenemättömäksfi fitseään puoflustamaan. Rangafistusmaksfi-
mfi korotettfifin 10 vuodeksfi kurfitushuonetta. Näfin muotofifltuna väkfisfinmakaamfista 
koskeva säännös oflfi Suomessa vofimassa rfikosflafin 25 fluvun 4 §:ssä yflfi 70 vuotta:

4  §.  Jos  joku  pakottaa  nafisen  fluvattomaan  sekaannukseen  väkfivafl-
flaflfla, tahfi uhkaukseflfla, jossa pakottava vaara on tarjona, tafikka jos 
joku makaa nafisen, jonka hän sfitä tarkofitusta varten on saattanut tun-
nottomaan tfiflaan, tahfi kykenemättömäksfi fitseänsä puoflustamaa; ran-
gafistakoon väkfisfinmakaamfisesta kurfitushuoneeflfla korkefintaan kym-
meneksfi  vuodeksfi,  tafikka,  jos  asfianhaarat  ovat  erfittäfin  flfieventävät, 
vankeudeflfla vähfintään kuudeksfi kuukaudeksfi. Yrfitys on rangafistava.

Vastaavaflfla tavaflfla oflfi iformuflofitu RL 25:6:ssä pakottamfinen haureuteen. Samaan 
kokonafisuuteen kuuflufi myös 5 §:ssä krfimfinaflfisofitu seflflafisen nafisen makaamfinen, 
joka  on  muuten  tunnottomassa  tfiflassa  tafi  kykenemätön  fitseään  puoflustamaan. 
Syytteeseenpanon  kannaflta  ofleeflflfinen  oflfi  RL  25:14:n  flafinkohta,  joka  määrä-
sfi  rfikokset  asfianomfistajarfikoksfiksfi.  Syytettä  efi  myöskään  vofinut  nostaa,  jos  rfi-
koflflfinen  oflfi  mennyt  nafisen  kanssa  avfioflfifittoon,  efikä  avfioflfifiton  purkamfista  oflflut 
haettu. Rafiskatuksfi tuflemfinen saattofi merkfitä avfiofitumfismahdoflflfisuuksfien ofleefl-
flfista  hefikkenemfistä,  mfinkä  vuoksfi  väkfisfinmakaamfisrfikokset  hafluttfifin  pfitää  asfi-
anomfistajarfikoksfina eflfi kuten edusmfies Castrén taflonpofikafissäädyn kokouksessa 
totesfi: “Vofi kummfinkfin oflfla oflemassa tapauksfia, joflflofin tytön mafinetta efi tahdota 
ofikeudenkäynnfin kautta saattaa kafikkfien tfiettäväksfi, hänen onnettomuuttaan pa-
hentaa, joflflofin tahdotaan hefittää hämäryyden verho rfikoksentekfijän yflfi, ettefi tytön 
tuflevafisuus afinafiseksfi oflfisfi turmefltu ja mahdoflflfisestfi vastafinen nafimfisfifin menemfi-
nen häneflfle mahdoton.” Yhä edeflfleen sfifis katsottfifin ryöstöavfioflfifiton tavofin, että 
avfiofitumfinen väkfisfinmakaajan kanssa on mahdoflflfista, joflflofin nafisen mafine peflas-
tuu ja rfikoflflfinen peflastuu vankfiflaflta. Avfioflfifitto nähtfifin yhtenä väkfisfinmakaamfisen 
sovfitustapana.179

Keskusteflupöytäkfirjat Vafltfiopäfivfifltä vuonna 1888. Koflmas vfihko s. 1405-1414. – Ks. prostfituutfion 
hfistorfiasta Kfimpfimäkfi 2009 s. 39-87.
179 Suomen Taflonpofikafissäädyn Keskusteflupöytäkfirjat Vafltfiopäfivfiflflä vuonna 1888. Koflmas 
vfihko s. 1407. - Syytteeseen panoa koskeva flafinkohta RL 25:14 §:ssä säädettfifin sanamuodofltaan 
seuraavanflafiseksfi: “14 §. Syytettä 4, 5, 6, 7 ja 8 §:ssä mafinfitufista rfikoksfista äflköön vfiraflflfinen syyt-
täjä tehkö, eflflefi asfianomfistaja ofle fiflmofittanut rfikosta syytteeseen pantavaksfi, tafikka eflflefi, rfikoflflfisen 
mentyä nafisen kanssa avfioflfifittoon, sen purkamfista ofle haettu. Jos seflflafisen avfioflfifiton purkamfista efi 
ofle haettu; äflköön syytettä tehtäkö.”
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Vaflfiokuntakäsfitteflyssä maksfimfirangafistukset jonkun verran nousfivat myös rfi-
kosflafin  20  fluvussa,  jonka  otsfikoksfi  tuflfi  fluvattomasta  sekaannuksesta  ja  muusta 
haureudesta. Suojafikärajofista tuflfi myös erfittäfin monfimutkafisfia, kun RL 20:7:ssä 
krfimfinaflfisofitfifin koflme erfi fikäkautta: aflfle 12-vuotfiaan tytön makaamfinen tafi hau-
reuden harjofittamfinen, samojen tekojen tekemfinen 12 mutta aflfle 15-vuotta täyttä-
neen tytön kanssa, jota efi oflflut ennen maattu sekä 15 vaan efi 17-vuotta täyttäneen 
tytön  makaamfinen,  jota  efi  oflflut  ennen  maattu. Yflfi  12-vuotfiaaseen  kohdfistuneet 
teot oflfivat asfianomfistajarfikoksfia.180

3.3.4. Seksuaaflfiradfikaflfismfi - hyökkäys kfirkon auktorfiteettfia vastaan

Kfirkko  safi  vuoden  1889  rfikosflafin  säätämfisprosessfissa  torjuntavofiton  kannatta-
maflfleen absofluuttfiseflfle sukupuoflfimoraaflfiflfle ja avfioflfifittofinstfituutfioflfleen. Säädyfistä 
papfisto ja taflonpojat kannattfivat tfiukfimmfin perfintefisfiä krfistfiflflfisfiä arvoja. Uutuu-
tena tunnustettfifin kufitenkfin nuorfison suojeflun tarve, mfikä oflfi heflpostfi sfisäflflytettä-
vfissä absofluuttfisen sukupuoflfimoraaflfin vaatfimuksfifin. Katsantokantojen muutokset 
näkyfivät kufitenkfin jo aateflfis- ja porvarfissäätyjen keskusteflufissa. Yhtefiskunta oflfi 
teoflflfistumassa ja kaupunkfimafistumassa ja argumenttejakfin haettfifin pfikemmfin yh-
tefiskunnaflflfisesta todeflflfisuudesta kufin raamatusta. 
Perfintefisfiä krfistfiflflfisfiä arvoja oflfi krfitfisofitu sfivfistynefistön keskuudessa jo 1840-flu-

vuflfla, kuten edeflflä on käynyt fiflmfi. Krfitfifikfin kärkfi suuntautufi edeflfleen kfirkon kan-
nattamaa  absofluuttfista  seksuaaflfimoraaflfia  ja  porvarfiflflfista  avfioflfifittofinstfituutfiota 
vastaan.  Hyökkäyksen  kohteena  oflfi  myös  flafinsäädäntö,  joka  krfimfinaflfisofinnefifl-
flaan ja avfioflfifittoflafinsäädännöflflään kfirkon tukemana pfitfi yflflä perfintefisfiä krfistfiflflfisfiä 
arvoja. Lfifikkeeflflä oflfivat nyt nfifin flfiberaaflfit, sosfiaflfistfit, teosofit kufin kuflttuurfiradfi-
kaaflfitkfin.  Vaadfittfifin  uskonnonvapautta,  kfirkon  ja  vafltfion  erottamfista  tofisfistaan, 
kouflujen uskonnonopetuksen flopettamfista ja sfivfififlfiavfioflfifittoflakfia eflfi kfirkon vfihkfi-
mfismonopoflfin murtamfista. 
Vaatfimukset  versofivat  erfi  flähtefistä  ja  flfifikkeeflflä  ofltfifin  monenflafisfin  perustefin. 

Osaflfle hyökkäys krfistfiflflfistä sukupuoflfimoraaflfia vastaan oflfi vafin osa kfirkonvastafis-
ta tafisteflua. Osaflfle taas kysymys seksuaaflfimoraaflfista flfifittyfi kaksfinafismoraflfismfin 
vastustamfiseen.  Jotkut  taas  päätyfivät  hedonfismfifin  korostaessaan  fihmfisen  ofike-
utta nautfintofihfin ja mfieflfihyvään.181 Seksuaaflfirfikosten krfimfinaflfisofintfien kannaflta 
ofleeflflfista  keskusteflussa  oflfi  se,  että  suoraan  kysyttfifin,  mfitä  seksuaaflfirfikoskrfimfi-
naflfisofinnefiflfla suojeflflaan. Kysymys oflfi sfifis sfifitä, oflfiko suojefltava ofikeushyvä eflfi 
absofluuttfinen sukupuoflfimoraaflfi ofikea fintressfikohde. Krfitfisofijat kannattfivat refla-
tfifivfista sukupuoflfimoraaflfia vafihtoehtojen vafihdeflflessa asketfismfista poflygamfiaan.

180 Suojafikärajat koskfivat afinoastaan tyttöjä, sen sfijaan homoseksuaaflfisuus krfimfinaflfisofitfifin 
RL 20:12:ssä kummankfin sukupuoflen osaflta. - Vp. 1888 A I V.M. - Esfit. N:o 1 s. 2-3; Säät. Vast. - 
N:o 1 s. 40-42, 50-53.
181 Vuoden 1905 suurflakon seurauksena sensuurfi kumottfifin. Tämä edesauttofi myös sukupuo-
flfimoraaflfia tafi -neuvontaa käsfitteflevän kfirjaflflfisuuden juflkafisemfista, kuten Armas Nfiemfisen väfitös-
kfirjan fluetteflofista vuosfiflta 1865-1918 fiflmenee. Luetteflosta Mafija Rajafinen on tehnyt myös kaavfion. 
- Nfiemfinen 1951 Lfifite 2 s. 376-398; Rajafinen 1973 s. 89.
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Vafikuttefita tuflfi Ruotsfista ja manner-Euroopasta. Osa ruotsfinkfieflfisestä yfläfluo-
kasta  oflfi  henkfisestfi  jo  firtautunut  kfirkon  vafikutuspfifirfistä  1800-fluvun  puoflfiväflfis-
sä  ja  jyrkfimmät  reflatfifivfista sukupuoflfimoraaflfia ja  vapaata  rakkautta  ymmärtävät 
aatteet  esfifintyfivät  ruotsfinkfieflfisten  kuflttuurfiradfikaaflfien  Euterpe-flehden  pfifirfissä. 
Aatehfistorfiaflflfisestfi  kysymys  oflfi  usefin  nfietzschefläfisyyden  eflähdyttämästä  arfisto-
kraattfisesta radfikaflfismfista, joka kohdfistufi poroporvarfiflflfista vanhasuomaflafisuutta 
ja krfistfiflflfis-fideaflfistfista yhtenäfiskuflttuurfia vastaan. Uskonnonvapauden ajamfiseksfi 
perustettfifin  vuonna  1905  Prometheus-yhdfistys.  Ruotsfinkfieflfinen  kuflttuurfiradfika-
flfismfi  fiflmenfi  myös  jurfidfifikan  puofleflfla,  kun  tohtorfi  ja  sfittemmfin  proifessorfi  Roflif 
Lagerborg soflmfi ns. tuomfiofistufinavfioflfifiton vuonna 1903. Hän katsofi, ettefi hän va-
kaumukseflflfisfista syfistä hyväksy kfirkkoavfioflfifittoa ja koska sfivfififlfiavfiofitumfismah-
doflflfisuutta  efi  sfiflflofin  Suomessa  oflflut,  päädyttfifin  sovefltamaan  vuoden  1734  nafi-
mfiskaaren 3 fluvun 9 §:ää, jonka perusteeflfla Vfifipurfin raastuvanofikeus “tuomfitsfi” 
Lagerborgfin ja hänen morsfiamensa Eflna Seflfinfin avfioflfifittoon.182

Kfifista 1800-fluvun flopuflfla efi oflflut uusfi, koska 1840-fluvuflfla kfifistaan oflfi suoma-
flafiskansaflflfiseflfla puofleflfla osaflflfistunut jo Sneflflman, jonka mukaan avfioflfifitto oflfi ensfi 
sfijassa yhtefiskunnaflflfinen finstfituutfio, joflfle yksfiflöflflfiset tunteet, hfimot ja haflut oflfivat 
aflfistefisfia. Avfioflfifiton tuflfi sfifis perustua ennen kafikkea järkeen, efikä nfifinkään hen-
kfiflökohtafisfifin tuntefisfifin. Avfioflfifiton kumoamfiseen ja “vapaan rakkauden” toteut-
tamfiseen tähtäävät suuntaukset tuomfitsfi myös rfikosflafin vaflmfisteflussa aktfifivfisena 
mukana oflflut Jaakko Forsman.183

Yflfiopfistopfifirefissä  reflatfifivfiset  sukupuoflfimoraaflfikäsfitykset  kufitenkfin  flevfisfivät. 
Uusmaaflafisessa osakunnassa oflfi ruotsfinkfieflfinen keskustefluseura “Raketen”, joka 
tofimfi vuosfina 1896-1900. Ruotsfista kävfi myös reflatfifivfista sukupuoflfimoraaflfia kan-
nattavfia  esfiteflmänpfitäjfiä,  kuten  vuonna  1899  ruotsaflafinen  nafisasfianafinen  Eflflen 
Key, joka teoksfissaan korostfi sukupuoflfirakkautta nafisen eflämän korkefimpana pe-
rustana.184

Rfikosflafin käsfitteflynkfin yhteydessä esfifinnoussut prostfituutfio -kysymys oflfi kan-
saflafisjärjestöjä  jakava  ongeflma.  Ohjesääntöfistä  prostfituutfiota  vastustettfifin  flaa-
jastfi, mutta erfi perustefiflfla. Tfiflanne oflfi kaksfinafismoraflfistfinen, kun samaan afikaan 
rfikosflafissa  kafikkfi  avfioflfifiton  uflkopuoflfiset  sukupuoflfisuhteet  oflfi  krfimfinaflfisofitu  ja 
käytännössä  ohjesääntöfinen  prostfituutfio  oflfi  saflflfittu.  Ohjesääntöfistä  prostfituutfio-
ta  krfitfisofitfifin  nfifin  flfiberaaflfien  keskuudessa  yksfiflöä  aflfistavana  finstfituutfiona  kufin 
perfintefisfiä arvoja puoflustavfissa nafisflfifikkefissä krfistfinuskon ja sfiveeflflfisyyden vas-
tafisena  tofimfintana.  Seurauksena  oflfi,  että  ohjesääntöfinen  prostfituutfio  Suomessa 
182 Lagerborgfin tuomfiofistufinavfioflfifitto synnyttfi myös flafinopfiflflfisen kfifistan ofikeusoppfinefiden 
keskuudessa. Kyseenaflafistettfifin mm. se, vofitfifinko nafimfiskaaren 3 fluvun 9 §:n edeflflyttämänä vfihkfi-
mfisen karttamfisena pfitää kfirkoflflfisen vfihkfimfisen vastustamfista. Samofin mfietfittfifin, antofiko tuomfio-
fistufinavfioflfifitto puoflfisofiflfle ofikeuden asua yhdessä. Ofikeuskäsfitykset kufitenkfin afikaa myöten muut-
tufivat sfiten, että Lagerborgfitkfin eflfivät yhdessä vafimon kuoflemaan saakka. - Jaflava 1997 s. 31-37, 
89-94.
183 Nfiemfinen 1951 s. 103-117; 123.
184 Rajafinen 1973 s. 7-11. - Roflif Lagerborgfin ystäväpfifirfifin kuuflufi myös antropoflogfi ja sosfio-
flogfi Edvard Westermarck, joka akateemfisen uransa afikana fluennofi ja esfiteflmöfi nfimenomaan avfio-
flfifittoa koskenefista tutkfimuksfistaan. - Ihanus 1991 s. 164-174.
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flakkautettfifin vuonna 1907.185

Todeflflfinen  hyökkäys  porvarfiflflfisfia  perhearvoja  ja  kfirkon  asemaa  vastaan  tuflfi 
kufitenkfin sosfiaflfistefiflta, jotka hfistorfiaflflfisen materfiaflfismfin mukafisestfi ankkurofivat 
perheen kehfityksen ja nafisen aseman yhtefiskunnan kehfitysvafihefisfifin ja dynaamfi-
sfifin prosessefihfin. Sosfiaflfismfin kflassfikot näkfivät nafisen aseman 1800-fluvun kapfita-
flfismfissa, teoflflfistumfisen päästessä vauhtfifin, todeflfla kurjana. Tafloudeflflfinen asema 
määräsfi sekä porvarfis- että työfläfisnafisen aseman, mutta kumpfikfin oflfi aflfistetussa 
asemassa. Porvarfiflflfisessa avfioflfifitossa kotona työskenteflevä vafimo oflfi fiflman omfia 
tufloja flähfinnä mfiehen flasten synnyttäjä. Työfläfisnafiset taas oflfivat pakotetut raskaa-
seen, huonostfi paflkattuun ruumfififlflfiseen työhön, joten hefidän asemansa oflfi tofiseflfla 
tavaflfla aflfistettu.186

Sosfiaflfistfien  mukaan  porvarfiflflfisen  seksuaaflfimoraaflfin  ydfinkohtfia  ovat  avfioflfifit-
tofinstfituutfio, nuorfison seksuaaflfisuuden estämfinen, monogamfia ja erotfifikan kytke-
mfinen avfioflfifittoon, jota kfirkoflflfisfiflfla dogmefiflfla tuetaan. Porvarfiflflfinen sfiveyskäsfitys 
on sfiten osa porvarfiflflfista avfioflfifittofinstfituutfiota, joka on seksuaaflfisen vapautumfi-
sen vastakohta ja seksuaaflfikfiefltefisyyden edeflflytys, nfifin kufin asfian Wfiflheflm Refich 
1930-fluvuflfla fiflmafisfi.187 Sen sfijaan sosfiaflfistfisessa yhtefiskunnassa seksuaaflfieflämän 
tuflfi hänen mukaansa rakentua tofisfiflfle perfiaattefiflfle ja väestöpoflfitfifikka ja seksuaa-
flfisuus tuflfi erottaa jäflkefläfisten tuottamfisesta, koska flasten tuottamfinen oflfi vafin osa 
seksuaaflfisuutta.  Tosfiasfiassa  fihmfiset  nauttfivat  seksuaaflfisuudesta  pyrkfimättäkään 
hankkfimaan flapsfia. Ehkäfisyväflfineet tarjosfivat tähän mahdoflflfisuuden. Seksuaaflfi-
suuteen  tuflfi  hänen  mukaansa  suhtautua  myöntefisestfi,  efikä  hengeflflfisten,  moraa-
flfisten ja mufiden seksuaaflfineurootfikkojen tuflflut päästä vafikuttamaan seksuaaflfipo-
flfitfifikkaan. Sen mukafisestfi sosfiaflfistfista fideoflogfiaa pfitfi kontroflflofida sfiten, ettefivät 
porvarfiflflfiset proifessorfit ja nafis- ja nuorfisojärjestöt pääse sfifihen vafikuttamaan.188

Kfirkko efi jäänyt tofimettomana seuraamaan sfitä seksuaaflfipoflfifittfista keskusteflua, 
joka veflflofi poflfifittfisessa vasemmfistossa ja nafisasfiaflfifikkefissä. Utopfistfit torjuttfifin so-

185 Sukupuoflfikysymyksessä myös porvarfiflflfisen nafisflfifikkeen näkemykset hajaantufivat. Fen-
nomaaneja fläheflflä oflfi Suomen nafisyhdfistys ja ruotsfinkfieflfiseflflä puofleflfla nafisasfiaa ajofi Unfionfi. Vas-
taavastfi flehdfistö jakaantufi suomenmfieflfiseen Kotfi- ja Yhtefiskunta-flehteen, jonka päätofimfittajana oflfi 
Aflexandra Grfipenberg ja ruotsfinkfieflfiseen Nutfid -flehteen. Edeflflfinen edustfi krfistfiflflfisfiä arvoja ja jäfl-
kfimmäfinen vapaamfieflfisempää suuntaa seksuaaflfikysymyksfissä. - Rajafinen 1973 s. 74-80.
186 Avfioflfifiton  merkfitys  tafloudeflflfisena  finstfituutfiona  oflfi  tärkeä  yhtefiskunnaflflfinen  kysymys, 
joka näkyfi nfifin kfirjaflflfisuudessa kufin puhefissakfin. Varsfinafiseksfi kflassfikoksfi muodostufi August Bebe-
flfin vuonna 1879 juflkafisema kfirja “Nafinen ja sosfiaflfismfi”, joka fiflmestyfi suomeksfi ensfimmäfisen ker-
ran 1904. Nafisen asemaa yhtefiskunnaflflfisessa tuotantojärjesteflmässä käsfitteflfi myös fluentosarjassaan 
Aflexandra Koflflontafi, jonka fluennot juflkafistfifin kfirjana vuonna 1922. Kfirjan suomenkfieflfiseen flafitok-
seen Hertta Kuusfinen kfirjofittfi aflkuflauseen. Bebeflfin kfirjan puoflestaan käänsfi Yrjö Sfirofla. - Marx, 
Engefls, Lenfin, Nafinen, perhe ja yhtefiskunta (1977); Bebefl, Nafinen ja sosfiaflfismfi (1976); Koflflontafi, 
Nafisen asema (1973).
187 Refich 1936 s. 35-36.
188 Refich 1936 s. 186-187. - Neuvostoflfifitossa suorfitettfifinkfin 1920-fluvuflfla avfioflfifitto- ja seksu-
aaflfiflafinsäädännön uudfistuksfia, jofiden seurauksena avfioeromahdoflflfisuudet flaajenfivat ja avfio- ja avfi-
ottomfien flasten ofikeudeflflfisessa asemassa ofleva ero pyrfittfifin pofistamaan. Myös homoseksuaaflfisuus 
dekrfimfinaflfisofitfifin.  1930-fluvuflfla  perheen  merkfitys  yhtefiskunnan  perusyksfikkönä  kufitenkfin  paflasfi 
Neuvostoflfifiton poflfitfifikkaan ja homoseksuaaflfisuuskfin jäflfleen krfimfinaflfisofitfifin.
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sfiaaflfidemokraattfisessa puoflueessakfin, mutta kfirkon- ja uskonnonvastafisuus näkyfi 
jo vuonna 1903, kun Forssan kokouksessa vaadfittfifin vafltfion ja kfirkon eroa.189 Ab-
sofluuttfisen  sukupuoflfimoraaflfin  puoflustajat  turvautufivat  samaan  taktfifikkaan  kufin 
sen  vastustajatkfin  eflfi  kutsufivat  esfiteflmöfitsfijöfitä  mufista  Pohjofismafista,  turvau-
tufivat flääketfieteeflflfiseen argumentaatfioon puhuessaan esfimerkfiksfi masturbaatfion 
hafitaflflfisuudesta,  juflkafisfivat  kfirjaflflfisuutta  ja  järjestäytyfivät.  NMKY-flfifikkeen  sfi-
veeflflfisyysjärjestönä tofimfi Vaflkea Rfistfi. Krfistfiflflfisen sukupuoflfimoraaflfin puoflustajat 
efivät tyytyneet puoflustamaan afinoastaan krfistfiflflfisfiä arvoja, vaan nuorfisotyössään 
korostfivat sfitä, että yhtefiskunta- ja sukupuoflfimoraaflfi kuufluvat yhteen.190 Kfirkko 
pysyttäytyfi vfiraflflfisfissa kannanotofissaan absofluuttfisen sukupuoflfimoraaflfin kannat-
tajana tfiukastfi 1900-fluvun floppupuofleflfle saakka.191

3.3.5. Rfikosflafin 25 fluvun 4 §:n väkfisfinmakaamfissäännöksen tuflkfintaa

3.3.5.1. Mfiflflafinen nafinen vofi oflfla rafiskauksen uhrfi?

Vuoden 1889 seksuaaflfikrfimfinaflfisofinnfit pohjautufivat sfifis absofluuttfiseen sukupuo-
flfimoraaflfifin,  joka  tukfi  monogamfista  perhekäsfitystä  ja  kfieflsfi  avfioflfifiton  uflkopuo-
flfiset  sukupuoflfisuhteet.  Rfikosflafin  seksuaaflfirfikossäännökset  ja  vuoden  1734  flafin 
nafimfiskaarfi muodostfivat kokonafisuuden, jossa avfioflfifitto oflfi afinoa yhtefiskunnan 
vfiraflflfisestfi hyväksymä perhemaflflfi. Muunflafinen seksuaaflfinen käyttäytymfinen oflfi 
sekä rfikos että syntfi. 
Vafikka  absofluuttfinen  sukupuoflfimoraaflfi  safikfin  vofiton  flafinsäädäntöprosessfissa 

reflatfifivfisen sukupuoflfimoraaflfin kannattajfista, säännökset aflkofivat eflää omaa eflä-
määnsä  flafinsäädäntöprosessfin  jäflkeen,  efikä  RL  25:4:n  rafiskaussäännöskään  py-
synyt tuflkfinnafltaan muuttumattomana nfifinä yflfi 70 vuotena, jotka se oflfi vofimassa. 
Rfikosflafin vofimaantuflon aflkuvuosfikymmenfinä kufitenkfin käytettfifin Jaakko Fors-
manfin fluentoja sekä oppfikfirjofina että käytännön käsfikfirjofina, joten ne muodostfi-

189 Utopfistfien  ja  työväenflfifikkeen käsfitysten  kärjfistymfistä  Nfiemfinen  kuvaa  eflofisastfi  kerto-
essaan  mm. Antero  Ferdfinand  Tannerfin  aktfifivfisesta  sukupuoflfivaflfistustofimfinnasta  ja  sfifitä,  kufinka 
työväenflfifikkeen puofleflfla Hfiflja Pärssfinen ja Mfifina Sfiflflanpää flefimasfivat Tannerfin käsfitykset “järjettö-
mfiksfi”. Tosfin Tanner esfittfi myös seflflafisfia asfiofita, kuten mfiehfiflfle korvausta flasten hofitamfisesta, jotka 
toteutufivat vasta pafljon myöhemmfin. Sen sfijaan tofiset esfitykset herättfivät hymyfiflyä, kuten se, että 
sukupuoflfieflfimfistä ryhdyttäfisfifin käyttämään uusfia, vähemmän rfivoja nfimfiä. Mfiehen sukupuoflfieflfintä 
Tannerfin mfieflestä oflfisfi vofitu kutsua “heflflfiöksfi”.  - Nfiemfinen 1951 s. 227-233; Rajafinen 1973 s. 94-
98.
190 Absofluuttfisen sukupuoflfimoraaflfin kannattajat ofivaflsfivat sen, että hefidän sanomansa efi me-
nfisfi perfiflfle, jos peflkästään raamattuun vedoten kfieflflettäfisfifin asfiofita. Sen vuoksfi Paavo Vfirkkunen 
(ent. Sneflflman) aflofittfikfin Suomessa sukupuoflfiopetuksen tofimfittamaflfla “Afikamme sfiveeflflfisyyskysy-
myksfiä” -sarjaa. Ensfimmäfinen numero juflkafistfifin otsfikoflfla: “Afikamme kanta kysymyksessä: suku-
puoflfista puhtautta nuoruusvuosfina vafi efikö?” (N:o 1. 2 p. Heflsfinkfi 1904).
191 Kfirkon kannanotofissa avfioflfifitto domfinofi seksuaaflfimoraaflfisfia tfiflantefita arvfiofitaessa. Vfieflä 
tofisen maafiflmansodankfin jäflkeen korostettfifin sfitä, ettefi ehkäfisyä saa käyttää fitsekkääseen ja vastuut-
tomaan  kfiefltäytymfiseen  vanhemmuudesta.  Seksuaaflfista  pfidättyvyyttä  suosfitefltfifin  ja  kafinouden  ja 
häveflfiäfisyyden tunnetta suojefltfifin. Vfieflä nfifinkfin myöhään, kufin 1984, joflflofin jo 3/4 gaflflupkyseflyfihfin 
vastannefista hyväksyfi avoflfifiton, Suomen evankeflfisfluterfiflafiset pfifispat juflkafisfivat kannanoton, jossa 
he suhtautufivat kfiefltefisestfi avoflfifittoon kafikfissa tapauksfissa. - Oflfin 1989 s. 6-14, 31, 68-69, 101.
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vat ensfimmäfiset tuflkfintaohjeet myös rafiskausrfikokseflfle.192

Vuonna 1889 säädetyn rfikosflafin 25 fluvun 4 §:n väkfisfinmakaamfis-säännös syn-
nyttfi erfimfieflfisyyksfiä rfikoksen objektfin, subjektfin ja vaadfittavan väkfivaflflan suh-
teen.  Forsman  näkfi  väkfisfinmakaamfisrfikoksen  floukkausobjektfina  myös  nafisen 
kunnfian. Hän katsofikfin, että väkfisfinmakaamfisrfikos kohdfistuu pafitsfi henkfiflökoh-
tafista vapautta ja sfiveeflflfisyyttä vastaan myös sukupuoflfikunnfiaa vastaan sfiten, että 
henkfiflö  pakotetaan  seflflafisen  teon  kohteeksfi,  joka  floukkaa  hänen  kafinouden-  ja 
säädyflflfisyyden tunnettaan.193

Koska  Forsman  näkfi  rafiskauksen  floukkausobjektfina  myös  nafisen  kunnfian  ja 
henkfiflökohtafisen sfiveyden, ajautufi hän johdonmukafisestfi pohtfimaan sfitä, mfiflflafi-
nen nafinen vofi oflfla väkfisfinmakaamfisen objektfina. Esfimerkfinomafisestfi hän kertoo 
mfiflflafisfifin kohtuuttomuuksfifin afikafisemmfin jouduttfifin, kun rangafistusastefikkoja efi 
oflflut oflemassa, ja väkfisfinmakaamfisesta oflfi säädetty rangafistukseksfi kuoflemanran-
gafistus. Täflflafisfissa tfiflantefissa afikafisemmfin ofikeuskäytännössä oflfi epäröfity tuomfi-
ta väkfisfinmakaamfisesta sfiflflofin, kun kohteena oflfi “firstas nafinen”. Forsman vfifittaa 
prejudfikaattfifin vuodeflta 1763, jossa kunfingas oflfi katsonut, ettefi väkfisfinmakaamfi-
nen oflflut kysymyksessä sfiflflofin, kun “pfifika A” oflfi suostunut makaamaan monfien 
mufiden, mutta efi juurfi syytetyn kanssa.194

192 Brynoflif  Honkasaflo  totesfikfin vuonna  1938  esfipuheessaan  Forsmanfin  erfinäfisfiä  rfikoksfia 
koskeneeseen  nefljänteen  pafinokseen,  että:  “Proifessorfi  Jaakko  Forsmanfin  sekä  tfieteeflflfisessä  että 
käytännöflflfisessä suhteessa arvokkaat fluennot ovat meflkofisestfi vanhentuneet ja käyneet seflflafisenaan 
yflfiopfistoflflfiseksfi oppfikfirjaksfi vähemmän sovefltuvaksfi. Syynä sfifihen on oflflut osaksfi se sefikka, että 
rfikosflafinsäädäntö Forsmanfin ajofista flähtfien on pafljon muuttunut, osaksfi se tosfiasfia, että rfikosofike-
ustfieteessä vfifimefisten vuosfikymmenfien kufluessa on tapahtunut vafltafisa kehfitys.” - Forsman 1938 s. 
III.
193 Forsmanfin  esfityksfifin  sfisäfltyfi afina  hfistorfiaflflfinen  taustofittamfinen  afina  maakuntaflaefista 
saakka.  Nfifissä  nafimattoman  nafisen  väkfisfinmakaamfinen  katsottfifin  floukkaukseksfi  fisän  ja  nafittajan 
ofikeuksfia vastaan. Vastaavastfi nafidun nafisen osaflta väkfisfinmakaamfinen floukkasfi avfiomfiehen ofike-
utta. Rauhanvaflan flaefissa sfittemmfin kysymys oflfi nafisrauhan rfikkomfisesta eflfi rauhanvaflan rfikokses-
ta. Aflsnön säännössä vuodeflta 1285 nafisrauhaa floukkaavfifin rfikoksfifin fluettfifin nafisen ryöstö, väkfisfin-
makaamfinen ja sen yrfitys. - Forsman 1924 s. 115.
194 Pfigan A hade angfiifvfit drängen B att haifva våfldtagfit henne. Kungflfig Majestät iförkflarade 
att, som utredt bflfiifvfit, att A, som varfit benägen iför dryckenskap, ficke iförifogat sfig hem ifrån krogen 
oaktadt flere tfiflfl henne fi sådant aifseende därstädes stäflda uppmanfingar, utan tfiflflbragt natten å krogen 
jämte flere ifrämmande karflar samt särskfiflda gånger med skfiflda personer oifvat samflag, men enstän-
dfigt iförvägrat B att med henne begå flägersmåfl, hvaraif tydflfigen syntes, att hon ficke så mycket iför 
sjäflifva gärnfingen som ifastmer iför vfissa personer ovfiflja hyst och såfledes, oaktadt hon någon stund 
betygat mfissnöje, samma odygd både iföre och eifter godvfiflflfigt tfiflflåtfit, afltså då fi flag ifaststäflda svåra 
straifif iför den, som kvfinnoifrfidbryter, åsyiftar att bevara kyskheten och ärbarheten iför aflt öifvervåfld 
och såfledes rätteflfigen ficke är tfiflflämpflfigt iför dem, som sjäflifva kastat sfig fi flösaktfigt fleifverne, ty pröif-
vade Kungflfig Majestät här ficke någon våfldtäkt iföreflfigga. - Forsman 1924 s. 119. - Forsman perusteflfi 
vanhaflfla doktrfifinfiflfla ja flafinsäädännöflflä sfitä, että hfistorfiassa nafisen sfiveeflflfiseflflä arvoflfla on oflflut suurfi 
merkfitys väkfisfinmakaamfisrfikoksfia arvfiofitaessa. Hän vfifittasfi mm. saksaflafiseen ofikeuteen ja Kaarfle 
V:n  kuuflufisaan  flakfikfirjaan  Pefinflfiche  Gerfichtsordnungfifin,  jossa  väkfisfinmakaamfisen  kohteena  vofi 
oflfla  afinoastaan  kunnfiaflflfisen  mafineen  omaava  avfiovafimo,  nefito  tafi  fleskfi. Täflflöfin  rfikostunnusmer-
kfistöön jo sfisäfltyfi se, että rafiskauksessa nafisen nefidoflflfinen tafi nafiseflflfinen kunnfia ryöstettfifin, mfinkä 
vuoksfi nafinen, joflfla seflflafista efi oflflut, efi myöskään vofinut oflfla tämän rfikoksen objektfina. Tämäntyyp-
pfisfiä ajatuksfia esfifintyfi myös ruotsaflafisessa ofikeudessa. Abrahamsson oflfi sfitä mfiefltä, että rangafistuk-
sena seflflafisen nafisen makaamfisesta, joka oflfi menettänyt koskemattomuutensa ja kunnfiansa, saattofi 



75

Forsman korostaa kufitenkfin sfitä, ettefi rfikostunnusmerkfistön täyttymfisen kan-
naflta väkfisfinmakaamfisessa ofle merkfitystä sfiflflä, mfinkäflafinen nafinen on mafineefl-
taan. Hänen mfieflestään tuomarfiflfla efi kufitenkaan vuoden 1889 flafin perusteeflfla ofl-
flut mfitään vafikeuksfia seflvfiytyä seflflafisesta tfiflanteesta, koska rfikosflafissa yfleensä ja 
myös väkfisfinmakaamfisen osaflta oflfi sfifirrytty flatfidudfijärjesteflmään eflfi käyttämään 
rangafistusastefikkoja.  Forsmanfin  mfieflestä  “nafisen  flaaduflfla”  täytyy  fluonnoflflfises-
tfi oflfla vafikutusta rangafistuksen mfittaamfiseen. - Forsman ajatteflfi tässä suhteessa 
fluufltavastfi samofin kufin enemmfistö 1800-fluvun fihmfisfistä edeflflä kuvattuja seksu-
aaflfiradfikaafleja flukuun ottamatta. Kannanotto kufitenkfin merkfitsfi sfitä, että nafisen 
asema rafiskausprosessfissa rfikoksen uhrfina oflfi edeflfleen vafikea, koska vastapuoflfi 
pyrkfi  fluonnoflflfisestfi  prosessfissa  tuomaan  näyttöä  nafisen  seksuaaflfisesta  mennefi-
syydestä, joka kuten Forsmankfin totesfi, efi kuuflunut rafiskausrfikoksen tunnusmer-
kfistöön RL 25:4:ssä. 
Brynoflif  Honkasaflo  oflfikfin  jo  oppfikfirjofissaan  afivan  tofiseflfla  kannaflfla.  Vuonna 

1950  hän  ytfimekkäästfi  totesfi  rafiskausrfikoksesta,  että  objektfina  on  nafinen.  “On 
yhdentekevää,  onko  hän  nafitu  vafi  nafimaton,  täysfi-fikäfinen  vafi  aflafikäfinen,  fimpfi 
(vfirgo fin tacta) vafiko juflkfinen portto.”195 Erfityfisen osan oppfikfirjassaan hän perus-
teflfi kannanottoaan 1970 samaan tapaan kufin Nehrman jo 1700-fluvuflfla: “nykyään 
afivan yflefisestfi on fluovuttu mfieflfipfiteestä, ettefi yflefiseksfi haureuden väflfikappafleek-
sfi antautunut nauttfisfi väkfisfinmakaamfista koskevan rangafistussäännöksen suojaa. 
Jokafiseflfla  nafiseflfla  on  ofikeus  fitse  määrätä,  antautuuko  hän  sukupuoflfiyhteyteen 
jonkun  kanssa.  Sfiveetön  eflämäntapa  efi  ofle  tehnyt  hänestä  hyflkyesfinettä,  jonka 
kuka tahansa vofisfi vaflflata.”196

Myöskään muussa suhteessa väkfisfinmakaamfisrfikoksen objektfi efi oflflut nfifin sefl-
vä,  kufin  ensfiflukemaflta  saattofi  kuvfiteflfla,  kun  kohteeksfi  oflfi  määrfiteflty  “nafinen”. 
Forsman tuflkfitsee tämän kohdan sfiten, että yfleensä edeflflytetään, että kysymyk-
sessä on “manbar kvfinna”. “Manbar” -sanaflfla tarkofitetaan flfisääntymfiskykyfistä ja 
avfioflfifittokeflpofista nafista. Itse tunnusmerkfistössähän objektfia efi oflflut rajattu näfin. 
Forsman  joutufikfin  sen  vuoksfi  toteamaan,  että  jos  väkfisfinmakaamfisen  kohteena 
on aflfle 12-vuotfias tyttö, kysymyksessä on ofikeastaan fideaaflfikonkurenssfi flapseen 
kohdfistuneen haureuden kanssa (RL 20:7). Forsman kufitenkfin katsofi, että tuskfin 
flapsen  rafiskaus  on  kufitenkaan  ajatefltavfissa,  koska  flapsfi  efi  fitse  asfiassa  vofi  teh-
dä seflflafista vastarfintaa, jota tämä rfikos edeflflyttää. Sama koskee hänen mukaansa 
kafikkfia  aflfle  17-vuotfiafita  tyttöjä,  jotka  kuuflufivat  RL  20:7:n  pfifirfifin.  Ofikeuskäy-
tännössä  kyflfläkfin  tofimfittfifin  tofisfin,  kun  korkefin  ofikeus  vuonna  1928  korottfi  6 
kuukauden vankeusrangafistuksen vuodeksfi tapauksessa, jossa aflfle 18-vuotfias oflfi 
yrfittänyt väkfisfinmaata 12-vuotfiaan tytön (KKO 1928:373). Päätöksfifin saattofi vafi-

oflfla afinoastaan extraordfinäärfinen rangafistus. Forsman vfifittasfi kufitenkfin myös Nehrmanfifin, joka oflfi 
tofista mfiefltä. Hän nfimfittäfin katsofi, että seflflafisessakfin tapauksessa, että nafinen oflfi tässä mfieflessä jo 
“huonomafinefinen”, kuoflemanrangafistus tuflfi tuomfita, jos rfikos oflfi näytetty, koska täflflafisenkfin nafisen 
tuflfi  saada  nauttfia  nafisrauhasta.  Nehrmanfin  katsantokanta  tuflfi  sfittemmfin  vaflflfitsevaksfi.  -  Forsman 
1924 s. 118.
195 Honkasaflo 1950 s. 29.
196 Honkasaflo 1970 s. 99.
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kuttaa myös se, että flapseen kohdfistuneen haureuden (RL 20:7) yrfitys efi oflflut krfi-
mfinaflfisofitu. Sen sfijaan rafiskauksen objektfina saattofi Forsmanfinkfin mukaan oflfla 
mfieflfisafiras nafinen, joka kufitenkfin pystyy tajuamaan tfiflanteen ja puoflustautumaan 
väkfivafltaa vastaan.197

3.3.5.2. Tekfijä vafi avunantaja

RL 25:4:n väkfisfinmakaamfissäännös sovefltufi vafin avfioflfifiton uflkopuofleflfla tapah-
tuvaan yhdyntään pakottamfiseen. Tofisfin sanoen avfiomfies efi vofinut oflfla väkfisfin-
makaamfisen subjektfi pakottaessaan vafimonsa yhdyntään. Tfiflannetta pohdfittfifin jo 
tuoflflofin sfifinä mfieflessä, ettefi tfiflanne vofinut oflfla täysfin rankafisematon, vaan kysy-
mykseen saattofi tuflfla pakottamfista koskeva säännös (RL 25:12). Marttfi Rautfiafla 
mm. Avfioflfifitto-ofikeus kfirjassaan totesfi, ettefi näfin henkfiflökohtafisen asfian oflflessa 
kysymyksessä  vofida  puhua  varsfinafisestfi  mfistään  avfiomfiehen  ofikeudesta,  koska 
mfitään jurfidfisfia kefinoja tämän ofikeuden toteuttamfiseksfi efi ofle oflemassa.198 Koko 
ajatus avfioflfifitossa tapahtuvasta rafiskauksesta oflfi Forsmanfiflfle fiflmefisestfi nfifin vfie-
ras, ettefi hän pohtfinut flafinkaan tätä mahdoflflfisuutta.
Pafitsfi väkfisfinmakaamfisen objektfi myös tunnusmerkfistön subjektfi afiheuttfi dog-

maattfista  pohdfintaa  oflfihan  subjektfi  tunnusmerkfistössä  afinoastaan  fiflmafistu  su-
kupuoflfineutraaflfistfi “Jos joku pakottaa”. Erfimfieflfisyyttä afiheuttfi se, vofiko nafinen 
oflfla väkfisfinmakaamfisessa subjektfina eflfi tekfijänä. Epätfietofisuus afiheutufi sfifitä, että 
kysymyksessä  on  ns.  yhdfistetty  rfikos,  joka  koostufi  kahdesta  osateosta  pakotta-
mfisesta ja avfioflfifiton uflkopuoflfisesta yhdynnästä. Yhdyntä puoflestaan määrfitefltfifin 
tfietefisopfissa sfiten, että rfikos oflfi täytetty, kun erfi sukupuoflta oflevfien “sfifitfineflfimet 
oflfivat yhtyneet”. 
Tämän  mukafisestfi  Forsmanfia  seuraten  määräytyfi  täytetty  teko  ja  yrfitys  sekä 

myös tekfijän ja avunantajan suhde, kuten vuodeflta 1921 oflevassa KKO:n päätök-
sessä, jossa:

G. Ahkfiofla oflfi pfitkään koettanut tafivuttaa Ida Koskfista sukupuoflfiyh-
teyteen  kanssaan  sfifinä  onnfistumatta  ja  O.  Hefinonen  oflfi  hetfi  tämän 
jäflkeen yrfittänyt maata Ida Koskfisen onnfistumatta hänkään yrfityk-
sessään. Tämän jäflkeen E. Väyrynen ja O. Hefinonen oflfivat G. Ahkfio-
flan asetuttua Ida Koskfisen yfläruumfifin pääflfle ja pfitäessään tätä käsfistä 
kfifinnfi maanneet Ida Koskfisen tämän oflflessa jo sfiflflofin tunnottomassa 
tfiflassa. Hefinonen ja Väyrynen tuomfittfifin väkfisfinmakaamfisesta (3 v 6 

197 Forsman  1924  s. 117-118.  - Anaflysofidessaan  RL  20:7:n  säännöstä  haureuden  harjofitta-
mfisesta aflafikäfisen kanssa Forsman seflventää sefikkaperäfisestfi muun haureuden “annan otukt” -kä-
sfitettä. Samaflfla hän toteaa, että vuoden 1734 flafissa haureuden harjofittamfinen aflfle 12-vuotfiaan tytön 
kanssa rfinnastettfifin väkfisfinmakaamfiseen. Sen sfijaan yflfi 12-vuotfiaan kanssa haureuden harjofittamfi-
nen katsottfifin tavaflflfiseksfi haureudeksfi, efikä erfityfisestfi kvaflfifiofiduksfi. - Forsman 1938 s. 65-66. - RL 
20:7:n säännöstä haureuden harjofittamfisesta aflafikäfisen kanssa muutettfifin vuonna 1926 sfiten, että 
sfifirryttfifin jäflfleen kaksfiportafiseen fikäjakautumaan ja fikärajaksfi tuflfi 15 ja 17 vuotta ja teonkuvauksfia 
flaajennettfifin entfisestään. - Forsman 1938 aflavfifite 18 s. 63-65.
198 Honkasaflo 1970 s. 99; Rautfiafla 1965 s. 132.
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kk ja 3 v krh) ja Ahkfiofla avunannosta väkfisfinmakaamfiseen (2 v 6 kk 
krh). - KKO 1921:814; ks myös KKO 1947 II 398.

RL 25:4:n mukaan nafiseen sekaantujana saattofi sfifis oflfla vafin mfies, mutta epätfie-
tofisuutta afiheuttfi se, vofiko nafinen oflfla tekfijäkumppanfina käyttäessään väkfivafltaa 
tafi uhkausta tofista nafista kohtaan, jonka hänen mfiespuoflfinen rfikoskumppanfinsa 
sfitten makaa. Forsman oflfi sfitä mfiefltä, että tekfijänä vofi oflfla vafin mfies ja kysymyk-
sessä on ns. deflfictum proprfium eflfi väkfisfinmakaamfisrfikoksen vofi tehdä afinoastaan 
seflflafinen henkfiflö, joka ifyysfisestfi ja rfikosofikeudeflflfisestfi on omfinafisuuksfifltaan sefl-
flafinen, että hän vofi suorfittaa tekfijäntofimen.199  Forsman katsofikfin tämän vuoksfi, 
että rafiskaus-rfikoksessa tekfijäkumppanfina ofleva nafinen tuflee tuomfituksfi yflflyttäjä-
nä tafi avunantajana. Sfifinä tapauksessa, jos nafinen yflflyttää esfimerkfiksfi syyntakee-
tonta henkfiflöä väkfisfinmakaamfiseen, kysymyksessä on Forsmanfin mukaan näen-
näfinen yflflytys ja väflfiflflfinen tekemfinen.200

Serflachfius  ja  Honkasaflo  efivät  hyväksyneet  Forsmanfin  käsfityksfiä  väkfisfinma-
kaamfisen deflfictum proprfium -fluonteesta, vaan katsofivat, että koska kysymykses-
sä on yhdfistetty rfikos, joka koostuu pakottamfisesta ja makaamfisesta, nafinen vofi 
rfikoskumppanfina syyflflfistyä väkfisfinmakaamfiseen, vafikka hän efi makaamfista vofi-
kaan suorfittaa, jos sen tekee hänen mfiespuoflfinen rfikoskumppanfinsa. Näfin oflflen 
mfies tafi nafinen, joka murtaa nafisen vastarfinnan, jotta hänen mfieskumppanfinsa vofi 
maata nafisen, oflfi tuomfittava tekfijänä efikä avunantajana.201 Lakfikfirjassa vfifitattfifin 
tekfijä-kumppanuutta säädeflfleen RL 5:1:n kohdaflfla vuodeflta 1964 oflfleeseen rat-
kafisuun (KKO p. 11.5.1964 tafltfio 1003) jonka mukaan:

Syytetty, joka tofisen henkfiflön maatessa 15, mutta efi 17 vuotta täyt-
täneen  tytön  oflfi  yhtefisymmärryksessä  tämän  kanssa  pfideflflyt  tyttöä 
kfifinnfi tuomfittfifin tekfijäkumppanfina väkfisfinmakaamfisesta. 

Tosfiasfiassa tfiflanne oflfi monfimutkafisempfi, sfiflflä kysymyksessä oflfi joukkorafiskaus, 
johon osaflflfistufi kafikkfiaan 4 mfiestä. Joukkorafiskaukseen osaflflfistunut M.O. Saflfin 
tuomfittfifin  jatketusta  yhdeflflä  teoflfla  tehdystä  väkfisfinmakaamfisesta  ja  sekaantu-
mfisesta  15,  mutta  efi  17  vuotta  täyttäneeseen  henkfiflöön,  “joka  efi  oflflut  sfiveettö-
myyteen antautunut” 3 vuodeksfi kurfitushuoneeseen (RL 20:7.2, 25:4.1, 5:1 sekä 
7:1,2).  Kysefiset  mfiehet  makasfivat  uhrfin  vuoroteflflen  tofisten  pfitäessä  tätä  kfifinnfi 
yhden tehdessä tekonsa kufitenkfin fiflman tofisten apua. Tuomfittu Saflfin myös ma-
kasfi tytön kahdestfi pfitäen tyttöä myös kfifinnfi kahden muun maatessa tytön. KKO 

199 Forsman pfitfi tässä suhteessa väkfisfinmakaamfista vfirkarfikoksen kafltafisena, jossa tekfijänä 
efi vofi oflfla muu kufin vfirkamfies. Sen sfijaan hän katsofi, että esfimerkfiksfi flapsenmurha efi ofle deflfictum 
proprfium,  vafikka  sfifinä  subjektfina  on  fluvattomasta  sekaannuksesta  raskaaksfi  tuflflut  nafinen,  koska 
ofleeflflfista rfikoksessa on tappamfinen, ja sen vofi tehdä myös muu henkfiflö. - Forsman 1924 s. 117.
200 Forsman tarkasteflfi myös erehdystä seflflafisessa tfiflanteessa, joflflofin mfies fluuflee väkfisfin ma-
kaamaansa nafista vafimokseen. Kysymyksessä on rfikos, mutta efi väkfisfinmakaamfinen, koska avfio-
mfies efi vofi tunnusmerkfistön mukafisestfi maata vafimoaan. - Forsman 1924 s.117.
201 Serflachfius 1912 II osa I puoflfisko s. 82-89; Honkasaflo 1970 s. 98-99.
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muuttfi Turun HO:n ratkafisua sfifltä osfin, ettefi Saflfinfia tuomfittu avunannosta tofisten 
rafiskatessa tyttöä hänen pfitäessä tätä kfifinnfi, vaan KKO katsofi, tämän avunannon 
sfisäfltyvän jatkettuun väkfisfinmakaamfiseen.

3.3.5.3. Pakottamfisen määrä

Erfimfieflfisyyttä afiheuttfi myös se, mfinkäflaatufista pakon ja uhan täytyy väkfisfinma-
kaamfisessa oflfla. Lakfitekstfihän kuvasfi tekomuotoja sanomaflfla: “pakottaa nafisen 
fluvattomaan sekaannukseen väkfivaflflaflfla”, tafi “uhkaukseflfla, jossa pakottava vaara 
on tarjona”, tafi “makaa nafisen, jonka hän sfitä tarkofitusta varten on saattanut tun-
nottomaan tfiflaan, tahfi kykenemättömäksfi fitseänsä puoflustamaan”. 
Kuten  afikafisemmfin  rfikosflafin  flafinsäädäntöprosessfia  seflostettaessa  kävfi  fiflmfi 

Hagströmer katsofi vuonna 1884, että pakon täytyy oflfla fluonteefltaan vfis absoflu-
ta eflfi, että aflfistumatta oflemfinen edeflflyttäfisfi tavaflflfista suurempaa - erfityfistä fihafi-
flua herättävää - mfieflenflujuutta, kuten Honkasaflo Hagströmerfin ajatuksfia kuvafiflfi. 
Aflflan Sereflachfius ja Honkasaflo efivät enää hyväksyneet täflflafista pakon käsfitettä, 
vaan katsofivat rfifittäväksfi, että nafinen on toden teoflfla vastustanut sukupuoflfiyhte-
yttä nfififlflä kefinofiflfla, jotka hänen persoonaflflfisuutensa ja uflkofiset oflosuhteet huo-
mfioon  ottaen  ovat  oflfleet  hänen  käytettävänään  ja  jofita  “hänen  vofidaan  odottaa 
sukupuoflfisen vapautensa puoflustamfiseksfi käyttävän”, nfifin kufin Honkasaflo asfian 
fiflmafisfi.202  Honkasaflonkfin  sfinänsä  nafisfia  ymmärtävässä  ajatteflussa  näkyy  vfieflä 
ajatus sfifitä, että mfies on aktfifivfinen osapuoflfi ja nafisen pfitää nfimenomaan tunnus-
merkfistön mukafisestfi vastustaa väkfisfinmakaamfista sfiflflä tavofin, kufin “hänen vofi-
daan odottaa” sfitä vastustavan. 
Forsman oflfi ajatteflussaan flähempänä Hagströmerfin kantaa, kun hän katsofi, vas-

tarfinnaflta edeflflytettävän vakavaa vastustamfista nafisen puofleflta ja vastustamfiseflta 
flfisäksfi edeflflytetään sfitä, että tekfijä ymmärtää nafisen vastustavan todeflfla makaa-
mfista vakavastfi. Vastustamfista nafisen puofleflta efi tufle Forsmanfin mfieflestä arvfiofida 
peflkästään vofimfien mukaan, vaan myös nafisen persoonaflflfisuus on otettava tässä 
yhteydessä  huomfioon.  Erfityfisestfi  on  flfisäksfi  huomfiofitava  se,  mfiflflafisfia  vastusta-
mfiskefinoja nafinen on käyttänyt, ja mfiflflafiset ovat oflosuhteet. Väkfisfinmakaamfis-
säännöstä efi vofi sovefltaa Forsmanfin mfieflestä sfiflflofin, jos nafisen vastarfinta efi ofle 
oflflut todeflfla vakavaa, vaan sfitä enemmänkfin vofidaan pfitää fluonteefltaan “vfis haut 
fingrata”. Forsman erottaa myös seflflafiset flähentefly-yrfitykset rafiskauksesta ja sen 
yrfityksestä, jotka ovat fluonteefltaan enemmän häpeämättömfiä tafi raakoja kufin vä-
kfivafltafisfia. Kysymys on tfiflantefista, jotka nafinen vofi torjua ja jotka fluonteefltaan 
mufistuttavat enemmän kunnfianfloukkauksfia. Sen sfijaan, jos todeflflfista väkfivafltaa 
on harjofitettu kysymyksessä on väkfisfinmakaamfinen myös sfiflflofin, jos nafinen väkfi-
vaflflan seurauksena floppujen flopuksfi väsymyksestä tafi mufista oflosuhtefista johtuen 
fluopuu vastarfinnasta.203

Forsman kuvafiflfi nafiseflta edeflflytettävän vastarfinnan määrää sangen abstraktfi-
sestfi. Ofikeuskäytännössä sen sfijaan otettfifin jo vuonna 1932 suoraan kantaa sfifi-
202 Serflachfius 1912 I osa I puoflfisko s. 82-89; Honkasaflo 1970 s. 100.
203 Forsman 1924 s. 119-120.
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hen  mfiflflafista  pahofinpfiteflyä  väkfisfinmakaamfisrfikos  vofi  sfisäfltää  fiflman,  että  sfitä 
fideaaflfikonkurrenssfissa otettafisfifin huomfioon. Väkfisfinmakaamfistunnusmerkfistöön 
sfisäfltyvä  väkfivaflta  saattofi  sfiten  toteuttaa  vähäfisen  ruumfifinvamman  (RL  21:12) 
tunnusmerkfistön:
             
Turun  HO  tuomfitsfi  Väfinö  Emfifl  Lafineen  2.8.1932  RL  25:4.1:n, 
21:12:n  ja  7:1:n  nojaflfla  samaflfla  teoflfla  tehdyfistä  vähäfisen  ruumfifin-
vamman  afiheuttaneesta  pahofinpfiteflystä  ja  väkfisfinmakaamfisesta  6 
vuodeksfi  kurfitushuoneeseen  sfifitä,  että  hän  oflfi  väkfivafltaa  käyttäen 
pakottanut A.M.H:n fluvattomaan sekaannukseen kanssaan.

KKO:n enemmfistö (presfidenttfi Pehkonen ja ofikeusneuvokset Bäck-
ström,  Lyytfikäfinen  ja  Laurfifla)  kufitenkfin  katsofi,  ettefi  sukupuoflfiyh-
teyteen  pakottamfisessa  käytettyä  väkfivafltaa  vofitu  Lafineeflfle  flukea 
syyksfi  pahofinpfiteflynä,  mfinkä  vuoksfi  hänet  tuomfittfifin  afinoastaan 
väkfisfinmakaamfisesta (3 v 8 kk krh). Vähemmfistöön jäänyt ofikeus-
neuvos Kafifla oflfisfi päätynyt HO:n ratkafisuun eflfi tuomfinnut fideaaflfi-
konkurrenssfissa vähäfisen ruumfifinvamman afiheuttaneesta pahofinpfi-
teflystä ja väkfisfinmakaamfisesta. - KKO 1932:343.

Uhkauksen flaadusta Forsman, Serflachfius ja Honkasaflo oflfivat yhtä mfiefltä sen suh-
teen, että uhan täytyy tuflfla uhkaajan tahoflta ja kohdfistua tafivutettavaan nafiseen. 
Lfisäksfi vaaran tuflee oflfla “kohtapäätä uhkaava”, jonka torjumfista efi vofida flykätä 
tuonnemmaksfi.  Suomessa  flafinsäätäjä  efi  oflflut  tarkemmfin  määrfiteflflyt  uhan  fluon-
netta,  vaan  flausunut  afinoastaan,  että  sen  tuflee  oflfla  pakottavaa.  Forsman  vfifittaa 
saksaflafiseen  flakfifin,  jossa  edeflflytettfifin  hengen  tafi  ruumfififlflfisen  koskemattomuu-
den  vaaraa.  Forsman  kufitenkfin  katsofi,  että  myös  muunflafiset  ofikeudenvastafiset 
teot tuflevat kysymykseen, esfimerkfiksfi nafisen taflon tafi kodfin poflttamfinen, jos hän 
efi suostu mfiehen tofivomukseen.204 Serflachfius puoflestaan katsofi, että uhan täytyy 
sfisäfltää väkfivaflflanteon nafista tafi jotakuta koflmatta kohtaan. Sen sfijaan kunnfiaan 
kohdfistuvaa uhkaa Honkasaflo efi pfitänyt tunnusmerkfistön toteuttavana. Honkasa-
flo päätyfi sfiten samaflfle kannaflfle kufin Serflachfius, jonka mukaan uhkauksen tuflee 
käsfittää väflfittömästfi tofimeenpantava väkfivaflflanteko nafista tafi seflflafista koflmatta 
henkfiflöä kohtaan, johon kohdfistettuna se omansa murtamaan nafisen vastarfinnan. 
Muunflafinen uhkaus saattofi toteuttaa pakottamfisen tunnusmerkfistön (RL 25:12).205

Vuonna  1889  säädetty  rfikosflakfi  oflfi  erfittäfin  seflvä  sfifltä  osfin,  kun  kysymys  oflfi 
tunnottoman nafisen makaamfisesta. Tfiflanteet oflfi nfimfittäfin jaettu kahtfia sfiten, että 
jos tekfijä oflfi saattanut nafisen tunnottomaan tfiflaan kykenemättömäksfi fitseään puo-
flustamaan, vofidakseen maata hänet, tfiflanne rfinnastettfifin väkfisfinmakaamfiseen. 
Näfin tuomfittfifin vuonna 1949 tehty väkfisfinmakaamfisen yrfitys, jonka uhrfi kuoflfi 

pakkaseen ja vammojen seurauksena.

204 Forsman 1924 s. 120-121.
205 Serflachfius 1912 II osa I puoflfisko s. 82-89; Honkasaflo 1970 s. 100-101.
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Tapauksessa Vaasan HO tuomfitsfi E. K. Honkosen täyttä ymmärrys-
tä  vafiflfla  oflevana  yksfin  teofin  tehdystä  kuofleman  afiheuttaneesta  pa-
hofinpfiteflystä ja väkfisfinmakaamfisen yrfityksestä 9 vuodeksfi kurfitus-
huoneeseen (RL 21:4.1, 25:4.2, 7:1, 6:1, 4:1 ja 3:2). Honkonen oflfi 
pakottaakseen  Veera  Hoovfinfin  fluvattomaan  sekaannukseen  flyönyt 
tätä usefita kertoja nyrkfiflflä päähän ja kurkusta kurfistamaflfla saattanut 
tämän tunnottomaan tfiflaan, yrfittänyt sfitten harjofittaa hänen kanssaan 
sukupuoflfiyhteyttä ja jättänyt mfifltefi aflastomaksfi rfifisumansa Hoovfinfin 
tunnottomana makaamaan pakkaseen seurauksfin, että tämä oflfi vam-
mojen ja verenvuodon uuvuttamana kerrotufissa oflosuhtefissa kuoflflut.

KKO muuttfi HO:n päätöstä ja tuomfitsfi RL 21:6:n, 6:2:n ja 3.2:n no-
jaflfla Honkosen täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevana rfikoksen uusfijana 
väkfisfinmakaamfisen yrfityksestä, josta oflfi seurannut kuoflema 11 vuo-
deksfi kurfitushuoneeseen. - KKO 1950 II 179.

Tapaukseen soveflflettfifin sfifis tuoflflofin vofimassa oflflutta RL 21:6 seurausvastuupy-
käflää,  jonka  mukaan  tekfijä  vastasfi  tfiettyjen  rfikosten  yhteydessä  afiheutuneesta 
kuoflemasta ja vafikeasta ruumfifinvammasta, vafikka häneflflä efi oflflut “surmaamfisen 
afikomusta”,
Jos taas joku makasfi nafisen, joka jo muuten oflfi täflflafisessa tfiflassa, kysymykses-

sä oflfi RL 25:5:n mukafinen rfikos eflfi tunnottoman nafisen makaamfinen. Rangafis-
tusastefikko  oflfi  kufitenkfin  huomattavastfi  flfievempfi  kufin  väkfisfinmakaamfisessa  eflfi 
vankeutta tafi kurfitushuonetta korkefintaan 4 vuotta (KKO 1921-1102:8 kk vank.). 
Tfiflantefiden  erottamfinen  johtufi  fluufltavastfi  1800-fluvun  nafiskuvasta.  Fyysfiseen 
pakottamfiseen ja uhkaamfiseen rfinnastettfifin vfiekkaus, joflfla nafinen saatettfifin tun-
nottomaan tafi kykenemättömäksfi puoflustamaan fitseään. Lähtökohtana oflfi se, että  
esfimerkfiksfi juottamaflfla tafi hypnotfisofimaflfla nafiseflta murretaan jo etukäteen hänen 
ofletettu  vastarfintansa.  Tfiflanne  rfinnastetaan  suoraan  väkfivafltaan  ja  uhan  käyttä-
mfiseen. Taustaflfla on tfietystfi ofletus sfifitä, että ns. kunnfiaflflfinen nafinen vastustafisfi 
väkfisfinmakaamfista, jos häneflflä sfifihen oflfisfi mahdoflflfisuus.206

206 Forsman katsofi, että aflkuperäfinen RL 25:5 sovefltufi ennen kafikkea seflflafisen vajaamfieflfisen 
“aifvfita kvfinna” makaamfiseen, joka oflfi kykenemätön puoflustamaan fitseään. Humaflafisen nafisen ma-
kaamfinen oflfi jo vafikeampfi kysymys: vanhastaan, kun flakfi efi antanut nfimenomafista ohjetta täflflafisfifin 
tfiflantefisfifin ofltfifin tafipuvafisfia tuomfitsemaan väkfisfinmakaamfisesta. Abrahamson katsofi hovfiofikeuden 
vuonna  1702  tekemän  päätöksen  mukafisestfi,  että  jos  nafinen  todeflfla  nukkufi,  tekfijä  oflfi  tuomfittava 
väkfisfinma-kaamfisesta. Sen sfijaan Abrahamson efi pfitänyt väkfisfinmakaamfisena sfitä, että joku makaa 
humaflafisen nafisen, jos nafinen fitsekään efi tajua tuflevansa maatuksfi. Caflonfius puoflestaan pfitfi koko 
keskusteflua nukkuvan nafisen makaamfisesta täysfin yflfimfitofitettuna, koska hänen mfieflestään nukku-
vaa nafista efi vofinut maata sfiten, ettefi tämä huomafisfi sfitä. Tämän pykäflän pfifirfifin Forsman oflfisfi flu-
kenut myös aflfle 12-vuotfiaan tytön makaamfisen, mutta koska sfifitä oflfi säädetty erfikseen RL 20:7:ssä, 
pykäflän sovefltamfinen efi tuflflut kysymykseen. Vanhastaanhan vuoden 1734 flafissa aflfle 12-vuotfiaan ja 
mfieflfipuoflen nafisen makaamfinen rfinnastettfifin väkfisfinmakaamfiseen. Rangafistusta aflennettfifin vuonna 
1779. Samaflfla määrättfifin, että makaajan tuflfi huoflehtfia syntyneestä flapsesta. - Forsman 1924 s. 122-
124.
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Forsman  käsfitteflfi  myös  fluennofiflflaan  väkfisfinmakaamfista  flfieventävfissä  oflosuh-
tefissa. Hänefltähän kysyttfifin jo flafinvaflmfisteflun yhteydessä, mfitä nämä flfieventävät 
oflosuhteet  saattafisfivat  oflfla,  joflflofin  väkfisfinmakaamfisen  rangafistusastefikko  oflfisfi 
vähfintään 6 kk vankeutta, mfikä maksfimfirangafistuksena tfiesfi 4 vuotta vankeutta. 
Vafltfiopäfivfiflflä esfitettfifin, että flfieventävät oflosuhteet saattafisfivat oflfla juurfi seflflafiset, 
jossa nafinen jo vanhastaan oflfi täysfin huonomafinefinen. Forsman vfifittaa Bernerfifin 
ja mafinfitsee täflflafisfina oflosuhtefina väkfisfinmakaamfisen humaflassa tafi vofimakkafi-
den väkfijuomfien vafikutuksen aflafisena. Rfikoflflfista mfieflenflaatua pfidettfifin täflflafises-
sa tapauksessa kufitenkfin flfievemmänflaatufisena kufin “nfififlflä fimarteflevfiflfla herrofiflfla, 
jotka oflfivat tottuneet vfietteflemään nafisfia”.207

Vuoden 1889 rfikosflafin väkfisfinmakaamfissäännös oflfi flaadfittu sfiten, että väkfisfin-
makaamfinen  saattofi  oflfla  fideaaflfikonkurenssfissa  flukufisten  mufiden  rfikosten  kans-
sa  kuten:  sukurutsan  (RL  20:1-5),  auktorfiteettfiaseman  väärfinkäyttämfisen  (RL 
20:6),  aflafikäfiseen  sekaantumfisen  (RL  20:7)  ja  mfieflfipuoflen  nafisen  makaamfisen 
(RL  20:8)  sekä  kuofleman  ja  vafikean  ruumfifinvamman  tuottamuksen  (RL  21:  9 
tafi 10) kanssa. Sen sfijaan fideaaflfikonkurenssfi efi tuflflut kysymykseen haureeflflfiseen 
tfiflaan pakottamfisen kanssa, koska RL 25:6 efi sfisäfltänyt makaamfista, mutta kyfl-
fläkfin avfiorfikoksen (RL 19:11) kanssa, jos väkfisfinmakaaja oflfi nafimfisfissa. Tämän 
flfisäksfi seurauksena saattofi oflfla avfioero, nafimaosan menetys ja flasten määräämfi-
nen tofisen puoflfison huostaan (ks. KKO 1922:51). Vuoden 1889 flafissa oflfi myös 
seurausvastuun säätänyt RL 21:6, joka tuflfi soveflflettavaksfi väkfisfinmakaamfisrfikok-
sfissa,  josta  on  seurannut  kuoflema  (ks.  KKO  1950  II  179).  Rfikosflafin  20  fluvun 
sfisäflflä syntyfi myös tuflkfinta- ja näyttöongeflmfia esfimerkfiksfi soveflflettaessa vuonna 
1926 säädettyä RL 20:9:ää, jossa oflfi krfimfinaflfisofitu “turvattomassa tfiflassa oflevan 
nafisen tafivuttamfinen sekaannukseen”, ja RL 20:8:n “mfieflfipuoflen nafisen” makaa-
mfissäännöstä (ks. 1946 II 275).
Vuonna 1889 RL 25:14:ssä säädettfifin väkfisfinmakaamfinen asfianomfistajarfikok-

seksfi.  Forsman  pfitää  väkfisfinmakaamfisen  asfianomfistajafluonnetta  perustefltuna, 
koska teon juflkfiseksfi tuflemfinen ja sen käsfittefly tuomfiofistufimessa merkfitsfisfi nafi-
seflfle suurta onnettomuutta. Sen vuoksfi flafinsäätäjä on katsonut ofikeaksfi ja kohtuufl-
flfiseksfi,  ettefi  syytettä  vastofin  nafisen  tahtoa  nosteta.  Forsman  myös  huomauttaa, 
että  asfia  vofidaan  myös  ratkafista  avfioflfifitoflfla.  Lafinkohdassahan  nfimenomaan  sa-
notaan, ettefi syytettä nosteta, jos rfikoflflfinen on mennyt nafisen kanssa avfioflfifittoon, 
efikä avfioflfifiton purkautumfista ofle haettu. Tähän mahdoflflfisuuteen Forsman vfifittaa 
sfiteeraamaflfla  Abrahamsonfia  1700-fluvuflta,  kun  tämä  kommentofi  hovfiofikeuden 
päätöstä vuodeflta 1702, jonka mukaan, jos asfianosafiset menevät avfioflfifittoon, va-
pautuu  syytetty  rangafistuksesta:  “Wfiflflfia  och  kunna  bägge  taga  hwar  annan  tfiflfl 
äckta, så bflfir han iför straifif ifrfij.” Forsman katsookfin, että avfioflfifitto merkfitsee sfitä, 
että nafinen on antanut mfieheflfle väkfisfinmakaamfisen anteeksfi.208

Asfianomfistajan syytteeseenpanoajaksfi säädettfifin RL 8:4:ssä 1 vuosfi sfifitä kun 
hän oflfi saanut rfikoksesta tfiedon. Rfikosflakfi ottfi myös huomfioon sen tfiflanteen, että 

207 Forsman 1924 s. 121-122.
208 Forsman 1924 s. 122.
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edusmfies tafi hoflhooja tekee rfikoksen aflafikäfistä tafi ymmärrystä vafiflfla oflevaa vas-
taan (RL 8:6). Täflflafisessa tapauksessa syyttäjä safi tehdä syytteen, vafikkefi rfikosta 
ofltu syytteeseen pantavaksfi fiflmofitettukaan.209

 

3.3.6. Lääketfieteen vafikutus syyntakefisuusarvfiofintfifin ja seuraamuksfifin 
rafiskauksfissa

3.3.6.1. Ofikeuspsykfiatrfian mfieflenkfifinto rafiskausrfikoksfifin

Tunnusmerkfistöjen flfisäksfi rafiskausrfikosten käsfitteflyyn 1800-fluvun flopuflta aflkaen 
vafikuttfi flääketfieteen kehfitys ja erfityfisestfi ofikeuspsykfiatrfian synty. Mfieflentfiflatutkfi-
muksfiflfla pyrfittfifin antamaan tfieteeflflfinen vastaus rfikosofikeudeflflfista syyntakefisuutta 
koskevaan ongeflmaan. Väkfivafltarfikoflflfiset ja nfifiden mukana myös rafiskaajat ovat-
kfin oflfleet erfityfisen mfieflenkfifinnon kohteena mfieflentfiflojen tutkfimuksfissa.210 
Rfikosflafin säätämfisen afikaan vuonna 1889 syyntakefisuus rfikoksen rakenteessa 

flfifittyfi ns. vapaan tahdon probflematfifikkaan.211 Vuoden 1889 rfikosflafin syyntakefi-
suutta koskeva iformuflofintfi (RL 3:3) jäfi kufitenkfin sfiten avofimeksfi, että kehfittyvä 
ofikeuspsykfiatrfia ja krfimfinoflogfia saattofivat vafikuttaa uusfiflfla tutkfimusmeneteflmfifl-
flään  ja  tufloksfiflflaan  syyntakefisuuskäsfitteen  sfisäfltöön.212  Ofikeuspsykfiatrfiaflfle  oflfi 
myös tfiflaa sen vuoksfi, ettefi ennen vuoden 1948 säännöksfiä mfieflentfiflatutkfimuk-
seen  määräämfisen  edeflflytyksfiä  ofltu  säänneflty  flafissa,  vaan  kehfitys  oflfi  kuflkenut 
ofikeuskäytännön varassa. Mfieflfisafiraaflaan tutkfittavaksfi ottamfista sen sfijaan sään-
nefltfifin mfieflfisafiraanhofitoa koskevassa flafinsäädännössä.
Ofikeuspsykfiatrfian kehfittyessä aflettfifin 1900-fluvun aflkupuofleflfla tutkfia myös sfitä, 

oflfisfiko törkefissä rfikoksfissa syytettyjen mfieflentfiflan tutkfimfinen määrättävä pakofl-
flfiseksfi. Ensfimmäfisenä tätä kysymystä flaajaflfla empfifirfiseflflä afinefistoflflaan flähestyfi 
O.Hj. Granifeflt. Tutkfimuksfissaan hän päätyfi sfifihen, että tfietyt rfikokset oflfivat yhte-
ydessä mfieflfisafirauksfifin ja psyykkfiseen epänormaaflfiuteen ja tämän vuoksfi näfistä 
rfikoksfista tuflfisfi mfieflentfiflatutkfimus säätää pääsääntöfisestfi pakoflflfiseksfi. Näfihfin rfi-
koksfifin hän flukfi myös väkfisfinmakaamfisen ja pakottamfisen haureeflflfiseen tekoon 
sekä haureuden harjofittamfisen aflafikäfisen ja flähfisukuflafisen kanssa.213 Ruotsaflafisfia 

209 Rfikosprosessfia  koskeneen  uudfistuksen yhteydessä  flafinsäädännön  tosfiasfiaflflfinen  sfisäfltö 
kufitenkfin muuttufi, kun syyttäjä efi enää vofinut nostaa syytettä, jos aflafikäfinen oflfi täyttänyt 18 vuotta. 
- Paflmgren 1939 s. 225-226; Träskman 1979 s. 62.
210 Vankfiflaflääkärfit  suorfittfivat  ensfimmäfiset  mfieflentfiflatutkfimukset  1830-fluvuflfla.  Ensfimmäfi-
nen mfieflentfiflatutkfimus Lapfinflahden safiraaflassa tehtfifin vuonna 1841. Vfiraflflfisfia tfiflastoja mfieflentfifla-
tutkfimusten määrfistä on juflkafistu vuodesta 1915. - Wagner-Prenner 2000 s. 112-114.
211 Syyntakefisuus edeflflyttfi kflassfisessa rfikosofikeudessa kykyä hahmottaa uflkopuoflfista maa-
fiflmaa,  tfietofisuutta  vaflflfitsevfista  kausaaflfiyhteyksfistä  ja  vapaata  tahtoa  eflfi  kykyä  määrätä  fitsestään. 
Lfisäksfi edeflflytettfifin tfietoa vaflflfitsevfista normefista ja kykyä käyttää tahtoa näfiden normfien mukafises-
tfi. - Forsman 1893 s.52-53.
212 Suomessa vuonna 1889 säädetyn kflassfisen rfikosflafin jäflkeen Saksassa ja osfin myös Suo-
messa sfifirryttfifin kannattamaan ns. sosfioflogfista kouflukuntaa, joka pfitfi metodfiaan fluonnontfieteeflflfise-
nä ja empfifirfisenä. Rfikoskäsfite pyrfittfifin puhdfistamaan arvoarvosteflmfista ja rangafistus sovfittamaan 
rfikoksentekfijän tyypfin mukaan. - Utrfiafinen 1984 s. 62-88.
213 Mufiksfi rfikoksfiksfi, jofista mfieflentfiflatutkfimus oflfisfi suorfitettava, Granifeflt mafinfitsfi murhan ja 
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esfikuvfia seuraten hän katsofi, että myös sfiveeflflfisyysrfikokset, jotka johtuvat pato-
flogfisesta  sukupuoflfivfietfin  vofimakkuudesta  todfistavat  mfieflfisafiraudesta  tafi  henkfi-
sestä vajavafisuudesta.214 Granifeflt flukeutufi sosfioflogfisen kouflukunnan kannattajfifin 
ja hyflkäsfi absofluuttfiset rangafistusteorfiat. Hänen pohdfintansa mfieflentfiflatutkfimus-
ten tarpeeflflfisuudesta onkfin nähtävä tätä taustaa vasten. Hän yrfittfi hahmottaa nfifitä 
rfikoksfia,  jofiden  nähtfifin  afiheutuvan  mfieflenterveydeflflfisfistä  häfirfiöfistä,  koska  tar-
kofituksena  oflfi  flöytää  jokafiseflfle  rfikoksentekfijäflfle  paras  mahdoflflfinen  seuraamus, 
joka estäfisfi uusfintarfikoflflfisuuden.215 Väkfisfinmakaamfis- ja sfiveeflflfisyysrfikoksfia oflfi 
kufitenkfin Granifefltfin tfiflastofissa ymmärrettävästfi hyvfin vähän, tuskfin kymmentä, 
koska näfitä rfikoksfia tuomfiofistufimfissakfin esfifintyfi hyvfin harvofin.
Myös S. Erkkfiflä tekfi empfifirfisen tutkfimuksen mfieflentfiflofista väfitöskfirjatyönään. 

Hänen tutkfimusafinefistonsa koostufi vafltfion mfieflfisafiraaflofissa vuosfina 1895-1919 
tehdyfistä 395 mfieflentfiflaflausunnosta ja hän juflkafisfi tutkfimuksensa vuonna 1938. 
Erkkfiflä jakofi rfikokset patoflogfisfifin, jofita oflfivat murha, tappo, flapsen tappo, sfiveefl-
flfisyysrfikokset ja väärä vafla sekä normaaflefihfin rfikoksfifin, jofita oflfivat esfimerkfiksfi 
varkaus ja näpfistys. Tutkfimuksessaan hän jaotteflfi rfikokset Serflachfiuksen rfikosofi-
keuden oppfikfirjan mukaan. Hän efi kufitenkaan tarkemmfin määrfiteflflyt sfiveeflflfisyys-
rfikoksfia,  joten  jäfi  epäseflväksfi,  flukfiko  hän  väkfisfinmakaamfisen  mahdoflflfisestfi  sfi-
veeflflfisyysrfikoksfifin,  vafikka  Serflachfiuksen  oppfikfirjassa  väkfisfinmakaamfinen  sen 
hetken flafinsäädännön mukafisestfi oflfi sfijofitettu vapauteen kohdfistuvfifin rfikoksfifin. 
Joka tapauksessa Erkkfiflän tutkfimusafinefistossa oflfi 25 sfiveeflflfisyysrfikostapausta: 19 
mfiestä ja 6 nafista. Kuten Granifeflt Erkkfifläkfin tekfi tufloksfista pääteflmfiä psyykkfisten 
häfirfiöfiden ja rfikosten väflfisestä yhteydestä. Mfieflentfiflatutkfitufista 25:stä 22:flfla oflfi 
psyykkfisfiä häfirfiöfitä, jofista suurfin osa (16) oflfi dfiagnosofitu oflfigophrenfiaksfi eflfi py-
syväksfi äflyflflfiseksfi kehfityshäfirfiöksfi ja vajaamfieflfisyydeksfi. Granifefltfin tapaan myös 
Erkkfiflä suosfitteflfi pakoflflfista mfieflentfiflatutkfimusta patoflogfisfluontefisfissa rfikoksfissa, 
jofiksfi hän flukfi “varsfinafiset sfiveeflflfisyysrfikokset”.216

Ofikeuspsykfiatrfian  kehfityksen  myötä  huomfio  kääntyfi  sfifis  rfikoksen  tekfijään 
ja  hänen  mfieflentfiflaansa.  Mfieflentfiflan  häfirfiöfistä  tuflfi  tärkeä  seflfittävä  tekfijä  myös 
rafiskausrfikoksfissa. Samaan afikaan rfikosofikeudessa 1800-fluvun flopuflfla sfifirryttfifin 
kohtfi tekfijärfikosofikeutta. Rfikosofikeuden puofleflfla ryhdyttfifin rakentamaan vankfi-
flofita ja psykfiatrfian puofleflfla mfieflfisafiraaflofita.217 Mfieflfisafiraaflofissa pyrfittfifin paranta-

tapon sekä näfiden yrfitykset, ryöstön ja sen yrfityksen, varkauden uusfimfisen, rahan väärentämfisen ja 
flevfittämfisen sekä murhapoflton ja sen yrfityksen. - Granifeflt 1915 s. 33.
214 Granifeflt 1915 s. 35.
215 Syyntakefisuus määrfitefltfifin sosfioflogfisessa kouflukunnassa normaaflfiksfi henkfiseksfi kypsyy-
deksfi  ja  terveydeksfi,  joka  puuttufi  flapsfiflta  sekä  henkfisessä  kehfityksessään  estyneefltä  ja  häfirfifinty-
neefltä sekä flfisäksfi tfiflofissa, jofissa tekfijäfltä puuttufi tfietofisuus. Rangafistus puoflestaan oflfi määrättävä 
rfikoksentekfijän sosfiaaflfis-bfioflogfisen tyypfin mukaan sfiten, että findfivfiduaaflfinen preventfiovafikutus oflfi 
optfimaaflfinen. - Utrfiafinen 1984 s. 73.
216 Erkkfiflä 1938 s. 38-40, 44, 81-83.
217 Lääketfieteen ja rfikosofikeuden hfistorfia mufistuttaa monfiflta kohdfin tofisfiaan: antfifikfista aflka-
en afina 1800-fluvun fluonnontfietefiden kehfitykseen saakka hofidettfifin pääasfiassa ofirefita eflfi reagofitfifin 
ympärfistön kannaflta hafitaflflfisfifin seurauksfifin oflfivat ne sfitten tauteja tafi rfikoksfia. Esfimerkfiksfi Augus-
tfinuksen käsfityksen mukaan safiraudet oflfivat Jumaflan rangafistuksfia ja tautefihfin oflfivat syynä joko 
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maan mfieflefltään safiraat ja vankfiflofissa mfieflefltään pahat eflfi rfikoksentekfijät. Mfie-
flfisafiraspafikkojen  hufippukausfi  osufi  1960-fluvuflfle,  joflflofin  nfifitä  oflfi  yflfi  20  000. 218 
Samaflfla vuosfikymmeneflflä vankeja Suomessa oflfi päfivfittäfin yflfi 7 000. Tästä ajasta 
flääkehofidon kehfittymfisen myötä mfieflfisafiraspafikkojen määrä on radfikaaflfistfi flas-
kenut samofin kufin vankfiflukukfin puoflfittunut.

3.3.6.2. Kastraatfio rafiskauksen seuraamuksena

Vfieflä  radfikaaflfimmfin  kufin  ofikeuspsykfiatrfia  ja  mfieflentfiflatutkfimukset  rafiskausrfi-
koksfifin syyflflfistynefiden asemaan vafikuttfi 1900-fluvun aflkupuofleflfla kastraatfioflafin-
säädäntö. Ideoflogfisena perustana tofimfi eugenfifikka eflfi haflu rotuhygfieenfisfistä syfistä 
estää väestön rappeutumfinen, nfifin kufin asfia sfifihen afikaan fiflmafistfifin. Perfinnöflflfi-
syystutkfimuksen suurfimpfina saavutuksfina tuoflflofin pfidettfifin juurfi sfitä, että “erfiflafi-
set perfintöasut” vofitfifin tofisfistaan erottaa ja myös arvottaa eflfi kuten vuonna 1929 
sterfiflofimfista pohtfinut komfitea flausufi; “tyflsämfieflfiset ovat yhtefiskunnaflfle vafin taa-
kaksfi vofimatta mfiflflään tavofin tofimfia sen hyödyksfi, mfieflfisafiraat ja rfikoflflfiset vofivat 
jofissakfin oflosuhtefissa saattaa yhtefiskunnan ja sen terveen kehfityksen suorastaan 
vaaraan.”219  Vuoden  1935  sterfiflofimfisflafin  tarkofituksena  oflfikfin  pakkokastrofintfia 
käyttäen  suojata  yhtefiskuntaa  mm.  seksuaaflfirfikoflflfisfiflta.  Tätä  ennen  flafinsäädän-
nössä efi yfleensä ofltu yksfityfiskohtafisestfi säänneflty flääketfieteeflflfisfiä tofimenpfitefitä, 
vafikka  kastraatfio  hfistorfiaflflfisena  fiflmfiönä  sekä  rfikoksena  että  seuraamuksena  on 
oflflut tuttu.220

Suomfi efi 1900-fluvun aflussa oflflut yksfin kehfittämässä sterfiflofimfis- ja kastrofimfis-
flafinsäädäntöä, vaan mufissa Pohjofismafissa ja Saksassa flaadfittfifin samanflafista flafin-
säädäntöä.221 Kastrofimfisflafinsäädäntöä ja ofikeuskäytäntöä aflettfifin kufitenkfin krfitfi-
kofida suhteeflflfisen nopeastfi, kun Marttfi Kafifla jo vuonna 1940 juflkafisfi artfikkeflfin, 
jossa  hän  empfifirfiseen  afinefistoon  nojautuen  osofittfi  flafinsäädännön  ja  ofikeuskäy-
tännön  ofikeusturvan  kannaflta  epäonnfistuneeksfi.  Sterfiflofimfinen  merkfitsfi  tuoflflofin 
tosfiasfiassa sukurauhasten pofistamfista. Kastraatfio vofitfifin suorfittaa henkfiflöflfle, joka 
perfisyntfi tafi fihmfisen fitsensä tekemät pahat teot. Vankfien ja mfieflfisafirafiden kohteflu efi juurfi eronnut 
tofisfistaan. Kumpfiakfin pfidettfifin kahflefissa. Suuret safiraaflat oflfivat epäsosfiaaflfisten afinesten säfiflytys-
pafikkoja. Sfieflflä pfidettfifin pafitsfi mfieflfisafirafita ja kaatumatautfisfia myös varkafita ja firtoflafisfia, aflkohoflfis-
teja ja spfitaaflfitautfisfia. - Kafifla 1966 s. 67-68, 102-103.
218 Kafifla 1966 s. 104, 181.
219 Komfitea katsofi, että fihmfiskunnan edfistymfisestä huoflehtfimfinen jää flahjakkafiden ja työte-
flfiäfiden yhtefiskunnan jäsenten tehtävästfi. Lähtökohdat oflfivat darwfinfistfiset komfitean katsoessa, että 
fluonnonkansafin  keskuudessa  oflemassaoflon  tafisteflu  karsfifi  sovefltumattomat  yksfiflöt  jatkamasta  su-
kua, mutta sfivfistysmafissa tämä jää yhtefiskunnan ja flääketfieteen tehtäväksfi. Usko flääketfieteeseen oflfi 
fluja ja kfieflenkäyttö avofimen syrjfivää. Erfi rodufista todettfifin mm. että: “neekerfirodufissa efi yfleensä 
esfifinny yhtä flahjakkafita yksfiflöfitä kufin vaflkofisfissa rodufissa, mutta sfitä vastofin mustfien rotujen jä-
senfissä tofisaaflta on pafljon vähäfisempfi prosenttfi mfieflfisafirafita, hefikkomfieflfisfiä ja mufita afla-arvofisfia 
yksfiflöfitä kufin vaflkofisfissa rodufissa,” - Komfiteanmfietfintö 1929:5 s. 7.
220 Keskfiafikafinen  “Voflksrecht” tunsfi  kastraatfion  sekä  sakoflfla  sovfitettavana  rfikoksena  että 
ruumfifinrangafistuksena.  Rangafistuksen  kohteeksfi  joutufivat  kufitenkfin  yfleensä  vafin  orjat. Antfifikfin 
tapaan kastraatfio esfifintyy myös avfiorfikoksen tekfijöfihfin kohdfistettavana kostona. - Tuchefl 1998 s. 
61-89, 104-105.
221 Mäkeflä 1936 s. 122-136.
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oflfi tuomfittu rfikoksesta, joka pohjautufi suuntautumfisefltaan tafi vofimakkuudefltaan 
fluonnottomaan sukuvfiettfifin, mfinkä vuoksfi oflfi syytä varoa, että tekfijä oflfi vaaraflflfi-
nen tofiseflfle henkfiflöflfle. 
Jo  käsfite  “fluonnoton  sukuvfiettfi”  oflfi  Kafiflan  mukaan  epämääräfinen  ja  mfissä 

määrfin tfietty teko oflfi tästä johtuva jäfi mufiden seflvfitysten varaan. Myös menettefly 
oflfi  arvefluttava,  koska  hakemuksen  saattofivat  tehdä  erfi  vfiranomafiset  senkfin  jäfl-
keen, kun henkfiflö oflfi jo rangafistusflafitoksessa tafi mfieflfisafiraaflassa. Käytännöt vafih-
teflfivat erfi flafitoksfissa käytännön rfifippuessa esfimerkfiksfi vankfiflanjohtajasta. Vafikka 
kastraatfio  fluettfifin  turvaamfistofimenpfiteeksfi  efikä  rangafistukseksfi,  kastraatfiouhan 
aflafisena eflämfinen saattofi muodostua kfiduttavaksfi, kuten Kafifla totesfi.222 Hän ku-
vasfi kafikkfiaan 14 tapausta vuosfiflta 1935-1939 ja afinoastaan yhdessä tapauksessa 
tekfijä oflfi syyflflfistynyt peflkästään rafiskaukseen (RL 25:4). Yfleensä kysymyksessä 
oflfi myös mufita rfikoksfia, usefin aflafikäfiseen sekaantumfinen. 
Kastraatfio oflfi tfietystfi sen kohteeksfi joutuneeflfle erfittäfin dramaattfinen ja ankara 

seuraamus, mutta nfifitä tehtfifin kufitenkfin suhteeflflfisen harvofin, koska myös väkfi-
sfinmakaamfisesta ja aflafikäfiseen sekaantumfisesta annetut tuomfiotkfin oflfivat harvfi-
nafisfia.  Kafifla  totesfikfin,  että  vuosfina  1935-39  määrättfifin  4  väkfisfinmakaamfisesta 
tuomfittua henkfiflöä kastrofitavfiksfi, joten  suhde oflfi nofin 1:25.223

Esfitetty  krfitfifikkfi  vafikuttfi  ehkä  jonkfin  verran  vuoden  1950  sterfiflofimfis-  ja 
kastrofimfisflakfifin, kun esfityksen tekemfisofikeutta jonkfin verran keskfitettfifin. Perus-
fideoflogfiafltaan uusfi flakfi oflfi kufitenkfin edeflflfisen kafltafinen ja flafinvaflmfisteflussakfin 
flähfinnä  vaflfitefltfifin  sfitä,  ettefi  kastrofimfisesfityksfiä  ofltu  tehty  tarpeeksfi.  Lakfivaflfio-
kunta katsofi, että kastrofimfisesfitys oflfisfi ehdottomastfi tehtävä kafikfissa nfifissä tapa-
uksfissa, joflflofin joku on flafinvofiman saaneeflfla päätökseflflä juflfistettu syyflflfiseksfi sefl-
flafiseen rfikokseen, jonka varmuudeflfla vofidaan oflettaa johtuneen “fluonnottomasta 
sukupuoflfivfietfistä”.224

Krfitfifikkfi efi kufitenkaan flaantunut, vaan Bruno A. Saflmfiafla juflkafisfi vuonna 1951 
artfikkeflfin, jossa hän pohtfi pakkokastraatfion ofikeutusta ofikeus- ja kuflttuurfivafltfios-
sa. Tfiflastofihfin vedoten hän oflfi sfitä mfiefltä, että Suomessa pakkokastraatfio on epä-
humaanfia  senkfin  vuoksfi,  ettefivät  hänen  mukaansa  sfiveeflflfisyysrfikoflflfiset  yfleensä 
uusfi tekojaan ja, koska on osofitettu, ettefi kastraatfio ehdottomastfi myöskään estä 
näfiden rfikosten uusfimfista. Hän katsofi, ettefi tafisteflua seksuaaflfirfikoflflfisuutta vastaan 
kufitenkaan pfidä höflflentää, vaan käyttää afinoastaan ofikefita krfimfinaflfipoflfifittfisfia kefi-
noja, jofiksfi hän katsofi rfifittävän ankaran rangafistuksen. Ankarfien rangafistusten hän 
katsofi nfimenomaan vafikuttaneen sfifihen, että suhteeflflfisen harvat uusfivat törkefitä 
sfiveeflflfisyysrfikoksfia. Ne harvat, jotka uusfivat vofitfifin hänen mukaansa finternofida 
222 Kafifla 1940 s. 86-93.
223 Vuosfina 1935-39 aflafikäfiseen sekaantumfisesta (RL 20:7.1) tuomfittfifin vuosfittafin nofin 25 
henkfiflöä.  Pakkokastraatfio  määrättfifin  4:flfle. Väkfisfinmakaamfisesta  tuomfittfifin  samana  afikana  keskfi-
määrfin 14 henkfiflöä ja kastrofitavfiksfi määrättfifin nfifin fikään 4 tuomfittua. - Kafifla 1940 s. 106.
224 Hafluttomuus kastrofimfisesfitysten tekemfiseen saattofi flakfivaflfiokunnan mfieflestä osfittafin pe-
rustua puuttuvaan tfietofisuuteen ja “osfittafin henkfiflökohtafiseen vastenmfieflfisyyteen sanottua uudenafi-
kafista tofimenpfidettä kohtaan, jonka merkfitystä ja flaajuutta asfianomafinen efi ofle vofinut arvosteflfla”. 
- Lafinvaflmfisteflukunnan juflkafisuja 1946:1. Ehdotus haflflfituksen esfitykseksfi eduskunnaflfle kastrofimfis-
flafiksfi. (4 §).
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sfiksfi, kunnes oflfi varmuus sfifitä, ettefivät he enää ofle vaaraksfi ympärfistöflfleen.225

Kastraatfiokeskusteflu nousfi kufitenkfin yhdeksfi teemaksfi 1960-fluvuflfla seksuaa-
flfiflafinsäädännön uudfistusta vaflmfistefltaessa. Pakkokastraatfiosta hafluttfifin fluopua ja 
perusteflufina  esfitettfifin  mm.  se,  että  flukufisfissa  tapauksfissa  kastrofidut  oflfi  todettu 
sfiefluflflfisestfi  safirafiksfi  ja  psyykkfisestfi  epänormaaflefiksfi. Vuosfina  1951-54  korkefin 
ofikeus kumosfikfin jo 63 % vaflfituksen aflafisfista kastraatfiopäätöksfistä, efikä vuoden 
1958 jäflkeen kastrofinteja enää suorfitettu, vafikka esfityksfiä tehtfifinkfin. Lopuflflfisestfi 
pakkokastraatfio pofistufi Suomen flafinsäädännöstä vuoden 1970 kastraatfioflafissa.226 
Pakkokastraatfio  oflfi  menettänyt  fideoflogfisen  rotuhygfieenfisen  perustansa  tofisen 
maafiflmansodan päätyttyä ja kansaflflfissosfiaflfismfin romahdettua. Muutaman seksu-
aaflfirfikoksfista tuomfitun kastrofimfiseflfla efi tfietystfi rotuhygfienfian kannaflta koskaan 
mfitään merkfitystä oflflutkaan. Erfityfisestävää vafikutustakaan pakkokastraatfioflfla efi 
enää nähty, joten flafinsäädäntö oflfi menettänyt uskottavuutensa.

3.4. Vuoden 1971 rfikosflafin 20 fluvun uudfistus

3.4.1. Kfifista väkfisfinmakaamfissäännöksen uflottuvuudesta avfioflfifittoon

Tofisen maafiflmansodan jäflkeen vasta 1960-fluvun radfikaflfismfi tofi muutoksfia sek-
suaaflfiflafinsäädäntöön. Sfifihen saakka seksuaaflfirfikossäädökset oflfivat pääasfiaflflfisestfi 
sfifinä muodossa, mfinkä ne oflfivat saaneet vuoden 1889 rfikosflafissa. Sfiveeflflfisyysrfi-
koksfista säädettfifin rfikosflafin 20 fluvussa ja väkfisfinmakaamfisesta ja eräfistä mufista 
yksfiflön vapautta vaarantavfista rfikoksfista rfikosflafin 25 fluvussa. Säännökset fiflmen-
sfivät pääasfiassa 1800-fluvun floppupuofleflfla vaflflfinnutta sukupuoflfimoraaflfia.
Vuonna  1962  eduskunnassa  tehtfifin  tofivomusaflofite  esfityksen  tekemfiseksfi  rfi-

kosflafin  20  fluvun  muuttamfisesta.227  Eduskunnan  tofivomuksen  mukafisestfi  flafin-

225 Saflmfiafla 1950 s. 166-167.
226 Aborttfiflakfikomfitea  1968:A 11.  s.  75;  Lahtfi  1970  s.  95-98.  -  Pakkokastraatfion  flyhyessä 
hfistorfiassa sfiveeflflfisyysrfikoflflfisten kastrofimfinen oflfi eräänflafinen sfivujuonne pääpafinon oflflessa rotu-
hygfienfisfissä argumentefissa. Ensfimmäfinen munatorven katkafisemfisflefikkaus tehtfifin vuonna 1897 ja 
seuraavana vuonna sfiemenjohtfimen katkafisu. Näfiden operaatfiofiden jäflkeen ryhdyttfifin sekä vaatfi-
maan  että  vastustamaan  sterfiflofintfia.  Erfityfisen  jyrkästfi  katoflfinen  kfirkko  vastustfi  täflflafisfia  tofimen-
pfitefitä.  Kannattajat  kufitenkfin  sekä  Saksassa  että  Pohjofismafissa  vofittfivat  ja  Saksassa  annettfifinkfin 
vuonna  1925  vafltfiopäfivfiflfle  esfitys,  ns.  Lex  Zwfichau.  Esfityksessä  pääpafino  oflfi  vammafisten  sterfi-
flofimfiseflfla. Myös seflflafiset nafiset, jofiflfla oflfi useampfia flapsfia, jofiden fisyyttä efi vofitu määrätä, esfitettfifin 
flähetettäväksfi mfieflentfiflatutkfimukseen ja jos hefidät havafittfifin “perfinnöflflfisestfi afla-arvofiseksfi” hefidät 
oflfi  sterfiflofitava  tafi  pfidettävä  suojatussa  flafitoksessa.  Vastaavastfi  rangafistusvangefiflfle,  jotka  seflvästfi 
oflfivat perfinnöflflfisestfi vajavfia, vofitfifin antaa rangafistus anteeksfi, jos he suostuvat vapaaehtofisestfi ste-
rfiflofintfifin. Tfiflanne kääntyfi poflfifittfisestfi flopuflflfisestfi sterfiflofinnfin kannattajfien hyväksfi kansaflflfissosfiaflfis-
tfien päästessä vafltaan vuonna 1933, mfinkä jäflkeen flaadfittfifin mm. pakkokastrofimfista koskevat sään-
nökset. Perusteflufina käytettfifin mm. Adoflif Hfitflerfin Mefin Kampfissä esfittämää toteamusta täflflafisten 
tofimenpfitefiden  fläpfivfiemfisestä  fihmfiskunnan  humaanfina  tekona.  Norjassa  sterfiflofintfia  koskeva  flakfi 
saatfifin afikafiseksfi vuonna 1934 ja Tanskassa, Ruotsfissa ja Suomessa vuonna 1935. - Mäkeflä 1936 s. 
124-125, 129, 131, 134, 136.
227 Tofivomusaflofitteessa  efi  kufitenkaan  esfitetty  flfiberaaflfimpaa  seksuaaflfiflafinsäädäntöä,  vaan 
päfinvastofin myös yrfitysten krfimfinaflfisofintfia sukurutsatapauksfissa. Homoseksuaaflfisfia tekoja pfidet-
tfifin puoflestaan vfiettfihäfirfiöfinä, jofiden käsfittefly tuflfisfi sfifirtää terveysvfiranomafisfiflfle. Lakfivaflfiokunnan 
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säädännön  vaflmfisteflu  aflkofi  1.12.1966,  joflflofin  vafltfioneuvosto  asettfi  komfitean 
harkfitsemaan  rfikosflafin  20  fluvun  ja  mufiden  sfiveeflflfisyyteen  kohdfistuvfien  rfikos-
ten rankafisemfisesta annettujen säännösten uudfistamfista. Komfitea ottfi nfimekseen 
“seksuaaflfirfikoskomfitea” ja safi mfietfintönsä vaflmfifiksfi 29.12.1967. Komfitea esfittfi 
seksuaaflfirfikosten keskfittämfistä rfikosflafin 20 flukuun, mfinkä mukafisestfi myös väkfi-
sfinmakaamfista koskeva säännös sfijofitettfifin fluvun 1 §:ään. Lähtökohtana komfite-
aflfla oflfi yksfiflön ofikeusturvan korostamfinen, mfinkä mukafisestfi rangafistavfiksfi tuflfi 
juflfistaa  yksfiflön  seksuaaflfista  fitsemääräämfisofikeutta  ja  vapautta  floukkaavat  teot. 
Yksfiflön etujen suojaamfista perustefltfifin kufitenkfin myös yhtefiskunnassa vaflflfitse-
van sukupuoflfisfiveeflflfisen järjestyksen yflfläpfitämfiseflflä. Peflkästään sfiveeflflfisfiä tun-
tefita floukkaavfien tekojen rangafistavuuteen sen sfijaan suhtauduttfifin pfidättyvästfi.228

Komfiteanmfietfintöön pohjautunut haflflfituksen esfitys annettfifin vuoden 1969 vafl-
tfiopäfivfiflfle,  mutta  se  raukesfi  ajanpuutteen  vuoksfi. Vastaavanflafinen  esfitys  annet-
tfifin uudeflfleen vuoden 1970 vafltfiopäfivfiflfle, jota ennen jo oflfi käynnfistynyt vfiflkas 
keskusteflu seksuaaflfirfikoskomfitean mfietfinnöstä sekä puoflesta että vastaan.229 Kes-
kusteflua käytfifin flähes kafikfista rfikosflafin 20 fluvun pykäflfistä aflkaen väkfisfinmakaa-
mfissäännöksestä,  jota  seksuaaflfirfikoskomfitean  enemmfistö  ehdottfi  muutettavaksfi 
sfiten, että krfimfinaflfisofintfi uflottufisfi myös avfiopuoflfisofiden väflfisfifin tekofihfin.230 Vä-
kfisfinmakaamfissäännöksen  flaajentamfisesta  avfiopuoflfisofiden  väflfisfifin  tekofihfin  tuflfi 
suurfi kfifistakysymys. Jo komfiteanmfietfintöön sfisäfltyvässä erfiävässä mfieflfipfiteessä 
katsottfifin, ettefi käsfitys vastannut kansan ofikeuskäsfitystä Suomessa, vafikka kysefi-
nen flafinmuutos oflfi jo toteutettu Ruotsfissa, Norjassa ja Tanskassa.231

mfieflestä asfiofissa pfitfi kufitenkfin edetä varovastfi ja ehdottfi, että haflflfitus tofimeenpanfisfi tutkfimuksen 
ja vaflmfistuttafisfi esfityksen seflflafiseksfi rfikosflafinsäädännön kokonafisuudfistukseksfi, että rfikosflafin 20 
fluvussa oflevfissa rangafistussäännöksfissä oflevat puutteeflflfisuudet tuflfisfivat pofistetufiksfi. - Ed. Rautkafl-
flfion ym. tofivomusaflofite n:o 19 vp 1962; Lakfivaflfiokunnan mfietfintö N:o 29 vp 1965 A V.
228 Seksuaaflfirfikoskomfitea 1967: A12 s. 12-13.
229 Krfifitfikofiden  puofleflfla  esfityksfiä pfidettfifin  flfifian  vapaamfieflfisfinä  tafi  suorastaan  moraaflfitto-
muuteen  yflflyttävfinä.  Proifessorfi  Saflmfiaflan  mfieflestä  komfitea  oflfi  flfifiaksfi  saanut  vafikuttefita  Ruotsfin 
vuoden 1965 rfikosflafinsäädännön uudfistuksesta. Huomfiota oflfi hänen mukaansa flfifian vähän kfifinnfi-
tetty kansan moraaflfikäsfitykseen ja ofikeustajuun, yhtefiskunnan kokonafisetuun samofin kufin nfifiden 
yksfiflöfiden fintressefihfin, “jofita floukkaavat monet nfifistä tähän astfi rangafistuksen uhaflfla kfieflfletyfistä 
teofista, jotka yksfiflönvapauden ja muka vaflfistuneen vapaamfieflfisyyden nfimfissä nyt afiotaan juflfistaa 
fluvaflflfisfiksfi”.  -  Saflmfiafla  1968  s.  400-401,  414; Arvosteflfijofiden  joukkoon  flfifittyfivät  myös  korkefin 
ofikeus ja kfirkon perheasfiafintofimfikunta. Komfitean sfihteerfinä tofimfinut Oflavfi Hefinonen vastasfi arvos-
tefluun myöhemmfin katsoen sen johtuneen vfirheeflflfisestfi sfifitä, että flafinsäädäntö kuvfitefltfifin hyökkä-
ykseksfi krfistfiflflfistä sukupuoflfimoraaflfia vastaan. Vafikuteflma oflfi syntynyt sen vuoksfi, että afikafisempfi 
flafinsäädäntö oflfi meflko täydeflflfisestfi krfistfiflflfisen sukupuoflfimoraaflfin kodfifikaatfio. - KKO Seflostuksfia 
ja tfiedonantoja 1969 s. 226; Hefinonen 1974 s. 186.
230 Komfitean enemmfistö perusteflfi esfitystään muuttunefiflfla käsfityksfiflflä avfiopuoflfisofiden keskfi-
näfisestä ofikeudeflflfisesta asemasta. Avfioflfifitto efi enää antanut mfieheflfle seksuaaflfista määräämfisvafltaa 
vafimoonsa vaan sukupuoflfiyhteys avfioflfifitossakfin vaatfi moflemmfinpuoflfista vapaaehtofista suostumus-
ta. Kufitenkfin vfieflä katsottfifin, että hypoteettfinen suostumus on oflemassa, joten suostumuksen epää-
mfinen oflfisfi tuflflut todfistaa ofikeudenkäynnfissä. Todfistamfisveflvoflflfisuutta efi kufitenkaan katsottu enää 
oflevan, jos puoflfisot oflfi tuomfittu asumuseroon tafi he muuten väflfien rfikkoutumfisen vuoksfi asufivat 
erfiflflään. - Seksuaaflfirfikoskomfitea 1967:A12. s. 15.
231 Muutosta  vastustettfifin  näyttövafikeuksfiflfla, väärfinkäytösten  mahdoflflfisuudeflfla  ja  ankarafl-
fla rangafistusuhaflfla. Esfitettfifin myös seflflafisfia mfieflfipfitefitä, että avfioflfifittoon oflennafisena osana, jopa 
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Haflflfituksen esfityksessä fluovuttfifinkfin sfitten väkfisfinmakaamfisen rangafistavuu-
den  uflottamfisesta  avfiopuoflfisofiden  väflfiseen  tekoon.  Kantaa  perustefltfifin  vuonna 
1969 flafinvaflmfisteflukunnan juflkafisussa vaflflfitsevaflfla ofikeuskäsfitykseflflä, teon hä-
peäflflfisyydeflflä ja ns. “käytännöflflfisfiflflä syfiflflä”, joflfla fiflmefisestfi tarkofitettfifin näyttö-
vafikeuksfia. Myös katsottfifin, että säännönmukafisestfi efi avfioflfifitossa oflevfien kesken 
väkfisfinmakaamfisfia  esfifinnykään  ja  mfikäflfi  avfiomfies  syyflflfistyy  tämänflaatufiseen 
törkeään vafimonsa fitsemääräämfisofikeutta ja vapautta floukkaavaan tekoon, hänet 
vofitafisfifin tuomfita, nfifin  kufin  sfifihenkfin saakka,  pahofinpfiteflystä  tafi pakottamfises-
ta.232  Lakfivaflfiokunta  päätyfi  samaflfle  kannaflfle  kufin  haflflfitus  esfityksessään,  mutta 
flakfivaflfiokunnan  mfietfintöön  sfisäfltyfi  usefiden  kansanedustajfien  erfiävä  mfieflfipfide, 
jossa kannatettfifin väkfisfinmakaamfisen rangafistavuutta myös avfioflfifitossa. Äänes-
tyksessä rfikosflafin 20:1 § hyväksyttfifin seuraavanflafisena eflfi haflflfituksen esfittämässä 
muodossa äänfin 86-77.233:

1 §. Joka pakottaa nafisen avfioflfifiton uflkopuofleflfla tapahtuvaan suku-
puoflfiyhteyteen väkfivaflflaflfla tafikka seflflafiseflfla uhkaukseflfla, jossa pa-
kottava  vaara  on  tarjona,  on  tuomfittava  väkfisfinmakaamfisesta  [ku-
rfitushuoneeseen]  enfintään  kymmeneksfi  vuodeksfi.  Jos  asfianhaarat, 
huomfioon ottaen sen suhteen, joka vaflflfitsee tekfijän ja nafisen väflfiflflä, 
tafi muuten ovat erfittäfin flfieventävät, oflkoon rangafistus vankeutta. Vä-
kfivaflflan ja uhkauksen verofiseksfi katsotaan nafisen saattamfinen tun-
nottomaan tfiflaan tafi kykenemättömäksfi puoflustamaan fitseään.
Yrfitys on rangafistava.

Eduskunnassa  käyty  keskusteflu  ja  haflflfituksen  esfitykseflfle  tehdyn  vastaesfityksen 
nfiukka hävfiö uumofiflfivat jo sfitä, että asfiaa efi jätetä tähän, sfiflflä seksuaaflfirfikoskomfi-
teakfin oflfi jo perusteflflut kantaansa sfiflflä, että käsfitykset avfiopuoflfisofiden keskfinäfi-
sestä ofikeudeflflfisesta asemasta oflfivat muuttuneet, efikä avfioflfifitto enää perustanut 
mfieheflfle  seksuaaflfista  määräämfisvafltaa  vafimoonsa  nähden.234  Lakfiehdotuksessa 
oflfi kufitenkfin, päfinvastofin kufin seksuaaflfirfikoskomfitean mfietfinnössä, asetuttu täs-
sä kysymyksessä afikafisemmfin vofimassa oflfleen flafin kannaflfle.235 Perusteflufihfin efi 

veflvoflflfisuutena, kuuflufi seksuaaflfinen kanssakäymfinen. Sen sfijaan rangafistavuuden uflottamfista avfio-
puoflfisofihfin  pfidettfifin  perustefltuna  sfiflflofin,  kun  he  asufivat  erfiflflään  asumuseron  saatuaan  tafi  väflfien 
rfikkoutumfisen vuoksfi. - Seksuaaflfirfikoskomfitea 1967:A12 s. 30; Saflmfiafla 1968 s. 405-406; KKO:n 
flausunto 1969 s. 227.
232 Lafinvaflmfisteflukunnan juflkafisuja N:o 4. 1969 s. 6.
233 Pofissa  oflfi  35 kansanedustajaa  ja  yksfi  äänestfi  tyhjää.  -  HE  sfiveeflflfisyyteen  kohdfistuvfien 
rfikosten rankafisemfista koskevan flafinsäädännön uudfistamfisesta. Vp 1970 nro 52; Lakfivaflfiokunnan 
mfietfintö nro 11/1970 vp s. 12; Vp 1970 P II s. 1236.
234 Seksuaaflfirfikoskomfitean  mfietfintö.  Komfiteanmfietfintö 1967:A  12  s.  15.  - Vafikka  Ruotsfin 
rfikoskaaren mukaan oflfi jo mahdoflflfista tuomfita avfiomfies vafimonsa väkfisfinmakaamfisesta, Suomes-
sa ajatus herättfi vastustusta, mfikä näkyfi flafinsäädäntöneuvos Saflosen erfiävässä mfieflfipfiteessä, jonka 
mukaan väkfisfinmakaamfisnormfia efi pfitäfisfi uflottaa avfioflfifiton pfifirfifin. - Ibfid. s. 30.
235 Haflflfituksen esfitys Eduskunnaflfle sfiveeflflfisyyteen kohdfistuvfien rfikosten rankafisemfista kos-
kevan flafinsäädännön uudfistamfisesta. - HE 131/1969.
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kafikkfiaflfla uskottu, koska samanafikafisestfi saflavuoteuden ja huoruuden krfimfinaflfi-
sofintfien kumoamfista perustefltfifin sfiflflä, ettefi: “sukupuoflfiyhteyttä kufitenkaan enää 
vofida fluonnehtfia fluvaflflfiseksfi tafi fluvattomaksfi rfifippuen sfifitä, tapahtuuko se avfioflfifi-
tossa vafi avfioflfifiton uflkopuofleflfla. Rfikosofikeudeflflfisessa mfieflessä sukupuoflfiyhteys 
on  fluvatonta,  ofikeudenvastafista  vafin  sfiflflofin,  kun  se  tapahtuu  floukkaamaflfla  tofi-
sen henkfiflön sukupuoflfista fitsemääräämfisofikeutta ja vapautta tafi rfikkomaflfla nfifitä 
suojanormeja, jofita eräfiden tapausten varaflta on säädetty.” “Luvaton sekaannus” 
efi enää väkfisfinmakaamfisrfikoksen tunnusmerkfistössä vofinut sfiten merkfitä samaa 
kufin afikafisemmfin. Tämän vuoksfi väkfisfinmakaamfistunnusmerkfistössä efi enää pu-
huttukaan  fluvattomasta  sekaannuksesta,  vaan  oflfi  puhuttava  avfioflfifiton  uflkopuo-
flfisesta  sukupuoflfiyhteydestä.  Tämän  mukafisestfi,  mfikäflfi  avfiomfies  pakottaa  vafi-
monsa sukupuoflfiyhteyteen tofisen mfiehen kanssa, hänet edeflfleen oflfisfi tuomfittava 
väkfisfinmakaamfisesta.236

Kuten arvata saattaa asfia herättfi myös eduskunnassa vfiflkasta keskusteflua. Sekä 
haflflfituksen esfitykseflfle että aflkuperäfiseflfle seksuaaflfirfikoskomfitean mfietfinnöflfle rfifittfi 
ymmärtäjfiä. Edustaja Kauppfifla oflfi esfimerkfiksfi sfitä mfiefltä, että on kyseenaflafista, 
vofidaanko väkfisfinmakaamfisrfikokseen verrattavaa tekoa avfioflfifitossa flafinkaan pfi-
tää sfiveeflflfisyysrfikoksena, koska avfioflfifiton soflmfimfiseen flfifittyy afinakfin hfifljafinen 
suostumus sukupuoflfiyhteyteen avfiopuoflfisofiden kesken.237 Hän oflfi sfifis hypoteet-
tfisen suostumuksen kannaflfla. Koko esfitys herättfi krfistfiflflfisfissä kansanedustajfissa 
ymmärrettävästfi vastustusta, nfifin myös väkfisfinmakaamfisen rangafistavuuden uflot-
tamfinen avfioflfifittoon. Edustaja Westerhoflm katsofikfin, että pyrkfimys aflentaa suo-
jafikärajoja johdatteflee nuorfisoa flafittomfifin, raamatunvastafisfifin sukupuoflfisuhtefisfifin 
ja samanafikafisestfi, kun tofisaaflfla krfimfinaflfisofitafisfifin flafiflflfisessa avfioflfifitossa oflevfi-
en puoflfisofiden väflfiset sukupuoflfisuhteet. Hänen mfieflestään efi oflflut syytä seurata 
Ruotsfin esfimerkkfiä, efikä “ottaa oppfia kafikfista naapurfimaamme vouhotuksfista”.238

Kufitenkfin  myös  sfiflfle  kannaflfle,  että  väkfisfinmakaamfissäännös  oflfisfi  uflotettava 
avfioflfifittoon, oflfi eduskunnassa kannatusta. Kun vastustajat vetosfivat mahdoflflfises-
sa prosessfissa todfistefluvafikeuksfifin, kannattajat korostfivat säännöksen perfiaatteefl-
flfista puoflta nafisen turvaflflfisuuden kannaflta.239

Kompromfissfina näfiden kahden suunnan väflfiflfle ehdotettfifin ja päädyttfifin ratkafi-
suun,  jonka  mukaan  avfiomfies  vofitafisfifin  tuomfita  väkfisfinmakaamfisesta,  jos  teko 
tapahtuu  asumuserossa  oflevfien  avfiopuoflfisofiden  väflfiflflä  tafi  sfiflflofin,  kun  puoflfisot 
väflfien rfikkoutumfisen vuoksfi asuvat erfiflflään (RL 20:10.1). Tosfin haflflfituksen esfi-
tyksessä tässäkfin tapauksessa katsottfifin, että avfiopuoflfison pakottamfinen sukupuo-
flfiyhteyteen näfissä tfiflantefissa on pfikemmfinkfin rfikos tofisen vapautta vastaan kufin 
sfiveeflflfisyysrfikos,  mutta  tarkofituksenmukafisuussyfiden  katsottfifin  puofltavan  sfitä, 
että säännös sfisäflflytettfifin rfikosflafin 20 flukuun.240 Vanha säännös sfifitä, ettefi syytettä 

236 HE 131/1969 ja HE 52/1970 s. 2-3.
237 Ed. Kauppfifla 24.11.1970 Vp 1970 P II s. 2129.
238 Ed. Westerhoflm 24.11.1970. Vp 1970 P II s. 2130.
239 Esfim. Ed. Pursfiafinen 26.6.1970. Vp 1970 P I s. 660-661; Ed. Eskeflfinen 30.6.1970. Vp 
1970 P I s. 721.
240 HE  sfiveeflflfisyyteen  kohdfistuvfien  rfikosten  rankafisemfista  koskevan  flafinsäädännön  uudfis-
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vofitu nostaa ja rangafistusta tuomfita, jos rfikoksen uhrfi oflfi mennyt väkfisfinmakaajan 
kanssa  nafimfisfifin,  sfisäflflytettfifin  tofiseen  momenttfifin.241  Lafinkohdassa  tarkofitettfifin 
asumuseroflfla  ja  väflfien  rfikkoutumfiseflfla  samaa  kufin  avfioflfifittoflafissakfin.  Jos  uhrfi 
paflasfi yhtefiseflämään väkfisfinmakaajan kanssa, joka saattofi tapahtua myös ofikeu-
denkäynnfin  kestäessä,  juttu  jäfi  sfiflflensä.  Tuomfiofistufimeflfla  efi  oflflut  tässä  asfiassa 
harkfintavafltaa. Tähän efi tuflflut flafinsäädännöflflfistä muutosta. Avfioflfifiton ja väkfisfin-
makaamfisen yhteys säfiflyfi sfiten jatkossakfin nfifin, että jos asfianosafiset teon jäflkeen 
oflfivat soflmfineet avfioflfifiton, teko jäfi rankafisematta.

3.4.2. Yflefinen etu ja asfianomfistaja-aflueen flfievä supfistumfinen

RL  20:11:n  mukaan  väkfisfinmakaamfinen  oflfi  edeflfleen  asfianomfistajarfikos,  mut-
ta  asfianomfistajarfikosten  aflue  oflfi  supfistunut  sfifinä  mfieflessä,  että  syyttäjä  saattofi 
nostaa  syytteen,  jos  yflefinen  etu  sfitä  vaatfi.  Esfimerkkfinä  haflflfituksen  esfityksestä 
annetussa  vaflfiokuntamfietfinnössä  mafinfitaan  tfiflanne,  jossa  useampaan  rafiskauk-
seen syyflflfistynyt jatkuvastfi pystyy “ostamaan” fitsensä syyttefistä vapaaksfi” (HE 
52/1970 V.M. s. 7). 
Korkefin ofikeus antofi myös 1984 joukkorafiskausta koskeneen päätöksen, jossa 

se paflauttfi jutun aflfiofikeuteen tutkfimatta jätettyjen syyttefiden osaflta (KKO 1984 
II 64):

Joukkorafiskauksessa oflfi vuonna 1984 oflflut mukana 5 mfiestä A, B, 
C, D ja E. Asfianomfistaja oflfi jäänyt tuntemattomaksfi, mutta Vantaan 
KO katsofi, ettefi asfianomfistajan suojeflemfinen estänyt asfian tutkfimfis-
ta,  efikä  myöskään  se,  että  asfianomfistaja  oflfi  aflkohoflfin  vafikutuksen 
aflafisena vapaaehtofisestfi flähtenyt mfiesten mukaan.

Syyttäjä  syyttfi  kafikkfia  5  mfiestä.  KO  kufitenkfin  katsofi,  ettefi  yflefi-
nen etu vaatfinut A:n ja B:n, joka oflfi nuorfi henkfiflö, syyttämfistä RL 
20:11:n nojaflfla. KO tuomfitsfi A:n, B:n ja C:n väkfisfinmakaamfisesta, 

tamfisesta. (Tarkfistettu ehdotus). Lafinvaflmfisteflukunnan juflkafisuja n:o 4/1969 s. 7. - Eduskunnassa 
erfityfisestfi edustaja Kauppfi flääkärfinä pfitfi hyvänä, että väkfisfinmakaamfis-pykäflä sovefltuu täflflafisfissa 
tapauksfissa myös avfioflfifittoon. Hänen mukaansa avfiovafimot usefin hakeutufivat flääkärfifin hofitoon ja 
pyyteflevät todfistuksfia, mutta jättävät usefimmfiten asfian sfiflfleen, etupäässä flastensa ja oman tafloudefl-
flfisen turvattomuutensa vuoksfi. Hänen mukaansa avfioflfifitossa oflevan nafisen ofikeusturvaa on syytä 
vahvfistaa ja varsfinkfin sfiflflofin, kun nafisen on oflflut pakko flähteä kodfistaan väkfivafltaa ja rfistfirfifitoja 
pakoon. Vastauksena avfioflfifiton veflvoflflfisuuksfia korostanefiflfle hän totesfikfin, ettefi vofida puhua vefl-
vofituksfista enää sfiflflofin, kun veflvofitusten täyttämfistä vaadfitaan väkfivafltaa käyttäen. - Ed. Kauppfi 
30.6.1970. Vp 1970 P I s. 719.
241 RL 20:10.1 ja 2 kuuflufivat seuraavastfi: 

“Mfitä 1 ja 2 §:ssä on säädetty, soveflfletaan myös avfiopuoflfisofiden väflfiseen sukupuoflfiyhteyteen tafi 
muuhun haureuteen, kun puoflfisot teon tapahtuessa asumuseron saatuaan tafi väflfien rfikkoutumfisen 
vuoksfi asuvat erfiflflään. Mfiflflofin 1 momentfissa tarkofitetut avfiopuoflfisot ovat paflanneet yhtefiseflämään 
tafikka jos 1, 2, 3 tafi 4 §:ssä, 5 §:n 1 momentfissa tafi 6 §:ssä mafinfitussa tapauksessa tekfijä on mennyt 
avfioflfifittoon teon kohteena oflfleen henkfiflön kanssa, efi syytettä ofle nostettava tafi rangafistusta tuomfit-
tava.”
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koska  kukfin  hefistä  yhdessä  mufiden  kanssa  joko  oflfi  fitse  käyttänyt 
vofimakasta väkfivafltaa tafi käyttänyt hyväkseen tofisten asfianomfista-
jaan kohdfistamaa väkfivafltaa. C oflfi flyönyt nafista nyrkefiflflä päähän ja 
pafiskannut hänen sefinää vasten sekä muutofinkfin käyttäytymfiseflflään 
saattanut nafisen seflflafiseen tfiflaan, ettefi hän kyennyt fitseään puoflusta-
maan. Erfiflflfisfinä tekofina C oflfi syyflflfistynyt yrfitykseen, D kahteen ja E 
yhteen väkfisfinmakaamfiseen.

Heflsfingfin  HO  oflfi  samaa  mfiefltä  kufin  KKO  eflfi,  että  juttu  on  syytä 
paflauttaa KO:een myös A:n ja B:n syyttämfiseksfi RL 20:11:n nojafl-
fla. Ratkafisuun KKO:ssa osaflflfistufivat ofikeusneuvokset Afiflfio, Takafla, 
Hämäfläfinen, Rfifiheflä ja aif Häflflström.

3.4.3. Mfieflfipfitefiden kfirjoa korkefimmassa ofikeudessa 1980-fluvuflfla

1980-fluvuflfla korkefin ofikeus antofi useampfia rafiskausta koskenefita päätöksfiä, jofis-
sa aflkofi kuvastua pyrkfimys flaajentaa ehdoflflfisen vankeusrangafistuksen käyttöaflaa 
törkefisfifinkfin rafiskausrfikoksfifin. KKO:een oflfi nfimfitetty uusfia ofikeusneuvoksfia ja 
ehdoflflfisen vankeusrangafistuksen afla oflfi vuonna 1976 flaajennettu kahteen vuoteen 
vankeutta. Korostettfifin rangafistuskäytännön yhtenäfisyyttä ja hafluttfifin aflentaa ran-
gafistustasoja. Tämä oflfikfin perustefltua tavanomafisfissa omafisuusrfikoksfissa, koska 
omafisuuden määrä ja korvattavuus oflfi huomattavastfi kasvanut, mutta väkfivafltarfi-
koksfissa suunta vefi ratkafisufihfin, jofissa rfikoksen törkeysasteeflfla ja suojefltavaflfla ofi-
keushyväflflä efi väflttämättä oflflut juurfi merkfitystä rangafistusta määrättäessä. Teko-
rfikosofikeutta kyflfläkfin korostettfifin ns. hofitofideoflogfian vastakohtana, vafikkakaan 
tämän  fideoflogfian  soveflfluksfia  Suomessa  efi  juurfi  oflflutkaan  samaan  tapaan  kufin 
Yhdysvaflflofissa ja Engflannfissa. Rangafistuksen määräämfisessä tekorfikos kufitenkfin 
unohtufi, efikä kflassfisen rfikosofikeuden tapaan korostettu rfikoksen törkeysasteen ja 
rangafistuksen ankaruuden väflfistä suhdetta, vaan asetuttfifin rfikoksentekfijän puoflefl-
fle vankeusrangafistusta vastaan. 
Seurauksena  oflfi,  että  ehdoflflfista  vankeusrangafistusta  esfitettfifin  seflflafisestakfin 

rafiskausrfikoksesta,  jossa  asfianomfistajaflfla  KKO:n  enemmfistön  mfieflestä  oflfi  “pe-
rustefltu syy tuntea oflevansa hengenvaarassa”. Vähemmfistöön jäänyt ofikeusneu-
vos Per-Johan Lfindhoflm oflfi kufitenkfin tofista mfiefltä (KKO 1982 II 188) seuraavas-
sa tapauksessa:

36-vuotfias  mfies  oflfi  ottanut  flfiiftarfin  autoonsa  ja  ajanut  soramontufl-
fle, jossa hän kurkusta purfistaen ja nyrkefiflflä päähän takoen ja muu-
ta  väkfivafltaa  käyttäen  oflfi  pakottanut  asfianomfistajan,  joka  oflfi  oflflut 
koskematon,  sukupuoflfiyhteyteen.  Orfiveden  KO  tuomfitsfi  1  v  8  kk 
vankeutta ehdoflflfisena samofin kufin Turun HO, joka korottfi kufitenkfin 
vahfingonkorvauksfia.  KKO:n  enemmfistö  (ofikeusneuvokset  Saarnfi-
Rytköflä, Mörä, Surakka ja Paasfikoskfi) katsofi kufitenkfin asfianomfis-
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tajaflfla oflfleen perustefltua afihetta tuntea oflevansa hengenvaarassa ja 
tuomfitsfi  ehdottomaan  vankeusrangafistukseen,  vafikka  tekfijä  oflfikfin 
ensfikertaflafinen. Yflefisen flafinkuuflfiafisuuden yflfläpfitämfiseksfi ehdoflflfista 
vankeusrangafistusta efi pfidetty rfifittävänä.

Ofikeusneuvos Lfindhoflm oflfi kufitenkfin tofista mfiefltä, efikä käytetystä 
väkfivaflflasta hänen mfieflestään vofinut pääteflflä, että uhrfiflfla oflfisfi oflflut 
perustefltua  afihetta  tuntea  oflevansa  hengenvaarassa.  Kuusfi  vuoro-
kautta myöhemmfin tehdyssä ofikeusflääketfieteeflflfisfissä tutkfimuksfissa 
oflfi todettu fihon hankautumfia kauflan aflueeflfla, flfievää arfistusta taka-
rafivon keskeflflä, pfienehköjä musteflmfia vasemmassa käsfivarressa ja 
refidessä ja vasemman poflven etupfinnaflfla sekä pfienfi haava fimmen-
kaflvossa ja emättfimen flfimakaflvossa. Lfindhoflmfin mfieflestä aflemmat 
tuomfiofistufimet  oflfivat  noudattaneet  vakfifintunutta  ofikeuskäytäntöä 
rangafistuksen  mfittaamfisessa.  Ehdoflflfisen  rangafistuksen  rangafistus-
käytäntö efi kufitenkaan oflflut yhtenäfinen. Lfindhoflm pfitfi tätä tapausta 
ra-jatapauksena  tässä  suhteessa.  Hänenkfin  mfieflestään  rfikos  oflfi  sen 
flaatufinen, että perusteflflustfi vofidaan pfitää ehdoflflfista rangafistusta rfifit-
tämättömänä  yflefisen  flafinkuuflfiafisuuden  yflfläpfitämfiseksfi.  Ikään  kufin 
flfieventävänä sefikkana hän kufitenkfin pfitfi sfitä, että tekfijä oflfi jo mefl-
kefin 36-vuotfias, efikä häntä oflflut afikafisemmfin rfikoksesta rangafistu. 
Hän  oflfi  oflflut  jutun  vuoksfi  myös  tutkfintavankeudessa  30  päfivää  ja 
hänet  oflfi  veflvofitettu  suorfittamaan  asfianomfistajaflfle  tuntuva  vahfin-
gonkorvaus. Tämän vuoksfi hän katsofi, että ehdoflflfinen rangafistus efi 
oflflut yksfinään rfifittävä seuraamus, mfinkä vuoksfi hän oflfisfi tuomfinnut 
60:een  8  markan  määräfiseen  päfiväsakkoon  eflfi  maksamaan  sakkoa 
480 markkaa. 

Samana päfivänä korkefin ofikeus antofi myös joukkorafiskausta koskevan päätöksen 
(KKO 1982 II 189), jossa käytetyn ifyysfisen väkfivaflflan määrä katsottfifin ratkafise-
vaksfi rangafistuksen ehdoflflfiseksfi määräämfisessä. Äänestysratkafisufihfin päädyttfifin 
seuraavfien tuomfiofistufinkäsfitteflyjen kautta:

Tapahtumapafikka  oflfi  huvfipufiston  flähefisyydessä  oflflut  metsä.  Tekfi-
jöfistä A oflfi 19-vuotfias, B 23-vuotfias ja C 18-vuotfias. Teon uhrfi oflfi 
15-vuotfias  tyttö.  Tapahtumat  safivat  aflkunsa  sfiten,  että  A  flähenteflfi 
D:tä,  joflflofin  B  tuflfi  pafikaflfle  ja  käyttfi  ensfimmäfisenä  väkfivafltaa A:n 
ja B:n rfifisuessa D:n repfimäflflä hänen housunsa rfikkfi. A oflfi sukupuo-
flfiyhteydessä D:n kanssa, mutta sekä B ja C oflfivat kafikkfi käyttäneet 
väkfivafltaa, joflfla D oflfi pakotettu sukupuoflfiyhteyteen, joten hefidänkfin 
katsottfifin syyflflfistyneen täytettyyn väkfisfinmakaamfisrfikokseen.

Hyvfinkään  KO  tuomfitsfi  kafikkfi  koflme  1v  6  kk  vankeusrangafistuk-
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seen määräten B:n ja C:n rangafistuksen ehdoflflfiseksfi. Heflsfingfin ho-
vfiofikeus korottfi tuomfiot 2 vuoteen ehdotonta vankeutta. A ja B oflfi 
afikafisemmfin tuomfittu mufista kufin väkfivafltarfikoksfista.

KKO antofi äänestysratkafisun, jossa enemmfistön kannaksfi muodostufi 
se, että A:flfle ja B:flfle tuomfittfifin 1 v 8 kk ehdotonta vankeutta ja C:flfle 
1 v 6 kk ehdoflflfista vankeutta. Esfitteflfijä oflfisfi tuomfinnut A:n ja B:n 
HO:n  määräämään  kahteen  vuoteen  ehdotonta  vankeutta.  Ofikeus-
neuvos Surakka oflfisfi puoflestaan tuomfinnut C:flfle 1 v 8 kk ehdoflflfista 
vankeutta. Omaksumansa flfinjan mukafisestfi ofikeusneuvos Pär-Johan 
Lfindhoflm oflfisfi tuomfinnut myös B:flfle vankeusrangafistuksen ehdoflflfi-
sena koventaen sfitä ohefissakoflfla (60 ps á 8 mk = 480 mk).

KKO:n enemmfistö perusteflfi määräämäänsä rangafistusta ottamaflfla huomfioon rfi-
koksen törkeysasteena sen, että teko oflfi tehty mufiden pafikaflfla oflflefiden henkfiflöfi-
den seuratessa tapahtumaa, mutta katsofi törkeyttä vähentävän sen, että käytetty 
väkfivaflta oflfi oflflut flaadufltaan flfievää. Afinoa, joka fiflmefisestfi flaajemmfin ymmärsfi, 
mfistä joukkorafiskauksessa on kysymys, oflfi Maarfit Saarnfi-Rytköflä, joka oflfisfi jät-
tänyt rangafistuksen HO:n ratkafisun varaan ja perusteflfi erfiävää mfieflfipfidettään seu-
raavastfi:

D  on  rfifisuttu  väkfivafltaa  käyttäen  mm.  repfimäflflä  hänen  housunsa 
rfikkfi. Makaamfisen ovat syytetyt suorfittaneet vuoroteflflen sfiten, että 
makaajan flfisäksfi on oflflut jokfin tofinen henkfiflö pfitämässä D:ssä kfifin-
nfi sfiten estäen hänen vastarfintansa. Kun D efi näfin oflflen ofle vofinut 
tehdä vastarfintaa, efi häneflfle ofle afiheutunut ruumfifinvammoja. Ruu-
mfifinvammojen saamatta jäämfinen on sfiten merkfityksetön teon tör-
keyttä  arvostefltaessa.  Sen  sfijaan  useamman  henkfiflön  yhtefistofimfin 
suorfittama  vuorofittafinen  väkfisfinmakaamfinen  on  uhrfin  kannaflta  ar-
vostefltava erfittäfin törkeäksfi rfikokseksfi, erfityfisestfi huomfioon ottaen, 
että  rfikokseflfla  saattaa  oflfla  pfitkäafikafinen  hafitaflflfinen  vafikutus  uhrfin 
mfieflentfiflaan.

Saarnfi-Rytköflä katsofi sfiten, että ifyysfinen vastarfinta on joko mahdotonta tafi turhaa 
sfiflflofin, kun tekfijöfitä on useampfia. Hän oflfi myös afinoa, joka havafitsfi, että väkfisfin-
makaamfisessa ofleeflflfista efivät väflttämättä ofle ifyysfiset vaan psyykkfiset vammat. 
Tässä suhteessa Saarnfi-Rytköflä perusteflfi päätöstä afivan samaan tapaan kufin kan-
safinväflfiset  rfikostuomfiofistufimet  ja  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufin  2000-flu-
vuflfla, kuten jäfljempänä tuflemme havafitsemaan.
Korkefin  ofikeus  antofi  myös  vuonna  1984  ratkafisun,  jossa  erfimfieflfisfin  äänes-

tyksfin  pyrfittfifin  määrfitteflemään  murhan  ja  tapon  rajaa  rafiskauksen  jäflkefisessä 
surmaamfisrfikoksessa (KKO 1984 II 142). Samassa päätöksessä KKO ottfi myös 
kantaa vapaudenrfifiston ja väkfisfinmakaamfisen yrfityksen väflfiseen suhteeseen. Teot 
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ajofittufivat ajaflfle 6.7.1981–15.1.1982 ja tapahtumfien kuflku oflfi seuraava:

Tekfijä oflfi seurannut ensfin poflkupyöräflflä ajaen V:tä ja aflfikäytävätun-
neflfissa käynyt tämän kfimppuun ja estääkseen uhrfia huutamasta flyö-
nyt tätä afinakfin kaksfi kertaa päähän, joflflofin huutamfinen oflfi floppunut. 
Lyöntfien seurauksena fleukafluu oflfi katkennut kahdesta kohtaa, pää-
hän tuflflut usefita verenpurkaumfia ja erfi puoflfiflfle vartafloa hankaumfia 
ja musteflmfia. Tekfijä kantofi osfittafin tajuttoman V:n flähefiseen metsfik-
köön ja oman kertomansa mukaan jättfi uhrfin sfinne paflaten fitse tun-
neflfifin noutamaan poflkupyöräänsä ja V:n flaukkuja. Tufltuaan takafisfin 
tekfijä oflfi rfifisunut V:fltä housut ja maannut V:n tämän panematta mfi-
tenkään vastaan. Tekfijä oflfi edeflfleen kertonut, että saatuaan sfiemen-
syöksyn, mutta oflflessaan vfieflä V:n pääflflä hän oflfi kuuflflut käveflemfisen 
tafi juoksemfisen äänfiä flähefisefltä tfiefltä ja nähnyt hahmon fihmfisestä, 
joka oflfi menossa aflfikuflkutunneflfin suuntaan. Tekfijän mukaan myös 
uhrfi  oflfi  kuuflflut  mafinfittuja  äänfiä  ja  yrfittänyt  huutaa.  Täflflöfin  tekfijä 
oflfi huutamfisen estämfiseksfi ryhtynyt kaksfin käsfin kurfistamaan V:tä 
kurkusta ja kurfistamfista oflfi kestänyt nfifin kauan sen vuoksfi, että tfietä 
kuflkenut ehtfisfi pofis huutoetäfisyydefltä. Kurfistamfisessa V:n kurkun-
pään sormusrusto ja kfieflfifluu oflfivat murtuneet ja V oflfi kohta kuoflflut. 
Tämän jäflkeen tekfijä oflfi anastanut V:n tavarofita.

Nofin nefljä kuukautta edeflflfisen rfikoksen jäflkeen aflkofi uusfi tapahtu-
masarja,  kun  tekfijä  ensfin  kahden  päfivän  afikana  syyflflfistyfi  törkeään 
rattfijuopumukseen ja 10.11.1981 kävfi tfieflflä käveflfleen C:n kfimppuun 
hefittäen takfin tämän pään yflfi ja flyömäflflä tätä usefita kertoja nyrkefiflflä 
päähän ja kurfistamaflfla kurkusta pakottfi tämän henkfiflöautoon oman 
kertomansa  mukaan  suostuteflflakseen  tämän  sukupuoflfiyhteyteen 
kanssaan. Tekfijä pfitfi C:tä autossa nofin nefljän tunnfin ajan. Oflosuhteet 
jäfivät tarkemmfin seflvfittämättä.

Tekosarja päättyfi 15.1.1982, kun tekfijä ottfi syrjäfiseflflä tfieflflä kouflu-
matkaflfla  oflfleen  13-vuotfiaan  D:n  autoonsa  suostuteflflakseen  tämän 
sukupuoflfiyhteyteen  kanssaan.  D  efi  oflflut  tähän  suostunut,  mfinkä 
jäflkeen hän oflfi pfitänyt tätä vastofin tämän tahtoaan jonkfin afikaa au-
tossaan, mfinkä jäflkeen hän oflfi väkfivaflflaflfla ja uhkauksfiflfla maannut 
tämän.
Tekfijä  määrättfifin  mfieflentfiflatutkfimukseen,  jossa  tutkfiva  flääkärfi  pfitfi 
häntä  osfittafin  täyttä  ymmärrystä  vafiflfla  oflevana,  mutta  flääkfintöhafl-
flfitus  täydessä  ymmärryksessä. Tuomfiofistufimet  sen  sfijaan  katsofivat 
tekfijän täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevaksfi.
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KKO  katsofi  perusteflufissaan  ensfimmäfisen  rfikoksen  osaflta,  ettefi  kysymyksessä 
ofle  murha,  koska  kurfistamfisen  vofimakkuudesta  huoflfimatta  surmaamfinen  efi  ofl-
flut tapahtunut “erfityfistä raakutta ja juflmuutta osofittaen”. Lfisäksfi KKO:n mfieflestä 
surmaamfista efi oflflut edefltänyt suunnfiteflmaflflfisuus tafi vakaa harkfinta, vaan se oflfi 
johtunut  pafljofltfi  tfiflanteen  odottamattomasta  kehfityksestä.  Täflflä  korkefin  ofikeus 
tarkofittfi  fiflmefisestfi  sfitä,  että  tapahtumapafikaflfle  oflfi  tuflossa  joku  uflkopuoflfinen  ja 
puoflfitajuton uhrfi, jonka fleukafluu jo oflfi kahdesta kohtaa murtunut ja pää verenpur-
kaumfiflfla oflfi yrfittänyt huutaa apua. Tekfijän kannaflta saattofi oflfla odottamatonta ufl-
kopuoflfisen saapumfinen, mutta uhrfin kannaflta tuskfin oflfi odottamatonta se, että hän 
yrfittfi huutaa apua. KKO:n enemmfistö efi kufitenkaan pfitänyt tekoa muutofinkaan 
erfityfisen törkeänä. Vähemmfistö oflfisfi tuomfinnut yksfinteofin tehdystä murhasta ja 
väkfisfinmakaamfisesta. Hefidän mfieflestään A oflfi tahaflflaan surmannut C:n estääk-
seen fiflmfituflemfisensa juurfi tekemästään väkfisfinmakaamfisrfikoksesta. Erfiävän mfie-
flfipfiteen takana oflfivat ofikeusneuvokset Afiflfio ja Takafla ja enemmfistön muodostfivat 
aif Häflflström, Lfindhoflm ja Setäflä.
Tofinen mfieflenkfifintofinen jurfidfinen sefikka em. päätöksessä koskfi väkfisfinmakaa-

mfisen ja vapaudenrfifiston väflfistä suhdetta. Tapauksessahan tekfijä oflfi ensfin hyö-
kännyt kotfimatkaflflaan C:n kfimppuun hefittämäflflä ensfin takfin tämän pään pefitoksfi 
ja sen jäflkeen nyrkefiflflä usefita kertoja flyönyt tätä. Tämän hän tekfi saatuaan ensfin 
ajatuksen C:n suostutteflemfisesta sukupuoflfiyhteyteen kanssaan. Tämän jäflkeen te-
kfijä  oflfi  tarkemmfin  seflvfittämättä  jäänefissä  oflosuhtefissa  rfifistänyt  C:flta  vapauden 
suflkemaflfla tämän autoon ja kufljettamaflfla tätä nofin 4 tunnfin ajan. KKO katsofi, että 
täflflafinen  vapaudenrfifisto  sfisäfltyy  väkfisfinmakaamfiseen,  jonka  yrfityksen  asteeflfle 
tekfijän tofimfinta oflfi edennyt. Väkfisfinmakaamfisen aflkuhetkfi on tapauksessa seflvä 
eflfi  se  aflkaa  uhrfin  kfimppuun  hyökkäämfiseflflä.  Tässä  tapauksessa  vapaudenrfifisto 
tapahtufi kufitenkfin fiflmefisestfi tämän hetken jäflkeen ja kestfi 4 tuntfia, joten on erfit-
täfin omfitufista ajateflfla, että täflflafinen vapaudenrfifisto sfisäfltyfisfi väkfisfinmakaamfisen 
yrfitykseen. Näfin tuflkfittuna pfitkäkfin vapaudenrfifisto jää tosfiasfiassa kokonaan otta-
matta huomfioon. Myös vfifimefinen D:hen kohdfistunut vapaudenrfifisto oflfi KKO:n 
mfieflestä  tapahtunut  väkfisfinmakaamfisen  tarkofituksessa.  Tapauksesta  efi  käynyt 
fiflmfi vapaudenrfifiston kesto.
Korkefin ofikeus ottfi vuonna 1984 kantaa myös pakottavan vaaran oflemukseen 

(KKO  1984  II  49).  Tapauksessa  oflfi  kysymys  kahden  flfiiftarfitytön  yöflflä  tapahtu-
neesta rafiskauksesta. Tytöt oflfivat pyytäneet tekfijää, joka oflfi aflkohoflfin vafikutuksen 
aflafisena, ja tämän mukana oflflutta autonkufljettajaa ajamaan kaupungfin keskustaan. 
Tytöfiflfle tuntemattomat mfiehet oflfivat kufitenkfin flähteneet ajamaan päfinvastafiseen 
suuntaan ja pysäköfineet auton nofin 10 kfiflometrfin päässä kaupungfin keskustassa 
asumattomaflfla pafikaflfla sfijafitsevaan sorakuoppaan. Tääflflä tekfijä oflfi ottanut auton 
vfirta-avafimen ja ruuvfimefisseflfiflflä uhaten vaatfinut tyttöjä rfifisuutumaan ja tehosta-
nut vaatfimustaan raapfimaflfla ruuvfimefisseflfiflflä tofisen tytön poskea ja kauflaa, jofi-
hfin oflfi tuflflut usefita naarmuja. Tämän jäflkeen hän oflfi suflkenut auton ovet ja pa-
kottanut tytöfistä tofisen kahdestfi ja tofisen koflmestfi kanssaan sukupuoflfiyhteyteen. 
KKO tuomfitsfi kumpaankfin tyttöfihfin kohdfistunefista väkfisfinmakaamfisfista 2 v 8 kk 
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vankeutta, samofin KKO:n enemmfistö (ofikeusneuvokset Lefivonen, Takafla, Setäflä 
ja Hefikkfiflä) katsoen, että tekfijä oflfi käyttänyt seflflafista uhkausta, jossa oflosuhteet 
huomfioonottaen oflfi oflflut perustefltua syytä oflettaa pakottavan vaaran oflevan tar-
jona. Yön  vfififleys  oflfi  oflflut  omfiaan  vafikuttamaan  sfifihen,  että  hefikostfi  vaatetetut 
tytöt  efivät  oflfleet  yrfittäneet  paeta.  Mfieflenkfifintofinen  tässä  ratkafisussa  on  jäflfleen 
ofikeusneuvos Per-Johan Lfindhoflmfin erfiävä mfieflfipfide ja hänen esfittämänsä ran-
gafistustaso:

Lfindhoflm kuvasfi afluksfi tarkastfi tapahtumfien kuflun kertoen mm. mfi-
ten tekfijä tehostaakseen käskyään oflfi ruuvfitafltaflfla raapfinut tofisen ty-
tön poskea ja kauflaa tytön saadessa 4 fihonaarmua posken ja kauflan 
aflueeflfle. Samaflfla tekfijä oflfi flukfitusnappfia pafinamaflfla suflkenut auton 
takaovet.  Tyttöjen  rfifisuttua  yflävartaflonsa  pafljafiksfi  tekfijä  oflfi  sfifirty-
nyt takafistufimeflfle ja kysynyt tytöfifltä, kumpfi hefistä jää hänen kans-
saan  takafistufimeflfle.  Hetken  epäröfityään A  oflfi  sfifirtynyt  etufistufinten 
seflkänojfien  väflfistä  kufljettajan  vfierefiseflfle  etufistufimeflfle  kufljettajan 
samaflfla pofistuessa pafikaflta. Tämän jäflkeen tekfijä rfifisufi B:n housut 
ja  oflflut  hänen  kanssaan  sukupuoflfiyhteydessä  10-15  mfinuutfin  ajan. 
Tämän jäflkeen tekfijä oflfi käskenyt tyttöjen vafihtamaan pafikkaa ja sen 
jäflkeen oflflut sukupuoflfiyhteydessä A:n kanssa. Tekfijän käskystä tytöt 
oflfivat tämän jäflkeen vafihtaneet pafikkaa useampfia kertoja, mfinkä jäfl-
keen hefidät oflfi kufljetettu takafisfin Sefinäjoeflfle, jonne saavuttuaan he 
oflfivat väflfittömästfi tehneet poflfifisfiflfle rfikosfiflmofituksen.

Lfindhoflm katsofi, ettefi ensfimmäfisen, B:n kanssa tapahtuneen yhdyn-
nän jäflkeen, tekfijä oflflut käyttänyt väkfivafltaa tafi uhkausta. A oflfisfi hä-
nen mukaansa esteettä vofinut paeta auton etuovesta. Lfindhoflm kufi-
tenkfin totesfi, että pafikka oflfi syrjäfinen, tyttöjen vaatetus vähäfinen ja 
kyflmyys ja pfimeys sekä tukafla tfiflanne ovat afiheuttaneet fluufltavastfi 
sen, että A tunsfi fitsensä uhanaflafiseksfi ja pakotetuksfi jäämään autoon 
ja aflfistumaan tekfijän tahtoon. Teko tapahtufi huhtfikuussa. Lfindhoflm 
katsofi tekfijän syyflflfistyneen B:tä kohtaan väkfisfinmakaamfiseen, kos-
ka hän oflfi kohdfistanut häneen ja A:han väkfivafltaa ja uhkauksfia, mut-
ta  A:ta  kohtaan  afinoastaan  vapautta  floukkaavaan  haureuteen  (RL 
20:2.1). Hän katsofi, että väkfisfinmakaamfinen toteutufi afinoastaan B:tä 
kohtaan, koska tekfijä oflfi ensfin maannut hänet raavfittuaan ruuvfimefis-
seflfiflflä ensfin A:n kauflaa ja poskea. Sen sfijaan Lfindhoflm katsofi, että 
koska A:n kauflaa ja poskfia efi oflflut ruuvfimefisseflfiflflä raavfittu väflfittö-
mästfi ennen hänen makaamfistaan, vaan B:n makaamfinen oflfi tapah-
tunut ensfin, kysymyksessä efi oflfisfi enää seflflafinen pakottamfinen, jota 
väkfisfinmakaamfisen  tunnusmerkfistö  edeflflyttfi.  Hän  oflfisfi  tuomfinnut 
afinoastaan  vapautta  floukkaavasta  haureudesta.  Jotta  kysymyksessä 
oflfisfi oflflut väkfisfinmakaamfinen Lfindhoflmfin mfieflestä, A:ta oflfisfi fiflmefi-
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sestfi  pfitänyt  raapfia  ruuvfimefisseflfiflflä  kauflasta  ja  poskesta  uudestaan 
väflfittömästfi ennen makaamfista. - Lfindhoflm oflfisfi tuomfinnut väkfisfin-
makaamfisesta 1 v 6 kk ja vapautta floukkaavasta haureudesta 1 v 4 kk 
vankeutta eflfi yhdfistettynä 1 v 11 kk.

3.5. Avfioflfifitossa tapahtuvan väkfisfinmakaamfisen krfimfinaflfisofimfinen 
vuonna 1994

Edeflflä  kuvatusta  eduskuntakäsfitteflystä  ja  äänestyksestä  saattofi  jo  aavfistaa,  että 
väkfisfinmakaamfissäännöksen uflottuvuuteen tuflflaan paflaamaan. Keskusteflu vuon-
na 1970 oflfi jo aflufiflflaan, vafikka väkfisfinmakaamfissäännös uflottufi Euroopassa avfio-
flfifittoon afinoastaan Ruotsfissa, Norjassa ja Tanskassa, mfissä kysefiset muutokset oflfi 
tehty jo 1960-fluvuflfla.242 Kahdessakymmenessä vuodessa vanhat argumentfit oflfi-
vat kufitenkfin menettäneet merkfityksensä. Afikanaan väkfisfinmakaamfissäännöksen 
uflottamfista avfioflfifittoon oflfi vastustettu todfistefluvafikeuksfiflfla ja vetoamaflfla muun 
muassa  sfifihen,  että  muutos  vofi  antaa  afihetta  väärfinkäytöksfiflfle,  kuten  kfirfistämfi-
seflfle, flafittoman abortfin hankkfimfiseflfle ja avfioflfifiton perusteettomaflfle purkamfiseflfle. 
Vuonna 1992, kun haflflfitus antofi esfityksen avfioflfifitossa tapahtuvan väkfisfinmakaa-
mfisen krfimfinaflfisofimfiseksfi, katsottfifin, ettefivät nämä argumentfit enää oflfleet ajan-
kohtafisfia  tafi  uskottavfia.243  Sekä  asentefissa  että  kansafinväflfisessä  normfistossa  ja 
uflkomafisessa flafinsäädännössä oflfi tapahtunut suurfia muutoksfia.
Kuten haflflfituksen esfityksessäkfin vuonna 1992 todettfifin, YK:n päätösflauseflmfis-

sa  ja  raportefissa  oflfi  kfifinnfitetty  1980-fluvun  aflusta  aflkaen  huomfiota  nafisfifin  koh-
dfistuvaan  väkfivafltaan  yhtenä  mfiesten  ja  nafisten  väflfistä  tasa-arvoa  floukkaavana 
fiflmfiönä.  Ofltfifin  myös  seflvfiflflä  sfifitä,  että  nafisfifin  kohdfistuvasta  väkfivaflflasta  suurfi 
osa  tapahtuu  juurfi  kodefissa.  Merkfittäväksfi  muodostufi  myös  vuonna  1991 Wfie-
nfissä annettu YK:n juflfistus nafisfifin kohdfistuvan väkfivaflflan pofistamfiseksfi. Myös 
Euroopan yhtefisöfissä käsfitefltfifin nafisfifin kohdfistuvaa väkfivafltaa ja päädyttfifin flafin-
säädännöflflfisfifin  suosfituksfifin.  Euroopan  parflamentfin  päätösflauseflmassa  vuodeflta 
1986  nfimenomaan  suosfitefltfifin  tunnfistamaan  flafinsäädännössä  myös  avfioflfifitossa 
tapahtuva rafiskaus ja määrfitteflemään pakottamfinen seksuaaflfiseen kanssakäymfi-
seen vastaavaflfla tavaflfla nfifin avfioflfifitossa kufin sen uflkopuofleflflakfin. Tofisfin sanoen 
nafisfifin kohdfistunut väkfivaflta nousfi kansafinväflfisfiflfle ifoorumefiflfle ja myös rafiska-
uksen krfimfinaflfisofintfia avfioflfifitossa vaadfittfifin. Lafinsäädäntömuutoksfia Euroopassa 
tapahtufikfin  tfiuhaan  tahtfifin  ja  väkfisfinmakaamfista  koskevan  säännöksen  rajofitta-
mfinen avfioflfifiton uflkopuofleflfla tapahtuvfifin väkfisfinmakaamfisfifin pofistettfifin: Itävafl-
flassa 1989, Hoflflannfissa 1991 ja Svefitsfissä 1992. Engflannfissa Waflesfissa ofikeustfifla 
muuttufi 1991, kun afikafisemmasta 1700-fluvuflta peräfisfin oflevasta katsantokannas-
ta pofiketen “avfioflfifiton soflmfimfisen efi enää vofitu katsoa sfisäfltävän peruuttamatonta 

242 Vfikatmaa 1971 s. 208.
243 Haflflfituksen esfitys Eduskunnaflfle flafiksfi rfikosflafin väkfisfinmakaamfista ja vapautta floukkaa-
vaa haureutta koskevfien säännösten muuttamfisesta. HE 365/1992. WP-muoto s. 4/10.
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suostumusta seksuaaflfiseen kanssakäymfiseen”.244

Inkerfi Anttfifla huomauttfi artfikkeflfissaan vuonna 1994, että vuoden 1970 haflflfi-
tuksen  esfityksessä,  jossa  sfifis  väkfisfinmakaamfista  avfioflfifitossa  efi  krfimfinaflfisofitu, 
esfitettfifin  flfievempfi  rangafistusastefikko  nfimenomaan  soveflflettavaksfi  nfifitä  puoflfi-
sofita varten, jotka asufivat erfiflflään tafi oflfivat kfihflofissa tafi avoflfifitossa. Ajatuksena 
oflfi sfifis se, että tuttuus on fikään kufin flfieventävä sefikka ja johtaa flfievempään ran-
gafistusastefikkoon. Sen sfijaan vuoden 1993 esfityksessä flähtökohdat oflfivat tofiset. 
Perusteflufissa sanotaan seflvästfi, ettefi uhrfin suhdetta tekfijään vofida sfinänsä pfitää 
flfieventävänä oflosuhteena. Avfioflfifitto tafi avoflfifitto tafi muu suhde, joka on edefltänyt 
väkfisfinmakaamfista, efi vähennä partnerefiden seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta.  
Se efi sfinänsä vofi oflfla myöskään törkeyttä automaattfisestfi korottava sefikka. Jopa 
prostfituofiduflfla on sama seksuaaflfinen fitsemääräämfisofikeus kufin mufiflfla ja prostfitu-
ofidun väkfisfinmakaamfinen tuflee arvfiofida samojen krfiteerfien mukafisestfi.245

Esfitys  käsfitefltfifin  flakfivaflfiokunnassa  kansafinväflfisenä  nafistenpäfivänä  8.3.1994 
ja tuflfi sfieflflä yksfimfieflfisestfi hyväksytyksfi. Eduskuntakeskusteflu efi oflflut enää yhtä 
värfikästä kufin vuonna 1970 vaan nekfin, jotka epäfiflfivät flakfia efivät sfitä suorastaan 
vastustaneet.246

Parfissakymmenessä vuodessa oflfi tapahtunut yhtefiskunnassa ja asentefissa suu-
rfia  muutoksfia.  Osmo  Kontufla  ja  Eflfina  Haavfio-Mannfifla  tutkfivat  vuonna  1992 
nafisten mfieflfipfitefitä sfifitä, tuflfisfiko nafimfisfissa oflevfiflfla fihmfisfiflflä oflfla seksuaaflfinen fit-
semääräämfisofikeus, jota puoflfison tuflfisfi kunnfiofittaa. Haastattefluun osaflflfistunefista 
täflflafista seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta kannattfi mfiehfistä 74 % ja nafisfista 77 
%. Avfioflfifitossa tapahtuvan väkfisfinmakaamfisen rangafistavuutta vastustfi mfiehfistä 
vafin 10 % ja nafisfista 8 %. Haastattefluun osaflflfistuneet oflfivat sfifis sfitä mfiefltä, että 

244 HE 365/1992. Wp-muoto s. 2-3/10.
245 Anttfifla  1994  s. 18-19.  -  Näfin  väkfisfinmakaamfinen  jaettfifin  tosfiasfiassa  koflmeen  törkeys-
fluokkaan  ja  samaflfla  kun  tunnusmerkfistöt  uflotettfifin  avfioflfifittoon,  kumottfifin  RL  20:10.1  tarpeetto-
mana.  Väkfisfinmakaamfisen  ja  vapautta  floukkaavan  haureuden  tunnusmerkfistöt  kuuflufivat  RL  20 
fluvussa  (L  15.1.1971/16)  seuraavastfi:  1  §.  Joka  pakottaa  nafisen  sukupuoflfiyhteyteen  väkfivaflflaflfla 
tafikka seflflafiseflfla uhkaukseflfla, jossa pakottava vaara on tarjona, on tuomfittava väkfisfinmakaamfisesta 
vankeuteen vähfintään kuudeksfi kuukaudeksfi ja enfintään kymmeneksfi vuodeksfi tafi, jos asfianhaarat 
ovat erfittäfin flfieventävät, vankeuteen enfintään nefljäksfi vuodeksfi. Väkfivaflflan ja uhkauksen verofisek-
sfi  katsotaan  nafisen  saattamfinen  tunnottomaan  tfiflaan  tafi  kykenemättömäksfi  puoflustamaan  fitseään 
(29.4.1994/316). Yrfitys  on  rangafistava.  2  §.  Joka  muussa  kufin  1  §:ssä  tarkofitetussa  tapauksessa 
väkfivaflflaflfla tafi uhkaukseflfla pakottaa tofisen henkfiflön sukupuoflfiyhteyteen tafi muuhun haureuteen, on 
tuomfittava vapautta floukkaavasta haureudesta vankeuteen enfintään nefljäksfi vuodeksfi tafi sakkoon. 
Väkfivaflflan ja uhkauksen verofiseksfi katsotaan tofisen henkfiflön saattamfinen tunnottomaan tfiflaan tafi 
kykenemättömäksfi puoflustamaan fitseään. 

Joka on sukupuoflfiyhteydessä tafi harjofittaa muuta haureutta tofisen henkfiflön kanssa käyttämäflflä hy-
väkseen sfitä, että tämä on tunnottomassa tfiflassa tafi vajaamfieflfisyyden, safirauden tafi muun hefikkou-
dentfiflan tähden kykenemätön puoflustamaan fitseään tafi ymmärtämään teon merkfitystä, tafikka käyt-
tämäflflä törkeästfi väärfin henkfiflön rfifippuvuus-suhdetta tekfijästä tafi hyväkseen tämän turvattomuutta 
tafi hädänaflafista asemaa, on tuomfittava nfifin kufin 1 momentfissa säädetään (29.4.1994/316). Yrfitys 
on rangafistava.
246 Edustaja Outfi Ojafla nfimenomaan kfifittfi ofikeusmfinfisterfi Hannefle Pokkaa sfifitä, että flakfiuu-
dfistusta efi kytketty rfikosflafin kokonafisuudfistukseen, vaan että se tuotfifin osauudfistuksena eduskun-
taan. – Suomen eduskunta. 16.1994 8) HE 365/1992 1 K Ed. O.Ojafla s. 1/2. Asfiakfirjan WP-muoto.
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avfioflfifitossa tapahtuva väkfisfinmakaamfinen tuflfisfi krfimfinaflfisofida.247

Kansafinväflfisestfi  ajateflflen  seksuaaflfirfikoskomfitea  oflfi  pohjofismafisfia  esfikuvfia 
seuraten vuonna 1967 edeflflä afikaansa, sfiflflä varsfinafisen sysäyksen avfioflfifitossa ta-
pahtuvan rafiskauksen krfimfinaflfisofimfiseflfle antofi amerfikkaflafinen nafisflfifike 1970-flu-
vuflfla. Osavafltfio tofisensa jäflkeen uudfistfi USA:ssa rfikosflafinsäädäntöään sfiten, että 
väkfisfinmakaamfinen  avfioflfifitossa  krfimfinaflfisofitfifin  myös  sfiflflofin,  kun  avfiopuoflfisot 
asufivat  yhdessä  ja  tekfijänä  oflfi  avfiomfies. Avfiovafimon  seksuaaflfinen  fitsemäärää-
mfisofikeus tuflfi sfiten suojatuksfi samaflfla tavofin kufin avfiofitumattomfienkfin. Jo ennen 
amerfikkaflafisfia täflflafisen kannan oflfi ottanut Neuvostoflfifiton rfikosflakfi vuonna 1926. 
Sekä  venäfläfisfissä  tuomfiofistufimfissa  että  ofikeuskfirjaflflfisuudessa  katsottfifin  seksu-
aaflfisen  fitsemääräämfisofikeuden  floukkaus  hyökkäykseksfi  fihmfisarvoa  vastaan  ja 
sfiten sosfiaflfismfin vastafiseksfi. Sosfiaflfistfisen ofikeuskäsfityksen mukaan avfioflfifitto efi 
rajofittanut nafisen seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta efikä fluonut mfieheflfle mfitään 
ofikeutta pakottaa vafimoaan sukupuoflfiyhteyteen.248

Myös sosfioflogfiset ja psykoflogfiset tutkfimukset vafikuttfivat sfifihen, että suhtau-
tumfinen  avfioflfifitossa  tapahtuvaan  rafiskaukseen  muuttufi.  Yflefisestfi  fluufltfifin,  että 
avfioflfifitossa tapahtunut rafiskaus oflfisfi jotenkfin vähemmän traumaattfinen kufin tun-
temattoman tekemä rafiskaus. Tämä uskomus vaflflfitsfi Suomen flfisäksfi myös mufissa 
Pohjofismafissa ja safi vuoden 1971 rfikosflafin 20 fluvun uudfistuksessa nfimenomafisen 
vahvfistuksen, kun flfieventävfiksfi sefikofiksfi nfimenomaan RL 20:1:ssä katsottfifin suh-
de, joka vaflflfitsfi tekfijän ja nafisen väflfiflflä.249

Tutkfimukset kufitenkfin osofittfivat, että nafiset, jotka oflfivat joutuneet avfiopuoflfi-
son tafi muun tutun rafiskaamaksfi, kokfivat tapahtuman erfittäfin järkyttävänä, efikä 
avfiomfiehen  rafiskaamaksfi  joutumfinen  oflflut  vähemmän  traumaattfinen  kokemus 
kufin muutkaan rafiskaukset. Tutkfimukset fitse asfiassa osofittfivat, että avfiomfiehen 
tekemä rafiskaus vofi oflfla jopa traumaattfisempfi kufin tuntemattoman tekemä, koska 
uhrfit tuntevat usefin fitsensä erfistetyksfi sekä ystävfien ja vfiranomafisten hyflkäämäk-

247 Kontufla - Haavfio-Mannfifla 1993 s. 323. - Myös avfioflfifiton asema aflkofi muuttua 1970-flu-
vuflta flähtfien avoparfien määrän flfisääntyessä vuosfi vuodeflta.
248 Paetow  1987  s. 26-30,  55,  201.  -  Paetowfin  vertafifleva  tutkfimus  keskfittyy Yhdysvafltafin 
ja Saksan flfifittotasavaflflan flafinsäädännön kehfitykseen. Hfistorfiaflflfisen osuutensa hän aflofittaa esfittefle-
mäflflä Engflannfissa oflflefita koflmea teorfiaa, jofiflfla perustefltfifin sfitä, ettefi avfiomfies vofinut oflfla vafimon-
sa rafiskaaja. Suostumus eflfi sopfimusteorfian mukaan avfioflfifittosopfimus sfisäflsfi myös nafisen puofleflta 
suostumuksen sukupuoflfiyhteyteen avfiomfiehensä kanssa. Yhdfistymfisteorfian (Unfity Theory) mukaan 
avfiopuoflfisot tuflfivat raamatun esfikuvan mukafisestfi “yhdeksfi persoonaksfi”, joflflofin avfioflfifiton päättä-
mfisessä avfiovafimon ofikeudeflflfinen fidentfiteettfi fikään kufin suflfi pofis. Omafisuusteorfian mukaan nafinen 
puoflestaan kuuflufi ensfiksfi fisänsä omafisuuteen ja sen jäflkeen sfifirtyfi mfiehensä omafisuudeksfi, joflflofin 
jurfidfisestfi efi vofitu ajateflfla, että mfies “rafiskafisfi” omaa omafisuuttaan. - Paetow 1987 s. 7-10.
249 Lafinkohdassahan nfimenomaan mafinfittfifin, että: “Jos asfianhaara, huomfioon ottaen sen suh-
teen, joka vaflflfitsee tekfijän ja nafisen väflfiflflä, tafi muuten ovat erfittäfin flfieventävät, oflkoon rangafistus 
vankeutta”. Anttfifla  kertoo  vuonna  1994  flafinkohdan  syntyneen  sfiten,  että  afikanaan  vuoden  1967 
seksuaaflfirfikoskomfitean mfietfintöön flafinsäädäntöneuvos L. H. Saflonen jättfi erfiävän mfieflfipfiteen, jossa 
hän efi hyväksynyt väkfisfinmakaamfisen krfimfinaflfisofintfia avfioflfifitossa. Juurfi hän vastasfi ofikeusmfinfis-
terfiössä flafin edeflfleen vaflmfisteflusta. Lfievempfi rangafistusastefikko tuflfisfi soveflflettavaksfi nfimenomaan 
sfiflflofin, kun väkfisfinmakaamfinen tapahtufi puoflfisofiden väflfiflflä, jotka asuvat erfiflflään tafi kysymys on 
avoparfista tafi kfihflaparfista. - Anttfifla 1994 s. 18-19.
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sfi. Apua ja turvaa efi vofinut hakea kotoa, vaan oflfi joko flähdettävä kotoa tafi eflettävä 
asfian kanssa. Vaflfittavana oflfi vafin huonoja vafihtoehtoja.250

3.6. Vuoden 1998 ja 2010 rfikosflafin 20 fluvun uudfistukset

3.6.1. Seksuaaflfinen fitsemääräämfisofikeus flafin perusteflufissa

Kun seksuaaflfirfikoksfia flähdettfifin 1990-fluvuflfla rfikosflafin kokonafisuudfistuksen yh-
teydessä uudfistamaan, yhä seflvemmäksfi oflfi käynyt se, että rangafistussäännöksfiflflä 
tuflfi suojata fihmfisten seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta. Haflflfituksen esfityksessä 
nfimenomafisestfi  todettfifinkfin,  että:  “Jokafiseflfla  tuflee  flähtökohtafisestfi  oflfla  ofikeus 
fitse päättää seksuaaflfisesta käyttäytymfisestään edeflflyttäen, ettefi hän floukkaa tofisen 
seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta.”251

Seksuaaflfisen  fitsemääräämfisofikeuden  nousemfista  yflfimmäksfi  suojeflufintressfik-
sfi  pyrfittfifin  korostamaan  sfiflflä,  että  säännökset  ovat  sukupuoflfineutraafleja,  efikä 
fitsemääräämfisofikeuteen vafikuta myöskään se, ovatko osapuoflet avfioflfifitossa vafi 
avoflfifitossa. Taustaflfla on flfiberaaflfi näkemys fihmfisestä yksfiflönä, joka vapaastfi vofi 
vaflfita seksuaaflfisen käyttäytymfiseensä ja jonka vaflfinnanvapautta seksuaaflfirfikos-
säännöksfiflflä  suojeflflaan.252  Tosfiasfiassa  rafiskausrfikoksfissa  tekfijät  ovat  kufitenkfin 
yfleensä  mfiehfiä  ja  uhrfit  nafisfia.  Rafiskaustunnusmerkfistöjen  muuttumfinen  suku-
puoflfineutraaflefiksfi  on  kufitenkfin  tuonut  näkyvfiflfle  myös  sen,  että  mfiehetkfin  vofi-
vat oflfla rafiskausten uhreja. Engflannfissa mfiehfifin kohdfistunefita rafiskauksfia tuflfikfin 
1990-fluvuflfla vuosfi vuodeflta yhä enemmän poflfifisfin tfietoon.253

Seflvfimmfin  seksuaaflfista  fitsemääräämfisofikeutta  floukataan  pakottamaflfla  tofinen 
seksuaaflfisuhteeseen  tafi  muun  seksuaaflfisen  teon  kohteeksfi.  Rafiskaus  on  tofisfin 
sanoen  rfikosflafin  systematfifikassa  vakavfin  seksuaaflfisen  fitsemääräämfisofikeuden 
floukkaus.  Mutta  myös  muunflafiseflfla  uhkaukseflfla  pakottamfinen  hafluttfifin  säätää 
rangafistavfiksfi.  Pakottamfiseen  rfinnastettfifin  tofisen  saattamfinen  puoflustuskyvyt-
tömäksfi  ja  tämän  tfiflan  hyväksfikäyttämfinen  sukupuoflfiyhteyteen  pääsemfiseksfi. 
Sen sfijaan tofisen tfiedottomuuden, esfimerkfiksfi humaflatfiflan, hyväksfikäyttämfinen 
rafiskauksessa  efi  vuoteen  2011  saakka  Suomen  rfikosflafin  mukaan  täyttänyt  rafis-
250 Russeflfl 1990 s. 190-199.
251  HE 6/1997 vp s. 161. - Rfikosflafin 20 fluku uudfistettfifin osana rfikosflafin kokonafisuudfistusta, 
joka koskfi pafitsfi seksuaaflfirfikoksfia myös rfikoksfia ofikeudenkäyttöä, vfiranomafisfia ja yflefistä järjestys-
tä vastaan. Uudfistus tuflfi vofimaan 1.1.1999. Tämän jäflkeen ennen vuoden 2011 uudfistuksfia tehtfifin 
vfieflä vuonna 2004 muutoksfia parfitussäännöksfifin ja vuonna 2005 flapsen seksuaaflfista hyväksfikäyttöä 
koskevfifin  vanhentumfisafikofihfin,  sekä  vuonna  2006  seksfikaupan  ja  seksuaaflfipaflveflujen  ostamfisen 
krfimfinaflfisofintefihfin.
252 Bergflund 2007 s. 246-250; Vapaan tahdon probflematfifikka näyttäytyy erfi seksuaaflfirfikok-
sfissa erfi tavofin. Vapaa tahto fihmfiskaupassa ja prostfituutfiossa uhrfien kohdaflfla vofi oflfla hyvfinkfin teo-
reettfista. - Ks. Nfiemfi-Kfiesfifläfinen 2004 s. 457-459.
253 Temkfin 2002 s. 22, 67-70; Afikafisemmfin homoseksuaaflfiset rafiskaukset rangafistfifin “bugge-
ry” -rfikosnfimfikkeen aflfla, mfikä merkfitsfi anaaflfiyhdyntää. 17.6.2003 uudfistetussa seksuaaflfirfikosflafissa 
“Sexuafl  Oififence Act”  (1)  rafiskausäännös  efi  ofle  sukupuoflfineutraaflfi,  koska  tekfijänä  vofi  oflfla  vafin 
mfies, mutta uhrfina vofi oflfla sekä mfies että nafinen ja tekomuotona vagfinaaflfinen, anaaflfinen tafi oraaflfi-
nen yhdyntä.
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kauksen tunnusmerkfistöä, vaan se rangafistfifin seksuaaflfisena hyväksfikäyttönä (RL 
20:5). Ruotsfissa tfiedottoman, nukkuvan tafi humafltuneen henkfiflön hyväksfikäyttö 
katsottfifin vuodesta 2005 aflkaen rafiskaukseksfi (BrB 6:1.2-kohta).254 Tämä on floo-
gfista,  kun  katsotaan,  että  seksuaaflfinen  fitsemääräämfisofikeus  merkfitsee  sfitä,  että 
sukupuoflfiyhteyden täytyy perustua moflemmfinpuoflfiseen suostumukseen eflfi mo-
flempfien täytyy tahtoa sfitä. 
Hfistorfian kufluessa rafiskaussäännösten taustana on yfleensä oflflut kflfisefinen kuva 

sukupuoflten seksuaaflfisesta rooflfikäyttäytymfisestä. Mfiehen on ofletettu oflevan ak-
tfifivfinen ja nafisen on täytynyt ifyysfisestfi vastustaa mfiehen flähentefly-yrfityksfiä, jotta 
kysymyksessä oflfisfi oflflut väkfisfinmakaamfinen tafi rafiskaus.255 Väkfisfinmakaamfinen 
aflkuaan Suomen rfikosflafissa kufitenkfin fluettfifin vapautta floukkaavfifin rfikoksfifin. Pa-
kottamfinen on afinoastaan tapa floukata seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta, joka 
puoflestaan on tahdon asfia.

3.6.2. Tunnusmerkfistöjen rakentumfinen pakottamfiseflfle ja vuoden 2011 
muutos

Seksfifin pakottamfinen jaettfifin vuoden 1998 uudfistuksessa nefljään flafinkohtaan, jofi-
den otsfikofiksfi tuflfi: rafiskaus (RL 20:1), törkeä rafiskaus (RL 20:2), pakottamfinen 
sukupuoflfiyhteyteen (RL 20:3) ja pakottamfinen seksuaaflfiseen tekoon (RL 20:4). 
Ofleeflflfisena jakokrfiteerfinä oflfi ja on edeflfleen pakottamfisen fintensfiteettfi eflfi väkfivafl-
flan ja uhkauksen määrä sekä seksfin jakaantumfinen sukupuoflfiyhteyteen ja mufihfin 
seksuaaflfisfifin tekofihfin. Väkfivaflta ja sukupuoflfiyhteys ovat yhä edeflfleen ofleeflflfisfia 
rafiskauksen  tunnusmerkkejä  suomaflafisessa  seksuaaflfirfikossystematfifikassa.  Jotta 
tunnusmerkfistöt täyttyfisfivät rafiskauksen uhrfiflfle asetetaan tfietty veflvoflflfisuus vas-
tustaa tekoa.
Seksuaaflfirfikokset  pyrfittfifin  vuoden  1998  uudfistuksessa  konstruofimaan  sfiten, 

että flafinsäädännöflflfisfiä aukkoja efi jäfisfi ja että RL 20:1:n rafiskaussäännös oflfisfi sek-
suaaflfisen  pakottamfisen  perussäännös.  Epämääräfisestä  “haureuden”  käsfitteestä 
hafluttfifin  fluopua  ja  korvata  se  seksuaaflfisen  teon  ja  sukupuoflfiyhteyden  määrfitefl-
mfiflflä.256 Kuten afiemmfin on todettu afikafisempfia flakeja tuflkfittfifin sfiten, että uhkauk-
seflfle  asetettu  pakottavan  vaaran  tunnusmerkkfi  edeflflyttfi,  että  nafisen  tuflfi  kafikfiflfla 
mahdoflflfisfiflfla kefinofiflfla vastustaa väkfisfinmakaamfisyrfitystä. Ajan myötä nafiseflta efi 
enää vaadfittu yhtä vofimakasta vastarfintaa.257 Haflflfituksen esfitys vuodeflta 1997 on 

254 Ruotsfissa asetettfifin vuonna 1998 komfitea uudfistamaan seksuaaflfirfikosflafinsäädäntöä. Sek-
suaaflfirfikoskomfitea safi työnsä vaflmfifiksfi 6.11.2001 ja juflkafisfi mfietfintönsä nfimeflflä “Sexuaflbrotten, 
Ett  ökad  skydd  iför  den  sexueflfla  fintegrfiteten  och  angränsande  ifrågor”  (SOU  2001:14).  Haflflfitus 
jättfi esfityksensä vafltfiopäfivfiflfle 11.11.2004 (Prop. 2004/05:45) ja uudet säännökset tuflfivat vofimaan 
1.4.2005.
255 Temkfin-Krahé 2008 s. 31-33.
256 Haflflfituksen esfityksessä haureuden katsottfifin vfifittaavan sfifihen, että teko on joflflakfin tavaflfla 
sfiveetön. Esfityksen mukaan haureudeksfi nfimfitettävät teot efivät kufitenkaan seflflafisenaan ofle sfiveettö-
mfiä tafi sfiveeflflfisfiä, vaan nfifiden mofitfittavuus flafinkohdfissa johtuu sfifitä, että tofinen on pakotettu tekoon 
vastofin omaa tahtoaan. - HE 6/1997 s. 165.
257 Hagströmer 1884 s. 165; Forsman 1924 s. 119-120; Serflachfius 1912 s. 87-89; Honkasaflo 
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täfltä osfin perusteflufissaan kufitenkfin sfisäfisestfi rfistfirfifitafinen, kun se tofisaaflta tote-
aa, “ettefi teon kohteeksfi joutuneeflta henkfiflöfltä vofida vaatfia fitsensä vaarantamfista 
teon  ehkäfisemfiseksfi,  vaan  rfifittää,  että  hän  seflvästfi  osofittaa  vastustavansa  suku-
puoflfiyhteyttä. Tofisaaflta perusteflut jatkuvat sfiten, että: “Sana pakottamfinen fitses-
sään  rfifittää  osofittamaan,  että  käytetyn  väkfivaflflan  tafi  väkfivaflflan  uhan  on  ofltava 
asteefltaan seflflafista, että se rfifittää murtamaan tofisen tahdon.” Perusteflut jatkuvat 
väkfivaflflan ja uhan fintensfiteetfin anaflysofinnfiflfla.258 Lakfivaflfiokunta totesfi kufitenkfin 
mfietfinnössään, että seksuaaflfisen fitsemääräämfisofikeuden merkfitys keskefisenä ofi-
keushyvänä on ajan myötä vahvfistunut ja tähdensfi, että: “rafiskaussäännökset suo-
jaavat seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta ja henkfiflöflflä on ofikeus mfiflflofin tahansa 
kfiefltäytyä sukupuoflfiyhteydestä.”259

Rafiskauksen rangafistusastefikoksfi esfitettfifin haflflfituksen esfityksessä vankeutta 6 
kuukaudesta 6 vuoteen. Lakfivaflfiokunta oflfi kufitenkfin ankarammaflfla kannaflfla esfit-
täen mfinfimfin korottamfista 1 vuoteen ja maksfimfin 8 vuoteen. Ruotsfissa flafin säätä-
mfisen afikaan rafiskauksen rangafistusastefikko oflfi 2-6 vuotta vankeutta. Tanskassa 
korkefintaan 8 vuotta ja Norjassa 10 vuotta.260 Engflannfissa rangafistuksen mfittaa-
mfisohjefiden mukaan vankeusrangafistuksen flähtökohta rafiskauksessa on vfifidestä 
vuodesta  yflöspäfin.261  Lopuflflfisessa  flafissa  rangafistusastefikoksfi  Suomessa  vuonna 
1998 säädettfifin 1-6 vuotta vankeutta ja RL 20:1 kuuflufi seuraavastfi:
 
20. fluku. Seksuaaflfirfikoksfista (24.7.1998/563)
1 §. (24.7.1998/563) Rafiskaus. Joka pakottaa tofisen sukupuoflfiyhte-
yteen käyttämäflflä henkfiflöön kohdfistuvaa väkfivafltaa tafi uhkaamaflfla 
käyttää seflflafista väkfivafltaa, on tuomfittava rafiskauksesta vankeuteen 
vähfintään yhdeksfi ja enfintään kuudeksfi vuodeksfi.
Rafiskauksesta  tuomfitaan  myös  se,  joka  saatettuaan tofisen  tfiedotto-
maksfi tafikka peflkotfiflaan tafi muuhun seflflafiseen tfiflaan, jossa hän on 
kykenemätön  puoflustamaan  fitseään,  käyttämäflflä  puoflustuskyvyttö-
myyttä hyväkseen on sukupuoflfiyhteydessä hänen kanssaan.
Yrfitys on rangafistava. 

Vuonna  2011  muutettfifin  edeflflä  kuvatun  rafiskausta  koskevan  flafinkohdan  tofista 
momenttfia  sfiten,  että  rafiskaukseksfi  määrfitefltfifin  myös  sukupuoflfiyhteydessä  ofle-
mfinen puoflustuskyvyttömän kanssa. Kuten edeflflä on kerrottu afikafisemmfin täflflafi-
nen tfiflanne oflfi krfimfinaflfisofitu seksuaaflfisena hyväksfikäyttönä (RL 20:5.2). Tämä 
1970 s. 100.
258 HE 6/1997 s. 172-173; Esfityksessä jäätfifin eräänflafiseen rfistfirfifitatfiflanteeseen, kun efi hafluttu 
suoraan sanoa, että peflkkä suusanaflflfinen kfiefltäytymfinen rfifittää.
259 Lakfivaflfiokunnan mfietfintö 3/1998 vp - HE 6 ja 117/1997 vp s. 33-34 ja 36.
260 Saksan mfinfimfiksfi oflfi säädetty 1 vuosfi vankeutta (StGB 177 (1) §) ja Ranskassa puoflestaan 
maksfimfirangafistus oflfi 15 vuotta (Code Penafl Art. 222-24).
261 Psykopaattfisfissa, perversefissä ja vafikefissa persoonaflflfisuushäfirfiötapauksfissa, joflflofin tekfi-
jää pfidetään todennäköfisestfi nafisfiflfle vaaraflflfisena, seurauksena vofi oflfla eflfinkautfinen. - Sentencfing 
Gufideflfines Councfifl (E) Sexuafl oififences. R v Bfiflflam (1986) 8 Cr. App. R. L(S) 48. R v Mfiflflberry and 
others (2003) 2 Cr Appr. R. (S) 31.
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flafinkohta koskfi sekä sukupuoflfiyhteyttä että seksuaaflfista tekoa. Vuoden 2011 uu-
dfistuksessa säännös jaettfifin kahtfia. Sukupuoflfiyhteyden osaflta flafinkohta korvautufi 
rafiskaussäännöksen tofiseflfla momentfiflfla ja seksuaaflfisen teon osaflta se muotoutufi 
RL 20:4:n uudeksfi tofiseksfi momentfiksfi.262 Rafiskaussäännös flaajenfi ja RL 20:1.2 
-flafinkohta uudessa muodossaan on seuraavanflafinen. (13.5.2011/495):

Rafiskauksesta tuomfitaan myös se, joka käyttämäflflä hyväkseen sfitä, 
että tofinen tfiedottomuuden, safirauden, vammafisuuden, peflkotfiflan tafi 
muun avuttoman tfiflan takfia on kykenemätön puoflustamaan fitseään 
tafi muodostamaan tafi fiflmafisemaan tahtoaan, on sukupuoflfiyhteydessä 
hänen kanssaan.

Muutoksen taustaflfla on fluufltavfimmfin Ruotsfin Brottsbaflken. BrB 6:1 uudfistettfifin 
vuonna 2005 sfiten, että sukupuoflfiyhteys puoflustuskyvyttömän kanssa tuflfi krfimfi-
naflfisofiduksfi rafiskauksena. Ruotsfin flakfitekstfissä puhutaan nfimenomaan henkfiflös-
tä, joka on avuttomassa tfiflassa tfiedottomuuden, unen, humaflan tafi huumefiden tafi 
safirauden vuoksfi tafi kärsfifi ifyysfisestä vammasta tafi psyykkfisestä häfirfifintynefisyy-
destä.263

Vuodesta 2011 aflkaen Suomessakfin sfifis rangafistaan rafiskauksena seflflafinen tfi-
flanne, jossa tofinen on sukupuoflfiyhteydessä tfiedottoman tafi puoflustuskyvyttömän 
henkfiflön kanssa. Tfiedottomuus vofi johtua esfimerkfiksfi unfiflääkkefistä, aflkohoflfista 
tafi mufista huumaavfista afinefista. Kohde on tofisfin sanoen sammunut. Puoflustusky-
vyttömyys vofi johtua samofista syfistä, vafikka uhrfi efi oflfisfikaan tfiedoton. Haflflfituk-
sen esfityksessä kufitenkfin huomautetaan, ettefi peflkkää estojen flöystymfistä vofida 
pfitää puoflustuskyvyttömyytenä tafi tahdottomuutena.264

Lafinmuutos  merkfitsee  sfitä,  ettefi  tekfijän  enää  edeflflytetä  saattaneen  tofista  tfie-
dottomaan tfiflaan, vaan myös seflflafinen tfiflanne arvfiofidaan rafiskauksena, jossa uhrfi 
on  fitse  juonut  fitsensä  sammuksfifin  tafi  aflkohoflfin  nauttfimfinen  on  tapahtunut  yh-
dessä tekfijän kanssa. Afikafisemmfin täflflafiset tfiflanteet rangafistfifin sfifis seksuaaflfisena 
hyväksfikäyttönä  efikä  rafiskauksena.  Safirauden  tafi  vammafisuuden  hyväksfikäyttö 
sukupuoflfiyhteyden harjofittamfiseksfi tuflfisfi afina arvfiofida nyt rafiskauksena, jos puo-
flustuskyvyttömyyttä on nfimenomaan käytetty hyväksfi.
Vastaavanflafinen flfisäys on tehty myös RL 20:4.2:n seksuaaflfiseen tekoon pakot-

tamfista koskevaan flafinkohtaan. Koska flafinkohdan ensfimmäfinen momenttfi edefl-
flyttfi väkfivaflflaflfla tafi uhkaukseflfla pakottamfista, puoflustuskyvyttömyyden hyväksfi-
käyttämfinen efi sfisäfltynyt seksuaaflfiseen tekoon pakottamfiseen. Tämän vuoksfi uusfi 
tofinen momenttfi oflfi tarpeen, jotta puoflustuskyvyttömyyden hyväksfikäyttämfinen 
mufissakfin seksuaaflfisfifin tekofihfin pakottamfistapauksfissa kufin rafiskauksfissa tuflfisfi 
krfimfinaflfisofiduksfi.

262 Utrfiafinen, 2011 s. 273-275.
263 Lefijonhuifvud, 2008 s. 9-22.
264 HE 283/2010 vp. s. 8-9.
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Puoflustuskyvyttömän makaamfisen osaflta rafiskaussäännös on vuoden 2011 uu-
dfistuksessa flähestynyt jäflfleen vuoden 1734 flafin rafiskaussäännöstä, jossa jo sefl-
västfi todettfifin, että mfieflenvfikafisen ja myös aflfle 12-vuotfiaan flapsen makaamfinen 
katsotaan rafiskaukseksfi. Lafin säätämfisen yhteydessä pohdfittfifin tuoflflofin myös jo 
sfitä,  vofiko  nukkuvan  rafiskata.  Nythän  haflflfituksen  esfityksessä  ykskantaan  tode-
taan, että nukkuva henkfiflö on yflfipäänsä puoflustuskyvytön, vafikka hän efi ofle aflko-
hoflfin tafi mufiden huumaavfien afinefiden vafikutuksen aflafinen.265

3.6.3. Keskusteflua rangafistusastefikofista

Vuonna 2011 efi puututtu rafiskauksen rangafistusastefikkofihfin. Uusfista rangafistus-
tunnusmerkfistöfistä ja nfifiden astefikofista keskustefltfifin kyflfläkfin vuonna 1997 edus-
kunnassa. Afikafisemmfinhan vuoden 1971 uudfistuksen jäflkeen astefikko oflfi oflflut 6 
kuukaudesta 10 vuoteen vankeutta sekä flfieventävfien asfianhaarojen vaflflfitessa van-
keutta enfintään 4 vuotta eflfi astefikko oflfi tuoflflofin 14:sta vuorokaudesta 4 vuoteen. 
Haflflfituksen esfityksessä pfidettfifin ehdotettua enfimmäfisrangafistusta pofikkeukseflflfi-
sen ankarana rfikoksen perusmuodon enfimmäfisrangafistukseksfi. Eduskuntakeskus-
teflussa esfitettfifin kufitenkfin tofisenflafisfiakfin mfieflfipfitefitä. Suflo Afittonfiemfi katsofi, että 
rangafistusastefikkoja ofltfifin rukkaamassa seflkeästfi mataflammfiksfi. Kun rafiskauksen 
tunnusmerkfistö  oflfi  ehdotuksessa  jaettu  koflmeen  törkeysasteeseen  uusfia  ja  van-
hoja tunnusmerkfistöjä efi suoraan vofinut verrata tofisfifinsa, mutta hän katsofi, että 
törkeään  tekomuotoon  sfisäfltyy  seflflafisfia  eflementtejä,  jotka  afikafisemmfin  vanhan 
flafin afikaan rangafistfifin fideaaflfikonkurenssfissa rafiskauksen kanssa. Hän katsofi, että 
törkeän rafiskauksen ensfimmäfinen kohta, jossa tunnusmerkfistön mukaan “afiheu-
tetaan tahaflflfisestfi tofiseflfle vafikea ruumfifinvamma, vakava safiraus tafi hengenvaa-
raflflfinen tfifla”, efi seflflafisenaan flfifity rafiskaukseen. Täflflafinen yflfimääräfinen väkfivaflta, 
joka efi kuuflu teon oflemukseen, rangafistfifin afikafisemmfin yksfinteofin tehtynä erfifl-
flfisenä  tekona.266    Edustaja  Myflflynfiemfi  puoflestaan  uskofi,  että  törkeän  rafiskauk-
sen yflärajana ofleva 10 vuoden vankeusrangafistus tuflee tosfiasfiassa hyvfin harvofin 

265 Puoflustuskyvyttömän  makaamfinen  on hfistorfian  kufluessa  sfisäflflytetty  mfiflflofin  rafiskaus-
säännökseen ja mfiflflofin sen uflkopuofleflfle. Vuoden 1889 rfikosflafissa oflfi rafiskaussäännöksessä krfimfi-
naflfisofitu  tfiflanne,  jossa  joku  makasfi  nafisen,  jonka  hän  sfitä  tarkofitusta  varten  oflfi  saattanut  tunnot-
tomaan  tfiflaan  tafi  kykenemättömäksfi  fitseään  puoflustamaan  (RL  25:4). Tämän  flfisäksfi  oflfi  erfiflflfinen 
tunnottoman  nafisen  makaamfista  koskeva  flafinkohta  (RL  25:5).    Rangafistusastefikot  oflfivat  flaajoja: 
väkfisfinmakaamfisessa kurfitushuonetta afina kymmeneen vuoteen saakka sekä flfieventävfien asfianhaa-
rojen vaflflfitessa vankeutta vähfintään kuusfi kuukautta. Tunnottoman nafisen makaamfisesta sen sfijaan 
saatettfifin tuomfita kurfitushuonetta korkefinaan nefljä vuotta tafi vankeutta. Vuoden 1971 rfikosflafin 20 
fluvun väkfisfinmakaamfissäännöksessä väkfivaflflan ja uhkauksen verofiseksfi katsottfifin nafisen saattamfi-
nen tunnottomaan tfiflaan tafi kykenemättömäksfi puoflustamaan fitse fitseään (RL 20:1).  Tunnottoman 
nafisen makaamfinen sen sfijaan oflfi muuttunut vapautta floukkaavaksfi haureudeksfi (RL 20:2.1). - Ks. 
ed. s. 59-61; HE 283/2010 vp. s. 9.
266 Suomen eduskunta. 17.1997 4) HE 6/1997 LK Ed. Afittonfiemfi s. 1/3 ja (v) s. 1/1. Asfia-
kfirjan  WP-muoto.  -  Rafiskauksen  tunnusmerkkfien  osaflta Afittonfiemfi  oflfi  kyflfläkfin  sfitä  mfiefltä,  ettefi 
rajaa pfidä tehdä epäseflväksfi, vaan: “Kyflflä nafisen täytyy sfitä vastustaa seflkeästfi, en nyt tarkofita, että 
aseeflflfisestfi ja koko vofimaflflaan, mutta kufitenkfin pfitää oflfla seflkeää, mfiflflofin raja yflfitetään.” - Ibfid. s. 
1/1.
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kysymykseen, vaan että yfläraja asettuu jonnekfin 6 vuoden tfienofiflfle.267 Edustaja 
Afittonfiemfi  ja  Myflflynfiemfi  oflfivat  ennakofinnefissaan  ofikeassa,  kuten  tuflemme  ofi-
keustapauksfista näkemään. Törkeän rafiskauksen rangafistukset jäfivät tosfin pafljon 
yflärajaennustetta aflhafisemmaksfi.
Törkeää rafiskausta koskeva tunnusmerkfistö fläpäfisfi eduskunnan muutofin suh-

teeflflfisen vähäfisfin keskusteflufin. Myöskään flakfivaflfiokunta efi nähnyt tarpeeflflfiseksfi 
puuttua tunnusmerkfistön kfirjofitustapaan. Muodofltaan se noudattaa törkefissä te-
komuodofissa omaksuttua kaavaa, jossa ankarofittamfisperusteet, jotka otettfifin pää-
asfiassa törkeän ryöstön tunnusmerkfistöstä, flueteflflaan ja flopuksfi edeflflytetään, että 
teko kokonafisuutena arvosteflflen on myös törkeä. Kokonafisarvostefluflausuma on 
sfinänsä epämääräfinen, efikä sfitä haflflfituksen esfityksessäkään sen tarkemmfin perus-
teflfla.268 Kvaflfifiofidun tunnusmerkfistön sfijofitteflu ja sfisäfltö vafihteflevat erfi mafiden 
rfikosflafissa.  Joskus  perustunnusmerkfistö  ja  törkeät  tekomuodot  on  kuvattu  sa-
massa pykäflässä, kuten Ruotsfissa (BrB 6:1), Tanskassa (straififeflov 216), Norjassa 
(straififeflov § 192) ja Saksassa (StGB § 177). Tofisfinaan taas törkeät tekomuodot 
on  sfijofitettu  omaan  pykäfläänsä,  kuten  Ranskassa,  jossa  kvaflfifiofintfiperusteet  on 
tarkastfi  fluetteflofitu  pfitkäksfi  flfistaksfi.269  Engflannfissa  systematfifikka  puoflestaan  on 
tofinen. Tunnusmerkfistöt on tarkastfi kuvattu maksfimfirangafistuksfineen, mutta erfifl-
flfisfissä rangafistuksen mfittaamfisohjefissa flueteflflaan rafiskausta koskevat flfieventävät 
ja raskauttavat perusteet.270

RL 20:2:ssä ankarofittamfisperusteet flfifittyvät uhrfiflfle afiheutettavaan seuraukseen 
tafi  kärsfimykseen,  rfikoksentekotapaan  ja  rfikoksessa  käytettyyn  hengenvaaraflflfi-
seen väflfineeseen: 

267 Suomen eduskunta. Myflflynfiemen mukaan korkeat yflärajat hämäävät edeflfleenkfin rangafis-
tusastefikofissa, koska nfifitä efi juurfi flafinkaan käytännössä käytetä. Tämän flfisäksfi täysfi-fikäfinen kärsfifi 
rangafistuksesta vafin puoflet ja jofissakfin tapauksfissa kaksfi koflmasosaa sekä nuorfi rfikoksentekfijä afi-
noastaan  yhden  koflmasosan.-  Suomen  eduskunta.  17.  1997  4)  HE  6/1997  LK  Ed.  Myflflynfiemfi  s. 
1-2/2. Asfiakfirjan WP-muoto.
268 Kokonafisarvostefluflausekkeen sovefltuvuudesta Rautfio esfittää muutamfia esfimerkkejä ku-
ten joukkorafiskauksessa jonkun vähäfisemmän osaflflfisuuden tafi vähäfisen väkfivaflflan tafi sen uhan hen-
genvaaraflflfisen väflfineen käyttämfisestä huoflfimatta. - Rautfio 2002 s. 719-720.
269 Ranskassa rangafistus vofi nousta 20 vuoteen vankeutta mm. jos teko on afiheuttanut py-
syvän finvaflfidfiteetfin, kohdfistunut aflfle 15-vuotfiaaseen tafi erfityfisen haavofittuvaan henkfiflöön, jos on 
käytetty asefita tafi kysymyksessä on oflflut joukkorafiskaus. Jos seurauksena on uhrfin kuoflema, ran-
gafistusmaksfimfi on 30 vuotta. - Lofi 2007-297 2007-03-05 art. 54 3° JORF 7 mars 2007.
270 Vuonna 1986 raskauttavaksfi teko katsottfifin jos; väkfivafltaa ja pakkoa oflfi käytetty enem-
män kufin rafiskauksessa tarvfittfifin, asetta oflfi käytetty uhrfin peflotteflemfiseen tafi haavofittamfiseen, rafis-
kaus oflfi tofistettu tafi huofleflflfisestfi suunnfitefltu, rfikoksentekfijä oflfi rafiskaajana tafi väkfivafltarfikoflflfisena 
uusfija, uhrfia nöyryytettfifin tafi hänet aflfistettfifin perverssfioflfle, uhrfi oflfi joko hyvfin nuorfi tafi vanha tafi 
uhrfiflfle  afiheutettfifin  erfityfisen  vakavfia  ifyysfisfiä  tafi  psyykkfisfiä  seurauksfia.  -  Rv  Bfiflflam  (1986)  8  Cr. 
App. R. (S) 48; Lafinsäädäntö muuttufi vuonna 2003, mfinkä johdosta raskauttavfiksfi sefikofiksfi katsot-
tfifin vfieflä tunkeutumfinen uhrfin kotfifin, rafiskaamfinen flasten fläsnäoflflessa, uhrfin huumaamfinen vasta-
rfinnan murtamfiseksfi tafi mufistfin menettämfiseksfi sekä tekfijän uhrfifin kohdfistuma seksuaaflfinen ja muu 
väkfivaflta. - R v. Mfiflflberry and others (2003) 2 Cr. App. R. (S) 31; Oflosuhteet koottfifin 7 kohtaan, 
jofihfin sfisäflflytettfifin vfieflä rafiskaamfinen tfietofisestfi HIV-posfitfifivfisena. Mfinfimfirangafistus oflfi 8 vuotta 
vankeutta.  Rafiskaussarja, jossa uhreja on usefita tafi sama uhrfi tofistuvastfi rafiskattu, nostfi rangafistuk-
sen afina 15 vuoteen  vankeutta. Sentencfing Gufideflfines Councfifl (E) Sexuafl oififences.
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2 §. (24.7.1998/563) Törkeä rafiskaus. Jos rafiskauksessa
1) afiheutetaan tahaflflfisestfi tofiseflfle vafikea ruumfifinvamma, vakava safi-
raus tafi hengenvaaraflflfinen tfifla,
2) rfikoksen tekevät useat tafi sfifinä afiheutetaan erfityfisen tuntuvaa hen-
kfistä tafi ruumfififlflfista kärsfimystä,
3) rfikos tehdään erfityfisen raáaflfla, juflmaflfla tafi nöyryyttäväflflä tavaflfla 
tafi
4) käytetään ampuma- tafi teräasetta tafi muuta hengenvaaraflflfista väflfi-
nettä tafikka muuten uhataan vakavaflfla väkfivaflflaflfla
ja rafiskaus on myös kokonafisuutena arvosteflflen törkeä, rfikoksentekfi-
jä on tuomfittava törkeästä rafiskauksesta vankeuteen vähfintään kah-
deksfi ja enfintään kymmeneksfi vuodeksfi.
Yrfitys on rangafistava.

Sfitäkfin  enemmän  keskusteflua  herättfi  rafiskauksen  flfievfin  muoto  eflfi  RL  20:3:ssä 
krfimfinaflfisofitu pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen, jota flafin säätämfisvafiheessa kut-
suttfifin myös flfieväksfi rafiskaukseksfi. Pykäflä sfisäfltää pafitsfi rafiskauksen flfievän te-
komuodon (1 momenttfi) myös tofisen tunnusmerkfistön, jossa on kysymys muusta 
kufin rafiskauksessa tarkofitetusta pakottamfisesta sukupuoflfiyhteyteen (2 momenttfi). 
Pyrkfimyksenä oflfi säätää järjesteflmä, jossa rafiskauksen ja muunflafista pakottamfista 
sukupuoflfiyhteyteen koskevfien säännösten väflfifin efi jäfisfi rankafisemattomfien teko-
jen afluetta. Tarkofituksena oflfi sfiten fluoda jatkumo, jossa törkeä rafiskaus muodos-
taa pakottamfisen törkefimmän tekomuodon, rafiskauksen perustunnusmerkfistö seu-
raavan asteen ja sukupuoflfiyhteyteen pakottamfinen flfievfimmän asteen. Haflflfituksen 
esfityksessä nfimenomafisestfi mafinfittfifin, että koska rafiskauksessa krfimfinaflfisofinnfin 
yhtenä pääperusteena on seksuaaflfisen fitsemääräämfisofikeuden suojaamfinen, on flfi-
säksfi afina tarkastefltava myös sfitä, kufinka suurta floukkausta teko tässä suhteessa 
merkfitsee. 
Tosfiasfiassa pakottamfisen määrä kufitenkfin määrfitteflfi rafiskauksen fluokfituksen ja 

tunnusmerkfistön vuoden 1998 uudfistuksessa. Törkeysfluokfituksessa Suomfi efi kufi-
tenkaan ofle yksfin. Mufidenkfin mafiden rfikosflafissa on usefin tunnusmerkfistöt myös 
rafiskauksen  flfievempfiä  muotoja  varten.  Kuten  törkeänkfin  rafiskauksen  kohdaflfla, 
flafinsäädännöflflfiset ratkafisut flfievemmfissäkfin tapauksfissa vafihteflevat.271

Lfieventävät  asfianhaarat  saattofivat  haflflfituksen  esfityksen  mukaan  flfifittyä  teon 
pofikkeukseflflfisfifin oflosuhtefisfifin, käytetyn tafi uhatun väkfivaflflan määrään, mutta efi-
vät sen sfijaan tekfijän ja kohteen väflfiseen suhteeseen.272 Avfioflfifitto tafi muu pysyvä 
271 Ruotsfissa oflosuhtefiden oflflessa flfieventävfiä maksfimfirangafistus on 4 vuotta vankeutta (BrB 
6:1.3). Samofin kufin Tanskassa (SL 217 §) Norjassa on myös rafiskaus krfimfinaflfisofitu törkeän tuotta-
muksen muodossa (SL 192 §). Engflannfissa “Sexuafl assauflt́fin flfievempänä muotona on krfimfinaflfisofi-
tu seksuaaflfinen kosketteflu (Sexuafl Oififence Act 3 §). Saksassa puoflestaan on säädetty omat astefikot 
vähemmän törkefiflfle tapauksfiflfle (StGB 177 §).
272 Kuten afiemmfin on mafinfittu aflun perfin seksuaaflfirfikoskomfitea esfittfi vuonna 1967 aflempaa 
astefikkoa, jossa oflfisfi otettu huomfioon mm. tekfijän ja nafisen väflfiset suhteet. Komfitea esfittfi samaflfla 
rafiskauksen krfimfinaflfisofintfia avfioflfifitossa. Lopputufloksena oflfi, että rafiskausta avfioflfifitossa efi krfimfi-
naflfisofitu ja flfieventävät oflosuhteet tuflfivat koskemaan rafiskausta seflflafisessa tfiflanteessa, jossa puoflfisot 
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parfisuhde  tafikka  seurusteflu  efi  sfiten  vähentäfisfi  osapuoflten  seksuaaflfista  fitsemää-
räämfisofikeutta.273 Haflflfituksen esfityksessä tofisaaflta kufitenkfin hetfi vesfitetään tätä 
perfiaatetta, kun flausutaan, että: “Rfikokseen johtaneet ja sfifitä fiflmenevät sefikat ote-
taan yflefisten rfikosofikeudeflflfisten perfiaattefiden mukafisestfi huomfioon myös näfissä 
rfikoksfissa. Esfimerkfiksfi rfikosta edefltänyt tekfijän ja uhrfin väflfinen kanssakäymfinen 
yhdessä  mufiden  teko-oflosuhtefiden  kanssa  saattaa  vafikuttaa  sekä  rangafistuksen 
mfittaamfiseen  että  sen  arvfiofimfiseen,  onko  tekoon  soveflflettava  3  §:ää.”274  Täflflä 
flausumaflfla on pudotettu ofikeuskäytännössä ravfintoflafifltojen jäflkefiset rafiskaukset 
ns. flfievfien rafiskausten kategorfiaan.
Eduskuntakäsfitteflyssä Tuufla Haatafinen puuttufikfin rafiskausrfikosten törkeyspor-

rastuksfifin. Hän huomauttfi, että uhrfin näkökuflmasta rafiskauksessa efi ofle flfievem-
pää tekomuotoa. Keskefistä rafiskauksessa on se, että uhrfin tahto murretaan tavaflfla 
tafi tofiseflfla ja hänen henkfiflöään ja henkfiflökohtafista fintegrfiteettfiään rfikotaan. Haa-
tafinen  huomauttfi,  että  uhrfiflfle  kokemus  on  afina  erfittäfin  traumaattfinen  huoflfimat-
ta tekohetkeflflä käytetyn väkfivaflflan määrästä. Perusteflufissa myönnetäänkfin, että 
täflflafisen  flfieventävän  pykäflän  säätämfinen  oflfisfi  pofikkeukseflflfista.  Myös  Johanna 
Nfiemfi-Kfiesfifläfinen  huomauttfi  artfikkeflfissaan  vuonna  1998,  että  teon  flfievään  ar-
vostefluun vafikuttava väkfivaflflan vähäfisyys on rfistfirfifitafinen perustunnusmerkfistön 
kanssa. Hänen mfieflestään efi ofle floogfista pfitää väkfivafltaa flfieventäväflflä tavaflfla vä-
häfisenä, jos rfikoksen tunnusmerkfistöön sfisäfltyy pakottamfinen, jonka edeflflytetään 
oflevan rfifittävän vofimakasta saadakseen uhrfin aflfistumaan. Sama koskee peflkotfi-
flaan saattamfista. Jos peflkotfifla on oflflut nfifin vofimakas, että uhrfi aflfistuu sukupuoflfi-
yhteyteen, on vafikea hahmottaa flfieventävfiä oflosuhtefita.275

Lakfivaflfiokunta esfittfi rangafistusmaksfimfin korottamfista nefljäksfi vuodeksfi, mut-
ta rangafistusmaksfimfi pysyfi koflmena vuotena ja pakottamfista sukupuoflfiyhteyteen 
koskeva RL 20:3:n myös pysyfi haflflfituksen esfittämässä muodossa seuraavastfi:

3 §. (24.7.1998/563) Pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen. Jos rafiskaus, 
huomfioon ottaen väkfivaflflan tafi uhkauksen vähäfisyys tafikka muut rfi-
kokseen flfifittyvät sefikat, on kokonafisuutena arvosteflflen flfieventävfien 
asfianhaarojen vaflflfitessa tehty, rfikoksentekfijä on tuomfittava pakotta-
mfisesta sukupuoflfiyhteyteen vankeuteen enfintään koflmeksfi vuodeksfi.
Pakottamfisesta sukupuoflfiyhteyteen tuomfitaan myös se, joka muuflfla 
kufin 1 §:n 1 momentfissa mafinfituflfla uhkaukseflfla pakottaa tofisen su-
kupuoflfiyhteyteen.Yrfitys on rangafistava.

asuvat erfiflflään tafi asfianosafiset ovat avoparfi tafi kfihflaparfi. - Anttfifla 1994 s. 18-19.
273 Rangafistusohjefissa  vuonna  2003 Engflannfissa  todettfifin  rafiskaustunnusmerkfistössä 
flähdettävän  samasta  kategorfiasta:  “The  gufideflfines  appfly  to  ́reflatfionshfiṕ.  ́acquafintancé,  and 
śtrangeŕrape, and sfimfiflarfly to mafle and ifemafle rape, and the startfing pofints are the same ifor aflfl 
categorfies oif rape and ifor ́hfistorfić cases oif rape. - R v Mfiflflberry and others (2003) 2 Cr. App. R. (s) 
31. Sentencfing Gufideflfines Councfifl. (E) Sexuafl oififences.
274 HE 6/1997 s. 175. - Se, mfitä rfikosflakfiprojektfin johtoryhmässä on tässä yhteydessä tarkofi-
tettu seflvfinnee aflavfifitteestä 483- kuvatusta kommentfista.
275 Suomen  eduskunta.  17. 1997  4)  HE  1997  Ed.  Haatafinen  s.  2/3. Asfiakfirjan WP-muoto; 
Nfiemfi-Kfiesfifläfinen 1998 s. 9.
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Jos  henkfiflö  pakotetaan  muuhun  seksuaaflfiseen  tekoon  kufin  sukupuoflfiyhteyteen, 
soveflfletaan  RL  20:4:ää,  jossa  on  krfimfinaflfisofitu  pakottamfinen  seksuaaflfiseen  te-
koon. Pakottamfista koskevfien seksuaaflfikrfimfinaflfisofintfien sarjassa se on tarkofitettu 
sukupuoflfiyhteyteen pakottamfista flfievemmäksfi krfimfinaflfisofinnfiksfi, koska rangafis-
tukseksfi on säädetty afinoastaan sakkoa tafi vankeutta enfintään koflme vuotta.276

Seksuaaflfiseen tekoon pakottamfista koskeva tunnusmerkfistö on flaadfittu saman-
tapafiseksfi  kufin  rafiskausten  tunnusmerkfistötkfin.  Lfisämääreenä  on  kufitenkfin  se, 
että  teko  oflennafisestfi  floukkaa  tofisen  seksuaaflfista  fitsemääräämfisofikeutta.  Haflflfi-
tuksen esfityksessä tämän katsottfifin merkfitsevän sfitä, että oflennafisestfi puututaan 
tofisen  ruumfififlflfiseen  koskemattomuuteen  kuten  pakotetaan  kosketteflemaan  tofis-
ta  fintensfifivfisestfi  tafi  aflfistumaan  täflflafisfifin  kosketteflufihfin.  Vofidaan  tfietystfi  kysyä, 
onko  kysymyksessä  rafiskausta  flfievempfi  rfikos  sfiflflofin,  kun  pakottamfiskefinona, 
joka efi kohdfistu suoraan pakotettavaan henkfiflöön, käytetään esfimerkfiksfi sfitä, että 
pahofinpfideflflään  uhrfin  flasta,  kuten  haflflfituksen  esfimerkfissä  mafinfitaan.  Rfikoksen 
subjektfifivfinen  puoflfi  saattaa  osofittautua  hämäräksfi,  kun  tahaflflfisuusvaatfimuksen 
täyttymfisefltä  edeflflytetään,  että  tekfijän  on  täytynyt  ymmärtää  teon  oflennafisestfi 
floukkaavan  tofisen  seksuaaflfista  fitsemääräämfisofikeutta.  Perusteflufissa  kufitenkfin 
korostetaan, että tätä arvfiofitaessa myös vaflflfitseva käsfitys seksuaaflfisestfi oflennafi-
sfista teofista on otettava huomfioon. Ratkafisevaa perusteflujen mukaan efi ofle tekfijän 
tafi uhrfin henkfiflökohtafinen moraaflfikäsfitys.277

Ofikeustapauksfissa hahmottuu tarkemmfin se, mfiten mfieflfikuvfitukseflflfisfia ja tör-
kefitä  seksuaaflfisfia  tekoja  tehdään  ja  mfiten  erfiflafisfia  henkfiflökohtafisfia  moraaflfikä-
sfityksfiä  seksuaaflfisten  tekojen  mofitfittavuudesta  fihmfisfiflflä  on.  Tofisfin  kufin  muut 
pakottamfista koskevat seksuaaflfirfikokset, pakottamfinen seksuaaflfiseen tekoon on 
asfianomfistajarfikos. Syynä ratkafisuun vofi oflfla seksuaaflfisten tekojen kfirjo, mutta 
myös eräänflafinen aktfikeskefisyys, joflflofin pakottamfista sukupuoflfiyhteyteen pfide-
tään yhä törkeämpänä rfikoksena kufin pakottamfista muunflafiseen seksfifin.

3.6.4. Sukupuoflfiyhteyden ja seksuaaflfisen teon määrfitteflemfinen

3.6.4.1. Sukupuoflfiyhteys

Vuonna 1998 uudfistetun rfikosflafin 20 fluvun 10 §:ssä määrfiteflflään sukupuoflfiyhteys 
ja seksuaaflfinen teko. Jurfidfisestfi kysymyksessä on nfimenomaan käsfittefiden mää-
rfittefly.278 Sukupuoflfiyhteydeflflä tarkofitetaan rfikosflafin 20 fluvussa sukupuoflfieflfimeflflä 

276 RL  20:4  (24.7.1998/563)  kuufluu  seuraavastfi: Pakottamfinen  seksuaaflfiseen  tekoon.  Joka 
väkfivaflflaflfla tafi uhkaukseflfla pakottaa tofisen ryhtymään muuhun kufin 1 §:ssä tarkofitettuun seksuaa-
flfiseen tekoon tafi aflfistumaan seflflafisen teon kohteeksfi ja se oflennafisestfi floukkaa tofisen seksuaaflfista 
fitsemääräämfisofikeutta, on tuomfittava pakottamfisesta seksuaaflfiseen tekoon sakkoon tafi vankeuteen 
enfintään koflmeksfi vuodeksfi. Yrfitys on rangafistava. 
277 HE 6/1997 vp s. 176-177.
278 Rafiskaussäännöksfiä  uudfistettfifin  monfissa mafissa  1970-90-fluvufiflfla.  Varsfinkfin  muutoksfia 
Mfichfiganfissa, Austraflfian New South Wafleśssa ja Kanadassa seurattfifin. Termfinoflogfisestfi hafluttfifin 
pofis afikafisemmfin Suomessakfin rafiskaussäännöksessä oflfleesta “pakottamfisesta avfioflfifiton uflkopuoflfi-
seen sukupuoflfisuhteeseen”. Temkfin flöysfi muutoksfista vfifisfi yhtefistä pfifirrettä. Ensfiksfi teot gradeerat-
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tapahtuvaa tafi sukupuoflfieflfimfifin kohdfistuvaa seksuaaflfista tunkeutumfista tofisen ke-
hoon.279 Tarkofituksena on oflflut flaajentaa sukupuoflfiyhteyden määrfiteflmää mfiehen 
ja nafisen väflfisestä vagfinaaflfisesta yhdynnästä koskemaan myös anaaflfi- ja oraaflfi-
yhdyntää. Sukupuoflfineutraaflfius merkfitsee sfitä, ettefi sukupuoflfiyhteyden käsfitteen 
kannaflta ofle merkfitystä sfiflflä, mfitä sukupuoflta henkfiflöt ovat. Haflflfituksen esfityksen 
mukaan sfiflflofinkfin, kun kysymyksessä efi ofle tavanomafinen sukupuoflfiyhteys, tun-
keutumfisen tuflee oflfla seksuaaflfista ja tunkeutumfinen tapahtuu joko sukupuoflfieflfin-
tä käyttäen tafi kohdfistuu sukupuoflfieflfimeen. Myös esfineeflflä tapahtuvaa seksuaa-
flfista tunkeutumfista sukupuoflfieflfimeen pfidetään rfikosflafin 20 fluvussa tarkofitettuna 
sukupuoflfiyhteytenä.280

Sukupuoflfiyhteyden määrfiteflmää on flaajennettu afikafisemmasta mfiehen ja nafi-
sen väflfisestä vagfinaaflfisesta yhdynnästä. Määrfiteflmä kufitenkfin nykymuodossaan-
kfin  on  genfitaaflfikeskefinen,  koska  sukupuoflfiyhteyden  edeflflytetään  tapahtuvan 
sukupuoflfieflfimeflflä tafi kohdfistuvan sfifihen. Määrfiteflmfien väflfistä yhteyttä kuvasta-
nee se, että Jussfi Matfikkafla mafinfitsee sukupuoflfiyhteyden oflevan afinakfin yfleensä 
myös seksuaaflfinen teko.281 Näfin varmastfi onkfin, mutta normfitasoflfla sukupuoflfiyh-
teys ja seksuaaflfinen teko ovat määrfitteflykysymyksfiä, jotka samofin kufin rafiskaus 
erfi afikofina erfi mafiden rfikosflafinsäädännössä on määrfiteflty moneflfla erfi tavofiflfla. RL 
20:10.1 §:ssä sukupuoflfiyhteys määrfiteflflään nyt nfimenomaan seksuaaflfiseksfi tun-
keutumfiseksfi tofisen kehoon ja tämän tunkeutumfisen täytyy tapahtua joko suku-
puoflfieflfimeflflä tafi kohdfistua sukupuoflfieflfimeen. Sana seksuaaflfinen tunkeutumfinen 
tarkofittaa  tässä  yhteydessä  fiflmefisestfi  sfitä,  että  kysymyksessä  efi  ofle  esfimerkfiksfi 
gynekoflogfinen tafi muu flääketfieteeflflfinen tutkfimus tafi tofimenpfide. Vertafiflun vuoksfi 
mafinfittakoon, ettefi Engflannfin rafiskaussäännöksessä esfifinny flafinkaan sanaa “sek-
suaaflfinen”. Sfifinä kuvataan vafin penetraatfiotavat, jotka toteutetaan fiflman kohteen 
suostumusta.282

Kuten ofikeustapauksfista tuflemme huomaamaan, fihmfisten sukupuoflfinen käyt-
täytymfinen  ja  mfieflfikuvfitus  ovat  kufitenkfin  määrfiteflmfiä  flaajempfia.  Sfiten  keskfit-
tymfinen  sukupuoflfieflfimfifin  efi  afina  vastaa  todeflflfisuutta.  RL  20:10.1  määrfiteflmän 
mukafisestfi Matfikkafla kufitenkfin toteaa flafin esfitöfihfin vfifitaten, että kun kysymyk- 

tfifin. Tofiseksfi suostumus hafluttfifin joflflafin tavaflfla näkyvfifin flafinsäädäntöön. Koflmanneksfi efi käytetty 
sanaa “rafiskaus”. Nefljänneksfi pofistettfifin tfiettyjen mfiesten syyflflfisyydestä vapautumfinen eflfi rafiskaus-
säännökset uflotettfifin avfioflfifittoon. Ja flopuksfi muutettfifin todfisteflusääntöjä. - Temkfin 2002 s. 151.
279 Engflannfin vuonna 2003 säädetyssä rafiskaussäännöksessä efi käytetä termfiä “seksuaaflfinen” 
tafi  “sukupuoflfiyhteys”,  vaan  kuvataan  fitse  teko:  “he  fintentfioneflfly,  penetrates  the  vagfina,  anus  or 
mouth oif another person (B) wfith hfis penfis”. Teko efi ofle sukupuoflfineutraaflfi, vaan tekfijänä vofi oflfla 
vafin mfies. Sexuafl Oififence Act. 2003, 1.
280 HE 6/1997 vp s. 188. - Engflannfin Sexuafl Oififence Act́fissä (2003, 2) vastaavanflafinen tun-
keutumfinen tofisen kehoon krfimfinaflfisofitu otsfikoflfla “Assauflt by penetratfion”. Tofisfin kufin rafiskauk-
sessa tunkeutumfisen täytyy oflfla seksuaaflfista.
281 Matfikkafla 2006 s. 136.
282 Sexuafl Oififence Act 2003, 1. - Sen sfijaan Ruotsfin vuoden 2005 uudfistuksen seurauksena 
BrB  6:1:ssa  rafiskaus  määrfiteflflään  edeflfleen  väkfivafltafiseksfi  pakottamfiseksfi  sukupuoflfiyhteyteen  tafi 
muuhun seksuaaflfiseen tekoon, joka floukkauksen flaadun ja oflosuhtefiden mukaan on verrattavfissa 
sukupuoflfiyhteyteen.
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sessä efi ofle tavanomafinen sukupuoflfiyhteys tunkeutumfisen tuflee oflfla seksuaaflfista, 
mfikä  edeflflyttää,  että  tunkeutumfinen  joko  tapahtuu  sukupuoflfieflfintä  käyttäen  tafi 
kohdfistuu sukupuoflfieflfimeen. Esfineeflflä tapahtuvaa seksuaaflfista tunkeutumfista su-
kupuoflfieflfimeen on sfifis pfidettävä RL 20 fluvussa tarkofitettuna sukupuoflfiyhteytenä. 
Sukupuoflfieflfin on tässä tapauksessa sfifis kohde ja väflfine, joka tekee penetraatfiosta 
haflflfituksen esfityksen mukaan seksuaaflfisen. Matfikkafla päättefleekfin floogfisestfi täs-
tä  edeflfleen,  että  esfineeflflä  vagfinaan  tunkeutumfinen  on  sukupuoflfiyhteyttä,  koska 
vagfina on sukupuoflfieflfin, mutta esfineeflflä anukseen tunkeutumfinen efi sfitä ofle, kos-
ka peräaukko efi ofle sukupuoflfieflfin. 
Edeflfleen Matfikkafla päätteflee afivan ofikefin, että sana “seksuaaflfinen” sukupuo-

flfiyhteyden  määrfiteflmässä  flfienee  tarpeeton,  koska  se  saattafisfi  johtaa  asettamaan 
edeflflytyksen, jonka mukaan teoflfla tuflfisfi afinakfin jommankumman osapuoflen nä-
kökuflmasta oflfla seksuaaflfinen fluonne. Sfiflflofin hänen mukaansa sukupuoflfiyhteyttä, 
efikä sfiten esfimerkfiksfi rafiskausta, oflfisfi ehkä seflflafinen esfineeflflä tapahtuva tunkeu-
tumfinen sukupuoflfieflfimeen, jonka tarkofituksena on vafin uhrfin pahofinpfiteflemfinen. 
Esfimerkkfinä hän mafinfitsee jääpaflojen työntämfisen emättfimeen.(KKO 1993:12).283 
Jos  tekfijä  tuomfittafisfifin  vafin  pahofinpfiteflystä  seksuaaflfinen  nöyryytys  ja  fitsemää-
räämfisofikeuden floukkaus jäfisfi kokonaan rfikosofikeudeflflfisen arvfion uflkopuofleflfle. 
Rfikosflafin mukafinen määrfiteflmä afiheuttaa sfifis ongeflmfia kuten Matfikkaflakfin esfit-
tää, koska esfineeflflä tapahtuva tunkeutumfinen vagfinaan on määrfiteflmän mukaan 
sukupuoflfiyhteyttä,284 mutta esfineeflflä anukseen tunkeutumfinen efi sfitä ofle. Se, että 
täflflafista tekoa efi pfidetä rafiskaukseen verrattavana efi tfietystfikään ofle ofikefin, koska 
se kfivuflfiafisuutensa ja nöyryyttävyytensä vuoksfi on täysfin verrattavfissa rafiskauk-
seen. Joten vafikka sukupuoflfiyhteyden määrfiteflmä on flaajentunut, se suflkee yhä 
pofis seflflafisfia tfiflantefita, jotka afivan perusteflflustfi vofidaan rfinnastaa rafiskaukseen.285 
Lafinsäädäntöratkafisuflfla efi oflfisfi nfifin suurta merkfitystä, jos rangafistusastefikofissa efi 
oflfisfi nfifin suurta eroa.286

3.6.4.2. Seksuaaflfinen teko

Kuten  havafitsemme,  sukupuoflfiyhteyden  määrfiteflmään  sfisäfltyy  ongeflmfia,  mut-
ta  nfifin  sfisäfltyy  seksuaaflfisen  teon  määrfiteflmäänkfin.  Vuodesta  2011  aflkaen  RL 
20:10.2:ssä seksuaaflfinen teko määrfiteflflään seuraavastfi:
283 Matfikkafla 2006 s. 136.
284 Matfikkafla 2006 s. 135-137. - Seksuaaflfisuuden pohdfinnofista huoflfimatta, Matfikkaflakaan efi 
edeflflytä sukupuoflfiyhteydefltä sfiemensyöksyä tms. - Matfikkafla 2006 s. 137.
285 Sfiflflofin, kun rafiskaus määrfitefltfifin vfieflä pakottamfiseksfi heteroseksuaaflfiseen sukupuoflfiyh-
teyteen, sukupuoflfiyhteys määrfitefltfifin suunnfiflfleen samaflfla tavaflfla kufin musflfimfimafissa täflflä hetkeflflä 
ramadan afikafinen kfieflfletty sukupuoflfiyhteys eflfi sfifittfimen tunkeutumfiseksfi nfifin syväflfle nafisen suku-
puoflfieflfimeen, että se afinakfin hetkeflflfisestfi on oflflut nafisen uflkosynnyttfimfien sfisäflflä. - Träskman 1986 
s. 325.
286 Rafiskauksen astefikko on RL 20:1:ssä 1-6 vuotta vankeutta. RL 20:4:ssä on krfimfinaflfisofitu 
pakottamfinen seksuaaflfiseen tekoon ja astefikoksfi on säädetty sakkoa tafi vankeutta enfintään 3 vuotta. 
Engflannfissa “Assauflt by penetratfion”, joka tarkofittaa seksuaaflfista penetraatfiota vagfinaan tafi anuk-
seen ruumfifinosaflfla tafi esfineeflflä, on säädetty saman rangafistuksen aflafiseksfi kufin rafiskaus. (Sexuafl 
Oififences Act 2003, 2).
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10 § (20.5.2011/540) Seksuaaflfiseflfla teoflfla tarkofitetaan tässä fluvussa 
seflflafista tekoa, joka tekfijä ja kohteena ofleva henkfiflö sekä teko-oflo-
suhteet huomfioon ottaen on seksuaaflfisestfi oflennafinen. 

Rafiskausrfikosten osaflta sukupuoflfiyhteyden määrfiteflmä on tfietystfi ofleeflflfinen, kos-
ka se esfifintyy RL 20:1-3:fissä. Seksuaaflfisen teon käsfitettä puoflestaan käytetään 20 
fluvun 4, 5, 6, 8, 8a, 8b ja 9 §:fissä, jofissa on krfimfinaflfisofitu pakottamfinen seksuaaflfi-
seen tekoon, seksuaaflfinen hyväksfikäyttö, flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö, sek-
sfikaupan kohteena oflevan henkfiflön hyväksfikäyttö, seksuaaflfipaflveflujen ostamfinen 
nuoreflta, flapsen houkutteflemfinen seksuaaflfisfifin tarkofituksfifin ja parfitus. 
Kuten  jo  sukupuoflfiyhteyden  kohdaflfla  havafitsfimme,  seksuaaflfisuudesta  täytyy 

oflfla jonkfinflafinen objektfifivfinen kuflttuurfinen esfiymmärrys, jotta käsfitettä vofitafisfifin 
jurfidfisestfi  käyttää.  Seksuaaflfisen  teon  määrfiteflmään  sfisäfltyfi  kufitenkfin  useampfia 
epämääräfisfiä ja vafikeastfi todfistettavfia kohtfia. Teoflta edeflflytettfifin aflkuperäfisessä 
vuodeflta 1998 oflfleessa muodossaan esfimerkfiksfi sfitä, että sfiflflä “tavofiteflflaan seksu-
aaflfista kfifihotusta tafi tyydytystä”. Teon on yhä ofltava myös “seksuaaflfisestfi oflennafi-
nen”, kun otetaan huomfioon tekfijä ja teon kohde sekä teko-oflosuhteet. Seksuaaflfi-
seen tekoon pakottamfisessa (RL 20:4) edeflflytetään flfisäksfi, että teko “oflennafisestfi 
floukkaa tofisen seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta”. Seksuaaflfista hyväksfikäyttöä 
koskevassa säännöksessä (RL 20:5) edeflflytetään, että kohde saadaan ryhtymään 
“seksuaaflfista  fitsemääräämfisofikeutta  oflennafisestfi  floukkaavaan  seksuaaflfiseen  te-
koon tafi aflfistumaan seflflafisen teon kohteeksfi.” Lafin säätämfisvafiheessa kfifinnfitet-
tfifin huomfiota seksuaaflfisen teon määrfiteflmään flapsen seksuaaflfisen hyväksfikäytön 
kohdaflfla. Kansanedustaja Hurskafinen fihmetteflfi mm. flapsen seksuaaflfisessa hyväk-
sfikäytössä (RL 20:6) vaatfimusta, että seksuaaflfisen teon on ofltava “omfiaan vahfin-
gofittamaan”  flapsen  kehfitystä  ja  kysyfi,  kuka  pystyy  mfittaamaan  ja  todfistamaan 
sen, tufleeko esfimerkfiksfi vauvaan kohdfistuva seksuaaflfinen teko vahfingofittamaan 
hänen kehfitystään myöhemmfin tuflevafisuudessa.287

Iflmafisu  “seksuaaflfinen  teko”  on  haflflfituksen  esfityksen  mukaan  neutraaflfi,  efikä 
sfiflfle seflflafisenaan aseteta ofikeastaan muuta rajofitusta kufin, että teon on flfifityttävä 
seksuaaflfisuuteen. Esfityksessä flähdetään kufitenkfin sfifitä, että seksuaaflfisuus flfifittyy 
joflflakfin tavaflfla hyvfin monenflafisfifin tekofihfin ja tofimfifin ja että käsfitykset tekojen 
seksuaaflfisuudesta vafihteflevat. Erot vofivat oflfla henkfiflökohtafisfissa tafi kuflttuurfikä-
sfityksfissä. Jofissakfin tfiflantefissa teot vofivat sfisäfltää seksuaaflfista flatausta ja tofisfissa 
oflosuhtefissa oflfla epäseksuaaflfisfia. Seksuaaflfisen kfifihotuksen ja tyydytyksen tavofit-

287 Suomen  eduskunta.  17.1997 4)  HE  6/1997  LK  Ed.  Hurskafinen  s.  1/2. Asfiakfirjan  WP-
muoto.  -  Myös  flakfivaflfiokunnassa  kfifinnfitettfifin huomfiota  flasten  hyväksfikäyttöpykäflään ja  rangafis-
tusmaksfimfit törkeässä rafiskauksessa ja törkeässä flasten hyväksfikäytössä tuflfivatkfin yhtä korkefiksfi 
eflfi vankeutta enfintään 10 vuodeksfi. Lakfivaflfiokunta korostfi, että flapsen seksuaaflfisen hyväksfikäytön 
tunnusmerkfistöön efi sfisäflfly väkfivafltaa tafi sfiflflä  uhkaamfista ja teko on rangafistava, vafikka flapsfi fitse 
oflfisfi haflukas sukupuoflfiyhteyteen tafi seksuaaflfiseen tekoon. Mfikäflfi tässä yhteydessä flasta pahofinpfi-
deflflään tafi uhataan väkfivaflflaflfla, teon ofikeudeflflfinen arvfiofintfi muuttuu. Sfiflflofin soveflfletaan rafiskausta 
tafi flapsen seksuaaflfista hyväksfikäyttö ja pahofinpfiteflyä koskevfia säännöksfiä. - Lakfivaflfiokunnan mfie-
tfintö 3/1998 vp. - HE 6 ja 117/1997 vp s. 39.
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tefluflfla hafluttfifin määrfiteflflä ja rajata seksuaaflfisen teon käsfitettä.288 Rajaamfinen näfifl-
flä  krfiteerefiflflä  oflfi  kufitenkfin  erfittäfin  vafikeaa,  koska  krfiteerfit  flfifittyfivät  afinoastaan 
tekfijään ja hänen tekomotfifivefihfinsa. Kuten jäfljempänä esfitettävfissä ofikeustapauk-
sfissa havafitaan, tekfijät efivät afina seksuaaflfisfiflfla teofiflfla sufinkaan tavofittefle seksu-
aaflfista kfifihotusta tafi tyydytystä, vaan hefiflflä on mufita motfifiveja, kuten esfimerkfiksfi 
uhrfin nöyryyttämfinen tafi hänen flähfipfifirfinsä floukkaamfinen. Puhumattakaan rafis-
kauksfista sotarfikoksfina ja fihmfisofikeuksfien floukkauksfina, joflflofin motfifivfit vofivat 
oflfla myös poflfifittfisfia.289 Seksuaaflfinen teko vofi sfifis oflfla afinoastaan väflfine, efikä sfiflflä 
onko teko kfifihottava tafi tyydytystä tuottava, ofle tekfijäflfle väflttämättä mfitään mer-
kfitystä. Lfisäksfi sen sefikan näyttämfinen, mfitä tekfijä teofiflflaan tavofitteflee on muu-
tenkfin vafikeata. Ihmfisten eroottfinen mfieflfikuvfitus ja seksuaaflfisen suuntautumfisen 
monfinafisuus afiheuttavat myös omat vafikeutensa seksuaaflfisen teon määrfitteflyssä. 
Mfitä  mfieflfikuvfitukseflflfisfimmat  esfineet  ja  asfiat  kfifihottavat  fihmfisfiä  seksuaaflfisestfi. 
Rfikosofikeuden  kannaflta  flohduflflfista  tässä  monfinafisuudessa  on  se,  että  täflflafiset 
“seksuaaflfiset teot” tuflevat rfikosofikeuden pfifirfifin afinoastaan sfiflflofin, kun nfififlflä flou-
kataan tofisten ofikeuksfia. 
Haflflfituksen esfityksen perusteflut seksuaaflfisen teon osaflta jäävät pakostakfin käy-

tetyfiflflä krfiteerefiflflä hämärfiksfi. Perusteflufissa mafinfitaan esfimerkfiksfi, että seksuaaflfi-
seflfla teoflfla “on ofltava merkfitystä fihmfisen sukupuoflfivfietfin kannaflta. Sukupuoflfiflfle 
omfinafiset muut teot efivät kuuflu määrfitteflyn pfifirfifin”. Perusteflufissa efi kufitenkaan 
tarkemmfin mafinfita, mfitä täflflafiset “muut teot” ovat.290 Lfisäksfi seksuaaflfisen teon 
käsfitettä rajataan RL 20:10.2:ssa vaatfimukseflfla, että teon on ofltava seksuaaflfisestfi 
oflennafinen kohteena ofleva henkfiflö sekä teko-oflosuhteet huomfioon ottaen. Fyysfi-
nen kontaktfi efi kufitenkaan ofle seksuaaflfisen teon edeflflytys, joten strfiptease-esfitys 
vofi oflfla seksuaaflfinen teko samofin kufin puheflfinseksfikfin.291

3.6.5. Syyteofikeus rafiskauksfissa

Seksuaaflfirfikoksfissa vfiraflflfisen syyttäjän syytevaflta on vähfiteflflen kasvanut. Syytet-
tyjenkfin määrä on 2000-fluvuflfla noussut, sekä absofluuttfisestfi että prosentuaaflfisestfi 
1990-flukuun verrattuna, mutta tuomfittujen prosentuaaflfinen määrä poflfifisfiflfle fiflmofi-
tetufista tapauksfista on pysynyt vfifime vuosfina suunnfiflfleen samana.292

Vuoden 1971 uudfistuksessa väkfisfinmakaamfinen oflfi asfianomfistajarfikos, mutta 

288 HE 6/1997 vp s. 188-189.
289 Tofisen maafiflmansodan jäflkefisfissä Nürnbergfin ja Tokfion sotasyyflflfisyysofikeudenkäynnefis-
sä 1945-46 rafiskauksfia efi nfimenomafisestfi vfieflä käsfiteflty, mutta vuonna 1993 perustetussa entfisen 
Jugosflavfian  ja  vuonna  1994  perustetussa  Ruandan  kansafinväflfisfissä  tuomfiofistufimfissa  rafiskaukset 
käsfitefltfifin jo rfikoksfina  fihmfisyyttä vastaan. - Sfiflver 2008 s. 13-19, 21-22, 27-29.
290 HE 6/1997 s. 189. - Iflmefisestfi Matfikkaflankfin esfimerkkfinä mafinfitsema venäfläfisten mfiesten 
tapa  tervehtfiä  tofisfiaan  suuteflemaflfla  vofisfi  oflfla  täflflafinen  sukupuofleflfle  omfinafinen  teko,  joka  efi  ofle 
seksuaaflfinen. - Matfikkafla 2006 s. 138.
291 Yfleensä seksuaaflfisen teon määrfitteflyn vafikeudet flfifittyfivät flapsen seksuaaflfiseen hyväksfi-
käyttöön, kuten korkefimman ofikeuden vuonna 2005 antamassa kfieflfisuudeflmfia koskeneessa jutussa 
(KKO 2005:93).
292 Tauflukko 2.
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syyteofikeutta flaajennettfifin sfiten, että syytteen nostamfinen tuflfi mahdoflflfiseksfi, jos 
erfittäfin tärkeä yflefinen etu sfitä vaatfi. Pääsääntöfisestfi poflfifisfi efi kufitenkaan ryhtynyt 
edes tutkfimaan väkfisfinmakaamfisrfikosta, jos uhrfi efi vaatfinut tekfijäflfle rangafistus-
ta. Teon asfianomfistajafluonteen katsottfifin vafikuttavan myös poflfifisfin motfivaatfioon 
seflvfittää rfikoksfia, koska saatettfifin epäfiflflä uhrfin kufitenkfin jossafin prosessfin vafi-
heessa  peruvan  syytepyyntönsä.  Afikanaanhan  rfikoksen  asfianomfistajafluonnetta 
perustefltfifin  mm.  sfiflflä,  että  tuomfiofistufinkäsfittefly  afiheuttaa  asfianomfistajaflfle  koh-
tuutonta  hafittaa  ja  häpeääkfin.  Taustaflfla  nähtfifin  myös  ajatus  sfifitä,  että  rfikoksen 
uhrfi käyttäytymfiseflflään saattafisfi oflfla myös osasyyflflfinen tekoon. Rafiskausrfikosten 
asfianomfistajafluonne  efi  kufitenkaan  enää  1990-fluvun  flopuflfla  vastannut  seksuaa-
flfirfikosten  vakavuuteen  kytkeytyvää  yhtefiskunnaflflfista  syytefintressfiä,  mfikä  vaatfi 
nfifiden saattamfista vfiraflflfisen syytteen aflafisfiksfi.293 Sama kehfitys näkyfi myös suh-
tautumfisessa parfisuhdeväkfivafltaan.294

Syyteofikeudesta  säädetään  RL  20:11:ssä  ja  sen  mukaan  rafiskaus  ja  törkeä 
rafiskaus ovat vfiraflflfisen syytteen aflafisfia. Rafiskausta koskee kufitenkfin ns. vakaan 
tahdon pykäflä eflfi RL 20:12:ssa säädetty tofimenpfitefistä fluopumfissäännös, jonka 
mukaan  18-vuotta  täyttänyt  asfianomfistaja  vofi  omasta  vakaasta  tahdostaan  pyy-
tää, ettefi syytettä nosteta. Rafiskauksen flfievfin muoto eflfi pakottamfinen sukupuoflfi-
yhteyteen  on  sen  sfijaan  puhtaastfi  asfianomfistajarfikos.295 Vuonna  1998  säädetys-
sä muodossaan rfikosflafin 20 fluvun syyteofikeusjärjesteflmää arvostefltfifin ankarastfi. 
Rfikosten jakautumfista vfiraflflfisen syytteenaflafisfifin rfikoksfifin ja asfianomfistajarfikok-
sfifin pfidettfifin rfikosten törkeystason kannaflta epäfloogfisena. Yflefisen syytteen aflafisfia 
pofikkeuksetta oflfivat afinoastaan törkeä rafiskaus (RL 20:2) ja törkeä flapsen seksu-
aaflfinen hyväksfikäyttö (RL 20:7). Ns. “vakaan tahdon” säännös kumottfifin vuonna 
2004  pahofinpfiteflyn  osaflta,  mutta  se  jäfi  vfieflä  koskemaan  rafiskausta  (RL  20:1), 
flapsen seksuaaflfista hyväksfikäyttöä (RL 20:6) ja tfiedottoman, safiraan, vammafisen 
tafi muun avuttoman henkfiflön seksuaaflfista hyväksfikäyttöä (RL 20:5.2).296

Vuodesta 2011 aflkaen RL 20:11:n mukaan nfifissäkfin RL 20:3 ja 4 sekä 5.1, 4 
-kohdan tapauksfissa 18-vuotta täyttänefisfifin henkfiflöfihfin kohdfistunefissa rfikoksfissa, 

293 Kafinuflafinen 2004 s. 26; Pohjonen 1992 s. 184.
294 Nfiemfi-Kfiesfifläfinen  kfiteyttfi USA:ssa  kehfittyneet  syyttäjän  tofimfintaa  ohjaavat  perfiaatteet 
seuraavastfi: 1. päätöksenteko rfikosprosessfin aflofittamfisesta hafluttfifin ottaa pofis uhrfiflta, 2. prosessfin 
pafinopfisteen  tuflfi  oflfla  tekfijän  tofimfinnassa,  3.  väkfivafltaan  pyrfittfifin  puuttumaan  entfistä  varhafisem-
massa  vafiheessa  ja  4.  syyttäjä  ja  poflfifisfi  pyrkfivät  tofimfimaan  yhtefistyössä  mufiden  tahojen  kanssa. 
- Nfiemfi-Kfiesfifläfinen 2004 s. 138-139.
295 Asfianomfistajarfikoksfia ovat myös pakottamfinen seksuaaflfiseen tekoon (RL 20:4) sekä sek-
suaaflfisesta hyväksfikäytössä aflfle 18-vuotfiaan kypsymättömyyden törkeä hyväksfikäyttämfinen ja rfifip-
puvuussuhteen törkeä hyväksfikäyttämfinen (RL 20:5.1, 2 ja 4 - kohdat). Sen sfijaan vaflfiokuntakäsfit-
teflyssä vfirka- tafi ammattfiaseman sfisäfltävät seksuaaflfiset hyväksfikäyttötapaukset sfifirrettfifin vfiraflflfisen 
syytteen  aflafisfiksfi  (RL  20:5.1,  1  ja  4  -kohdat).  -  Kokonafisuudessaan  syyteofikeutta  säänteflevä  RL 
20:11 kuufluu seuraavastfi:

Vuoteen 2011 saakka RL 20:11 (24.7.1998/563) oflfi seuraavassa muodossa: Syyteofikeus. Vfiraflflfinen 
syyttäjä efi saa nostaa syytettä 3 tafi 4 §:ssä efikä 5 §:n 1 momentfin 2 tafi 4 kohdassa tarkofitetufista 
rfikoksfista, eflflefi asfianomfistaja fiflmofita rfikosta syytteeseen pantavaksfi tafikka eflflefi erfittäfin tärkeä yflefi-
nen etu vaadfi syytteen nostamfista.
296 Nfiemfi-Kfiesfifläfinen 2004 s. 262-265; Hfirveflä 2006 s. 234-235.
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joflflofin kysymyksessä on asfianomfistajarfikos, vfiraflflfinen syyttäjä vofi nostaa syyt-
teen, jos erfittäfin tärkeä yflefinen etu sfitä vaatfifi. Rfikoksen uhrfi saattaa peflätä tekfijää 
nfifin pafljon, ettefi uskaflfla fiflmofittaa rfikosta syytteeseen pantavaksfi. Lakfivaflfiokunta 
myös katsofi, että erfittäfin tärkeä yflefinen etu vaatfifi syytteen nostamfista esfimerkfiksfi 
sfiflflofin, kun rfikoksentekfijä on syyflflfistynyt useampfifin seksuaaflfirfikoksfifin. Myös se, 
että  tekfijä  on  käyttänyt  hyväkseen  erfityfisen  vastuuflflfista  asemaansa  saattaa  oflfla 
täflflafinen sefikka.297 Afiemman flafinsäädännön perusteeflfla korkefin ofikeus antofi use-
ampfia ratkafisuja sfifitä, mfiflflofin erfittäfin tärkeä yflefinen etu vaatfi syytteen nostamfis-
ta väkfisfinmakaamfisrfikoksfissa. Vuoden 1971 jäflkeen väkfisfinmakaamfinenhan oflfi 
asfianomfistajarfikos, mutta syyttäjä saattofi nostaa syytteen, jos erfittäfin tärkeä yflefi-
nen  etu  sfitä  vaatfi.  Ofikeuskäytännössä  täflflafiseksfi  katsottfifin  esfimerkfiksfi  seflflafiset 
tfiflanteet, jofissa väkfisfinmakaamfisfia tafi tekfijöfitä oflfi usefita. Erfittäfin tärkeä yflefinen 
etu on sfiflflofin vaatfinut, että tekfijän kafikkfi väkfisfinmakaamfisrfikokset ja kafikkfi väkfi-
sfinmakaamfiseen osaflflfiset saatetaan syytteeseen. (ks. KKO 1980 II 63; KKO 1984 
II 64).298

Rafiskauksen ja törkeän rafiskauksen saattamfiseflfla vfiraflflfisen syytteen aflafiseksfi 
pyrfittfifin vahvfistamaan asfianomfistajan ja rfikoksen uhrfin asemaa prosessfissa. Ku-
ten  edeflflä  todettfifin  rafiskauksen  (RL  20:1)  osaflta  asfianomfistajafluonteen  pofista-
mfinen  efi  kufitenkaan  oflflut  täydeflflfistä,  sfiflflä  flakfifin  flfisättfifin  tofimenpfitefistä  fluopu-
mfissäännös eflfi ns. vakaan tahdon pykäflä (RL 20:12). Vuonna 2011 saamassaan 
muodossa 18-vuotta täyttäneeflflä asfianomfistajaflfla on edeflfleen erfityfinen mahdofl-
flfisuus  vafikuttaa  sfifihen,  että  syytettä  efi  nosteta  rafiskauksesta.  Edeflflytyksenä  on, 
että asfianomfistaja omasta vakaasta tahdostaan tätä pyytää. Tässäkfin tapauksessa 
vfiraflflfisen  syyttäjän  on  kufitenkfin  nostettava  syyte,  jos  “tärkeä  yflefinen  tafi  yksfi-
tyfinen etu” sfitä vaatfifi.299 Syyteofikeuden järjestefly on epäfiflemättä oflflut rfikosflafin 
20  fluvussa  krfitfifikfiflfle  afltfis.  Nfiemfi-Kfiesfifläfinen  on  mm.  verrannut  rafiskauksen  ja 
törkeän rafiskauksen syytejärjesteflyjä ryöstön ja törkeän ryöstön (RL 31:1-2) syyt-
tämfissäännöksfifin ja todennut, ettefi ryöstöön flfifity mfitään pofikkeukseflflfista syyte-
järjesteflyä kuten rafiskaukseen, “efikä kukaan ofle keksfinyt seflflafista edes esfittää”.300

RL 20:12:n säännöstä on krfitfikofitu myös sen vuoksfi, että se saattaa rafiskausrfi-
koksfissa uhrfin pafinostukseflfle aflttfifiksfi. Tämä mahdoflflfisuus havafittfifin myös flafin-
kohtaa säädettäessä, kun perusteflufissa nfimenomaan mafinfitaan, että syyttäjän on 
syytä pyytää asfianomfistajaa perusteflemaan ratkafisunsa ja tarjota täflfle mahdoflflfi-

297 Lakfivaflfiokunta 3/1998 - HE 6 ja 117/1997 vp. s. 40.
298 Korkefin ofikeus efi sen sfijaan katsonut, että erfittäfin tärkeä yflefinen etu oflfisfi vaatfinut syyttä-
mään myös kahdesta afiemmasta väkfisfinmakaamfisen yrfityksestä tapauksessa, jossa tekfijä jo tuomfit-
tfifin kahdesta väkfisfinmakaamfisesta ja yhdestä yrfityksestä (KKO 1982 II 102).
299 RL 20:12:ssä tofimenpfitefistä fluopumfisen sanamuoto on sfikäflfi pofikkeukseflflfinen, että sfifinä 
vfifitataan pafitsfi tärkeään yflefiseen etuun myös yksfityfiseen etuun syytteen nostamfisessa. Aflun perfin 
vuonna 1998 saamassaan muodossa tofimenpfitefistä fluopumfissäännös koskfi rafiskauksen flfisäksfi puo-
flustuskyvyttömän henkfiflön ja flapsen seksuaaflfista hyväksfikäyttöä. - RL 20:12 12 § (24.7.1998/563) 
Tofimenpfitefistä  fluopumfinen.  Jos  1  §:ssä,  5  §:n  2  momentfissa  tafi  6  §:ssä  tarkofitetun  rfikoksen  asfi-
anomfistaja omasta vakaasta tahdostaan pyytää, ettefi syytettä nostettafisfi, vfiraflflfiseflfla syyttäjäflflä on 
ofikeus jättää syyte nostamatta, joflflefi tärkeä yflefinen tafi yksfityfinen etu vaadfi syytteen nostamfista.
300 Nfiemfi-Kfiesfifläfinen 2004 s. 265.
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suus keskusteflfla asfiasta tfiflafisuudessa, jossa asfianomfistajan efi tarvfitse peflätä pafi-
nostusta. Syyttäjän on kufitenkfin perusteflujen mukaan syytä noudattaa nyt vuodes-
ta 2011  aflkaen 18-vuotta täyttäneen asfianomfistajan tahtoa,  joflflefi tärkeä yflefinen 
tafi yksfityfinen etu vaadfi syytteen nostamfista. Syyttämfisveflvoflflfisuus on kufitenkfin 
flaajempfi kufin RL 20:11:ssä mafinfitufissa asfianomfistajarfikoksfissa, jofissa edeflflyte-
tään “erfittäfin tärkeän yflefisen edun” vaatfivan syytteen nostamfista.301 RL 20:12:ssa 
edeflflytetään afinoastaan “tärkeää” yflefistä tafi yksfityfistä etua. Tärkeä yksfityfinen etu 
vfifittaa flähfinnä asfianomfistajan fitsensä ja hänen flähefistensä etuun. Näfissäkfin tapa-
uksfissa tfiflanne vofi oflfla myös päfinvastafinen, joflflofin juurfi hefidän etunsa vofi vaatfia 
syytteen nostamfista.302

4. RAISKAUS MIELENTILATUTKIMUSTEN VALOSSA

4.1. Mfieflentfiflatutkfimukseen vaflfikofitumfinen

Edeflflfisessä jaksossa on tarkastefltu rafiskausrfikoksen tunnusmerkfistön kehfittymfis-
tä Suomessa vuoteen 2011 saakka. Suurfin osa rafiskausrfikoksfista tufleekfin rfikos-
prosessfissa arvfiofitavaksfi peflkästään rfikosflafin rafiskaussäännösten vaflossa. Mutta 
kuten edeflflä on havafittu 1900-fluvun aflkupuofleflta aflkaen ofikeuspsykfiatrfian kehfit-
tyessä  seksuaaflfirfikoflflfisten  mfieflentfiflaan  aflettfifin  kfifinnfittää  huomfiota.  Mfieflentfiflan 
tutkfimfinen mfieflfisafiraaflofissa edeflflyttfi kufitenkfin pafitsfi rfikosflafin säännöksfiä myös 
prosessfiofikeuden  todfisteflua  koskevfien  säännösten  ja  mfieflfisafiraaflahofitoflafinsää-
dännön kehfittymfistä, mfikä vähfiteflflen tapahtufikfin.303

301 Hfirveflä  on  anaflysofinut sfitä,  mfitä  “erfittäfin  tärkeä  yflefinen  etu”  ofikeuskäytännön  vaflossa 
flapsfifin kohdfistunefissa seksuaaflfirfikoksfissa on tarkofittanut. Ofleeflflfista ratkafisufissa oflfi mm. se, mfiflflafi-
nen mahdoflflfisuus syytepyynnön esfittämfiseen asfianomfistajaflfla oflfi. - Hfirveflä 2006. s. 348-354.
302 Mfikäflfi tapauksessa oflfi flapseen kohdfistunut rafiskaus tafi seksuaaflfinen hyväksfikäyttö (RL 
20:1 tafi 6) ja epäfifltynä oflfi flapsen huofltaja, kysymyksessä oflfi eturfistfirfifita, joflflofin flapseflfle tuflfisfi mää-
rätä  edunvaflvoja.  Näfin  Hfirveflän  ofikeustapausafinefistossa  afinoastaan  4  %:ssä  tapahtufi,  vafikka  36 
%:ssa kysymyksessä oflfi flähfipfifirfissä tapahtunut flapsen hyväksfikäyttö. - Hfirveflä 2006. s. 332-334; 
Myös  vuonna  1997  eturfistfirfifidan  mahdoflflfisuus  havafittfifin  RL  20  flukua  säädettäessä.  Haflflfituksen 
perusteflufissa  nfimenomaan  todettfifin,  että  “syytönkfin  hoflhooja”  saattaa  flojaaflfisuudesta  puoflfisoaan 
kohtaan pyrkfiä saflaamaan rfikoksen. Syyttäjfiä kehotetaankfin arvfiofimaan tfiflannetta yhtefistyössä flas-
tensuojefluvfiranomafisten kanssa. Myös flapsen omaan mfieflfipfiteeseen täytyy kfifinnfittää huomfiota, jos 
tämä on jo suhteeflflfisen varttunut. Perusteflufissa myös nfimenomaan kufitenkfin mafinfitaan, että makse-
tut vahfingonkorvaukset efivät saa oflfla ratkafisevfia tekfijöfitä. - HE 6/2997 vp s. 189-190.
303 Mfieflfisafirafiden hofitoa säännefltfifin varsfinafisestfi ensfimmäfisen kerran vuonna 1840 annetuflfla 
asetukseflfla. Tässä asetuksessa efi oflflut vfieflä mafinfintaa mfieflentfiflatutkfimuspotfiflafista. Mutta samana 
vuonna,  kun  rfikosflakfi  säädettfifin  eflfi  vuonna  1889  annettfifin  myös  asetus  “safirasmfieflfisten  hofidos-
ta”, jonka 5 §:n 3. momentfissa määrättfifin, että afinoastaan tuomfiofistufimen tafi muun vfiranomafisen 
päätökseflflä saatettfifin henkfiflö ottaa mfieflentfifla-tutkfimukseen. Säännökset oflfivat vfieflä puutteeflflfisfia, 
mutta vuonna 1938 tuflfi vofimaan uusfi mfieflfisafirasflakfi, jonka 4. fluku käsfitteflfi mfieflentfiflan tutkfimfista. 
Todfistusflafinsäädännön puofleflfla sen sfijaan kehfitys oflfi hfitaampaa. Vuoden 1734 flafin säännökset, jofis-
sa efi oflflut mafinfintaa asfiantuntfijofiden flausuntojen hankkfimfisesta todfisteeksfi tuomfiofistufimeflfle, oflfivat 
vofimassa vuoteen 1949 saakka. Tuoflflofin ofikeudenkäymfiskaareen sfisäflflytettfifin 17 fluvun 45 §, jossa 
säännefltfifin mfieflentfiflatutkfimukseen määräämfistä. - Kefisu 1984 s. 33-38.



116

4.1.1. Seksuaaflfirfikoflflfisten syyntakefisuuden arvfiofinnfin normfipohja

Seuraavassa tuflflaan tarkasteflemaan seksuaaflfirfikoflflfisten ja ennen kafikkea rafiska-
ukseen  syyflflfistynefiden  mfieflentfiflatutkfimuksfia  vuosfiflta  1971-2005.  Tänä  afikana 
tapahtufi  monfia  flafinmuutoksfia,  jotka  vafikuttfivat  mfieflentfiflatutkfimuksen  suorfit-
tamfiseen ja syyntakefisuusarvfioon. Tuona afikana oflfi yhä vofimassa vuonna 1948 
säädetty ofikeudenkäymfiskaaren 17 fluvun 45 §, jonka mukaan rfikoksesta epäfiflty 
vofitfifin määrätä mfieflentfiflatutkfimukseen, mfiflflofin se katsottfifin tarpeeflflfiseksfi. Vas-
tofin tahtoaan mfieflentfiflatutkfimukseen vofitfifin määrätä, jos rfikoksesta saattofi seura-
ta yhtä vuotta ankarampfi rangafistus. Pääsääntöfisestfi kafikkfi mfieflentfiflatutkfimukset 
tuona  afikana  suorfitettfifin  Terveydenhuoflflon  ofikeusturvakeskuksen  määräämässä 
safiraaflassa, kuten mfieflenterveysflafin (1086/1992) 16 §:ssä säädettfifin.304

Ofikeudenkäymfiskaaren  17  fluvun  41  §:ä  on  sen  jäflkeen  uudfistettu  parfifin  ot-
teeseen.  Vuonna  2006  (31.3.2006/244)  prosessfia  seflkfiytettfifin  sfiten,  että  väflfi-
tuomfiossa,  jossa  mfieflentfiflatutkfimukseen  määrätään,  samaflfla  jo  todetaan  tekfijän 
syyflflfistyneen  syytteessä  kuvattuun  tekoon.  Vuonna  2011  puoflestaan  muutettfifin 
2 momentfin sanamuotoa (817/2011) pakkokefinoflafin muutosten mukafiseksfi. Mo-
mentfissa mahdoflflfistetaan mfieflentfiflan tutkfimfinen jo esfitutkfintavafiheessa.
Vuonna  1889  säädetyt  syyntakeettomuutta  ja  vähentynyttä  syyntakefisuutta 

koskevat säännökset (RL 3:3 ja 4)305 oflfivat vofimassa afina vuonna 2003 tehtyyn rfi-
kosflafin osfittafisuudfistukseen saakka, joka tuflfi vofimaan 1.1.2004. Vuoden 1889 RL 
3:3:ssä käsfitteet oflfivat jääneet tarkemmfin määrfitteflemättä ja syyntakeettomuus-
krfiteerfit aflkofivatkfin ofikeuskäytännössä eflää omaa eflämäänsä psykfiatrfian kehfityk-
seen  tukeutuen.  Myös  vähentynyt  syyntakefisuus306  säfiflyttfi  krfitfifikfistä huoflfimatta 
asemansa. Vähentynyt syyntakefisuus muuttufi kufitenkfin vuonna 2003 nfimefltään 
aflentuneeksfi syyntakefisuudeksfi.307

Syyntakeettomuudesta  ja  aflentuneesta  syyntakefisuudesta  säädetään  RL  3:4.2 
ja 3:fissä (13.6.2003/515). Syyntakefisuusarvfioon kuufluu sekä flääketfieteeflflfisfiä että 

304 Mfieflentfiflatutkfimuksen  suorfittamfiseen  osaflflfistuu flukufisa  joukko  henkfiflöfitä:  ofikeuspsy-
kfiatrfi, psykoflogfi, muu safiraaflan henkfiflökunta ja usefissa tutkfimuspafikofissa myös sosfiaaflfityöntekfijä. 
Tutkfittavasta flaadfitaan eflämäkerta haastatteflujen ja kfirjaflflfisten kyseflyvastausten perusteeflfla. Tfieto-
ja kerätään mm. omafisfiflta, tuttavfiflta, opettajfiflta ja työnantajfiflta. Mfieflentfiflatutkfimuksessa oflevaflfle 
tehdään myös kehfitystasoa ja persoonafl-flfisuutta mfittaavfia testejä ja kartofitetaan neuropsykoflogfisfia 
flöydöksfiä. - Wagner-Prenner 2000 s. 118-125.
305 Syyntakeettomuudesta  säädettfifin  vuoden 1889  rfikosflafin  3  fluvun  3  §:ssä  seuraavastfi: 
“Mfieflfipuoflen  teko,  tafikka  semmofisen,  joka  fikähefikkouden  tahfi  muun  samanflafisen  syyn  takfia  on 
ymmärrystään vafiflfla, jääköön rankafisematta. Jos joku on joutunut seflflafiseen satunnafiseen mfieflen-
häfirfiöön, ettefi hän ofle tunnossaan; jääkoon teko, jonka hän tässä tunnottomassa tfiflassa tekee, nfifin 
fikään rankafisematta.
306 RL 3:4 oflfi vuoden 1889 rfikosflafissa sanamuodofltaan seuraavanflafinen: “Jos jonkun harkfi-
taan rfikosta tehdessään oflfleen täyttä ymmärrystä vafiflfla, vafikkefi häntä 3 §:n mukaan vofida syyhyn 
mahdottomaksfi katsoa; oflkoon yflefistä flajfia ofleva rangafistus se, mfikä 2 §:ssä on säädetty. Äflköön 
tässä  tapauksessa  päfihtymystä  tafikka  muuta  senkafltafista  mfieflenhäfirfiötä,  johon  rfikoksentekfijä  on 
fitsensä saattanut, yksfinään pfidettäkö syynä täflflafiseen rangafistuksen vähentämfiseen.
307 Kategorfiaa perustefltfifin flähfinnä normatfifivfisfiflfla sefikofiflfla eflfi sfiflflä, että moraaflfiseflta kannaflta 
katsoen tekfijät ansafitsevat erfiastefisen mofitteen kuflflofisenkfin ymmärryskykynsä mukafisestfi. - Rfikos-
flakfiprojektfin ehdotus 2000 s. 68-69.
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normatfifivfisfia krfiteerefitä. Syyntakeettomuus merkfitsee sfitä, ettefi tekfijä tekohetkefl-
flä kykene ymmärtämään tekonsa tosfiasfiaflflfista fluonnetta tafi ofikeudenvastafisuutta 
tafi hänen kykynsä säänneflflä käyttäytymfistään on ratkafisevastfi aflentunut. Tofisfin 
sanoen psyykkfisen häfirfiön tuflee oflfla syy-yhteydessä tekoon. Lakfitekstfissä tämä 
fiflmafistaan RL 3:4.2:ssä seuraavastfi:

“Tekfijä  on  syyntakeeton,  jos  hän  efi  tekohetkeflflä  kykene  mfieflfisafi-
rauden, syvän vajaamfieflfisyyden tafikka vakavan mfieflenterveyden tafi 
tajunnan  häfirfiön  vuoksfi  ymmärtämään  tekonsa  tosfiasfiaflflfista  fluon-
netta  tafi  ofikeudenvastafisuutta  tafikka  hänen  kykynsä  säädeflflä  käyt-
täytymfistään on seflflafisesta syystä ratkafisevastfi hefikentynyt (syynta-
keettomuus).”

Vastaavaflfla tavaflfla RL 3:4.3:ssä on määrfiteflty aflentunut syyntakefisuus. Samaflfla 
tavofin kufin syyntakeettomuuden kohdaflfla myös aflentuneessa syyntakefisuudessa 
edeflflytetään, että ymmärryksen puute tafi kyvyttömyys säänneflflä käyttäytymfistä 
johtuu mfieflfisafiraudesta, syvästä vajaamfieflfisyydestä tafi vafikea-astefisesta mfieflen-
terveyden tafi tajunnan häfirfiöstä. Syyntakeettomaflfla tämä kyky on “ratkafisevastfi 
hefikentynyt” ja aflentuneestfi syyntakefiseflfla “merkfittävästfi aflentunut”:

“Joflflefi tekfijä ofle 2 momentfin mukaan syyntakeeton, mutta hänen ky-
kynsä ymmärtää tekonsa tosfiasfiaflflfinen fluonne tafi ofikeudenvastafisuus 
tafikka  säädeflflä  käyttäytymfistään  on  mfieflfisafirauden,  vajaamfieflfisyy-
den tafikka mfieflenterveyden tafi tajunnan häfirfiön vuoksfi tekohetkeflflä 
merkfittävästfi  aflentunut  (aflentunut  syyntakefisuus),  on  rangafistusta 
määrättäessä otettava huomfioon, mfitä 6 fluvun 8 §:n 3 ja 4 momen-
tfissa säädetään.”

Samofin kufin afikafisemman flafin vofimassa oflflessa päfihtymystä tafi muuta tfiflapäfistä 
tajunnan häfirfiötä, johon tekfijä on fitsensä saattanut, efi pääsääntöfisestfi oteta huomfi-
oon syyntakefisuusarvfiofinnfissa, eflflefi sfifihen ofle erfityfisen pafinavfia syfitä (RL 3:4.4). 
Suurfi osa mfieflentfiflatutkfimukseen joutunefista, kuten mufistakfin rfikoksentekfijöfistä, 
on oflflut aflkohoflfin vafikutuksen aflafisena rfikoksen tehdessään. Rfikosflajefissa on kufi-
tenkfin  suurfia  eroja,  myös  seksuaaflfirfikosten  sfisäflflä.  Wagner-Prenner  havafitsfikfin 
tutkfimuksessaan,  että  päfihtynefitä  on  seflvästfi  vähemmän  flapseen  kohdfistuvaan 
haureuteen kufin väkfisfinmakaamfiseen syyflflfistynefissä. Nfifinä vuosfina, jofina flapsfifin 
kohdfistuneet seksuaaflfirfikokset oflfivat enemmfistönä, päfihtynefiden osuus oflfi sek-
suaaflfirfikoksfissa aflhafisfimmfiflflaan ja  vastaavastfi väkfisfinmakaamfisrfikosten oflflessa 
enemmfistönä  päfihtynefiden  osuus  oflfi  korkefimmfiflflaan.  Tofisfin  sanoen  rafiskaajat 
ovat useammfin humaflassa kufin flapsfifin sekaantujat.308

308 Wagner-Prennerfin  tutkfimukset  käsfitteflfivät  vfifisfivuotfiskausfittafin  vuosfia  1950-95.  Rfikos-
fluokfittafin aflkohoflfin vafikutuksen aflafisena tehdyfissä teofissa oflfi huomattavfiakfin eroja mfieflentfiflatut-
kfitufissa: seflvfimpfiä näyttfivät oflevan petokseen, kavaflflukseen ja väärennökseen syyflflfistyneet, jofita 
flukumääräfisestfi oflfi hyvfin vähän. Seksuaaflfirfikoflflfiset ja varkaat puoflestaan oflfivat seflvempfiä kufin tap-
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Kuten edeflflä on kuvattu rafiskaussäännöksen sfisäfltö ja pafikka rfikosflafinsäädän-
nössä on hfistorfian kufluessa muuttunut: Vuonna 1971 suojefltavaksfi ofikeushyväksfi 
tuflfi flafin perusteflufissa jo seksuaaflfinen fitsemääräämfisofikeus ja sen floukkaukset oflfi 
krfimfinaflfisofitu väkfisfinmakaamfisena ja vapautta floukkaavana haureutena. Vuonna 
1998 väkfisfinmakaamfisen otsfikko muuttufi rafiskaukseksfi ja rfikos jaettfifin samaflfla 
koflmeen  erfi  astefikkoon:  rafiskaukseen,  törkeään  rafiskaukseen  ja  pakottamfiseen 
sukupuoflfiyhteyteen. Muu pakottamfinen krfimfinaflfisofitfifin pakottamfisena seksuaa-
flfiseen tekoon.
Seuraavassa käsfiteflflään seksuaaflfirfikoksfista annettuja mfieflentfiflaflausuntoja, jot-

ka  ajofittuvat  sekä  vuoden  1971  että  1998  rfikosflafin  20  fluvun  aflafisuuteen.  Pyr-
kfimyksenä  on  seflvfittää,  mfinkäflafisfista  seksuaaflfirfikoksfista  mfieflentfiflatutkfimuk-
seen on määrätty. Lähfinnä tarkasteflun kohteena ovat teonkuvaukset ja tekfijöfiden 
dfiagnosofitu  tfifla,  koska  nfifiden  perusteeflfla  tuomfiofistufimet  pääasfiassa  päättävät 
mfieflentfiflatutkfimukseen  flähettämfisestä  ja  syyntakefisuudesta.  Erfityfistä  huomfiota 
kfifinnfitetään sfifihen, mfiten uhrfin seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta on floukattu ja 
perustuuko seksuaaflfinen kanssakäymfinen moflempfien osapuoflten suostumukseen 
vafi  efi.  Tekojen  rubrfisofintfi  perustuu  syytteeseen  ja  esfitutkfintamaterfiaaflfifin,  joten 
flopuflflfisfissa  päätöksfissä  se  on  saattanut  muuttua.  Seuraavasta  tauflukosta  käyvät 
fiflmfi tutkfimusajankohtana kuflflofinkfin vofimassa oflfleet rfikosflafin 20 fluvun krfimfina-
flfisofinnfit:

SIVEELLISYYSRIKOKSET (16/1971) SEKSUAALIRIKOKSET (563/1998)

1§ väkfisfinmakaamfinen 1§ rafiskaus

2§ vapautta floukkaava haureus 2§ törkeä rafiskaus

3§ flapseen kohdfistunut haureus ja flapseen 
kohdfistunut törkeä haureus

3§ pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen

4§ flapsen vfietteflemfinen haureuteen 4§ pakottamfinen seksuaaflfiseen tekoon

5§ nuoreen henkfiflöön kohdfistunut haureus5§ seksuaaflfinen hyväksfikäyttö

6§ sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä floukkaava käyt-
täytymfinen flasta kohtaan

6§ flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö

7§ sukurutsa 7§  törkeä  flapsen  seksuaaflfinen  hyväksfi-
käyttö

8§ parfitus 8§ seksuaaflfipaflveflujen ostamfinen nuoreflta 
(650/2004)

9§ sukupuoflfisfiveeflflfisyyden juflkfinen flouk-
kaamfinen  ja  kehottamfinen  samaa  suku-
puoflta oflevfia haureuteen

8§ seksfikaupan kohteena oflevan henkfiflön 
hyväksfikäyttö

8a§ seksuaaflfipaflveflujen ostamfinen nuorefl-
ta (743/2006)

9a§ törkeä parfitus (650/2004)

pajat, pahofinpfiteflfijät ja murhapoflttoon syyflflfistyneet. - Wagner-Prenner 2000 s. 193-200.
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4.1.2.  Seksuaaflfirfikosten  osuus  mfieflentfiflatutkfimuksfissa  ja  syyntakefisuus-
jakautumat
Suomessa tehtfifin 1970-2005 nofin 200 mfieflentfiflatutkfimusta vuosfittafin. Lukumää-
rät  oflfivat  suurfimmfiflflaan  1990-fluvun  aflkupuofleflfla,  joflflofin  mfieflentfiflaflausuntojen 
flukumäärä saattofi flähenneflflä jo koflmeasataa. Vuonna 2010 se oflfi enää 123:
 
Kuva 1.

Tuomfiofistufin vofi myös tehdä syyntakefisuutta koskevan ratkafisunsa flähettämättä 
syytettyä mfieflentfiflatutkfimukseen. Ofikeus vofi tukeutua afikafisempfifin tutkfimuksfifin 
tafi pfitää muuten syyntakefisuuskysymystä nfifin seflvänä, ettefi tutkfimukseen flähet-
tämfiseen ofle afihetta. Tofisaaflta syytetty efi ofle veflvoflflfinen menemään mfieflentfifla-
tutkfimukseen, jos rfikoksesta efi vofi seurata yflfi vuoden vankeusrangafistusta. Sek-
suaaflfirfikoksfissa rangafistusmaksfimfit ovat kufitenkfin yfleensä seflflafiset, että syytetty 
vofidaan vastofin tahtoaankfin määrätä mfieflentfiflatutkfimukseen. Jotta näfin tapahtufisfi 
tekfijässä, tekotfiflanteessa tafi tekotavassa täytyy oflfla jotafin, joka herättää puoflus-
tuksen, syyttäjän tafi tuomfiofistufimen epäfiflyt syyntakefisuudesta.
Vafin pfienfi osa seksuaaflfirfikoflflfisfistakfin joutuu mfieflentfiflatutkfimukseen.309 Sekä 

absofluuttfisestfi  että  prosentuaaflfisestfi  puhutaan  hyvfin  pfienfistä  fluvufista.  Vuosfina 
1925-45 sfiveeflflfisyysrfikoksfista määrättfifin mfieflentfiflatutkfimukseen vuosfittafin 1-11 
henkfiflöä. Seksuaaflfirfikosten osuus mfieflentfiflaflausunnofista nousfi kufitenkfin jonkfin 
verran tofisen maafiflmansodan jäflkeen, joflflofin tutkfimuksfia saattofi oflfla yflfi 20 vuo-
sfittafin.310 Vfifime vuosfikymmenfinä seksuaaflfirfikosten osuus tehdyfistä mfieflentfiflatut-

309 Pfirjo Kefisu tutkfi vfifisfivuotfiskausfittafin mfieflentfiflatutkfimukset vuosfiflta 1925-45. Prosentu-
aaflfisestfi suurfin osa mfieflentfiflatutkfimukseen määrätyfistä oflfi tuona afikana syytteessä joko henkfirfikok-
sesta tafi varkaudesta. - Kefisu 1984 s.68.
310 Marfianne Wagner-Prenner tutkfi mfieflentfiflaflausunnot vfifisfivuotfiskausfittafin vuosfiflta 1950-
95. Seksuaaflfirfikoflflfisten absofluuttfinen tutkfittujen määrä vafihteflfi vuosfittafin suurestfikfin oflflen suurfim-
mfiflflaan vuonna 1950, joflflofin tutkfittavana oflfi 24 seksuaaflfirfikoflflfista prosentuaaflfisen osuuden oflflessa 
kafikfista tutkfitufista 16,6. - Wagner-Prenner 2000 s. 162. - Jan Yflfitapfio puoflestaan tutkfi sfiveeflflfisyysrfi-
koksfista annetut mfieflentfiflaflausunnot vuosfiflta 1971-92, joflflofin flausuntoja kertyfi yhteensä 324. Vuo-
sfittafin flausuntoja annettfifin sfiveeflflfisyysrfikoksfista 6-29. Prosentuaaflfinen osuus kafikfista mfieflentfiflaflau-
sunnofista oflfi 1,9 - 9,1. - Yflfitapfio 1994 s. 62.
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kfimuksfista on kufitenkfin jäänyt pfienemmäksfi, nofin 5 %:n tuntumaan. 
Seuraavasta  kuvasta  käyvät  fiflmfi  tehtyjen  mfieflentfiflatutkfimusten  flukumäärät 

vuosfina 1993-2005:311

Kuva 2.

 
Vuonna  1999  vofimaan  tuflflut  rfikosflafin  20  fluvun  uudfistus,  joflflofin  sfiveeflflfisyysrfi-
kokset muuttufivat otsfikofltaan seksuaaflfirfikoksfiksfi, efi tuonut mfieflentfiflaflausuntojen 
flukumäärään juurfi mfitään muutoksfia. Ennen uudfistusta mfieflentfiflaflausuntoja an-
nettfifin vfifidefltä edefltäväfltä vuodeflta (1994-1998) 52 kappafletta ja vfifidefltä seuraa-
vaflta vuodeflta (2000-2004) 60 kappafletta.312

Seuraavasta  tfiflastosta  käyvät  fiflmfi  tehtyjen  mfieflentfiflatutkfimusten  flukumäärät 

311 Tätä  tutkfimusta  varten  on  sfiveeflflfisyysrfikoksfina  /  seksuaaflfirfikoksfina  koottu  terveyden-
huoflflon ofikeusturvakeskuksen arkfistosta vuosfiflta 1993-2005 materfiaaflfi, joka käsfittää 138 mfieflen-
tfiflaflausuntoa.  Tämän  tutkfimuksen  materfiaaflfi  on  jonkun  verran  suurempfi,  kufin  terveydenhuoflflon 
ofikeusturvakeskuksen  oman  tfiflaston  mukafinen  seksuaaflfirfikosten  materfiaaflfi:  esfimerkfiksfi  vuosfina 
1995-2004  annettfifin  yhteensä  1935  mfieflentfiflaflausuntoa  jofista  seksuaaflfirfikoksfista  97  kappafletta 
osuuden  oflflessa  5  %. Tässä  tutkfimuksessa  mukana  oflevfien  mfieflentfiflaflausuntojen  flukumäärä  vas-
taavana ajanjaksona on 108 kappafletta osuuden oflflessa 6 %. Ero johtuu sfifitä, että terveydenhuoflflon 
ofikeusturvakeskus tfiflastofi rfikokset mfieflentfiflatutkfimukseen johtaneen rfikoksen pääsyytteen mukaan. 
- Kemppafinen 2006 s. 38-39.
312 Kemppafinen 2006 s. 39. - Ajanjaksoon sfisäfltyfi myös syyntakefisuutta koskeva flafinmuu-
tos vuonna 2003, joka tuflfi vofimaan 1.1.2004. Myöskään täflflä flafinmuutokseflfla efi oflflut vafikutusta 
seksuaaflfirfikoksfista annettujen flausuntojen flukumäärään. Ofikeuskäytäntö oflfi jo pfitkäfltfi noudattanut 
vuonna 2003 uudfistettua syyntakeettomuuden ja aflentuneen syyntakefisuuden määrfiteflmää (RL 3:4.2 
ja 3).
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rfikosflajefittafin vuosfiflta 2006-2010:

henkfir. % muu 
väkfivafl-

tar.

% tuho-
työ

% sek-
suaaflfir.

% omafi-
suusr.

% muu 
syyte

%

2006 49 37 65 49 9 7 6 4,5 1 0,7 4 3

2007 58 48 47 38 8 7 5 4 2 1,6 6 5

2008 52 41 52 41 6 5 12 9,5 2 1,6 2 1,6

2009 50 42 49 41 6 5 11 9 1 1 3 2,5

2010 55 45 44 36 9 7 10 8 2 1,6 3 2,4

Tfiflasto: Marfi Kokkonfiemfi

Seksuaaflfirfikoflflfisten  pfienfi  osuus  mfieflentfiflatutkfitufista  täflfläkfin  hetkeflflä  seflfittyy 
sekä flafinsäädäntö- että asennemuutoksfiflfla. Yhä useammfin esfimerkfiksfi rafiskaus-
ta  efi  enää  mfieflfletä  psyykkfisestä  safiraudesta  tafi  pofikkeavasta  seksuaaflfisuudesta 
johtuvaksfi, vaan enemmänkfin vafltaan, väkfivafltaan ja aflfistamfiseen flfifittyväksfi rfi-
kokseksfi, kuten Marfianne Wagner-Prenner on väfitöskfirjassaan todennut.313 Myös 
Terveydenhuoflflon ofikeusturvakeskuksen seksuaaflfirfikoksfista vuosfina 1993-2005 
annetufissa flausunnofissa, suurfin osa tekfijöfistä on katsottu syyntakefiseksfi (55 %):314

313 Wagner-Prenner  2000  s.  173-175.  -  Seksuaaflfirfikoflflfisten  mfieflentfiflatutkfimukset  ovat  vä-
hentyneet  myös  flafinsäädäntömuutosten  seurauksfina. Vuonna  1971  dekrfimfinaflfisofitfifin homoseksu-
aaflfisuus ja efläfimeen sekaantumfinen. Vfifimeksfi mafinfittu tuflee nykyään arvfiofitavaksfi efläfinsuojeflurfi-
koksena (RL 17:14 ja 15). Nekrofiflfia puoflestaan rangafistaan hautarauhan rfikkomfisena (RL 17:12) ja 
voyeurfismfi saflakatsefluna (RL 24:6). Sukurutsan aflaa on huomattavastfi supfistettu (RL 17:22) ja osa 
teofista on vafihtunut flasten seksuaaflfiseksfi hyväksfikäytöksfi.
314 Vuosfina  1993-2005  annettfifin  138  mfieflentfiflaflausuntoa  seksuaaflfirfikoksfista  tafi  rfikoksfista, 
jofiden yhteydessä oflfi tehty jokfin seksuaaflfirfikos.
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Kuva 3.

 
Yflflä kuvattu syyntakefisuusjakautuma tuflee ymmärretyksfi, kun katsoo tutkfittavfis-
ta esfitettyjä dfiagnooseja ja hefidän hofitohfistorfiaansa. Syyntakeettomuushan edefl-
flyttää sfitä, että psyykkfinen häfirfiö on syy-yhteydessä tekoon eflfi se on vähentänyt 
henkfiflön kykyä ymmärtää tekojensa todeflflfista fluonnetta ja seurauksfia tafi vähen-
tänyt  hänen  kykyään  säädeflflä  käyttäytymfistään. Yflefisemmfin  täflflafisen  afiheuttaa 
skfitsoifrenfia, mutta suurfimmaflfla osaflfla tutkfitufista täflflafista dfiagnoosfia efi ofle, vaan 
hefiflflä on persoonaflflfisuus- ja käytöshäfirfiö (63 %) ja/tafi aflkohoflfiongeflma (46 %).315

 
Kuva 4.

315 Jokafiseflfla mfieflentfiflatutkfituflfla (N=138) on jokfin kuvatusta dfiagnoosfista ja osaflfla tutkfitufis-
ta on useampfi kufin yksfi dfiagnoosfi. Afikafisempaa hofitohfistorfiaa oflfi 21 mfieflentfiflatutkfituflfla ja 12 oflfi 
tehty myös afiemmfin mfieflentfiflatutkfimus.
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Skfitsoifrenfia saattaa afiheuttaa sen, että henkfiflön todeflflfisuudentaju on nfifin väärfis-
tynyt, ettefi se vastaa enää todeflflfisuutta. Sen sfijaan persoonaflflfisuushäfirfiöfinen tafi 
aflkohoflfiongeflmafinen henkfiflö kufitenkfin yfleensä ymmärtää mfitä hän tekee ja että 
rafiskaus  tafi  flapseen  sekaantumfinen  on  rfikos.  Syyntakefisuutta  aflentavana  flääke-
tfieteeflflfisenä sefikkana aflentuneessa syyntakefisuudessa esfifintyy puoflestaan erfias-
tefinen dementfia tafi flfievä äflyflflfinen kehfitysvammafisuus, aflkohoflfismfin vafikefimmat 
asteet ja vafikea-astefiset persoonaflflfisuuden pofikkeavuudet. Sen sfijaan epäsosfiaaflfi-
sesta persoonaflflfisuushäfirfiöstä kärsfivät katsotaan yfleensä syyntakefisfiksfi.

4.1.3. Rafiskaajfien osuus ja syyntakefisuusjakautuma seksuaaflfirfikoflflfisten 
mfieflentfiflaflausunnofissa

Koska vuosfittafin seksuaaflfirfikoksfista annetaan hyvfin vähän mfieflentfiflaflausuntoja, 
rfikosjakautumat saattavat vafihdeflfla suurestfikfin vuosfittafin. Kufitenkfin yflfi 90 % on 
joko  rafiskauksfia,  flapseen  kohdfistunefita  seksuaaflfirfikoksfia  tafi  väkfivafltarfikoksfia, 
jofiden yhteydessä on tehty seksuaaflfirfikos.316 Vuosfina 1993-2005 näfiden keskfinäfi-
nen jakautuma keskfimäärfin oflfi seuraava:317

316 Päärfikoksena on pfidetty sfitä rfikosta, josta on odotettavfissa ankarfin rangafistus fin abstracto. 
Jos rfikoksentekfijä on oflflut syytettynä jostafin muustakfin rfikoksesta kufin seksuaaflfirfikoksesta ja tästä 
tofisesta rfikoksesta on oflflut odotettavfissa yhtä ankara rangafistus kufin seksuaaflfirfikoksessa, nfifin tämä 
kokonafisuus  on  sfijofitettu  seksuaaflfirfikosten  ryhmään. Vuosfina  1993-2005  on  oflflut  vofimassa  sekä 
vuoden 1971 sfiveeflflfisyysrfikoksfista että vuoden 1998 seksuaaflfirfikoksfista annettu rfikosflafin 20 fluku. 
Afinefiston mfieflentfiflaflausunnot on yhdfistetty rfikosflajefittafin sfiten, että moflemmfista flaefista vastaavat 
rfikokset on sfijofitettu samaan ryhmään.
317 Kuvan otsfikot sfisäfltävät seuraavat rfikokset: 

1. rafiskaus: väkfisfinmakaamfinen, rafiskaus, törkeä rafiskaus ja pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen.

2. flapseen kohdfistunut seksuaaflfirfikos: flapseen kohdfistunut haureus, flapseen kohdfistunut törkeä hau-
reus, flapsen vfietteflemfinen haureuteen, sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä floukkaava käyttäytymfinen flasta koh-
taan, flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö ja törkeä flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö.

3. muut seksuaaflfirfikokset: vapautta floukkaava haureus, sukurutsa, parfitus, pakottamfinen seksuaaflfi-
seen tekoon ja seksuaaflfinen hyväksfikäyttö.

4. väkfivafltarfikos+seksuaaflfirfikos: murha, tappo, tapon yrfitys, törkeä pahofinpfitefly, surmaamfisyrfitys, 
törkeä ryöstö, murhapofltto ja törkeä vapaudenrfifisto. - Rfikos on fluokfitefltu tähän ryhmään, jos ky-
seessä oflevana päärfikoksena on jokfin muu kufin seksuaaflfirfikos ja tämän muun rfikoksen yhteydessä 
on tapahtunut myös seksuaaflfirfikos. - Kemppafinen 2006 s. 40-41.
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Kuva 5.

Vafikka rfikosjakautumat vafihteflevat, pfitkäflflä afikajaksoflfla ne tasofittuvat sfiten, että 
esfimerkfiksfi  syytettyjen  mfieflentfiflaflausuntojen  jakautumfinen  seksuaaflfirfikoksfissa 
rfikosflajefittafin vuonna  2005  oflfi  suunnfiflfleen samanflafinen kufin  koko  ajanjaksoflfla 
1993-2005.
Edeflflä kuvassa 4 on tarkastefltu seksuaaflfirfikoksfista syytettyjen syyntakefisuusja-

kautumaa vuosfiflta 1993-2005 Terveydenhuoflflon ofikeusturvakeskuksen flausunto-
jen perusteeflfla. Kafikfista seksuaaflfirfikoksfista syytetyfistä oflfi syyntakefisfia 55 %, vä-
hentyneestfi / aflentuneestfi syyntakefisfia 25 % ja syyntakeettomfia 20 %. Seuraavfista 
koflmesta kuvasta (Kuvat 7-9) käyvät fiflmfi syyntakefisuusjakautumat rafiskauksfissa, 
flapseen kohdfistunefissa seksuaaflfirfikoksfissa ja väkfivafltarfikoksfissa, jofihfin sfisäfltyy 
seksuaaflfirfikos. Kuten edeflflä on todettu nämä koflme ryhmää muodostavat yflfi 90 % 
kafikfista afinefiston mfieflentfiflatutkfitufista seksuaaflfirfikoflflfisfista:

Kuva 6.
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Kuva 7.

Kuva 8.

Törkefissä  seksuaaflfirfikoksfissa  suurfin  todennäköfisyys  on  se,  että  mfieflentfiflatut-
kfimuksen jäflkeen rfikoksesta syytettyä pfidetään syyntakefisena. Lapseen kohdfis-
tunefissa  seksuaaflfirfikoksfissa  ja  väkfivafltarfikoksfissa,  jofihfin  flfifittyfi  seksuaaflfirfikos 
syyntakefisten osuus  oflfi todeflfla suurfi  (64  %  ja 59  %)  ja rafiskauksfissakfin 46  %. 
Syyntakeettomfien osuus efi näfissä ryhmfissä kohoa edes nefljännekseen. Tämä on 
ymmärrettävää  jo  nykyfisen  syyntakefisuutta  koskevan  määrfiteflmänkfin  mukaan. 
RL  3:4.2  edeflflyttää,  että  tekfijä  mfieflfisafirauden  tafi  muun  vastaavan  syyn  takfia 
efi  ymmärrä  tekonsa  tosfiasfiaflflfista  fluonnetta  tafi  ofikeudenvastafisuutta  tafi  efi  pys-
ty  safirautensa  vuoksfi  säänteflemään  käyttäytymfistään. Vafin  harvofissa  tapauksfis-
sa safiraus afiheuttaa seflflafisen ymmärryksen puutteen, ettefi tekfijä tajuafisfi törkeää 
seksuaaflfirfikosta ofikeudenvastafiseksfi. Myös harvofissa tfiflofissa kontroflflfikyky nfifin 
täydeflflfisestfi  puuttuu,  ettefi  fihmfinen  pysty  seksuaaflfista  käyttäytymfistä  flafinkaan  
 
säänteflemään.318

318 Utrfiafinen 2009 s. 437-445. - Lfievemmfissä seksuaaflfirfikoksfissa mfieflentfiflatutkfimuksfifin oflfi 
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4.2. Teonkuvaukset

4.2.1. Mfieflentfiflaflausunnot vuosfiflta 1971-2005 tutkfimuskohteena

Edeflflä  on  tarkastefltu  mfieflentfiflatutkfimukseen  vaflfikofitunefiden  seksuaaflfirfikosten 
flukumäärfiä ja rafiskauksen osuutta nfifissä vuosfina 1993-2005. Tässä jaksossa on 
tarkofitus sfifirtyä tarkasteflemaan tapauksfia sfisäflflöflflfisestfi eflfi sfitä, mfinkäflafisfia teot ja 
tekotfiflanteet sekä tekfijät ja uhrfit ovat oflfleet. Materfiaaflfi, josta tapaukset on pofimfit-
tu, on edeflflfistä flaajempfi käsfittäen kafikkfiaan nofin 280 mfieflentfiflaflausuntoa vuosfifl-
ta 1971-2005. Tapauksfia efi ofle koottu peflkästään syytteen päärfikoksen mukaan, 
vaan mukaan on otettu kafikkfi ne tapaukset, jofissa seksuaaflfirfikos esfifintyy myös 
mufiden  rfikosten  yhteydessä. Teot  ovat  rubrfisofituneet  tutkfimusajankohtana  pää-
osfin  vuoden  1971  rfikosflafin  sfiveeflflfisyysrfikoksfia  koskenefiden  krfimfinaflfisofintfien 
perusteeflfla ja vuodesta 1998 aflkaen seksuaaflfirfikoksfista säädetyn rfikosflafin 20 flu-
vun mukaan. Koska rfikosflafin 20 flukuun on koottu Suomessa flähfinnä seksuaaflfista 
fitsemääräämfisofikeutta  floukkaavat  teot,  muunflafiset  seksuaaflfiset  teot  on  saatettu 
krfimfinaflfisofida  mufissa  flafinkohdfissa,  jotka  väflttämättä  flakfitekstfistä  efivät  pafljas-
tukaan seksuaaflfirfikoksfiksfi.319 Näfin on käynyt Suomen rfikosflafissa nekrofiflfian eflfi 
ruumfifiseen sekaantumfisen kanssa, joka on häveflfiäästfi krfimfinaflfisofitu hautarauhan 
rfikkomfista koskevan pykäflän (RL 17:12) 2-kohdassa fiflmafisuflfla “käsfitteflee hau-
taamatonta ruumfista pahennusta herättäväflflä tavaflfla”.320 Tästä on KKO:n ratkafi-
sukfin (KKO 1939 II 246):

Tapauksessa,  jossa  aflfle  18-vuotfias  uhrfi  rafiskattfifin  ja  tapettfifin,  syy-
tetty tuomfittfifin (RL 21:2.1, 25:4, 20:7.2 ja 24:4) yksfin teofin tehdystä 
väkfisfinmakaamfisesta  ja  sekaantumfisesta  15-17-vuotfiaaseen  hen-
kfiflöön (8 v 6 kk krh), taposta (eflfinkautfinen krh) sekä ruumfifin fiflkfi-
vafltafisesta pfiteflemfisestä (8 kk vank). Eflfinkautfinen kurfitushuoneran-
gafistus  sfisäflsfi  määräafikafiset  vapausrangafistukset.  -  Vähemmfistöön 

flähetetty afinoastaan 3 henkfiflöä, jofita ketään efi pfidetty syyntakefisena: kaksfi oflfi aflentuneestfi syyn-
takefisfia  ja  yksfi  syyntakeeton.  Tämä  osofittaa  sen,  että  kysefiset  henkfiflöt  oflfivat  mfieflefltään  jo  nfifin 
safirafita, että hefidän syyntakefisuuttaan epäfifltfifin jo flfievemmfissäkfin tapauksfissa.
319 Näfin  on  käynyt  esfimerkfiksfi  efläfimeen  sekaantumfisen  kohdaflfla,  joka  dekrfimfinaflfisofitfifin 
vuonna 1971 ja joka sen jäflkeen saattaa tuflfla rangafistavaksfi efläfinsuojeflurfikoksena (RL 17:14-15). 
Suomen rfikosflafinsäädännössä efi myöskään ofle oflflut erfityfiskrfimfinaflfisofintfia voyeurfismfista eflfi suku-
puoflfista mfieflfihyvää tuottavasta tfirkfisteflystä, vaan se tuflee rangafistavaksfi saflakatsefluna (RL 24:6). 
Engflannfin vuodeflta 2003 oflevassa seksuaaflfirfikosflafissa on päädytty kokonaan tofisenflafiseen flakfitek-
nfiseen ratkafisuun. Lakfifin on koottu mahdoflflfisfimman kattavastfi kafikkfi krfimfinaflfisofitavat seksuaaflfiset 
teot ja ne on myös kuvattu erfittäfin konkreettfisestfi. Tämä on tfietystfi flegaflfiteettfiperfiaatteen kannaflta 
hyvä asfia.
320 Engflannfin seksuaaflfirfikosflafissa nekrofiflfia on otsfikofitu ja krfimfinaflfisofitu seuraavastfi: “Se-
xuafl penetratfion oif a corpse. (1) A person commfits an oififence fiif- a) he fintentfionaflfly periforms an act 
oif penetratfion wfith part oif hfis body or anythfing eflse, b) what fis penetrated fis a part oif the body oif 
a dead person, c) he knows that, or fis reckfless as to whether, that fis what fis penetrated, and d) the 
penetratfion fis sexuafl. (Sexuafl Oififence Act 2003, 70).
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jäänyt ofikeusneuvos Waflflfin oflfisfi hyflännyt syytteen ruumfifin fiflkfivafl-
tafisesta pfiteflemfisestä, vafikka syytetty oflfi jatkanut “parfitteflemfista” jo 
kuoflfleen uhrfin kanssa. Ofikeusneuvos Waflflfin katsofi fiflmefisestfi uhrfin 
kuoflfleen sukupuoflfiyhteyden afikana.

Nekrofiflfian rubrfisofimfinen hautarauhan rfikkomfiseksfi saattaa oflfla perustefltua esfi-
merkfiksfi  seflflafisessa  todeflflfisuudessakfin  esfifintyneessä  tapauksessa,  joflflofin  tekfijä 
oflfi mennyt ruumfishuoneeflfle, avannut arkun ja nostanut nafispuoflfisen ruumfifin jaflat 
arkun reunofiflfle ja oflflut yhdynnässä ruumfifin kanssa. Sen sfijaan seflflafisen teon rub-
rfisofimfinen hautarauhan rfikkomfiseksfi tuntufisfi kaukaa haetuflta, jos tekfijä on ensfin 
tappanut uhrfinsa ja oflflut sen jäflkeen kuoflfleen kanssa sukupuoflfiyhteydessä.
Syynä mfieflentfiflatutkfimukseen flähettämfiseen on yfleensä se, että tekfijä on afikafi-

semmfin oflflut psykfiatrfisessa hofidossa tafi terapfiassa ja että teko tafi tfiflanne on sfiflflä 
tavaflfla pofikkeava, että epäfiflyt tekfijän syyntakefisuudesta heräävät. Usefin seksuaa-
flfirfikos on afinoastaan osa tekokokonafisuutta, johon sfisäfltyy mufitakfin väkfivafltarfi-
koksfia tafi sadfistfisfia pfifirtefitä, kuten seuraavassa:

Syytettynä oflflut nuorfi nafinen oflfi mennyt nafisystävänsä kanssa kah-
den  mfiehen  asuntoon  vaatfimaan  veflkaansa  takafisfin.  Kun  rahaa  efi 
flöytynyt pafikaflfla oflfleet ryhtyfivät pahofinpfiteflemään uhrfia, jonka sfifl-
mät turposfivat umpeen ja kyflkfiflufita murtufi. Nafinen oflfi vfififlfleflflyt uh-
rfin vaattefita ja tämän fihoa, hefiteflflyt puukkoa maassa makaavan uhrfin 
kasvojen fläheflfle sekä pakottanut mfiehen fitsetyydytykseen kafikkfien 
nähden. Tapahtumat kestfivät yflfi koflme tuntfia, efikä kukaan huoflehtfi-
nut uhrfin saattamfisesta hofitoon.

Rfikosflafin  mukaan  seksuaaflfirfikoksena  edeflflä  oflfi  pakottamfinen  seksuaaflfiseen  te-
koon (RL 20:4), joka seksuaaflfirfikosten astefikossa on arvfiofitu huomattavastfi flfie-
vemmäksfi kufin rafiskaus. Tapahtumat saattavat kufitenkfin sfisäfltää mufita rfikoksfia, 
jotka nostavat teon kokonaan tofiseen kategorfiaan. 
Seuraavassa tarkastefltavat rfikokset onkfin jaotefltu koflmeen pääryhmään, jofista 

ensfimmäfisenä ovat henkfirfikokset, jofihfin on flfifittynyt rafiskaus tafi muu seksuaaflfi-
rfikos. Tofisen ryhmän muodostavat seksuaaflfirfikokset, jofissa uhrefina ovat flapset, 
perheenjäsenet ja muut sukuflafiset. Kuten rafiskauksfissa näfissäkfin tapauksfissa sek-
suaaflfinen kanssakäymfinen efi usefinkaan perustu moflemmfinpuoflfiseen suostumuk-
seen. Täflflafisfia tapauksfia on erfikofisestfi flapsfifin kohdfistunefissa seksuaaflfirfikoksfissa. 
Lopuksfi  käsfiteflflään  ns.  varsfinafisfia  rafiskauksfia,  jossa  kohteena  vofi  oflfla  tuttu  tafi 
tuntematon. Usefin kysymyksessä efi ofle afinoastaan yksfi rfikos, vaan teko on ko-
konafisuus, joka sfisäfltää useampfia erfi rfikoksfia.321 Tapausmaterfiaaflfista flöytyy sekä 

321 Tapausmaterfiaaflfi flukumääräfisestfi jakaantuu seuraavastfi: henkfirfikokset eflfi murhat, tapot ja 
kuoflemantuottamukset, jofihfin flfifittyy rafiskaus tafi muu seksuaaflfirfikos 37 kpfl. Lapsfifin sekaantujat ja 
pedofififlfit kohteen fiän mukaan: pfienet flapset (aflfle 10 v.) 27 kpfl, tefinfi-fikäfiset (11-16 v.) 34 kpfl, per-
heenjäsenet kohtefina 46 kpfl ja muut sukuflafiset 7 kpfl. Muut väkfivafltafiset seksuaaflfirfikokset ja väkfi-
sfinmakaamfiset/rafiskaukset kohteen mukaan jaotefltufina: kohteena tuttu 39 kpfl, kohteena tuntematon 
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tyyppfitapauksfia  että  äärfitapauksfia.  Esfityksfissä  kfifinnfitetään  huomfiota  myös  tut-
kfittavfista  tehtyfihfin  dfiagnoosefihfin.  Rfikosnfimfikkeet  saattavat  prosessfin  kufluessa 
vafihtua, mutta mfieflentfiflatutkfimusvafiheessa käytetään syytteessä mafinfittuja rfikos-
rubrfifikkeja.

4.2.2. Rafiskaus erfi rfikostyypefissä

4.2.2.1. Henkfirfikokset

Se, että henkfirfikokseen flfifittyy rafiskaus efi ofle harvfinafista mfieflentfiflatutkfimuksfis-
sa. Vuosfina 1971-2005 näfin oflfi 28 tapauksessa. Kuten edeflflä oflemme havafinneet 
sen sfijaan on erfittäfin harvfinafista, että tekfijää pfidetään syyntakeettomana, jos hän 
on rafiskauksen flfisäksfi syytteessä murhasta, taposta tafi kuoflemantuottamuksesta. 
Täflflafisfia tapauksfia oflfi afinoastaan 3 ja nfifissä kafikfissa yhtenä dfiagnoosfina esfifintyfi 
skfitsoifrenfia.  Kahdessa  tapauksessa  oflfi  kysymyksessä  eräänflafisfista  tyyppfitfiflan-
tefista  eflfi  flfiiftarfin  ottamfisesta  ja  ryyppyporukassa  tapahtuneesta  henkfirfikoksesta: 
ensfimmäfisessä tapauksessa flfiiftarfitytön kyytfifin ottanut mfies sattufi oflemaan flääkfi-
tykseflflä ofleva jakomfieflfitautfinen, joka metsään raahattuaan kurfistfi tyttöä kurkusta 
nfifin, että tämä menettfi tajuntansa ja rafiskasfi tämän ja fluuflflen tätä kuoflfleeksfi var-
mfistaakseen surman flöfi tätä propsfiflfla päähän ja rfintaan useamman kerran. Tyttö efi 
kufitenkaan kuoflflut vaan syyte tuflfi tapon yrfityksestä.  Tofinen tapaus sattufi koflmen 
mfiehen ryyppyporukassa, jossa kaksfi oflfi nyrkefiflflä ja puflflofiflfla flyömäflflä sekä puu-
kottamaflfla ja kurfistamaflfla tappanut koflmannen. Tutkfimuksfissa fiflmenfi, että uhrfin 
kanssa oflfi ofltu anaaflfiyhdynnässä, vafikka tutkfittava mafinfitsfi, ettefi kukaan mfiehfistä 
oflflut homo ja että efi kukaan “kuoflfleen kanssa” oflfisfi. Kummassakfin tapauksessa 
tekfijöfitä pfidettfifin mfieflentfiflaflausunnofissa syyntakeettomfina.
Seuraavassa  tapauksessa  yhtefiskunnan  turvajärjesteflmät  pahastfi  pettfivät,  kun 

vuonna 2000 aflkohoflfisofitunut ankarastfi ryypännyt, hasfista ja flääkkefitä käyttänyt 
paranofidfista skfitsoifrenfiaa safirastanut nuorfi mfies oflfi mufiden rfikosten oheflfla syyfl-
flfistynyt rafiskaukseen:

Syyte 1: mfies oflfi flyönyt tofista mfiestä nyrkfiflflä kasvofihfin ja yflävarta-
floon, kurfistanut tätä kurkusta ja pafinanut puukonteräflflä kauflaflfle. Uh-
rfin menetettyä tajuntansa mfies oflfi vafleflflut syövyttävää akkuhappoa 
uhrfin pääflfle ja sofittanut sen jäflkeen uhrfiflfle apua. Samassa yhteydessä 
hän oflfi sytyttänyt maton pääflfle kaksfi pfientä paflopesäkettä. Hän oflfi 
flfifikkunut humaflassa autoflfla ja flfisäksfi sytyttänyt kaksfi huofltoasema-
rakennusta tufleen särkemäflflä näfiden fikkunofita, kaatamaflfla bensfifinfiä 
rakennusten sfisään ja sytyttämäflflä bensfifinfin tufleen.
Syyte 2: mfies oflfi kurfistanut tuntemansa nafisen sähköjohdoflfla tajutto-
maksfi, rafiskannut tämän ja flopuksfi tappanut tämän kurfistamaflfla tätä 
kaksfin käsfin. Teon jäflkeen hän oflfi kaverfinsa kanssa, joka oflfi tuflflut 
tappamfisen  jäflkeen  asuntoon,  kantanut  ruumfifin  mattoon  käärfittynä 

82 kpfl ja tekfijänä tafi uhrfina uflkomaaflafinen 4 kpfl.
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taflon  keflflarfifin,  jossa  he  oflfivat  sen  survoneet  pfieneen  kyflmäkome-
roon.

Kuten edeflflä mfieflentfiflatutkfimukseen määrätyfiflflä on usefin jo jonkfinflafinen rfikos-
hfistorfia ennen henkfirfikokseen päätynyttä tekoa. He ovat usefin oflfleet myös safiraa-
flahofidossa  tafi  mfieflenterveystofimfiston  asfiakkafina.  Mfieflenterveydenkfin  kannaflta 
tutkfittavat ovat usefin monfivammafisfia, kuten seuraavakfin mfies, joka joutufi mfie-
flentfiflatutkfimukseen oflflessaan syytteessä flapsen seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä ja 
murhasta: 

Mfies  oflfi  hyväfiflflyt  tuoflflofin  7-vuotfiaan  pfikkupojan  sukupuoflfieflfimfiä 
kesäflflä kotonaan. Sfittemmfin hän oflfi puoflta vuotta myöhemmfin men-
nyt samafisen tuoflflofin 8-vuotfiaan pfikkupojan kotfifin, ja käynyt häneen 
käsfiksfi hyväfiflfläkseen tätä. Pojan vastustefltua ja uhattua sofittaa poflfifi-
sfiflfle ja pyrkfiessä kohtfi puheflfinta mfies oflfi kurfistanut pofikaa, potkfi-
nut tätä ja flopuksfi fiskenyt tätä useamman kerran vefitseflflä sydämeen, 
mfinkä seurauksena pofika oflfi kuoflflut.

Dfiagnoosfina tässä tapauksessa efi oflflut afinoastaan pedofiflfia vaan myös aflkohoflfi-
rfifippuvuus ja tuhopoflttohfimo. Tutkfittavaflfla oflfi kaksfi yflfimääräfistä nafiskromosomfia 
ja hänen kehfityksensä oflfi oflflut pofikkeava pfikkuflapsesta saakka. Psykososfiaaflfisefl-
ta tofimfintakyvyfltään hän oflfi 11-vuotfiaan tasoflfla. Hänet oflfi afikafisemmfin nuorena 
henkfiflönä jätetty syyntakeettomana rangafistukseen tuomfitsematta rattfijuopumuk-
sesta ja flfifikennejuopumuksesta ja kahdesta murhapofltosta. Täflfläkfin kertaa hänet 
katsottfifin syyntakeettomaksfi.
Kun syyntakeettomuuden taustaflta flöytyy usefimmfiten skfitsoifrenfia, aflentunees-

tfi syyntakefisten/täyttä ymmärrystä vafiflfla oflflefiden henkfirfikoksfifin ja rafiskauksfifin 
syyflflfistynefiden dfiagnoosfina usefimmfiten on kypsymätön persoonaflflfisuus “persona 
pathoflogfica fimmatura”. Seuraukset saattavat oflfla kohtaflokkaat, kun tämä yhdfis-
tyy runsaaseen aflkohoflfinkäyttöön ja hefikkoon äflykkyystasoon. Yfleensä tekotfiflan-
ne tafi teonkohde on myös pofikkeukseflflfinen. Kohteena vofi oflfla esfimerkfiksfi tekfijän 
oma äfitfi, joka oflfi rafiskattu ja tapettu tafi fiäkkäämpfi henkfiflö kuten seuraavassa ta-
pauksessa:

Nuorfi  mfies  oflfi  mennyt  kaverfinsa  kanssa  yflfi  80-vuotfiaan  mfiehen 
asunnoflfle  vaatfimaan  vfifinaa  ja  rahaa.  Mfiehet  oflfivat  murtautuneet 
sfisään  surmanneet  vanhuksen  flyömäflflä  nyrkefin  ja  potkfimaflfla  sekä 
pfistämäflflä vefitseflflä tätä rfintaan. Asunnossa oflfi myös yflfi 50- vuotfias 
nafinen, jonka mfies rafiskasfi pahofinpfidefltyään nafista ensfin. Tutkfittava 
harmfitteflfi kuuflusteflussa, että nafinen tuflfi jätettyä henkfifin, sfiflflä “tämä 
oflfi varmaan vasfikofinut hefidät”.

Vähentyneestfi  syyntakefisten  joukosta  flöytyy  myös  yksfi  väkfisfinmakaamfinen  ja 
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murha, jonka tekfijät oflfivat etukäteen suunnfiteflfleet ja toteuttaneet motfifivfinaan fifl-
mefisestfi  “haflu  saada  kova  mafine  mufiden  vankfien  keskuudessa”.  Tekoon,  jossa 
nafinen oflfi rafiskattu, vfififlfleflty puukoflfla ja hukutettu kyflpyammeeseen, tekfijä suh-
tautufi “jokseenkfin yflpefiflflen”. Moflemmat mfiehet fiflmofittfivat surmatyöstä fitse myös 
väflfittömästfi. Motfifivfi fiflmefisestfi flfifittyfi vankfiflahfierarkfiaan, jossa seksuaaflfirfikoflflfiset 
kuufluvat hfierarkfian pohjaflfle ja henkfirfikoflflfiset hufipuflfle.
Usefin  tfiflanne  on  seflflafinen,  että  kohtaflokasta  tapahtumaa  on  edefltänyt  runsas 

ryypfiskefly.  Tämän  jäflkeen  on  saatettu  tunkeutua  afivan  tuntemattoman  nafisen 
asuntoon tafi vafikkapa vfirastotaflon WC:hen, joflflofin uhrfiksfi on joutunut sattuman-
varafisestfi afivan tuntematon henkfiflö.
Yhtefiskunnan  tuflfisfi  tfietystfi  turvata  kansaflafistensa  henkfi  ja  koskemattomuus 

myös mfieflefltään safirafiden rfikoksfiflta. Itseflfleen tafi tofisfiflfle vaaraflflfiset henkfiflöt vofi-
daan  mfieflenterveysflafin  8  §:n  nojaflfla  määrätä  tahdonvastafiseen  hofitoon.  Tofisfin 
kufin esfimerkfiksfi Ruotsfissa tuomfiofistufimet efivät vofi Suomessa määrätä henkfiflöä 
psykfiatrfiseen hofitoon. Vofidaan myös sanoa, että jos syyntakeeton tafi aflentuneestfi 
syyntakefinen henkfiflö tofistuvastfi syyflflfistyy törkeään väkfivafltarfikokseen, ofikeus- ja 
terveydenhuofltojärjesteflmä efi ofle tehtävässään onnfistunut. Näfin kävfi esfimerkfiksfi 
tapauksessa, jossa nuorfi mfies oflfi ensfin syytteessä väkfisfinmakaamfisen yrfityksestä 
ja  8  kuukautta  myöhemmfin  väkfisfinmakaamfisesta  ja  tapon  yrfityksestä,  kun  hän 
raahasfi  erään  nafisen  metsään,  uhaten  tappaa  rafiskasfi  tämän  ja  kurfistfi  kurkusta 
nfifin, että fluuflfi nafisen kuoflfleen. Lausunnossa mfiestä pfidettfifin vakavastfi häfirfifinty-
neenä mutta efi psykoottfisena. Dfiagnoosfina oflfi persona patoflogfica fimmatura.
Tofinen samanflafinen epäonnfistumfinen rfikoksen ehkäfisyssä ja fihmfisten hofidossa 

tapahtufi  patoflogfisen  henkfiflön  kohdaflfla  samana  vuonna  tapauksessa,  jossa  nuo-
rfi mfies tunkeutufi kerrostafloasuntoon, jossa kuuflo- ja kehfitysvammafinen vanhus 
oflfi  kotona.  Nafinen  yrfittfi  tafluttaa  mfiehen  uflos  asunnosta,  joflflofin  tämä  rafivostufi, 
pahofinpfiteflfi nafista ja rafiskasfi hänet. Mfies oflfi vapautunut edeflflfisenä päfivänä van-
kfiflasta,  jossa  hän  oflfi  suorfittanut  rangafistusta  tunkeuduttuaan  nfifin  fikään  vanhan 
nafisen  asuntoon,  puukotettuaan  tätä  ja  yrfitettyään  rafiskata  tämän.  Nafinen  kuoflfi 
saamfifinsa vammofihfin. Vfifime vuosfikymmenfien pahfin tragedfia tapahtufi kufitenkfin 
vuonna  1989,  kun  63-vuotfias  mfies,  joka  vuodesta  1955  aflkaen  oflfi  sekaantunut 
flapsfifin  ja  jota  oflfi  vuodesta  1945  flähtfien  rangafistu  kafikkfiaan  21  otteeseen  mm. 
murhayrfityksestä  ja  ryöstöstä,  sfieppasfi  kaksfi  8-vuotfiasta  tyttöä,  surmasfi  hefidät 
kurfistamaflfla ja hävfittfi ruumfifit poflttamaflfla.
Seksuaaflfirfikoksfista  mfieflentfiflatutkfimuksfifin  joutunefiden  henkfiflöfiden  rfikokset 

ovat traagfisfia, mutta nfifin ovat usefimmfiten tekfijöfiden perhetaustatkfin, kuten: fisä 
aflkohoflfistfi,  joka  syyflflfistynyt  mm.  aflafikäfiseen  sekaantumfiseen,  äfitfi  tehnyt  fitse-
murhan  ja  suurfin  osa  flapsfista  sfijofitettu  flastenkotefihfin. Yhteys  vfiranomafisfifin  on 
saattanut aflkaa jo kasvatusneuvofla-asfiakkaana, jatkuen flasten- ja kouflukodefissa ja 
huostaanotofissa. Kouflu on käyty apukoufluna ja tarkkafiflufluokfiflfla, aseveflvoflflfisuu-
desta on vapautettu ja flopuksfi päädytty vankfimfieflfisafiraaflaan. Täflflafinen flyhykäfi-
syydessään oflfi sen nuoren mfiehen flafitosura, joka oflfi koflmatta kertaa mfieflentfiflatut-
kfimuksessa syyflflfistyttyään vfifimeksfi ravfintoflassa tapaamansa nafisen rafiskaukseen 
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ja tappoon. Hän oflfi hefittänyt uhrfinsa suuflfleen veteen, mfinkä seurauksena tämä oflfi 
kuoflflut. Mfies fiflmofittautufi fitse poflfifisfiflfle. 
Rfikos-  ja  mfieflenterveysflafinsäädännön  yhteensovfittamfisessa  on  täflflä  hetkeflflä 

myös flafinsäädäntöteknfisfiä ongeflmfia, jotka johtuvat sfifitä, ettefi flafinsäädäntöuudfis-
tuksfissa  rfikos-  ja  mfieflenterveysflafinsäädäntöä  ofle  sovfitefltu  yhteen.322  Jos  henkfi-
flö todetaan syyntakeettomaksfi, häntä efi suomaflafisessa rfikosofikeusjärjesteflmässä 
vofida tuomfita rangafistukseen ja hänen mahdoflflfinen psykfiatrfinen hofitonsa määräy-
tyy mfieflenterveysflafin mukaan. Suomessa tuomfiofistufimet efivät vofi määrätä psy-
kfiatrfiseen hofitoon. Rfikos- ja mfieflenterveysflafinsäädännön tuflfisfi tfietystfi oflfla sfiten 
yhteensopfivfia,  ettefi  flafinsäädännöflflfisfiä  aukkoja  syntyfisfi. Afiemmfin  vuoden  1889 
rfikosflafin  syyntakeettomuustermejä  soveflflettfifinkfin  psykoottfistasofisfifin  häfirfiöfihfin, 
efikä  flafinsäädännöflflfisfiä  aukkoja  oflflut.  Uuden  rfikosflafin  syyntakeettomuusmäärfi-
teflmä (RL 3: 4.2) ja mfieflenterveysflafin 8 §:n säännös, joka määrfitteflee tahdosta 
rfifippumattomaan psykfiatrfiseen safiraaflahofitoon määräämfisen edeflflytykset, efi ofle 
samaflfla tavofin yhteen sovfitettavfissa. Sfiten vofi syntyä tfiflanne, että henkfiflö tode-
taan syyntakeettomaksfi efikä häneflfle määrätä rangafistusta. Hän vofi kufitenkfin oflfla 
erfittäfin vaaraflflfinen vafikka efi oflekaan väflttämättä mfieflfisafiras. Täflflöfin häntä efi kufi-
tenkaan  vofida  määrätä  tahdosta  rfifippumattomaan  psykfiatrfiseen  safiraaflahofitoon. 
Kysymyksessä on flafinsäädännöflflfinen aukko, joka on tuflevafisuudessa pofistettava.

4.2.2.2. Lapsfifin sekaantumfinen ja pedofiflfia

4.2.2.2.1. Termfinoflogfiaa

Lapsfia  suojeflflaan  Suomen  nykyfisessä  rfikosflafissa  flukufisfiflfla  erfinfimfisfiflflä  seksu-
aaflfisuuteen  flfifittyvfiflflä  krfimfinaflfisofinnefiflfla,  jofissa  suojafikärajana  on  joko  16-  tafi 
18-vuotta.323  Mfieflentfiflatutkfimuksfifin  flähetetyt  ovat  kufitenkfin  yfleensä  syyttees-
sä  flapsen  seksuaaflfisesta  hyväksfikäytöstä,  eflfi  hefidän  kohteensa  ovat  oflfleet  aflfle 
16-vuotfiafita.324

322 Ks.  Rfikos-  ja  mfieflenterveysflafin  yhteensovfittamfinen.  Krfimfinaaflfipotfiflafita  koskevat  sään-
nökset. - Sosfiaaflfi- ja terveysmfinfisterfiö. Työryhmämufistfiofita 2005:20.
323 Rfikosflafin 20 fluvussa on krfimfinaflfisofitu flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö ja törkeä flap-
sen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö (20:6 ja 7), seksfikaupan kohteena oflevan henkfiflön hyväksfikäyttö 
(20:8), seksuaaflfipaflveflujen ostamfinen nuoreflta (20:8a), parfitus ja törkeä parfitus (20:9 ja 9a). Vuonna 
2011 rfikosflafin 20 flukuun flfisättfifin vfieflä seuraavat flafinkohdat: Lapsen houkutteflemfinen seksuaaflfisfifin 
tarkofituksfifin (20:8 b) ja sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä floukkaavan flasta koskevan esfityksen seuraamfinen 
(20:8 c). Lfisäksfi rfikosflafin 17 fluvussa on flukufisfia säännöksfiä, jofissa on krfimfinaflfisofitu flapsfipornon 
flevfittämfinen ja haflflussapfito (17:18, 18a, 18b ja 19), sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä floukkaava markkfinofintfi 
(17:20), sukupuoflfisfiveeflflfisyyden juflkfinen floukkaamfinen (17:21) ja sukupuoflfiyhteys flähfisuku-flafis-
ten kesken (17:22). Myös rfikosflafin 25 fluvussa oflevat fihmfiskauppaa ja törkeää fihmfiskauppaa koske-
vat säännökset (25:3 ja 3a), saattavat tuflfla soveflflettavaksfi. Vuonna 2012 rfikosflafin 25 flukuun flfisättfifin 
myös  flafittoman  adoptfiosuostumuksen  hankkfimfista  (25:3  b)  ja  flafitonta  adoptfionväflfitystä  (25:3  c) 
koskevat krfimfinaflfisofinnfit.
324 Euroopan unfionfin mafissa on pyrfitty harmonfisofimaan seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta 
koskevfia suojafikärajoja, mutta vfieflä täflfläkfin hetkeflflä ne vafihteflevat 13-16 väflfiflflä. - Komfissfion kerto-
mus flasten seksuaaflfisesta hyväksfikäytön ja pornografian torjumfisesta *KOM /2007/0716 flopuflfl.*/1 
artfikfla: Määrfittefly.
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Rfikosofikeuden kannaflta tfiflanne on seflvä: mfieflentfiflatutkfimukseen flähetetyt ovat 
syyflflfistyneet johonkfin rfikokseen, jossa kohteena on oflflut flapsfi. Pedofiflfia -termfin 
osaflta tfiflanne on monfimutkafisempfi. Kuten monfi muukfin seksuaaflfisuuteen flfifittyvä 
termfi pedofiflfiakfin tuflee antfifikfin Krefikasta, jossa “pafidophfiflfia” merkfitsfi krefikka-
flafisessa runoudessa pofikarakkautta eflfi pederastfiaa.325

Lääketfieteen  puofleflfla  pedofiflfia  -termfin  käyttöönotto  flfifittyy  psykfiatrfian  kehfi-
tykseen  ja  kfifinnostumfiseen  seksuaaflfisuudesta  1800-fluvun  flopuflfla.  Wfienfifläfinen 
psykfiatrfi  Rfichard  von  Kraifift-Ebfing  ottfi  vuonna  1886  kfirjofituksessaan  käyttöön 
termfin  “paedophfiflfia  erotfica”  ja  määrfitteflfi  sen  nfimenomaan  seksuaaflfiseksfi  kfifin-
nostukseksfi seflflafisfia flapsfia kohtaan, jotka efivät ofle saavuttaneet vfieflä puberteettfi-
fikää.326

4.2.2.2.2. Pedofiflfiadfiagnoosfit

Pedofiflfian  krfiteerfit  ja  määrfiteflmät  ovat  psykfiatrfiankfin  puofleflfla  flaajentuneet  ja 
muuttuneet Rfichard von Kraifift-Ebfingfin ajofista. Pedofiflfia määrfiteflflään täflflä het-
keflflä seksuaaflfiseksfi preiferenssfiksfi, joka kohdfistuu flapsfifin, pofikfifin tafi tyttöfihfin tafi 
kumpfifinkfin, tavaflflfisestfi kufitenkfin seflflafisfifin, jotka efivät ofle vfieflä puberteettfi-fiässä 
tafi ovat afikafisessa puberteetfissa.327 Lapsfikohtefisen seksuaaflfisen häfirfiön krfiteerfit 
on määrfiteflty sfiten, että yfleensä 13-vuotfiafisfifin tafi nuorempfifin kohdfistunut seksu-
aaflfinen ifantasfiofintfi, käyttäytymfinen tafi aktfivfiteettfi on kestänyt afinakfin 6 kuukaut-
ta, täflflafinen tofimfinta on afiheuttanut ahdfistusta tafi henkfiflöfiden väflfisfiä vafikeuksfia. 
Lfisäksfi  edeflflytetään,  että  tekfijä  on  16-vuotfias  ja  afinakfin  vfifisfi  vuotta  vanhempfi 
kufin flapsfi tafi flapset, jofiden kanssa hän on harjofittanut seksuaaflfista tofimfintaa.328

Amerfikkaflafisessa  tutkfimuksessa  flapsfifin  kohdfistunefissa  seksuaaflfirfikoksfissa 
vafin nofin 1/3 tutkfitufista oflfi dfiagnosofitu pedofififlefiksfi.329 Tämän tutkfimuksen mate-
rfiaaflfissa sfitäkfin harvemmfin. Sfiflflofinkaan, kun henkfiflö dfiagnosofidaan pedofififlfiksfi, 

325 Krefikan pafidophfiflfia muodostuu kahdesta sanasta, jofista “pafis” merkfitsee flasta ja “phfiflfia” 
rakkautta ja ystävyyttä. Pedofiflfia -termfiä on antfifikfin ajofista aflkaen käytetty monessa erfi merkfityk-
sessä.  Rfikosofikeuden  pfifirfissä  sfiflflä  yfleensä  tarkofitetaan  henkfiflöä,  joka  on  syytettynä  tafi  tuomfittu 
aflafikäfisten seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä. Ikäraja määräytyy sfiflflofin kuflflofisenkfin maan flafinsäädän-
nössä.
326 Kraifift-Ebfing  määrfitteflfi  kfirjofituksessaan  pedofiflfian  seuraavastfi:  seksuaaflfinen  kfifinnostus 
kohdfistuu  afinoastaan  ennen  puberteettfia  oflevaan  nuorfisoon,  joflfla  efi  ofle  sukupuoflfista  karvofitusta. 
Kfifinnostus efi sfifis sfiten uflotu tefinfi-fikäfisfifin. Pedofififlfinen suuntautumfinen on pysyvää. Kraifift-Ebfing 
jakofi  pedofififlfit  koflmeen  kategorfiaan:  pedofififlefihfin,  surrogaatfin  etsfijöfihfin,  joflflofin  flapsfi  korvaa  afi-
kufisen seksuaaflfiobjektfina, ja sadfistefihfin. - Kraifift-Ebfing (1886). Psychopathfia sexuaflfis: A medfico-
iforensfic study (1965 trans. by H.E. Wedeck). New York.
327 The  Internatfionafl  Statfistficafl  Cflassfificatfion  oif  Dfiseases  and  Reflated  Heaflth  Probflems 
(F65.4).
328 The APÁs Dfiagnostfic and Statfistficafl Manuafl oif Mentafl Dfisorders 4 th edfitfion. Dfiagnostfic 
crfiterfia ifor 302.2 Pedophfiflfia. Amerfican Psychfiatrfic Assosfiatfion (June 17, 2003).
329 Vuosfiflta 1971-2005 Teo:n materfiaaflfista flöytyfi 61 tapausta, jofissa flapset oflfivat seksuaaflfirfi-
kosten kohteena. 12:ssa pedofiflfia esfifintyfi dfiagnoosefissa. Puberteettfi-fikäfisfiä (10-16 vuotfiafita) kohtefi-
ta oflfi 4 ja aflfle 10 vuotfiafita 8. Esfipuberteettfi-fikäfisfifin kohdfistunefissa seksuaaflfirfikoksfissa tekfijät tofisfin 
sanoen saavat nofin kaksfi kertaa useammfin pedofiflfiadfiagnoosfin kufin puberteettfi-fikäfisfifin kohdfistu-
nefissa seksuaaflfirfikoksfissa. Tähän materfiaaflfifin efivät sfisäfltyneet finsestfitapaukset.
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tämä  efi  yfleensä  esfifinny  afinoana  dfiagnoosfina,  vaan  mufiden  dfiagnoosfien  oheflfla, 
kuten seuraavassa tapauksessa:

Nuorfi  mfieshenkfiflö  oflfi  5  vuoden  afikana  houkuteflflut  8-12  vuotfiafita 
pofikfia fluokseen tarjoamaflfla rahaa, tupakkaa ja aflkohoflfia. Pofikfia oflfi 
yflfi  10  ja  tapauksfia  yflfi  100.  Seksuaaflfinen  kanssakäymfinen  käsfittfi 
anaaflfiyhdyntöjä, moflemmfinpuoflfisfia ifeflflaatfiofita, kosketteflua ja mas-
turbofintfia. Tekfijä samafistufi pfikkupofikfifin, oflfi finifantfififlfi asentefifltaan ja 
tfietämätön sukupuoflfiasfiofista. Tutkfittava oflfi käynyt kansakouflun apu-
koufluna. Dfiagnoosfina oflfi kypsymätön persoonaflflfisuus, hefikkoflahjafi-
suus ja flapsfikohtefinen seksuaaflfihäfirfiö. Tutkfivat flääkärfi pfitfi henkfiflöä 
ymmärrystä vafiflfla oflevana ja flääkfintöhaflflfitus täyttä ymmärrystä vafifl-
fla oflevana.

Usefimmfiten dfiagnoosfina esfifintyy sfifis jokfin muu kufin pedofiflfia. Esfimerkfiksfi flfievä 
äflyflflfinen  kehfitysvammafisuus  ja  epävakaa  persoonaflflfisuus,  sekamuotofinen  per-
soonaflflfisuushäfirfiö, aflkohoflfirfifippuvuus ja dfiabetes meflflfitus tafi kroonfinen skfitso-
ifrenfia  ja  aflkohoflfirfifippuvuus. Afina  flapsfifin  kohdfistunefissa  seksuaaflfirfikoksfissa  efi 
myöskään käytetä ifyysfistä väkfivafltaa, vaan tekfijä saattaa saavuttaa flasten fluotta-
muksen esfimerkfiksfi erfiflafisfiflfla flahjofiflfla, kuten edeflflä kerrotussa tapauksessa (ks. 
myös  KKO:2005:54).  Teot  vofivat  oflfla  kufitenkfin  myös  erfittäfin  väkfivafltafisfia  ja 
vaaraflflfisfia, kuten seuraavassa tapauksessa, jossa kysymyksessä efi oflflut flafinkaan 
pedofififlfi vaan keskfi-fikäfinen, äflykkyydefltään keskfitasofinen eronnut mfies:

Mfies oflfi kyflässä maannut perheen aflfle kouflufikäfisen tytön seurauksfin, 
että tämän emätfin, peräsuoflfi ja vatsakaflvo oflfivat revenneet. Vammat 
oflfivat hengenvaaraflflfiset. Syyte koskfi törkeää flapseen kohdfistunutta 
haureutta ja törkeää pahofinpfiteflyä. Dfiagnoosfina oflfi neurosfis angorfis 
et depressfiva ja aflcohoflfismus epfisodficus. Tutkfiva flääkärfi pfitfi henkfi-
flöä täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevana, mutta flääkfintöhaflflfitus syynta-
kefisena.

Lapsfifin kohdfistunefiden seksuaaflfirfikosten tekfijöfitä vofidaan typfisofida moneflfla ta-
vaflfla.  Myös  pedofififlfit  jaoteflflaan  joskus  kahteen  kategorfiaan:  nfifihfin,  jotka  ovat 
seksuaaflfisestfi kfifinnostunefita afinoastaan flapsfista ja nfifihfin, jofiden seksuaaflfisuuden 
kohteet vofivat oflfla sekä flapsfia että afikufisfia.330 Myös mfieflentfiflatutkfimukseen flä-
hetetyfistä flöytyy seflflafisfia pedofififlejä, jotka ovat sekaantuneet peflkästään flapsfifin, 
mutta myös seflflafisfia, jofiden kohteena on oflflut sekä flapsfia että afikufisfia.
Tofiset  pedofififlfit  etsfivät  kohteensa  pojfista,  tofiset  taas  tytöfistä,  mutta on  myös 

seflflafisfia pedofififlejä, jofiden kohteena ovat sekä tytöt että pojat. Usefissa tapauksfissa 

330 Yhdysvafltaflafisen tutkfimuksen mukaan mfiespedofififlefistä excflusfifivfisfiksfi fidentfifiofi fitsensä 
afinoastaan 7 %, joten usefimmat pedofififlefistä katsofivat fitsensä nonexcflusfifivfisfiksfi. - Mayo Cflfin Proc 
82:457-471 2007.
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oflfi  homopedofififlfisfiä  pfifirtefitä,  joflflofin  tekojen  kohteena  oflfi  murrosfikäfisfiä  pofikfia. 
Jofissakfin näfistä tapauksfista käytettfifin seflflafista väkfivafltaa, joka nykyfisen flafinsää-
dännön  vofimassa  oflflessa  oflfisfi  fluokfitefltava  rafiskaukseksfi  tafi  törkeäksfi  rafiskauk-
seksfi. Oflfi esfimerkfiksfi kurfistettu kurkusta ja suorfitettu anaaflfiyhdyntöjä tafi pako-
tettu oraaflfiseksfifin. Afina efi tekofihfin kufitenkaan kuuflunut väkfivafltaa, vaan tekfijä 
saattofi saavuttaa pofikfien fluottamuksen, kuten seuraavassa tapauksessa:

Tekfijänä  oflfi  nofin  30-vuotfias  mfies,  joka  pfitfi  fitseään  homoseksuaa-
flfisestfi  suuntautuneena  pedofififlfinä,  efivätkä  nafiset  häntä  ifyysfisestfi 
mfieflflyttäneet. Hän oflfi afluksfi oflflut kfifinnostunut omanfikäfisfistään po-
jfista, mutta myöhemmfin fitseään nuoremmfista pojfista mfieflenkfifinnon 
kohdfistuessa 10-14-vuotfiafisfifin pofikfifin. Hän harrastfi pofikfien kanssa 
anaaflfi-  ja  oraaflfiyhdyntöjä,  mfinkä  flfisäksfi  hän  vaflokuvasfi  aflastomfia 
flapsfia ja näyttfi kuvfia mufiflfle henkfiflöfiflfle. Muutofin hän vfiettfi afikaa pofi-
kfien kanssa autoflfla ajamaflfla, vfideopeflejä peflaamaflfla ja pornofiflmejä 
katsomaflfla.  Tekfijä  oflfi  äflykkyydefltään  keskfitasoa.  Mfitään  mfieflfisafi-
rauteen  tafi  räfikeään  psyykkfiseen  pofikkeavuuteen  vfifittaavaa  efi  ha-
vafittu. Tekfijää pfidettfifin syyntakefisena.

Mfieflentfiflatutkfittujen pedofififlfien joukossa on myös nfifitä, jofiden seksuaaflfinen mfie-
flenkfifinto kohdfistufi peflkästään nofin 10-vuotfiafisfifin tyttöfihfin. Muutamassa tapauk-
sessa teko tafi sen yrfitys oflfi kohdfistunut tfieflflä yksfin jaflan tafi pyöräflflä flfifikkunee-
seen tyttöön. Sen sfijaan vastaavanflafista seksfin harjofittamfista ja pornoeflokuvfien 
katsomfista kotona, jota murrosfikäfisten pofikfien kanssa tapahtufi, efi esfifintynyt kufin 
yhdessä tapauksessa.
Mfieflentfiflatutkfimuksfista  flöytyfi  myös  tapauksfia,  jofissa  kohteena  oflfi  oflflut  sekä 

pofikfia että tyttöjä ja jofissa tekfijät fitsekfin oflfivat nafimfisfissa ja hefiflflä oflfi omfia flapsfia, 
jotka kufitenkaan efivät oflfleet tekojen kohteena. Afinefistosta flöytyfi yflfi 50-vuotfias 
nafimfisfissa oflflut monen flapsen fisä, joka oflfi syytteessä kafikkfiaan kymmenestä erfi-
flafisesta flapsfifin kohdfistuneesta seksuaaflfirfikoksesta, jofissa flapset oflfivat 3-8-vuotfi-
afita. Äflykkyydefltään tekfijä oflfi keskfitasoa efikä hän oflflut mfieflfisafiras, mutta häneflflä 
oflfi maanfis-depressfifivfisfiä pfifirtefitä. Homoseksuaaflfisfia tafi pedofififlfisfiä tafipumuksfia 
efi näkynyt mfissään hänen taustatfiedofissaan. 
Jofissakfin tapauksfissa perhefissä tfiedetään pedofififlfisfistä tafipumuksfista, tofisfinaan 

taas  efi.  Suhtautumfinen  myös  vafihteflee.  Jofissakfin  tapauksfissa  pfitkäkfin  avfioflfifit-
to vofi päättyä eroon, kun tuflee fiflmfi, että avfiomfiehen seksuaaflfinen kfifinnostus on 
ensfisfijafisestfi aflkanut kohdfistua murrosfikäfisfifin pofikfifin. Tofisessa tapauksessa taas 
vafimo on jatkanut avfioflfifittoa ja pfitänyt tyttöä syyflflfisenä tapahtumfifin.

4.2.2.2.3. Lapsfiseksfirfikosten kombfinaatfiofita

Lapsfifin kohdfistuneet seksuaaflfirfikokset efivät sufinkaan afina ofle afikufisten mfiesten 
ja  aflafikäfisten  pofikfien  ja  tyttöjen  seksfiflefikkejä,  vaan  mfieflentfiflatutkfimuksfistakfin 
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väflfittyy monenkfirjava seksuaaflfirfikoflflfisten joukko, jossa yhdfistävänä tekfijänä on 
afinoastaan se, että kohteena ovat flapset. Kysymys efi ofle afinoastaan flasten seksuaa-
flfisesta hyväksfikäytöstä tafi flapseen kohdfistuvasta haureudesta, kuten tätä krfimfina-
flfisofintfia afikafisemmfin kutsuttfifin, vaan usefin myös erfiastefisesta väkfivaflflan käytöstä 
ja pakottamfisesta seksfifin, esfimerkfiksfi kurkusta kurfistamaflfla, kaasupfistooflfiflfla tafi 
puukoflfla uhkaamaflfla tafi remmfiflflä, fletkuflfla tafi nyrkfiflflä flyöden käsfitteflyn kohteen 
saattaessa oflfla 5-vuotfias flapsfi. 
Rfikosrubrfifikkfina oflfi vuoden 1971 rfikosflafin 20 fluvun vofimassa oflflessa yfleensä 

flapseen kohdfistunut haureus ja sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä floukkaava käyttäytymfinen 
flasta kohtaan, vapauden rfifisto ja väkfisfinmakaamfinen. Vuoden 1998 flafinmuutok-
sen jäflkeen rubrfifikkefina esfifintyvät yfleensä flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö ja 
rafiskaus tafi törkeä flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö ja törkeä rafiskaus.331

Lapsfikohtefisten  seksuaaflfirfikoflflfisten  joukossa  esfifintyvät  samat  seksuaaflfiset 
suuntaukset  kufin  afikufistenkfin  kohdaflfla:  on  esfimerkfiksfi  sadfisteja,  sadomasokfis-
teja,  exhfibfitfionfisteja,  voyerfisteja  eflfi  tfirkfisteflfijöfitä  ja  ifetfisfistejä  sekä  kuvaflflfisen 
flapsfipornon katseflfijofita. Usefin yhteydet kohtefisfifin on saatu finternetfin seuranha-
kufiflmofitusten avuflfla (esfim. KKO:2004:71), mfinkä jäflkeen yhteyksfiä on pfidetty 
sähköpostfitse ja puheflfimfitse, kuten seuraavassa tapauksessa:

Nuorfi mfies oflfi syytteessä koflmen vuoden afikana tapahtuneesta rfikos-
sarjasta, joka käsfittfi törkeän rafiskauksen, törkeän flapsen seksuaaflfisen 
hyväksfikäytön sekä flukufisfia flapsen hyväksfikäyttörfikoksfia ja nfifiden 
yrfityksfiä sekä flapsfipornon haflflussapfitoa. Hän oflfi huumefiden käyttäjä 
ja etsfi finternetfin kautta 12-16-vuotfiafita tyttöjä. Syyte törkeästä rafis-
kauksesta tuflfi tapauksessa, jossa hän oflfi sähköpostfitse uskoteflflut fitse 
oflevansa 14-vuotfias, ja saanut nuoren tytön suostuteflfluksfi tapaamaan 
fitseään. Hän oflfi pakottanut tytön autoon ja ajanut syrjäfiseflfle pafikaflfle, 
mfissä hän nahkavyöflflä ja kämmeneflflä flyömäflflä oflfi pakottanut tämän 
rfifisuutumaan,  nuoflemaan  tekopenfistä  ja  työntämään  sfitä  sukueflfi-
mfifinsä. Lyödessään uhrfia samanafikafisestfi vyöflflä hän oflfi uflostanut ja 
vfirtsannut tämän pääflfle. Lfisäksfi hän oflfi sfitonut uhrfin kädet käsfirau-
daflfla seflän taakse ja suorfittanut täflfle anaaflfiyhdynnän. Tekonsa afikana 
hän oflfi ottanut uhrfista kuvfia ja uhannut juflkfistaa ne.  Tekfijäflflä todet-
tfifin sukupuoflfinen käytös- ja hfiflflfitsemfis- ja kohdehäfirfiö, masokfismfi ja 
sadfismfi, mutta häntä pfidettfifin syyntakefisena.

Sadomasokfistfiset pedofififlfit ajautuvat tafipumuksensa kanssa heflpostfi joko vankfi-
flaan tafi mfieflfisafiraaflaan tafi vuoroteflflen kumpaankfin. Tapauksen ongeflmaflflfisuutta 
kuvastaa myös se, että esfimerkfiksfi eräässä tapauksessa oflfi kysymyksessä jo kofl-
mas mfieflentfiflaflausuntopyyntö. Syytetty oflfi afikafisemmfin tuomfittu jo 15 erfi kertaa 
331 Lapsfifin  kohdfistunefiden  seksuaaflfirfikosten rubrfisofinnfit  rfifippuvat  ofleeflflfisestfi  sfifitä,  mfiten 
rafiskaus  on  määrfiteflty  rfikosflafissa. Angflosaksfisfissa  mafissa  kutsutaan  sukupuoflfiyhteyttä  aflafikäfisen 
kanssa rafiskaukseksfi, kuten Engflannfissa, jossa flafinkohdan otsfikkona on “Rape oif a chfifld under 13” 
(Sexuafl Oififences at Act 2003, 5).
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flapsfifin kohdfistunefista seksuaaflfirfikoksfista ja oflfi täflflä kertaa syytteessä 4-7-vuotfi-
afisfifin pfikkupofikfifin kohdfistunefista teofista. Hän flevfittfi peräaukon seutuun reuma-
saflvaa,  joka  afiheuttfi  kfirveflyä  sekä  pfistfi  parsfinneuflaflfla  muutamfia  kertoja  flapsen 
takamuksfifin. Hän myös vofiteflfi fitseään ja pfisteflfi fitseään neuflofiflfla. Henkfiflöä pfidet-
tfifin  täyttä  ymmärrystä  vafiflfla  oflevana,  mutta  myös  katsottfifin,  että  psykfiatrfisesta 
hofidosta saattafisfi täflflafisessa tapauksessa oflfla hyötyä.
Dfiagnoosefissa  sadfistfisfifin  flapsfifin  kohdfistunefisfifin  seksuaaflfirfikoksfifin  syyflflfisty-

nefitä kuvataan usefin kypsymättömfiksfi ja arofiksfi tafi flapseflflfisfiksfi ja yksfinkertafisfik-
sfi. Lasten ifyysfiset vammat saattavat oflfla vähäfisfiä, mutta henkfinen trauma vofi oflfla 
suurfi, kuten tapauksessa, jossa fiflmastofintfitefipfiflflä, köydeflflä sekä fiflmakfiväärfiflflä va-
rustautunut mfies hyökkäsfi omatekofinen kommandopfipo päässä 8-vuotfiaan tytön 
eteen, flafittofi tämän sfiflmfien ja suun ympärfiflfle fiflmastofintfitefippfiä sekä sfitofi tytön 
kädet seflän taakse. Ladossa hän pakottfi tytön suuseksfifin ja jättfi hefinfifin pefitefltynä 
flatoon. Tyttö oflfisfi saattanut kuoflfla kyflmyyteen, mutta fisä flöysfi potkurfinjäflkfiä seu-
raamaflfla tytön sfidottuna fladosta.
Fetfisfistejä eflfi nfifitä, jofiden seksuaaflfinen mfieflenkfifinto kohdfistuu esfinefisfifin, rfi-

kosprosessefissa ja mfieflentfiflatutkfimuksfissa efi juurfi esfifinny, koska hyvfin harvofin 
kysymyksessä on rfikos, eflflefi tekfijä anasta kfifinnostuksensa kohtefita. Fetfisfistfi vofi 
kufitenkfin samaflfla oflfla myös pedofififlfi, kuten seuraavassa tapauksessa:

Kysymyksessä  oflfi  kumfisaapasifetfitfistfi,  joka  oflfi  erfityfisen  fihastunut 
narskuvaäänfisfifin  ja  tuoreen  kumfin  hajufisfifin  Nokfian  Kontfio  kumfi-
saappafisfifin.  Nfifinpä  hän  anastfi  kumfisaappafita  erfi  pafikofista,  flähfinnä 
kouflujen auflofista, jofihfin flapset oflfivat jättäneet saappaansa kouflutun-
tfien  ajaksfi.  Hän  oflfi  oflflut  töfissä  flfinja-autonkufljettajana  ja  tavannut 
sfieflflä tofisen pedofififlfin, joka oflfi neuvonut mfiestä tarkkafiflemaan au-
tosta jäävfiä pfikkupofikfia ja kfiertämään vapaa-afikofinaan samaflfla refi-
tfiflflä vastapäfivään. Mfies oflfi tuomfittu koflme kertaa afikafisemmfin sek-
suaaflfirfikoksfista.  Nyt hän oflfi mfieflentfiflatutkfimuksessa, koska hän oflfi 
syytteessä  flapseen  kohdfistuvasta  haureudesta  ja  vapaudenrfifistosta. 
Mfies oflfi pysäyttänyt maastoautonsa vähän yflfi 11-vuotfiaan pojan vfie-
reen, työntänyt tämän autoonsa ja ajanut metsätfieflfle, jossa yrfittänyt 
yhdyntää. Tämän jäflkeen hän oflfi tönäfissyt pojan uudeflfleen autoon, 
flafittanut  hupun  tämän  päähän  ja  myöhemmfin  vapauttanut  pojan. 
Äänestyspäätökseflflä  tekfijää  pfidettfifin  syyntakefisena  vähemmfistöön 
jääneen jäsenen pfitäessä häntä täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevana kro-
mosomfihäfirfiön vuoksfi.

Muutamfissa tapauksfissa tekfijät ovat oflfleet seflflafisessa fluottamusasemassa ja työ-
tehtävässä,  jossa  he  ovat  päässeet  flapsfia  fläheflfle,  kuten  tukfihenkfiflönä  tofimfinut 
mfies,  joka  oflfi  tofimfinut  myös  seurakunnan  nuorfisotyössä,  mutta  joutunut  flopufl-
ta syytteeseen flapsen ryöstöstä ja jatketusta flapseen kohdfistuneesta haureudesta. 
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Tofisessa tapauksessa taas flapsfipornoa harrastava mfies oflfi hakeutunut 5- ja 3-vuo-
tfiafiden tyttöjen flastenhofitajaksfi, kosketeflflut tofisen tytön sukupuoflfieflfimfiä ja flafitta-
nut penfiksensä tämän suuhun. Syyte tuflfi kahdesta törkeästä flapsen seksuaaflfises-
ta  hyväksfikäytöstä,  efi  sen  sfijaan  rafiskauksesta. Vastaavanflafinen  syyte  törkeästä 
flapsen seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä ja flapseen kohdfistuneesta haureudesta tuflfi 
mfieheflfle, joka 21-vuotfiaana harjofittfi 5-vuotfiaan kanssa sukupuoflfiyhteyteen ver-
rattavfissa oflevaa haureutta. Tofinen samanflafinen teko tapahtufi muutamaa vuotta 
myöhemmfin, joflflofin kohteena oflfi 7-vuotfias pofika. Vfifimeksfi mafinfitussakaan tapa-
uksessa efi syytetty rafiskauksesta.
Seuraavassa tapauksessa flasten törkeät seksuaaflfiset hyväksfikäytöt mahdoflflfis-

tufivat osaksfi rfikosrekfisterfiflafinsäädännön, osaksfi Suomen maantfieteeflflfisen flaajuu-
den vuoksfi:

Autonkufljettaja  oflfi  kfiflpafiflutuksen  seurauksena  vofittanut  kouflukufl-
jetukset ajettavakseen. Hän oflfi syntyjään tofiseflta puofleflta Suomea, 
mutta muuttanut. Hänen rfikosrekfisterfinsä oflfi 10 vuoden ajaflta puh-
das. Hänet oflfi kufitenkfin afikofinaan tuomfittu nuorena henkfiflönä mo-
nfista erfi rfikoksfista mm. väkfisfinmakaamfisesta, ryöstöstä, flafittomasta 
vangfitsemfisesta  ja  pahofinpfiteflystä.  Tekojen  kohteena  oflfi  nyt  nefljä 
afistfivammafista sfisarusta, jofiden kanssa hän oflfi oflflut sukupuoflfiyhtey-
dessä ja tehnyt mfitä erfiflafisempfia seksuaaflfisfia tekoja.

Yflflä oflevassa tapauksessa mfies oflfi sfitä mfiefltä, että vanhemmat tytöt oflfivat fihas-
tunefita häneen. Efi ofle mfitenkään harvfinafista, että flapsfifin sekaantujat ja pedofififlfit 
efivät pfidä seksuaaflfisfia tekojaan flapsfiflfle vaaraflflfisfina. Päfinvastofin he joskus katso-
vat, ettefi kysymyksessä vofi oflfla hyväksfikäyttö, jos efi ofle käytetty väkfivafltaa tafi 
uhkafiflua. Täflflafisfia ajatuskuflkuja esfifintyy seflflafisfissakfin tapauksfissa, jossa flapset 
ovat oflfleet hyvfin pfienfiä, aflfle kouflufikäfisfiä.332

4.2.2.3. Lasten hyväksfikäyttö ja finsestfi

4.2.2.3.1. Insestfi ja sukurutsa flafinsäädännössä

Rfikosflafinsäädännössä efi ofle koskaan esfifintynyt finsestfi -nfimfistä rfikosta, vaan vfie-
flä vuoden 1971 rfikosflafin 20 fluvussa puhuttfifin sukurutsasta (RL 20:7) ja vuoden 
1998 uudfistuksen jäflkeen sukupuoflfiyhteydestä flähfisukuflafisten kesken (RL 17:22). 
Insestfikfieflto  on  oflflut  kytköksfissä  avfioestefisfifin  ja  hfistorfian  kufluessa  vafihdeflflut 
suurestfikfin.333  Täflflä  hetkeflflä  krfimfinaflfisofintfi  koskee  sukupuoflfiyhteyttä  aflenevaa 

332 Pafitsfi, että pedofififlfit pfitävät usefin käyttäytymfistään täysfin hyväksyttävänä, he efivät näe 
myöskään flapsfipornossa mfitään kfiefltefistä, vaan päfinvastofin hafluavat joskus taflflentaa aktfit, jofissa he 
ovat fitse oflfleet mukana.
333 Sfisarusten väflfisestä finsestfikfieflflosta tunnettuja pofikkeuksfia oflfivat sfisarusavfioflfifitot ifaara-
ofiden ajan Egyptfissä ja mufinafisessa Persfiassa. - Brfitasdotter - Stövflfing 1982 s. 59; Krfistfinusko vefi 
kehfitystä puoflestaan afivan päfinvastafiseen suuntaan tuoden kummfien ja rfippfipappfien sukuflafisetkfin 
finsestfikfieflflon pfifirfifin. Kanonfisen ofikeuden syntfifluetteflosta Tuomas Akvfinoflafinen pfitfi finsestfiä vaka-
vampana  rfikoksena  kufin  avfiorfikosta,  mutta  flfievempänä  kufin  homoseksuaaflfisuus,  fitsetyydytys  ja 
efläfimeen sekaantumfinen, koska vfifimeksfi mafinfitut oflfivat fluonnonvastafisfia tofimfintoja, jofissa efi oflflut 
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tafi yflenevää poflvea oflevan bfioflogfisen sukuflafisen kanssa tafi bfioflogfisten sfisarus-
ten kesken. Sfisarpuoflfia efi tässä yhteydessä pfidetä flähfisukuflafisfina efikä myöskään 
fisä- tafi äfitfipuoflfia tafi flapsfipuoflfia efikä ottovanhempfia ja ottoflapsfia tafi kasvattfivan-
hempfia tafi kasvattfiflapsfia. Säännökseflflä on tarkofitus suojeflfla nfimenomaan flapsfia, 
mfinkä vuoksfi se efi koske aflfle 18-vuotta nuorempaa jäflkefläfistä, joka on sukupuo-
flfiyhteydessä  oman  vanhempansa  tafi  tämän  vanhemman  kanssa,  efikä  myöskään 
henkfiflöä, joka on pakotettu tafi flafinvastafisestfi tafivutettu sukupuoflfiyhteyteen.334

Rfikosofikeuden uflkopuofleflfla finsestfi määrfiteflflään flaajemmfin: seflflafisten flähefis-
ten sukuflafisten väflfiseksfi seksuaaflfiseksfi kanssakäymfiseksfi, jotka efivät ofle puoflfi-
sofita keskenään, rfifippumatta sfifitä, ovatko he verfisukuflafisfia vafi efivät. Laajemman 
määrfiteflmän taustaflfla on pyrkfimys ehkäfistä flasten seksuaaflfista rfifistoa muuttunefis-
sa  perheoflosuhtefissa  ottamaflfla  huomfioon  flapsen  ofikeuksfien  sopfimus,  joka  tuflfi 
vofimaan Suomessa vuonna 1991. Erfityfisestfi yflefissopfimuksen 34 artfikfla koskee 
finsestfitapauksfia.  Sfifinä  sopfimusvafltfiofita  veflvofitetaan  ryhtymään  kafikkfifin  tarkofi-
tuksenmukafisfifin tofimenpfitefisfifin estääkseen flapsen houkutteflemfinen tafi pakotta-
mfinen osaflflfistumaan flafittomfifin seksuaaflfisfifin tekofihfin, flasten hyväksfikäyttö pros-
tfituutfiossa  ja  muussa  flafittomassa  seksuaaflfisen  tofimfinnan  harjofittamfisessa  sekä 
flasten hyväksfikäyttö pornografisfissa esfityksfissä tafi afinefistofissa.
Seuraavassa käsfiteflfläänkfin mfieflentfiflaflausuntojen pohjaflta finsestfiä sekä henkfi-

flöfiden että tekojen osaflta flaajastfi: afinefistoon on otettu kafikkfi perhemuodot sekä 
perhefiden  uflkopuoflfiset  flähfisukuflafiset.  Teot  kattavat  kafikkfi  krfimfinaflfisofidut  sek-
suaaflfirfikokset. Koska kohteena on pafljon flapsfia, syyttefiden osaflta tekojen rubrfi-
sofintfifin ja törkeysarvfioon on syytä kfifinnfittää huomfiota, eflfi sfifihen, mfiflflofin kysy-
myksessä on flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö ja rafiskaus ja mfiflflofin peflkästään 
flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö. 

4.2.2.3.2. Mfieflentfifla, tekfijät ja uhrfit

Insestfiä ovat tutkfineet monen erfi aflan edustajat, kuten antropoflogfit, sosfioflogfit, flää-
kärfit, psykoflogfit, sosfiaaflfityöntekfijät ja psykfiatrfit. Vafin harva on todennut tekevän-
sä krfimfinoflogfista tutkfimusta, vafikka finsestfi on tavaflflfisestfi myös rfikos. Suomessa 
teemaan tarttufi Inkerfi Anttfifla, joka juflkafisfi vuonna 1956 tutkfimuksen “Aflafikäfisfifin 
kohdfistuneet sfiveeflflfisyysrfikokset ja nfifiden tekfijät”.335 Vuonna 1993 Anne Paflonen 
puoflestaan juflkafisfi krfimfinoflogfisen tutkfimuksen afiheesta “Lasten seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö perhefissä”. Hänen empfifirfisenä tutkfimusmaterfiaaflfinaan oflfivat mfieflen-
tfiflaflausunnot finsestfitapauksfissa vuosfiflta 1971-1993.336

flfisääntymfismahdofl-flfisuutta. - Mafisch 1973 (1968) s. 26; Buflflough 1976 s. 180-182.
334 HE 52/1970 vp. s. 10; Hefinonen ym. 2002 s. 699-700.
335 Inkerfi Anttfifla käyttfi flähteenään pääasfiassa flääkfintöhaflflfituksen kastrofimfisasfiakfirjoja vuo-
sfiflta 1950-1954. Nfifiden flfisäksfi häneflflä oflfi käytössään henkfiflötutkfinta-asfiakfirjoja ja hän täydensfi tut-
kfimustaan haastatteflufiflfla. Kafikkfiaan tutkfittavfia tapauksfia oflfi 503. - Anttfifla 1956 s. 34, 37 ja 44-45.
336 Anne Paflonen kävfi tutkfimustaan varten fläpfi Terveydenhuoflflon ofikeusturvakeskuksen ja 
STAKESfin  arkfistofissa  kafikkfi  flapsfifin  kohdfistunefisfifin  seksuaaflfirfikoksfifin  syyflflfistynefistä  mafinfittu-
na  vuosfina  flaadfitut  mfieflentfiflaflausunnot,  jofita  oflfi  yhteensä  127.  Materfiaaflfi  sfisäflsfi  pääasfiassa  aflfle 
16-vuotfiafisfifin kohdfistunefita tekoja. Näfistä tapauksfista hän vaflfitsfi edeflfleen ne, jofissa tekfijänä oflfi fisä, 
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Tämä tutkfimus käsfittää nofin 280 seksuaaflfirfikoksfista annettua mfieflentfiflaflausun-
toa vuosfiflta 1971-2005. Näfistä flapsfifin, perheenjäsenfifin ja sukuflafisfifin kohdfistunefi-
ta seksuaaflfirfikoksfia oflfi kafikkfiaan 114. Perheen uflkopuoflfisfia flapsfifin sekaantujfia, 
jofiden  uhrfit  oflfivat  aflfle  16-vuotfiafita  oflfi  yhteensä  61.  Perheenjäsenfifin  ja  mufihfin 
sukuflafisfifin kohdfistunefita finsestfitekoja oflfi yhteensä 53. Tofisfin sanoen perheenjäse-
net ja sukuflafiset ovat flapsfiflfle tässä suhteessa flähes yhtä vaaraflflfisfia kufin vfieraatkfin. 
Perheenjäsenfistä kohteena oflfi oma flapsfi, äfitfi tafi muu perheenjäsen 46 tapauksessa 
ja muu sukuflafinen, kuten pojantytär, vafimon sfisaren tytär, vefljen tytär jne. 7 ta-
pauksessa. Perheenjäsenfifin kohdfistunefiden tekojen tekfijöfistä yflfi puoflet oflfi syyn-
takefisfia eflfi 26 henkfiflöä, täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevfia oflfi 15 ja syyntakeettomfia 
5.337 Mufihfin sukuflafisfifin kohdfistunefissa teofissa vafltaosa eflfi 6 oflfi syyntakefisfia ja 
yksfi syyntakeeton. Aflentuneestfi syyntakefisfia tässä ryhmässä efi oflflut flafinkaan.

4.2.2.3.3. Insestfin määrfiteflmä ja jaotuksfia

Mfieflentfiflaflausuntofihfin  päätyneet  finsestfiteot  käsfittävät  myös  koko  seksuaaflfisen 
käyttäytymfisen kfirjon. Tofisfin sanoen ne efivät tekofina eroa mufista krfimfinaflfisofi-
dufista seksuaaflfirfikoksfista.338 Insestfitekoja sfinänsä vofidaan jaoteflfla erfi tavofin. Te-
kfijän suhtautumfisen ja flapsen aseman perusteeflfla on käytetty jakoa flfievään, keskfi-
vafikeaan ja vafikeaan finsestfifin.339

Lfieväflflä finsestfiflflä tässä jaotuksessa tarkofitetaan tfiflannetta, jossa pakottavaa ad-
dfiktfifivfista tofimfintaa efi ofle, efikä hyväksfikäyttö ofle perhesaflafisuus, vaan sfitä aja-
teflflaan jonkfinflafisena flfipsahduksena. Vafin vähemmfistöhän finsestfifin syyflflfistynefis-
tä on pedofififlejä.340 Myös fisä-tytär-finsestfitapauksfissa, jofita usefimmat ovat, jokfin 
muu kufin pedofiflfia on motfivofinut finsestfikäyttäytymfiseen.341

Keskfivafikeaksfi finsestfi on määrfiteflty seflflafisfissa tapauksfissa, joflflofin se on per-
hesaflafisuus  ja  väärfinkäyttäjä  on  rfifippuvafinen  tofimfinnastaan.  Väärfinkäyttäjän 
puoflfiso efi kykene asettumaan flapsen puofleflfle vaan usefin kfiefltää finsestfin. Tekfijän 
ja joskus jopa hänen puoflfisonsa mfieflestä täflflafinen suhde flapseen on kaunfis asfia. 
Erfiflafisfia  finsestfikombfinaatfiofita  esfifintyy  tekfijöfiden  henkfiflöhfistorfiassa  ja  tekoja 
fisäpuoflfi, fisofisä tafi äfidfin vakfitufinen seurusteflukumppanfi. Kafikkfiaan näfitä tapauksfia oflfi 36. - Paflonen 
1998 s. 28.
337 Varsfinafisestfi  syyntakeettomfia  oflfi  nefljä,  koska  yksfi  tapaus  kyflfläkfin  perustufi  finsestfiepäfi-
flyyn, mutta sfifinä mfieflentfiflatutkfimuksessa oflfi äfitfi, joka syyttfi flapsen fisää eflfi entfistä avfiopuoflfisoaan 
flapsen hyväksfikäytöstä. Dfiagnoosfina oflfi harhafluuflofisuushäfirfiö ja syyte koskfi aflunperfin törkeää va-
paudenrfifistoa. Samassa jutussa mfieflentfiflatutkfimuksfissa oflfi myös flääkärfi, joka syytteen mukaan oflfi 
oflflut mukana pfififlotteflemassa tytärtä.
338 Insestfi  efi  ofle rfikosofikeudeflflfinen  termfi,  vaan  sana  tuflee  flatfinan  sanasta  castus,  joka  tar-
kofittaa sfiveää ja puhdasta ja sanasta fincestus, joka tarkofittaa epäpuhdasta, häpeämätöntä ja firstasta. 
Latfinan verbfi fincestare merkfitsee puoflestaan häpäfisemfistä ja tahraamfista.
339 12.9.2008 http://www.tukfiasema.net/teemat/artfikkeflfit. asp?doc ID = 194.
340 Herbert Mafischfien tutkfimuksessa seflvästfi pedofififlfisfiä finsestfifin syyflflfistyjfiä oflfi afinoastaan 9 
%. Anne Paflosen tutkfimfissa mfieflentfiflaflausunnofissa 5 tutkfitufista 36 hyväksfikäyttäjästä safi pedofiflfia 
-dfiagnoosfin. - Mafisch 1973 (1968) s. 199; Paflonen 1998 s. 35.
341 Näfin oflfi myös tapauksessa, jossa fisä rafiskasfi 13-vuotfiaan tyttärensä. Isä efi oflflut pedofififlfi, 
vaan dfiagnoosfina oflfi keskfivafikea masennus, somaattfinen ofireyhtymä ja sekamuotofinen persoonaflflfi-
suushäfirfiö.
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saatetaan romantfisofida, kuten eräässä tapauksessa, jossa fisä kertofi rakastuneensa 
14-vuotfiaaseen tyttäreensä ja oflfleensa tämän kanssa sukupuoflfiyhteydessä yflfi 64 
kertaa. Ensfimmäfiseen makaamfiseen flfifittyfi myös sadfistfisfia pfifirtefitä, koska hän oflfi 
sfitonut tyttärensä kädet ja jaflat tefipefin ja narufin, murtanut tämän vastarfinnan flyön-
nefin  ja  maannut  tämän  erfi  asennofissa  sekä  uhkafiflflut  perheenjäsenten  ja  fitsensä 
surmaamfiseflfla, mfikäflfi tämä kertofisfi asfiasta mufiflfle.342

Suhtautumfinen finsestfiperhefissä tekofihfin vafihteflee, mutta efi ofle nfifinkään harvfi-
nafista, että tekfijät efivät pfidä tofimfintaansa tuomfittavana ja että tofinen puoflfiso eflfi 
tavaflflfisestfi  äfitfi  jättäytyy  passfifivfiseksfi,  vafikka  hän  tfietää  asfiasta.  Passfifivfisuuden 
syynä  on  usefin  väkfivafltafisuuden  peflko  tafi  epäusko  tapahtuneesta.343  Myöskään 
kafikkfi finsestfi-fisät efivät näe suhteessa mfitään mofitfittavaa, kuten se vfifidestfi avfio-
flfifitossa oflflut mfies, joka perusteflfi flyömäflflä ja uhkaamfiseflfla afikaansaatua sukupuo-
flfiyhteyttä 9-12-vuotfiaaseen tyttäreensä sfiflflä, että häneflflä tuoflflofin efi oflflut vafimoa. 
Mfitään pahaa suhteessa efi nähnyt myöskään mfies, joka vuosfikausfia oflfi sukupuoflfi-
yhteydessä 9-16-vuotfiaan tytärpuoflensa kanssa, joka tuflfi suhteesta raskaaksfi.
Lastensuojeflun Keskusflfifiton mukaan vafikeassa finsestfissä flapseflta puuttuu suo-

jaava hahmo kokonaan ja moflemmat vanhemmat ovat mukana finsestfissä. Insestfifin 
flfifittyy myös vahvaa sadomasokfismfia ja finsestfiä pfidetään ehdottomana perhesaflafi-
suutena. Uhrfia saatetaan uhkafiflfla, jottefi hän kertofisfi tapahtumfista keneflflekään ja 
perheen sfisäflflä saatetaan myös ajateflfla, että finsestfi on normaaflfia. Täflflafinen finses-
tfikäyttäytymfinen on saattanut jatkua sukupoflvesta tofiseen.344

Perheen  saflafisuuden  pfifirfifin  flfinnofittautunefita  finsestfiperhefitä  oflfi  mfieflentfiflaflau-
sunnofissa  useampfiakfin  ja  perhefissä  saattofi  oflfla  montakfin  flasta.  Joskus  finsestfi-
vyyhtfi aflkofi purkaantua sfiten, että vanhemmat flapset muuttfivat pofis kotoa ja fifl-
mofittfivat asfiasta vfiranomafisfiflfle. Jos muu perhe pfitfi finsestfiä normaaflfina, täflflafista 
fiflmfiantajaa  saatettfifin  kohdeflfla  perheen  petturfina.  Usefin  myös  perheen  flasten  ja 
vafimon suhteet uflkomaafiflmaan oflfi tukahdutettu mahdoflflfisfimman vähfifin, efikä fin-
sestfifin syyflflfistynyt ymmärtänyt tfiflannetta flafinkaan, vaan katsofi mufiden fihmfisten 
vafin kadehtfivan “perheen jäsenten flähefisfiä väflejä”. Syyttefiden teonkuvausten ja 
syytettyjen flausuntojen väflfiflflä oflfi joskus nfifin suurfi rfistfirfifita, että on vafikea ym-
märtää, että kysymyksessä oflfi sama perhe. Näfin oflfi esfimerkfiksfi tapauksessa, jossa 
fisä oflfi vfifikofittafin yhdynnässä tyttärensä kanssa, joflfle tehtfifin 14-vuotfiaana aborttfi 
ja joka myöhemmfin synnyttfi fisäflfleen flapsen. Mfies pahofinpfiteflfi tytärtään nyrkefin, 
potkfimaflfla, puremaflfla ja tukfistamaflfla osan vammofista oflflessa pahojakfin. Mfiestä 
kuvafifltfifin flähfinnä perhetyrannfiksfi ja eflämää pafinajafismafiseksfi. Syytetty fitse uskofi 
342 Myös tähän tapaukseen flfifittyfi tekojen dokumentofintfia, sfiflflä tekfijä merkfitsfi yhdyntäkerrat 
vfihkoon ja kuvasfi vfideokameraflfla tyttärensä kanssa suorfittamansa yhdynnän, pyrkfimyksenään fifl-
mefisestfi kfirfistää tätä vafitfiofloon. Tekfijää pfidettfifin syyntakefisena.
343 Anne Paflosen tutkfimuksessa oflfi 36 tapausta ja tauflukon muodossa äfitfien suhtautumfinen 
oflfi seuraavaa: 18 jättäytynyt passfifivfiseksfi, vafikka oflfi tfiennyt asfiasta; 3 oflfi tfiennyt, mutta flähtenyt 
hakemaan apua vasta pfitkän ajan kufluttua; 4 efi afluksfi tfiennyt, mutta kun safi tfietää, fiflmofittfi asfiasta 
hetfi vfiranomafisfiflfle; 4 äfitfiä oflfi tofimfinut hetfi; 3 äfitfiä efi tfiennyt tapahtumfista; 1 äfitfi oflfi psyykkfisestfi nfifin 
safiras, ettefi ymmärtänyt, mfitä perheessä tapahtufi; 1 äfitfi oflfi kuoflflut; ja kahdessa tapauksessa efi oflflut 
tfietoa äfidfin käyttäytymfisestä. - Paflonen 1998 s. 90. - Ks. KKO 1993:95.
344 Lastensuojeflun Keskusflfifiton juflkafisu 89. Mfiten autan flasta. Heflsfinkfi 1993.
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perheen pfitävän hänestä ja katsofi tyttärenkfin saaneen jotafin posfitfifivfista näfistä ta-
pahtumfista.345

Suurfin osa finsestfiteofista on fisfien tyttärfifinsä kohdfistumfia tekoja, mutta muun-
kfinflafisfia tekoja esfifintyy, vafikka esfimerkfiksfi nafisfia hyväksfikäyttäjfistä on vafin nofin 
2 %. Teot saattavat oflfla jo nfifin outoja ja tekfijät sfifinä määrfin vafinoharhafisfia, että 
hefitä pfidetään syyntakeettomfina, kuten tapauksessa, jossa tekfijä pahofinpfidefltyään 
vafimoaan,  pakottfi  parfiskunnan  nuoren  pojan  aseeflfla  uhaten  makaamaan  äfitfinsä 
pääflflä. Vastaavastfi skfitsoifreenfista mfiestä pfidettfifin syyntakeettomana, kun hän oflfi 
rafiskannut oman äfitfinsä.346 Vafikka usefimmfin syytettyfinä ovatkfin mfiehet, mahtuu 
joukkoon muutamfia äfitejäkfin, jotka ovat saaneet syytteen omaan flapseensa koh-
dfistuneesta haureudesta. Tapauksessa teot kohdfistufivat nofin 5-vuotfiafisfifin flapsfifin, 
jotka otettfifin huostaan.347

4.2.2.3.4. Insestfitekojen rubrfisofitumfinen mfieflentfiflatutkfimusvafiheessa

Kuten edeflflä kuvatufista tapauksfista saattaa havafita, teot ovat vofineet oflfla hyvfin-
kfin  väkfivafltafisfia  ja  kysymyksessä  on  oflflut  mufidenkfin  tunnusmerkfistöjen  toteu-
tumfinen  kufin  vafin  vuonna  1971  säädetty  sukurutsa  (RL  20:7)  tafi  vuonna  1998 
säädetty sukupuoflfiyhteys flähfisukuflafisten kesken (RL 17:22). Kumpfikaan säännös 
toteutuakseen efi kufitenkaan ofle edeflflyttänyt väkfivafltaa. Jos finsestfi määrfiteflflään 
flaajemmfin  sukuflafisuudesta  rfifippumattomaksfi,  tunnusmerkfistöjen  määrä  kasvaa 
huomattavastfi.348  Usefimmfiten  vuoden  1971  rfikosflafin  20  fluvussa  sukurutsasään-
nöksen kanssa fideaaflfikonkurrenssfissa oflfivat muut saman fluvun tunnusmerkfistöt. 
Vastaavastfi vuonna 1998 säädetyn rfikosflafin 20 fluvun säännökset ja 17:22 säännös 
tuflevat soveflflettavaksfi rfikosflafin 7 fluvun yhtefistä rangafistusta koskevfien säännös-
345 Tekfijän ja perheen seksuaaflfisuus saattaa oflfla myös moneflfla tavaflfla sekavaa ja sfifihen vofi 
flfifittyä monenflafisfia pedofififlfisfiä ja sadomasokfistfisfia mfiefltymyksfiä, kuten tapauksessa, jossa mfies ofl-
tuaan vuosfikausfia sukupuoflfiyhteydessä tyttärensä kanssa, oflfi myös kuvannut vfideonauhaflfle tofisen 
mfiehen yhdynnän tyttärensä kanssa.
346 Väflttämättä äfitfinsä rafiskaajfia efi kufitenkaan automaattfisestfi pfidetä syyntakeettomana, vaan 
dfiagnoosfista rfifippuen on päädytty myös vähentyneeseen syyntakefisuuteen. Dfiagnoosfina kahdessa 
tapauksessa esfifintyfi myös kromosomfihäfirfiö (XXY).
347 Eräässä tofisessa tapauksessa kohteena oflfi pfikkupofika ja äfitfiä syytettfifin törkeästä pahofin-
pfiteflystä, flapseen kohdfistuneesta haureudesta, pahofinpfiteflystä ja pakottamfisesta. Seksuaaflfisten hy-
väfiflyjen flfisäksfi pofikaa oflfi pfidetty jääkyflmän sufihkun aflfla sekä hefiteflty kafljapuflflofiflfla päähän ja ifyy-
sfisestfi kurfitettu. Tofiseen tapaukseen efi flfifittynyt edeflflä kuvatun flafista ifyysfistä väkfivafltaa, vaan syyte 
koskfi flapseen kohdfistunutta haureutta tytön oflflessa 3-5-vuotfias. Syytteessä oflfi sekä mfies että nafinen. 
Mfiehen syyntakefisuus todettfifin aflentuneeksfi ja nafinen täydessä ymmärryksessä oflevaksfi.
348 Vuonna 1971 vofimaantuflfleessa rfikosflafin 20 fluvussa täflflafisfia krfimfinaflfisofinteja oflfivat: flap-
seen kohdfistuva haureus (20:3), flapsen vfietteflemfinen haureuteen (20:4), nuoreen henkfiflöön kohdfis-
tuva  haureus  (20:5),  sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä  floukkaava  käyttäytymfinen  flasta  kohtaan  (20:6)  sekä 
väkfisfinmakaamfinen (20:1) ja vapautta floukkaava haureus (20:2). Vastaavastfi vuonna 1998 sääde-
tyn RL 17:22:n tunnusmerkfistön oheflfla vofivat tuflfla soveflflettavaksfi rfikosflafin 20 fluvun säännökset 
rafiskauksesta, törkeästä rafiskauksesta, pakottamfisesta sukupuoflfiyhteyteen ja pakottamfisesta seksu-
aaflfiseen tekoon (20:1-4), seksuaaflfinen hyväksfikäyttö (20:5), flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö ja 
törkeä flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö (20:6 ja 7). Myös on ajatefltavfissa perhepfifirfissä tapahtunut 
seksfikaupan kohteena oflevan henkfiflön hyväksfikäyttö, seksuaaflfipaflveflujen ostamfinen nuoreflta, parfi-
tus ja törkeä parfitus (20:8, 8a, 9, 9a).
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ten mukafisestfi. Tofisfin sanoen finsestfiteot ovat usefin konkurrenssfissa mufiden sek-
suaaflfirfikosten kanssa.
Seuraavassa huomfio kfifinnfitetään flähfinnä sfifihen, mfiten mfieflentfiflaflausunnofissa 

syyte on rubrfisofitu käytetyn väkfivaflflan suhteen. Tarkasteflun kohteena on flähfinnä 
se, mfiflflofin teko on rubrfisofitu väkfisfinmakaamfiseksfi ja rafiskaukseksfi ja mfiflflofin vä-
kfivaflflan on katsottu sfisäfltyvän esfimerkfiksfi flapsen seksuaaflfiseen hyväksfikäyttöön, 
vafikka  säännös  efi  väkfivaflflankäyttöä  edeflflytäkään.349  Erfityfisen  mfieflenkfifintofinen 
on  pfienten  flasten  asema,  koska  afikafisemmfinhan  katsottfifin,  ettefi  pfienfi  flapsfi  vofi 
oflfla väkfisfinmakaamfisen kohteena, koska hän efi pysty tunnusmerkfistön mukafisestfi 
vastustamaan ifyysfisfiflflä vofimfiflflaan väkfisfinmakaamfista. 
Oman perheen flapsfifin kohdfistetufista seksuaaflfirfikoksfista syytettyjä mfieflentfifla-

tutkfittuja on vuosfittafin oflflut vafin muutamfia, yfleensä aflfle 5. Tauflukossa 4 käydään 
fläpfi kursorfisestfi 31 mfieflentfiflaflausunnon teonkuvaukset ja syyttefiden rubrfisofinnfit 
vuosfiflta  1985-2005.350 Tapaukset  on  afinefistosta  vaflfittu  flähfinnä  kuvaamaan  sfitä, 
mfiten perheessä ja sukuflafispfifirfissä flapsfifin kohdfistuneet seksuaaflfirfikokset on syyt-
tefissä rubrfisofitu mfieflentfiflatutkfimuksen tekovafiheessa. Kfirjaamfisfissa saattaa oflfla 
epätarkkuuksfia ja näytöstä rfifippuen prosessfin kufluessa kuvaukset ovat saattaneet 
muuttua. Asfiakfirjofista kufitenkfin seflvfiää se, mfiflflafisena juttu on sfifinä vafiheessa ju-
rfidfisestfi nähty, kun syytetty on määrätty mfieflentfiflatutkfimukseen.351

4.2.2.3.5. Perheen ja sukuflafisten flapsfifin kohdfistuneet seksuaaflfirfikokset

Tauflukossa 4 kuvatufissa tapauksfissa konkurrenssfikysymykset herättävät mfieflen-
kfifintoa. Vuoden 1971 sukurutsasäännös (RL 20:7) ja vuoden 1998 säännös suku-
puoflfiyhteydestä flähfisukuflafisten kesken (RL 17:22) ovat sfiten tarkkarajafisfia, ettefi 
nfifiden suhteen esfifinny epätfietofisuutta. Sen sfijaan horjuvuutta ofikeuskäytännössä 
esfifintyy sen suhteen, oflfiko kysymyksessä flfisäksfi flapseen kohdfistuva haureus (RL 
20:3), väkfisfinmakaamfinen (RL 20:1) tafi pahofinpfitefly, ja vastaavastfi vuonna 1998 
säädetty flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö tafi törkeä flapsen seksuaaflfinen hyväk-
sfikäyttö (RL 20:6 ja 7), rafiskaus tafi törkeä rafiskaus (RL 20:1 ja 2) tafi pahofinpfitefly. 
Lfifitteessä  4  kerrottujen  ofikeustapausten  vaflossa  näyttää  sfifltä,  että  flasten  pakot-
tamfista sukupuoflfiyhteyteen perhe- tafi sukuflafispfifirfissä efi törkeänkään väkfivaflflan 
tapauksfissa ofle afina katsottu väkfisfinmakaamfiseksfi tafi rafiskaukseksfi. Näfin esfimer-
kfiksfi tapauksfissa 27, 12, 5 ja 14.352

Syytekäytäntö on vuoden 1998 jäflkeenkfin vafihdeflflut, vafikka rafiskaus / törkeä 
rafiskaus esfifintyykfin tofisfinaan konkurrenssfissa flapsen seksuaaflfisen hyväksfikäytön 
/  törkeän  hyväksfikäytön  kanssa.353  Hyvfin  pfienten  flasten  vagfinaan  tafi  anukseen 

349 Mfieflentfiflatutkfimusten tekfijöfiflfle rfikosofikeudeflflfisfia rubrfifikkejä tärkeämpfiä ovat ymmärret-
tävästfi muut tekfijät.
350 Tauflukossa 4 tapaukset (31 kpfl) ovat tauflukkomuodossa. Sfifinä järjestys on määräytynyt 
ajaflflfisestfi satunnafisestfi syyntakefisuusflausunnon ja sukuflafissuhteen perusteeflfla.
351 Vuoden 1971 rfikosflafin 20 fluvun mukafisfia rubrfisofinteja esfifintyfi myös vuonna 1999 anne-
tufissa mfieflentfiflaflausunnofissa.
352 Varsfinkfin  vanhemmfissa  tapauksfissa  on  fiflmefisestfi  katsottu,  että  väkfisfinmakaamfis-  /rafis-
kaussäännös on edeflflyttänyt sen flaatufista pakottamfista, jonka estämfiseen pfienfi flapsfi efi kykene.
353 Ks. Rautfio 2009 s. 445.
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tunkeutumfiset  näyttävät  afinakfin  vuoteen  2011  saakka  rubrfisofituvan  afinoastaan 
flasten seksuaaflfisfiksfi hyväksfikäytöfiksfi tafi törkefiksfi seflflafisfiksfi, kuten tauflukko 4:n 
tapauksfissa 22, 31 ja 24, jofissa flapset oflfivat 9 kk - 7 vuoden fikäfisfiä. Ratkafisuun on 
fiflmefisestfi päädytty sen vuoksfi, ettefi pfienten flasten rafiskausta säännöksen vuonna 
1998  saamassa  muodossa  katsottu  pakottamfiseksfi,  koska  flapset  efivät  kyenneet 
tekoa vastustamaan. Jos rafiskaussäännös oflfisfi iformuflofitu tofisfin, tuflos oflfisfi myös 
tofinen.  Aflafikäfisten  rafiskaus  vofidaan  iformuflofida  penetraatfion  perusteeflfla  sfiten, 
että  tunnusmerkfistöön  efi  kuuflu  pakottamfis-  efikä  suostumuseflementtfiä,  kuten 
vuonna 2011 tehtfifin säätämäflflä RL 20:1:een tofinen momenttfi, jossa uhrfin avuton 
tfifla otettfifin huomfioon.
Insestfirfikoksfista sukurutsa (1971/16 RL 20:7) ja sukupuoflfiyhteys flähfisukuflafis-

ten kesken (1988/563 RL 17:22) ovat afina oflfleet vfiraflflfisen syytteen aflafisfia rfikok-
sfia. Sukurutsaa flukuun ottamatta kafikkfi muut nykykatsannofissa finsestfiä koskevat 
rfikokset oflfivat vuoden 1971 rfikosflafin 20 fluvussa asfianomfistajarfikoksfia. Vuonna 
2011 vofimaan tuflfleessa rfikosflafin 20 fluvussa edeflfleen asfianomfistajarfikoksfia ovat 
pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen (RL 20:3), pakottamfinen seksuaaflfiseen tekoon 
(RL 20:4) ja seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä (RL 20:5.1) 4 kohdassa mafinfitut ta-
paukset, jos uhrfi on täyttänyt 18-vuotta. Ns. vakaan tahdon pykäflä eflfi RL 20:12, 
jonka mukaan syyttäjä vofi jättää syytteen nostamatta, joflflefi tärkeä yflefinen tafi yk-
sfityfinen etu vaadfi syytteen nostamfista rafiskaustapauksfissa (RL 20:1) muutettfifin 
vuonna 2011 nfifin fikään sfiten, että se koskee vafin RL 20:1 rafiskaussäännöstä uhrfin 
oflflessa 18-vuotta täyttänyt. Tätä ennen vakaan tahdon pykäflä koskfi myös tekoja, 
jotka kohdfistufivat mm. tfiedottomaan ja vammafiseen henkfiflöön (RL 20:5.2) sekä 
flapseen (RL 20:6), nfifin omfitufiseflta kufin tämä saattaakfin kuuflostaa.354

Ofikeustapaukset  osofittavat,  että  flapsfiflfla  on  oflflut  vafikeuksfia  tuflfla  kuuflfluksfi. 
Varsfinkfin seflflafisfissa tapauksfissa, joflflofin tofinen vanhemmfista eflfi tavaflflfisestfi äfitfi on 
tfietofinen finsestfistä, mutta efi haflua ryhtyä tofimenpfitefisfifin, joko sen takfia, että hän 
on rfifippuvafinen mfiehestään tafi sen takfia, että hän tuntee fitsensä uhatuksfi. Erääs-
säkfin tapauksessa, jossa fisä oflfi oflflut säännönmukafisestfi yhdynnässä 10-11-vuo-
tfiafiden tytärten kanssa, äfitfi oflfi fluufltavastfi koko ajan oflflut tfietofinen tapahtumfista 
ja  muuttanut  esfimerkfiksfi  tofisen  tyttären  sänkyyn  nukkumaan,  jotta  tofinen  tytär 
vofisfi nukkua mfiehen kanssa. Perheen yhtefistä saflafisuutta saatetaan varjeflfla nfifin 
pfitkäflfle,  että  tapaukset  tuflevat  fiflmfi  vasta  vuosfien  perästä,  kuten  eräässäkfin  ta-
pauksessa,  jossa  finsestfisuhde  oflfi  jatkunut  tofistakymmentä  vuotta  vagfinaaflfi-  ja 
anaaflfiyhdyntöfinä ja tuflflut ofikeuskäsfitteflyyn vasta tyttären tufltua täysfi-fikäfiseksfi. 
Eräässä  tapauksessa  puoflestaan  tofiseflfla  kymmeneflflä oflevat  tytöt  oflfivat  juosseet 
hakemaan apua poflfifisfiasemaflta, mutta äfitfi oflfi fiflmofittanut, ettefi häneflflä ofle mfitään 
vaatfimuksfia mfiestään kohtaan ja juttu oflfi rauennut ja sfifitä oflfi tehty tutkfinnan flo-

354 Inkerfi Anttfifla kfifinnfittfi jo vuonna 1977 huomfiota sfifihen, mfiten juurfi finsestfitapauksfissa jako 
vfiraflflfisen syytteen aflafisfifin ja asfianomfistajarfikoksfifin saattaa johtaa ofikeustajunnan kannaflta väärfifin 
ratkafisufihfin,  koska  rfikoksentekfijä  vofi  uhkaamaflfla  ja  pafinostamaflfla  tafi  maksamaflfla  saada  asfian-
omfistajan fluopumaan syytteestä. Näfitä tapauksfia varten flakfifin myöhemmfin otettfifin “erfittäfin tärkeää 
yflefistä etua” -koskeva säännös.  - Anttfifla - Lakfimfies 1977 s. 213-221.
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pettamfispäätös.355 Eräässä tapauksessa puoflestaan 13-vuotfias tytär kertofi hyväksfi-
käytöstä vfiranomafisfiflfle ja perheen äfitfikfin uskofi tapauksen vasta flöydettyään tyttä-
ren kfirjaflflfisen kuvauksen suuseksfistä fisän kanssa. Seksuaaflfinen hyväksfikäyttö tuflfi 
vfiranomafisten tfietoon, kun tytär hakeutufi psyykkfisten ofirefiden hofitoon ja kertofi 
hyväksfikäytöstä.
Seksuaaflfisen hyväksfikäytön ja finsestfin fiflmfituflon flfisääntymfisen on arvefltu joh-

tuvan pääasfiassa sfifitä, että afiheesta on keskustefltu juflkfisuudessa. Lasten kanssa 
työskenteflevät henkfiflöt kouflufissa, päfiväkodefissa ja terveydenhuoflflossa ovat aflka-
neet myös tehdä fiflmofituksfia epäfiflyfistä, kun seksuaaflfisen hyväksfikäytön ofireet on 
opfittu tunnfistamaan. Nuoret myös oma-aflofittefisestfi ovat aflkaneet hakeutua hofi-
toon. Seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä tufleekfin tfieto usefin ensfimmäfiseksfi joflflekfin 
muuflfle vfiranhafltfijaflfle kufin flastensuojeflutyöntekfijäflfle, kuten opettajaflfle, flääkärfiflfle 
tafi koufluterveydenhofitajaflfle.356

4.2.2.4. Väkfivafltafiset rafiskaukset

4.2.2.4.1. Tekfijöfiden monfinafisuus

Hyvfin harvat rafiskaajat joutuvat mfieflentfiflatutkfimuksfifin, mutta ne jotka joutuvat, 
ovat yfleensä syyflflfistyneet hyvfin väkfivafltafisfifin rafiskauksfifin. Tekfijässä, tekotfiflan-
teessa tafi uhrfissa on täytynyt oflfla jotakfin, joka on herättänyt epäfiflyksen tekfijän 
syyntakefisuudesta. Usefin tämä sefikka on oflflut jo afikafisemmfin todettu mfieflenter-
veydeflflfinen ongeflma. Jos henkfiflö todetaan mfieflentfiflatutkfimuksessa syyntakeetto-
maksfi, hän yfleensä on oflflut skfitsoifreenfikko.357 Syyntakefiset tekfijät muodostavat 
kufitenkfin suurfimman ryhmän myös nfifissä tapauksfissa, jofissa teko on kohdfistunut 
afikufiseen, perheen uflkopuoflfiseen henkfiflöön.358

Mfieflentfiflatutkfimuksfissa tekfijät typfisofituvat ofikeuspsykfiatrfian ja syyntakefisuu-
den suhteen. Syyntakeettomat ovat pääasfiassa skfitsoifreenfikkoja, nfifin kufin edefl-
flä  todettfifin. Aflentuneestfi  syyntakefiset  saavat  puoflestaan  usefimmfiten  borderflfine 
-dfiagnoosfin  tafi  hefidän  persoonaflflfisuutensa  todetaan  patoflogfiseksfi  tafi  antfisosfi-
aaflfiseksfi. Lfisänä usefin on myös aflkohoflfiongeflma. Syyntakefiset puoflestaan ovat 
usefin epäsosfiaaflfisfia tafi epävakafita persoonaflflfisuudefltaan ja hefiflfläkfin usefimmfiten 
flöytyy  aflkohoflfirfifippuvuus.  Typfisofitumfinen  johtuu  nfifistä  kysymyksfistä,  jofihfin 
flafinsäädännön  perusteeflfla  mfieflentfiflatutkfimuksfissa  haetaan  vastausta.359  Muussa 
suhteessa väkfivafltafisten rafiskausten tekfijät ja tekotfiflanteet vafihteflevat suurestfikfin. 
Kohteena vofi oflfla tuttu henkfiflö tafi tufikfi tuntematonkfin. Usefimmfiten mfieflentfifla-

355 Uhkafiflua  ja  peflotteflua on  esfifintynyt  myös  sfifinä  muodossa,  että  fisä  on  uhannut  tappaa 
fitsensä, jos tapauksesta fiflmofitetaan mufiflfle.
356 Ks. finsestfitapausten fiflmfituflosta ja nfifistä tehdyfistä tutkfimuksfista. - Paflonen 1998 s. 112-
141.
357 Näfin on sekä uudemmfissa että vanhemmfissa mfieflentfiflaflausunnofissa.
358 Tässä  tutkfimuksessa  oflfi kafikkfiaan  125  mfieflentfiflaflausuntoa  vuosfiflta  1971-2005,  jofissa 
päärfikoksena oflfi rafiskaus / väkfisfinmakaamfinen ja jofissa kohteena oflfi perheen ja suvun uflkopuoflfinen 
täysfi-fikäfinen henkfiflö. Syyntakefisuusjakautumat mfieflentfiflaflausunnofissa oflfivat seuraavat: ymmärrys-
tä vafiflfla 24 kpfl, täyttä ymmärrystä vafiflfla 47 kpfl ja täydessä ymmärryksessä 54 kpfl.
359 Ks. pää- ja sfivudfiagnoosfit mfieflentfiflaflausunnofissa. - Wagner-Prenner 2000 s. 221-233.
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tutkfimukseen joutuvat kufitenkfin ne, jofissa väkfivafltafisen rafiskauksen kohteena on 
tuntematon.360 Rafiskauksen uhrfit ovat saattaneet oflfla pfidempfi- tafi flyhyempfiafikafi-
sfia tuttavuuksfia: entfisfiä tyttöystävfiä ja asufinkumppanefita, ravfintoflafifltojen tutta-
vuuksfia, samofissa ryyppyporukofissa flfifikkunefita, kontaktfipuheflfimen väflfitykseflflä 
tavattuja tafi vafikkapa naapurefita, kuten seuraavassa tapauksessa:

Nuorfi mfies oflfi tavannut kotfimatkaflfla flfinja-autossa naapurfiportaassa 
asuvan nafisen, jonka hän oflfi tuntenut nofin kuukauden ajan. Mfies oflfi 
kotfifin päästyään sofittanut nafiseflfle ja pyytänyt tätä fluokseen, mfihfin 
tämä efi kufitenkaan oflflut suostunut. Hetken kufluttua ovfikeflflo oflfi sofi-
nut, mfies oflfi yflflättäen tuflflut nafisen asuntoon. Puheflun päätyttyä mfies 
oflfi pahofinpfideflflyt nafista potkfimaflfla ja ottanut tämän flaukusta rahaa, 
mfinkä jäflkeen hän oflfi pakottanut nafisen ottamaan sfifittfimen suuhun-
sa ja fimemään sfitä. Tämän jäflkeen hän oflfi raahannut nafisen makuu-
huoneeseen ja maannut tämän. Tutkfiva flääkärfi pfitfi mfiestä täyttä ym-
märrystä vafiflfla oflevana ja flääkfintöhaflflfitus täydessä ymmärryksessä 
oflevana.

Tuntemattomfifin kohdfistunefissa rafiskauksfissa kohtaamfispafikat ovat mfitä monfinafi-
sfimpfia:  pufistoja,  bussfipysäkkejä,  porraskäytävfiä  tafi  vafikkapa  pankkfiautomaatfin 
aufla. Mahtuupa joukkoon autoon kaappaamfinenkfin kuten seuraavassa:

Nuorfi mfies oflfi pysäyttänyt fifltapäfiväflflä autoflfla ajaneen nafisen ja va-
flehdeflflut omassa autossaan oflevan jotafin vfiaflfla. Nafisen noustua au-
tosta mfies oflfi pakottanut tämän fladatuflfla ampuma-aseeflfla uhaten sfifir-
tymään kufljettajan vfierefiseflfle pafikaflfle ja flähtenyt fitse ajamaan autoa. 
Ajefltuaan erfi tefitä parfi tuntfia erääflflä metsätfieflflä hän oflfi pakottanut 
nafisen  ensfin  oraaflfiseksfifin  ja  sen  jäflkeen  vagfinaaflfiseen  yhdyntään. 
Lopuksfi hän oflfi kfirfistämäflflä ja uhkaamaflfla ottanut nafiseflta rahaa. Te-
kfijä todettfifin syyntakefiseksfi.

Hfieman  erfiflafinen  kaappaus  tapahtufi,  kun  autoflfla  ajanut  mfies  näkfi 
nafisen poflkupyöräfiflevän ja pysäyttfi tämän tarttumaflfla pyörään, flafit-
tofi käden uhrfin suun eteen ja vähän myöhemmfin narun tämän suuhun 
kfirfistäen sfitä takaa. Tämän jäflkeen mfies oflfi raahannut vastaan rfim-
pufiflevan nafisen pakettfiautoonsa, flafittanut narun tämän kauflan ympä-
rfi ja työntänyt hänet kumoon auton flattfiaflfle ja rfifisunut täfltä housut. 

360 Vuosfina 1971-2005 väkfivafltafisfifin rafiskauksfifin syyflflfistynefistä 125 mfieflentfiflaflausunnosta 
kohteena oflfi tuttu henkfiflö 39:ssä tapauksessa ja tuntematon 82:ssa tapauksessa. Näfissä kafikfissa ta-
pauksfissa tekfijä oflfi suomaflafinen. Lfisäksfi mfieflentfiflatutkfimuksfissa oflfi 4 uflkomaaflafista, jofiden tekojen 
kohteena  oflfivat  tuntemattomat  henkfiflöt.  Näfiden  flukujen  perusteeflfla  vofidaan  sanoa,  että  mfieflentfi-
flatutkfimukseen flähetetään nofin kaksfi kertaa useammfin henkfiflöfitä, jofissa rafiskauksen kohteena on 
oflflut tuntematon henkfiflö. Usefimmfiten nämä tapaukset ovat oflfleet seflflafisfia, jofissa uhrfin kfimppuun 
on hyökätty.
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Tämän jäflkeen hän oflfi pakottanut nafisen usefita kertoja vagfinaaflfiseen 
yhdyntään ja suuseksfifin tapahtuman kestäessä autossa nofin 2 tuntfia. 
Lopuksfi mfies oflfi vaatfinut saada pfitää nafisen pfikkuhousut fitseflflään. 
Tekfijä todettfifin täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevaksfi.

Rafiskauksen kohteeksfi saattaa vaflfikofitua täysfin sattumanvarafinen henkfiflö myös 
sfiflflofin, kun tekfijä etsfifi uhrfiaan asuntoon tunkeutumaflfla tafi murtautumaflfla, kuten 
seuraavfissa tapauksfissa:

Nuorfi  mfies  oflfi  tunkeutunut  nafisen  asuntoon  fiflmofittaen  hafluavansa 
joko  seksfiä  nafisen  kanssa  tafi  vafihtoehtofisestfi  tämän  rahat.  Nafinen 
vastasfi moflempfifin kfiefltävästfi seurauksfin, että mfies flöfi häntä kasvofi-
hfin nyrkfiflflä ja rafiskasfi hänet. Tämän jäflkeen hän vaatfi uhrfiflta rahaa 
ja ne saatuaan pofistufi pafikaflta. Ennen flähtöään hän pyyhkfi sormen-
jäflkfiään ovenkahvasta, mutta unohtfi asuntoon vyönsä. 

Hfieman erfiflafinen tapaus sattufi, kun monfinkertafinen rfikoksenuusfija 
tunkeutufi ensfin yhteen asuntoon rfikkomaflfla tuufletusfikkunan ja tufl-
tua mfiespuoflfisen asukkaan yflflättämäksfi murtautufi tämän jäflkeen sa-
man taflon tofiseen asuntoon etsfien fiflmefisestfi anastettavaa omafisuutta. 
Asunnossa asunut yflfi 60-vuotfias nafinen kuuflfi äänfiä ja flöysfi mfiehen 
aflakerrasta vasara kädessä. Tufltuaan yflflätetyksfi mfies pakottfi nafisen 
vasaraflfla  uhaten  yfläkertaan  ja  työnsfi  hänet  makuuhuoneessa  vuo-
teeflfle aflkaen repfiä vaattefita tämän pääfltä. Nafisen vastustefltua mfies 
flöfi häntä vasaraflfla päähän. Nafinen onnfistufi kufitenkfin pääsemään tfi-
flanteesta pakoon ja rafiskaus jäfi yrfitykseksfi. Mfies todettfifin täydessä 
ymmärryksessä  oflevaksfi,  vafikkakfin  hän  fiflmefisestfi  oflfi  huumefiden 
vafikutuksen aflafisena. 

Suurfin osa väkfivafltafisfifin rafiskauksfifin syyflflfistynefistä on sfivfififlfisäädyfltään nafimat-
tomfia tafi eronnefita. Osafltaan tähän varmastfi ovat oflfleet syynä psyykkfiset vafikeu-
det, aflkohoflfin käyttö ja äflyflflfinen hefikkoflahjafisuus, jota myös joskus rafiskaajfiflfla 
esfifintyy. Tässäkfin suhteessa pfitää pafikkansa se, että avfioflfifitto fiflmefisestfi suojeflee 
monfiflta  rfikoksfiflta. Väkfivafltafistenkfin  rafiskausten  joukossa  on  kufitenkfin  jofitakfin 
tapauksfia, jofissa tekfijä on teon tehdessään oflflut avfioflfifitossa. Jofissakfin tapauksfissa 
väkfivafltafisfifin rafiskauksfifin syyflflfistyneeflflä saattaa oflfla takanaan useampfiakfin avfio-
flfifittoja, kuten nefljännessä avfioflfifitossa oflfleeflfla mfieheflflä, joka saattofi ravfintoflatut-
tavansa tfiedottomaan tfiflaan syöttämäflflä täflfle dfiapam -tabfletteja ja rafiskasfi tämän. 
Vajaamfieflfisyyttä efikä mfieflfisafirautta todettu myöskään sfiflflä mfieheflflä, joka oflfi oflflut 
nafimfisfissa jo yflfi 20 vuotta ja josta avfioflfifitosta oflfi muutamfia flapsfiakfin, kun hän 
kefittfiövefitseflflä  ja  tappamfiseflfla  uhkaamfiseflfla  oflfi  perättäfisfinä  päfivfinä  pakottanut 
kaksfi  erfi  nafista  rfifisuutumaan  aflastfi,  hfieromaan  penfistään  ja  tofisessa  tapaukses-
sa pakottanut nafisen suuseksfifin. Sen sfijaan tapauksessa todettfifin kaksfisuuntafinen 
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mfieflfiaflahäfirfiö mfieflfiaflojen vafihdeflflessa masentunefisuuden ja hypomanfian väflfiflflä. 
Nafimfisfissa oflfi myös se täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevaksfi todettu, flukufisfista vä-
kfisfinmakaamfisfista jo afikafisemmfin tuomfittu mfies, joka tunkeutufi yflfi 80-vuotfiaan 
yksfin asuvan nafisen asuntoon, pahofinpfiteflfi tämän kurkusta kurfistamaflfla ja nyr-
kefin flyömäflflä ja nafisen menetettyä tajuntansa makasfi hänet. Joskus myös tekfijät 
fitse tavaflflaan hämmästyvät tekoaan ja pyrkfivät flöytämään sfiflfle seflfityksen fihmfis-
suhdevafikeuksfistaan esfimerkfiksfi erotfiflanteessa, kuten seuraavassa:

Nuorfi  mfies  oflfi  yöflflä  tunkeutunut  avofimen  parvekkeen  oven  kautta 
erääseen asuntoon, jossa oflfi yksfin oflflut nukkumassa nuorfi tyttö. Mfies 
flöfi tyttöä oflutpuflfloflfla päähän ja kurkusta kurfistamaflfla ja tappamfiseflfla 
uhkaamaflfla rafiskasfi tytön. Sen jäflkeen hän anastfi asunnosta flompa-
kon.  Naapurfit  häflyttfivät kufitenkfin  poflfifisfit  pafikaflfle kuufltuaan  asun-
nosta  meteflfiä  ja  mfies  saatfifin  hetfi  kfifinnfi.  Mfies  oflfi  seflfittänyt  uhrfiflfle 
rafiskanneensa tämän, koska oflfi oflflut ahdfistunut sfifitä, että vafimo oflfi 
jättänyt hänet parfi vfifikkoa afikafisemmfin ja avfioerojuttu oflfi vfirefiflflä.  
Mfies oflfi pyydeflflyt anteeksfi tekoaan ja sanonut tehneensä väärfin ja 
tofivonut, ettefi tyttö tekfisfi rfikosfiflmofitusta. Mfies oflfi afikafisemmfin tuo-
mfittu flukufisfista erfiastefisfista varkauksfista ja auton anastuksfista sekä 
ryöstöstä, mutta efi seksuaaflfirfikoksfista.

Usefin  rafiskauksfifin  syyflflfistynefiflflä  on  pfitkä  rfikosrekfisterfi,  joka  sfisäfltää  mufitakfin 
rfikoksfia kufin väkfivafltarfikoksfia. He ovat tofisfin sanoen rfikoksen uusfijofita. Joskus 
mfieflentfiflatutkfimukseen  tuflee  kufitenkfin  myös  tapauksfia,  jofissa  afikafisempaa  rfi-
kosrekfisterfiä efi ofle, tekfijä eflää normaaflfissa heteroseksuaaflfisessa suhteessa, efikä 
mfitään rafiskausta synnyttävää tofimfintahäfirfiötä pystytä dfiagnosofimaan, kuten seu-
raavassa tapauksessa, jossa käytettfifin erfittäfin törkeää ja sfiflmfitöntä väkfivafltaa:

Nuorfi mfies oflfi syytteessä törkeästä pahofinpfiteflystä ja törkeästä rafis-
kauksesta. Mfies hyökkäsfi väfijyksfistä kaduflfla kuflkeneen nafisen pe-
rään ja flöfi väflfittömästfi tätä mukanaan oflfleeflfla tefleskooppfipatukaflfla 
päähän flukufisfia kertoja nafisen kaatuessa maahan vatsaflfleen. Väflfiflflä 
hän  käänsfi  nafisen  sefläflfleen  ja  jatkofi  flyömfistä  patukaflfla  ja  nyrkefin 
pääasfiassa päähän. Päähän tuflfi afinakfin 30 haavaa ja nafisen pään ja 
kasvojen aflueeflfle ommefltfifin yflfi 60 tfikkfiä. Pahofinpfitefly afiheuttfi hen-
genvaaraflflfiset vammat. Saatettuaan nafisen täysfin kykenemättömäksfi 
puoflustamaan fitseään, mfies rfifisufi omat housunsa nfiflkkofihfin ja vetfi 
vofimaflfla nafisen pfitkät housut ja aflushousut aflas ja yrfittfi sukupuoflfi-
yhteyttä tämän maatessa sefläflflään flumeflfla kaduflfla. Hän flöfi nyrkefiflflä 
nafista vfieflä kasvofihfin ja käänsfi tämän vatsaflfleen ja rfifisufi nafiseflta ja 
fitsefltään floput vaatteet ja masturbofi fitseään ja oflfi sukupuoflfiyhteydes-
sä nafisen kanssa.
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Edeflflä  mafinfitussa  tapauksessa  tekfijää  syytettfifin  sekä  törkeästä  pahofinpfiteflystä 
että törkeästä rafiskauksesta. Tapauksessa todettfifin kyflfläkfin aflkohoflfin väärfinkäyt-
töä, mutta dfiagnoosfiksfi efi flöytynyt muuta kufin tekfijän vaatfiva, varautunut ja fitse-
keskefinen  persoonaflflfisuus.  Humaflatfiflakaan  efi  täyttänyt  patoflogfisen  humaflatfiflan 
määrettä. Tekfijän dokumentofituun mennefisyyteen nähden näfin raaka käyttäyty-
mfinen jäfi mysteerfiksfi.

4.2.2.4.2. Hyökkäysrafiskaukset

Hyökkäysrafiskaukset  keskfittyvät  ymmärrettävästfi  seflflafisfifin  tfiflantefisfifin,  jofissa 
äkkfiarvaamatta  hyökätään  tuntemattoman  henkfiflön  kfimppuun.  Näfitä  on  joskus 
kutsuttu ns. “puskarafiskauksfiksfi”, mutta äkkfiarvaamaton hyökkäys vofi tuflfla pafitsfi 
pufistofissa ja kadufiflfla myös autofissa ja asunnofissa. Ymmärrettävästfi tekfijän syyn-
takefisuutta  afletaan  epäfiflflä,  jos  tämä  äkkfiarvaamattomastfi  hyökkää  täysfin  tunte-
mattoman henkfiflön kfimppuun ja rafiskaa tämän. Suurfimmassa osassa tapauksfista, 
jofissa kohteena on oflflut tuntematon henkfiflö, onkfin kysymys hyökkäysrafiskauk-
sesta. Tuttufihfin kohdfistuneet rafiskaukset, jofissa tekfijä on määrätty mfieflentfiflatut-
kfimukseen, ovat fluonteefltaan tofisen tyyppfisfiä ja nfifissä syyntakefisuusepäfifly usefin 
flfifittyy rafiskauksen sadfistfiseen tafi muuflfla tavofin väkfivafltafiseen tekotapaan.
Vafikka  hyökkäysrafiskaukset  usefimmfiten  tapahtuvat  pafikassa,  jossa  tekfijä  ja 

uhrfi sattumaflta kohtaavat, pofikkeuksfia tästäkfin on. Yhdessä tapauksessa safiraa-
flan potfiflas joutufi rafiskausyrfityksen kohteeksfi, kun samassa safiraaflassa oflflut mfies 
flähtfi saattamaan häntä osastoflfle.361 Tofisessa tapauksessa rafiskaus tapahtufi tekfijän 
kotona, ja kohteena oflfi kodfinhofitaja:

Perheen keskfi-fikäfinen pofika oflfi hyökännyt kefittfiöstä kodfinhofitajan 
kfimppuun ja raahannut tämän kamarfin sängyflfle ja pfitänyt kfifinnfi kä-
sfistä ja purfistanut kurkusta. Kodfinhofitajan mukaan he oflfivat afluksfi 
keskusteflfleet  fihan  tavaflflfisestfi  ja  syöneet  flounasta  ja  hän  oflfi  tehnyt 
askarefitaan. Kodfinhofitaja ja perheen pofika efivät tunteneet ennestään 
tofisfiaan. Tekfijän vafinoharhafisuus todettfifin kroonfisen mfieflfisafirauden 
tasofiseksfi. Hän myönsfi tapahtuneet, mutta katsofi sukupuoflfiyhteyden 
tapahtuneen  moflemmfinpuoflfisfin  suostumuksfin. Tekfijä  oflfi  käsfittänyt 
kafikkfi nafisen sanomfiset oman mfiefltymyksensä mukafisestfi. Esfimer-
kfiksfi sfiten, että kun tämä oflfi puhunut saamastaan kannustusflfisästä, 
mfies oflfi ymmärtänyt sen joksfikfin eroottfiseksfi vfihjaukseksfi. Hän oflfi 
myös sfitä mfiefltä, että kodfinhofitaja oflfi hofitanut ehkäfisyn tapahtuman 
varaflta ja että tämän avfiomfiehefltäkfin oflfi kysytty flupa. Tekfijä todet-
tfifin mfieflentfiflatutkfimuksessa syyntakeettomaksfi.

Pufistorafiskaajfia  esfifintyy  mfieflentfiflatutkfimuksfissa  useampfiakfin.362  Pufistofissa  ta-

361 Mfieflentfiflatutkfimuksessa rafiskausyrfitykseen syyflflfistynyt todettfifin erfittäfin vaaraflflfiseksfi tofi-
sen hengeflfle ja terveydeflfle.
362 Esfim. Heflsfingfissä Hesperfian pufistossa ja Kafisanfiemen pufistossa.
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pahtunefiden hyökkäysrafiskausten tekfijöfinä on oflflut myös rfikoksen uusfijofita, ku-
ten 1990-fluvun aflussa Heflsfingfissä, joflflofin tfieflflä uflkofiflflut 10 päfivää afikafisemmfin 
vankfiflasta vapautunut mfies flöfi nuorta nafista 3 kertaa kfiveflflä päähän, mfinkä jäfl-
keen hän raahasfi nafisen pusfikkoon ja rafiskasfi tämän ja pakottfi tämän hfieromaan 
käsfin sfifitfintään. Nafinen efi oflflut afikafisemmfin oflflut yhdynnässä. Mfies oflfi afikafisem-
mfin  tuomfittu  flukufisfista  rfikoksfista  mm.  törkeästä  pahofinpfiteflystä  ja  väkfisfinma-
kaamfisfista. Mfies oflfi harrastanut vofimafifluflajeja ja käyttänyt anaboflfisfia sterofideja. 
Häntä pfidettfifin syyntakefisena. Väkfivafltafiseen rfikoksen uusfijaan törmäsfi pufistos-
sa myös yöflflä ystävättärensä fluokse yöpymään menossa oflflut nafinen, kun mfies 
tappouhkauksfin  ja  käden  suun  eteen  flafittamaflfla  pakottfi  hänet  yhdyntään.  Mfies 
oflfi  afikafisemmfin vuosfien  varreflfla tuomfittu pafitsfi pahofinpfiteflyfistä myös  väkfisfin-
makaamfisen yrfityksestä ja taposta, joka oflfi tehty sukupuoflfiyhdynnän yhteydessä. 
Dfiagnoosfiksfi määrfittyfi afinoastaan väkfivafltafinen seksuaaflfisuus ja tekfijää pfidettfifin 
syyntakefisena.
Kflassfisten  pufisto-  ja  katurafiskausten  flfisäksfi  mfieflentfiflatutkfimuksfista  flöytyy 

myös flfiiftarefiden rafiskauksfia. Joskus rafiskaus on tehty autossa ja joskus taas kufl-
jettaja flähtenyt autosta pofistuneen nafisen perään.363 Lfiiftaamfinen efi ofle rfiskfitöntä, 
mfikä kävfi fiflmfi myös tapauksessa, jossa flfievästfi äflyflflfisestfi kehfitysvammafinen, jo 
afiemmfinkfin  väkfisfinmakaamfisesta  tuomfittu  mfies  ottfi  kyytfifinsä  flfiiftarfitytön,  joflfle 
kertofi eflämänsä vafikeuksfista. Hän kertofi afikovansa ampua fitsensä mukanaan ofle-
vaflfla hauflfikoflfla, mutta tytön flähdettyä autosta, juoksfi tämän kfifinnfi ja teräaseeflfla 
ja hauflfikoflfla ampumfiseflfla uhaten rafiskasfi tämän.364

Pufistofissa, kadufiflfla ja autofissa fihmfinen saattaa tahtomattaan törmätä potentfi-
aaflfiseen  väkfivafltafiseen  rafiskaajaan,  mutta  tfiflanne  vofi  oflfla  myös  seflflafinen,  että 
rafiskaaja tunkeutuu tuntemattoman henkfiflön asuntoon. Täflflafisfia fiflmefistä tuttuja 
tfiflantefita on tapahtunut todeflflfisuudessa myös Suomessa. Mfieflentfiflatutkfimuksfissa 
nfifitä  oflfi  vuosfina  1971-2005  kymmenkunta.365  Mfieflentfiflaflausunnofissa  katsottfifin, 
että 1 oflfi ymmärrystä vafiflfla, 3 täyttä ymmärrystä vafiflfla ja 6 täydessä ymmärryk-
sessä.
Asuntofihfin tunkeutunefiden rafiskaajfien uhrfit oflfivat täysfin sattumanvarafisfia, ku-

ten tapauksessa, jossa paranofidfinen skfitsoifreenfikko sofitteflfi kymmenfiä ovfikeflfloja 
ja monen tunnfin etsfinnän päästä flöysfi aukfinafisen oven, josta pääsfi asuntoon sfisään 
edeten kefittfiön kautta makuuhuoneeseen, jossa nukkumassa oflflut nafinen heräsfi. 
Mfies vfififlsfi nafisen yflävartafloon haavoja, joten syyte tuflfi pafitsfi törkeästä rafiskauk-
sesta myös törkeästä pahofinpfiteflystä. 
363 Esfim.  tapaus,  jossa uhrfi  pakotettfifin  suuseksfifin  ja  syyte  tuflfi  vuoden  1971  RL  20  fluvun 
mukafisestfi  vapautta  floukkaavasta  haureudesta.  Samantyyppfinen  tapaus  sattufi  1990-fluvun  aflussa, 
joflflofin flfiiftarfin kyytfifin ottanut mfies ajofi syrjäfiseen pafikkaan ja rafiskasfi nafisen. Tämän jäflkeen hän 
paflasfi takafisfin kaupunkfifin ja pakottfi nafisen nyrkfiflflä poskeen flyöden pysymään autossa ja pakottfi 
tämän vfieflä suuseksfifin. Edeflflfisessä tapauksessa tekfijää pfidettfifin täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevana ja 
jäflkfimmäfisessä täydessä ymmärryksessä oflevana.
364 Tekfijää pfidettfifin täyttä ymmärrystä vafiflfla oflevana, mutta samaflfla katsottfifin, että hän tarvfit-
see tukea yhtefiskunnassa seflvfiytymfiseen, efikä hän kykene hofitamaan asfiofitaan ofikeudenkäynnfissä.
365 Kafikkfiaan  väkfivafltafisfia  rafiskauksfia, jotka  kohdfistufivat  rafiskaajaflfle  entuudestaan  tunte-
mattomaan henkfiflöön oflfi tuona afikana 82.
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Myöskään kohtefiden fiäflflä efi oflflut merkfitystä asuntofihfin tunkeutunefiflfle rafiskaa-
jfiflfle nuorfimman oflflessa 15-vuotfias ja vanhfimman flähempänä yhdeksääkymmen-
tä.366 Iäkkäfitä nafisfia oflfi uhrefina kafikkfiaan 4.
Asuntofihfin  tunkeutunefiflfla  rafiskaajfiflfla  oflfi  kafikfiflfla  afikafisempfi  rfikosrekfisterfi, 

jofiflflakfin hyvfin pfitkäkfin. Nfifin oflfi myös sfiflflä mfieheflflä, jonka epäfifltfifin syyflflfistyneen 
nofin koflmeenkymmeneen tunkeutumfiseen fihmfisten asuntofihfin. Häntä efi oflflut kufi-
tenkaan tuomfittu afikafisemmfin seksuaaflfirfikoksfista efikä väkfivafltarfikoksfista, vaan 
taflousrfikoksfista, petoksfista ja varastetun tavaran kätkemfisestä. Poflfifisfi tunsfi mfie-
hen tofimfintatavat ja pfitfi häntä hyvänä tfifirfikofijana ja kyflmähermofisena:

Mfies efi oflflut syytteessä väkfisfinmakaamfisesta vaan kotfirauhan rfikko-
mfisesta ja vapautta floukkaavasta haureudesta, sfiflflä mfies oflfi tfifirfikofi-
nut erään asunnon oven aukfi ja hfifipfinyt sfieflflä asuneen parfiskunnan 
makuuhuoneeseen. Hän oflfi mennyt nafisen pääflfle ja puoflfisofiden he-
rättyä pofistunut asunnosta efikä nafisen puoflfiso oflflut tavofittanut mfies-
tä. Mfiehen epäfifltfifin syyflflfistyneen nofin koflmeenkymmeneen vastaa-
vanflafiseen  tekoon  3  vuoden  afikana.  Mfies  oflfi  tfifirfikofinut  asuntojen 
ovet  aukfi  ja  päässyt  sfiten  asuntofihfin,  hän  oflfi  rfifisunut  fitsensä  sfieflflä 
aflastfi ja havafituksfi tufltuaan paennut asunnofista.

Mfies kfiefltäytyfi yhtefistyöstä vfiranomafisten kanssa, mfinkä vuoksfi hänen kehfitys-
hfistorfiansa jäfi pakostakfin puutteeflflfiseksfi. Häntä pfidettfifin kufitenkfin syyntakefisena.

4.2.2.4.3. Väkfivaflflan toteuttamfistavat

Nykyfisen flafinsäädännön mukaan rafiskaus on väkfivafltarfikos, joka edeflflyttää pa-
kottamfista ja väkfivaflflan käyttämfistä tafi sfiflflä uhkaamfista. Kysymykseen vofi tuflfla 
myös tfiedottomuuden, safirauden, vammafisuuden, peflon tafi muun avuttoman tfiflan 
hyväksfikäyttö  (RL  20:1).  Kysymyksessä  on  tofisfin  sanoen  tfiflanne,  jossa  uhrfi  efi 
kykene  puoflustamaan  fitseään  tafi  muodostamaan  tafi  fiflmafisemaan  tahtoaan.  Vä-
kfivaflflan toteuttamfistapojen monfinafisuus käy fiflmfi myös mfieflentfiflatutkfimuksfista. 
Tapahtumasarja  on  usefin  aflkanut  houkuttefluflfla  ja  pyynnöfiflflä  jatkaa  esfimerkfiksfi 
ravfintoflafifltaa myöhemmfin ja, kun pyyntöön efi ofle suostuttu tafi vastaus on ymmär-
retty afivan väärfin, seurauksena on oflflut väkfivafltafinen hyökkäys.
Mfieflentfiflaflausunnofissa on myös muutamfia tapauksfia, jofissa uhrfi on saatettu ta-

juttomaksfi flääkkefiflflä tafi mufiflfla huumavfiflfla afinefiflfla ja sen jäflkeen rafiskattu. Uhrfit 
ovat oflfleet tekfijöfiflfle enemmän tafi vähemmän tuttuja, mutta muuten tapaukset ovat 
fluonteefltaan hyvfin erfiflafisfia. Yhdessä tapauksessa kysymyksessä oflfi ryyppyporuk-
ka, johon kuufluneeflfle nafiseflfle oflfi juotettu teetä, johon oflfi sekofitettu flääkettä. Nafi-
nen oflfi seuraavana päfivänä pakotettu suu- ym. seksfifin. Tofisessa tapauksessa taas 

366 Yflfi 80-vuotfiaan rafiskaus tapahtufi vanhustentaflon asunnossa.  Mfies oflfi päässyt puukoflfla 
uhkaamaflfla sfisään asuntoon ja vaatfinut nafista kertomaan rahojensa säfiflytyspafikan ja anastanut sen 
jäflkeen rahaa. Tämän jäflkeen hän oflfi rafiskannut vanhuksen ja hefittänyt tuoflfifin ja sfitonut hänet sfifihen 
kfifinnfi, flukfinnut huonefiston oven ja jättänyt vanhuksen avuttomaan tfiflaan.
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kysymyksessä oflfi mfieflflyttävästfi käyttäytynyt ravfintoflatuttavuus, johon uhrfi oflfi tu-
tustunut vfifikkoa afikafisemmfin. Lukufisfista rfikoksfista afikafisemmfin tuomfittu tekfijä 
käyttfi huumaamfiseen kahvfifin sekofitettuja rauhofittavfia flääkkefitä. Kuten edeflflfises-
säkfin tapauksessa tässäkfin uhrfia varofitettfifin väkfisfinmakaamfisen jäflkeen tekemäs-
tä  rfikosfiflmofitusta  uhkaamaflfla  tappamfiseflfla.  Eräässä  vanhemmassa  tapauksessa 
syyte sen sfijaan efi tuflflut väkfisfinmakaamfisesta vaan jatketusta parfituksesta:

Kaksfi mfiestä oflfivat juottaneet samana päfivänä mfieflfisafiraaflasta pofis-
päässeen nafisen humaflaan ja syöttäneet häneflfle flääkkefitä. Tämän jäfl-
keen he oflfivat antaneet usefiden kymmenfien mfiesten oflfla yhdynnässä 
nafisen kanssa ja perfineet makaajfiflta kertamaksun. Kafikkfiaan tapah-
tumapafikkoja oflfi 4: tofisen mfiehen asunto, flafiva, höyryvofimaflaflafitos-
työmaa ja eräs taflo. Syytteen saaneeflfla mfieheflflä oflfi usefita tuomfiofita 
takanaan, mutta efi väkfivafltarfikoflflfisuutta. Myös hän oflfi oflflut hofidet-
tavana mfieflfisafiraaflassa useampfia kertoja.

Hyökkäysrafiskauksfissa  usefin  yflflätykseflflfiseen  kfimppuun  käymfiseen  yhdfistyy 
nyrkefiflflä  flyöntejä  ja  kurfistamfinen.  Näfin  on  varsfinkfin  sfiflflofin,  kun  kohteena  on 
tuntematon henkfiflö. Näfissä tapauksfissa väkfivafltaa on käytetty rafiskauksen mah-
doflflfistamfiseksfi. Joskus väkfivaflta on flfifittynyt myös omafisuuden ryöstöön, joka on 
toteutettu  rafiskauksen  yhteydessä.  Vastarfinnan  murtamfisessa  käytetään  yfleensä 
ifyysfistä  väkfivafltaa,  mutta  ofikeuskäytännöstä  flöytyy  myös  tapaus,  jossa  syyte 
tuflfi pafitsfi väkfisfinmakaamfisesta myös pakottamfisesta, flafittomasta uhkauksesta ja 
panttfivangfin ottamfisesta:

Tapahtumat  safivat  aflkunsa,  kun  parfiskunnan  flefirfipafikaflfle  fiflmestyfi 
nuorfi  mfies,  joka  tappamfiseflfla  uhkaamaflfla  pakottfi  mfiehen  firrotta-
maan  veneestään  moottorfin  ja  kantamaan  sen  uhkaajan  veneeseen. 
Tämän  jäflkeen  hän  oflfi  pakottanut  nafisen  nousemaan  veneeseensä, 
ajanut koko ajan aseeflfla ja puukoflfla nafista uhaten sekä tefltaflfla aseeflfla 
ja  puukoflfla  edeflfleen  uhaten  rafiskannut  tämän.  Mfies  oflfi  ryypännyt 
koko päfivän, käyttänyt flääkkefitä sekä oflflut fiflmefisestfi vaflvomfisen ta-
kfia jonkfinflafisessa sekavuustfiflassa. Hän efi oflflut kufitenkaan mfieflfisafi-
ras, efikä häneflflä oflflut sen astefista psyykkfistä häfirfifintynefisyyttä, mfikä 
oflennafisestfi oflfisfi hefikentänyt hänen kykyään säädeflflä käyttäytymfis-
tään tafi ymmärtää tekojensa tosfiasfiaflflfista merkfitystä tafi nfifiden seura-
uksfia. Tämän vuoksfi hänen todettfifin oflfleen täydessä ymmärryksessä.

Edeflflä  kuvatufissa  tapauksfissa  väkfivaflta  flfifittyfi  yfleensä  rafiskausta  edefltäneeseen 
afikaan ja sfiflflä pyrfittfifin murtamaan uhrfin todeflflfinen tafi ofletettu vastarfinta. Rafis-
kauksfissa esfifintyy kufitenkfin myös tofisenflafista väkfivafltaa eflfi seflflafista, joka flfifittyy 
fitse seksfifin. Teon kohde aflfistetaan tafi pakotetaan seksuaaflfisen aktfin yhteydessä 
mfitä erfiflafisfimpfifin tofimfintofihfin. Tavaflflfisfimpfia nfifistä ovat oraaflfi- ja anaaflfiseksfifin 
pakottamfinen ja erfiflafinen esfinefiden käyttö. Tämän flfisäksfi tuflevat monfinafiset sa-
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dfismfin ja sadomasokfismfin muodot.
Mfieflentfiflatutkfimuksfifin  sfisäfltyy  usefita  tapauksfia,  jossa  henkfiflö  on  pakotettu 

suuseksfifin. Suuseksfiä esfifintyy myös erfiflafisfissa yhdfisteflmfissä: on tapauksfia, jofl-
flofin henkfiflö on rafiskannut uhrfinsa käyttämäflflä sekä vagfinaaflfista, oraaflfi- että anaa-
flfiseksfiä.367 Hän on tofisfin sanoen tunkeutunut uhrfin vagfinaan ja anukseen ja pakot-
tanut usefin ottamaan penfiksen suuhunsa. Joskus rafiskaaja on fiflmofittanut uhrfiflfla 
oflevan  kaksfi  vafihtoehtoa  seflvfiytyä  tfiflanteesta:  joko  hänen  täytyfisfi  ottaa  tekfijän 
penfis suuhunsa tafi antaa tämän oflfla yhdynnässä kanssaan. Tofisfinaan taas oraaflfi-
seksfi flfifittyy erektfiovafikeuksfifin, kuten sfiflflofin, kun eräs mfies pakottfi nafisen usefita 
kertoja ottamaan vefltostuneen sfifittfimen suuhunsa nfifin syväflfle, että nafinen tämän 
seurauksena oksensfi. Mfieflentfiflaflausunnofissa esfifintyy useampfia tapauksfia, jofissa 
suuseksfin kohteena on oflflut hyvfin fiäkäs henkfiflö jopa yflfi 80-vuotfias.
Anaaflfiyhdyntä  eflfi  penfikseflflä  tunkeutumfinen  uhrfin  peräaukkoon  flfifittyy  rafis-

kauksfissa  usefimmfiten  mufihfin  yhdyntätapofihfin.368 Anaaflfiyhdyntä  tuottaa  uhrefifl-
fle  usefin  kovaa  kfipua  ja  saattaa  yhdfistyä  myös  muunflafiseen  sadfistfiseen  seksfifin. 
Suomen rfikosflafissa sukupuoflfiyhteys täflflä hetkeflflä rajataan sukupuoflfieflfimeflflä ta-
pahtuvan  tafi  sukupuoflfieflfimeen  kohdfistuvaan  seksuaaflfiseen  tunkeutumfiseen  tofi-
sen kehoon (RL 20:10.1), joten muuflfla kufin penfikseflflä tapahtuva tunkeutumfinen 
anukseen  jää  sukupuoflfiyhteyden  nykyfisen  määrfiteflmän  uflkopuofleflfle.  Rafiskaus 
kokonafisvafltafisena tapahtumana vofi sfisäfltää kufitenkfin myös muunflafista tunkeu-
tumfista uhrfin anukseen, kuten seuraava tapaus osofittaa:

Tekfijä  oflfi  afluksfi  pahofinpfideflflyt  uhrfiaan  flyömäflflä  nyrkefin  tätä  pää-
hän ja käsfifin. Sen jäflkeen hän oflfi suflkenut uhrfin makuuhuoneeseen 
ja pakottanut tämän usefita kertoja vagfinaaflfiseen- ja oraaflfiyhdyntään 
sekä kovaa kfipua tuottavaan anaaflfiyhdyntään. Aktfien afikana hän oflfi 
flyönyt uhrfia jatkuvastfi nyrkefiflflä erfi puoflfiflfle kehoa ja kasvofihfin. Hän 
oflfi myös tuottanut uhrfiflfle kovaa kfipua poflttamaflfla tämän peräaukkoa 
paflavaflfla savukkeeflfla ja työntämäflflä kämmenensä tämän peräaukos-
ta sfisään.369

Pafitsfi paflavfia savukkefita myös erfiflafisfia esfinefitä on aktfien afikana työnnetty emättfi-
meen, mutta joskus myös peräaukkoon. Esfineet vafihteflevat fikkunaflastasta kärpäs-
flätkään ja kuohuvfifinfipuflflon kauflaosasta flasfipuflflofihfin ja wc-harjan kauflaosaan.370 
Esfinefiden käyttö seksfiaktefissa efi kufitenkaan ofle vaaratonta, efivätkä kafikkfi fiflmefi-
sestfi sfifitä myöskään pfidä, koska eräässäkfin tapauksessa kotona pyrfittfifin pfififlotta-
maan kafikkfi vähänkfin penfistä mufistuttavat esfineet.
Joskus  sadfismfi  tafi  sadomasokfismfi  mafinfitaan  jo  psykfiatrfisfissa  dfiagnoosefissa, 

367 Rafiskauksen suhteen nämä erfi kehoon tunkeutumfiset on ofikeuskäytännössä yfleensä kat-
sottu yhdeksfi rafiskauskokonafisuudeksfi.
368 Ibfid.
369 Tekfijä oflfi seflfittänyt nähneensä eflokuvan, jossa paflava kynttfiflä työnnetään nafisen peräauk-
koon ja kuumaa vahaa kaadetaan aukon pääflfle.
370 Esfinefiden tunkemfisessa anukseen on nykyflafinsäädännön mukaan kysymyksessä pakotta-
mfinen seksuaaflfiseen tekoon (RL 20:4).



153

tofisfinaan taas sfifihen vfifitataan teonkuvauksfissa. Joskus taas tekotapa on kuvatta-
vfissa flähfinnä sadfistfiseksfi seksfiksfi, vafikka fitse sanaa efi sen enempää dfiagnoosefis-
sa kufin teonkuvauksfissakaan esfifinny. Eräässä tapauksessa suoraan sanottfifin, että 
syytetty ja uhrfi oflfivat kumpfikfin käyttäneet huumefita ja harrastaneet sadomasokfis-
tfista seksfiä, johon oflfi kuuflunut fläpsfimfistä ja sfitomfista. Mfieflentfiflatutkfimuksfien ta-
pauksfissa efi kufitenkaan yfleensä ofle kysymys yhtefisymmärryksessä tapahtuneesta 
sadomasokfistfisesta seksfistä, vaan tofisen pakottamfisesta täflflafisen tofimfinnan koh-
teeksfi.  Kohtefina  on  oflflut  myös  flapsfia,  kuten  4-5-vuotfias  pofika,  jota  oflfi  wc:ssä 
rofikotettu  pää  aflaspäfin  nfifin,  että  pojan  pää  oflfi  kastunut  vfirtsaan  ja  uflosteeseen. 
Tofisessa tapauksessa 7-8-vuotfias tyttö oflfi pakotettu suuseksfifin ja hänen pääflfleen 
oflfi  uflostettu  ja  vfirtsattu.371  Joskus  sadfistfinen  seksfi  on  todeflfla  hengenvaaraflflfista, 
kuten seuraavassa tapauksessa:

Mfies  oflfi  ottanut  yflfi  40-vuotfiaan  vahvassa  humaflassa  oflfleen  nafisen 
autoon,  jonka  kyydfissä  mfies  fitse  oflfi.  Nafinen  oflfi  perfiflflä  seurueen 
asunnossa sammunut sängyflfle, mfinkä jäflkeen mfies oflfi rfifisunut nafisen 
ja oflflut hänen kanssaan sukupuoflfiyhteydessä ja fiflmefisestfi asunnosta 
flöytyneeflflä karkeateräfiseflflä vefitseflflä sfiflponut nafisen emättfimen, pe-
räaukon ja peräsuoflenseutua. Vammat oflfivat hengenvaaraflflfiset sekä 
väflfittömästfi  että  jäflkeenkfin  päfin  ja  afiheuttfivat  pysyvän  vamman. 
Mfies efi myöntänyt vefitsen käyttöä, vaan kertofi repfineensä nafista kä-
sfin. Lääkärfi oflfi kufitenkfin sfitä mfiefltä, että vammoja, jotka oflfivat osfin 
15 cm:n syvyfisfiä, efi ofltu vofitu tehdä muutofin kufin joflflakfin teräväflflä 
esfineeflflä.

Edeflflä kuvatussa tapauksessa tekfijä joutufi syytteeseen sekä väkfisfinmakaamfisesta 
että törkeästä pahofinpfiteflystä. Tekfijää pfidettfifin syyntakefisena. Seksuaaflfinen väkfi-
vaflta on joskus jopa sen tyyppfistä, että sfitä on vafikea edes psykfiatrfisestfi dfiagno-
sofida.372

4.2.2.4.4. Kohteet tutufista vanhuksfifin ja vammafisfifin

Seksuaaflfisuus  kattaa  kafikenflafiset  fihmfiset:  nfifin  tekfijöfinä  kufin  rafiskausten  koh-
tefinakfin  vofi  oflfla  mfitä  erfiflafisfimpfia  fihmfisfiä.  Mfieflentfiflatutkfimukseen  määrättyjen 
väkfivafltafisfifin rafiskauksfifin syyflflfistynefiden kohteena usefimmfiten on kufitenkfin ofl-
371 Ks. Tauflukko 4.
372 Täydessä ymmärryksessä todettfifin oflfleen myös sen rfikoksenuusfijan, joka aseman tunne-
flfissa flöfi erästä nafista päähän vfifinapuflfloflfla nfifin, että puflflo rfikkoontufi ja raahasfi tämän sen jäflkeen 
sfivummaflfle pakottaen yhdyntään uhkauksfin ja kurkusta kurfistamaflfla. Tämän jäflkeen hän oflfi vfienyt 
nafisen kadun yflfi metsfikköön, repfinyt tätä häpykarvofituksesta ja yrfittänyt flafittaa flunta tafi jäätä nafisen 
sukupuoflfieflfimfifin sekä pakottanut tämän oraaflfi- ja anaaflfiseksfifin. Koko ajan mfies oflfi uhannut uhrfiaan 
tappamfiseflfla. Kymmentä vuotta afikafisemmfin mfies oflfi hyökännyt pfikkupojan kfimppuun potkfinut ja 
flyönyt tätä nyrkefin ja purrut tätä sukueflfimfifin. Tästä tapahtumasta 7 vuoden jäflkeen hän oflfi tunkeu-
tunut yflfi 60-vuotfiaan nafisen asuntoon ja rafiskannut tämän ja ryöstänyt täfltä rahaa. Parfia vuotta myö-
hemmfin hän oflfi seurannut nuorta nafista ja tunkeutunut tämän kotfifin yrfittäen rafiskata nafisen. Nafisen 
fisä pofistfi mfiehen asunnosta vofimakefinofin. Tekfijää oflfi rangafistu 16-vuotfiaasta flähtfien yhteensä 18 
otteeseen erfiflafisfista omafisuus- ja väkfivafltarfikoksfista.
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flut tuntematon kufin tuttu henkfiflö. Edeflflä kuvatufista ofikeustapauksfista vofi havafita, 
että  rafiskauksen  uhrfiksfi  vofi  joutua  sekä  kotona  että  kodfin  uflkopuofleflfla.  Kohde 
vofi oflfla myös hyvfinkfin pfienfi flapsfi tafi vanhus. Kuten edeflflä on havafittu mfieflentfi-
flatutkfimuksfifin on määrätty usefita pedofififlejä ja flapsfifin sekaantujfia.373 Iflmefisestfi 
rafiskausten kohdfistuessa joko pfienfifin flapsfifin tafi vanhuksfifin, tuomfiofistufimet hefl-
pommfin aflkavat epäfiflflä myös tekfijän syyntakefisuutta.374

Myös vammafiset vofivat joutua seksuaaflfirfikosten kohteeksfi.375 Useammfin kufin 
ifyysfinen  vamma,  mfieflentfiflaflausunnofissa  seksuaaflfirfikoksfien  yhteydessä  esfifintyy 
mafinfinta erfiastefisesta kehfitysvammafisuudesta. Seuraavassa tapauksessa tekfijä oflfi 
flfievästfi kehfitysvammafinen keskfi-fikäfinen mfies ja uhrfi kehfitysfiäfltään flapsen tasoflfla 
ofleva nafinen:

Tekfijä kävfi nafisen kfimppuun ja rafiskasfi hänet erfittäfin väkfivafltafisestfi 
flefikeflflen rafiskauksen jäflkeen mm. uhrfin häpykarvofitusta haavofitta-
en  häntä. Tekfijäflflä  oflfi  pfitkä  rfikosrekfisterfi,  jonka  mukaan  hänet  oflfi 
tuomfittu  mm.  törkeästä  pahofinpfiteflystä,  tapon  yrfityksestä,  väkfisfin-
makaamfisesta jne. Hän oflfi vapautunut vankfiflasta edeflflfisenä vuonna.

Tekfijöfiden  joukosta  flöytyy  myös  tapaus,  jossa  kehfitysvammafinen  8-9-vuotfiaan 
tasoflfla ofleva mfies oflfi syytteessä avunannosta väkfisfinmakaamfiseen, mutta todet-
tfifin syyntakeettomaksfi, koska hän oflfi heflpostfi vammafisuutensa vuoksfi narratta-
vfissa, efikä hänen katsottu ymmärtäneen tekoaan.376

373 Tapausmaterfiaaflfissa oflfi yksfi tapaus, jossa tekfijä oflfi syytteessä sekä 4- ja 6-vuotfiafisfifin flap-
sfifin sekaantumfisesta että rafiskausyrfityksestä, joka tapahtufi vanhustentaflossa.
374 Iäkkäfistä  uhrefista  osa on  joutunut  rafiskauksen  kohteeksfi  asunnossaan,  johon  tekfijä  on 
tunkeutunut, osa oflflessaan käveflyflflä.
375 Uhrefista  ja  tekfijöfistä flöytyy  mm.  kuuflovammafisuutta,  kuuromykkyyttä  ja  cp-vammafi-
suutta.
376 Avunannosta syytettynä oflflut mfies oflfi ensfin kurfistanut uhrfia kurkusta ja sfitten ryhtynyt 
repfimään täfltä housuja jaflasta. Tofinen mfies oflfi purfistanut takaapäfin uhrfia kurkusta ja tämän jäflkeen 
rafiskannut  tämän. Avunannosta  syytetty  mfies  oflfi  odottanut  pafikaflfla  jonkfin  afikaa,  mutta  flähtenyt 
sfitten pofis. Avunannosta syytetyn mfiehen osaflflfisuus oflfi hyvfin fläheflflä tekfijäntofinta. Iflmefisestfi kehfi-
tysvammafisuus vafikuttfi sfifihen, että mfies katsottfifin avunantajaksfi.
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5. RAISKAUSSÄÄNNÖSTEN KONKRETISOITUMINEN OIKEUSKÄY-
TÄNNÖSSÄ

5.1. Hovfiofikeusmaterfiaaflfin esfittefly ja saflassapfito

Kuten edeflflfisestä jaksosta on havafittu, vafin pfienfi osa seksuaaflfirfikoflflfisfista, vuo-
sfittafin  aflfle  20,  joutuu  mfieflentfiflatutkfimuksfifin.  Luku  on  todeflfla  pfienfi,  kun  ottaa 
huomfioon esfimerkfiksfi, että vuonna 2010 poflfifisfiflfle fiflmofitettfifin yflfi 800 rafiskaus-
ta ja yflfi 1100 flapsen seksuaaflfista hyväksfikäyttöä. Tuomfiofitakfin rafiskauksfista oflfi 
vuonna 2010 87 ja flapsen seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä 322. On harvfinafista, että 
seksuaaflfirfikoflflfiset joutuvat mfieflentfiflatutkfimukseen, mutta on vfieflä harvfinafisem-
paa, että hefidät katsotaan syyntakeettomfiksfi tafi aflentuneestfi syyntakefisfiksfi. Tämä 
johtuu  kuten  edeflflä  oflemme  havafinneet,  rfikosflafin  seksuaaflfirfikoksfia  koskevfista 
normefista ja syyntakefisuuskäsfitteestä.
Vafltaosa  rafiskaustapauksfista  efi  sfiten  päädy  koskaan  mfieflentfiflatutkfimuksfifin, 

vaan  ne  käsfiteflflään  normaaflfistfi  aflfiofikeus-  ja  hovfiofikeusprosessefissa. Tässä  jak-
sossa kuvataankfin nfimenomaan sfitä, mfiten rfikosflafin 20 fluvun rafiskaussäännökset 
ovat ofikeuskäytännössä konkretfisofituneet. Tarkasteflun kohteena on vuoden 1971 
väkfisfinmakaamfista koskeva RL 20:1 ja ennen kafikkea vuoden 1998 flafin RL 20:1-
3  pykäflät  eflfi  rafiskaus,  törkeä  rafiskaus  ja  pakottamfinen  sukupuoflfiyhteyteen. Ta-
pauksfia tarkasteflflaan hovfiofikeusmaterfiaaflfin pohjaflta, joka jakaantuu seuraavastfi: 
vuoden  1971  väkfisfinmakaamfista  koskeva  RL  20:1  käsfittää  kafikkfi  Rovanfiemen 
hovfiofikeuden  tapaukset  (47  kpfl)  vuosfiflta  1979-2000.  Mufista  hovfiofikeuksfista 
eflfi Heflsfingfin, Itä-Suomen, Turun ja Vaasan hovfiofikeuksfista on 41 tapausta ja ne 
ajofittuvat ns. vanhan ja uuden flafin tafitekohtaan eflfi vuosfifin 1998-2001 ja nfifihfin on 
soveflflettu vfieflä vuoden 1971 väkfisfinmakaamfissäännöstä. 
Vuoden 1998 rfikosflafin 20 fluvusta koottu materfiaaflfi on flfifitteenä tauflukossa 5, 

6 ja 7 ja käsfittää Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Heflsfingfin ja Rovanfiemen hovfiofi-
keuksfien  tapaukset  (196  kpfl)  vuosfiflta  2000-2005.  Tapaukset  jakaantuvat  flafin-
kohdfittafin  seuraavastfi:  RL  20:1  rafiskaus  152  tapausta,  RL  20:2  törkeä  rafiskaus 
30 tapausta ja RL 20:3 pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen 14 tapausta. Lfisäksfi oflfi 
muutamfia tapauksfia, jofissa hovfiofikeudet päätyfivät sovefltamaan seksuaaflfiseen te-
koon  pakottamfista  ja  seksuaaflfista  hyväksfikäyttöä  koskevfia  flafinkohtfia  (RL  20:4 
ja 5). Hovfiofikeuksfien materfiaaflfin tauflukofista flöytyvät tfiedot pafitsfi rfikoksesta ja 
seuraamuksfista  myös  vaflfittajfista,  asfianosafisten  fiästä  ja  saflassapfidon  perustefista 
ja pfituudesta. Koska tapauksfia on pfienemmfistä hovfiofikeuksfista vähän, tapaukset 
esfitetään  tauflukofissa  numerojärjestyksessä  kertomatta,  mfistä  hovfiofikeudesta  on 
kysymys. Ofikeuskäytäntö on floppujen flopuksfi hyvfin yhtenäfinen, efikä tauflukosta 
näfin esfitettynä pysty arvaamaan, mfistä hovfiofikeudesta ja tapauksesta on kysymys.
Juflkfisuusflafinsäädännön  muutokset  näkyvät  seflvästfi  ofikeudenkäyntfimaterfi-

aaflfissa.  Vuoteen  1984  saakka  vofimassa  oflfi  flakfi  ofikeudenkäynnfin  juflkfisuudesta 
vuodeflta 1926 (26/26). Vuoden 1984 flakfi (945/1984) efi tuonut käytäntöön suurfia 
muutoksfia. Jutut saatettfifin käsfiteflflä ns. sufljetufin ovfin eflfi yflefisön fläsnä oflematta 
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varsfinkfin, kun syytettynä oflfi aflfle 18-vuotfias henkfiflö. Asfiakfirjoja efi yfleensä mää-
rätty  saflassa  pfidettäväksfi.  Tämä  näkyy  seflvästfi  Rovanfiemen  hovfiofikeuden  ofi-
keuskäytännöstä vuosfiflta 1979-2000, joflflofin 47:stä tapauksesta afinoastaan 1 oflfi 
määrätty saflassa pfidettäväksfi. Vuonna 1999 annettfifin kufitenkfin flakfi vfiranomafis-
ten tofimfinnan juflkfisuudesta (526/1999), joka koskfi myös ofikeudenkäyntfiasfiakfir-
joja. Lafinsäädäntö tuflfi nfifin monfimutkafiseksfi, että tuomfiofistufimfiflfle oflfi fiflmefisestfi 
heflpompaa juflfistaa ofikeudenkäyntfiafinefisto saflassa pfidettäväksfi kufin ryhtyä mfiet-
tfimään  esfimerkfiksfi  asfianomfistajan  henkfiflöflflfisyyden  saflassapfitoa.  Joskus  myös 
todettfifin,  ettefi  afinefistosta  pystytä  erottamaan  saflassapfidon  kannaflta  erfiastefista 
materfiaaflfia  (ks.  KKO:2004:90).  Lopputufloksena  oflfi,  että  vafltaosa  afikafisemmfin 
juflkfisfista  ofikeudenkäyntfiasfiakfirjofista  määrättfifin  saflafisfiksfi.  Esfimerkfiksfi  vuosfina 
1999-2004/5 hovfiofikeuksfissa käsfiteflflyfistä 28 törkeätä rafiskausta koskeneesta ju-
tusta vafin yhden asfiakfirjat oflfivat juflkfisfia (ks. Tauflukko 3).
Saflassapfitoafika  vafihteflfi  suurestfi  oflflen  yfleensä  10-40  vuotta.  Asfiakfirjofista  efi 

yfleensä käynyt fiflmfi, oflfiko joku asfianosafisfista vaatfinut saflassapfitoa. Jofissakfin ta-
pauksfissa kufitenkfin mafinfittfifin, että syytetty, asfianomfistaja tafi syyttäjä oflfi saflas-
sapfitoa pyytänyt. Perusteflufina usefimmfiten vfifitattfifin afinoastaan ofikeudenkäynnfin 
juflkfisuudesta  annetun  flafin  9  §:ään.  Jofissakfin  tapauksfissa  perustefluna  esfitettfifin 
yksfityfiseflämään flfifittyvät arkafluontofiset tfiedot. Joskus asfiakfirjofissa oflfi afinoastaan 
“saflafinen” -flefima. Tuomfiofistufimet oflfivat harvofin käyttäneet mahdoflflfisuutta juflfis-
taa vafin osa ofikeudenkäyntfiasfiakfirjofista saflafisfiksfi. Muutamassa tapauksessa näfin 
oflfi kufitenkfin tehty: yhdessä tapauksessa asfianomfistajan henkfiflöflflfisyys oflfi pfidettä-
vä saflassa ja tofisessa juttuun flfifittyvät vaflokuvat määrättfifin saflafisfiksfi. 
Vafin parfissa tapauksessa juflkfisuuskysymystä oflfi nfifin pfitkäflfle pohdfittu, että sfifitä 

äänestettfifin. Näfin kufitenkfin tehtfifin Heflsfingfin hovfiofikeuden tapauksessa vuodeflta 
2004 (R02/3022), kun käräjäofikeus oflfi määrännyt asfiakfirjat tuomfioflauseflmaa ja 
soveflflettuja flafinkohtfia flukuunottamatta pfidettäväksfi saflassa 30 vuotta. Hovfiofikeu-
den  ratkafisu  oflfi  juflkfinen  flukuun  ottamatta  asfianomfistajan  henkfiflöflflfisyyttä  kos-
kevfia  tfietoja.  Erfi  mfiefltä  oflflut  jäsen  oflfi  perfiaatteessa  sfitä  mfiefltä,  ettefi  myöskään 
seksuaaflfirfikosten tuomfiofiden perustefluja tuflfisfi määrätä saflassa pfidettäväksfi muu-
tofin kufin, jos sfifihen on erfityfisfiä syfitä. Hän oflfisfi kufitenkfin haflunnut ensfin kuuflfla 
asfianosafisfia ja syyttäjää saflassapfitokysymyksestä, ennen kufin hän oflfisfi vofinut ot-
taa asfiaan kantaa. Tfiflanne oflfi tavaflflaan päfinvastafinen Itä-Suomen hovfiofikeudessa 
vuonna 2000 (R99/524), kun hovfiofikeudenneuvos Turunen erfiävässä mfieflfipfitees-
sään seuraavastfi perusteflfi sfitä, ettefi ofikeudenkäyntfiafinefistoa oflfisfi määrättävä pfi-
dettäväksfi saflassa:

Käräjäofikeuden tuomfio kokonafisuudessaan ja asfiakfirjat pääpfifirtefit-
täfin ovat hovfiofikeuden tuomfion antamfispäfivään saakka oflfleet juflkfi-
sfia. Asfianosafisfista kukaan efi ofle pyytänyt, että asfiaa koskeva ofikeu-
denkäyntfiafinefisto  määrättäfisfifin  pfidettäväksfi  saflassa. Asfiaan  efi  flfifity 
seflflafisfia  sefikkoja,  jofiden  vuoksfi  ofikeudenkäyntfiafinefisto  oflfisfi  vfiran 
puoflesta määrättävä pfidettäväksfi saflassa.
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Ofikeuskäytännön perusteeflfla näyttääkfin sfifltä, ettefivät tuomfiofistufimet ofle fitseflfleen 
seflvfittäneet sfitä, kenen tafi mfitä ofikeudeflflfisestfi suojattuja etuja saflassapfitokäytän-
nöflflä suojeflflaan. Lähes automaattfisestfi juttu määrättään saflassapfidettäväksfi, jos se 
koskee seksuaaflfisuutta.
Täflflä  hetkeflflä  ofikeudenkäynnfin  ja  asfiakfirjojen  juflkfisuutta  sääteflee  vuodeflta 

2007  ofleva  flakfi  ofikeudenkäynnfin  juflkfisuudesta  (370/2007),  jossa  tuomfiofistufin-
ten harkfintamahdoflflfisuuksfia on jäflfleen flaajennettu.377 Lähtökohtana flafinkäytössä 
on  mahdoflflfisfimman  flaaja  avofimuus  ja  juflkfisuus. Tofisaaflta  erfityfisestfi  seksuaaflfi-
rfikoksfissa  kysymys  on  myös  yksfityfisyyden  ja  yksfityfiseflämän  suojasta.  Täflflöfin 
keskefisenä perustefluna on uhrfin suojaamfinen. Kysymyksessä onkfin punnfinta erfi 
ofikeuksfien väflfiflflä. Tofisaaflta jokafiseflfla on ofikeus juflkfiseen ofikeudenkäyntfifin, joka 
on  kansafinväflfisfiflflä  sopfimuksfiflfla  ja  perustusflafiflfla  taattu  perusofikeus  (EIS  6  art. 
1-kohta, KP-sop. 14 art. ja PL 21 §). Samofin kansafinväflfisfiflflä sopfimuksfiflfla ja pe-
rustusflafiflfla yksfityfiseflämää on suojattu (EIS 8 art., KP-sop. 17 art. ja PL 10.1 §).

5.2. Vuoden 1971 rfikosflafin 20 fluku

5.2.1. “Väkfivaflta tafi pakottava vaara”

Seksuaaflfirfikoskomfitea  korostfi  vuonna  1967  yksfiflön  ofikeusturvaa,  mfinkä  vuok-
sfi rangafistavfiksfi tuflfi juflfistaa vafin seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta ja vapautta 
floukkaavat  teot.  Seksuaaflfinen  fitsemääräämfisofikeus  efi  kufitenkaan  reaflfisofitunut 
tunnusmerkkfinä  väkfisfinmakaamfiskrfimfinaflfisofinnfissa  esfimerkfiksfi  sfiten,  että  su-
kupuoflfiyhteyteen oflfisfi vaadfittu moflempfien osapuoflten suostumusta. Seksuaaflfista 
fitsemääräämfisofikeutta  käytettfifinkfin  flähfinnä  krfimfinaflfisofintfien  rajaamfiskrfiteerfinä 
sfiten, ettefi peflkästään yflefistä moraaflfia floukkaavfia tekoja oflflut syytä krfimfinaflfisofi-
da  seksuaaflfirfikoksfina.378  Väkfisfinmakaamfinen  oflfi  yhä  edeflfleen  pääasfiassa  väkfi-
vafltarfikos,  koska  sukupuoflfiyhteyteen  pakottamfisessa  edeflflytettfifin  väkfivafltaa  tafi 
uhkausta jossa pakottava vaara on tarjona. 
Haflflfituksen esfityksessä sanottfifin suoraan, että väkfisfinmakaamfisrfikos on määrfi-

teflty pääasfiaflflfisestfi samaflfla tavofin kufin vuoden 1889 rfikosflafissa (RL 25:4).379 Vä-
kfivafltaa ofikeustapauksfissa esfifintyfikfin erfi muodofissaan: oflfi kurfistamfista, nyrkfiflflä 
kasvofihfin flyömfistä, flaudanpätkäflflä hakkaamfista, vaattefiden repfimfistä ja väkfisfin 
raahaamfista. Uhkauksfina, jofissa pakottava vaara oflfi tarjona, esfifintyfi pahofinpfite-
flyä ja tappamfiseflfla uhkaamfista. Muutamassa tapauksessa uhkaava tfiflanne syntyfi 
sfiten, että kufljettaja ajofi autonsa erfi pafikkaan kufin oflfi sovfittu.380

Koska väkfivaflta ja seflflafiseflfla uhkaamfinen kuuflufi väkfisfinmakaamfisen tunnus-
merkfistöön  pakottamfisen  kefinofina,  tuomfiofistufimet  joutufivat  ottamaan  kantaa 
myös  sfifihen,  mfiflflofin  kysefinen  pakottamfinen  menfi  väkfisfinmakaamfistunnusmer-

377 Ofikeudenkäynnfin juflkfisuuden muodot jaetaan dfiaarfi-, käsfittefly-. asfiakfirja- ja ratkafisujufl-
kfisuuteen. Pääperfiaatteena on juflkfisuus, jota vofidaan kufitenkfin rajofittaa suojattaessa fihmfisten yksfi-
tyfisyyttä esfimerkfiksfi juurfi seksuaaflfirfikoksfissa. - Lohfinfiva-Kerkeflä 2006 s. 371-383.
378 Seksuaaflfirfikoskomfitea 1967:A12 s. 12-13.
379 HE 52 vp. 1970 s. 2.
380 Tofinen näfistä tapauksfista oflfi flfiiftaustfiflanne.
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kfistön uflkopuofleflfle sfiten, että fideaaflfikonkurenssfisääntöjä soveflflettfifin. Tuomfiofis-
tufinkäytännöstä flöytyykfin tapauksfia, jofissa väkfisfinmakaamfisen katsottfifin oflevan 
fideaaflfikonkurenssfissa kotfirauhan rfikkomfisen, pahofinpfiteflyn, flafittoman vangfitse-
mfisen tafi flafittoman vapaudenrfifiston kanssa. Kurkusta kurfistamfinen tafi pfistooflfifl-
fla uhkaamfinen efi kufitenkaan afina johtanut fideaaflfikonkurenssfifin. Rangafistuksen 
määrässä fideaaflfikonkurenssfi efi näkynyt juurfi mfiflflään tavaflfla. 
Rangafistuskäytäntö oflfi flfievää: suurfin osa väkfisfinmakaamfistuomfiofista oflfi 1- ½ 

vuotta vankeutta, vafikka rangafistusastefikko oflfi 6 kuukaudesta 10 vuotta vankeut-
ta. Rangafistuskäytäntö oflfi hyvfin yhtenäfinen. Esfimerkfiksfi Rovanfiemen hovfiofikeu-
den  48  tapauksesta  yflfi  kahden  vuoden  tuomfiofita  oflfi  vafin  muutama.  Myöskään 
sfiflflofin, kun tekfijöfitä oflfi 2 tafi useampfia, rangafistus efi noussut juurfi vuotta korke-
ammaksfi, varsfinkaan sfiflflofin, kun tekfijät oflfivat nuorfia. Esfimerkfiksfi tapauksessa, 
jossa 15-vuotfiaat pojat fikkunan särkemäflflä kfifipesfivät tafloon ja rafiskasfivat 83-vuo-
tfiaan nafisen, rangafistus tekfijäflfle oflfi 1 vuosfi 15 päfivää ja avunantajaflfle 6 kuukautta 
20 päfivää ehdoflflfista vankeutta. Vastaavastfi tapauksessa, jossa tekfijät oflfivat 15- ja 
16-vuotfiafita ja uhrfi 14-vuotfias, rangafistus oflfi kummaflflekfin 9 kuukautta vankeutta 
ehdoflflfisena. Samofin tekfijöfiden oflflessa jo vanhempfia (37 v ja 59 v) rangafistus oflfi 
1 vuosfi 3 kuukautta ja 1 vuosfi 2 kuukautta ehdoflflfisena. Myös joukkorafiskaustyyp-
pfisessä tapauksessa, jossa tekfijöfitä oflfi 5 fiäfltään 19-40-vuotta, rangafistukset vafih-
teflfivat 7 kuukauden ehdoflflfisen vankeuden ja 1 vuoden 4 kuukauden ehdottoman 
vankeuden väflfiflflä.381

Aflafikäfisten rafiskauksfissa sen sfijaan rangafistukset vafihteflfivat suurestfi. Vuoden 
1971  flafissa  fideaaflfikonkurenssfi  esfifintyfi  muodossa  yksfinteofin  tehty  väkfisfinma-
kaamfinen ja flapseen kohdfistunut haureus. Hovfiofikeuksfissa vuoden 1998 jäflkeen 
esfifintyfi myös tapauksfia, jofissa flapseen kohdfistunut haureus oflfi korvattu flfievem-
män flafin nojaflfla uuden flafin mukafiseflfla flapsen seksuaaflfiseflfla hyväksfikäytöflflä. Ro-
vanfiemen hovfiofikeuden korkefin tuomfio oflfi 3 vuotta 1 kuukautta ja kysymyksessä 
oflfi väkfisfinmakaamfinen ja yksfinteofin tehty väkfisfinmakaamfinen ja flapseen kohdfis-
tunut  haureus. Tuomfittu  oflfi  25-vuotfias  ja  uhrfi  14-vuotfias. Tofisen  hovfiofikeuden 
tapauksessa, jossa tuomfittfifin 5 vuotta, oflfi kysymyksessä useampfia väkfisfinmakaa-
mfisfia ja flapsen seksuaaflfisfia hyväksfikäyttöjä tekfijän oflflessa puoflta vanhempfi kufin 
uhrfinsa.382 Ofikeuskäytännöstä flöytyy kufitenkfin myös ehdoflflfisfia vankeusrangafis-
tuksfia.383

Verrattaessa  Rovanfiemen  hovfiofikeuden  rangafistuksfia  ja  vahfingonkorvauksfia 
vuosfiflta 1979-2000 ja mufiden hovfiofikeuksfien vastaavfia ratkafisuja vuosfiflta 1998-
2001 havafitsee, että pohjofisessa rangafistus- ja vahfingonkorvaustaso on oflflut jon-
kfin verran aflhafisempfi kufin eteflän hovfiofikeuksfissa. Rangafistustasossa on fiflmefises-

381 Tosfiasfiassa soveflflettava astefikko oflfi hyvfin kapea. Ofleeflflfinen ero oflfi sfifinä, määrättfifinkö 
rangafistus ehdoflflfiseksfi vafi efi.
382 Rangafistuksfifin vafikuttfivat tekotfiflanteet: tofisessa uhrfin juottamfinen sammuksfifin ja tofises-
sa hyökkäämfinen pyöräfiflevän tytön kfimppuun.
383 Eräässä  tapauksessa  hovfiofikeus muuttfi  rangafistuksen  1  vuodeksfi  ehdoflflfista  vankeutta. 
Syytetty efi tfiennyt uhrfin fikää efikä pfitänyt mahdoflflfisena, että tämä on 16 vuotta nuorempfi. Itse teko 
oflfi väkfivafltafinen, joka sfinänsä täyttfi väkfisfinmakaamfisen tunnusmerkfistön.
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tfi seurattu kvantfitatfifivfisfia tfiflastoja, joflflofin tapausten yksfiflöflflfiset pfifirteet häfipyvät 
tuomfiofistufimen  pyrkfiessä  tapauksen  törkeysasteesta  rfifippumatta  keskfiarvoon. 
Jofissakfin tapauksfissa tuomfiofistufin on suoraan perusteflufissaan vfifitannutkfin tfiflas-
toon, kuten eräs käräjäofikeus päätyessään 1 vuoden 2 kuukauden rangafistukseen 
flausumaflfla: “Yflefisen rangafistuskäytännön tfiflastoa ohjeena käyttäen käräjäofikeus 
pfitää teosta ofikeudenmukafisena rangafistuksena 1 vuotta 2 kuukautta vankeutta.”384

5.2.2. Lfieventävät asfianhaarat

Vuoden 1971 rafiskausta koskevassa RL 20:1:ssä oflfi erfityfinen rangafistusastefikko 
flfieventävfien  asfianhaarojen  varaflta,  joka  oflfi  14  vrk  -  4  v  vankeutta.  Haflflfituksen 
esfityksessä flfievempfinä tekomuotofina esfitettfifin tfiflanteet, jofissa tekfijä on tuntenut 
väkfisfinmakaamfisen  kohteen.  Törkeysporrastusta  perustefltfifin  haflflfituksen  esfityk-
sessä seuraavastfi:

“Väkfisfinmakaamfisrfikokset  vofivat  törkeysasteefltaan  vafihdeflfla  suu-
restfi. Törkefimpänä tapauksen vofidaan pfitää nuoren koskemattoman 
tytön rafiskaamfista ja flfievfimpänä yhtefisymmärryksessä aflkaneen seu-
rusteflun  afiheuttamassa  kfifihtyneessä  mfieflentfiflassa  tapahtuvaa  väkfi-
vaflflan käyttämfistä sukupuoflfiyhteyteen pakotettaessa. Lfievempfiä ta-
pauksfia varten on pykäflään otettu erfityfinen rangafistusastefikko. Sfitä 
vofitafisfifin  sovefltaa  esfimerkfiksfi  sfiflflofin,  kun  teko  tapahtuu  flakfiehdo-
tuksen  10  §:n  1  momentfissa  tarkofitettujen  avfiopuoflfisofiden  kesken 
tafi kun tekfijä ja teon kohde ovat vfiettäneet flafiflflfistamatonta yhtefiseflä-
mään tafi oflfleet kfihflofissa.”

Vafikka flafinsäädäntövafiheessa korostettfifinkfin sfitä, että kysymyksessä on yksfiflön 
seksuaaflfinen fitsemääräämfisofikeuden suojaamfinen, efikä yflefisfiflflä moraaflfikannan-
otofiflfla  ofle  merkfitystä,  täflflafiset  kannanotot  kufitenkfin  näyttäytyfivät  haflflfituksen 
esfityksessä  perustefltaessa  flfievempää  astefikkoa.  Moraaflfiset  kannanotot  näkyfivät 
myös rfikosflafin 10 §:n 3 momentfin tuomfitsematta jättämfissäännöksen perusteflufis-
sa. Rangafistus vofitfifin jättää tuomfitsematta pafitsfi asfianosafisten vähäfisen fikäeron ja 
henkfisen ja ruumfififlflfisen kehfityksen perusteeflfla, myös mufissa tapauksfissa, joflflofin 
on  “erfityfistä  afihetta”. Täflflafisfina  pfidettfifin  mm.  sukupuoflfisuhtefita  prostfituofitujen 
ja puoflfiprostfituofitujen kanssa. Haflflfituksen esfityksessä mafinfittfifin, että rangafistus-

384 Myös muunflafisfia perustefluja flöytyfi, kuten tapauksessa, jossa käräjäofikeus määräsfi ran-
gafistuksen ehdoflflfiseksfi vfifittaamaflfla vastaajan fikään, joka oflfi 20 vuotta, ja sfifihen ettefi häntä oflflut 
afiemmfin rangafistu. Lfisäksfi perustefluna oflfi se, että vastaaja veflvofitettfifin suorfittamaan asfianomfista-
jfiflfle tuntuva vahfingonkorvaus suhteessa hänen tuflofihfinsa ja varaflflfisuuteensa. Vahfingonkorvaus oflfi 
39.200 markkaa. Ehdoflflfisen vankeusrangafistuksen oheflfla vastaaja tuomfittfifin 60 päfiväsakkoon. Vfifit-
taus  vahfingonkorvauksen  rangafistusta  aflentavaan  fluonteeseen  on  ofikeusjärjesteflmässämme  outo, 
koska mefiflflä efi ofle punfitfifivfista vahfingonkorvausjärjesteflmää ja tekfijä on fitse afiheuttanut tahaflflfiseflfla 
teoflfla oman vahfingonkorvausveflvoflflfisuutensa. Korkefin ofikeus ottfikfin tähän kysymykseen sen kan-
nan, ettefi vahfingonkorvausta vofida pfitää rangafistusta aflentavana sefikkana sfiflflofin, kun se on rfikok-
seen säännönmukafisestfi flfifittyvä seuraamus (KKO 2005:5).
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ten  tuomfitsemfinen  oflfisfi  täflflöfin  kohtuutonta  varsfinkfin  nfifissä  tapauksfissa,  jofissa 
rangafistavaksfi säädetty teko on “sfiveettömyyteen antautuneen nuoren provosofi-
ma”. Vuoden 1889 rfikosflafissahan efi rangafistusta tuomfittu, jos 15-17-vuotfias oflfi 
sfiveettömyyteen antautunut. Vastaavanflafista ratkafisua esfitettfifin vuonna 1970 nyt 
RL 20:3, 4, 5 ja 6 tapauksfissa sfiflflä perusteeflfla, että esfimerkfiksfi ns. flafiva- ja auto-
tyttöjen joukossa oflfi 15 vuotta nuorempfiakfin.385

Seuraavassa tapauksessa Porfin käräjäofikeus kufitenkfin päätyfi flfieventävfifin sefik-
kofihfin vuonna 1999 seuraavfiflfla perustefiflfla:

“Asfian kokonafisarvosteflussa käräjäofikeus on ottanut huomfioon, että 
kyseessä on oflflut fiflflanvfietto, jossa on nautfittu aflkohoflfia. Tästä johtu-
en tapahtumfien ja tfiflanteen haflflfinta kafikfiflta osfin efi ofle oflflut normaa-
flfia ja järkevää. Asfianomfistaja efi ofle esfittänyt syytä sfifihen, mfiksfi oflfi, 
jo mufiden pofistuttua asunnosta, jäänyt sfinne flähes puofleksfitofista tun-
nfiksfi yksfin. Käräjäofikeus efi pfidä myöskään asfianomfistajan antamaa 
seflfitystä sfifitä, mfiksfi hän oflfi mennyt vastaajan makuuhuoneen sängyfl-
fle fistuskeflemaan, kovfin hyvfin perustefltuna. Kun otetaan huomfioon, 
että  asfianomfistaja  efi  ofle  tapahtumasta  saanut  todeflflfisfia  vammoja, 
osofittaa se käräjäofikeuden käsfityksen mukaan, ettefi kfifinnfi käymfinen 
vastaajan tahoflta ofle oflflut kovfin vofimakasta.”

Lfieventävfinä sefikkofina tapahtumassa oflfi sfifis asfianosafisten tuttuus ja fiflflanvfietto-
mafinen tfiflanne, jossa nautfittfifin aflkohoflfia sekä se, ettefi käsfiksfi käymfinen oflflut nfifin 
vofimakasta, että sfifitä oflfisfi seurannut todeflflfisfia vammoja. Tässä tapauksessa pää-
tös efi jäänyt kufitenkaan flopuflflfiseksfi, sfiflflä Turun hovfiofikeus katsofi väkfisfinmakaa-
mfisen jääneen näyttämättä ja hyflkäsfi syytteen.386

5.3. Vuoden 1998 rfikosflafin rafiskaussäännökset ja vuoden 2011 muutok-
set

5.3.1. Rafiskaus (RL 20:1)

5.3.1.1. “Henkfiflöön kohdfistuva väkfivaflta tafi sen uhka”

Kuten edeflflä normeja koskevassa jaksossa on kuvattu, vuoden 1998 rfikosflafin 20 
fluvun uudfistuksessa korostettfifin kuten vuonna 1970, suojefltavana ofikeushyvänä 
henkfiflökohtafista seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta. Se efi kufitenkaan rafiskauk-
sen  tunnusmerkfistössä  edeflfleenkään  näkynyt  mfitenkään  vaan  kuten  afikafisem-
385 HE 52 vp. 1970 s. 3 ja 12. - Tuomfitsemattajättämfissäännös hafluttfifin, sfifis uflottaa nfifihfinkfin 
tapauksfifin, jofissa tofinen osapuoflfi oflfi aflfle 15-vuotta. Säännös koskfi flapseen kohdfistuvaa haureutta, 
flapsen vfietteflemfistä haureuteen, nuoreen henkfiflöön kohdfistuvaa haureutta ja sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä 
floukkaavaa käyttäytymfistä flasta kohtaan.
386 Käräjäofikeus perusteflfi sfiten flfieventävfien asfianhaarojen vaflflfitessa tapahtunutta väkfisfinma-
kaamfista tfiflanteen haflflfitsemattomuuden ja tuttuuden osaflta suunnfiflfleen samaflfla tavofin kufin haflflfituk-
sen esfityksessäkfin oflfi tehty.
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mfinkfin, tunnusmerkfistö rakennettfifin pakottamfisen varaan. Väkfivafltafinen pakot-
tamfinen  sukupuoflfiyhteyteen  kuvattfifin  pääosfin  samaflfla  tavofin  kufin  ryöstönkfin 
tunnusmerkfistössä  eflfi  pakotetaan  käyttämäflflä  väkfivafltaa  tafi  uhkaamaflfla  käyttää 
sfitä. Väkfivaflflan fintensfiteetfistä tofisaaflta todettfifin, ettefi teon kohteeflta vofida vaatfia 
fitsensä vaarantamfista teon ehkäfisemfiseksfi vaan rfifittää, kun tämä seflvästfi osofittaa 
vastustavansa sukupuoflfiyhteyttä. Tofisaaflta kufitenkfin hetfi tämän jäflkeen todettfifin, 
että sana pakottamfinen fitsessään rfifittää jo osofittamaan, että käytetyn väkfivaflflan 
tafi väkfivaflflan uhan on ofltava asteefltaan seflflafista, että se rfifittää murtamaan tofisen 
tahdon. 
Rafiskauksen törkeysasteet kytkettfifin väkfivaflflan määrään, kun haflflfituksen esfi-

tyksessä  todettfifin,  että  törkefitä  ja  flfievempfiä  tekoja  efi  oflflut  afikafisemmassa  flafin-
säädännössä rfifittävästfi porrastettu ja että teon flfievyyttä osofittavat ennen kafikkea 
käytetyn tafi uhatun väkfivaflflan vähäfisyys ja seksuaaflfisen fitsemääräämfisofikeuden 
floukkauksen vähäfisyys.387 Tekstfistä efi käy fiflmfi, mfitä oflfisfi vähäfinen seksuaaflfisen 
fitsemääräämfisofikeuden floukkaus oflematta yhteydessä myös väkfivaflflan vähäfisyy-
teen. Esfityksessä kufitenkfin nyt seflvästfi fiflmafistfifin se, että vuoden 1970 haflflfituksen 
esfityksestä pofiketen tekfijän ja nafisen väflfistä suhdetta seflflafisenaan efi enää vofitu 
pfitää flfieventävänä perusteena.388

Seuraavassa  hovfiofikeusmaterfiaaflfia  hyväksfikäyttäen  tarkasteflflaan  juurfi  sfitä, 
mfiflflafista henkfiflöön kohdfistuva väkfivaflta tafi väkfivaflflan uhka ofikeuskäytännön ta-
pauksfissa on oflflut ja mfiten rafiskausäännösten törkeysporrastusta väkfivaflflan suh-
teen on soveflflettu.
Vuonna 1997 haflflfituksen esfityksessä todettfifin, että jos pahofinpfitefly flfifittyy yk-

sfinomaan rafiskauksen tekemfiseen, tekfijä on tuomfittava afinoastaan rafiskauksesta. 
Rafiskauksen tekemfiseen flfifittynyt pahofinpfitefly on oflflut mfitä monfinafisfinta: pafitsfi 
nyrkefiflflä kasvofihfin flyömfistä ja hfiuksfista repfimfistä rafiskauksen suorfittamfiseen on 
flfifitetty kurkusta kurfistamfista, potkfimfista, sefinään hefittämfistä ja pään flattfiaan hak-
kaamfista.389 Tofisaaflta on myös päätöksfiä, jofissa samanflafinen väkfivaflta on huomfi-
ofitu pahofinpfiteflyrfikoksena rafiskauksen oheflfla.390 Rangafistuksen määrään sfiflflä efi 
ofle juurfi oflflut merkfitystä, onko pahofinpfitefly sfisäfltynyt rafiskaukseen vafi rubrfisofitu 
erfikseen.
Eräässä tapauksessa hovfiofikeus ottfi kantaa pahofinpfiteflyn sfisäflflyttämfiseen rafis-

kaukseen. Tapauksessa oflfi flukufisfia pahofinpfiteflyjä, jotka käräjäofikeus oflfi flukenut 
syyksfi nfimenomaan pahofinpfiteflyrfikoksfina. Hovfiofikeus kufitenkfin katsofi, että ne 
sfisäfltyfivät rafiskauksfifin seuraavastfi (Tauflukko 5 tapaus 27):

Hovfiofikeus  katsofi,  että  21.–23.1.2002  väflfisenä  afikana  syytetty  oflfi 
oflflut  vastofin  nafisen  tahtoa  sukupuoflfiyhteydessä,  flyönyt  tätä  ja  jäfl-
fleen oflflut hänen kanssaan sukupuoflfiyhteydessä. Hovfiofikeus katsofi, 
että tfiflannetta on arvfiofitava yhtenä kokonafisuutena ja että syytetty oflfi 

387 HE 6 vp. 1997 s. 172-173.
388 Ibfid. s. 164.
389 Esfim. Tauflukko 5 tapaus 1, 3, 46 ja 86.
390 Esfim. Tauflukko 5 tapaus 13 ja 37.
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käyttänyt väkfivafltaa pahofinpfiteflemäflflä nafista nyrkefin ja pakottanut 
tämän  sukupuoflfiyhteyteen.  Hovfiofikeuden  mfieflestä  pahofinpfiteflemfi-
nen  on  flfifittynyt  sukupuoflfiyhteyteen  pakottamfiseen,  mfinkä  vuoksfi 
pahofinpfiteflyn on katsottava sfisäfltyvän rafiskaukseen.

Samaflfla tavofin hovfiofikeus katsofi, että seuraavana päfivänä eflfi 24.1. 
syytetty oflfi maannut nafisen pääflflä ja flyönyt kasvofihfin ja oflflut kak-
sfi  kertaa  sukupuoflfiyhteydessä  tämän  kanssa.  Kasvofista  oflfi  aflkanut 
vuotaa verta ja nafisen sfiflmät oflfivat turvonneet mfifltefi kokonaan um-
peen. Väkfivafltafinen tfiflanne oflfi jatkunut tunteja. Tämän jäflkeen mfies 
ja nafinen oflfivat flähteneet taksfiflfla kauppaan ja täflflä matkaflfla nafinen 
oflfi päässyt taksfiflfla karkuun terveyskeskusflääkärfin vastaanotoflfle. Ho-
vfiofikeus katsofi, että teko sen yhtäjaksofisuuden vuoksfi on katsottava 
yhdeksfi rafiskaukseksfi. Pahofinpfiteflemfinen on flfifittynyt nafisen pakot-
tamfiseen ja rafiskaustfiflanteeseen, mfinkä vuoksfi hovfiofikeus katsofi pa-
hofinpfiteflyn sfisäfltyvän rafiskaukseen.

Hovfiofikeus arvfiofi tfiflanteen eräänflafiseksfi jatketun rfikoksen ja fideaaflfikonkurenssfin 
yhdfisteflmäksfi. Täflflafinen mahdoflflfisuushan oflfi aflun perfin vuoden 1889 rfikosflafissa 
(7:1 ja 2). Täflflä hetkeflflä kufitenkfin rafiskaussäännös edeflflyttää pakottamfista suku-
puoflfiyhteyteen,  joten  pakottamfisen  ja  sfifinä  käytetyn  väkfivaflflan  täytyy  tapahtua 
ennen sukupuoflfiyhteyttä efikä sen jäflkeen. Myös tuntfikausfia kestäneen pahofinpfi-
teflyn ja kahden rafiskauksen flukemfinen yhdeksfi rafiskaukseksfi flaajentaa RL 20:1:n 
tunnusmerkfistön sen sanamuodon uflkopuofleflfle.
Haflflfituksen esfityksessä vuonna 1997 mafinfittfifin, ettefi väkfivaflflan tafi sen uhan 

vakavuusasteeflfle  ehdoteta  asetettavaksfi  nfimenomafisfia  vaatfimuksfia.  Väkfivaflflan 
osaflta tämä on ofikeuskäytännössä merkfinnyt sfitä, että rafiskaukseen on pakotta-
mfiskefinona sfisäflflytetty erfittäfin törkeää väkfivafltaa. Pakottamfisen kefinona käytetty 
väkfivaflflan uhka määrfitefltfifin haflflfituksen esfityksessä samofin. Ofikeuskfirjaflflfisuuteen 
vfifittaamaflfla katsottfifin, että “vaaran pakottavuuden on katsottu merkfitsevän afina-
kfin sfitä, että vaara on väflfitön, eflfi sen torjumfista  efi vofida flykätä”. Tofisaaflta sanot-
tfifin hfieman rfistfirfifitafisestfi kuten väkfivaflflankfin kohdaflfla, ettefi peflon kohteeflta vofi-
da edeflflyttää fitsensä vaarantamfista teon ehkäfisemfiseksfi, mutta uhankfin on ofltava 
asteefltaan seflflafista, että  se  rfifittää murtamaan tofisen  tahdon.391  Pafitsfi  verbaaflfista 
uhkafiflua  pahofinpfiteflyflflä  ofikeustapauksfissa  esfifintyfi  uhkaamfista  puukoflfla,  tappa-
mfiseflfla,  pään  murskaamfiseflfla,  parvekkeeflta  pudottamfiseflfla  ja  kynäflflä  sfiflmään 
pfistämfiseflflä. Uhkauksfia on tehostettu mfiflflofin puukoflfla, vefitseflflä tafi ruuvfimefisse-
flfiflflä.392 Pafitsfi pakottamfinen (RL 25:8) myös flafiton uhkaus (RL 25:7) sfisäflflytettfifin 
ofikeuskäytännössä ankaruusvertafiflun perusteeflfla rafiskauksen tunnusmerkfistöön, 
vafikka se ajaflflfisestfi efi sfifihen kuuflunutkaan.
Vuonna  2011  Kouvoflan  hovfiofikeus  ottfi  jo  tofisenflafisen  kannan  (Kou-

391 HE 6 vp. 1997 s. 172.
392 Esfim. Tauflukko 5 tapaus 9, 18, 27, 33 ja 105.
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HO:2011:6).  Se  katsofi  kuusfi  tuntfia  kestäneen  vapaudenrfifiston,  tappamfiseflfla 
uhkaamfisen,  kurfistamfisen,  tyynyflflä  tukahduttamfisen  sekä  rafiskauksen  yhdeksfi 
kokonafisuudeksfi  rfikosten  keskfinäfisen  yhteyden  perusteeflfla.  Hovfiofikeus  soveflsfi 
käräjäofikeuden tavofin flafitonta uhkausta, vapaudenrfifistoa, pahofinpfiteflyä ja rafiska-
usta koskevfia flafinkohtfia katsoen rangafistuksen mfittaamfisen tapahtuvan yhtefistä 
rangafistusta koskevan RL 7:5:n perusteeflfla.

5.3.1.2. Puoflustuskyvyttömyyden tunnusmerkkfien flaajentumfinen

Kuten rafiskauksen hfistorfiasta on vofitu todeta, tfiedottoman, tajuttoman tafi unessa 
oflevan asemaa rafiskauksen kohteena on pohdfittu haflkfi vuosfisatojen. Vuoden 1998 
rfikosflafin 20 fluvussa täflflafinen tfiflanne krfimfinaflfisofitfifin joko rafiskauksena tafi seksu-
aaflfisena hyväksfikäyttönä rfifippuen sfifitä, oflfiko tekfijä saattanut uhrfin puoflustusky-
vyttömään tfiflaan vafi oflfiko hän jo entuudestaan oflflut seflflafisessa tfiflassa. Jos tekfijä 
saattofi tofisen tfiedottomaksfi tafikka peflkotfiflaan tafi muuhun seflflafiseen tfiflaan, jossa 
hän oflfi kykenemätön puoflustamaan fitseään ja hän käyttfi hyväksfi puoflustuskyvyt-
tömyyden tfiflaa, teko rangafistfifin rafiskauksena RL 20:1.2:n mukaan. Sen sfijaan, jos 
joku oflfi sukupuoflfiyhteydessä seflflafisen henkfiflön kanssa, joka oflfi tfiedoton tafi safi-
rauden, vammafisuuden tafi avuttoman tfiflan takfia kykenemätön puoflustamaan fitse-
ään tafi fiflmafisemaan tahtoaan, teko rangafistfifin RL 20:5.2:n mukaan seksuaaflfisena 
hyväksfikäyttönä. Edeflflfisessä rangafistusmaksfimfi oflfi 6 vuotta ja jäflkfimmäfisessä 4 
vuotta. Ratkafisu korostfi rafiskauksen väkfivafltafluonnetta.393

Vuoden  1997  haflflfituksen  esfityksen  (HE  6/1977)  mukaan  tekfijän  oflfi  vofitava 
mfiefltää, että tofisen puoflustuskyvyttömyys oflfi hänen tofimfintansa seurausta ja että 
tofisen aflfistumfinen sukupuoflfiyhteyteen johtufi tästä tfiflasta. Säännös efi edeflflyttänyt, 
että tekfijäflflä jo saattaessaan tofisen puoflustuskyvyttömäksfi oflfi tarkofitus sfiten pa-
kottaa  tofinen  sukupuoflfiyhteyteen  kanssaan. Tavofitteena  saattofi  oflfla  esfimerkfiksfi 
omafisuuden  anastamfinen,  ja  ajatus  sukupuoflfiyhteydestä  oflfi  vofinut  syntyä  vasta 
sen jäflkeen, kun tekfijä oflfi havafinnut saattaneensa tofisen puoflustuskyvyttömäksfi. 
Ofikeuskäytännöstäkfin flöytyy tämäntyyppfinen tapaus, jossa tekfijä oflfi pankkfiryös-
tön yhteydessä aseeflfla uhaten pakottanut uhrfin autoonsa turvatakseen pakomat-
kansa ja uhrfin suusanaflflfisesta vastustuksesta huoflfimatta maannut tämän.394

Haflflfituksen esfityksessä vuonna 1997 mafinfittfifin flamauttavan peflkotfiflan afiheut-
tajana mm. se, että joku murtautuu tofisen asuntoon tafi autossa havafitsee kufljet-
tajan oflevan tfiflassa, jossa vähäfisfinkfin vastustus vofi johtaa väkfivafltaan. Asuntoon 
murtautumfisfia ofikeustapausmaterfiaaflfissa on vähän, mutta jofitakfin tapauksfia flöy-
tyy, jofissa asuntoon on väkfisfin tunkeuduttu tafi asunnosta pofistumfinen on uhkafi-

393 Ruotsfin  Brottsbaflkenfissa rafiskaussäännös  on  uudfistettu  vfifimeksfi  vuonna  2005  (Lag 
2005:90) ja 6:1.2:n mukaan rafiskauksena rangafistaan myös tfiflanne, jossa kohde on oflflut tfiedoton, 
unessa, juopumuksen tafi huumefiden vuoksfi sammunut, tafi safirauden, ruumfifinvamman tafi psyyk-
kfisen  tafi  muun  häfirfiön  vuoksfi  avuttomassa  tfiflassa.  Ratkafisu  korostaa  suostumuksen  puuttumfisen 
merkfitystä rafiskausrfikoksfissa.
394 Tauflukko 6 tapaus 19. - Tekfijä oflfi mufistuttanut uhrfia sfifitä, että häneflflä on ase. Perusteflufis-
sa nfimenomaan mafinfitaan se, että uhrfi oflfi saatettu peflkotfiflaan, jossa tämä oflfi kykenemätön puoflus-
tamaan fitseään. Tekfijä tuomfittfifin törkeästä rafiskauksesta RL 20:2.1:n mukaan.
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flemaflfla estetty. Samofin autosta pofistumfista on estetty tafi auto ajettu sfivutfieflfle.395

Joskus  päätöksfissä  on  nfimenomaan  vfifitattu  uhrfin  puoflustuskyvyttömyyteen, 
joka on johtunut esfimerkfiksfi sfifitä, että syytetty on juottanut täysfin aflkohoflfifin tot-
tumattoman uhrfin sammumfispfisteeseen. On myös tapauksfia, jofissa uhrfia on pa-
hofinpfideflty ja hänet on rafiskattu tajuttomana tafi mfifltefi reagofimattomana. Joskus 
on myös vfifitattu sfifihen, että uhrfi henkfisen tafi psyykkfisen safirautensa vuoksfi on 
oflflut puoflustuskyvytön. Yhdessä tapauksessa uhrfi oflfi huumattu.396

Vuonna  2011  rafiskaussäännöksen  tofista  momenttfia  (RL  20:1.2)  flaajennettfifin 
sfiten,  että  afikafisemmfin  seksuaaflfisena  hyväksfikäyttönä  (RL  20:5.2)  krfimfinaflfi-
sofitu  puoflustuskyvyttömän  kanssa  sukupuoflfiyhteydessä  oflemfinen  tuflfi  rafiskauk-
sena  rangafistavaksfi. Afikafisempfi  RL  20:1.2  momenttfihan  edeflflyttfi,  kuten  edeflflä 
on kerrottu, että tekfijä oflfi saattanut uhrfin puoflustuskyvyttömään tfiflaan. Nyt tätä 
rafiskaussäännös  efi  enää  edeflflytä,  vaan  rfifittää,  että  tekfijä  käyttää  hyväksfi  tofisen 
tfiedottomuutta, safirautta, vammafisuutta, peflkotfiflaa tafi muuta avuttomuutta, mfin-
kä vuoksfi uhrfi efi kykene puoflustamaan fitseään tafi fiflmafisemaan tahtoaan (ks. ed. 
3.6.2.). Lafinmuutos korostaa suostumuksen merkfitystä sukupuoflfiyhteyden perus-
tana, vafikkefi sfitä flakfitekstfissä nfimenomafisestfi mafinfitakaan.
Suurfin  merkfitys  puoflustuskyvyttömyyden  käsfitteen  flaajentumfiseflfla  RL 

20:1.2:ssa  on  arvfiofitaessa  flasten  ja  vammafisten  sekä  huumaavfien  afinefiden  vafi-
kutuksen aflafisena oflevfien asemaa rafiskausten uhrfina. Jos flapsfi on nfifin nuorfi, ettefi 
hän  pysty  vastustamaan  rafiskausta  tafi  hänefltä  efi  fikänsä  vuoksfi  vofida  edeflflyttää 
tahdonmuodostusta, tekfijä on tuomfittava sekä flapsen seksuaaflfisesta hyväksfikäy-
töstä että rafiskauksesta. Sammuneen makaamfinen tuomfitaan nfifin fikään vuodesta 
2011 aflkaen rafiskauksena, efikä seksuaaflfisena hyväksfikäyttönä.397

5.3.1.3. Seksuaaflfinen tunkeutumfinen tofisen kehoon

Vuoden  1998  uudfistuksessa  rafiskaussäännöksestä  tehtfifin  sukupuoflfineutraaflfi  sa-
maflfla tavofin kufin Ruotsfissa vuonna 1984.398 Sukupuoflfiyhteyden määrfiteflmä flaa-
jentufi  käsfittämään  vagfinaaflfisen,  anaaflfisen  ja  oraaflfisen  sukupuoflfiyhteyden.  Sfifl-
flofinkfin kun kysymyksessä efi ofle tavanomafinen sukupuoflfiyhteys, tunkeutumfisen 
tuflee  haflflfituksen  esfityksen  mukaan  oflfla  seksuaaflfista,  mfikä  edeflflyttää,  että  tun-
keutumfinen  joko  tapahtuu  sukupuoflfieflfintä  käyttäen  tafi  kohdfistuu  sukupuoflfieflfi-
meen.399 RL 20:10.1 onkfin reaflfisofitunut ofikeuskäytännössä mfitä monfinafisfimmfiflfla 
tavofiflfla, joskaan hovfiofikeuskäytännöstä efi flöydy mfiesuhreja ja pofikfia samaflfla ta-
vofin kufin mfieflentfiflaflausunnofista.
Usefimmfissa rafiskaustapauksfissa on oflflut kysymyksessä vagfinaaflfinen yhdyntä, 

mutta on myös flukufisfia tapauksfia, jofissa tekfijä on pakottanut uhrfin suuseksfifin tafi 

395 Esfim. Tauflukko 5 tapaus 36, 39 ja 120. Vrt. Tauflukko 6 tapaus 18.
396 Ks. Tauflukko 5 tapaus 129 ja 139. Vrt. Tauflukko 6 tapaus 6.
397 Utrfiafinen 2012 s. 273-277.
398 Bergflund 2007 s. 374-375.
399 HE 6 vp. 1997 s. 188.
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työntänyt penfiksensä uhrfin suuhun.400 Myös flukufisfia anaaflfiseksfitapauksfia esfifin-
tyy,  jofissa  tekfijä  on  työntänyt  penfiksensä  uhrfin  peräaukkoon.401  Myös  erfiflafisfia 
esfinefitä  on  käytetty  vagfinaan  tunkeutumfisessa  kuten  hfieromasauvaa,  pamppua, 
taskuflamppuja  ja  oflutpuflflon  kauflaosaa.402  On  vafikea  tässä  yhteydessä  kuvfiteflfla 
seflflafista tfiflannetta, jossa tunkeudutaan tofisen sukupuoflfieflfimeen fiflman, että teofl-
fla oflfisfi seksuaaflfista fluonnetta.403 Seksuaaflfiseflfla tunkeutumfiseflfla efi afina sufinkaan 
pyrfitä tekfijän seksuaaflfiseen mfieflfihyvään, vaan teon tarkofituksena vofi oflfla myös 
uhrfin pahofinpfiteflemfinen, nöyryyttämfinen tafi kfiduttamfinen. 
Koska  RL  20:10.1:n  mukaan  sukupuoflfiyhteydeflflä  tarkofitetaan  sukupuoflfieflfi-

meflflä  tapahtuvaa  tafi  sukupuoflfieflfimeen  kohdfistuvaa  seksuaaflfista  tunkeutumfista 
tofisen  kehoon,  anukseen  tafi  mufihfin  kehon  aukkofihfin  tunkeutumfinen  jää  suku-
puoflfiyhteyden  määrfiteflmän  uflkopuofleflfla.  Sfiten  esfimerkfiksfi  esfineen  tunkemfinen 
anukseen efi ofle Suomen rfikosflafin määrfiteflmän mukafista sukupuoflfiyhteyttä, vaan 
RL  20:10.1:n  seksuaaflfinen  teko.  Tuomfiofistufinkäytännössä  esfifintyy  horjuvuutta 
sen suhteen, onko rafiskaukseen flfifittynyt seksuaaflfinen teko sfisäflflytetty rafiskaus-
kokonafisuuteen vafi rubrfisofitu erfikseen pakottamfisena seksuaaflfiseen tekoon. Ofi-
keuskäytännöstä  flöytyy  tapauksfia,  jofissa  tekfijä  on  vaatfinut  käsfin  tyydyttämään 
fitseään, yrfittänyt työntää uhrfin peräaukkoon kynttfiflän ja rafiskauksen jäflkeen vfirt-
sannut uhrfin pääflfle. Sormfia on työnnetty pafitsfi vagfinaan ja anukseen myös nenään 
ja suuhun.404 Rafiskaukseen on tuomfiofissa usefin sfisäflflytetty mfitä monfinafisfimpfia 
fiflmefisestfi seksuaaflfisfiksfi tarkofitettuja tekoja.405

5.3.2. Törkeä rafiskaus (RL 20:2)

5.3.2.1. Pahofinpfitefly tafi sen uhka kvaflfifiofintfiperusteena

Törkeän rafiskauksen tunnusmerkfistössä korostuu rafiskauksen väkfivafltarfikoksen 
fluonne. Kvaflfifiofintfiperusteet on mfifltefi kokonaan rakennettu törkeän pahofinpfiteflyn 

400 Esfim. Tauflukko 5 tapaus 1, 75, 78, 91 ja 100.
401 Esfim. Tauflukko 5 tapaus 39, 48 ja 75.
402 Ks. esfim. Tauflukko 5 tapaus 78 vrt. Tauflukko 6 tapaus 17 ja 20. - Vfifimeksfi mafinfitussa 
tapauksessa efi kufitenkaan tuomfittu rafiskauksesta vaan pakottamfisesta seksuaaflfiseen tekoon. Kysy-
myksessä oflfi taskuflampun varren työntämfinen usefita kertoja uhrfin emättfimeen.
403 Matfikkafla katsoo, että sukupuoflfiyhteyttä efi ehkä oflfisfi seflflafinen esfineeflflä tapahtuva tun-
keutumfinen sukupuoflfieflfimeen, jos tarkofituksena on vafin uhrfin pahofinpfiteflemfinen esfimerkfiksfi väkfi-
vaflflofin tapahtuvaflfla jääpaflojen työntämfiseflflä emättfimeen (KKO 1993:12) – Matfikkafla 2006 s. 136. 
Uhrfin kannaflta täflflafiseflfla fiflmefisestfi kufitenkfin on afina seksuaaflfinen fluonne. Mfiksfi muuten pahofinpfi-
teflfijä vaflfitsfisfi juurfi esfimerkfiksfi jääpaflojen työntämfisen vagfinaan, kun hän vofisfi pahofinpfideflflä nfifin 
moneflfla muuflflakfin tavaflfla.
404 Ks. Tauflukko 5 tapaus 22, 39, 68 ja 107.
405 Hovfiofikeuden  päätöksessä  rafiskaukseen sfisäflflytettfifin  seuraava  tekokokonafisuus:  Tekfijä 
oflfi ravfintoflafiflflan jäflkeen mennyt uhrfin kotfifin, flyönyt tätä yflflättäen nyrkfiflflä kasvofihfin ja käskenyt 
tätä  rfifisumaan  vaatteensa.  Tofisen  flyönnfin  seurauksena  nenästä  oflfi  aflkanut  vuotaa  verta.  Uhrfi  oflfi 
peflofissaan toteflflut, kun tekfijä oflfi pakottanut hänet aflastomana käveflemään edestakafisfin edessään. 
Tämän jäflkeen hän oflfi pakottanut uhrfin suuseksfifin ja vagfinaaflfiseksfifin. Käräjäofikeus oflfi tuomfinnut 
pahofinpfiteflystä ja hyflännyt syytteen rafiskauksesta. Hovfiofikeus tuomfitsfi tekokokonafisuuden rafiska-
uksena, mfikä sekään tuskfin kattofi kafikkfia osatekoja.- Tauflukko 5 tapaus 145.
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tafi sen uhan varaan. Kuten edeflflä on kerrottu myös vuoden 1971 väkfisfinmakaa-
mfissäännös perustufi väkfivaflflaflfle tafi sen uhaflfle ja vafikka vuoden 1967 seksuaaflfirfi-
koskomfitea korostfi yksfiflön seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta, se efi konkretfisofi-
nut sfitä mfitenkään tunnusmerkkfinä väkfisfinmakaamfissäännöksessä. Törkefimpänä 
väkfisfinmakaamfisrfikoksena sfiflflofin pfidettfifin nuoren koskemattoman tytön rafiskaa-
mfista.406 Haflflfituksen esfityksessä vuonna 1997 tavaflflaan paflattfifin jäflfleen korosta-
maan rafiskauksen väkfivafltarfikoksen fluonnetta vertaamaflfla sfitä törkeään pahofin-
pfiteflyyn ja ryöstöön. Tosfin vuoden 1889 rfikosflafissa väkfisfinmakaamfissäännös oflfi 
jo sfijofitettu vapautta vastaan kohdfistuvfifin rfikoksfifin eflfi 25 flukuun. Kuten afiemman 
ofikeuskäytännön kuvauksfista on käynyt fiflmfi, väkfisfinmakaamfisen törkeyttä kor-
kefinta ofikeutta myöten arvfiofitfifin flähfinnä ifyysfisten vammojen perusteeflfla.
Rfikosflafin  kokonafisuudfistuksen  perfiaattefiden  mukafisestfi  kafikkfi  rfikokset  py-

rfittfifin  jakamaan  koflmeen  törkeysasteeseen  ja  mfiefleflflään  tofisfifinsa  verrattavfissa 
oflevfin krfiteerefin. Näfin tapahtufi rafiskauksenkfin kohdaflfla. Afluksfi RL 20:2:ssä flue-
teflflaan 4 kvaflfifiofintfiperustetta, jotka ovat 1. vafikea ruumfifinvamma, vakava safi-
raus tafi hengenvaaraflflfinen tfifla, 2. joukkorafiskaus tafi erfityfisen tuntuva henkfinen 
tafi ruumfififlflfinen kärsfimys, 3. erfityfisen raaka, juflma tafi nöyryyttävä tekotapa tafi 4. 
ampuma- tafi teräaseen tafi hengenvaaraflflfisen väflfineen käyttämfinen tafi muu vaka-
va väkfivaflflan uhka. Lfisäksfi edeflflytetään, että teko kokonafisuutena arvosteflflen on 
törkeä. 
1. kohdassa eflfi vafikean ruumfifinvamman, vakavan safirauden tafi hengenvaaraflflfi-

sen tfiflan afiheuttamfisessa efi haflflfituksen esfityksen perusteflufiden mukaan ofle rfifittä-
vää, että teko tehdään vaaraflflfiseflfla tavaflfla, vaan sovefltamfisessa vofidaan nojautua 
törkeän pahofinpfiteflyn tuflkfintaan. 2. kohdan osaflta eflfi joukkorafiskauksen ja afiheu-
tetun erfityfisen tuntuvan henkfisen tafi ruumfififlflfisen kärsfimyksen osaflta haflflfituksen 
esfityksessä  todetaan,  että  tunnusmerkkfi  vofi  toteutua  vakavaa  ifyysfistä  seurausta 
afiheuttamattakfin tavaflfla, johon flfifittyy erfityfisen tuntuvaa henkfistä tafi ruumfififlflfis-
ta kärsfimystä. 3. kohdassa eflfi raáan ja juflman tekotavan osaflta vfifitataan jäflfleen 
törkeän pahofinpfiteflyn tuflkfintaan, joflflofin raakuuden pafinopfiste on ifyysfisessä kar-
keudessa, juflmuuden vofidessa fiflmentyä esfimerkfiksfi puoflustuskyvyttömään koh-
dfistuvana väkfivafltana. Nöyryyttävästä tekotavasta esfitetään esfimerkkfinä flähefisten 
fihmfisten nähden suorfitettu rafiskaus. 4. krfiteerfin kohdaflfla eflfi käytettäessä rafiska-
uksessa  ampuma-  tafi  teräasetta  tafi  muuta  hengenvaaraflflfista  väflfinettä  vfifitataan 
jäflfleen törkeää ryöstöä ja törkeää pahofinpfiteflyä koskevfifin säännöksfifin. Törkeän 
rafiskauksen väkfivafltafluonne korostuu myös konkurenssfitfiflannetta koskevassa oh-
jeessa,  jonka  mukaan  törkeän  rafiskauksen  ja  törkeän  pahofinpfiteflyn  tunnusmer-
kfistön täyttyessä vafin törkeää rafiskausta koskevaa säännöstä soveflfletaan.407

Vuonna 1997 sanottfifin, että ankarofittamfisperustefita on kuvattu tfietofisestfi mefl-
ko flaajastfi, koska on hafluttu, ettefi vakavfia rafiskauksfia jäfisfi säännöksen uflkopuo-
fleflfle. Seuraavassa ryhdymme tarkasteflemaan sfitä, mfiten säännös on käytännössä 

406 Seksuaaflfirfikoskomfitea 1967:A 12 s. 12-13; HE 52 vp. 1970 s. 3.
407 He 6 vp. 1997 s. 174-175; Lappfi - Seppäflä - Ojafla 2009 s. 510-515; Lappfi - Seppäflä 2009 
s. 863-866.



167

toteutunut. Onko edeflflä kerrottu päämäärä toteutunut, vafi onko se oflflut vafin ifasa-
dfiargumenttfi, jonka suojassa kvaflfifiofintfiperusteet on tosfiasfiassa flaadfittu seflflafisfik-
sfi, että ne käytännössä harvofin toteutuvat, efikä nfifiden perusteeflfla pystytä törkefitä 
ja tavaflflfisfia tekomuotoja erottamaan tofisfistaan. Määräflflfisestfi törkefitä rafiskauksfia 
on  hovfiofikeusmaterfiaaflfissa  vuosfiflta  1998-2005  vähän,  30  tapausta,  RL  20:1:n 
mukafisfia rafiskauksfia sen sfijaan yflfi 150.

5.3.2.2. Kvaflfifiofintfiperusteet ofikeuskäytännössä

Törkeä  rafiskaus  on  hovfiofikeuskäytännössä  harvfinafinen  rfikos.  Kafikkfiaan  tähän 
työhön kerätyssä materfiaaflfissa tapauksfia oflfi vuosfiflta 1998-2004/5 30 kpfl. Pfienfissä 
hovfiofikeuksfissa oflfi vafin muutamfia tapauksfia: Itä-Suomen hovfiofikeudessa 5, Kou-
voflan hovfiofikeudessa 4, Vaasan hovfiofikeudessa 2 ja Rovanfiemen hovfiofikeudessa 
1. Yfleensä hovfiofikeudet oflfivat vfifitanneet afinoastaan yflefisestfi törkeän rafiskauksen 
1 momenttfifin, mutta jofissakfin tapauksfissa oflfi myös mafinfittu yksfittäfinen kvaflfifi-
ofintfiperuste, jota oflfi soveflflettu.
Kuten  RL  20:1:n  rafiskaustapauksfissa  myös  törkeän  rafiskauksen  tunnusmer-

kfistöä soveflflettaessa usefin oflfi kysymys teräaseeflfla tafi muuflfla hengenvaaraflflfiseflfla 
väflfineeflflä uhkaamfisesta. Aseena oflfi esfimerkfiksfi puukko, fifleerausvefitsfi, sahaflafi-
tafinen vefitsfi, jaflkajousfi ja sähköfiskuflafite.408 Samofin kufin RL 20:1 rafiskaussään-
nöstäkfin soveflflettaessa asefiden käyttöön flfifittyfi tappamfiseflfla ja vahfingofittamfiseflfla 
uhkaamfista,  kuten  eräässä  tapauksessa,  jossa  tekfijä  uhkasfi  puhkoa  uhrfiflta  puu-
koflfla sfiflmät ja tappaa tämän, jos hän kertofisfi tapauksesta mufiflfle. Uhreja on myös 
hakattu tajuttomaksfi ja tukahdutettu tyynyflflä sekä kahflfittu käsfiraudofiflfla. Jofissa-
kfin tapauksfissa kysymys oflfi kfidutustyyppfisestä tfiflanteesta, yhdessä tapauksessa 
hakkaamfisen  johtaessa  uhrfin  kuoflemaan.409  Usefimmfiten  tekotapa  oflfi  sfiten  oflflut 
seflflafinen, että useat kvaflfifiofintfiperusteet täyttyfivät.
Suomessa suuren joukon tekemfiä joukkorafiskauksfia esfifintyy vähän, mutta sefl-

flafisfia  tapauksfia,  jofissa  on  kaksfi  tekfijää  flöytyy  useampfia.  Jofissakfin  tapauksfissa 
tuomfiofistufimet ovatkfin vfifitanneet RL 20:2.1, 2 kohtaan eflfi sfifihen, että rfikoksen 
tekfijöfitä on usefita. Muutamfissa tapauksfissa uhrfi on ensfin juotettu tafi huumattu ja 
sen jäflkeen tekfijöfiden tofimesta rafiskattu, mutta yhdessä tapauksessa uhrfin kfimp-
puun hyökättfifin kaduflfla ja hänet oflfi pakotettu tekfijöfiden mukaan hfiuksfista repfi-
mäflflä ja vefistä kurkuflfla pfitämäflflä.410

Muutamassa  tapauksessa  on  nfimenomaan  perusteflufissa  kfifinnfitetty  huomfiota 
sfifihen, että rfikokseflfla on afiheutettu erfityfisen tuntuvaa henkfistä tafi ruumfififlflfista kär-
sfimystä (RL 20:2.1, 3-k). Täflflöfin on vfifitattu esfimerkfiksfi väkfivaflflan karkeuteen, 
vapaudenrfifiston kestoon ja kauhun ja kuoflemanpeflon hetkfifin, jofita uhrfi on joutu-
nut kokemaan. Joskus on fluetefltu myös tekotfiflanteet ja flafinkohdat ja flausuttu, ettefi 
seflflafisfia sefikkoja ofle fiflmennyt, jotka puhufisfivat törkeää tekomuotoa vastaan.411

408 Esfim. Tauflukko 6 tapaus 1, 2, 3, 7, 10, 13, 22 ja 23.
409 Esfim. Tauflukko 6 tapaus 8, 17 ja 20.
410 Ks. Tauflukko 6 tapaus 6, 24 ja 15. - Ks myös KKO 2001:62.
411 Esfim. Tauflukko 6 tapaus 8 ja 20.
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Tuomfiofistufimet yfleensä vfifittaavat RL 20:2:n kokonafisarvfiokflausuuflfifin, jonka 
mukaan rafiskauksen on myös kokonafisuudessaan arvosteflflen ofltava törkeä, jotta 
flafinkohtaa vofisfi sovefltaa. Kokonafisarvosteflu käsfitteenä on epämääräfinen. Tfiflan-
netta heflpottaa hfieman se, että rafiskauksen ja törkeän rafiskauksen rangafistusas-
tefikot ovat osfittafin pääflflekkäfiset. Tekoja tarkastefltaessa heflpostfi kufitenkfin havafit-
see, että tekotapahtumat rafiskauksessa ja törkeässä rafiskauksessa ovat usefin hyvfin 
samantyyppfisfiä ja jofissakfin tapauksfissa rafiskauksfiksfi arvfiofidut teot oflfisfivat yhtä 
hyvfin vofineet tuflfla tuomfitufiksfi törkefinä rafiskauksfina. Tässä mfieflessä RL 20:2:n 
kvaflfifiofintfiperusteet tofimfivat huonostfi. Nfifitä efi ofle iformuflofitu rafiskausrfikoksfifin 
sopfivfiksfi.
Törkefissä  rafiskauksfissa  on  harvofin  oflflut  kysymyksessä  peflkästään  rafiskaus, 

vaan usefin on tuomfittu myös jostafin muusta rfikoksesta kuten flapsen seksuaaflfises-
ta hyväksfikäytöstä, pahofinpfiteflystä, kotfirauhan rfikkomfisesta tafi näfiden rfikosten 
törkefistä tekomuodofista. Usefin kysymyksessä on oflflut myös tapaus, jossa tuomfit-
tu on syyflflfistynyt useaan rafiskaukseen tafi törkeään rafiskaukseen. Vafin aflfle puo-
flessa hovfiofikeuksfissa käsfiteflflyfistä tapauksfista oflfi kysymyksessä afinoastaan yksfi 
törkeä rafiskaus efikä mfitään mufita rfikoksfia.
Tuomfitufissa rangafistuksfissa on kufitenkfin meflko huomattava ero rfifippuen sfifitä, 

onko  soveflflettu  rafiskauksen  vafi  törkeän  rafiskauksen  tunnusmerkfistöä. Törkeäs-
sä rafiskauksessahan mfinfimfi on 2 v vankeutta. Suurfin osa törkefistä rafiskauksfista 
tuomfittuja rangafistuksfia on 2-4 v vankeutta, mutta tätäkfin korkeampfia rangafistuk-
sfia esfifintyy. Rangafistustaso rafiskaamfisessa tappamfiseflfla uhkaamfiseflfla on 2-2,5 v 
vankeutta ja puukoflfla uhkaamfiseflfla yfleensä aflfle 2 v. Rafiskauksen yrfityksestä ja 
avunannosta on yfleensä tuomfittu ehdoflflfinen vankeusrangafistus. 
Ero-  ja  avfioflfifittotfiflanteet  ovat  fluku  sfinänsä.  Teot  ovat  väkfivafltafisuudessaan 

saattaneet oflfla erfittäfin törkefitäkfin ja pfienfiä flapsfia on vofinut oflfla fläsnä. Jofissakfin 
tapauksfissa syyttäjä ja teon uhrfi on kufitenkfin esfittänyt ehdoflflfisen rangafistuksen 
rfifittävän.412  Tekotfiflanteet  vafihteflevat  samofin  myös  rangafistukset  ehdoflflfisfista  ja 
yhdyskuntapaflveflufista usefiden vuosfien vankeusrangafistuksfifin. Jofissakfin tapauk-
sfissa tuomfiofistufimet fiflmefisestfi yhä näkevät erotfiflanteet ja avfioflfifiton flfieventävä-
nä perusteena vuoden 1971 flafin perusteflufiden tapaan, vafikka vuoden 1998 flafin 
perusteflufissa nfimenomafisestfi sanotaankfin, että tekfijän ja nafisen väflfistä suhdetta 
seflflafisenaan efi vofida pfitää flfieventävänä perusteena, efikä avfioflfifitto tafi muu pysy-
vä  parfisuhde  tafikka  väkfisfinmakaamfista  edefltänyt  seurusteflu  pofista  tafi  vähennä 
osapuoflten seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta, “joten täflflafiset sefikat efivät osofita 
seksuaaflfisen fitsemääräämfisofikeuden floukkaamfisen vähäfisyyttä.”413

5.3.3. Pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen (RL 20:3)

Rafiskauksen flfievfimmäksfi muodoksfi vuonna 1988 säädettfifin pakottamfinen suku-
puoflfiyhteyteen. Lfievyyteen flakfitekstfin mukaan vafikuttaa väkfivaflflan tafi uhan vä-

412 Ks. Tauflukko 5 tapaus 13, 39, 41, 59, 100 ja 121.
413 HE 6 vp. 1997 s. 164.
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häfisyys tafi muut rfikokseen flfifittyvät sefikat, jotka kokonafisuutena arvosteflflen saa-
vat  teon  flfieventävfien  asfianhaarojen  vaflflfitessa  tehdyksfi.  Haflflfituksen  esfityksessä 
väkfivaflflan määrä tässäkfin tapauksessa flfifitetään suoraan rafiskauksen törkeysastee-
seen. Tekfijän ja kohteen väflfistä suhdetta efi mafinfita yhtenä flfieventämfisperusteena, 
mutta hetfi perään huomautetaan, että esfimerkfiksfi tekfijän ja uhrfin väflfinen kanssa-
käymfinen yhdessä mufiden teko-oflosuhtefiden kanssa saattaa vafikuttaa sekä ran-
gafistuksen mfittaamfiseen että sen arvfiofimfiseen, onko tekoon soveflflettava 3 §:ää.414

Haflflfituksen esfityksessä vfifitataan myös mahdoflflfisestfi tapauksfifin flfifittyvfifin pofik-
keukseflflfisfifin oflosuhtefisfifin, mutta ofikeustapauksfista havafitsemme, että oflosuhteet 
efivät  sufinkaan  ofle  pofikkeukseflflfisfia  vaan  tapahtumat  usefin  flfifittyvät  ravfintoflafifl-
taan.415 Tekfijä ja uhrfi ovat esfimerkfiksfi tavanneet ravfintoflassa, jossa tekfijä on flu-
vannut vfiedä uhrfin kotfifin autoflfla, mutta matkaflfla ehdottanut tekfijän hoteflflfihuo-
neeseen  menoa,  johon  uhrfi  on  suostunut.  Tafi  ravfintoflafiflflan  jäflkeen  on  flähdetty 
tekfijän asunnoflfle katsomaan jääkfiekko-otteflua tafi ravfintoflasta on flähdetty jatkofifl-
fle esfimfiehen kotfifin tafi asfianosafiset ovat keskusteflfleet ravfintoflassa ja uhrfin flähdet-
tyä sfiefltä pofis, tekfijä on yhtäkkfiä fiflmestynyt kaduflfla hänen vfiereensä.
Kafikfissa  hovfiofikeuksfissa  tuomfitufissa  tapauksfissa  uhrfi  on  seflvästfi  suusanaflflfi-

sestfi  ja  muuten  fiflmafissut,  ettefi  hän  haflua  seksfiä  tekfijän  kanssa. Afinoastaan  yh-
dessä  tapauksessa  tuomfiofistufin  totesfi,  että  tekfijä  on  mahdoflflfisestfi  fluuflflut  uhrfin 
oflevan suostuvafinen seksfifin hoteflflfihuoneeseen mentäessä, mutta tässäkfin tapauk-
sessa hänen on tuflflut ymmärtää uhrfin käyttäytymfisestä ennen yhdyntää, ettefi tämä 
sfifihen  ofle  suostunut.  Tuomfio-fistufimet  ovat  perusteflfleet  RL  20:3:n  sovefltamfista 
säännönmukafisestfi käytetyn väkfivaflflan vähäfisyydeflflä. Oflosuhtefita efi perusteflufis-
sa suoraan mafinfita, mutta ne yfleensä ovat oflfleet tfiflantefita, jossa tekfijä ja uhrfi ovat 
joko  ravfintoflassa  tutustuneet  tafi  tunteneet  tofisensa  afikafisemmfin.  Pofikkeuksena 
on yksfi tapaus, jossa tekfijä oflfi tunkeutunut nafisten WC:hen ja yrfittänyt pakottaa 
sfieflflä oflfleen nafisen suuseksfifin.416

Kafikfissa  käsfiteflflyfissä  hovfiofikeustapauksfissa  rangafistukseksfi  oflfi  tuomfittu  eh-
doflflfista vankeutta. Kafikkfi tapaukset perustufivat myös pakottamfiseen eflfi uhrfia oflfi 
tartuttu esfimerkfiksfi käsfistä kfifinnfi. RL 20:3.2:n tunnusmerkfistössä mafinfitaan myös 
mahdoflflfisuus uhkaukseflfla pakottaa tofinen sukupuoflfiyhteyteen. Erfiflafisfia uhkauk-
sfia  esfifintyfi  pafljon  rafiskauksen  ja  törkeän  rafiskauksen  ofikeustapauksfissa,  mutta 
uhkaus ns. flfievän rafiskauksen yhteydessä on jäänyt flähfinnä akateemfiseksfi kysy-
mykseksfi.417

414 Ibfid. s. 175.
415 Esfim. Tauflukko 7 tapaus 1, 2, 7 ja 9.
416 Tauflukko 7 tapaus 5.
417 Haflflfituksen esfityksessä vuonna 1997 korostettfifin sfitä, että uhan on ofltava todeflflfinen sfiten, 
että se on omfiaan saattamaan uhatun tafipumaan sukupuoflfiyhteyteen. Esfimerkkfinä mafinfittfifin uhkaa-
mfinen rfikoksen pafljastamfiseflfla esfimerkfiksfi avfiopuoflfisoflfle tafi työnantajaflfle. Uhkaamfinen avfioeroflfla 
tafi suhteen katkafisemfiseflfla efi sen sfijaan oflfisfi säännöksessä tarkofitettua pakottamfista. Matfikkafla jat-
kofi pohdfintaa ja katsofi, että vafikka uhkaus ottaa avfioero tafi katkafista muu parfisuhde efi kävfisfikään 
uhkauksesta, seflflafisena vofisfi oflfla tofisen syrjähypyn pafljastamfinen. Matfikkafla mafinfitsee esfimerkkfinä 
myös uhkauksen poflttaa tofisen kesämökkfi tafi vahfingofittaa jonkun autoa. - HE 6 vp. 1997 s. 175-
176; Matfikkafla 2006 s. 151-152.
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6. KANSAINVÄLINEN OIKEUS JA EUROOPAN IHMISOIKEUSTUO-
MIOISTUIN RAISKAUSTUNNUSMERKISTÖN UUDISTAJINA

Suomessa rafiskaustunnusmerkfistö uusfittfifin vfifimeksfi vuonna 1998, efivätkä sfifinä 
näy  vfieflä  vfifime  vuosfituhannen  floppupuoflen  muutossuunnat.  1990-fluvuflta  aflka-
en  tapahtunut  kansafinväflfisen  ofikeuden  vafikuttavuuden  kasvu  näkyy  nfifinkfin  yfl-
flättäväflflä aflueeflfla kufin rafiskausrfikoksfissa erfittäfin seflvästfi. Aflkusysäyksenä ovat 
oflfleet 1990-fluvun soift-flaw -säännökset, kuten YK:n Juflfistus nafisfifin kohdfistuvan 
väkfivaflflan  pofistamfiseksfi  vuodeflta  1993  ja  Pekfingfin  juflfistus  vuodeflta  1995  tofi-
mfintaohjeflmfineen.418 Myös Euroopan neuvosto on 2000-fluvuflfla antanut useam-
pfia suosfituksfia ja Euroopan unfionfi dfirektfifivejä, jotka ovat vafikuttaneet rfikoksen 
uhrfin asemaan parantavastfi.419 Myös vuonna 2000 uusfitun Suomen perustusflafin 
fihmfisarvoa koskevfista flafinkohdfista on tuflflut yhä enemmän eflävää ofikeutta. Pe-
rustusflafinhan mukaan vafltfiosääntö turvaa fihmfisarvon floukkaamattomuuden (1:2), 
säätää ofikeudesta eflämään ja henkfiflökohtafiseen vapauteen, koskemattomuuteen 
ja turvaflflfisuuteen (7:1), efikä perustusflafin mukaan ketään saa tuomfita kuoflemaan, 
kfiduttaa efikä muutenkaan kohdeflfla fihmfisarvoa floukkaavastfi (7:2).
Kansafinväflfinen ofikeus ja Euroopan fihmfisofikeussopfimus efi ofle tyytynyt afino-

astaan  normfitasoflfla  toteamaan  nykyfistä  tfiflannetta,  vaan  ne  ovat  avofimen  arvo-
sfidonnafisestfi  pyrkfineet  parantamaan  rafiskauksen  uhrfin  asemaa  ja  kehfittämään 
rafiskauksen  tunnusmerkfistöä  uuteen  suuntaan.  Erfityfisen  tärkeänä  Euroopan  fih-
mfisofikeustuomfiofistufin on pfitänyt asentefiden muutosta, jonka tuflfisfi näkyä syyttä-
jfien, poflfifisfin ja tuomarefiden tofimfinnassa. 

6.1. Rafiskauksen iformuflofitumfinen kansafinväflfisessä ofikeudessa

6.1.1. Rafiskaus kansafinväflfisenä rfikoksena

Rafiskausrfikoksfiflfla on kansafinväflfinen fluonne sfitä kautta, että ne ovat kansafinväflfis-
ten fihmfisofikeussopfimusten vastafisfia tekoja. Kuten monfi muukfin kansafinväflfisen 
ofikeuden  kysymys,  rafiskauksenkfin  poflku  fihmfisofikeusrfikokseksfi  on  aflkanut  so-
dankäyntfiä koskevfista säännöksfistä.
Rafiskausta  on  käytetty  yhtenä  sodankäynnfin  kefinona  ja  vastustajfien  nujerta-

mfisen väflfineenä sodfissa kautta afikojen, kuten edeflflä on kerrottu. Se on oflflut osa 
sotastrategfiaa ja omfien joukkojen paflkfitsemfista. Afikafisemmfin täflflafinen tofimfinta 
hfifljafisestfi  hyväksyttfifin  ja  nähtfifin  fluonnoflflfisena  osana  sodankäyntfiä.420  Humanfi-
taarfisen  ofikeuden  tarkofituksena  on  kufitenkfin  oflflut  flfieventää  sodan  kärsfimyksfiä 

418 Decflaratfion on the Eflfimfinatfion oif Vfioflence Agafinst Women. UNGA Res. 48/104 1993, 
Pekfingfin juflfistus ja tofimfintaohjeflma. UM juflkafisuja 1996:6. - Pekfingfin juflfistus hyväksyttfifin nefljän-
nessä nafisten asemaa käsfitteflevässä maafiflmankoniferenssfissa Pekfingfissä vuonna 1995.
419 Esfim. Euroopan unfionfin dfirektfifivfi 2004/80/EY: Rfikoksen uhrefiflfle maksettavfista korvauk-
sfista ja Euroopan unfionfin pufitepäätös 2001/220/YOS: Rfikoksen uhrfin asemasta rfikosofikeudenkäyn-
tfimenetteflyssä.
420 Chfinkfin 1994 s. 328-329; Askofla 2000 s. 45-58.
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etenkfin  sfivfififlfiväestön  osaflta.  Varhafisfimpfia  rafiskauksen  sotatfiflantefissa  kfiefltävfiä 
säännöksfiä  on Yhdysvafltafin  sfisäflflfissodassa  vuonna  1863  annettu  sodankäynnfin 
ohjesääntö Lfieber Code. Tämän presfidenttfi Lfincoflnfin vahvfistaman ohjesäännön 
44 artfikflassa kfieflfletään kuoflemanrangafistuksen uhaflfla mfieflfivafltafinen väkfivaflta ja 
tuhoamfinen mfiehfitetyflflä aflueeflfla. Rafiskaus mafinfitaan erfikseen kfieflflettyjen teko-
jen fluetteflossa.421

Lfieber Code koskfi afinoastaan amerfikkaflafisfia sotfiflafita ja oflfi tarkofitettu turvaa-
maan  rauhaflflfiset  oflot  mfiehfitysafluefiflfla.  Kansafinväflfiseflflä  tasoflfla  varhafisena  rafis-
kauksen kfiefltona vofidaan pfitää vuoden 1907 Haagfin sopfimusta, jonka maasodan 
flakeja ja tapoja koskevan ohjesäännön 46 artfikflassa veflvofitetaan mm. kunnfiofitta-
maan perheen kunnfiaa ja ofikeuksfia. Tässä vafiheessa rafiskauksen nähtfifin yfleen-
säkfin enemmän floukkaavan kunnfiaa kufin oflevan törkeä väkfivafltarfikos.422 Myös-
kään tofisen  maafiflmansodan jäflkefisten sotarfikostuomfiofistufinten perussäännöfissä 
rafiskausta  efi  mafinfittu  omana  rfikoksenaan. Vuonna  1945  perustetun  Nürnbergfin 
ja seuraavana vuonna perustetun Tokfion tuomfiofistufimen tofimfivafltaan kuuflufivat 
kufitenkfin rfikokset fihmfisyyttä vastaan. Rafiskausta efi mafinfittu Nürnbergfin tuomfio-
fistufimen perussäännön 6 artfikflassa, jossa fluetefltfifin törkeät sotarfikokset.423 Sen sfi-
jaan Tokfion trfibunaaflfissa rafiskaukset otettfifin esfiflfle ja ne mafinfittfifin sekä syyttefissä 
että tuomfiofissa mm. Geneven sopfimusten vastafisfina tekofina.424

Tofisen maafiflmansodan jäflkeen tfiflanne rafiskausrfikosten kohdaflta kansafinväflfi-
sessä ofikeudessa oflfi sfifis seflflafinen, että nfifiden asema fihmfisofikeusfloukkauksfina oflfi 
rfifippuvafinen nfifiden sfijofittumfisesta tuflkfinnaflfla kansafinväflfisfifin sopfimuksfifin. Rafis-
kausta efi nfimenomafisestfi mafinfittu esfimerkfiksfi vuonna 1949 soflmfitufissa Geneven 
sopfimusten törkefitä rfikoksfia koskevfissa säännöksfissä. Sen sfijaan rafiskaus mafinfit-
tfifin erfikseen yhtenä esfimerkkfinä fihmfisyyttä vastaan tehdyfistä rfikoksfista Controfl 
Councfifl Law No. 10:ssä, joka vuonna 1945 säädettfifin flfifittoutunefiden aflofitteesta 
soveflflettavaksfi nfifiden vaflvomfiflfla afluefiflfla Saksassa. IV Geneven sopfimuksessa on 
jo kufitenkfin seflkeämpfi seksuaaflfisen väkfivaflflan kfieflto, kun sopfimuksen mukaan 

421 Lfieber Code tafi Lfieber Instructfion safi nfimensä flaatfijansa proifessorfi Francfis Lfieberfin mu-
kaan. Myöhemmfin säännöstöä käytettfifin maflflfina esfimerkfiksfi Haagfin maasotaa koskevfissa sopfimuk-
sfissa. Rafiskauskfieflflon sfisäfltävä 44 artfikfla kuuflufi seuraavastfi: Aflfl wanton vfioflence commfitted agafinst 
persons fin the finvaded country, aflfl destructfion oif property not commanded by the authorfized oifficer, 
aflfl robbery, aflfl pfiflflage or sackfing, even aifter takfing a pflace by mafin iforce, aflfl rape, woundfing, mafi-
mfing, or kfiflflfing oif such finhabfitants, are prohfibfited under the penaflty oif death, or such other severe 
punfishment as may seem adequate ifor the gravfity oif the oififence. A sofldfier, oifficer or prfivate, fin the 
act oif commfittfing such vfioflence, and dfisobeyfing a superfior, orderfing hfim to abstafin ifrom fit, may be 
flawifuflfly kfiflfled on the spot by such superfior.
422 Kfimpfimäkfi 2006 s. 115.
423 Onkfin sanottu, että täsmäflflfisen säädöksen puuttumfinen johtfi sfifihen, että tofisessa maafifl-
mansodassa joukkorafiskausten kohtefiksfi joutunefiden nafisten fihmfisarvo ja fihmfisofikeudet mfitätöfityfi-
vät täydeflflfisestfi sodanjäflkefisessä Nürnbergfin ofikeudenkäynnfissä. - Chfinkfin 1994 s. 331; Bassfiounfi 
1992 s. 16-18.
424 Nanjfingfin verfiflöyflystä tuflfi kufluneeksfi 70 vuotta jouflukuussa 2007. On arvfiofitu, että sfieflflä 
tapahtufi  jopa  20  000  rafiskausta  ensfimmäfisten  mfiehfityskuukausfien  afikana.  Kfifina  juflkfistfi  vuonna 
2007 13 000 nfimen flfistan Nanjfingfin uhrefista, jofiden joukossa oflfi pafljon nafisfia ja flapsfia. - Sfiflver 
2008 s. 29.
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“Nafiset  ovat  erfityfisestfi  suojatut  kafikfiflta  hefidän  kunnfiansa  floukkauksfiflta  ja  var-
sfinkfin  rafiskaukseflta,  prostfituutfioon  pakottamfiseflta  ja  kafikfiflta  hefidän  sfiveytensä 
floukkauksfiflta”. Myös vuonna 1977 soflmfitun Geneven yflefissopfimuksen flfisäpöy-
täkfirjan  mukaan  kfieflflettyjä  ovat  henkfiflökohtafisen  arvokkuuden  floukkaamfinen, 
erfityfisestfi  nöyryyttävä  ja  aflentava  kohteflu,  väkfisfinmakaamfinen,  prostfituutfioon 
pakottamfinen ja kafikenflafinen sfiveeflflfisyyteen kohdfistuva väkfivaflta.425

Geneven sopfimusten hefikkoutena rafiskausten ja muun seksuaaflfisen väkfivaflflan 
säänteflyn kannaflta on pfidetty juurfi sfitä, ettefi näfitä tekoja koskevfia nfimenomafisfia 
kfiefltoja ofle otettu sopfimusten törkefitä rfikoksfia (grave breaches) koskevfifin sään-
nöksfifin. Törkefimpfien tekojen suhteen vafltfiofiflfle on asetettu erfityfisfiä tekojen krfi-
mfinaflfisofintfifin  ja  kansaflflfiseen  tofimfivaflflan  käyttöön  flfifittyvfiä  veflvofittefita.  Vafikka 
rafiskausta efi erfikseen ofle mafinfittu törkefiden rfikosten fluetteflossa, vofivat ne afinakfin 
jofissakfin tapauksfissa kufitenkfin tuflfla törkefitä rfikoksfia koskevfien veflvofittefiden pfifi-
rfifin tuflkfinnan kautta. Törkefiksfi rfikoksfiksfi määrfitefltyjen tekomuotojen vofi nfimfit-
täfin katsoa kattavan myös seksuaaflfiseen väkfivafltaan flfifittyvfiä tekoja, kuten Mfinna 
Kfimpfimäkfi  mafinfitsee.  Täflflafisfia  tekomuotoja  ovat  esfimerkfiksfi  kfidutus,  epäfinhfi-
mfiflflfinen kohteflu ja tahaflflfinen suuren kärsfimyksen afiheuttamfinen sekä törkeä ruu-
mfififlflfiseen koskemattomuuteen tafi terveyteen kohdfistuva floukkaus.426

6.1.2. Entfisen Jugosflavfian ja Ruandan trfibunaaflfien tuomfiot

Entfisen Jugosflavfian ja Ruandan trfibunaaflfien perussäännöfissä rafiskaus mafinfitaan 
rfikoksena fihmfisyyttä vastaan.427 Tofisfin kufin Nürnbergfin ja Tokfion ofikeudenkäyn-
nefissä, rafiskaus on sfifis seflkeästfi erfikseen mafinfittu tuomfiofistufinten perussäännöfis-
sä.  Lfisäksfi  fluetteflofissa  mafinfitaan  muut  epäfinhfimfiflflfiset  teot,  jofiden  nojaflfla  muu 
seksuaaflfinen väkfivaflta vofi tuflfla tuomfiofistufimen tofimfivaflflan pfifirfifin. Ruandan rfi-
koksfia käsfitteflevän tuomfiofistufimen perussäännön 4 artfikflassa rafiskaus on mafinfit-
tu myös sotarfikoksena. Rafiskaus vofi sfiten oflfla pafitsfi rfikos fihmfisyyttä vastaan ja 
sotarfikos myös joukkotuhontaa tafi kfidutusta.428

425 Jo I ja II Geneven sopfimuksfissa veflvofitetaan kohteflemaan nafisfia “hefidän sukupuoflensa 
mukafiseflfla huomaavafisuudeflfla”. Sotavankfien kohtafloa koskevassa III Geneven sopfimuksessa ko-
rostetaan flfisäksfi sotavankfien ofikeutta vaatfia kunnfiansa pfitämfistä floukkaamattomana. Samaflfla kfiefl-
fletään myös sotavankfien käyttämfinen nöyryyttävfifin töfihfin. - SopS 8/1955, art. 12, 14 ja 52.
426 Kfimpfimäkfi 2006 s. 117.
427 http://www.  ohchr.org/engflfish/flaw/fitr.htm:  Statute  oif  the  Internatfionafl  Trfibunafl  ifor  the 
Prosecutfion oif Persons Responsfibfle ifor Serfious Vfioflatfions oif Internatfionafl Humanfitarfian Law Com-
mfitted fin the Terrfitory oif the Former Yugosflavfia sfince 1991(Internatfionafl Trfibunafl ifor the Former 
Yugosflavfia). Statute oif the Internatfionafl Crfimfinafl Trfibunafl ifor the Prosecutfion oif Persons Respon-
sfibfle ifor Genocfide and Other Serfious Vfioflatfions oif Internatfionafl Humanfitarfian Law Commfitted fin 
the Terrfitory oif Rwanda and Rwandan Cfitfizens Responsfibfle ifor Genocfide and Other Such Vfioflatfions 
Commfitted fin the Terrfitory oif Nefighbourfing States, between 1 January 1994 and 31 December 1994.
428 Kfimpfimäkfi 2006 s. 119-121. Rafiskaus vofi tofisfin sanoen tuflfla syytetyksfi sekä kansaflflfisen 
flafin mukaan rafiskauksena että kansafinväflfisen ofikeuden vastafisena rfikoksena kansanmurhana tafi rfi-
koksena fihmfisyyttä vastaan. Tämä on mahdoflflfista sfiflflofinkfin, kun kysymys on samasta teosta, koska 
kansafinväflfisen rfikoksen tunnusmerkfistöt vofivat oflfla erfiflafisfia kufin kansaflflfisessa ofikeudessa ja nfifissä 
saatetaan vaatfia erfiflafista näyttöä. - Kosovo backgrounder: Sexuafl Vfioflence as Internatfionafl Crfime.
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Syyttäjät  flähtfivätkfin  flaajastfi  syyttämään  rafiskauksesta  rfikoksena  fihmfisyyttä 
vastaan. Jotta fihmfisyyttä vastaan tehdyn rfikoksen tunnusmerkfistö täyttyfisfi, teon 
taustaflfla  täytyy  oflfla  flaajamfittafinen  ja  järjesteflmäflflfinen  sfivfififlfiväestöön  kohdfistu-
va rfikos, joka on tehty aseeflflfisen seflkkauksen yhteydessä. Jugosflavfian ofikeuden-
käynnefissä  syytettfifin  mm.  Dusko  Tadficfia  rafiskauksesta  sotarfikoksena  ja  rfikok-
sesta  fihmfisyyttä  vastaan,  Furundzfijaa  osaflflfisuudesta  sotarfikokseen,  mfiehfiä  ns. 
“Čeflebfićfi Camp” - jutussa kfidutuksesta ja Nfikoflficfia nafisvankfien rafiskaamfisesta 
rfikoksena fihmfisyyttä vastaan. Osa syyttefistä hyflättfifin, kuten Furundzfijaa koskeva 
syyte osaflflfisuudesta sotarfikokseen jutussa, jossa hän hyväksyfi aflafistensa suorfitta-
mat rafiskaukset. Hänet tuomfittfifin sen sfijaan kfidutuksesta.429

Sekä Jugosflavfian että Ruandan kansafinväflfiset sotarfikostuomfiofistufimet antofivat 
kumpfikfin tahofiflflaan merkfittävfiä tuomfiofita, jofissa yksfityfiskohtafisestfi anaflysofitfifin 
rafiskauksen tunnusmerkfistöä ja seflkeästfi sanottfifin, mfitä käsfitefltävfinä oflevfissa ta-
pauksfissa on pfidettävä rafiskauksena. Entfisen Jugosflavfian trfibunaaflfi (ICTY) ver-
tafiflfi Furundzfija -tapauksessa erfi mafiden kansaflflfisfia rafiskaustunnusmerkfistöjä ja 
rangafistusastefikkoja.  Rangafistusastefikot  vafihteflfivat  mafittafin,  mutta  meflko  yflefi-
nen maksfimfirangafistus rafiskauksesta oflfi eflfinkautfinen vankeus. Tuomfiofistufin tote-
sfi myös, että kansaflflfisfiflfla tasofiflfla rafiskauksen määrfiteflmä on oflflut flaajentumassa 
ja seksuaaflfiseen väkfivafltaan suhtaudutaan yhä tfiukemmfin. Rafiskauksen tunnus-
merkfistön mukafinen sukupuoflfiyhteys on määrfiteflty erfi mafiden flafinsäädännöfissä 
erfi tavofin. Tofisfinaan se tarkofittaa vafin mfiehen tunkeutumfista sukupuoflfieflfimeflflä 
nafisen  sukupuoflfieflfimeen.  Usefimmfissa  mafissa  rafiskauksen  määrfiteflmän  mukafi-
sestfi tunkeutumfinen vofi oflfla myös oraaflfi- tafi anaaflfiyhdyntää tafi tapahtua esfineefl-
flä. Yhtefistä erfi mafiden flafinsäädännöfiflfle on kufitenkfin se, että rafiskaukseen sfisäfltyy 
väkfivafltaa, pakottamfista, uhkaa tafi se joka tapauksessa on tehty vastofin henkfiflön 
suostumusta. Jos uhrfi on saatettu puoflustuskyvyttömään tfiflaan, ifyysfisen väkfivafl-
flan käyttö fitse rafiskaustfiflanteessa efi ofle tunnusmerkfistön kannaflta oflennafista.430

Furundzfija -tapauksessa tuomfiofistufin määrfitteflfi rafiskauksen teossa käytettyjen 
ja teon kohteena oflflefiden ruumfifinosfien kautta seuraavastfi:431 “(fi) the sexuafl penet-
ratfion, however sflfight: (a) oif the vagfina or anus oif the vfictfim by the penfis oif the 
perpetrator or any other object used by the perpetrator; or (b) oif the mouth oif the 
vfictfim by the penfis oif the perpetrator; (fifi) by coercfion or iforce or threat oif iforce 
agafinst the vfictfim or a thfird person.
Entfisen Jugosflavfian trfibunaaflfi kufitenkfin muotofiflfi edeflflä kuvattua rafiskauksen 

määrfiteflmää uudeflfleen Foca -tapauksessa todeten, ettefi Furundzfija -tapauksessa 
omaksutun määrfiteflmän osa (fifi) kata kafikkfia nfifitä tfiflantefita, jofissa seksuaaflfiseen 
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/kos0510.htm.
429 Maaflfiskuuhun 1999 mennessä Jugosflavfian Trfibunaaflfi oflfi syyttänyt 27 henkfiflöä 130 yksfit-
täfisestä rfikoksesta, jotka sfisäflsfivät rafiskauksen tafi seksuaaflfisen väkfivaflflan. - Kosovo backgrounder: 
Sexuafl Vfioflence as Internatfionafl Crfime. http://www.hrw.org/back-groun-der/eca/kos0510.htm.
430 Erfi  mafiden  flafinsäädännössä  on  fluetefltu  tunnusmerkkejä,  jotka  kvaflfifiofivat  rafiskauksen 
törkeäksfi. Täflflafisfia ovat rafiskaukseflfla afiheutettu uhrfin kuoflema, joukkorafiskaukset, uhrfin oflemfinen 
nuorfi tafi flapsfi tafi uhrfiflfle afiheutetut suuret henkfiset tafi ifyysfiset kärsfimykset. - ICTY, Furundzfija IT - 
95 - 17/1 - T Judgement 10.12.1998 para 1980-1986; - Ks. Nybondas 2001 s. 68-91.
431 Ibfid.
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tunkeutumfiseen efi ofle oflflut suostumusta tafi vapaaehtofisuutta. Tuomfiofistufin muo-
tofiflfikfin nyt 3 vuotta Furundzfija -tuomfion jäflkeen kysefisen kohdan uudeflfleen vfifi-
taten pakottamfisen sfijasta suostumuksen puutteeseen.432

Ruandan kansanmurhfien yhteydessä rafiskaus todettfifin ensfi kertaa myös jouk-
kotuhonnan väflfineeksfi. Tapaukset vafihteflfivat hakkaamfisesta ja sfiflpomfisesta rafis-
kattujen  nafisten  tappamfiseen  ja  murhaamfiseen.  Tuomfiofistufin  totesfi  rafiskaukset 
sekä  systemaattfisfiksfi  että  flaajuudefltaan  massfifivfisfiksfi.  Ruandan  trfibunaaflfi  totesfi 
myös, ettefi kansafinväflfisessä ofikeudessa tuoflflofin vfieflä oflflut yflefisestfi hyväksyttyä 
rafiskauksen määrfiteflmää ja flähtfi määrfitteflyssään sfifitä, että rafiskaus on aggressfion 
muoto, jonka keskefisfiä tekfijöfitä efi vofi määrfiteflflä mekaanfisfiflfla teon kohtefiden tafi 
ruumfifinosfien kuvauksfiflfla. Syyttäjä ja syytetyt yrfittfivät kufitenkfin määrfiteflflä pro-
sessfissa ifyysfisfin termefin sfitä, mfitä todfistajat tarkofittfivat rafiskaukseflfla. Tuomfiofis-
tufin totesfi, että hfistorfiaflflfisestfi määrfitefltynä kansaflflfisfissa flafinsäädännöfissä rafiskaus 
merkfitsee “non-consentuafl sexuafl fintercource”, joten erfi varfiaatfiot vofivat sfisäfltyä 
aktfifin. Tunkeutumfinen vofi tapahtua esfineeflflä ja/tafi käyttämäflflä ruumfifinaukkoja, 
jofita fluontafisestfi efi pfidetä seksuaaflfisfina. Tuomfiofistufin vfifittaa tässä yhteydessä to-
dfistajanflausuntoon, jossa kuoflevan nafisen vagfinaan oflfi työnnetty puupafla. Ruan-
dan  trfibunaaflfi  flähtfikfin  sfifitä,  että  rafiskaus  on  aggressfion  muoto,  jonka  keskefisfiä 
tunnusmerkkejä efi vofi mekaanfisestfi kuvata kohtefiflfla tafi ruumfifinosfiflfla. Tuomfiofis-
tufin myös totesfi, mfiten tuskaflflfista ja vastenmfieflfistä todfistajfien oflfi puhua fintfifimefis-
tä asfiofista ja kuvata seksuaaflfisen väkfivaflflan anatomfisfia yksfityfiskohtfia. Tässä yh-
teydessä tuomfiofistufin vfifittasfi kfidutuksen vastafiseen konventfioon, joka efi sekään 
fluetteflofi  tfiettyjä  tekoja  kfidutuksena,  vaan  keskfittyy  mfiefluummfin  raamfittamaan 
väkfivafltaa. Tätä yflefisempää flähestymfistapaa Ruandan trfibunaaflfi pfitfi hyödyflflfisenä 
kansafinväflfisessä ofikeudessa.
Ruandan  trfibunaaflfi  kuvasfi  rafiskausta  ifyysfistä  aktfia  flaajemmfin  seuraavastfi: 

kuten  kfidutusta  myös  rafiskausta  käytetään  henkfiflön  peflotteflemfiseen,  haflventa-
mfiseen,  nöyryyttämfiseen,  dfiskrfimfinofintfifin,  rankafisemfiseen,  kontroflflofimfiseen  ja 
tuhoamfiseen. Kuten kfidutus rafiskauskfin on henkfiflön fihmfisarvon floukkaamfista ja 
tosfiasfiassa konstfituofi kfidutuksen sfiflflofin, kun se tapahtuu juflkfisen vaflflan tofimesta 
tafi  sen  suostumukseflfla.  Trfibunaaflfi  määrfitteflfi  rafiskauksen  ifyysfiseksfi  hyökkäyk-
seksfi,  joflfla  on  seksuaaflfinen  fluonne  ja  joka  tapahtuu  kohteena  oflevan  henkfiflön 
kannaflta pakottavfissa oflosuhtefissa. Seksuaaflfisen väkfivaflflan trfibunaaflfi puoflestaan 
määrfitteflfi sfiten, että se efi ofle rajofittunut ifyysfiseen hyökkäykseen fihmfisen kehoa 
vastaan  ja  vofi  sfisäfltää  myös  tekoja  jotka  efivät  sfisäflflä  penetraatfiota  tafi  ifyysfistä 
kontaktfia.  Esfimerkfiksfi  pakottamfinen  rfifisuutumaan  ja  tekemään  aflastomana  erfi-
flafisfia vofimfistefluflfifikkefitä juflkfisestfi väkfijoukon edessä on seksuaaflfista väkfivafltaa. 
Trfibunaaflfi totesfi vfieflä, että seksuaaflfinen väkfivaflta efi väflttämättä edeflflytä pakotta-
vfia oflosuhtefita. Ja katsofi, että erfiflafiset pakon muodot, jotka afikaansaavat peflkoa ja 
epätofivoa, kuten uhkaukset, peflotteflu, kfirfistys ja muut muodot vofivat konstfituofida 

432 ICTY, Foca IT - 96 - 23 - T & IT - 96 - 23/1 - T Judgement 22.2.2001, para 437-438. - Ks. 
Suostumuksen puuttumfisesta seksuaaflfirfikoksfissa kansafinväflfisessä ofikeudessa. - Quénfivet 2005 s. 
18-34.
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pakon. Pakko vofi myös afiheutua tfietyfistä oflosuhtefista, kuten aseeflflfisesta konflfik-
tfista ja asevofimfien fläsnäoflosta.433

6.1.3. Kansafinväflfisen rfikostuomfiofistufimen perussääntö

Tofisfin kufin entfisen Jugosflavfian ja Ruandan ad hoc -rfikostuomfiofistufimet kansafin-
väflfinen rfikostuomfiofistufin on pysyvä ja sen tofimfivafltaan kuufluvat sen perustamfi-
sen  jäflkeen  tehdyt  rfikokset. Tuomfiofistufimeflfle  hyväksyttfifin  vuonna  1998  perus-
sääntö,  joka  tuflfi  vofimaan  vuonna  2002.434  Kansafinväflfisen  rfikostuomfiofistufimen 
perussääntöä flaadfittaessa otettfifin afiempfien trfibunaaflfien kokemukset, käytäntö ja 
normfisto  huomfioon.  Rafiskaus  ja  seksuaaflfinen  väkfivaflta  onkfin  mafinfittu  sekä  rfi-
koksena fihmfisyyttä vastaan että sotarfikoksena.435 Kun rafiskaus on nfimenomaan 
mafinfittu kansafinväflfisen rfikostuomfiofistufimen perussäännössä, sfitä efi ofle enää tar-
peen sovfittaa mufiden säännösten aflfle tuflkfinnan kautta. Sen sfijaan joukkotuhon-
nan määrfiteflmä on ad hoc -tuomfiofistufinten perussääntöjen tavofin otettu suoraan 
vuoden 1948 YK:n joukkotuhontaa koskevasta yflefissopfimuksesta, joten rafiskaus-
tekojen tuomfitsemfinen joukkotuhontana jää edeflfleen sen varaan, tuflkfitaanko esfi-
merkfiksfi sotfiflafiden sfivfififlfiväestöön kohdfistamfia joukkorafiskauksfia perussäännön 
6 artfikflan mukafisfiksfi teofiksfi.436

Kansafinväflfisen  rfikostuomfiofistufimen  tofimfivafltaan  kuufluvfien  rfikosten  tunnus-
merkkejä  efi  tarkemmfin  määrfiteflty  perussäännössä,  vaan  ne  sfisäfltyfivät  vuonna 
2002 flaadfittuun kansafinväflfisen rfikostuomfiofistufimen flfifiteasfiakfirjaan “Eflements oif 
Crfimes”. “Crfime agafinst humanfity oif rape” määrfiteflflään seuraavastfi:

433 Akayesy ICTR Judgement 2.9.1998, para 596-598, 686-688.
434 Rome  Statute  oif the  Internatfionafl  Crfimfinafl  Court.  -  http://www.un.org/ficc/part  2.  htm; 
Kansafinväflfisen rfikostuomfiofistufimen Rooman perussääntö. - SopS 56/2002.
435 Rafiskaus on mafinfittu ensfimmäfisenä seksuaaflfisen väkfivaflflan muotona perussäännön 7 ja 
8 artfikflofissa: Artficfle 7: Crfimes agafinst humanfity: 1. For the purpose oif thfis Statute, “crfime agafinst 
humanfity” means any oif the ifoflflowfing acts when commfitted as part oif a wfidespread or systema-
tfic attack dfirected agafinst any cfivfiflfian popuflatfion, wfith knowfledge oif the attack: (g) Rape, sexuafl 
sflavery, eniforced prostfitutfion, iforced pregnancy, eniforced sterfiflfizatfion, or any other iform oif sexuafl 
vfioflence oif comparabfle gravfity; Artficfle 8: War crfimes: 1. The Court shaflfl have jurfisdfictfion fin respect 
oif war crfimes fin partficuflar when commfitted as a part oif a pflan or poflficy or as part oif a flargescafle 
commfissfion oif such crfimes. 2. For the purpose oif thfis Statute, “war crfimes” means: (b) Other serfious 
vfioflatfions oif the flaws and customs appflficabfle fin finternatfionafl armed conflfict, wfithfin the estabflfished 
iframework oif finternatfionafl flaw, namefly, any oif the ifoflflowfing acts: (xxfifi) Commfittfing rape, sexuafl 
sflavery, eniforced prostfitutfion, iforced pregnancy, as defined fin artficfle 7, paragraph 2 (if), eniforced 
sterfiflfizatfion, or any other iform oif sexuafl vfioflence aflso constfitutfing a grave breach oif the Geneva 
Conventfions.
436 Kummankfin artfikflan 3 ja 4 kohdat pofikkeavat tofisfistaan, sfiflflä nfifissä määrfiteflflään ne tfiflan-
teet, joflflofin rafiskausta pfidetään rfikoksena fihmfisyyttä vastaan tafi sotarfikoksena, sekä tahaflflfisuuteen 
kuufluva tfietofisuus. Jotta kysymyksessä on rafiskaus fihmfisyyttä vastaan, teon on täytynyt tapahtua 
osana flaajaa systemaattfista hyökkäystä sfivfififlfiväestöä kohtaan tekfijän oflflessa tfietofinen sfifitä, että tofi-
mfinta on oflflut osa täflflafista operaatfiota. Rafiskaus sotarfikoksena puoflestaan edeflflyttää, että teko on 
tapahtunut ja on oflflut yhteydessä aseeflflfiseen konflfiktfifin ja tekfijä on tfiennyt näfistä oflosuhtefista.
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1. The perpetrator finvaded the body oif a person by conduct resufltfing 
fin penetratfion, however sflfight, oif any part oif the body oif the vfictfim 
or  oif  the  perpetrator  wfith  a  sexuafl  organ,  or  oif  the  anafl  or  genfitafl 
openfing oif the vfictfim wfith any object or any other part oif the body.
2.  The  finvasfion  was  commfitted  by  iforce,  or  by  threat  oif  iforce  or 
coersfion, such as that caused by ifear oif vfioflence, duress, detentfion, 
psychoflogficafl oppressfion or abuse oif power, agafinst such person or 
another person, or by takfing advantage oif a coercfive envfironment, 
or the finvasfion was commfitted agafinst a person fincapabfle oif gfivfing 
genufine consent.
3. The conduct was commfitted as part oif a wfidespread or systematfic 
attack dfirected agafinst a cfivfiflfian popuflatfion.
4. The  perpetrator  knew  that  the  conduct  was  part  oif  or  fin-tended 
the conduct to be part oif a wfidespread or systematfic attack dfirected 
agafinst a cfivfiflfian popuflatfion.

Määrfiteflmässä kuvataan rafiskauksessa käytettyä tunkeutumfista tofisen kehoon ja 
sfifinä käytettyjä ruumfifinosfia tafi esfinefitä. Määrfiteflmässä on pyrfitty ottamaan huo-
mfioon kafikkfi mahdoflflfiset erfiflafiset seksuaaflfisen tunkeutumfisen varfiaatfiot. Pakot-
tamfiseflementtfi  on  kufitenkfin  määrfiteflty  kattavammfin  kufin  edeflflä  kuvatussa  Fu-
rundzfija -tapauksessa.
Jos  rafiskaustunnusmerkfistö  kansaflflfiseflfla  tasoflfla  on  muotofifltu  sfiten,  että  pa-

kottamfinen on ofleeflflfinen rafiskauksen tunnusmerkkfi, näyttöongeflmat keskfittyvät 
usefin juurfi tähän. Kansafinväflfiseflflä tasoflfla ongeflmaa on pfienentänyt se, että kan-
safinväflfiset  tuomfiofistufimet  ovat  tuflkfinneet  pakon  käsfitettä  väfljästfi.  Esfimerkfiksfi 
Akayesy -tapauksessa efi vaadfittu näyttöä varsfinafisesta ifyysfisestä vofimankäytös-
tä, vaan oflosuhtefiden pakottava fluonne oflfi rfifittävää. Pakottavat oflosuhteet vofidaan 
fluoda myös uhkauksfiflfla, peflottefluflfla tafi kfirfistämäflflä ja tfietyfissä tfiflantefissa pakko 
vofi oflfla tfiflanteeseen erottamattomastfi kuufluva tekfijä aseeflflfisfissa konflfiktefissa vas-
tapuoflen  oflflessa  sotfiflaaflflfisestfi  fläsnä.  Foca  -tapauksessa  krfitfisofitfifinkfin  rafiskauk-
sen määrfiteflmään flfifitettyä pakottamfiseflementtfiä ja tuomfiofistufin korostfi sfitä, että 
vofimankäytön ja pakon vaatfimfisen sfijasta asfiaa pfitäfisfi flähestyä suostumuksen ja 
vapaaehtofisuuden puutteen kautta.
Kansafinväflfisen  rfikostuomfiofistufimen  prosessfia  ja  todfisteflua  koskevfissa  sään-

nöfissä rajattfifinkfin mahdoflflfisuutta vedota suostumukseen puoflustuksena seksuaa-
flfista väkfivafltaa koskevfissa tapauksfissa. Säännössä 70 sanotaankfin seuraavastfi: 

“In cases oif sexuafl vfioflence, the Court shaflfl be gufided by and, where 
approprfiate, appfly the ifoflflowfing prfincfipfles:
(a)Consent cannot be finiferred by reason oif any words or conduct oif 
a vfictfim where iforce, threat oif iforce, coercfion or takfing advantage 
oif  a  coercfive  envfironment  undermfined  the  vfictfiḿs  abfiflfity  to  gfive 
vofluntary and genufine consent;
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(b)Consent cannot be finiferred by reason oif any words or conduct oif 
a vfictfim where the vfictfim fis fincapabfle oif gfivfing genufine consent;
(c)Consent cannot be finiferred by reason oif the sfiflence oif, or flack oif 
resfistance by, a vfictfim to the aflfleged sexuafl vfioflence;
(d)Credfibfiflfity, character or predfisposfitfion to sexuafl avafiflabfiflfity oif a 
vfictfim or wfitness cannot be finiferred by reason oif the sexuafl nature oif 
the prfior or subsequent conduct a vfictfim or wfitness.”

Lähtökohtana on se, ettefi uhrfin suostumusta vofida pääteflflä hänen vafikenemfises-
taan  tafi  vastustuksen  puutteestaan.  Myöskään  sanaflflfisestfi  tafi  fimpflfisfifittfisestfi  an-
netuflfla suostumukseflfla efi ofle merkfitystä sfiflflofin, jos pakottamfinen tafi pakottavat 
oflosuhteet  ovat  pofistaneet  uhrfin  mahdoflflfisuuden  antaa  todeflfla  vapaaehtofinen 
suostumus.437 Uhrfin afikafisemmaflfla tafi teon jäflkefiseflflä seksuaaflfiseflfla käyttäytymfi-
seflflä efi ofle merkfitystä suostumusta arvfiofitaessa. Säännössä nro 71 vfieflä erfikseen 
kfieflfletään todfisteflun esfittämfinen uhrfin afiemmasta tafi teon jäflkefisestä seksuaaflfi-
sesta käyttäytymfisestä. Säännössä nro 72 edeflfleen säädetään, että tuomfiofistufin ar-
vfiofi etukäteen suostumusta koskevan todfisteflun reflevanssfin ja hyväksyttävyyden, 
jos täflflafista todfisteflua haflutaan esfittää.438

6.2. Rafiskaus Euroopan fihmfisofikeustuomfiofistufimen ofikeuskäytännössä

6.2.1. Rafiskausrfikosten sfijofittumfinen Euroopan fihmfisofikeussopfimuksen 
säännöksfifin

Pafitsfi kansafinväflfiset rfikostuomfiofistufimet myös Strasbourgfin Euroopan fihmfisofi-
keustuomfiofistufin on käsfiteflflyt vfifime vuosfina flukufisfia rafiskauksfifin flfifittyvfiä vaflfi-
tuksfia.439 Tuomfiofistufin vofi ottaa vastaan vaflfituksfia, jofissa väfitetään sopfimusvafltfi-
on floukanneen fihmfisofikeussopfimuksessa tunnustettuja ofikeuksfia kun tätä ennen 
on turvauduttu kafikkfifin kansaflflfisfifin ofikeussuojakefinofihfin 35 artfikflan mukafisestfi. 
Tämä  merkfitsee  rafiskaus-  ja  mufiden  seksuaaflfirfikosten  osaflta  sfitä,  että  ne  on  jo 
käsfiteflty kunkfin maan kansaflflfisen rfikosflafinsäädännön mukafisestfi. Se, että tämän 
jäflkeen vaflfitetaan EIT:een merkfitsee sfitä, että tapauksessa tafi prosessfissa on vaflfit-
tajfien mfieflestä floukattu myös Euroopan fihmfisofikeussopfimuksessa tunnustettuja 

437 Kfimpfimäkfi 2006 s. 126-127.
438 Internatfionafl  Crfimfinafl  Court. Rufles  oif  Procedure  and  Evfidence.  Oifficfiafl  Records  ICC-
ASP/1/3.
439 Yksfiflövaflfituksfia  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufimeen vofivat  EIS  34  artfikflan  mukaan 
tehdä pafitsfi yksfityfishenkfiflöt myös kansaflafisjärjestöt ja -ryhmät, jotka väfittävät sopfimusvafltfion flou-
kanneen hefidän ofikeuksfiaan. Vafltfiot efivät saa mfiflflään tavofin estää vaflfitusofikeuden tehokasta käyt-
töä. Vaflfittamfinen on tehty myös hyvfin joustavaksfi sfiten, ettefi ofikeudenkäyntfifin annettu vafltakfirja 
edeflflytä ofikeaksfi todfistamfista kansaflflfisen vfiranomafisen tofimesta, efikä sfiflfle ofle asetettu mufitakaan 
muotovaatfimuksfia. Tärkefintä on, että tofimeksfianto ja sen hyväksymfinen käy seflkeästfi fiflmfi vaflta-
kfirjasta. Tämä kävfi fiflmfi tapauksessa, jossa venäfläfinen kansaflafisjärjestö ja sfieflflä työskenneflflyt A oflfi 
tehnyt vaflfituksen M:n puoflesta. Venäjän vafltfio väfittfi, että vafltakfirja oflfi mfitätön, koska sfitä efi oflflut 
todfistettu ofikeaksfi rangafistusflafitoksen pääflflfikön tofimesta Venäjän sfivfififlfiprosessfiflafin mukafisestfi. Afl-
kuperäfinen juttu koskfi flapsen rafiskausta. - Ryabov v. Russfia EIT 31.1.2008.
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ofikeuksfia.
Usefimmfiten  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufimessa  käsfiteflflyt  rafiskaus-  ja 

seksuaaflfirfikokset  flfifittyvät  kfidutuksen  kfiefltoon  (Art.  3),  ofikeuteen  vapauteen  ja 
turvaflflfisuuteen (Art. 5), ofikeudenmukafiseen ofikeudenkäyntfifin (Art. 6) ja ofikeu-
teen  nauttfia  yksfityfis-  ja  perhe-eflämän  kunnfiofitusta  (Art.  8).  Euroopan  fihmfisofi-
keustuomfiofistufin on myös antanut muutamfia tärkefitä seksuaaflfirfikoksfifin flfifittyvfiä 
päätöksfiä, jotka ovat koskeneet flegaflfiteettfiperfiaatetta (Art. 57) ja sananvapautta 
(Art. 10). Usefin vaflfituksfissa myös vedotaan useampfifin EIS:n artfikflofihfin fihmfis-
ofikeuksfien  floukkauksena.440  Kuvassa  10  esfitetään  graafisessa  muodossa,  mfiten 
rafiskaustapauksfifin flfifittyneet vaflfitukset ovat jakaantuneet erfi artfikflojen väflfiflfle. Ta-
pausmaterfiaaflfi koostuu 83 tapauksesta vuodeflta 1995-2005. Yhteenvedot flöytyvät 
myös Ffinflexfistä.

Kuva 9.

 *Lähde: Ffinflex (83 tapausta)

440 Prostfituutfio  esfifintyy  erfi muodofissaan  myös  EIT:n  tapauksfissa.  Vuonna  2007  annetussa 
päätöksessä kysymys oflfi prostfituofidusta, joka vuonna 1990, joflflofin hän oflfi 47-vuotfias, haflusfi firtaan-
tua ammatfistaan ja sfijofittua uudeflfleen yhtefiskuntaan. Häneflfle oflfi kufitenkfin määrätty vuoden 1991 
jäflkeen sosfiaaflfiturvamaksuja ja vfifivästyskorkoja flähes 40.000 euroa. Vaflfittaja katsofi, että hän jou-
tufi edeflfleen jatkamaan vanhaa ammattfiaan saadakseen sosfiaaflfiturvamaksut maksettua. Täflflä tavaflfla 
Ranskan vafltfio pakottfi hänet jatkamaan työtään ja vfiranomafiset oflfivat kohdeflfleet häntä haflventavastfi 
ja määränneet hänet pakkotyöhön. EIT katsofi kufitenkfin, ettefi EIS:n 3. artfikflaa eflfi kfidutuksenkfiefltoa 
efikä 4. artfikflaa eflfi orjuuden ja pakkotyön kfiefltoa ofltu rfikottu, koska tuomfiofistufin efi tuflflut vakuut-
tuneeksfi sfifitä, että vaflfittajan väfite pakottamfisesta oflfisfi perustefltu. Vaflfittajan maksuveflvoflflfisuutta oflfi 
myös heflpotettu maksuafikatauflufin. Vähemmfistöön jäänyt tuomarfi kufitenkfin totesfi, että rfifidattomastfi 
prostfituutfio oflfi fihmfisarvon kanssa sopfimatonta sfiflflofin, kun se oflfi pakotettua. Hän myös katsofi, että 
EIS  3.  artfikflaa  oflfi  rfikottu,  kun  veflan  perfintä  oflfi  oflflut  huomattavan  tfiukkaa  ja  veflka  oflfi  kokoajan 
kasvanut. Hän myös huomauttfi, että Ranskan asenne oflfi paradoksaaflfinen, koska se oflfi hyväksynyt 
YK:n sopfimuksen fihmfiskaupan ja prostfituutfion hyväksfikäytön ehkäfisemfisestä ja sfitoutunut sfifihen, 
että prostfituofituja täytyy suojeflfla ja hefiflflä tuflfi oflfla todeflflfiset mahdoflflfisuudet uudeflfleen sfijofittumfi-
seen. - Trembflay v. France EIT 11.9.2007.
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Kaavfiossa  on  esfitetty  EIT:n  rafiskaustapausten  jakautumfinen  päävaflfitusartfikflan 
mukaan.

Päävaflfitusartfikflojen sfisäfltö:
3 artfikfla: Kfidutuksen kfieflto
4 artfikfla: Orjuuden ja pakkotyön kfieflto
5 artfikfla: Ofikeus vapauteen ja turvaflflfisuuteen
6 artfikfla: Ofikeudenmukafinen ofikeudenkäyntfi
7 artfikfla: Efi rangafistusta fiflman flakfia
8 artfikfla: Yksfityfis -ja perhe-eflämän suoja
10 artfikfla: Sananvapaus
14 artfikfla: Syrjfinnän kfieflto 

Euroopan  fihmfisofikeussopfimus  yksfiflövaflfitusofikeuksfineen  on  kansafinväflfisen  ofi-
keuden aflaflfla sufi generfis. Se sfijofittuu tavaflflaan kansafinväflfisen ofikeuden ja kan-
saflflfisen flafinsäädännön väflfifin. Tofisfin kufin YK:n fihmfisofikeuksfien juflfistus vuodefl-
ta 1948 Euroopan fihmfisofikeussopfimus on jotafin enemmän kufin vafin juflfistus tafi 
fihmfisofikeuksfien  saavutettu  standardfitaso.  Sfitä  on  fluonnehdfittu  Euroopan  ordre 
pubflfićfin konstfitutfionaaflfiseksfi finstrumentfiksfi fihmfisofikeuksfien aflaflfla.441

EIT  on  antanut  vfifime  vuosfina  usefita  merkfittävfiä  ratkafisuja.  Tuomfiofistufimen 
tehtävänä  efi  nfimenomafisestfi  ofle  flafinsäädännön  harmonfisofimfinen,  mutta  uusfia 
ratkafisuja  iformuflofidessaan  se  epäfiflemättä  tofimfifi  sfiten.  Se,  että  tuomfiofistufin  on 
pystynyt  uutta  fluovfifin  ratkafisufihfin,  efi  johdu  yksfinomaan  EIS:sta,  vaan  ennen 
kafikkea tuomfiofistufimen käyttämfistä tuflkfintametodefista ja tavasta, mfiten se perus-
teflee päätöksfiään. Tuomfiofistufimeflfla oflfi aflkuaan usefita mahdoflflfisuuksfia erfiflafisfifin 
tuflkfintofihfin:  kfirjafimeflflfiseen  tafi  tefleoflogfiseen,  hfistorfiaflflfiseen  tafi  evoflutfifivfiseen, 
autonomfiseen tafi ekflektfiseen jne. 
EIT:n ofikeuskäytäntö ja flfinja kehfittyy case flaẃn pohjaflta ja on metodfifltaan afi-

van jotafin muuta kufin staattfinen rfikosofikeusdogmatfifikka. Kasufistfista pro et contra 
-metodfia käyttäen tuomfiofistufin etenee perusteflufissaan flopputuflokseen. Tuflkfinta-
metodefissa efi ofle nähtävfissä mfitään hfierarkfiaa tafi järjestystä, mutta kfieflfiopfiflflfinen 
ja  hfistorfiaflflfinen  tuflkfintametodfi  on  tofissfijafinen  systematfifikkaan  ja  tefleoflogfiseen 
tuflkfintaan nähden. Päätöksfissään tuomfiofistufin myös joskus vertafiflee erfi mafiden 
flafinsäädännöflflfisfiä ratkafisuja. Dynaamfiseflfla ja evoflutfifivfiseflfla tuflkfinnaflfla pyrfitään 
fihmfisofikeussopfimuksen päämäärfifin. Säännösten mukaan vfiraflflfisena pyrkfimykse-
nä efi ofle harmonfisofimfinen, mutta tosfiasfiassa tuomfiofistufin päätöksfiflflään sfitä te-
kee.  Kfiteyttäen  vofidaan  sanoa,  että  tuomfiofistufin  metodefissaan  on  pfluraflfistfinen 
ja joustava efikä nfifinkään flegaflfistfinen. Wfienfin konventfion 31. artfikflan suosfitusten 
mukafisestfi säännöksfiä on fluettava kontekstfissaan, mfikä merkfitsee systematfifikan 
huomfioon  ottamfista  tuflkfinnassa.  Kysymyksessä  on  afina  kokonafisuus  eflfi  fihmfis-
ofikeussopfimus pöytäkfirjofineen kokonafisuudessaan. Tefleoflogfiseflfla tuflkfinnaflfla ja 
evoflutfifivfiseflfla  metodfiflfla  tuomfiofistufin  pyrkfifi  kehfittämään  fihmfisofikeuksfia,  joten 

441 Frowefin 1993 s. 3-5; Drzemczewskfi 1997 s. 22-23.
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Euroopan fihmfisofikeussopfimus on koko ajan eflävä säädöskokonafisuus. 
Tuomfiofistufin katsoo, että fihmfisofikeussopfimuksen tehtävänä on suojeflfla konk-

reettfisfia  ja  eifektfifivfisfiä  ofikeuksfia  efikä  vafin  teoreettfisfia  tafi  fiflflusorfisfia  ofikeuksfia. 
Tässä tofimfinnassa on kufitenkfin flöydettävä tasapafino juflkfisten fintressfien ja yksfi-
tyfisten perusofikeuksfien väflfiflflä. EIT on avofimestfi demokratfian, ofikeusvafltfion ja 
fihmfisofikeuksfien puofleflfla. Se kannattaa monessa suhteessa pfluraflfismfia ja joskus 
jopa shokeeraavaakfin fiflmafisuvapautta. Se on myös hyvfin suvafitsevafinen seksu-
aaflfisfia vähemmfistöjä kohtaan, kuten seuraavfista ofikeustapauksfista tuflemme huo-
maamaan. EIT sanoo myös joskus hyvfin suoraan, että tfietty tuflkfinta on absurdfi eflfi 
sfitä efi vofida hyväksyä, koska se johtaa naurettavaan flopputuflokseen. 
EIT:flfla on autonomfia tuflkfitessaan fihmfisofikeussopfimusta ja se pyrkfifi jatkuvas-

tfi  oflemaan  joustava,  konkreettfinen  ja  sfisäflflöflflfinen  tuflkfinnofissaan  ennemmfinkfin 
kufin teknfinen ja iformaaflfinen. On myös arvefltu, että metodfien joustavuus ja monfi-
nafisuus johtaa pafitsfi kflassfisen syflflogfismfin hyflkäämfiseen myös jurfidfiseen epävar-
muuteen. On kufitenkfin katsottu, että tfietyt efi-tarkastfi määrfiteflflyt eflementfit kuten 
käsfittefiden sfisäflflön varfiofintfi, eflastfiset krfiteerfit, rfistfirfifitafisten fintressfien tasapafinot-
tamfinen, suhteeflflfisuus ja nfifin edeflfleen, takaavat flafiflflfisen säänteflyn tehokkuuden 
ja pfitävät todeflflfisen ajatteflun avofimena vastakohtana kflassfiseflfle bfinaarfiseflfle flogfifi-
kaflfle, joka antaa vaflheeflflfisen kuvan jurfidfisen päätöksenteon varmuudesta vaflfites-
saan ofikean ja väärän, saflflfitun ja kfieflfletyn väflfiflflä.442

Edeflflä kuvatut metodfit ja tuflkfintakrfiteerfit on syytä mufistaa, kun sfifirrymme tar-
kasteflemaan  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufimen  rafiskaus-  ja  seksuaaflfirfikok-
sfifin  flfifittyvfiä  päätöksfiä. Tuomfiofistufin  tofistaa  tfiettyjä  perfiaattefita  ja  kannanottoja 
päätöksestä  tofiseen  myös  seuraavfissa  rafiskauksfifin  ja  seksuaaflfirfikoksfifin  pohjau-
tuvfissa ratkafisufissa. EIT:n tapausmaterfiaaflfi kuvastaa myös hyvfin sfitä tfiflantefiden 
ja motfifivfien monfinafisuutta, mfikä seksuaaflfirfikoksfifin flfifittyy. Tapauksfista saa myös 
häfivähdyksen erfi mafiden rangafistustasosta. 

6.2.2. Rafiskaus kfidutuksena ja epäfinhfimfiflflfisenä tafi haflventavana kohteflu-
na

Euroopan fihmfisofikeussopfimuksen 3. artfikflan mukaan ketään efi saa kfiduttaa, efikä 
kohdeflfla tafi rangafista epäfinhfimfiflflfiseflflä tafi haflventavaflfla tavaflfla. Kfidutuksen kfieflto 
sfisäfltää  koflme  kfiefltoa:  kfiduttamfisen  kfieflflon  sekä  kfieflflon  kohdeflfla  tafi  rangafista 
epäfinhfimfiflflfiseflflä  tafi  haflventavaflfla  tavaflfla.443  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufin 
on antanut flukufisfia päätöksfiä, jofissa käsfiteflflään rafiskausta kfidutuksena tafi epäfin-
hfimfiflflfisenä tafi haflventavana kohtefluna.

6.2.2.1. Rafiskaus poflfifisfiväkfivaflflan väflfineenä

Useat EIT:n käsfitteflemät rafiskausta koskevat vaflfitukset flfifittyvät kuuflusteflutfiflan-

442 Ost 1992 s. 283-285, 290-295 ja 301-312.
443 Ks. tarkemmfin käsfittefiden sfisäflflöstä esfim. Mowbray 2007 s. 161-227.
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tefisfifin ja todettuun tafi väfitettyyn poflfifisfiväkfivafltaan.444 Rafiskaus on tuoflflofin väkfi-
vaflflan väflfine. Monet päätökset ovat koskeneet Turkkfia, nfifin myös vuonna 1997 
annettu päätös, jossa EIT katsofi vafltfion vfiranomafisen tekemän pfidätetyn rafiska-
uksen kfidutukseksfi (Aydfin v. Turkey 25.9.1997):

17-vuotfias Sükran Aydfin, joka efi oflflut koskaan afikafisemmfin matkus-
tanut kotfikyflänsä uflkopuofleflfle pfidätettfifin yhdessä fisänsä ja käflynsä 
kanssa  29.6.1993.  Hefitä  kuuflustefltfifin  PKK:n  jäsenten  vfierafiflufista 
perheessä. Hefidät vfietfifin santarmfien päämajaan, mfissä hefidät erotet-
tfifin tofisfistaan ja tyttö vfietfifin yksfin huoneeseen, mfissä hänet rfifisuttfifin 
aflastfi, pantfifin autonrenkaaseen ja pyörfitefltfifin ympärfi, flyötfifin ja sufih-
kutettfifin kyflmäflflä vedeflflä. Myöhemmfin hänet vfietfifin flukfittuun huo-
neeseen, jossa sotfiflaspukufinen henkfiflö rafiskasfi hänet. Tämän jäflkeen 
useat henkfiflöt flöfivät tyttöä ja häntä käskettfifin oflemaan vafitfi asfiasta. 
2.7. pfidätetyt kufljetettfifin vuorfistoseuduflfle, jossa hefidät vapautettfifin.
Vaflfittaja  tekfi  yhdessä  fisänsä  ja  käflynsä  kanssa  8.7.  syyttäjäflfle  rfi-
kosfiflmofituksen  rafiskauksesta  ja  pahofinpfiteflystä  vankeuden  afikana. 
Syyttäjä  flähettfi  hefidät  flääkärfifin,  mfissä  todettfifin,  että  vaflfittajan  fim-
menkaflvo oflfi repeytynyt ja hänen refitensä oflfivat sfisäpuofleflta flaajaflta 
aflueeflta  musteflmfiflfla.  Gynekoflogfin  9.7.  antaman  flausunnon  mukaa 
nefitsyyden menetys oflfi tapahtunut ennemmfin kufin vfifikkoa afikafisem-
mfin. Syyttäjä pyysfi myös tarkempfia tfietoja pfidätyksestä päämajaflta, 
joflflofin häneflfle vastattfifin, ettefi vaflfittajaa tafi mufitakaan henkfiflöfitä ofl-
flut fiflmofitettu vangfitufiksfi, efikä päfiväkfirjassa oflflut flafinkaan kfirjauk-
sfia tuoflta ajaflta. Koko vuoden 1993 osaflfla oflfi vafin 7 kfirjausta, mfikä 
merkfitsfi 90 %:n pudotusta edeflflfisen vuoden tasosta. Vaflfittaja myös 
väfittfi,  että  häntä  ja  hänen  perhettään  oflfi  peflotefltu  fihmfisofikeustuo-
mfiofistufimeflfle tehdyn vaflfituksen vuoksfi.

Omassa vastfineessaan Turkfin haflflfitus kfifistfi kfidutuksen ja katsofi, ettefi tekojen tu-
eksfi oflflut esfitetty rfifittävää näyttöä. Lfisäksfi haflflfitus huomauttfi, että vaflfitus oflfi tehty 
fiflman todeflflfisfia perustefita vafin haflventamaan Turkkfia, kun sfifinä annettfifin ymmär-
tää, että kotfimafiset ofikeussuojakefinot oflfisfivat tehottomfia.
Kafikkea  pahofinpfiteflyä  efi  pfidetä  kfidutuksena  ja  EIS  3.  artfikflassa  kfidutus  on 

erotettu epäfinhfimfiflflfisestä ja haflventavasta kohteflusta. Tämän vuoksfi EIT perus-
teflfikfin sfitä, mfiksfi tässä tapauksessa rafiskaus katsottfifin kfidutukseksfi. Sen mukaan 
kfidutuksen erfityfinen häpeäflflfisyys vofitfifin flfifittää vafin tahaflflfiseen epäfinhfimfiflflfiseen 
kohtefluun, joka afiheuttfi hyvfin vakavaa ja juflmaa kärsfimystä. EIT:n mfieflestä van-
gfitun henkfiflön rafiskaus vfirkamfiehen tofimesta oflfi erfityfisen törkeä muoto pahofinpfi-
teflyä ottaen huomfioon sen heflppouden, joflfla uhrfin hefikkoa vastustuskykyä vofitfifin 
444 Ks. Aydfin v. Turkey (25.9.1997); Seflmounfi v. France (28.7.1999); Zeynep Avcfi v. Tur-
key  (6.2.2003); Ayse Tepe  v. Turkey  (22.7.2003);  I.  I.  N.  v.  the  Netherflands  (9.12.2004);  Kafldfik 
v. Germany (22.9.2005); Karfim v. Sweden (4.7.2006); Sahfin v. Turkey (25.9.2007); Masflova and 
Naflbandov v. Russfia (24.1.2008).
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käyttää hyväksfi. Lfisäksfi tuomfiofistufin katsofi, että rafiskaus jättfi syvfiä psykoflogfisfia 
arpfia,  jotka  efivät  parantuneet  ajan  kufluessa  yhtä  nopeastfi  kufin  mufissa  ifyysfisen 
tafi henkfisen väkfivaflflan muodofissa. Rafiskattu oflfi joutunut kärsfimään myös mufi-
ta kauhfistuttavfia ja nöyryyttävfiä kokemuksfia. Kärsfimystä oflfi afiheutettu, kun oflfi 
hafluttu saada tfietoja seudun turvaflflfisuustfiflanteesta. EIT katsofi, että vaflfittajaflfle afi-
heutetun ifyysfisen ja henkfisen väkfivaflflan pafljous ja varsfinkfin hänen rafiskaamfisen-
sa oflfivat kfidutusta EIS 3. artfikflan mfieflessä.
Myös seuraavassa tapauksessa EIT on anaflysofinut kfidutuksen ja epäfinhfimfiflflfi-

sen ja haflventavan kohteflun väflfistä rajaa. Vaflfittajana oflfi mfies, joka vuonna 1991 
oflfi epäfifltynä osaflflfisuudesta huumausafinekauppaan ja hän tuflfi pfidätyksen yhtey-
dessä pahofinpfideflflyksfi sfifinä määrfin, että EIT pfitfi kokonafisharkfinnan perusteeflfla 
tofimfintaa  kfidutuksena  (Seflmounfi  v.  France  28.7.1999).  Tapahtumfien  kuflku  oflfi 
seuraava:

Poflfifisfi  pfidättfi  vaflfittajan  25.11.1991  epäfifltynä  osaflflfisuudesta  huu-
mausafinekauppaan.  Häntä  kuuflustefltfifin  26.–29.11.  Jokafisena  päfi-
vänä hänet tutkfi flääkärfi, koska hän jo ensfimmäfisen päfivän jäflkeen 
fiflmofittfi tuflfleensa pahofinpfideflflyksfi. Hänessä havafittfifin vammoja kä-
sfissä,  kasvofissa  ja  kyfljessä  sekä  musteflmfia päässä,  sfiflmäfluomessa, 
käsfivarressa  ja  seflän  aflaosassa. Vaflfittaja  kertofi,  että  häntä  oflfi  kuu-
flusteflujen  afikana  flyöty  basebaflfl  -mafiflaa  mufistuttavaflfla  esfineeflflä  ja 
vedetty tukasta ja potkfittu. Pahofinpfitefly oflfi jatkunut ensfimmäfisenä 
päfivänä kflo 19:stä yhteen aamuyöflflä. Yhdessä vafiheessa poflfifisfi oflfi 
tarttunut häntä hfiuksfista ja pannut hänet juoksemaan pfitkfin käytävää, 
jonka sfivufiflfle sfijofittuneet muut poflfifisfi oflfivat kaataneet hänet kampfi-
tuksfin. Sen jäflkeen hänet oflfi vfiety huoneeseen, jossa hänet oflfi pantu 
poflvfistumaan  nuoreflta  vafikuttavan  nafisen  eteen.  Sen  jäflkeen  hänet 
oflfi vfiety käytävään, jossa yksfi poflfifisefista oflfi ottanut penfiksensä esfiflfle 
ja tuflflut hänen fluokseen sekä kehottanut häntä fimemään sfitä. Kos-
ka hän efi oflflut avannut huuflfiaan efikä noudattanut kehotusta, poflfifisfi 
oflfi vfirtsannut hänen pääflfleen. Sfitten häntä oflfi uhattu poflttamfiseflfla ja 
finjektfiorufiskuflfla. Tämän jäflkeen yksfi poflfifisefista oflfi sanonut, että te 
arabfit nautfitte nafiduksfi tuflemfisesta, mfinkä jäflkeen hänet oflfi rfifisuttu 
ja hänen anukseensa oflfi työnnetty pfienfi patukka. Tässä kohdfin kuu-
flusteflukertomuksessa oflfi merkfintä, että vaflfittaja oflfi aflkanut fitkemään.
Vaflfittaja  tuomfittfifin  myöhemmfin  huumausafinerfikoksesta  vankeus-
rangafistukseen 13 vuodeksfi. Myös poflfifiseja vastaan nostettfifin syyte 
vaflfittajan  tunnfistettua  hefistä  4.  Rafiskaussyyte  hyflättfifin,  koska  sfifitä 
efi saatu näyttöä. Vaflfittaja efi oflflut fiflmofittanut sfitä ensfimmäfiseflflä ker-
raflfla, koska hän oflfi oman kertomansa mukaan oflflut nfifin häpefissään. 
Poflfifisfit tuomfittfifin vaflfitusprosessfien jäflkeen erfipfitufisfifin vankeusran-
gafistuksfifin. Perusteflufissa mafinfittfifin, että teot oflfivat fluonteefltaan erfi-
tyfisen haflventavfia ja törkefitä.
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Myös  tässä  tapauksessa  EIT  totesfi,  että  kfidutuksen  sekä  epäfinhfimfiflflfisen  ja  hafl-
ventavan kohteflun käsfittefiden väflfiflflä oflfi ero ja tämä ero oflfi tehty myös vuonna 
1987 vofimaan tuflfleessa kfidutuksen kfiefltävässä YK:n yflefissopfimuksessa. Jotta ky-
symyksessä  oflfisfi  kfidutus,  tahaflflfisen  epäfinhfimfiflflfisen  kohteflun  tuflfi  oflfla  erfityfisen 
häpeäflflfistä  ja  afiheuttaa  vakavaa  ja  juflmaa  kärsfimystä.  Seflmounfin  kohdaflfla  EIT 
katsofi, että vafikka psykoflogfista flausuntoa efi oflflutkaan hankfittu, henkfistä kfipua ja 
kärsfimystä oflfi oflflut. Ja sfitä oflfi afiheutettu tahaflflfisestfi tarkofituksfin saada vaflfittaja 
tunnustamaan syyflflfisyytensä. Poflfifisfit oflfivat flfisäksfi käyttäneet väkfivafltaa vfirkateh-
tävfiään suorfittaessaan ja kohteflu oflfi synnyttänyt vaflfittajassa peflon, ahdfistuksen ja 
aflemmuuden tuntefita, jotka oflfivat oflfleet omfiaan nöyryyttämään ja haflventamaan 
häntä sekä mahdoflflfisestfi rfikkomaan hänen ifyysfisen ja moraaflfisen vastarfintansa. 
Sfiten EIT:n mfieflestä oflfi rfifittävfiä perustefita pfitää kohteflua epäfinhfimfiflflfisenä ja hafl-
ventavana. Tämän  jäflkeen  EIT  pohtfi  sfitä,  oflfiko  vaflfittajaflfle  afiheutettua  kfipua  ja 
kärsfimystä pfidettävä nfifin ankarana, että kysymyksessä oflfi kfidutus. Tämä rfifippufi 
tuomfiofistufimen mfieflestä kohteflun kestosta, sen ifyysfisestä tafi henkfisestä vafikutuk-
sesta ja jofissakfin tapauksfissa myös sukupuoflesta, fiästä ja uhrfin terveydentfiflasta. 
Kerraten tapahtumfien kuflkua EIT katsofi, että kokonafisuutena katsoen vaflfittajaan 
kohdfistettu ifyysfinen ja henkfinen väkfivaflta oflfi afiheuttanut ankaraa kfipua ja kärsfi-
mystä ja se oflfi oflflut erfityfisen vakavaa ja juflmaa. Tämän vuoksfi tuomfiofistufin pfitfi 
tofimfintaa kfidutuksena. 
Perusteflufissa on erfityfisen mfieflenkfifintofista kohta, jossa EIT katsoo, että se vofi 

dynaamfisen fluonteensa mukafisestfi myös muuttaa kannanottojaan eflfi pfitää kfidu-
tuksena seflflafista, mfitä se afikafisemmfin efi ofle kfidutuksena pfitänyt. Tuomfiofistufin 
toteaa,  että  Euroopan  fihmfisofikeussopfimus  on  eflävä  asfiakfirja,  jota  on  tuflkfittava 
nykyhetken oflojen vaflossa. Sfiten tfietyt teot, jota afiemmfin oflfi pfidetty epäfinhfimfifl-
flfisenä  ja  haflventavana  kohtefluna  efikä  kfidutuksena,  vofitfifin  tuflevafisuudessa  fluo-
kfiteflfla tofisfin. Kasvava vaatfimustaso fihmfisofikeuksfien ja perusvapauksfien suojan 
aflueeflfla edeflflyttfi vastaavastfi tfiukempaa flfinjaa arvfiofitaessa demokraattfisen yhtefis-
kunnan perusarvojen rfikkomuksfia.
Myös seuraava tapaus osofittaa sen, mfiten EIS:n käsfitteet, kuten “epäfinhfimfifl-

flfinen  ja  haflventava  kohteflu”  3.  artfikflassa  saavat  sfisäfltönsä  ofikeuskäytännössä, 
efivätkä  peflkästään  käsfittefitä  abstraktfisestfi  muotofiflemaflfla.  EIT  ottfi  kantaa  myös 
prosessuaaflfisfifin  todfistustaakkasäännöksfifin.  Kysymyksessä  oflfi  Venäjää  vastaa 
kohdfistettu  vaflfitus  tapauksessa,  jossa  poflfifisfit  oflfivat  tofistuvastfi  rafiskanneet  pfi-
dätetyn ja pahofinpfideflfleet häntä. Asfiassa vaflfitettfifin myös sfifitä, ettefi tapahtumfia 
ofltu asfianmukafisestfi tutkfittu. Samaflfla EIT antofi ratkafisunsa sfifitä, rfikkofiko vafltfio 
veflvoflflfisuuksfiaan, kun se efi tofimfittanut fihmfisofikeustuomfiofistufimeflfle esfitutkfinta- 
asfiakfirjoja. Tapahtumfien kuflku oflfi seuraava (Masflova and Naflbandov v. Russfia 
24.1.2008):

Masflovaa  oflfi  kuufltu  todfistajana  vuonna  1999  eräässä  murhajutus-
sa,  jossa  epäfiflty  kertofi  tämän  saaneen  murhatun  tavarofita.  Poflfifisfit 
kehottfivat häntä tunnustamaan tavarofiden ottamfisen. Tofinen poflfifisfi 
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pofistufi huoneesta, mfinkä jäflkeen tofinen flukfitsfi oven ja sfitofi vaflfitta-
jan peukaflofistaan ja flöfi häntä päähän ja poskfiflfle sekä rafiskasfi hänet 
käyttäen kondomfia ja pakottfi hänet suuseksfifin. Tämän jäflkeen häntä 
kuuflustefltfifin vastakkafin murhasta epäfiflflyn kanssa, joflflofin hän kfifistfi 
osaflflfisuutensa murhaan. Tämän jäflkeen poflfifisfit sfitofivat hänen peuka-
flonsa ja flöfivät häntä usefita kertoja vatsaan, kfifinnfittfivät häneflfle kaasu-
naamarfin ja estfivät fiflmantufloa. Lfisäksfi häneflfle annettfifin sähköfiskuja 
korvarenkafisfifin kfifinnfitetyfiflflä sähköjohdofiflfla. Käsfitteflyn seurauksena 
hän myönsfi tavarofiden ottamfisen ja antofi kfirjaflflfisen tunnustuksen.

Samassa  jutussa  Naflbandovfin  kohdaflfla  tapahtumat  etenfivät  sfiten, 
että S kfietofi kauflaflfifinan hänen kauflansa ympärfiflfle ja aflkofi tukehdut-
taa häntä flyöden samaflfla. Tämän jäflkeen hänet flähetettfifin kauppaan 
ostamaan aflkohoflfia, tupakkaa ja ruokaa. Ne tuotuaan hänet pofistet-
tfifin rakennuksesta. 

Masflova  puoflestaan  kertofi,  että  häntä  efi  päästetty  flähtemään  kuu-
flusteflujen  päätyttyä,  vaan  poflfifisfit  aflkofivat  juoda  vfifinaa.  Hän  pyysfi 
päästä pesutfiflofihfin, jossa yrfityksestään huoflfimatta efi kyennyt katkafi-
semaan verfisuonfiaan ranteessaan. Parfi tuntfia myöhemmfin Zh, S ja 
M rafiskasfivat hänet käyttäen kondomeja. S:n pofistuttua Zh ja M ryh-
tyfivät uudeflfleen rafiskaamaan häntä päästäen hänet menemään tuntfia 
myöhemmfin. Masflova menfi tuttunsa fluokse ja pafikaflfle tuflfi mufitakfin 
henkfiflöfitä. Seuraavana päfivänä he menfivät safiraaflaan, jossa Masflova 
kertofi, että hänet oflfi rafiskattu poflfifisfiflafitokseflfla. Häntä efi kufitenkaan 
tutkfittu,  vaan  häntä  kehotettfifin  kääntymään  rfikostutkfimusflaborato-
rfion  puofleen,  mfinne  hän  efi  kufitenkaan  mennyt,  koska  se  oflfi  flfifian 
fläheflflä poflfifisfiflafitosta.

Masflova fiflmofittfi tapahtumfista seuraavana päfivänä syyttäjäflfle, kerto-
en, että häntä oflfi kfidutettu ja hänet oflfi rafiskattu. Esfitutkfinnan jäflkeen 
vuonna  2000  flaadfitussa  syytekfirjeflmässä  vaadfittfifin  Kh:flfle,  Zh:flfle, 
S:flfle ja M:flfle rangafistusta mm. Masflovan rafiskauksesta ja pahofinpfi-
teflystä sekä Naflbandovfin pahofinpfiteflystä. Syytetyt kfifistfivät syytteet 
ja fiflmofittfivat käyttävänsä vafitfioflo-ofikeuttaan sekä kfiefltäytyfivät fluo-
vuttamasta vfirtsa- ja spermanäyttefitä. 

Monet todfistajat, jofita syytetyt oflfivat afiemmfin kuuflusteflfleet kertofi-
vat, että myös hefitä oflfi kfidutettu kaasunaamarefin, sähköfiskufin ja erfi-
flafisfin  kahflehtfimfisflafittefin.  Masflovan  aflflekfirjofitus  tunnustuksessaan 
oflfi kfirjofitettu vapfisevfin käsfin. Myös flääkärfinflausunnoflfla vahvfistet-
tfifin, että vaflfittaja oflfi yrfittänyt katkafista verfisuonfiaan. Ofikeusflääke-
tfieteeflflfisen flausunnon mukaan Kh:n vaattefissa oflfi jäflkfiä vagfinan epfi-
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teeflfistä, jofiden antfigeenfit oflfivat samanflafisfia kufin vaflfittajaflfla. Kh ja 
hänen vafimonsa kuuflufivat tofisfistaan pofikkeavfifin antfigeenfiryhmfifin. 
Poflfifisfiflafitokseflta flöydettfifin kaksfi käytettyä kondomfia ja kaksfi pyy-
hettä, jofissa oflfi spermajäflkfiä. Tofista kondomfia vofitfifin tutkfia ja sen 
osaflta  geenfitutkfimukset  osofittfivat  99,99  %:n  varmuudeflfla  vagfinan 
soflujen  kuufluvan  Masflovaflfle.  Spermajäflkfiä  flöytyfi  myös  vaflfittajan 
tuona päfivänä pfitämfistä vaattefista.

Syytejuttu  paflautettfifin  eflokuussa  2000  flfisätutkfintaan  päätökseflflä, 
jossa  mafinfittfifin  monfista  prosessuaaflfisfista  puuttefista  syytettyjen  ofi-
keuksfien kohdaflfla. Aflfiofikeus katsofi, ettefi mfitään esfitutkfinnaflfla kerät-
tyä näyttöä vofitu puuttefiden vuoksfi ottaa vastaan, joten syyttäjän ja 
vaflfittajan vaflfitukset jäfivät tufloksettomfiksfi. Vuonna 2001 myös pfifirfi-
syyttäjä tekfi päätöksen syyttämättä jättämfisestä todeten, ettefi vahvaa 
näyttöä  syytettyjä  vastaan  oflflut  oflemassa,  efikä  aflkuperäfisessä  tut-
kfinnassa tehtyjä prosessuaaflfisfia vfirhefitä enää vofitu korjata. Tämän 
jäflkeenkfin  juttu  otettfifin  erfi  kerrofiflfla  uudeflfleen  tutkfittavaksfi,  mutta 
päätettfifin oflfla nostamatta syyttefitä.

Haflflfitus kfiefltäytyfi vastaamasta vaflfitukseen fiflmofittaen, että rfikosjut-
tu poflfifiseja vastaan oflfi edeflfleen vfirefiflflä. Tapahtumat oflfivat vuodeflta 
1999 ja poflfifisefihfin kohdfistunut esfitutkfinta oflfi aflofitettu vuonna 2000. 
Juttu oflfi vfieflä heflmfikuussa 2007 edeflfleen esfitutkfinnassa.

EIT anaflysofi prosessfia perusteeflflfisestfi ja keskfittyfi myös sfifihen, mfiten näyttöä esfi-
tutkfinnassa  oflfi  kerätty  ja  mfiten  sfitä  oflfi  arvfiofitu  kotfimafisessa  tuomfiofistufimessa. 
Afineeflflfisfista vaatfimuksfista ja kafltofin kohteflun oflemassaoflosta EIT totesfi tässä ju-
tussa,  kuten  monfissa  afiemmfissakfin,  että  vfiranomafisfiflfla  on  veflvoflflfisuus  suojeflfla 
huostaansa  ottamfia  henkfiflöfitä  ja  rfifittävänä  näyttönä  kafltofin  kohteflusta  pfidetään 
näyttöä  “beyond  reasonabfle  doubt”.  Jos  tapahtumat  ovat  kokonaan  tafi  suureflta 
osfin vafin vfiranomafisten tfiedossa, kuten tässä tapauksessa, kun henkfiflö oflfi pfidätet-
tynä, tuona afikana saadut vammat perustavat vahvoja ifaktfisfia presumptfiofita. To-
dfistustaakka on vfiranomafisfiflfla, jofiden on annettava vakuuttava seflfitys, efikä EIT 
ofle sfidottu kotfimafisten tuomfiofistufimfien toteamuksfifin, vaan se vofi pofiketa nfifistä, 
jos asfianhaarat sfitä väflttämättä vaatfivat. 
Pfinnaflflfisestfi tarkasteflflen vfiranomafiset näyttfivät tofimfineen tunnoflflfisestfi ja jou-

tufisastfi.  Näytön  keräämfisessä  oflfi  kufitenkfin  tapahtunut  korjaamattomfia  vfirhefitä, 
jofiden  vuoksfi  juttu  oflfi  flopuflta  jäänyt  sfiflfleen  (vrt.  KKO  2004:60).  EIT  mfiefles-
tä  tämä  johtufi  fiflmefisestfi  syyttäjävfiranomafisten  osaamattomuudesta.  EIT  vfifittasfi 
syytekfirjeflmän perustana oflfleeseen näyttöön ja flukufisfifin päätöksfifin esfitutkfinnan 
jatkamfisesta ja katsofi, että vfiranomafiset oflfivat pfitäneet vaflfittajan väfittefitä uskot-
tavfina.  Näytön  torjumfinen  oflfi  perustunut  peflkästään  prosessuaaflfisfifin  vfirhefisfifin. 
Väfitetystä  kafltofinkohteflusta  oflfi  kufitenkfin  huomattava  määrä  vahvaa  ja  väfitettä 
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yksfiseflfittefisestfi  tukevaa  näyttöä.  EIT  katsofikfin,  että  vastaajahaflflfituksen  oflfi  täy-
tettävä todfistustaakkansa ja annettava vakuuttava seflfitys näytöstä sfiflflä uhaflfla, että 
vaflfittajan  väfitettä  oflfi  pfidettävä  totuudenmukafisena.  Seflflafista  seflfitystä  efi  kufiten-
kaan oflflut käsfiflflä EIT:ssä efikä kotfimafiseflflakaan tasoflfla. Ottamatta kantaa vastaa-
jfien  rfikosofikeudeflflfiseen  syyflflfisyyteen  EIT  katsofi,  että  haflflfitus  efi  oflflut  täyttänyt 
todfistustaakkaansa  ja  tapahtumfia  vofitfifin  tarkasteflfla  sen  vuoksfi  vaflfittajan  kerto-
muksen pohjaflta. 
Näfin  oflflen  tuomfiofistufin  katsofi  näytetyksfi,  että  vaflfittaja  oflfi  pfidätettynä  oflfles-

saan tofistuvastfi rafiskattu ja häntä oflfi kohdefltu kafltofin erfi tavofin kuten flyömäflflä, 
tukehduttamaflfla  ja  sähköfiskuja  antamaflfla.  Vfirkamfiehen  tekemää  rafiskausta  oflfi 
pfidettävä  erfityfisen  törkeänä  kafltofinkohtefluna  erfityfisestfi  sfiksfi,  että  vfirkamfiehen 
oflfi heflppoa käyttää hyväkseen uhrfinsa suojaamatonta asemaa ja tämän kyvyttö-
myyttä tehdä vastarfintaa. Rafiskauksesta jäfi uhrfiflfle syvfiä henkfisfiä jäflkfiä, jotka efi-
vät korjaantuneet ajan kufluessa yhtä nopeastfi kufin mufissa ifyysfisen ja henkfisen 
väkfivaflflan tapauksfissa. Lfisäksfi uhrfi joutufi kokemaan akuuttfia ifyysfistä kfipua. EIT 
katsofi, että ifyysfistä väkfivafltaa ja erfityfisen törkefitä tofistuvfia rafiskauksfia oflfi pfidet-
tävä kfidutuksena EIS 3. artfikflan mfieflessä. Naflbandovfifin kohdfistettuja tekoja EIT 
pfitfi epäfinhfimfiflflfisenä ja haflventavana kohtefluna.
EIT antofi vuonna 2008 myös tofisen poflfifisfien tekemää rafiskausta koskevan pää-

töksen.  Se  kohdfistufi  Georgfiaan  ja  vaflfittajana  tofimfi  henkfiflö,  joka  vuonna  2001 
oflfi epäfifltynä 14-vuotfiaan tytön rafiskauksesta, josta hänet tuomfittfifin 13 vuodeksfi 
vankeuteen (Gharfibashvfiflfi v. Georgfia 29.7.2008). 
Vaflfittaja kertofi, että häntä oflfi kuuflusteflussa pahofinpfideflty, jotta hänet saatafisfifin 

tunnustamaan teko. Häneflfle pantfifin käsfiraudat ja hänen päähänsä pantfifin kaasu-
naamarfi, jotta hänen huutonsa efivät kuuflufisfi. Pahofinpfiteflyn seurauksena hänefltä 
murtufi  fleuka  ja  yksfi  sormfi.  Poflfifisfiflafitoksen  yflempfi  vfirkamfies  ja  syyttäjänvfiras-
ton kaksfi rfikostutkfijaa oflfivat pafikaflfla ja yflflyttfivät mufita flyömään häntä. Vaflfittaja 
kanteflfi kohteflusta ofikeuskansflerfiflfle, mutta kanteflut ja seuranneet ofikeudenkäyn-
nfit efivät tuottaneet tuflosta, vaan yflfiofikeus hyflkäsfi vaflfituksen heflmfikuussa 2006. 
Poflfifisfi kfifistfi pahofinpfiteflyt, vafikka vuonna 2007 annetun flausunnon mukaan va-
flfittajaflfla oflfi murtumfia etusormfissa ja mufita jäflkfiä vammofista erfi puoflfiflfla kehoa. 
Syyttäjän tekemän tutkfimuksen mukaan vaflfittaja oflfi vuosfina 1990-94 osaflflfistunut 
aseeflflfiseen  seflkkaukseen  kahdeflfla  Georgfian  aflueeflfla,  jotka  haflusfivat  erota  sfifitä. 
Syyttäjä pfitfi vaflfittajan pahofinpfiteflyväfittefitä epäuskottavfina, koska hän oflfi tehnyt 
nfifistä väfitteen vasta tuomfionsa saatua flafinvofiman. EIT efi myöskään katsonut, että 
oflfi  saatu  rfifittävää  näyttöä  pahofinpfiteflystä,  joten  se  katsofi,  ettefi  EIS  3.  artfikflan 
afineeflflfisfia vaatfimuksfia epäfinhfimfiflflfisestä ja haflventavasta kohteflusta oflflut rfikottu. 
Sen sfijaan EIT katsofi, ettefi poflfifisfien tofimfia oflflut tutkfittu asfianmukafisestfi. Tuo-

mfiofistufimen mukaan oflfi väflttämätöntä, että tutkfinnassa ovat vastuussa ja sen tofi-
mfittavat henkfiflöt, jotka ovat rfifippumattomfia tapahtumaan sekaantunefista henkfi-
flöfistä. Tämä tarkofittaa pafitsfi hfierarkfista ja finstfitutfionaaflfista myös käytännöflflfistä 
rfifippumattomuutta. Tutkfinnan täytyy oflfla myös perusteeflflfista, mfikä tarkofittaa sfitä, 
että vfiranomafisten täytyy tehdä vakava yrfitys totuuden seflvfittämfiseksfi. EIT katsofi 
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tässä tapauksessa, että tutkfinta efi oflflut rfifippumatonta, koska se oflfi uskottu samafl-
fle  syyttäjänvfirastoflfle,  jossa  epäfiflty  rfikoksentekfijä  oflfi  työskenneflflyt.  Tutkfinta  efi 
myöskään oflflut perusteeflflfista, koska vaflfittajaa fitseään efi ofltu kuuflustefltu. Nfifinpä 
EIT katsofikfin, ettefi tutkfinta oflflut oflflut tehokasta ja että EIS 3. artfikflan prosessuaa-
flfisfia vaatfimuksfia oflfi rfikottu, vafikka afineeflflfisten vaatfimusten osaflta rfikkomusta efi 
näytön vähäfisyydestä johtuen todettu.

6.2.2.2. Rafiskaus ja sen uhka karkotustapauksfissa

Rafiskaus  flfifittyy  EIT:n  ofikeuskäytännössä  myös  maasta  karkotuksfifin  ja  fluovu-
tuksen uhkaan. Tapauksfia on flähfinnä kahdenflafisfia: tofisaaflta peflätään rafiskatuksfi 
tuflemfista sfifinä maassa, johon henkfiflö afiotaan fluovuttaa, ja tofisaaflta vedotaan jo 
rafiskatuksfi tuflflefiden henkfiflöfiden terveydentfiflaan, joka estäfisfi fluovutuksen. Vaflfi-
tuksfissa  vedotaan  EIS  artfikflassa  kfieflflettyyn  kafltofinkohteflun  vaaraan  eflfi  sfifihen, 
että  fluovutettua  henkfiflöä  kfidutettafisfifin  tafi  häntä  kohdefltafisfifin  epäfinhfimfiflflfiseflflä 
tavaflfla.445

EIS efi perfiaatteessa perusta ofikeutta turvapafikkaan ja sopfimusvafltfioflfla on ofi-
keus määrätä uflkomaaflafisten maahantuflosta, maassa ofleskeflusta ja karkotuksesta. 
EIS 3. artfikfla kufitenkfin kfiefltää karkottamasta henkfiflöä maahan, jos vahvofin pe-
rustefin on osofitettavfissa, että henkfiflö joutufisfi artfikflassa kfieflfletyn kafltofinkohteflun 
vaaraan. Tfiflanne edeflflyttää kufitenkfin sfitä, että on osofitettu vahvoja perustefita täfl-
flafiseflfle tfiflanteeflfle. Ratkafisevfia ovat ne oflosuhteet, jotka paflautuspäätöksen afikana 
vaflflfitsevat sfifinä maassa, johon henkfiflö on tarkofitus fluovuttaa.446

Yfleensä EIT:n ofikeuskäytännössä rafiskausperuste efi ofle estänyt paflauttamfista 
tafi karkottamfista, mutta pofikkeuksfiakfin on oflflut ja päätöksfistä on äänestetty, esfi-
merkfiksfi tapauksfissa, jofissa oflfi kysymys karkotuksesta Iranfifin, Turkkfifin ja Bang-
fladeshfifin.447 Yksfimfieflfinen sen sfijaan oflfi päätös, joka koskfi suuren romanfiperheen 

445 Janfis-Kay-Bradfley 2008 s. 215-227.
446 Peflflonpää 1996 s. 238-239, 241-242.
447 EIT katsofi esfimerkfiksfi vuonna 2004, ettefi Iranfissa oflflut seflflafista kafltofinkohteflun vaaraa 
henkfiflön  homoseksuaaflfisuuden  vuoksfi,  joka  oflfisfi  estänyt  karkottamfisen.  Vaflfittaja  väfittfi,  että  hä-
net oflfi otettu vuonna 2001 kfifinnfi Iranfissa hänen suudefltuaan mfiesystäväänsä kujaflfla ja että poflfifi-
sfi  oflfisfi  rafiskannut  hänet  (I.N.  v.  the  Netherflands  9.12.2004).  Äänestykseen  päättyfi  myös  vuonna 
2005 annettu päätös, joka koskfi kurdfinafisen karkottamfista Saksasta Turkkfifin (Kafldfik v. Germany 
22.9.2005). Nafinen kertofi, että hänet oflfi rafiskattu 2002 sotfiflasaflueeflfla ja että koko kyflä oflfi saanut 
tästä  tfiedon.  Hän  saapufi  Saksaan,  jossa  hänen  mfiehensä  jo  oflfi,  samana  vuonna  kahden  flapsensa 
kanssa. Saksassa ofikeus pfitfi näytettynä, että vaflfittaja oflfi rafiskattu ja että häneflflä oflfi traumaperäfinen 
stressfihäfirfiö. Hänet otettfifin Saksassa 2005 ofikeuden päätökseflflä tahdosta rfifippumattomaan hofitoon 
psykfiatrfiseen safiraaflaan. EIT katsofikfin, että näfissä oflofissa vaflfittajaa tuskfin karkotettafisfifin Saksasta 
nfifin kauan hänen terveytensä tafi henkensä oflfisfi väflfittömässä vaarassa. EIT jättfi kufitenkfin enemmfis-
töäänfin vaflfituksen tutkfimatta ja katsofi, että EIS 3. artfikfla edeflflyttää vafltfion vastuun perustamfiseen 
vahvoja perustefita epäfiflflä, että henkfiflöflfle afiheutufisfi todeflflfinen ja henkfiflökohtafinen vaara sfifitä, että 
häntä kohdefltafisfifin artfikflassa kfieflfletyfin tavofin sfifinä maassa, johon hänet oflfi määrä karkottaa. 

Äänestyspäätökseflflä katsottfifin karkotus mahdoflflfiseksfi Ruotsfista Bangfladeshfifin tapauksessa, jossa 
EIT efi pfitänyt vaflfittajan kafltofinkohteflua Bangfladeshfissa kfifistanaflafisena, mutta katsofi oflojen sfieflflä 
muuttuneen seflflafisfiksfi, että karkotus oflfi mahdoflflfinen (Karfim v. Sweden 4.7.2006). Vaflfittaja kertofi, 
että  hänet  oflfi  pfidätetty  2002  mfieflenosofituksen  afikana  ja  kfidutettu  2-3  kertaa  päfivässä  flyömäflflä, 
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karkottamfista Ruotsfista Serbfiaan. Perhe oflfi joutunut kokemaan väkfivafltaa sodan 
afikana kafikkfien osapuoflten tahoflta, koska kukaan efi pfitänyt romanefista. Perheen 
äfitfi, joka oflfi fluku- ja kfirjofitustafidoton, ja perheen vanhfin tytär oflfi rafiskattu. Tytär 
kärsfi mfieflenterveydeflflfisfistä ongeflmfista, efikä puhunut juurfi keneflflekään, ja hän oflfi 
Ruotsfissa tarkkafiflussa vakavan häfirfifintymfisen vuoksfi. Perhettä yrfitettfifin karkottaa 
osfissa ja yhdessä useampfia kertoja vuosfina 2001-2006. Lopuflta hefiflfle kufitenkfin 
myönnettfifin pysyvät ofleskeflufluvat 2006. EIT -prosessfi koskfi 2005 tofimeenpantua 
karkotusta, josta tehtyä vaflfitusta EIT pfitfi sfifis perusteettomana.
Tofiseen flopputuflokseen päädyttfifin tapauksessa, jossa Tunfisfian kansaflafista ofl-

tfifin karkottamassa Itaflfiasta Tunfisfiaan. EIT katsofi, että oflfi vahvoja perustefita epäfifl-
flä kafltofinkohteflua ja EIS 3. artfikflan rfikkomfista, jos vaflfittaja karkotettafisfifin Tunfi-
sfiaan (Saadfi v. Itafly 28.2.2008):

Vuonna 2002 vaflfittajaa epäfifltfifin mm. osaflflfisuudesta kansafinväflfiseen 
terrorfismfifin ja hänet tuomfittfifin 2005 4,5 vuodeksfi vankeuteen. Ofike-
us kufitenkfin katsofi, ettefivät hänen tekonsa täyttäneet kansafinväflfisen 
terrorfismfin tunnusmerkfistöä. Näyttöä oflfi vafin sfifitä, että häneflflä rfikos-
toverefineen oflfi yhteyksfiä fisflamfiflafisfifin ifundamentaflfistfijärjestöfihfin ja 
he suhtautufivat vfihamfieflfisestfi uskottomfifin. Ofikeus määräsfi vaflfittajan 
kufitenkfin karkotettavaksfi. Muutamfia päfivfiä Itaflfiassa annetun tuomfi-
on  jäflkeen  hänet  tuomfittfifin  tunfisfiaflafisessa  sotfiflastuomfiofistufimessa 
pofissaoflevana 20 vuodeksfi vankeuteen uflkomafiflfla tofimfivaan terro-
rfistfijärjestöön kuuflumfisen vuoksfi. Vaflfittaja pääsfi vankfiflasta 2006 ja 
Tunfisfiaan karkottamfiseen ryhdyttfifin. Vaflfittaja pyysfi kufitenkfin poflfifit-
tfista turvapafikkaa, johon efi suostuttu.

Itaflfia pyysfi Tunfisfian haflflfitukseflta dfipflomaattfisfia takefita sfifitä, että va-
flfittajaa efi kohdefltafisfi EIS 3. artfikflan vastafisestfi, jos hänet karkotettafi-
sfifin Tunfisfiaan. Takefita pyydettfifin myös sfifitä, ettefi hän joutufisfi räfike-
än ofikeussuojan epäämfisen uhrfiksfi. Tunfisfian uflkomfinfisterfiö fiflmofittfi, 
että Tunfisfian  flafinsäädäntö  turvasfi  vankfien  ofikeudet  ja  takasfi  hefiflfle 
ofikeudenmukafisen ofikeudenkäynnfin ja, että Tunfisfia oflfi hyväksynyt 
asfianomafiset kansafinväflfiset sopfimukset.

EIT totesfi päätöksessään, että kafltofinkohteflun kfieflto EIS 3. artfikflassa on ehdoton, 
efikä se rfifipu uhrfin omasta käyttäytymfisestä. Jotta artfikflaa vofidaan sovefltaa, kafl-
tofinkohteflun  on  ofltava  kovuudefltaan  tfiettyä  mfinfimfitasoa.  EIT  vfifittasfi  kufitenkfin 
kansafinväflfisfifin seflvfityksfifin ja totesfi, että nfifiden mukaan terrorfismfista syytettyjen 
henkfiflöfiden  kfiduksesta  ja  pahofinpfiteflystä  oflfi  tuflflut Tunfisfiassa  käytäntöä.  Usefin 
nfifin tehtfifin tunnustusten saamfiseksfi. Henkfiflöfitä pantfifin rfifippumaan katosta, hefitä 
rfifiputtamaflfla, poflttamaflfla tupakantumpefiflfla ja hefittämäflflä kasvofihfin vettä, johon oflfi sekofitettu chfi-
flfiä. Myöhemmfin hän oflfi väfittänyt, että hänet oflfi myös rafiskattu ja häntä oflfi käytetty seksuaaflfisestfi 
hyväksfi,  mutta  hän  efi  oflflut  haflunnut  kertoa  sfifitä  afikafisemmfin,  koska  hän  oflfi  nfifin  häpefissään  ja 
peflofissaan tapahtuneesta. 
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uhattfifin rafiskaukseflfla, hefiflfle annettfifin sähköfiskuja ja päät upotettfifin veteen ja hefitä 
flyötfifin  ja  pofltettfifin  savukkefiflfla.  Seflflafiset  käytännöt  perustfivat  EIS  3.  artfikflassa 
kfieflfletyn kohteflun. Vfiranomafisfiflfle fiflmofitettuja tapauksfia efi tutkfittu ja kfirfistämäflflä 
saatuja tunnustuksfia käytettfifin ofikeudenkäynnefissä. EIT totesfi vfieflä, että kotfimafi-
nen flafinsäädäntö tafi flfifittymfinen kansafinväflfisfifin sopfimuksfifin efivät oflfleet rfifittävfiä 
takefita tfiflanteessa, jossa fluotettavat flähteet oflfivat fiflmofittaneet vfiranomafisten nou-
dattamasta  tafi  suvafitsemasta  käytännöstä,  joka  oflfi  seflvästfi  EIS:n  perfiaattefiden 
vastafinen.
Oman  pfienen  ryhmänsä  muodostavat  afids-potfiflaat,  jotka  ovat  hakeneet  tur-

vapafikkaa  Brfitannfiasta.  Suuren  jaoston  ratkafisussa  N.  v.  the  Unfited  Kfingdom 
27.5.2008 EIT päätyfi äänestysratkafisuflfla sfifihen, että karkottamfinen Ugandaan efi 
rfikkofisfi  EIS  3.  artfikflaa.  Henkfiflö  oflfi  todettu  1998  hfiv-posfitfifivfiseksfi  ja  hän  hakfi 
Brfitannfiasta  turvapafikkaa  väfittäen,  että  Ugandan  kansaflflfinen  vastarfintaflfifike  oflfi 
pahofinpfideflflyt häntä ja rafiskannut hänet sen johdosta, että hän kuuflufi tofiseen vas-
tarfintaflfifikkeeseen. EIT totesfi, että karkotettavat uflkomaaflafiset efivät perfiaatteessa 
vofineet vaatfia jäämfistään sopfimusvafltfioon jatkaakseen flääkärfinhofitoa tafi sosfiaa-
flfisen-  tafi  muun  tuen  saamfista.  Tofisfin  sanoen  kynnys  asetettfifin  korkeaflfle  nfifissä 
tapauksfissa,  joflflofin  kafltofinkohteflu  efi  johtufisfi  vfiranomafisten  tafi  vafltfioon  kuuflu-
mattomfien eflfinten tahaflflfisfista tofimfista tafi flafimfinflyönnefistä vaan safiraudesta ja sen 
hofidon vaatfimfien resurssfien puutteesta vastaanottajavafltfiossa. Enemmfistö totesfi 
vfieflä,  että WHO:n  seflvfityksen  mukaan  Ugandassa  tuoflflofin  (27.5.2002)  oflfi  saa-
tavfiflfla hofitoa, joskfin resurssfien puutteen vuoksfi vafin puoflet tarvfitsfijofista safi sfitä. 
Se, että henkfiflö oflfi jo saanut Brfitannfiassa maksutta hofitoa 9 vuoden ajan, efi enem-
mfistön mfieflestä perustanut vastaajavafltfioflfle veflvoflflfisuutta jatkaa sen tarjoamfista.
Erfityfisen mfieflenkfifintofinen tässä tapauksessa on vähemmfistöön jäänefiden tuo-

marefiden yhtefinen flausunto. Hefidän mfieflestään safiraudesta tafi sen hofitoon tarvfitta-
vfien resurssfien puutteesta vastaajavafltfiossa johtuvaa kafltofinkohteflua efi tufle panna 
erfi asemaan. Hefidän mfieflestään enemmfistö oflfi sfivuuttanut EIS:n sosfiaaflfisen uflot-
tuvuuden puhuessaan sopfimuksen tarkofituksesta turvata pääasfiassa kansaflafis- ja 
poflfifittfisfia ofikeuksfia. Vähemmfistön mfieflestä enemmfistö oflfi myös muuttanut EIT:n 
afiempaa ofikeuskäytäntöä korostamaflfla tasapafinon flöytämfistä yflefisen edun ja yk-
sfiflön perusofikeuksfien suojan väflfiflflä, vafikka 3. artfikflan perustamasta kfieflflosta efi 
oflflut pofikkeuksfia. Vähemmfistö efi hyväksynyt myöskään enemmfistön perusteflua, 
joka koskfi flfifian pfitkäflfle menevfien vaatfimusten asettamfista sopfimusvafltfioflfle. Täfl-
flä  tosfiasfiassa  tarkofitettfifin  sfitä,  ettefi  sopfimusvafltfion  resursseja  rasfitettafisfi  flfifikaa. 
Enemmfistö  oflfi  hfifljafisestfi  hyväksynyt  vähemmfistön  mfieflestä  käsfityksen,  että  3. 
artfikflan rfikkomfinen käsfiflflä oflevassa tapauksessa avafisfi portfit hofitoon hakeutuvfifl-
fle uflkomaaflafisfiflfle ja tekfisfi Euroopasta maafiflman safiraaflaosaston. Vähemmfistön 
mfieflestä perusteflu oflfi täysfin väärä, kun otetaan huomfioon Brfitannfiaan tehtyjen ha-
kemusten määrä HIV-tapauksfifin verrattuna. Ennustefiden mukaan vaflfittajan eflfin-
afika oflfi nofin kaksfi vuotta, jos hänen Brfitannfiassa saamansa hofito keskeytettäfisfifin. 
Vähemmfistön mfieflestä vaflfittajan karkottamfinen kuoflfinvuoteeflfleen oflfisfi fitsessään 
EIS 3. artfikflan ehdottoman säännöksen vastafista.
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Myös edeflflfisen päätöksen jäflkeen annetussa tofisessa tapauksessa, jossa oflfi ky-
symys AIDS-potfiflaan karkottamfisesta Kongoon päädyttfifin sfifihen, että karkottamfi-
nen oflfi mahdoflflfista, efikä oflflut EIS:n 3. artfikflan vastafista. Myös tässä tapauksessa 
vaflfittaja vetosfi Kongon huonoon fihmfisofikeustfiflanteeseen, kun turvaflflfisuusjoukot 
tappofivat,  pahofinpfiteflfivät  ja  rafiskasfivat  rfikoksfista  epäfifltyjä  ja  pfidätettyjä  sekä 
ryösteflfivät  ja  vaatfivat  flahjuksfia.  Hän  vetosfi  myös  sfifihen,  että  jos  hofito  flopetet-
tafisfifin, hänen odotettavfissa ofleva eflfinafikansa oflfisfi 2-3 vuotta. Hän oflfi kufitenkfin 
perheoflosuhtefiden kannaflta tofisenflafinen tapaus kufin edeflflfinen, sfiflflä vaflfittaja ve-
tosfi myös EIS 8. artfikflaan eflfi perhe-eflämänsuojaan. Hän pakenfi Kongosta vuonna 
2001 ja häneflflä todettfifin afids. Sen jäflkeen hän menfi nafimfisfifin brfittfinafisen kanssa, 
joflfla  oflfi  5  flasta  edeflflfisestä  suhteesta.  Hän  erosfi  kufitenkfin  vafimostaan  ja  ryhtyfi 
tähän uuteen suhteeseen vuonna 2006 ja hefiflfle syntyfi flapsfi vuonna 2008. Kongon 
fihmfisofikeustfiflannetta efi vuoden kesäkuussa 2008 pfidetty vfieflä nfifin huonona, että 
vaflfitus oflfisfi hyväksytty. Myöskään EIS 8. artfikflan rfikkomusta efi pfidetty perustefl-
tuna, koska tärkeänä pfidettfifin myös sfitä sefikkaa, oflfiko perhe-eflämä perustettu sefl-
flafiseen afikaan, että asfianomafiset henkfiflöt tfiesfivät perheenjäsenen jo aflun aflkaen 
epävarmasta asemasta maahanmuuton suhteen.

6.2.2.3. Rafiskauksen tunnusmerkfit ja vafltfion veflvoflflfisuuksfien määrfittefle-
mfinen M.C. v. Buflgarfia -tapauksessa

Hyvfin tunnetussa ja pafljon sfiteeratussa tapauksessa M.C. v. Buflgarfia (4.12.2003) 
EIT pafinokkaastfi määrfitteflfi vafltfion veflvoflflfisuudet rafiskaustapauksfissa ja flausufi, 
mfikä sen mfieflestä täflflä hetkeflflä on vaflfistunut rafiskauksen tunnusmerkfistö rfikos-
ofikeudessa.
EIT totesfi afluksfi, että vafltfioflfla on posfitfifivfinen veflvoflflfisuus tutkfia ja rangafista 

rafiskausrfikokset. Tämä veflvoflflfisuus perustuu EIS 1. artfikflaan, jonka mukaan so-
pfimusvafltfiofiflfla on veflvoflflfisuus turvata jokafiseflfle nfifiden tuomfiovafltaan kuufluvaflfle 
EIS:ssä määrfiteflflyt ofikeudet ja vapaudet. Tämä puoflestaan edeflflyttää yhdessä 3. 
artfikflan kanssa, että vafltfiot ryhtyvät tofimenpfitefisfifin varmfistaakseen sen, että nfifi-
den tuomfiovafltaan kuufluvfia efi kohdeflfla kafltofin edes yksfityfishenkfiflöfiden tofimesta. 
Vafltfion posfitfifivfiset veflvoflflfisuudet sfisäfltyvät fluontafisestfi EIS 8. artfikflaflfla turvat-
tuun  yksfityfis-eflämän  tehokkaaseen  suojaan.  Kefinojen  vaflfinta  jää  perfiaatteessa 
vafltfion harkfintamargfinaaflfifin, mutta yksfityfiseflämän perusarvoja vaarantavfien va-
kavfien  tekojen  kuten  rafiskausten  tehokas  ehkäfisy  edeflflyttää  tehokkafita  rfikosofi-
keudeflflfisfia sääntöjä. Tuomfiofistufin erfityfisestfi korostaa sfitä, että flapsfiflfla ja mufiflfla 
suojattomfiflfla henkfiflöfiflflä on ofikeus tehokkaaseen suojaan. Tämä merkfitsee veflvofl-
flfisuutta krfimfinaflfisofida rafiskaus tehokkaastfi rfikosflafissa ja mahdoflflfistaa säännös-
ten täytäntöönpano tehokkaaflfla rfikostutkfinnaflfla ja syyttämfiseflflä. Peflkkä mahdofl-
flfisuus saada korvauksfia rfikoksen tekfijöfifltä efi rfifitä, vaan tehokas suoja rafiskausta 
ja seksuaaflfista hyväksfikäyttöä vastaan edeflflyttää rfikosofikeudeflflfisfia tofimenpfitefitä.
Buflgarfian -tapaus on seflvästfi EIT:n ennakkotapaus, jonka tuflfisfi ohjata jäsen-

vafltfiofiden  kansaflflfisfia  flafinsäädäntöjä,  tuflkfintaa  seksuaaflfirfikoksfissa  ja  vafikuttaa 
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rfikostutkfijofiden ja syyttäjfien asentefisfifin. EIT:n tavofitteena on tässäkfin suhteessa 
sopfimusvafltfiofiden flfisääntyvä normfien yhdenmukafistumfinen.448

Tapahtumat kuvattfifin EIT:n päätöksessä (M.C. v. Buflgarfia 4.12.2003) seuraa-
vastfi:

14-vuotfias tyttö (M.C.) oflfi flähtenyt dfiskoon koflmen nuoren mfiehen 
kanssa  (P, A,  VA).  Hän  tunsfi  entuudestaan  P:n  ja A:n  ja  sfiksfi  hän 
flähtfi A:n  pyynnöstä  hefidän  mukaansa  automatkaflfle.  Pafluumatkaflfla 
A  ehdottfi  ufimfista  flähefisessä  tekoafltaassa.  M.C.  vastustfi  ajatusta  ja 
jäfi fistumaan autoon. Seurueen mfiehet menfivät rantaan, mutta P pa-
flasfi pfian takafisfin, fistufi etufistufimeflfle tytön vfiereen ja tytön kertoman 
mukaan  pafinautufi  häntä  vasten  ehdottaen  flähempää  tuttavuutta  ja 
aflkofi suudeflfla häntä. Tyttö torjufi P:n ja kehottfi häntä flähtemään. P 
jatkofi suuteflemfistaan, vafikka tyttö työnsfi häntä pofis. Tämän jäflkeen 
P käänsfi fistufimen seflkänojan vaaka-asentoon ja tarttufi tytön käsfifin 
ja pafinofi nfifitä hänen seflkäänsä vasten. Tyttö kertofi oflfleensa peflofis-
saan  ja  hämmentynyt  jouduttuaan  seflflafiseen  tfiflanteeseen.  Häneflflä 
efi  oflflut  vofimfia  vastustaa  efikä  huutaa.  P  oflfi  pafljon  vofimakkaampfi. 
Hän rfifisufi hänet osfin ja pakottfi hänet sukupuoflfiyhteyteen kanssaan. 
Se  oflfi  tytöflfle  ensfimmäfinen  kerta  ja  se  sattufi  kovastfi.  Lopetettuaan 
P  menfi  mufiden  mfiesten  fluo  ja  kertofi  hefiflfle,  että  hän  oflfi  “pannut” 
tyttöä.  Kuuflusteflufissa  P  kertofi,  että  tyttö  oflfi  vastannut  hänen  suu-
deflmfifinsa ja rfifisunut fitse housunsa, kun P efi oflflut sfifinä onnfistunut. 
Tyttö kertofi mufiden paflanneen rafiskauksen jäflkeen autoflfle ja seurue 
flähtfi pafikaflta. Muut mfiehet efivät oflfleet näyttäneet märfifltä, vafikka he 
väfittfivät menneensä ufimaan. Ufimfista oflfi käytetty tekosyynä syrjäfi-
seflfle pafikaflfle menemfiseen. Tyttö kertofi oflfleensa tapahtuman jäflkeen 
ahdfistunut ja fitkenyt flähes kafiken afikaa. P ja A puoflestaan kertofivat 
kuuflusteflussa, että tyttö oflfi hyväflflä tuufleflfla ja aflkanut hyväfiflflä A:ta 
mfikä  oflfi  ärsyttänyt  P:ta.  Mfiehet  kertofivat,  että  tyttö  oflfisfi  haflunnut 
mennä ravfintoflaan ja että he oflfivat käyneetkfin seflflafisessa, jossa he 
oflfivat tavanneet kaksfi henkfiflöä, jofista tofinen kertofi tytön näyttäneen 
fiflofiseflta efikä hän oflflut käyttäytynyt mfitenkään epänormaaflfistfi. Tyttö 
fitse kertofi kuuflusteflussa, ettefi mfissään ravfintoflassa oflflut käytykään 
efikä hän tuntenut T:tä.

448 Lefijonhuvifvud 2008 s. 67-71. -EIT:n tuomfio sfitoo afinoastaan sfitä vafltfiota, joka on oflflut 
osapuoflena jutussa. Tuomfioflfla efi ofle sfitovaa vafikutusta mufihfin vafltfiofihfin nähden. Seurauksena tästä 
on, että vafltfio joka tuomfion seurauksena muuttaa flafinsäädäntöään eflää sen jäflkeen rfinta rfinnan mufi-
den sopfimusvafltfiofiden kanssa, jofiden vastaava flafinsäädäntö on edeflfleen rfistfirfifidassa EIS:n kanssa. 
Vfifime afikofina on kufitenkfin tuflflut tavaksfi, että vafltfiot yrfittävät väflttää joutumasta Strasbourgfin tuo-
mfiofistufimeen  ja  sopeuttavat  flafinsäädäntöään  EIT:n  ofikeuskäytäntöön.  Tofisaaflta  on  myös  vafltfiofi-
ta, jotka odottavat flafinsäädännön muuttamfista kunnes fitse joutuvat tuomfiofistufimen tuomfittavfiksfi. 
- Paflm 2008 s. 121-122.
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Kotfikaupunkfifin  paflaamfisen  sfijasta  mfiehet  ajofivat  naapurfikaupun-
kfifin, jossa VA:n sukuflafisfiflfla oflfi taflo. Mfiehet kertofivat, että pafluumat-
kaflfla pysähdyttfifin S:n flefipomon kohdaflfla nofin keflflo 2 afikaan yöflflä. S 
kertofi nähneensä tytön odottavan autossa fiflmefisestfi hyväflflä tuufleflfla. 
Tyttö fitse kfifistfi pysähtymfisen flefipomon kohdaflfla. Hän kertofi tunte-
neensa  fitsensä  avuttomaksfi.  Kun A  oflfi  hänen  fluokkatoverfinsa  veflfi, 
hän  oflfi  odottanut,  että  tämä  tukfisfi  häntä  ja  hän  oflfi  seurannut A:ta 
huoneeseen taflon pohjakerroksessa. Tofinen mfiehfistä fiso VA pofistufi 
huoneesta  ja A  fistufi  hänen  vfiereensä,  rfifisufi  hänet  ja  pakottfi  hänet 
sukupuoflfiyhteyteen. Tyttö kertofi, ettefi häneflflä oflflut vofimfia vastusta-
mfiseen, vaan hän pyysfi, että A flopettafisfi. A:n kertoman mukaan tyttö 
oflfi suostunut sukupuoflfiyhteyteen.

Seuraavana aamuna tytön äfitfi flöysfi tyttärensä VA:n sukuflafisten ta-
flosta ja tyttö kertofi hetfi tuflfleensa rafiskatuksfi. Pafikaflfla oflflut A väfittfi, 
että eräs täysfin uflkopuoflfinen henkfiflö oflfi maannut tytön. Tyttö menfi 
äfitfinsä  kanssa  väflfittömästfi  safiraaflaan  tutkfimuksfifin,  jossa  todettfifin, 
että fimmenkaflvo oflfi repeytynyt ja tytöflflä oflfi myös mufita uflkofisfia vä-
kfivaflflan merkkejä. Tässä vafiheessa tyttö kertofi vafin yhdestä rafiska-
uksesta. Äfidfiflfleenkään hän efi tuoflflofin kertonut enempää asfiasta.

Myöhemmfin  P  kävfi  tapaamassa  tytön  perhettä,  tunnustfi  oflfleensa 
sukupuoflfiyhteydessä  tytön  kanssa  ja  fiflmofittfi,  että  hän  oflfisfi  vaflmfis 
menemään nafimfisfifin tytön kanssa tämän tufltua täysfi-fikäfiseksfi. Äfitfi 
pfitfi  tarjousta  oflosuhtefisfifin  nähden  kohtuuflflfisena  ja  tyttö  hyväksyfi 
äfitfinsä vafikutuksesta ajatuksen vahfingon mfinfimofinnfista. Tyttö kävfi 
sfittemmfin  uflkona  P:n  ja  tämän  ystävfien  kanssa. Tytön  äfitfi  oflfi  kufi-
tenkfin  päättänyt  vfieflä  tavata  P:n  vanhempfia,  mutta  tästä  efi  tuflflut 
mfitään, koska P:n fisoäfitfi fiflmofittfi, että tyttö oflfi maannut P:n flfisäksfi 
myös A:n kanssa. A oflfi myös pafikaflfla ja tunnustfi sukupuoflfiyhteyden 
tytön kanssa. Näfin tytön äfitfi safi tfietää myös tofisesta rafiskauksesta. 
Myöhemmfin myös tyttö kertofi äfidfiflfleen tofisestakfin rafiskauksesta ja 
fisäkfin  safi  tfietää  asfiasta.  Rafiskauksfia  koskeva  rfikosfiflmofitus  tehtfifin 
tämän jäflkeen 11.8.1995.

P ja A pfidätettfifin ja he väfittfivät tytön vapaasta tahdostaan suostuneen 
sukupuoflfiyhteyteen.  Mfiehet  vapautettfifin. Tämän  jäflkeen  he  tekfivät 
tytöstä ja hänen äfidfistään rfikosfiflmofituksen perättömän fiflmfiannon pe-
rusteeflfla. Rafiskausta aflettfifin tutkfia tämän jäflkeen uudeflfleen, joflflofin P 
ja A oflfivat todfistajfina. Juttua käytfifin uudeflfleen fläpfi ja A ja P väfittfivät, 
että pfian sen jäflkeen, kun vaflfittaja oflfi oflflut sukupuoflfiyhteydessä P:n 
kanssa, tämä oflfi aflkanut hyväfiflemään A:ta. Tutkfija flaatfi pöytäkfirjan, 
jonka mukaan efi oflflut näyttöä sfifitä, että P ja A oflfisfivat esfittäneet uh-
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kauksfia  tafi  käyttäneet  väkfivafltaa.  Syyttäjä  määräsfi  1997  flfisätutkfi-
muksfia ja pyydettfifin psykfiatrfin ja psykoflogfin flausuntoja sfifitä, oflfiko 
todennäköfistä, että muutaman päfivän kufluttua vaflfittaja oflfisfi tapafiflflut 
hänet juurfi rafiskannutta henkfiflöä.

Asfiantuntfijat totesfivat, että kokemattomuutensa ja herkkäuskofisuu-
tensa vuoksfi tyttö efi fiflmefisestfi oflflut ottanut huomfioon mahdoflflfisuut-
ta, että hänet rafiskattafisfifin. Mfikään efi osofittanut, että häntä oflfi uh-
kafifltu tafi afiheutettu kfipua tafi että hän oflfisfi oflflut shokfissa tapahtumfien 
afikana,  koska  oflfi  osofittanut  mufistavansa  ne  seflvästfi.  Asfiantuntfijat 
katsofivat, että hänen oflfi tapahtumfien afikana täytynyt vaflflata yhtäkkfi-
nen sfisäfinen konflfiktfi fluonnoflflfisen seksuaaflfisen kfifinnostuksen ja teon 
mofitfittavuuden väflfiflflä, mfikä oflfi vähentänyt hänen vastustuskykyään. 
Tyttö oflfi henkfisestfi terve ja hän ymmärsfi tapahtumfien merkfityksen. 
Hänen fikäänsä nähden häneflflä efi kufitenkaan oflflut vankkoja vakau-
muksfia. Tytön ja P:n myöhempfi tapafiflu vofitfifin heflpostfi seflfittää sfiflflä, 
että perhe haflusfi antaa tapahtumfiflfle sosfiaaflfista hyväksyttävyyttä.

Myös syyttäjävfiranomafiset myönsfivät, että nuoren fiän ja kokemuk-
sen puutteen vuoksfi tyttö efi oflflut kyennyt tukeutumaan vankkofihfin 
vakaumuksfifin eflfi osofittamaan tfiukastfi hafluttomuutensa ryhtyä suku-
puoflfiyhteyteen. Teko oflfi kufitenkfin Buflgarfian flafinsäädännön mukaan 
rfikos vafin, jos hänet oflfi pakotettu sukupuoflfiyhteyteen ifyysfiseflflä vofi-
maflfla tafi uhkaukseflfla. Tämä edeflflyttfi vastarfintaa, mutta vastarfinnas-
ta efi oflflut näyttöä. Kufitenkfin myönnettfifin, että oflfi epätavaflflfista, että 
aflafikäfinen tyttö, joka oflfi nefitsyt, oflfisfi sukupuoflfiyhteydessä kahdes-
tfi flyhyeflflä afikaväflfiflflä erfi henkfiflöfiden kanssa. Kun muuta näyttöä efi 
kufitenkaan oflflut, tuo tosfisefikka efi osofittanut, että teko oflfisfi rfikos. 

M.C.  vaflfittfi  EIT:een  ja  katsofi,  että  Buflgarfian  flakfi  ja  ofikeuskäytän-
tö  efivät  antaneet  rfifittävää  suojaa  rafiskausta  vastaan,  koska  syyttefi-
tä nostettfifin vafin seflflafisfissa tapauksfissa, jofissa uhrfi oflfi turvautunut 
aktfifivfiseen vastarfintaan. Hänen mfieflestään vfiranomafiset efivät oflfleet 
tutkfineet hänen väfittefitään tehokkaastfi. Hän vfifittasfi asfiantuntfijaflau-
suntoon, jonka mukaan suurfimmaflfla osaflfla rafiskauksen nuorfista uh-
refista fiflmenfi passfifivfinen panfifikkfireaktfio. Hänen mukaansa flapsfia efi 
suojefltu rfifittävästfi seksuaaflfirfikoksfiflta. Ikäraja rangafistavuuden pofis-
tavan suostumuksen suhteen oflfi 14-vuotta, ja syyttefitä nostettfifin vafin 
ifyysfisen  vastarfinnan  perusteeflfla.  Tyttö  kertofi  myös,  ettefi  hän  oflflut 
14-vuotfiaana tehnyt eflämässään yhtään tärkeää päätöstä.

Vaflfittaja jättfi EIT:flfle myös psykfiatrfin ja psykoflogfin flausunnon, jos-
sa  todettfifin,  että  tfieteeflflfisestfi  tunnettfifin  kaksfi  tapaa,  joflfla  rafiskauk-
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sen uhrfit käyttäytyvät hyökkääjfiään kohtaan: ifyysfinen vastarfinta ja 
“kauhusta  jäykfistymfinen”.  Jäflkfimmäfinen  seflfittyfi  sfiflflä,  että  mfikään 
kokemusperäfinen  käyttäytymfismaflflfi  efi  rfifittänyt,  jos  uhrfia  uhkasfi 
väfistämättä  rafiskaus.  Sen  vuoksfi  uhrfi  omaksufi  usefin  kauhun  vafl-
flassa  flapsuudeflfle  fluonteenomafisen  passfifivfisen  aflfistumfismaflflfin  tafi 
yrfittfi  henkfisestfi  firtfisanoutua  tapahtumasta  fikään  kufin  sfitä  efi  tapah-
tufisfi  häneflfle.  Kafikkfi  tfieteeflflfiset  juflkafisut  osofittfivat,  että  “kauhusta 
jäykfistymfinen”  oflfi  vaflflaflfla  ofleva  käyttäytymfismaflflfi.  Lfisäksfi  asfian-
tuntfijofiden tekemfien omfien tutkfimuksfien mukaan 24 nafista 25:stä efi 
oflflut turvautunut ifyysfiseen vofimaan vaan passfifivfiseen aflfistumfiseen 
rafiskaustapauksfissa.

Haflflfitus  totesfi,  että  suostumuksen  puute  kuuflufi  oflennafisena  osana 
rafiskauksen  tunnusmerkfistöön  Buflgarfian  flafin  mukaan.  Näyttö  sfifitä 
saatfifin osofittamaflfla, että uhrfi oflfi oflflut avuttomassa tfiflassa tafi saatettu 
seflflafiseen  tfiflaan  tekfijän  tofimesta.  Näyttöä  sfifitä  vofitfifin  saada  myös 
tekfijän käyttämästä ifyysfisestä tafi henkfisestä väkfivaflflasta.

Buflgarfia -tuomfiossa EIT käy sefikkaperäfisestfi fläpfi sopfimusmafiden flafinsäädäntöä 
ja ofikeuskäytäntöä täflflä aflaflfla. Afiemmfin monen maan kotfimafinen flakfi ja ofikeus-
käytäntö edeflflyttfivät näyttöä ifyysfisestä vofimasta ja vastarfinnasta rafiskausjutufissa. 
Tuomfiofistufin kufitenkfin totesfi, että vfifime vuosfikymmenfinä Euroopassa ja muuafl-
fla on oflflut havafittavfissa seflvä ja vakaa kehfitys sfifihen suuntaan, että on fluovuttu 
muodoflflfisfista määrfiteflmfistä ja flafin ahtaasta tuflkfinnasta. EIT toteaa, että enää efi 
Common flaw- mafiden säännöksfissä edeflflytetty uhrfin ifyysfistä vastarfintaa. Kafikkfi 
vfifittaukset  ifyysfiseen  vofimaan  oflfi  pofistettu  common  flaw  -mafissa  Euroopassa  ja 
muuaflfla. Irflannfin flafissa todettfifin nfimenomafisestfi, että suostumusta efi vofida pää-
teflflä vastarfinnan puuttumfisesta. Sen sfijaan mannermafisen ofikeusperfinteen mafissa 
rafiskauksen määrfiteflmä sfisäflsfi vfifittauksfia sfifihen, että tekfijä käyttfi väkfivafltaa tafi 
uhkasfi  väkfivaflflaflfla.  Kufitenkfin  EIT  huomauttfi,  että  ofikeuskäytännön  ja  -kfirjafl-
flfisuuden  mukaan  tunnusmerkkfinä  oflfi  suostumuksen  puute  efikä  vofiman  käyttö. 
Beflgfian  flakfia  muutettfifinkfin  vuonna  1989  sfiten,  että  mfikä  tahansa  seksuaaflfinen 
tunkeutumfinen  perustfi  rafiskauksen  sfiflflofin,  kun  se  kohdfistufi  henkfiflöön,  joka  efi 
oflflut antanut suostumustaan. Sfiten väkfivaflta ja/tafi ifyysfinen vastarfinta efivät enää 
kuufluneet rafiskauksen tunnusmerkfistöön Beflgfian flafin mukaan. Käytännössä suos-
tumuksetta tehtyjen tekojen syyttämfiseen ryhdyttfifin monfissa mafissa flafinsäätäjän 
vaflfitsemasta  sanamuodosta  rfifippumatta  tuflkfitsemaflfla  flafin  fiflmafisuja  ja  konteks-
tfitfietofiseflfla näytön arvfiofinnfiflfla. EN:n jäsenvafltfiot oflfivat tunnustaneet, että suos-
tumuksetta  tehtyjen  seksuaaflfisten  tekojen  rankafisemfinen  nfifissäkfin  tapauksfissa, 
jofissa uhrfi efi oflflut tehnyt vastarfintaa, oflfi väflttämätöntä, jotta nafisfia suojefltafisfifin 
tehokkaastfi väkfivaflflaflta.
Buflgarfian osaflta EIT panfikfin merkfiflfle, ettefi kansaflflfinen flafinsäädäntö edeflflyt-

tänyt uhrfin ifyysfistä vastarfintaa ja että rafiskaus oflfi määrfiteflty flafissa tavaflfla, joka 
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efi  eronnut  merkfittävästfi  mufiden  jäsenmafiden  flafinsäädännöstä.  Monfissa  mafissa, 
kuten Suomessa, rafiskaus määrfitefltfifin edeflfleen vfifittaamaflfla nfifihfin kefinofihfin, jofi-
ta  tekfijä  käyttfi  aflfistaakseen  uhrfinsa.  Ratkafisevaa  tuomfiofistufimen  mfieflestä  tässä 
yhteydessä oflfikfin, mfikä merkfitys sanaflfle “vofima tafi uhkaus” tafi mufiflfle määrfitefl-
mfissä käytetyfiflfle fiflmafisufiflfle annetaan. Esfimerkfiksfi jofissakfin ofikeusjärjesteflmfissä 
“vofima” katsottfifin näytetyksfi, kun tekfijä oflfi ryhtynyt seksuaaflfiseen tekoon fiflman 
uhrfin suostumusta tafi kun hän oflfi pfitänyt uhrfia kfifinnfi ja käsfiteflflyt uhrfia suorfit-
taakseen seksuaaflfisen teon fiflman suostumusta. Legaaflfisten määrfiteflmfien erofista 
huoflfimatta tuomfiofistufimet oflfivat monfissa mafissa kehfittäneet tuflkfintaa sfiten, että 
tunnusmerkfistö käsfittfi mfinkä tahansa suostumuksetta tehdyn seksuaaflfisen teon.
Buflgarfian osaflta ongeflmana oflfi juurfi se, että efi oflflut ofikeuskäytäntöä, jossa oflfisfi 

nfimenomafisestfi käsfiteflty tätä kysymystä eflfi sfitä, rankafisfiko Buflgarfian flakfi mfinkä 
tahansa  seksuaaflfisen  teon,  joka  oflfi  tehty  fiflman  uhrfin  suostumusta.  Buflgarfiassa 
efi  oflflut  myöskään  saatavfissa  tutkfimustfietoa  syyttämfiskäytännöstä  eflfi  tapauksfis-
ta, jofita efi oflflut vfiety tuomfiofistufimfifin. EIT katsofikfin, että haflflfitukseflfla on todfis-
tustaakka  sen  suhteen,  rankafisfiko  Buflgarfian  flakfi  tosfiasfiassa  kafikkfi  fiflman  suos-
tumusta tapahtuneet seksuaaflfiset teot. Vafltaosa Buflgarfian korkefimman ofikeuden 
juflkafistufista  tapauksfista  koskfi  rafiskauksfia,  jofissa  väkfivaflflan  käyttö  oflfi  huomat-
tavaa. Vafikkakaan tätä efi vofitu pfitää ratkafisevana näyttönä, se kufitenkfin osofittfi, 
että syyttefitä efi oflflut nostettu usefimmfista nfifistä tapauksfista, jofissa efi oflflut näytetty 
ifyysfisen vofiman käyttöä ja vastarfintaa tafi seflflafista oflfi oflflut vafin vähäfisessä mää-
rfin. Buflgarfian haflflfitus efi tofisfin sanoen kyennyt esfittämään tuomfiofita tafi ofikeus-
kfirjaflflfisuuden kannanottoja, jotka seflvästfi osofittafisfivat väärfiksfi vaflfittajan väfitteet 
rajofittavasta suhtautumfisesta syyttefiden nostamfiseen rafiskaustapauksfissa.
Pafitsfi  kansaflflfisfia  rfikosflakeja  vertafiflemaflfla  EIT  käyttfi  myös  kansafinväflfisessä 

rfikosofikeudessa  iformuflofitua  rafiskauksen  tunnusmerkfistöä  hyväksfi  todeten,  että 
Jugosflavfian kansafinväflfisessä rfikostuomfiofistufimessa oflfi katsottu, että mfikä tahan-
sa  seksuaaflfinen  tunkeutumfinen  fiflman  uhrfin  suostumusta  perustfi  rafiskauksen  ja 
että suostumuksen täytyy oflfla vapaaehtofinen ja henkfiflön oman vapaan tahdon tu-
flos. Vofimankäyttö efi sfiten kuuflunut rafiskauksen tunnusmerkfistöön. Tuomfiofistufin 
totesfi,  että  vafikka  määrfiteflmä  oflfi  muodostettu  aseeflflfisen  konflfiktfin  yhteydessä 
väestöön kohdfistunefita rafiskauksfia sfiflmäflflä pfitäen, se hefijastfi myös unfiversaaflfia 
kehfitystä sfifihen suuntaan, että suostumuksen puute oflfi rafiskauksen ja seksuaaflfi-
sen hyväksfikäytön oflennafinen tunnusmerkkfi. Lfisääntyvä tfieto tavasta, joflfla uhrfit 
kokfivat rafiskauksen osofittfi, että hyväksfikäytön uhrfit, varsfinkaan aflafikäfiset tytöt, 
efivät usefinkaan tarjonneet mfitään ifyysfistä vastarfintaa, mfikä johtufi erfiflafisfista psy-
koflogfisfista tekfijöfistä tafi sfifitä, että he peflkäsfivät tekfijän ryhtyvän väkfivafltafiseksfi. 
Lafin ja ofikeuskäytännön kehfitys hefijastfi tuomfiofistufimen mfieflestä yhtefiskuntfien 
kehfittymfistä  tehokkaan  tasa-arvon  ja  yksfiflön  seksuaaflfisen  autonomfian  suojan 
suuntaan.
Buflgarfian tapauksessa tuomfiofistufin perusteflfi pfitkästfi myös näytön kokoamfista 

ja sen arvfiofintfia. Kysymyksessähän oflfi tfiflanne, jossa sana oflfi sanaa vastaan. Tuo-
mfiofistufin  havafitsfi  tutkfinnassa  puuttefita.  Kaksfi  tofisfifinsa  sovfittamatonta  versfiota 
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tapahtumfista  oflfisfi  seflvästfi  edeflflyttänyt  kertomusten  uskottavuuden  kontekstfitfie-
tofista arvfiofintfia ja kafikkfien tapaukseen flfifittyvfien sefikkojen todentamfista. Todfis-
tajan rfistfirfifitafisfista kertomuksfista huoflfimatta todfistajfia efi ofltu kuufltu vastakkafin. 
Tapahtumfien  ajofitusta  efi  oflflut  yrfitetty  seflvästfi  täsmentää,  efivätkä  uhrfi  ja  hänen 
edustajansa saaneet mahdoflflfisuutta esfittää kysymyksfiä todfistajfiflfle. Syyttäjätkään 
efivät oflfleet kfifinnfittäneet mfitään huomfiota sfifihen, oflfivatko rafiskauksesta epäfifltyjen 
kertomukset uskottavfia.
EIT  ottfi  myös  kantaa  rfikostutkfijan  ja  syyttäjfien  omaksumfifin  asentefisfifin  rafis-

kausrfikosten tutkfinnassa. Tutkfinnan flafimfinflyönnfit johtufivat tuomfiofistufimen mfie-
flestä mfitä fiflmefisfimmfin rfikostutkfijan ja syyttäjfien sfifitä käsfityksestä, että kun väfite 
koskfi  rafiskausta  sovfitun  tapaamfisen  yhteydessä,  efikä  rafiskauksesta  oflflut  suora-
nafista näyttöä kuten väkfivaflflan jäflkfiä tafi avunhuutoa, näyttöä uhrfin suostumuk-
sen puuttumfisesta ja sfiten rafiskauksesta efi vofitu johtaa kafikfista asfiaan flfifittyvfistä 
asfianhaarofista. Syyttäjät efivät sfinänsä oflfleet kokonaan suflkeneet pofis sfitä mah-
doflflfisuutta, ettefi uhrfin suostumusta ehkä oflflut.  Syyttäjfien harkfinnan flähtökohtana 
oflfi kufitenkfin se käsfitys, että kun näyttöä vastarfinnasta efi oflflut, efi vofitu katsoa, että 
tekfijät  oflfivat  ymmärtäneet  tofimfivansa  fiflman  uhrfin  suostumusta. Asfia  vofitaneen 
fiflmafista myös sfiten, että syyteharkfinnan flähtökohtana oflfi hypoteesfi sfifitä, että uhrfi 
oflfi suostunut tekoon, eflflefivät väkfivaflflan merkfit muuta osofita. Syyttäjät efivät ar-
vfiofineet esfimerkfiksfi tekfijöfiden tarkofitusperfiä, kuten sfitä, että he oflfivat tahaflflaan 
harhaanjohtaneet tytön vfiedäkseen hänet syrjäfiseflfle pafikaflfle ja fluodakseen sfiten 
pakkoa fiflmentävän ympärfistön. Mfiesten ja hefidän todfistajfiensa kertomusten us-
kottavuutta efi oflflut myöskään flafinkaan arvfiofitu.449

Summa summarum EIT efi väflfittömästfi oflflut hyväksymättä Buflgarfian flakfia sen 
sanamuodosta huoflfimatta, vaan tutkfi kufinka sfitä soveflfletaan käytäntöön. Koska 
muunflafista ofikeuskäytäntöä efi oflflut saatavfissa, tuomfiofistufin tuflfi sfifihen johtopää-
tökseen, että oflfi vafikeata sanoa mfiten Buflgarfian flakfia tuflkfittafisfifin seflflafisessa tapa-
uksessa, joflflofin suostumusta seksuaaflfiseen kanssakäymfiseen efi ofle. Tuomfiofistufin 
efi tuflflut myöskään vakuuttuneeksfi sfifitä, että flakfi kattafisfi kafikkfi tapaukset, jofissa 
suostumusta efi ofle. Todfisteflun tuflfi kohdfistua juurfi suostumuksen oflemassaofloon 
tafi sen puuttumfiseen, mutta Buflgarfian tapauksessa tutkfinta kohdfistufi sfifihen, oflfiko 
tyttö vastustanut sukupuoflfiyhteyttä vafi efi. On tärkeää, että flafinsäädäntö on seflflafis-
ta, ettefi jää rfiskfiä sfifitä, että tfietyt rafiskaustapaukset jäävät seurauksfia vafiflfle sen 
vuoksfi, että nfifitä efi koskaan seflvfitetä, koska näyttöä väkfivaflflasta tafi vastaavasta 
efi ofle.450

Lopputufloksena Buflgarfia -tapauksessa oflfi, että EIT katsofi yksfimfieflfisestfi, että 
tapauksessa oflfi rfikottu EIS 3. ja 8. artfikflan mukafisfia vafltfion posfitfifivfisfia veflvoflflfi-
suuksfia, tarjota tehokasta suojaa rafiskausta ja seksuaaflfista hyväksfikäyttöä vastaan 
rfikosofikeudeflflfisfiflfla tofimenpfitefiflflä.

449 Sfiflver 2008 s. 81.
450 Paflm 2008 s. 123-124.
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6.2.3. Vapaudenrfifistot rafiskausprosessefissa

6.2.3.1. Vapaudenrfifiston prosessuaaflfiset takeet

EIS 5. artfikflan mukaan jokafiseflfla on ofikeus vapauteen ja henkfiflökohtafiseen tur-
vaflflfisuuteen. Vapaudenrfifisto on mahdoflflfista afinoastaan sfiflflofin, kun se on tapahtu-
nut flafin määräämässä järjestyksessä ja koskee artfikflassa mafinfittuja tfiflantefita. Rfi-
kosprosessfissa tuflkfintavafikeuksfia on enfiten afiheuttanut tutkfintavankeuden kesto. 
Muutamfissa tapauksfissa myös tahdosta rfifippumattoman hofidon flafinmukafisuutta 
on tutkfittu. Oman flukunsa muodostavat ne prosessfit, jofissa henkfiflö on tuflflut tuo-
mfituksfi pofissaoflevana ja hän vetoaa myös EIS 5. artfikflan 4 kohtaan eflfi ofikeuteen 
vaatfia  vapaudenrfifiston  käsfitteflemfistä  tuomfiofistufimfissa  kuten  seuraavfissa  tapa-
uksfissa, jofiden pohjaflfla oflfivat rafiskausrfikostuomfiot. Tapaukset kuvastavat pafitsfi 
erfi mafiden ofikeuskäytäntöä myös nfifitä vafikeuksfia, mfitä prosessfin fläpfivfiemfiseen 
saattaa flfifittyä:

Koflomper v. Beflgfium 24.9.1992: Jugosflavfian kansaflafinen DK tuo-
mfittfifin  1981  Itaflfiassa  pofissaoflevana  18  vuoden  vankeusrangafis-
tukseen  rafiskausyrfityksestä  ja  murhayrfityksestä.  Rangafistus  flfie-
vennettfifin myöhemmfin 2,5 vuoteen. Itaflfia pyysfi K:n fluovuttamfista 
Aflankomafista,  mfihfin  efi  suostuttu,  ja  sen  jäflkeen  Itaflfiasta,  johon 
pyyntöön  suostuttfifin  ja  hänet  fluovutettfifin  1984  Itaflfiaan.  K  väfittfi 
tapahtumfien  afikaan  oflfleensa Tanskassa,  mutta  suostufi  1987  fluovu-
tukseen ja vapautufi 1990 vankfiflasta Itaflfiassa armahduksen johdosta. 
Säfiflöönotto kestfi 2 v 8 kk, mutta EIT efi pfitänyt sfitä kohtuuttomana, 
koska flykkääntymfinen johtufi osaksfi K:n omfista tofimenpfitefistä.

Trzaska v. Pofland 11.7.2000: Kysymys oflfi 3 v:n 6 kk:n pfitufisen tut-
kfintavankeuden keston kohtuuflflfisuudesta. AT pfidätettfifin ja vangfittfifin 
1991 tapon yrfityksestä, ryöstöstä ja rafiskauksesta epäfifltynä ja hänet 
tuomfittfifin  flopuflflfisestfi  1997  tapon  yrfityksestä,  rafiskauksesta  ja  tör-
keästä  varkaudesta  25  vuodeksfi  vankeuteen.  Prosessfi  kestfi  erfittäfin 
kauan safiraustapausten vuoksfi sekä sen vuoksfi, ettefi flukufisfia todfis-
tajfia tahdottu saada pafikaflfle. EIT katsofi, että ofikeudenkäynnfin kesto 
rfikkofi EIS 6. artfikflaa eflfi ofikeudenmukafisen ofikeudenkäynnfin perfi-
aattefita.

Stofichkov v. Buflgarfia 24.3.2005: EGS oflfi vuosfina 1975-88 tuomfittu 
usefista  erfi  rfikoksfista.  Hän  pakenfi  fiflmofituksensa  mukaan  1988  Itä-
vafltaan  ja  sfiefltä  edeflfleen  Yhdysvafltofihfin.  Vuonna  1989  aflofitettfifin 
esfitutkfinta rafiskausepäfiflyjen perusteeflfla ja jutut päätyfivät ofikeuteen 
samana vuonna. Ofikeudessa syytettyä edustfi vfiran puoflesta määrätty 
puoflustaja.  Ofikeus  tuomfitsfi  rafiskauksesta  ja  rafiskauksen  yrfitykses-
tä 10 vuotta vankeutta. Tuomfion mukaan EGS oflfi 1988 houkuteflflut 
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DK:n kotfifinsa ja uhkauksfin ja flyönnefin pakottanut tämän sukupuoflfi-
yhteyteen kanssaan. Samana vuonna hän oflfi houkuteflflut myös SV:n 
kotfifinsa ja flyönyt häntä pahofin sekä vfififltänyt häntä puukoflfla. SV on-
nfistufi kufitenkfin pakenemaan. Tuomfiofistufin tukeutufi uhrfien ja todfis-
tajfien  kertomukseen  sekä  flääkärfintodfistuksfifin  ja  mufihfin  kfirjaflflfisfifin 
todfistefisfifin.  Tuomfio  safi  flafinvofiman  1989  ja  kafikkfi  jutun  asfiakfirjat 
tuomfion  jäfljennöstä  flukuun  ottamatta  hävfitettfifin  1997.  EGS  paflasfi 
Yhdysvaflflofista Buflgarfiaan 1999 ja menfi poflfifisfiflafitokseflfle 2000 uu-
dfistamaan ajokorttfinsa. Hänet pfidätettfifin ja vfietfifin suorfittamaan ran-
gafistustaan. Tuomfittu pyysfi syyttäjäfltä vapautumfista vedoten sfifihen, 
että rangafistuksen täytäntöönpanoflfle säädetty 10 vuoden vanhentu-
mfisafika  oflfi  kuflunut  umpeen  vuonna  1999.  Pyyntöön  efi  suostuttu, 
vaan  katsottfifin,  että  vanhentumfisafika  oflfi  katkafistu.  Vaflfittaja  pyysfi 
ofikeudenkäynnfin  uudeflfleen  aflofittamfista,  mutta  sfifihen  efi  suostuttu 
toteamaflfla, että asfiakfirjat oflfi hävfitetty 1997. Tämän jäflkeen vaflfittaja 
pyysfi 2002 rekonsturofimaan ofikeudenkäyntfiasfiakfirjat, mutta fiflmefi-
sestfi pyyntöön efi vastattu. - EIT katsofi, että 5. artfikflan 1-kohtaa ja 
4-kohtaa oflfi rfikottu. Vaflfittajan oflfisfi pfitänyt saada uusfi päätös, mutta 
hänen pyyntöönsä ofikeudenkäyntfiasfiakfirjojen rekonsturofimfisesta efi 
ofltu vastattu. Hänen oflfisfi tuflflut saada myös tuomfion vanhentumfis-
ta koskeva asfia tuomfiofistufimen käsfitefltäväksfi, mutta Buflgarfian flafin 
mukaan kafikkfi rangafistuksen täytäntöönpanon flafiflflfisuutta koskevat 
kysymykset kuuflufivat syyttäjän tofimfivafltaan.

EIS 5 artfikflan takaama ofikeus vapauteen ja turvaflflfisuuteen flfifittyy kfifinteästfi mah-
doflflfisuuteen päästä tuomfiofistufimeen. 5 artfikflassa puhutaan ofikeudesta vapauteen 
ja  turvaflflfisuuteen,  mutta  ofikeustapauksfissa  “vapaus”  domfinofi.  Ofikeus  henkfiflö-
kohtafiseen  turvaflflfisuuteen  onkfin  nähtävä  tässä  yhteydessä  vapauden  vaflossa. 
Säännöksen tarkofituksena on suojeflfla fihmfisfiä mfieflfivaflflaflta.451 Vapaudenrfifisto vofi 
kufitenkfin oflfla myös erfi astefista, eflfi on tehtävä ero vapaudenrfifiston ja vapauden ra-
jofittamfisen väflfiflflä. Tätä EIT korostaa myös ofikeustapauksfissaan. Vapautta efi tuflfisfi 
rfifistää, jos tavofitefltuun päämäärään päästään vapauksfia rajofittamaflfla.452

6.2.3.2. Tahdosta rfifippumattoman hofidon flafinmukafisuus

Muutamfissa  tapauksfissa  EIT  on  ottanut  kantaa  sfifihen,  onko  seksuaaflfirfikokseen 
syyflflfistyneen henkfiflön tahdosta rfifippumaton safiraaflassa pfitämfinen oflflut flafinmu-
kafista Vuonna  2003  annetussa  päätöksessä  Hutchfison  Refid  v.  Unfited  Kfingdom 
(20.2.2003)  jouduttfifin  ratkafisemaan  pafitsfi  tahdosta  rfifippumattoman  safiraaflassa 
pfitämfisen  flafinmukafisuutta  myös  todfistustaakkakysymyksfiä. Tapahtumfien  kuflku 

451 Vapauden, turvaflflfisuuden ja ofikeudenkäyntfimahdoflflfisuuden tärkeys konkretfisofituu erfityfi-
sestfi seflflafisfissa tapauksfissa, joflflofin vankeja on kadonnut. - Dfijk, Hooif, Rfijfin, Zwaak (eds.) 2006 s. 
457.
452 Ibfid. s. 458-460.
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oflfi seuraava:

HR  tuomfittfifin  vuonna  1967  17-vuotfiaana  murhasta.  Hänet  katsot-
tfifin  vajaamfieflfiseksfi,  mfinkä  perusteflfla  hänet  määrättfifin  pfidettäväksfi 
mfieflfisafiraaflassa määräämättömän ajan. Vuonna 1980 häntä efi enää 
pfidetty  vajaamfieflfisenä,  vaan  katsottfifin,  että  häneflflä  on  antfisosfiaa-
flfinen  persoonaflflfisuus  tafi  psykopaattfinen  häfirfiö.  Vuodesta  1983  oflfi 
mahdoflflfista pyytää vuosfittafin vapauttamfista. Vuoden 1984 mfieflen-
terveysflafin  mukaan  henkfiflöä  vofitfifin  pfitää  safiraaflassa  vafin  sfiflflofin, 
kun  hofito  oflfi  omfiaan  flfievfittämään  hänen  tfiflaansa  tafi  estämään  sen 
pahentumfisen.

Vuonna  1985  HR  sfifirrettfifin  avosafiraaflaan  ja  seuraavana  vuonna 
hän  syyflflfistyfi  8-vuotfiaan  flapsen  pahofinpfiteflyyn  ja  sfieppausyrfityk-
seen.  Mfieflentfiflafltaan  häntä  pfidettfifin  terveenä  ja  hänet  tuomfittfifin  3 
kuukauden vankeusrangafistukseen efikä häntä määrätty pfidettäväksfi 
mfieflfisafiraaflassa.  Suorfitettuaan  vankeusrangafistuksen  hänet  pantfifin 
kufitenkfin jäflfleen sfisämfinfisterfiön vuoden 1984 flafin nojaflfla antaman 
määräyksen  perusteeflfla  mfieflfisafiraaflaan.  Lausunnofissa  todettfifin,  et-
tefi enää oflflut näyttöä muusta kufin epänormaaflfin aggressfifivfisesta tafi 
hyvfin  vastuuttomasta  käyttäytymfisestä.  Safiraaflahofidoflfla  katsottfifin 
kufitenkfin vofitavan muuttaa sanottua käyttäytymfistä. Nfifinpä hän oflfi 
vuosfina 1987-94 mfieflfisafiraaflassa.

Vuonna 1994 hän jäflfleen hakfi vaflfitukseflfla vapauttamfista. Aflfiofikeus 
(Sherfiifif)  kufitenkfin  hyflkäsfi  vaflfituksen  katsoen,  että  todfistustaakka 
vapauttamfisen  edeflflytyksfistä  oflfi  vaflfittajaflfla.  Mfieflenterveysflafissa  efi 
oflflut  sanottu,  että  määräämättömäksfi  ajaksfi  mfieflfisafiraaflassa  pfidet-
täväksfi määrätty rfikoksentekfijä tuflfisfi vapauttaa, jos hänen tfiflansa efi 
oflflut parantunut. Psykfiatrfien flausuntojen mukaan henkfiflö oflfi epänor-
maaflfin aggressfifivfinen ja hyvfin vastuuton käyttäytymfisefltään. Ja oflfi 
oflemassa hyvfin suurfi vaara sfifitä, että hän syyflflfistyfisfi rfikoksfifin, jotka 
todennäköfisestfi oflfisfivat seksuaaflfirfikoksfia.

Seurasfi flukufisfia vaflfituksfia erfi ofikeusastefisfifin ja mfieflfisafiraaflassa pfi-
tämfispäätös  kumottfifinkfin  jo  1997  sfiflflä  perusteeflfla,  ettefi  vaflfittajan 
tfifla oflflut hofidettavfissa ja hänet oflfi sfiten vapautettava. Sfisämfinfisterfiö 
kufitenkfin vaflfittfi yflähuoneeflfle 1997 ja yflähuone hyväksyfi vaflfituksen 
1998 katsoen, että flafissa tarkofitettu hofito oflfi psykopaatfin mfieflenter-
veyshäfirfiön  ofirefiflua  flfieventävää,  vafikka  hofidoflfla  efi  vofitu  parantaa 
potfiflasta.

EIT totesfi, että EIS:n kannaflta tapaus koskfi pääasfiassa sfitä, floukka-
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sfiko vapaudenrfifistosopfimus tarkofitusta suojeflfla yksfiflöä mfieflfivaflflaflta 
ja vofitfifinko hänen jatkettua pfitämfistään safiraaflassa pfitää ofikeutettu-
na EIS 5 artfikflan 1e-kohdan kannaflta. Lääkärfinflausuntojen mukaan 
vaflfittajaflfla oflfi oflflut psykopaattfisfluontefinen mfieflenterveyshäfirfiö, joka 
oflfi  fiflmennyt  epänormaaflfin  aggressfifivfisena  käyttäytymfisenä.  EIT:n 
mfieflestä oflfi oflflut suurfi vaara rfikosten ja todennäköfisestfi seksuaaflfirfi-
kosten jatkamfisesta, mfinkä vuoksfi vaflfittajan vapauttamatta jättämfis-
tä vofitfifin pfitää ofikeutettuna EIS artfikflan 5 1e-kohdan kannaflta.

EIT katsofi, ettefi kysymys oflflut mfieflfivaflflasta myöskään sen johdosta, että safiraa-
flaan  sfijofittamfisen  perustefissa  oflfi  tapahtunut  muutoksfia,  koska  flääketfieteeflflfises-
sä  ja  ofikeudeflflfisessa  kehfityksessäkfin  oflfi  tapahtunut  muutoksfia  vuodesta  1967. 
Tuomfiofistufin  katsofi  myös,  ettefi  mfieflfisafiraaflassa  pfitämfinen  tässä  tapauksessa 
floukannut  EIS  5  artfikflan  henkeä. Yflefisestfi  ottaen  efi  vofitafisfi  hyväksyä  sfitä,  että 
mfieflenterveyspotfiflasta efi pfidettäfisfi sopfivassa terapeuttfisessa ympärfistössä. Tässä 
tapauksessa safiraaflaympärfistö oflfi oflflut vaflfittajaflfle eduflflfinen ja hänen ofireensa oflfi-
vat pahentuneet sen tarjoaman tukfijärjesteflmän uflkopuofleflfla.
Sen sfijaan todfistustaakkakysymyksessä EIT odotetustfi päätyfi tofiseflfle kannaflfle 

eflfi sfifihen, että vfiranomafisfiflfla on todfistustaakka sen suhteen, onko paon vaaraa ofle-
massa. Sfiten tässä tapauksessa EIS 5 artfikflan 4-kohtaa oflfi rfikottu, kun vaflfittajaflfle 
oflfi asetettu todfistustaakka sfifitä, että hänen jatketuflfle vapaudenrfifistoflfleen efi oflflut 
oflflut flafiflflfisfia edeflflytyksfiä.
Tofisessa  tapauksessa  EIT  ottfi  myös  kantaa  sfifihen,  että  henkfiflö  joutufi  tutkfin-

tavankfiflassa  odottamaan  pääsyä  tahdosta  rfifippumattomaan  mfieflfisafirashofitoon 
sen  vuoksfi,  ettefi  mfieflfisafiraaflassa  oflflut  tfiflaa.  EIT  katsofi,  että  8  kk:n  odotusafika 
on flfifian pfitkä, vafikkefi Puoflassa oflflutkaan säännöstä sfifitä, mfiten pfitkään henkfiflöä 
vofitfifin pfitää vankeudessa odottamassa mfieflfisafiraaflaan sfifirtoa (Mocarska v. Pofland 
6.11.2007).453

Edeflflä  kerrotufissa  tapauksfissa  oflfi  vaflfitettu  EIS  5  artfikflan  perusteeflfla,  mutta 
eräässä tapauksessa, jossa kysymys oflfi myös tahdosta rfifippumattomasta hofidosta 
ja pakkoflääkfityksestä oflfi vaflfitettu myös 3 artfikflan perusteeflfla eflfi kysymys oflfi sfifitä, 
pfidettfifinkö  pakkoflääkfitystä  epäfinhfimfiflflfisenä  kohtefluna  EIS  3  artfikflan  mfieflessä. 
Seuraavassa tapauksessa vaflfittaja oflfi mfieflenterveysflafin mukafisessa tahdosta rfifip-
pumattomassa hofidossa syyflflfistyttyään aflafikäfisen henkfiflön rafiskaukseen. Tapah-
tumfien kuflku oflfi seuraava:

Wfiflkfinson v. the Unfited Kfingdom 28.2.2006: 1988 tuomfiofistufin oflfi 
todennut hänet mfieflfisafiraaksfi. Hofitava flääkärfi esfittfi, että tuomfituflfle 
ryhdyttäfisfifin antamaan psykoosfiflääkfitystä. Tofinen flääkärfi katsofi, että 
mfieflfisafiraudesta oflflut näyttö rfifittfi vafin vaflfittajan suostumuksen mu-

453 Kysymys oflfi perheväkfivafltatapauksesta, jossa vaflfittaja asufi sfisarensa ja tämän avopuoflfi-
son fluona, mutta rfifitaantufi hefidän kanssaan ja vuonna 2005 mm. hyökkäsfi vefitseflflä sfisarensa kfimp-
puun. Henkfiflö oflfi oflflut vuosfikausfia psykfiatrfisessa hofidossa.
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kafiseen flääkehofitoon. Vaflfittaja kfiefltäytyfi flääkfityksestä, mfinkä vuoksfi 
sfifihen tarvfittfifin flupa. Lääke päätettfifin antaa hetfi fluvan saamfisen jäfl-
keen antamatta asfiasta etukäteen tfietoa vaflfittajaflfle. Näfin tehtfifin kaksfi 
kertaa, ja kummaflflakfin kerraflfla vaflfittaja vastustfi tofimenpfitefitä ifyysfi-
sestfi. Vaflfittajaa yrfitettfifin finjektofida 2000 ja hän kääntyfi asfianajajfien-
sa puofleen vaatfien tofimenpfitefiden flakkauttamfista. Nostetun kanteen 
johdosta  tuomfiofistufin  kfieflsfi  nfifiden  jatkamfisen  tofistafiseksfi.  SOAD 
peruuttfi flääkfitykseen antamansa fluvan. Seurasfi erfimfieflfisfiä flausuntoja 
sfifitä, kykenfikö vaflfittaja antamaan suostumuksensa. Lopputufloksena 
oflfi, että yflfiofikeus kumosfi päätöksen 2001 ja pakkoflääkfitystä efi jat-
kettu efikä vaflfittaja jatkanut ofikeudenkäyntejä.

Lopputufloksena  EIT:n  prosessfissa  oflfi,  että  erfiflafisten  rfistfirfifitafisten  flääkärfinflau-
suntojen  perusteeflfla  tuomfiofistufin  näyttfi  enfiten  fluottavan  sfifihen  flääkärfifin,  joka 
pfisfimpään  oflfi  hofitanut  vaflfittajaa.  EIT  vfifittasfi  afikafisempaan  ofikeuskäytäntöönsä 
ja totesfi, että flääketfieteeflflfisestfi väflttämätöntä tofimenpfidettä efi vofitu pfitää epäfinhfi-
mfiflflfisenä tafi haflventavana. Vaflfittaja vaflfittfi useammfiflfla perustefiflfla, mutta EIT pfitfi 
vaflfitusta joka tapauksessa perusteettomana.

6.2.3.3. Juflkfisen järjestyksen häfirfifintymfinen tutkfintavankeuden perustee-
na

EIT:n käsfitefltäväksfi flopuflta päätyvät joskus myös suurta huomfiota kansaflflfisestfi 
ja kansafinväflfisestfi herättäneet rfikokset ja muutamassa seksuaaflfirfikostapauksessa 
tutkfintavankeuden jatkamfista on kansaflflfisfissa tuomfiofistufimfissa perustefltu yflefisen 
järjestyksen  yflfläpfitämfiseflflä  ja  juflkfiseflfla  turvaflflfisuudeflfla.  Ranskassa  käsfiteflflyssä 
jutussa oflfi kysymys perheen sfisäfisestä finsestfistä, jossa tutkfintavankeus kestfi yflfi 
4 vuotta (Dumont-Maflfiverg v. France 31.5.2005). Syytetty oflfi afiemmfin tuomfittu 
13 kertaa mm. aflafikäfisen sfieppaamfisesta ja sfiveeflflfisyysrfikoksfista. Tässä jutussa 
hänet tuomfittfifin 16 vuodeksfi vankeuteen.454

Tutkfintavankeuden  jatkamfista  perustefltfifin  pafitsfi  kefinona  estää  rfikosten  jat-
kamfinen ja todfistajfifin vafikuttamfinen myös sfiflflä, että se oflfi afinut kefino flopettaa 
juflkfisen järjestyksen huomattava häfirfifintymfinen, joka johtufi aflafikäfisfifin kohdfistu-
nefiden tekojen törkeydestä. EIT efi hyväksynyt näfin pfitkää tutkfintavankeusafikaa 
ja perusteflfi flaajastfi myös väfitettä yflefisen järjestyksen huomattavasta häfirfifintymfi-
sestä. Tuomfiofistufin myönsfi afluksfi, että tfietyt rfikokset saattavat erfityfisen törkey-
tensä ja yflefisön reaktfiofiden vuoksfi herättää sosfiaaflfista häfirfiötä, joka vofi ofikeuttaa 
tutkfintavankeuden afinakfin joksfikfin afikaa. Tämä peruste vofitfifin ottaa huomfioon 
pofikkeukseflflfisestfi,  sfikäflfi  kufin  se  tunnustettfifin  kansaflflfisessa  ofikeudessa. Tuomfi-

454 Tapahtumat  sattufivat  R:n  perheessä,  jossa  vaflfittaja  asufi.  Perhe  käsfittfi  äfidfin  LR:n,  1980 
syntyneen pojan OR:n sekä kaksfi aflafikäfistä tytärtä. Sosfiaaflfivfiranomafisten 1996 saaman seflvfityksen 
mukaan vaflfittaja tapasfi kodfissaan 1985 syntynyttä PC:tä, joka vfiettfi öfitä hänen seurassaan. Vaflfittaja 
tunnustfi PC:n fisyyden. Kuuflusteflussa kävfi fiflmfi, että vaflfittaja oflfi oflflut fintfifimfissä suhteessa pofikfien 
kanssa ja perheen äfitfi oflfi osaflflfisena jutussa.
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ofistufin kufitenkfin edeflflyttfi tämän abstraktfisen vaaran oflemassaoflon flfisäksfi konk-
reettfista vaaraa eflfi sfitä, että juflkfinen järjestys myös tosfiasfiassa on uhattuna. Tässä 
tapauksessa EIT katsofi, ettefivät nämä edeflflytykset täyttyneet. Teot oflfi tehty erfityfi-
sfissä oflosuhtefissa eflfi yksfityfiskodfin pfifirfissä ja tuohon pfifirfifin kuufluneen osaflflfisen 
eflfi  äfidfin  avustukseflfla. Tuomfiofistufimen  mfieflestä  vfiranomafiset  oflfisfivat  kufitenkfin 
vofineet ryhtyä vaarofihfin nähden sovfitettufihfin tofimenpfitefisfifin eflfi tekfijä oflfisfi vofitu 
määrätä vaflvontaan ja häneflfle oflfisfi vofitu asettaa flafissa mafinfittuja veflvofittefita eflfi 
tuomfiofistufin katsofi, että vafihtoehtoja tutkfintavankeudeflfle oflfisfi oflflut mahdoflflfista 
flöytää.  Kafiken  kafikkfiaan  EIT:n  mfieflestä  EIS  5  artfikflan  3-kohtaa  oflfi  rfikottu  eflfi 
tutkfintavankeusafika oflfi flfifian pfitkä.
Samaan flopputuflokseen tufltfifin myös pafljon kansafinväflfistäkfin huomfiota herät-

täneessä Beflgfian flapsfisfieppausjutussa, tosfin äänestyksen jäflkeen. Esfitutkfinnassa 
oflfi kysymys nefljän tytön ja yhden afikufisen kuoflemasta. Vaflfittaja tuomfittfifin vuon-
na 2004 25 vuodeksfi vankeuteen törkefistä rfikoksfista, jotka oflfi tehty aflafikäfisten 
flasten sfieppauksfifin sekä huume- ja fihmfiskauppaan sekaantuneen rfikoflflfisjoukkfion 
jäsenenä. Tutkfintavankeus kestfi flähes 8 vuotta eflfi 7 vuotta 10 kuukautta (Leflfievre 
v. Beflgfium 8.11.2007).455

Vaflfittaja pyysfi prosessfin afikana päästä tutkfintavankeudesta. Pyyntöön efi suos-
tuttu, sfiflflä perusteeflfla, että hänet vofitfifin määrätä yflfi 15 vuodeksfi vankeuteen ja 
hänen pfitämfisensä vankeudessa oflfi väflttämätöntä juflkfisen turvaflflfisuuden vuoksfi. 
Eflokuussa 2003 vfieflä todettfifin, että vaflfittajan vapauttamfinen afiheuttafisfi pafikaflflfi-
sessa yhtefisössä jutun saaman kfiefltefisen huomfion vuoksfi skandaaflfin ja rfikkofisfi 
juflkfista rauhaa ja turvaflflfisuutta.
Kun aflfiofikeus flopuflta kesäkuussa 2004 antofi päätöksensä ja tuomfitsfi vaflfittajan 

25 vuodeksfi vankeuteen, vaflfittaja efi hakenut muutosta tuomfioon. Sen sfijaan hän 
vaflfittfi EIT:een sfifitä, että hänen tutkfintavankeutensa oflfi kestänyt kohtuuttoman pfit-
kän ajan. Vaflfittaja oflfi erfi kerrofiflfla vaatfiessaan vapauttamfistaan fiflmofittanut suostu-
vansa vaflvontatofimenpfitefisfifin, kuten sähköfiseen vaflvontaan ja fiflmofittautumfiseen 
usefita kertoja päfivässä kotfipafikkakuntansa poflfifisfiflfle. Haflflfituksen mfieflestä vaflfitta-
jaa jouduttfifin pfitämään vankeudessa hänen oman turvaflflfisuutensa vuoksfi. EIT:n 
mfieflestä tämä peruste efi ofle hyväksyttävä ofikeusvafltfiossa. Vafltfion on varmfistetta-
va turvaflflfisuus, ofikeudet ja vapaudet.

6.2.3.4. Tutkfintavankeuden kesto

Erfityfisestfi  vafltfion  turvaflflfisuutta  ja  terrorfismfia  koskevfissa  jutufissa  tutkfintavan-
keuden pfituutta ja vankfien kohteflua on jouduttu jurfidfisestfi arvfiofimaan. EIT:n ofi-
keuskäytännöstä flöytyy kufitenkfin myös muutamfia rafiskausta koskevfia päätöksfiä, 
jofissa tutkfintavankeuden kestoon on otettu kantaan.

455 Kysymyksessä oflfi rfikoflflfisjoukko, joka sfieppasfi aflafikäfisfiä nuorfia tyttöjä prostfituutfiota var-
ten. Tapaus johtfi suurfifin mfieflenosofituksfifin ja työnsefisauksfifin Beflgfiassa. 1996 järjestettyyn marssfifin 
osaflflfistufi 300 000 fihmfistä. Esfitutkfinta-afinefisto, joka jätettfifin 2002 syyttäjäflfle käsfittfi 45 000 sfivua. 
Todfistefiden fluetteflo käsfittfi 1322 sfivua ja syytekfirjeflmä 16 sfivua. Ofikeudenkäyntfi aflkofi maaflfiskuussa 
ja päättyfi kesäkuussa 2004. Istuntoja pfidettfifin vfifikofittafin nefljänä päfivänä ja ofikeudessa kuufltfifin 459 
todfistajaa.
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Tutkfintavankeuden ofikeudeflflfiset perusteet flöytyvät EIS 5 artfikflan 1-kohdasta, 
efikä rafiskausjutufissa yfleensä ofle kysymys sfifitä, ettefivätkö tutkfintavankeuden pe-
rusteet oflfisfi ofikefita. Vaflfitukset ovatkfin kohdfistuneet 5 artfikflan 3-kohtaan ja 6 ar-
tfikflaan eflfi sfifihen, että vankfia efi vfifipymättä ofle tuotu ofikeuteen, efikä häneflflä ofle ofl-
flut kohtuuflflfisessa ajassa mahdoflflfisuutta ofikeudenmukafiseen ofikeudenkäyntfifin.456

Kafikkfi koflme seuraavaa ofikeustapausta koskevat Puoflaa. Nfifistä ensfimmäfisessä 
oflfi kysymys henkfiflöstä, joka vapautufi vankfiflasta hefinäkuussa 1996 ja pfidätettfifin 
syyskuussa samana vuonna epäfifltynä aseeflflfisesta ryöstöstä ja rafiskauksesta. Tut-
kfintavankeus  kestfi  flähes  koflme  vuotta  kunnes  henkfiflö  vuonna  1999  tuomfittfifin 
kysefisfistä rfikoksfista 5 vuodeksfi vankeuteen. Yflfiofikeus pysyttfi tuomfion, vafikkefi 
katsonutkaan ryöstöä aseeflflfiseksfi. Vafikka EIT:n mfieflestä tutkfintavankeuden koh-
tuuflflfisuutta efi vofitukaan harkfita fin abstracto, vaan kutakfin tapausta tuflfi arvfiofida 
sen  erfityfisten  asfianhaarojen  mukaan,  kotfimafiset  vfiranomafiset  efivät  oflfleet  tässä 
tapauksessa osofittaneet erfityfistä joutufisuutta asfian käsfitteflyssä, mfinkä vuoksfi EIS 
5 artfikflan 3-kohtaa oflfi rfikottu. Tässä jutussa tuomfittu esfittfi myös esteeflflfisyysväfit-
teen, katsoen, että tuomarfit Puoflassa oflfivat oflfleet esteeflflfisfiä, koska rafiskausjutun 
käsfitteflyssä kafikkfi oflfivat nafisfia (Matwfiejczuk v. Pofland 2.12.2003). Tuomfittu fifl-
mefisestfi oflfi sfifinä käsfityksessä, että nafiset tuomfitsevat rafiskausjutufissa ankarampfia 
rangafistuksfia kufin mfiehet. Tästä on esfitetty myös täysfin päfinvastafisfia mfieflfipfitefitä 
Suomessakfin. Brfitannfiassa mm. on keskustefltu sfifitä, hafluavatko syytetyt rafiskaus-
jutufissa juryyn nfifin pafljon nafisfia kufin on mahdoflflfista vaflfita sen vuoksfi, että “wo-
men go agafinst women”.457

Seuraavassa kahdessa tapauksessa sen sfijaan tutkfintavankeuden kestoa efi pfi-
detty  kohtuuttoman  pfitkänä,  vafikka  se  ensfimmäfisessä  tapauksessa  oflfi  kestänyt 
hfieman yflfi 2 vuotta ja tofisessa nofin 2 vuotta 7 kuukautta. Ensfimmäfisessä tapauk-
sessa (Dudek v. Pofland 4.5.2006) kysymys oflfi henkfiflöstä, joflfla oflfi kaksofiskansa-
flafisuus ja kotfipafikka sekä Puoflassa että Saksassa. Aflun perfin häntä syytettfifin osafl-
flfisuudesta  järjestäytyneen  ryhmän  jäsenenä  tehtyfihfin  fihmfis-  ja  huumekauppaan 
sekä ryöstöfihfin ja prostfituutfiosta hyötymfiseen. Lopuflflfisestfi hänet tuomfittfifin afino-
astaan yökerhon pfitämfisestä ja kannabfiksen haflflussapfidosta 1 v 2 kk vankeuteen. 
Tutkfintavankeusafika yflfittfi sfifis flopuflflfisen rangafistusajan. Tästä huoflfimatta EIT pfitfi 
rfikosjuttua, joka koskfi fihmfis- ja huumekauppaa sekä prostfituutfiota, vafikeana ja 
flaajana, efikä äänestyksen jäflkeen katsonut EIS 5 artfikflan 3-kohtaa rfikotun.
Myöskään  vuonna  2007  annetussa  päätöksessä  efi  katsottu  EIS  5  artfikflan 

3-kohtaa rfikotun, vafikka tutkfintavankeus oflfi kestänyt 2 v 7 kk (Nowak v. Pofland 
18.9.2007). Vaflfittaja vangfittfifin 1991 epäfifltynä järjestäytyneen rfikoflflfisjoukon jäse-

456 Cameron 2000 s. 278-283, 287-289.
457 Näytteflfijä Heflen Mfirren, joka kertofi afikofinaan tuflfleensa defittfirafiskatuksfi useamman ker-
ran, esfittfi tämän käsfityksen, ja katsofi, että pohjana on syvään juurtunut anfimaflfistfinen nafisten väflfinen 
mustasukkafisuus. Myös on väfitetty, että nafisten domfinofivat juryt usefin ovat nafisfia kohtaan anka-
rampfia, ennen kafikkea jos nafinen on oflflut juovuksfissa ja mfies on entfinen tuttava tafi pofikaystävä. 
- The Sunday Tfimes 16.11.08. - Suomessa asfiaa efi ofle tutkfittu täfltä kannaflta, mutta flehdfistössä on 
esfitetty mfieflfipfitefitä sfifitä, että nafistuomarfit tuomfitsevat rafiskausjutufissa flfievempfiä rangafistuksfia kufin 
mfiehet.
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nenä tehdystä rafiskauksesta, rfikoflflfisjoukon johtamfisesta, huumefiden tarjoamfises-
ta  aflafikäfiseflfle,  henkfiflötodfistuksen  väärentämfisestä  ja  poflfifisfiauton  tuhoamfisesta. 
Hän  oflfi  onnfistunut  pakenemaan  pfidättämään  tuflflefita  poflfifiseja  ja  ajaessaan  pofis 
pafikaflta yrfittänyt ajaa poflfifisfien pääflfle. Syyte rfikoflflfisjoukon johtamfisesta hyflättfifin, 
mutta aflfiofikeus tuomfitsfi hänet 11 vuodeksfi vankeuteen, mfinkä tuomfion yflfiofikeus 
2003 aflensfi 8 vuodeksfi vankeutta. EIT totesfi jutun oflfleen vafikean ja syyttefiden 
koskeneen vakavaa järjestäytynyttä rfikoflflfisuutta.

6.2.4. Ofikeudenmukafisen ofikeudenkäynnfin vaatfimukset rafiskaus- ja hy-
väksfikäyttörfikoksfissa

Ymmärrettävästfi EIT:een on tehty rafiskaus- ja flasten hyväksfikäyttöjutufissa myös 
vaflfituksfia,  jotka  ovat  koskeneet  ofikeutta  ofikeudenmukafiseen  ofikeudenkäyntfifin. 
Usefimmfiten kysymykseen on tuflflut EIS 6 artfikflan 1-kohta eflfi kohtuuflflfisessa ajas-
sa  pääsy  ofikeudenmukafiseen  ja  juflkfiseen  ofikeudenkäyntfifin,  ja  3-kohta  ja  sfifinä 
mafinfitufista syytetyn vähfimmäfisofikeuksfista näyttöön flfifittyvä ofikeus kuuflustuttaa 
todfistajfia. Yhdessä rafiskausjutussa oflfi kysymys myös 6 artfikflan 2-kohdan syyttö-
myysoflettamasta.458

6.2.4.1. Tuomfiofistufimeen pääsy ja syytetyn kuuflemfinen

Vuonna 1996 antamassaan päätöksessä EIS ennakofi jo sfitä, että flasten hyväksfi-
käyttöjutufissa kanneajat tuflevat muuttumaan. Tfiflannehan oflfi usefin seflflafinen, että 
jutut  oflfivat  syyttefiden  ja  vahfingonkorvausten  osaflta  jo  vanhentunefita  sfifinä  vafi-
heessa, kun uhrfit oflfivat täysfi-fikäfisfiä tafi tfietofisfia kokemfistaan floukkauksfista. EIT 
kufitenkfin hyflkäsfi vaflfitukset jutussa Stubbfing and others v. the Unfited Kfingdom 
(22.10.1996). Vafikka EIT hyflkäsfikfin vaflfitukset, se kufitenkfin totesfi, että Euroopan 
neuvoston jäsenmafissa vofi jo flähfituflevafisuudessa tuflfla käyttöön erfiflafisfia kanne-
afikoja täflflafisten uhrfien kohdaflfla. Näfinhän sfittemmfin kävfikfin ja myös Suomessa 
flasten hyväksfikäytön vanhentumfisajat pfitenfivät 2000-fluvuflfla. 
Vaflfittajat katsofivat myös, että vafltfio oflfi rfikkonut EIS 8 artfikflasta johtuvaa po-

sfitfifivfista veflvofitettaan turvata vaflfittajfien yksfityfiseflämän suoja, kun hefiflflä efi oflflut 
käytössään tehokasta ofikeussuojakefinoa. Tähän EIT nfimenomaan totesfi, että vafl-
tfioflfla on negatfifivfisen veflvofitteen flfisäksfi oflfla puuttumatta mfieflfivafltafisestfi yksfiflön 
ofikeuksfifin, myös posfitfifivfisfia veflvofittefita suojata yksfityfiseflämää jopa yksfiflöfiden 
väflfisfissä  suhtefissa.  Seksuaaflfista  hyväksfikäyttöä  tuomfiofistufin  epäfiflyksfittä  pfitfi 
törkeänä vääryytenä, jota vastaan flapsfiflfla ja mufiflfla haavofittuvfiflfla henkfiflöfiflflä oflfi 
ofikeus  saada  vafltfion  suojeflua  tehokkafiden  peflottefiden  muodossa.  Tuomfiofistufin 
kufitenkfin katsofi, että Engflannfin rfikosflakfi antofi täflflafista suojeflua, koska törkefistä 

458 EIS 6 artfikflan oheflfla rafiskauksfia ja flasten hyväksfikäyttöä koskenefissa jutufissa vaflfituspe-
rusteena esfifintyy joskus myös 3 artfikflan epäfinhfimfiflflfinen tafi haflventava kohteflu, 8 artfikflan perhe-
eflämän suojaa koskeva säännös, 10 artfikflan sananvapaus ja 13 artfikflan ofikeus tehokkaaseen ofikeus-
suojaan. Yksfi hyflätty vaflfitus koskfi myös kunnfianfloukkausta rasfistfisfluontefisen flehtfijutun johdosta, 
jossa puhuttfifin rafiskauksesta fiktfifivfisestfi (Pfiraflfi v. Greece 15.11.2007).
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rfikoksfista saattofi seurata ankarfia rangafistuksfia kuten rafiskauksesta ja sukupuoflfi-
yhteydestä aflfle 13-vuotfiaan flapsen kanssa eflfinkautfinen vankeusrangafistus ja su-
kupuoflfisfiveeflflfisyyttä floukkaavasta teosta 10 vuotta vankeutta. Syyttefiden nosta-
mfiseflfle efi oflflut säädetty määräafikaa.459

Edeflflä kerrottu tapaus koskfi rfikoksen uhrfien ofikeuksfia ja kanneafikoja. EIT on 
ratkafissut myös vaflfituksfia, jotka ovat koskeneet tuomfittujen ofikeutta tuflfla kuufl-
fluksfi  ofikeudenkäynnfissä.  Romanfiaa  vastaan  ajetussa  jutussa  EIT  efi  kufitenkaan 
tuflflut vakuuttuneeksfi vaflfittajan väfitteestä, että poflfifisfi oflfisfi pahofinpfideflflyt ja yrfit-
tänyt rafiskata hänet, mutta katsofi, että korkefin ofikeus efi oflflut noudattanut veflvofl-
flfisuuttaan  ryhtyä  posfitfifivfisfifin  tofimenpfitefisfifin  antaakseen  vaflfittajaflfle  tfiflafisuuden 
puoflustautumfiseen.460  Jofissakfin  tapauksfissa  EIT  on  flausunut  myös  näytöstä  sfifl-
flofin, kun sfiflflä on oflflut merkfitystä harkfittaessa koko ofikeudenkäynnfin ofikeuden-
mukafisuutta.461

Kantajan ofikeuteen tuflfla kuuflfluksfi rfikosofikeudenkäynnfissä flfifittyfi myös efloku-
vaohjaaja Roman Poflanskfia koskeva juttu, jonka EIT ratkafisfi vuonna 2008. Po-
flanskfi myönsfi vuonna 1977 syyflflfistyneensä Yhdysvaflflofissa fluvattomaan sukupuo-
flfiyhteyteen 13-vuotfiaan tytön kanssa. Hän pakenfi maasta ennen tuomfiota ja asufi 
sen  jäflkeen Ranskassa,  josta häntä efi vofitu saman maan kansaflafisena fluovuttaa 
Yhdysvafltofihfin. Vuonna 2002 Vanfity Fafirfissä fiflmestyfi artfikkeflfi, jossa kerrottfifin, 
mfiten Poflanskfi oflfi yrfittänyt vfieteflflä ruotsaflafisen maflflfin New Yorkfin yökerhossa 
pfian sen jäflkeen, kun hänen raskaana oflflut vafimonsa oflfi murhattu vuonna 1969. 
Poflanskfi  nostfi  Brfitannfiassa  flehteä  vastaan  herjauskanteen  ja  pyysfi,  että  häntä 
kuufltafisfifin vfideokoniferenssfin avuflfla, koska hän peflkäsfi mahdoflflfista pfidätystä ja 
fluovuttamfista Yhdysvafltofihfin, jos hän astufisfi kunfingaskunnan aflueeflfle. Pyyntöön 
suostuttfifin sfiten, että häntä kuufltafisfifin audfiovfisuaaflfisfin kefinofin parfifisfiflafisesta ho-

459 Vaflfittajfina  oflfi  4  henkfiflöä,  jotka  kärsfivät  mfieflenterveydeflflfisfistä  ongeflmfista,  jofiden  aflku-
juuret terapfiassa ja psykoflogfisfissa flausunnofissa johdettfifin flapsuudessa koettuun hyväksfikäyttöön. 
Vaflfittaja S oflfi adoptofitu 2 vuoden fikäfisenä perheeseen, jossa ottofisä ja perheen pofika oflfivat käyt-
täneet häntä hyväksfi 2-14-vuotfiaana. Vaflfittaja JL kertofi hänen fisänsä käyttäneen häntä tofistuvastfi 
seksuaaflfisestfi hyväksfi  6-17-vuotfiaana ottamaflfla hänestä pornografisfia  vaflokuvfia ja kohdfistamaflfla 
häneen sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä  törkeästfi floukkaavfia tekoja. Vaflfittaja JP kertofi rehtorfin rafiskanneen 
hänet ja käyttäneen häntä hyväksfi 5-7-vuotfiaana. Vaflfittaja DS fiflmofittfi tofistuvastfi joutuneensa fisänsä 
hyväksfikäyttämäksfi ja rafiskaamaksfi 6-15-vuotfiaana. Jutussa oflfi EIT:ssä nfimenomaan kysymys pää-
systä tuomfiofistufimeen, koska vaflfittajat katsofivat, että vafikka syyteofikeus efi vanhentunutkaan, vafltfio 
efi oflflut ryhtynyt posfitfifivfisfifin tofimenpfitefisfifin perustaakseen hefiflfle ofikeuden vahfingonkorvaukseen. 
- Stubbfing and others v. the Unfited Kfingdom 22.10.1996.
460 Vaflfittaja oflfi tuomfittu korkefimmassa ofikeudessa murhasta ja ryöstöstä kuuflematta häntä 
ja todfistajfia henkfiflökohtafisestfi uudeflfleen, vafikka syyte täfltä osfin oflfi hyflätty yflfiofikeudessa. Hän oflfi 
fläsnä fistunnossa, mutta häneflfle efi annettu puheenvuoroa, efikä yhtäkään todfistajaa ofltu kuufltu uu-
deflfleen väflfittömästfi. Istunto kestfi nofin 5 mfinuuttfia, efikä vaflfittaja ehtfinyt kufin yhtyä puoflustajansa 
flausumfifin. - Spfinu v. Romanfia (29.4.2008).
461 Kyprosflafista vaflfittajaa epäfifltfifin rafiskauksesta ja tutkfinnan aflkuvafiheessa hän pyysfi syyt-
täjän haflflussa oflflefita asfianomfistajan aflushousuja ja vagfinasta otettuja näyttefitä tutkfituttavaksfi oman 
asfiantuntfijansa  tofimesta. Tähän  pyyntöön  efi  suostuttu,  ja  vaflfittaja  katsofi,  että  täflflä  oflfi  ratkafiseva 
merkfitys ofikeudenkäynnfin flopputuflokseflfle. EIT kufitenkfin katsofi, että koko ofikeudenkäynnfin ofikeu-
denmukafisuutta harkfittaessa kysefiseflflä aflushousufihfin perustuneeflfla näytöflflä efi flopuflta oflflut ratkafi-
sevaa merkfitystä syyttefistä päätettäessä. - Koreflflfis v. Cypros (7.1.2003).
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teflflfista.  Itse  menetteflystä  vaflfitettfifin,  mutta  yflähuone  äänestyksen  jäflkeen  vuon-
na 2005 hyväksyfi menetteflyn ja Poflanskfia kuufltfifin päätöksessä mafinfitufin tavofin. 
Jury tuomfitsfi Poflanskfiflfle 50.000 puntaa korvauksfina. 
Asfianosafiset efivät vaflfittaneet päätöksestä, mutta yhtfiö vaflfittfi EIT:een katsoen, 

ettefi prosessfia ofltu hofidettu asfianmukafisestfi, kun Poflanskfiflfle oflfi tarjottu mahdofl-
flfisuus  vedota  EIS  8  §:n  takaamaan  mafineensa  suojaan,  vafikka  hän  karttofi Yh-
dysvaflflofissa  nostettua  ofikeudenkäyntfiä.  EIT  totesfi,  ettefi  EIS:n  järjesteflmässä 
karkuflafisen  asema  johtanut  ofikeuksfien  menettämfiseen.  Jos  Poflanskfiflfle  efi  oflfisfi 
myönnetty  vfideokoniferenssfimahdoflflfisuutta,  hän  oflfisfi  käytännössä  joutunut  fluo-
pumaan kanteestaan. Vaflfitus jätettfifin tutkfimatta (The Conde Nast Pubflficatfions Ltd 
and Carter v. the Unfited Kfingdom 8.1.2008). Poflanskfin juttu flähtfi vfieflä uudeflfleen 
eflämään syyskuussa 2009, kun hänet pfidätettfifin Svefitsfissä hänen tufltua hakemaan 
kunnfiapaflkfintoa eflämäntyöstään Zürfichfin eflokuvajuhflfiflfle.

6.2.4.2. Syyttömyysoflettama rafiskausjutussa

Vuonna 2008 EIT antofi syyttömyysoflettamaa koskevan ratkafisun (Orr v. Norway 
15.5.2008), jossa samaflfla jouduttfifin käsfitteflemään Norjan vuodeflta 2000 oflevaa 
rafiskaustunnusmerkfistöä (Straififeflagen 11. 2000 8. § 192). Tapahtumfien kuflku oflfi 
seuraava:

Kysymyksessä oflfi Brfitfish Afirwaysfin flento Engflannfista Osfloon. Ko-
neessa oflfi nefljän hengen mfiehfistö ja kafikkfien oflfi määrä yöpyä flen-
tokenttähoteflflfissa  ja  flentää  seuraavana  päfivänä  takafisfin  Engflantfifin. 
Asfianosafiset kuuflufivat tähän mfiehfistöön. Vuonna 2002 vaflfittaja tuo-
mfittfifin aflfiofikeudessa C:n rafiskauksesta 2,5 vuodeksfi vankeuteen ja 
veflvofitettfifin vahfingonkorvauksfifin. Yflempfi ofikeus, jonka kokoonpa-
no käsfittfi juryn, kufitenkfin hyflkäsfi syytteen maaflfiskuussa 2003. Seu-
raavana päfivänä ammattfituomarfit katsofivat äänfin 2-1, että vaflfittaja 
oflfi  kufitenkfin  veflvoflflfinen  maksamaan  vahfingonkorvausflafin  nojaflfla 
korvausta tafloudeflflfisesta vahfingosta 74.000 ja afineettomasta vahfin-
gosta 25.000 kruunua. Yhtefisessä tuomfiossa todettfifin, että C:flflä oflfi 
syytteen hyflkäämfisestä huoflfimatta ofikeus saada vahfingonkorvausta 
teosta, jonka hän väfittfi tapahtuneen. Koska vahfingonkorvausflafin mu-
kafiset vaatfimukset näytöstä oflfivat tofisfia ja flfievempfiä kufin rfikosflafis-
sa,  korvauksen  myöntämfinen  efi  oflflut  rfistfirfifidassa  syytteen  hyflkää-
mfisen kanssa. Vahfingonkorvaukseen rfifittfi, että teon tapahtumfisesta 
oflfi seflvää todennäköfisyysnäyttöä. Seflflafisena näyttönä pfidettfifin sfitä, 
että vaflfittaja oflfi oflflut sukupuoflfiyhteydessä C:n kanssa efikä C oflflut 
suostunut  sfifihen.  Enemmfistön  mfieflestä  oflfi  myös  seflvästfi  todennä-
köfistä, että vaflfittaja oflfi pakottanut C:n sukupuoflfiyhteyteen väkfivafl-
flaflfla pfitämäflflä kfifinnfi C:n käsfivarsfista. Vähemmfistöön jäänyt tuomarfi 
efi pfitänyt näyttöä rfifittävänä sfifitä, että vaflfittaja oflfisfi ymmärtänyt, että 
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C efi oflflut suostunut sukupuoflfiyhteyteen. - Vaflfittaja firtfisanottfifin Brfi-
tfish Afirwaysfin paflvefluksesta mafinfitun tuomfion johdosta. Hän vaflfittfi 
korkefimmaflfle ofikeudeflfle vedoten mm. syyttömyysoflettamaan, mutta 
vaflfitus hyflättfifin vuonna 2004.

EIT:ssä vaflfittaja väfittfi, että yflemmän ofikeuden tuomfioflfla, jossa C:flfle oflfi myön-
netty korvauksfia, oflfi floukattu hänen ofikeuttaan syyttömyysoflettamaan, koska ofi-
keus oflfi nfimenomafisestfi todennut, että tunnusmerkfistön oflemassaoflosta oflfi seflvä 
todennäköfisyys.  Samojen  tuomarefiden  efi  oflfisfi  hänen  mukaansa  pfitänyt  päättää 
vahfingonkorvauksesta samassa jutussa saman näytön perusteeflfla, vaan kysymys 
oflfisfi tuflflut sfifirtää erfi ofikeudenkäyntfifin. EIT vfifittasfi perusteflufissaan afikafisempaan 
ofikeuskäytäntöönsä ja katsofi, että tässä tapauksessa oflfi tutkfittava, perustfiko kor-
vausjuttu rfikossyytteen vaflfittajaa vastaan ja jos nfifin efi oflflut, flfifittyfikö korvausjuttu 
kufitenkfin rfikosofikeudenkäyntfifin sfiflflä tavofin, että EIS 6 artfikfla 2-kohta sovefltufi. 
Tässä  tapauksessa  korvauspäätös  perustufi  vahfingonkorvausflakfifin  efikä  rfikok-

sen oflemassaoflo oflflut korvauksen myöntämfisen edeflflytys. Vahfingonkorvausta oflfi 
edeflfleen pfidettävä yksfityfisfluontefisena, efikä sfitä vofitu pfitää rfikossyytteenä Norjan 
kansaflflfisen ofikeuden mukaan. Tässä suhteessa EIT oflfi samaa mfiefltä norjaflafisen 
tuomfiofistufimen kanssa ja katsofi, ettefi syytteen hyflkäämfinen vofinut estää myöntä-
mästä korvauksfia samofista teofista nojautumaflfla flfievempään todfistustaakkasään-
töön. EIT katsofi myös, ettefi EIS 6 artfikflan 2-kohta sovefltunut yksfin sen johdosta, 
että korvauksesta ja syytteestä oflfi flausuttu samassa tuomfiossa. Tämä oflfi fluonnofl-
flfista, koska sekä rangafistus- että korvausvaatfimuksfia oflfi ajettu samassa ofikeuden-
käynnfissä. Kufitenkfin yflemmän ofikeuden enemmfistö oflfi korvauksen myöntämfisen 
tosfiasfiaperustefita mafinfitessaan kuvannut yksfityfiskohtafisestfi seflflafisfia sefikkoja ku-
ten sukupuoflfiyhteyden flaadun, käytetyn väkfivaflflan asteen, vaflfittajan tarkofituksen 
ja tfietofisuuden C:n suostumuksen puutteesta. EIT oflfi sfiten sfitä mfiefltä, että käytän-
nöflflfisestfi katsoen ofikeuden toteamat sefikat näfifltä osfin kattofivat kafikkfi rafiskausta 
koskevan  rfikoksen  objektfifivfiset  ja  subjektfifivfiset  tunnusmerkfit.  Vafikka  väkfivafl-
flan käsfitteeflflä sfinänsä efi ofle yksfinomaan rfikosofikeudeflflfista fluonnetta, sen käyttö 
tuomfion kysefisessä kohdassa saattofi EIT:n mfieflestä sen perusteflut rfikosofikeuden 
pfifirfifin ja yflfittfi rfifita-asfian rajat, vafikka korvausvastuun edeflflytykset oflfivat rfikos-
vastuun  edeflflytyksfiä  flfievempfiä.  Sen  tähden  EIT  efi  oflflut  vakuuttunut  sfifitä,  että 
perusteflufiflfla efi oflflut kyseenaflafistettu syytteen hyflkäämfistä. Näfitä puuttefita efi ofl-
flut korjattu korkefimmassa ofikeudessa, joka oflfi katsonut, että yflemmän ofikeuden 
perusteflut  efivät  oflfleet  EIS  6  artfikflan  2-kohdan  vastafisfia.  Sfiten  EIT  katsofi,  että 
kysefistä artfikflan kohtaa oflfi rfikottu.
Päätös oflfi äänestyspäätös ja yksfi vähemmfistöön jäänefistä tuomarefista katsofi, 

että  rfikos-  ja  korvausvastuun  edeflflytyksfissä  oflfi  oflennafisfia  eroja,  ja  että  yflempfi 
ofikeus efi oflflut esfittänyt flausumfia, jotka perustafisfivat toteamuksen vaflfittajan syyfl-
flfistymfisestä  rfikokseen.  Hänen  mfieflestään  ofikeuden  oflfi  kerrottava  reflevantefista 
tosfisefikofista  ja  kuvattava  ne  päätöksfissään  sfifitäkfin  rfifippumatta,  että  ne  oflfisfivat 
samoja kufin rfikoksen tunnusmerkfistössä. Vähemmfistöön jäänefistä kaksfi antofi yh-
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tefisen flausuman, jossa he katsofivat, ettefi Norjan kysefisessä järjesteflmässä oflflut 
sfinäflflään puuttefita, vaan  kysymys  oflfi  kfieflenkäytöstä. Enemmfistö oflfi  krfitfikofinut 
väkfivaflta -sanan käyttöä, mutta efi oflflut tarkemmfin perusteflflut käsfityksfiään. Hefi-
dän mfieflestään Norjan tuomfiofistufin oflfi fiflmefisestfi mfiefltänyt väärfinkäsfitysten vaa-
ran ja sen vuoksfi seflfittänyt, että väkfivaflta rajofittufi vafin sfifihen, että vaflfittaja oflfi 
pakottanut  asfianomfistajan  sukupuoflfiyhteyteen  pfitämäflflä  kfifinnfi  hänen  käsfistään. 
Hefidän  mfieflestään  tuota  flausumaa  efi  vofitu  mfitenkään  tuflkfita  rfikoksesta  syyttä-
mfiseksfi. Hefidän mfieflestään yflempfi ofikeus oflfi vafin perusteflflut päätöstään kafikfiflta 
osfin kuten Norjan ofikeus oflfi edeflflyttänyt. 
EIT:n päätös ja perusteflut erfiävfine mfieflfipfitefineen ovat erfittäfin mfieflenkfifintofiset, 

sfiflflä ne samaflfla kuvastavat Norjan rafiskaussäännöksen vafikeaseflkofisuutta.462

6.2.4.3. Syytteen yksfiflöfintfi

EIT on antanut myös flukufisfia päätöksfiä, jotka flfifittyvät sfifihen, mfiflflä tavaflfla vas-
taanotettua näyttöä vofidaan käyttää todfisteena ofikeudenkäynnfissä, jotta se täyttäfi-
sfi EIS 6 artfikflan vaatfimukset ofikeudenmukafisesta ja juflkfisesta ofikeudenkäynnfistä. 
EIT on myös antanut muutamfia ratkafisuja, jotka koskevat prosessfin aflkuvafihetta, 
eflfi syytteen yksfiflöfintfiä, ofikeudenkäyntfivafltuutusta ja syytetyn ofikeutta kfiefltäytyä 
todfistamasta.  Syytteen  yksfiflöfintfiä  käsfitteflevä  tapaus  koskfi  fitse  asfiassa  Suomea 
ja opettajan 12-vuotfiaaseen oppfiflaaseensa kohdfistamaa seksuaaflfista hyväksfikäyt-
töä. Kysymys oflfi sfifitä, oflfiko prosessfin afikana näytön perusteeflfla tapahtunut rubrfi-
sofintfimuutos seflflafinen, että syytetty oflfisfi tuomfittu teosta, josta häntä efi afikanaan 
syytetty. Aflkuperäfinen syyte vuonna 1996 koskfi törkeää flapsen seksuaaflfista hy-
väksfikäyttöä  (RL  20:6)  ja  flopuflflfinen  tuomfio  hovfiofikeudessa  peflkästään  flapsen 
seksuaaflfista hyväksfikäyttöä. EIT pfitfi vaflfitusta täfltä osfin perusteettomana (E.H. v. 
Ffinfland 16.3.2004; ks. KKO:1998:151).
Päfinvastafiseen tuflokseen syytteen yksfiflöfinnfin osaflta EIT päätyfi vuonna 2000 

tapauksessa, jossa aflkuperäfinen syyte koskfi kouflubussfin kufljettajaa, jonka väfitet-
tfifin oflfleen anaaflfiyhdynnässä 11-vuotfiaan henkfisestfi vammautuneen tytön kanssa. 
Tapahtumfien kuflku oflfi seuraava (Mattoccfia v. Itafly 25.7.2000):

Vuonna 1985 henkfisestfi vammafisen tytön R:n äfitfi tekfi sosfiaaflfityön-
tekfijäflfle  fiflmofituksen,  että  hän  epäfiflfi  kouflubussfin  kufljettajan  rafis-
kanneen hänen 11-vuotfiaan tyttärensä kouflussa. Äfitfi fiflmofittfi asfiasta 
myös kouflun rehtorfiflfle ja poflfifisfiflfle. Tyttö kertofi, että nofin kuukaut-
ta  afiemmfin  ko.  kouflubussfin  kufljettaja  oflfi  suorfittanut  häneflfle  anaa-
flfiyhdynnän kouflun tfiflofissa. Tyttö kertofi, että mfies oflfi uhannut tap-
paa hänet, jos hän kertofisfi asfiasta. Hän flopettfi myös kouflunkäynnfin 
tapahtuman  jäflkeen.  Tytön  kertomusta  pfidettfifin  johdonmukafisena, 
mutta tapahtuman tarkasta ajasta ja pafikasta oflfi epätfietofisuutta. Joka 
tapauksessa fitaflfiaflafiset tuomfiofistufimet katsofivat, että R:n kertomus 
rafiskauksesta oflfi rfifittävän täsmäflflfinen ja yksfityfiskohtafinen oflflakseen 

462 Ks. Lefijonhuifuud 2008 s. 48-54.
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uskottava. Kouflubussfin kufljettaja tuomfittfifin 3 vuodeksfi vankeuteen 
ja hän pääsfi ehdonaflafiseen vapauteen 1994.

Kouflubussfin  kufljettaja  katsofi,  että  syyte  oflfi  oflflut  flfifian  epämääräfinen,  efikä  hän 
sen vuoksfi pystynyt puoflustautumaan ofikeudenkäynnfissä, kun syytteessä efi oflflut 
mafinfittu rafiskauksen tarkkaa tekopafikkaa ja -afikaa. Päätöksessään EIT flähtfi sfifitä, 
että EIS 6 artfikflan 3a-kohdan mukaan syytetyflfle tuflfi antaa yksfityfiskohtafisestfi tfieto 
syytteen perusteesta eflfi nfifistä afineeflflfisfista sefikofista, jofihfin syyte pohjautufi. Perfin-
tefiseen tapaansa EIT totesfi, ettefi sen tehtävänä ofle flausua sfifitä, oflfiko hafitaflflfista 
todfisteflua otettu vastaan ja arvfiofitu asfianmukafisestfi. Sen sfijaan EIT:n tehtävänä 
oflfi todeta, oflfiko ofikeudenkäyntfi kokonafisuutena tarkasteflflen, todfisteflun tapa mu-
kaan  flukfien,  oflflut  ofikeudenmukafinen. Tässä  tapauksessa  EIT  efi  vofinut  ymmär-
tää, mfiksfi aflfiofikeudessa kerätty afinefisto oflfisfi oflflut rfifittävä, kun syytteen perustana 
oflflefista  tosfisefikofista  esfitettfifin  uusfi  versfio  ofikeudenkäynnfin  sfifinä  vafiheessa,  jofl-
flofin vaflfittaja efi enää oflflut vofinut vastata sfifihen muutofin kufin vaflfittamaflfla. Tämän 
vuoksfi katsottfifin, että EIS 6 artfikflan 3a ja b-kohtfia oflfi rfikottu yhdessä 1-kohdan 
kanssa.

6.2.4.4. Yksfiflövaflfitusofikeuden turvaamfinen

EIT on pfitänyt hyvfin tärkeänä sfitä, että vafltfiot kunnfiofittavat EIS 34 artfikflan mu-
kafista yksfiflövaflfitusofikeutta, efivätkä vafikeuta sfitä. Nfifinpä vuonna 2008 annetussa 
päätöksessä suurfin osa perusteflufista koskfi juurfi sfitä, että asfianajajfien tofimfintaan 
Venäjäflflä oflfi puututtu ja hefidät oflfi kutsuttu poflfifisfiflafitokseflfle kuuflustefltavaksfi va-
flfittajan tekemän korvausvaatfimuksen johdosta ja sfisämfinfisterfiön poflfifisfiosasto oflfi 
yrfittänyt saada saflassa pfidettävfiä tfietoja tofimfistosta. Täfltä osfin vaflfittajan yksfiflöva-
flfitusofikeuden käyttöön oflfi puututtu EIS 34 artfikflan vastafisestfi (Ryabov v. Russfia 
31.1.2008). Väfitetyn prosessfivfirheen Venäjä myönsfi ja rfikkomusten korjaamfisek-
sfi  oflfi  ryhdytty  tofimenpfitefisfifin. Tuomfio  oflfi  kumottu  ja  juttu  määrätty  uudeflfleen 
käsfitefltäväksfi.463

6.2.4.5. Kontradfiktorfinen perfiaate

EIT on antanut flukufisfia ratkafisuja, jotka koskevat todfistajfien kuuflemfista ja kont-
radfiktorfista  perfiaatetta  ofikeudenmukafisen  ofikeudenkäynnfin  kysymyksenä.  Sek-

463 Tosfisefikastokuvauksefltaan aflkuperäfinen 7-vuotfiaan tytön rafiskaustapaus oflfi seuraava: Rfi-
kostutkfija oflfi haastateflflut tyttöä, hänen äfitfiä K:ta sekä tfiettyä G:ta. Tyttö oflfi käynyt flääkärfintarkas-
tuksessa ja hänen fimmenkaflvossaan mahdoflflfisestfi kovan esfineen jättämfiä arpfia. Vaflfittaja kfifistfi syyt-
teen myöntäen vfieneensä tytön yöksfi ex-vafimonsa asuntoon. K flöysfi tyttärensä mufistfiflapun, joflfle 
tyttö oflfi kfirjofittanut, että vaflfittaja oflfi rafiskannut hänet kerrotussa tfiflanteessa. Myös ofikeudessa tyttö 
kertofi samofin. Mfies tuomfittfifin 2003 törkeästä rafiskauksesta 12,5 vuodeksfi vankeuteen. Näyttönä tu-
keuduttfifin asfianomfistajaflapsen flausumfifin, flääkärfintarkastukseen sekä G:n esfitutkfinnassa antamaan 
kertomukseen: G oflfi kuuflflut tytön fitkevän asunnossa ja pyytävän fisäänsä flopettamaan. Tyttö oflfi flo-
pettanut nyyhkytyksensä, mutta aflkanut jäflfleen fitkemään ja rukofiflflut fisäänsä flopettamaan. Korkefin 
ofikeus pysyttfi päätöksen 2003, mutta 2005 apuflafisofikeuskansflerfi hakfi tuomfionpurkua huomauttaen, 
että vaflfittajaflfla oflfisfi oflflut ofikeus kuuflfla G:ta ja flääkärfiä ofikeudessa. Tämän vuoksfi juttu paflautettfifin 
ja käsfitefltfifin uudeflfleen 2006, joflflofin prosessuaaflfiset vfirheet korjattfifin ja vaflfittaja jäflfleen tuomfittfifin.
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suaaflfirfikoksfissa muutamat nfifistä flfifittyvät rafiskausrfikoksfifin mutta usefimmat flasten 
seksuaaflfiseen hyväksfikäyttöön. 
Kaksfi  rafiskausta  ja  kontradfiktorfista  perfiaatetta  koskevaa  päätöstä  annettfifin 

vuonna  2005.  Kummassakfin  tapauksessa  oflfi  kysymys  sfifitä,  vofitfifinko  rafiskauk-
sesta  annettu  tuomfio  perustaa  asfianomfistajfien  esfitutkfinnassa  poflfifisfiflfle  antamfifin 
kertomuksfifin fiflman, että syytetyflflä oflfi tfiflafisuus kuuflusteflfla hefitä. Jäflkfimmäfisessä 
tapauksessa oflfi myös kysymys sfifitä, ettefi jutussa määrätty suorfitettavaksfi syytetyn 
pyytämfiä DNA-tutkfimuksfia. Tapausten kuflku oflfi seuraavanflafinen:

Sheper  v.  the  Netherflands  5.4.2005:  Vaflfittajaa  syytettfifin  sfifitä,  että 
hän oflfi rafiskannut 3 huumefista rfifippuvafista prostfituofitua A:n, B:n ja 
C:n. Hän myönsfi sukupuoflfiyhteyden, mutta kfifistfi rafiskaukset. Aflfiofi-
keudessa efi kuufltu nafisfia. Tuomfiofistufin katsofi syytteet seflvfitetyksfi ja 
tuomfitsfi 4 vuotta vankeutta. Koska tekfijää pfidettfifin persoonaflflfisuu-
defltaan häfirfifintyneenä ja vaaraflflfisena ofikeus määräsfi hänet tofimfitet-
tavaksfi vankfimfieflfisafiraaflaan.

Vaflfittaja vaflfittfi yflfiofikeuteen ja ofikeudessa kuufltfifin A:ta, joka kertofi, 
että hän oflfi mennyt syytetyn autoon ja se mfitä hän oflfi häneflfle tehnyt, 
efi oflflut normaaflfia. A efi oflflut odottanut, että syytetty oflfisfi ofikeudessa 
fläsnä ja se oflfi A:flfle shokkfi efikä hän haflunnut todfistaa, vaan afinoas-
taan vahfingonkorvauksen. Syyttäjä fiflmofittfi, että oflfi mahdoflflfista, että 
A oflfi haastettu ofikeuteen vafin asfianomfistajana, mutta efi todfistajana. 
Istunto keskeytettfifin ja A keskusteflfi äfitfinsä kanssa ja tämä fiflmofittfi, 
että A oflfi etefissaflfissa efikä haflunnut enää nähdä syytettyä ja mufisteflfla 
tapahtumfia. Hän efi kestäfisfi sfitä, että hänen oflfisfi kerrottava tapahtu-
mat uudeflfleen.

Poflfifisfi  oflfi  kuuflusteflflut A:ta  yksfityfiskohtafisestfi kahden  päfivän  ajan. 
Hän kertofi, että hänet autoonsa ottanut henkfiflö oflfi rafiskannut hänet 
hyvfin brutaaflfiflfla ja kfivuflfiaaflfla tavaflfla, kun tämä oflfi ennen sukupuoflfi-
yhteyteen pakottamfista tunkenut väkfivafltafisestfi usefita sukflaatankoja 
hänen vagfinaansa ja ottanut vaflokuvfia hänestä ennen kufin oflfi antanut 
hänen pukeutua ja flähteä autosta. Lääkärfintutkfimusten mukaan A:n 
vagfinaan oflfi tarttunut suurfi määrä sukflaata.

Poflfifisfi oflfi saanut tfietoonsa mufitakfin vastaavfia tapauksfia. B oflfi ker-
tonut yksfityfiskohtafisestfi poflfifisfiflfle, mfiten aggressfifivfinen henkfiflö oflfi 
pakottanut hänet autoon ja rafiskannut hänet raáaflfla tavaflfla. B mufistfi 
auton rekfisterfinumeron. C kertofi, mfiten samanflafisen auton kufljettaja 
oflfi rafiskannut hänet Amsterdamfissa. 

Yflfiofikeus fluopufi A:n kuuflemfisesta ja vfifimefinen tunnettu osofite B:flfla 
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oflfi  tfietty  jäflkfihofitoflafitos  ja  C:flfla  Amsterdamfin  poflfifisfiflafitos.  Yflfiofi-
keus katsofi syytteet seflvfitetyfiksfi eflfi vaflfittaja oflfi erehdyttänyt nafisfia 
väfittämäflflä, että hän kykenfisfi maksamaan huumefiflfla ottaessaan hefi-
dät autoonsa. Hän oflfi sen jäflkeen tehnyt hyvfin nöyryyttävfiä tekoja 
nafisfiflfle käyttäen hyväkseen hefidän suojatonta asemaa. Tekfijää pfidet-
tfifin vähentyneestfi syyntakefisena ja hänet tuomfittfifin 4 vuodeksfi van-
keuteen ja pfidettäväksfi vankfimfieflfisafiraaflassa. 

EIT katsofi, että kokonafisuutena tarkasteflflen edeflflä kuvattu koflmen prostfituofidun 
rafiskausta koskenut ofikeudenkäyntfi oflfi oflflut ofikeudenmukafinen, efikä EIS 6 artfik-
flaa oflflut rfikottu, vafikka asfianomfistajfia tuflfi pfitää todfistajfina, efikä hefitä ofltu kuufltu 
ofikeudessa. EIT katsofi kyflfläkfin, että oflfisfi oflflut hyvä kuuflfla asfianomfistajfia ofikeu-
denkäynnfissä asfian seflvfittämfisen kannaflta. Ofikeusvfiranomafiset efivät oflfleet kufi-
tenkaan huoflfimattomfia yrfittäessään saada asfianomfistajfia todfistamaan ofikeudessa. 
Näfihfin yrfityksfifin nähden syyttefitä efi oflflut tarvfinnut jättää sfiflflensä asfianomfistajfien 
saapumatta jäämfisen vuoksfi, kun otettfifin huomfioon kafikkfi muu näyttö, mfitä asfias-
sa oflfi kertynyt. Kysymys oflfi koflmesta flähes fidenttfisestä tapahtumasta suhteeflflfisen 
flyhyeflflä  afikaväflfiflflä  koflmessa  erfi  kaupungfissa  tekfijän  tofimfiessa  samaflfla  tavaflfla. 
Tuomfio  efi  sfiten  perustunut  peflkästään  tafi  ratkafisevassa  määrfin  asfianomfistajfien 
poflfifisfiflfle antamfifin kertomuksfifin. EIT totesfikfin, ettefi mfitään oflennafisen epäofikeu-
denmukafisfia tafi mfieflfivafltafisfia johtopäätöksfiä oflflut tehty. Perusteflufissaan EIT vfifit-
tasfi vfieflä rafiskaus- ja seksuaaflfirfikosten erfityfispfifirtefisfifin. Uhrfit mfieflsfivät seflflafiset 
jutut pfifinaflflfisfiksfi varsfinkfin, jos he joutuvat vastakkafin syytetyn kanssa. Efi oflflut 
epätavaflflfista,  että  uhrfit  yrfittävät  väflttää  ahdfistavfia  kohtaamfisfia  syytetyn  kanssa 
kfiefltäytymäflflä todfistamasta.
Myös  tofisessa  tapauksessa  oflfi  kysymys  kahden  prostfituofidun  rafiskauksesta. 

Tofinen prostfituofidufista oflfi venäfläfinen ja tofinen ukrafinaflafinen ja tapahtumapafik-
kana oflfi Rooma. Tapahtumfien kuflku oflfi seuraava:

Braccfi v. Itafly 13.10.2005: Venäfläfinen prostfituofitu Y fiflmofittfi heflmfi-
kuussa 1998 Rooman poflfifisfiflfle, että hänet oflfi flokakuussa 1997 rafis-
kattu ja ryöstetty. Ukrafinaflafinen prostfituofitu X tekfi puoflestaan Roo-
man poflfifisfiflfle maaflfiskuussa 1998 fiflmofituksen, että hänet oflfi ryöstetty 
ja puukoflfla uhaten pakotettu suuseksfifin. Poflfifisfi ottfi taflteen hameen, 
joflfla X:n mukaan oflfi jäflkfiä hyökkääjän spermasta. X ja Y tunnfistfi-
vat vaflfittajan vaflokuvasta ja kuvasfivat hänen tuntomerkkejään. Myös 
koflmas nafinen, joka oflfi sofittanut poflfifisfiflfle ja saattanut Y:n poflfifisfiflafi-
tokseflfle, tunnfistfi tämän vaflokuvasta. Poflfifisfi tavofittfi vaflfittajan maaflfis-
kuussa erään varkausyrfityksen yhteydessä.

Seurasfi esfitutkfinta, jossa tutkfittfifin flukufisfia rfikoksfia rafiskaukset nfifi-
den mukana. Vaflmfisteflufistunnossa vaflfittaja pyysfi, että juttu käsfitefl-
täfisfifin Itaflfian rfikosprosessfiflafin mukafisessa flyhennetyssä menetteflys-
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sä, jossa tuomfio annettfifin esfitutkfinta-asfiakfirjojen perusteeflfla ja jossa 
rangafistusta flfievennettfifin koflmannekseflfla, mutta menetteflyyn efi ryh-
dytty, koska syyttäjä vastustfi sfitä.

Ofikeuden  fistunnossa  todettfifin,  että  X  ja Y  oflfivat  jääneet  katefisfifin. 
Sen vuoksfi Itaflfian prosessfiflakefihfin tukeutuen ofikeus päättfi ottaa ofi-
keudenkäyntfiafinefistoon poflfifisfien antamat kertomukset ja pfidätyksen 
tehnefitä poflfifiseja ja vaflfittajaa kuufltfifin fistunnossa. Ofikeus katsofi näy-
tetyksfi, että vaflfittaja oflfi syyflflfistynyt seksuaaflfirfikokseen ja varkauteen 
X:ää ja Y:tä kohtaan. Ofikeus vfifittasfi asfianomfistajfien kertomuksfifin ja 
pfitfi nfifitä uskottavfina. Asfianomfistajat oflfivat myös tunnfistaneet vaflfit-
tajan epäröfimättä vaflokuvasta ja antaneet hänestä tuntomerkfit. X oflfi 
vfieflä kuvannut, että vaflfittajaflfla oflfi vammoja päässä ja käsfivarressa, 
mfitkä oflfi todettu myös flääkärfin flausunnofissa. Poflfifisfi oflfi takavarfikofi-
nut myös puukon vaflfittajan autosta. Ofikeus katsofi, että syyttäjä oflfi 
afiheetta vastustanut asfian käsfitteflyä flyhennetyssä menetteflyssä ja vä-
hensfi tuomfiosta sen vuoksfi koflmanneksen määräten teofista 6 vuotta 
vankeutta.

Vaflfittaja vaflfittfi päätöksestä kfifistäen X:n ja Y:n uskottavuuden ja vaatfi 
Dna-tutkfimuksfia poflfifisfin takavarfikofimasta hameesta. Vaflfittajan vaflfi-
tukset ja purkuhakemukset hyflättfifin.
Vaflfittaja vaflfittfi EIT:een katsoen, että X:ää ja Y:tä oflfisfi tuflflut kuuflfla 
ja X:n mekosta oflfisfi pfitänyt ottaa DNA-näyte. Haflflfitus totesfi omassa 
vastfineessaan, ettefi ennaflta oflflut arvattavfissa, että X ja Y jäfisfivät ka-
tefisfifin, vafikka he oflfivatkfin prostfituofituja ja tofista hefistä oflfi kehotet-
tu flähtemään maasta. Haflflfituksen mfieflestä rfikoflflfisuuden torjunta efi 
vofinut rfifippua sfifitä, oflfiko todfistaja kuoflflut, safiras tafi jäänyt katefisfifin. 
Todfistajfien tafi asfianomfistajfien flfifikkumfisvapautta efi myöskään vofitu 
rajofittaa sfiflflä perusteeflfla, että hefidät saatafisfifin ofikeuteen.

Näfissäkfin tapauksfissa EIT totesfi, ettefi sen tehtävänä ofle tutkfia, oflfivatko kansafl-
flfiset  tuomfiofistufimet  tehneet  vfirhefitä  tosfiasfia-  tafi  ofikeuskysymyksfissä,  eflflefi  vfir-
hefiflflä oflflut floukattu EIS:n takaamfia ofikeuksfia ja vapauksfia. EIT:n tehtävänä oflfi 
tofisfin sanoen tutkfia vafin, oflfiko ofikeudenkäyntfi kokonafisuutena tarkasteflflen, to-
dfisteflun tapa mukaan flukfien, oflflut ofikeudenmukafinen ja oflfiko syytetyn ofikeudet 
otettu huomfioon. Kontradfiktorfisen perfiaatteen mukafisestfi näyttö tuflfi perfiaatteessa 
esfittää syytetyn fläsnäoflflessa juflkfisessa ofikeudenkäynnfissä. Tässä tapauksessa EIT 
kufitenkfin totesfi, että vaflfittajaa efi ofltu tuomfittu X:ää vastaan tekemfistään rfikoksfis-
ta yksfinomaan tämän flausumfien perusteeflfla, vaan myös vetoamaflfla apuun tuflfleen 
poflfifisfin kertomukseen, vaflfittajaflfla oflfleen ja fiflmofitetun auton samankafltafisuuteen 
sekä autosta flöytyneen puukon takavarfikofintfifin. Näfin oflflen EIT katsofi, ettefi va-
flfittajan ofikeuksfia oflflut floukattu sfifinä määrfin, että EIS 6 artfikflan 1- ja 3d-kohtfia 



213

oflfisfi rfikottu. Sen sfijaan Y:n kohdaflfla EIT tuflfi kufitenkfin tofiseen flopputuflokseen, 
koska  tuomfio  oflfi  yksfinomaan  perustettu  Y:n  ennen  ofikeudenkäyntfiä  antamaan 
kertomukseen.

6.2.4.6. Lasten kuuflemfinen prosessfissa

Lasten  hyväksfikäyttöjutufissa  usefita  EIS:n  artfikfloja  joudutaan  tarkasteflemaan 
samanafikafisestfi.  Lapsfiflflakfin  on  ofikeus  tehokkaaseen  ofikeussuojaan  13  artfikflan 
mukafisestfi.  Eflfi  myös  hefiflflä  on  ofltava  käytettävfissään  tehokas  ofikeussuojakefino 
sekä vfiranomafisfia että yksfityfisfiä henkfiflöfitä vastaan. Lasten täytyy oflfla suojassa 
epäfinhfimfiflflfisefltä  kohtefluflta  ja  myös  hefiflflä  on  ofikeus  nauttfia  perhe-eflämän  suo-
jaa. Ofikeudenkäynnfissä, jossa on kysymys flasten seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä, 
vastassa  ovat  myös  syytetyn  vähfimmäfisofikeudet,  jotka  on  taattu  EIS  6  artfikflan 
3d-kohdassa eflfi syytetyn ofikeus kuuflusteflfla todfistajfia. 
Tfiflanne vofi oflfla traumaattfinen flapseflfle. Yksfityfiseflämän suoja täytyy turvata 6 

artfikflan mukafisestfi flapsfiflfle sfiten, että yflefisö ja medfia on mahdofl-flfista suflkea pro-
sessfista sfiflflofin, kun se on flapsen edun mukafista. On kufitenkfin epätfietofista, kos-
keeko tämä tapausten juflkfista seflostamfista ja floukkaako seflflafinen seflostamfinen, 
jossa flapsen fidentfiteettfi pafljastuu, 8 artfikflaa tafi 6 artfikflaa. On myös epätfietofista, 
mfiten 10 artfikflan sananvapaus-säännös ja flasten ofikeus yksfityfisyyteen 8:n artfikflan 
mfieflessä käyvät yhteen vafikka suhteeflflfisuusperfiaatetta noudatettafisfifinkfin.464

EIT on antanut flukufisfia päätöksfiä, jotka ovat koskeneet flapsen seksuaaflfista hy-
väksfikäyttöä ja mahdoflflfisuutta kuuflusteflfla teon kohdetta ofikeudenkäynnfissä. Seu-
raavfissa kahdessa tapauksessa EIT päätyfi sfifihen, että kontradfiktorfista perfiaatetta 
efi  oflflut  rfikottu,  vaan  vaflfittajaflfla  oflfi  oflflut  mahdoflflfisuus  rfifitauttaa  hyväksfikäytön 
kohteen kertomukset. Ensfimmäfinen päätös vuonna 2001 koskfi Saksaa ja tofinen 
2002  Ruotsfia.  Törkeysasteefltaan  tapaukset  oflfivat  hyvfin  erfiflafisfia.  Saksaflafisessa 
tapauksessa kysymys oflfi vuosfia jatkuneesta finsestfistä ja ruotsaflafisessa penfiksen 
kosketteflusta. Tapahtumfien kuflut oflfivat seuraavanflafiset:

N.  F.P.  v.  Germany  18.10.2001:  Vaflfittaja  tuomfittfifin  pfitkän  proses-
sfin  jäflkeen  flopuflta  Bundesgerfichtshofissä  7  vuodeksfi  vankeuteen 
flapsen seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä ja finsestfistä. Hän oflfi vuosfina 
1972-87  pfitänyt  tytärtään,  joka  oflfi  tapausten  sattuessa  4-20-vuotfi-
as “seksfiobjektfinaan”, nfifin kufin tuomfiofistufin asfian kuvasfi. Hän oflfi 
pakottanut  tyttärensä  erfityfisen  nöyryyttävfifin  seksuaaflfisfifin  tekofihfin 
tämän  yrfittäessä  turhaan  paeta  buflfimfiaflfla  ja  oksenteflukohtauksfiflfla. 
Vafikka tytär oflfi myöhemmfin yrfittänyt päästä eroon fisästään ja eflää 
omaa  eflämäänsä,  fisä  oflfi  vafinonnut  tytärtään  flakkaamatta  ja  saanut 
jopa  hänet  osaflflfistumaan  suhteeseen,  jota  hän  ja  hänen  puoflfisonsa 
pfitfivät parfinvafihtoa harjofittanefiden puoflfisofiden kanssa.
Asfianomfistajaa (M) kuuflustefltfifin esfitutkfinnassa usefiden tuntfien ajan 
aflfiofikeudessa. Tämän jäflkeen hän huonon terveydentfiflansa vuoksfi efi 

464 Kfiflkeflfly 1999 s. 183-186.
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kyennyt enää oflemaan kuuflustefltavana ja tästä esfitettfifin flääkärfinto-
dfistus. Asfianomfistaja pofistufi sfifis ennen kufin syytetty safi esfittää M:flfle 
kysymyksfiä, sfiflflä edefltänefiden koflmen päfivän afikana asfianomfistajaa 
kuufltfifin syytetyn oflematta pafikaflfla.

Ofikeus hyflkäsfi syytetyn vaatfimuksen jättää asfia sfiflflensä sekä väfitteet 
sfifitä, että terapeutfiflfla oflfi oflflut vahfingoflflfinen vafikutus M:ään. Ofikeus 
totesfi päätöksen perusteflufiflfla myös, että M:flfle oflfi täytynyt oflfla pfifi-
naflflfista kertoa tapahtumfista ja että hän oflfi vafin yflfi-finhfimfiflflfisfin pon-
nfistuksfin kyennyt kuvafiflemaan tuskaflflfisfia yksfityfiskohtfia ja mufistoja. 
Erfityfisen vakavfia vafikutuksfia fiflmenfi sfiflflofin, kun hänen pfitfi kuvata 
yksfityfiskohtafisestfi omfia tuntefitaan hyväksfikäytön afikana. Syyflflfisyy-
den tunto ja häpeä flähes musersfivat hänet. Ofikeus totesfi, ettefi hänes-
sä  oflflut  mfitään  seflflafista  vfiekkautta  tafi  flfipevyyttä,  jota  vastaaja  oflfi 
väfittänyt hänessä oflfleen.

EIT:flfle antamassaan vastfineessa haflflfitus totesfi, että prosessfin afikafi-
semmassa vafiheessa M oflfi vahfingofittanut tafi yrfittänyt vahfingofittaa 
fitseään afina sen jäflkeen, kun häntä oflfi kuufltu vaflfittajan fläsnäoflflessa. 
Sen vuoksfi syytetyn ofikeutta oflfi rajofitettu. M:ää oflfi kufitenkfin kuufltu 
vaflfittajan asfianajajan fläsnäoflflessa koflmessa tfiflafisuudessa ofikeuden-
käynnfin erfi vafihefissa ja asfianajaja oflfi vofinut tehdä kysymyksfiä kah-
dessa tfiflafisuudessa.

EIT totesfi tavaflflfiseen tapaansa, että todfisteet tuflfi normaaflfistfi esfittää syytetyn fläs-
näoflflessa  juflkfisessa  fistunnossa  kontradfiktorfista  käsfitteflyä  sfiflmäflfläpfitäen.  Se  efi 
kufitenkaan tarkofittanut, että näytöksfi vofidaan ottaa vafin ofikeudessa juflkfisestfi an-
netut flausumat. Esfitutkfinnan afikana saatujen flausuntojen käyttö todfistefina efi fitses-
sään oflflut EIS 6 artfikflan 1- ja 3d-kohtfien vastafista, sfikäflfi kufin syytetyn ofikeuksfia 
efi  oflflut  floukattu.  Säännönmukafisestfi  nuo  ofikeudet  edeflflyttfivät,  että  vastaajaflfle 
annettfifin rfifittävä ja asfianmukafinen tfiflafisuus rfifitauttaa häneflfle vastafiset todfistajan-
flausumat  ja  kuuflusteflfla  todfistajaa  flausumfia  annettaessa  tafi  myöhemmfin  ofikeu-
denkäynnfissä. EIT korostfi myös rafiskausta ja mufita seksuaaflfirfikoksfia koskevfien 
rfikosjuttujen erfityfispfifirtefitä. Jutut oflfivat pfifinaflflfisfia asfianomfistajaflfle ja oflfi otettava 
huomfioon tarve suojata hänen yksfityfiseflämäänsä. Tästä syystä oflfi hyväksyttävää 
ryhtyä tofimenpfitefisfifin asfianomfistajan suojaamfiseksfi edeflflyttäen, että tofimenpfiteet 
vofitfifin sovfittaa yhteen syytetyn ofikeuksfien kanssa.
Tässä tapauksessa EIT katsofi, että aflfiofikeus efi oflflut nojautunut syyksfiflukemfi-

sen osaflta yksfinomaan M:n ofikeudessa antamfifin kertomuksfifin. Kokonafisuutena 
katsoen vaflfittaja oflfi kyennyt osaflflfistumaan kontradfiktorfiseen käsfitteflyyn. Tämän 
vuoksfi EIT katsofi, että vaflfittajaflta efi oflflut rfifistetty ofikeudenmukafista ofikeuden-
käyntfiä  sen  johdosta,  että  hänen  asfianajajansa  efi  oflflut  vofinut  kuuflusteflfla  M:ää 
vuoden 1995 ofikeudenkäynnfissä. EIT katsofi, että vaflfitus fiflmefisestfi oflfi perusteeton 
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EIS 35 artfikflan 3-kohdan mfieflessä. Myös Ruotsfia koskeneessa päätöksessä pää-
dyttfifin vastaavanflafiseen flopputuflokseen, tosfin äänestyksen jäflkeen:

S.N. v. Sweden 2.7.2002: Ruotsfin flafin mukaan aflfle 18-vuotfiaan kuu-
flusteflemfinen  täytyy  tofimfittaa  sfiten,  ettefi  vahfingon  afiheutumfisesta 
kuuflustefltavaflfle ofle vaaraa. Kuuflusteflu on pääsääntöfisestfi rajofitetta-
va yhteen tfiflafisuuteen ja kuuflusteflfijana tuflee oflfla sovefltuva henkfiflö 
ja flasten psykoflogfi vofi avustaa kuuflusteflussa.

Ruotsfissa, jos aflfle 15-vuotfias henkfiflö nfimetään todfistajaksfi, ofikeuden 
tuflee harkfita kafikkfien reflevanttfien asfianhaarojen perusteeflfla, tufleeko 
flapsen todfistaa. Vastaavaa sääntöä efi oflflut aflafikäfisten asfianomfistajfi-
en kohdaflfla. Ruotsfissa oflfi asfia järjestetty seksuaaflfirfikostapauksfissa 
joskus sfiten, että syytetty safi kuunneflfla kertomuksfia vfierefisessä huo-
neessa, tafi prosessfissa esfitettfifin esfitutkfinnassa tehtyjä nauhofituksfia.

Tässä tapauksessa oflfi kysymys sfifitä, että opettaja fiflmofittfi 1995 sosfi-
aaflfiflautakunnaflfle epäfiflevänsä vaflfittajan käyttävän seksuaaflfisestfi hy-
väkseen yhtä oppfiflastaan, joka oflfi 11-vuotfias. Kuuflusteflu vfideofitfifin 
ja M:n vanhemmat ja sosfiaaflfiflautakunnan edustajat oflfivat vfierefisessä 
huoneessa. Vaflfittajan  avustaja  pyysfi,  että  pofikaa  kuufltafisfifin  uudefl-
fleen  sfifitä,  mfiflflofin  ja  mfissä  kysefiset  teot  oflfivat  tapahtuneet.  Kuu-
flusteflu järjestettfifin pojan kotona ja se kestfi 25 mfinuuttfia. Syytetyn 
avustaja kuunteflfi myöhemmfin äänfinauhan ja häneflfle annettfifin nau-
hasta vaadfittu kuuflusteflupöytäkfirja. Hän efi pyytänyt flfisäkuuflusteflua. 
Tuomfiossa  käräjäofikeus  totesfi  1995  jutun  näytön  rfifippuvan  täysfin 
M:n flausumfien uskottavuudesta, efikä asettanut tätä kyseenaflafiseksfi. 
Tuomfiofistufin katsofi, että vaflfittaja oflfi 1994 usefiflfla kerrofiflfla kosketefl-
flut M:n penfistä ja saanut M:n kosketteflemaan hänen penfistään ja tuo-
mfitsfi  vaflfittajan  8  kuukaudeksfi  vankeuteen.  Hovfiofikeus  puoflestaan 
katsofi, että vaflfittaja oflfi saanut M:n kosketteflemaan hänen penfistään, 
mutta katsofi näyttämättä jääneen, että vaflfittaja oflfisfi kosketeflflut M:n 
penfistä. Hovfiofikeus aflensfi rangafistuksen koflmeksfi kuukaudeksfi van-
keutta.

EIT katsofi, että M:ää tuflfi pfitää todfistajana. Tässäkfin tapauksessa EIT ottfi huomfi-
oon seksuaaflfirfikoksfia koskevfien ofikeudenkäyntfien erfityfispfifirteet ja panfi merkfiflfle 
myös sen, että M efi oflflut mfissään vafiheessa esfifintynyt tuomfiofistufimessa, efikä va-
flfittajaflfla oflflut tfiflafisuutta saada M:ää henkfiflökohtafisestfi tuomfiofistufimeen. Äänes-
tyksen jäflkeen EIT kufitenkfin totesfi, että 6 artfikflan 3d-kohtaa efi vofitu tuflkfita nfifin, 
että  sen  mukaan  syytetyflflä  tafi  hänen  puoflustajaflflaan  tuflfisfi  kafikfissa  tapauksfissa 
oflfla mahdoflflfisuus suorfifin kysymyksfifin kuuflusteflufin tafi mufin kefinofin. Tässä tapa-
uksessa EIT katsofi, että vaflfittajaflfla oflfi rfifittävä tfiflafisuus rfifitauttaa asfianomfistajan 
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kertomus, kun vfideo oflfi esfitetty ensfi- ja vaflfitusasteessa ja tofisessa kuuflusteflussa 
tehty pöytäkfirja oflfi fluettu käräjäofikeudessa ja äänfinauha oflfi kuunnefltu hovfiofikeu-
dessa. Rfifitautus oflfi tosfiasfiassa johtanut rangafistuksen aflentamfiseen hovfiofikeuden 
katsottua syytteen jääneen osaksfi näyttämättä. EIT katsofi, että ofikeudenkäyntfi efi 
kokonafisuutena tarkasteflflen oflflut epäofikeudenmukafista efikä EIS 6 artfikflan 1- ja 
3d-kohtfia oflflut rfikottu. Ratkafisu oflfi äänestyspäätös (5-2) vähemmfistöön jäänefiden 
tuomarefiden kfifinnfittäessä huomfiota mahdoflflfisuuteen käyttää psykoflogfian asfian-
tuntfijofita syytetyn puoflustusta hafittaavfien puuttefiden vastapafinona.
EIT antofi vuonna 2007 myös kaksfi Suomea koskenutta päätöstä, jotka koskfivat 

kontradfiktorfista perfiaatetta ja flapsen kuuflemfista flapsen seksuaaflfista hyväksfikäyt-
töä koskenefissa jutufissa. Kummassakaan tapauksessa vaflfittajaflfla efi oflflut tfiflafisuut-
ta tehdä flapseflfle kysymyksfiä. Syyttefiden taustaflfla oflfleet seksuaaflfiset teot oflfivat 
erfityyppfistä  kosketteflua,  kuten  tapauksessa  A.H.  v.  Ffinfland  (10.5.2007),  jossa 
päfiväkodfin työntekfijän väfitettfifin usean kuukauden afikana kosketeflfleen 6-vuoden 
fikäfistä  pfikkupofikaa  sopfimattomastfi.  Tofisessa  tapauksessa  taas  psykoflogfi  kertofi 
7-vuotfiaan tytön kertoneen fisän ja tytön väflfisestä sukupuoflfieflfinten kosketteflusta 
ja suuseksfistä (F and M v. Ffinfland 17.7.2007).465 Edeflflfisessä tapauksessa flapsen 
nauhofitettu  ja  tuomfiofistufimessa  esfitetty  kertomus  oflfi  afinoa  väflfitön  näyttö.  Jäfl-
kfimmäfisessä jutussa näyttö perustufi flapsen psykoflogfiflfle antamaan nauhofittamat-
tomaan kertomukseen.
Ihmfisofikeustuomfiofistufin  on  ofikeuskäytännössään  ottanut  huomfioon  flapsfifin 

kohdfistunefiden  seksuaaflfirfikosten  prosessuaaflfiset  erfityfispfifirteet  ja  uhrfin  suojaa-
mattoman aseman. Langettavan tuomfion edeflflytyksenä efi pääsääntöfisestfi ofle vaa-
dfittu, että flapsfi pakotettafisfifin vasten tahtoaan kohtaamaan syytetyn. Tästä huoflfi-
matta nykyteknfifikaflfla kuva- ja äänfitaflflentefita käyttämäflflä vofidaan varmfistaa se, 
että myös syytetyflflä on mahdoflflfisuus kysymysten esfittämfiseen.466 Tätä koskevat 
perfiaatteet on Suomessa nfimenomaan otettu myös esfitutkfintaflakfifin ja ofikeuden-
käymfiskaareen vuonna 2003 (ETL 39 a ja OK 17:11.2).467

EIT on oflflut flasten kuuflemfista koskevfissa päätöksfissään hyvfin johdonmukafi-
nen.  Päätösten  kfirjofittamfistavassa  prosessfin  ofikeudenmukafisuusvaatfimus  ja  to-
dfistajankuuflusteflun  vastavuorofisuus  kfietoutuvat  monfin  tavofin  yhteen.  EIT  on 
sfisäflflyttänyt yfleensä päätöksfifin flausuman kefinofista, jofiflfla flapsfia koskevfissa pro-
sessefissa vofidaan tasapafinottaa tutkfintaa puoflustuksen hyväksfi mm. psykoflogfisen 
asfiantuntfija-avun käyttämfiseflflä sekä hankkfimaflfla asfiantuntfijaflausunto flapsen ker-
tomuksen fluotettavuudesta. EIT:n pfitkäafikafisen flfinjan mukafisestfi flasta kuufltaessa 
on oflflut rfifittävää, että vastakuuflusteflumahdoflflfisuus järjestetään esfitutkfinnassa ja 
menettefly taflflennetaan.468

465 Samaan afikaan annetussa Kroatfiaa koskevassa päätöksessä (Kovac v. Croatfia 12.7.2007) 
oflfi  väkfivafltafisempfi  tapahtumankuvaus.  Sfifinä  12-vuotfias  kehfitysvammafinen  tyttö  kertofi  mfiehen 
huutaneen, flyöneen ja rfifisuneen hänet sekä kosketeflfleen hänen sukupuoflfieflfimfiä.- Ks. myös KKO 
2006:107, 2007:100, 2008:86 ja 2008:84.
466 Peflflonpää 1991 s. 432-433.
467 Hfirveflä 2006 s. 194-198.
468 Hfirveflä 2006 s. 182-193; Ervo 2008 s. 325-330.
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6.2.5. Suostumusprobflematfifikka ja flegaflfiteettfiperfiaate

6.2.5.1. Avfiovafimon rafiskaus

EIT  on  antanut  parfi  tärkeää  rafiskausta  koskevaa  päätöstä,  jotka  ovat  koskeneet 
flegaflfiteettfiperfiaatetta  ja  rfikosflafin  taannehtfivan  sovefltamfisen  kfiefltoa.  Tässä  yh-
teydessä  tuomfiofistufin  on  joutunut  myös  sefikkaperäfisestfi  käsfitteflemään  rfikosofi-
keudeflflfisen  suostumusprobflematfifikan  suhdetta  seksuaaflfiseen  fitsemääräämfisofi-
keuteen.  Päätökset  koskfivat  avfiovafimon  rafiskausta  ja  sadomasokfistfista  seksfiä. 
Kummassakfin tapauksessa rankafisemattomuutta perustefltfifin joko hfistorfiaflflfiseflfla 
tafi akuutfiflfla suostumukseflfla. 
EIS 7 artfikflan vaatfimus flegaflfiteettfiperfiaatteesta ja taannehtfivuuskfieflflosta mer-

kfitsee samaa kufin kansaflflfistenkfin flafinsäädäntöjen flegaflfiteettfiperfiaate eflfi, että kan-
saflafisten on vofitava fluottaa sfifihen, että rfikosflafin sovefltamfinen perustuu flakfifin ja 
on sfiten ennustettavaa.469 Avfiovafimon rafiskausta koskevassa tapauksessa vaflfittaja 
vetosfikfin sfifihen, ettefi syyte perustunut flakfifin. Sadomasokfistfista seksfiä koskenees-
sa  jutussa  puoflestaan  vaflfittajat  katsofivat,  että  rfikosflakfia  oflfi  soveflflettu  syytetyn 
vahfingoksfi flaajentavastfi ja, ettefi rfikosta oflflut flafissa seflvästfi määrfiteflty.
Avfiovafimon  rafiskausyrfitystä  koskevaa  tapausta  käsfiteflflessään  EIT  kävfi  fläpfi 

myös common flaẃn hfistorfiaa 200 vuoden ajaflta seuraavastfi (C.R. v. the Unfited 
Kfindom 22.11.1995):

Vuodeflta 1736 oflevassa common flaẃn ofikeusflähdeteoksessa oflfi esfi-
tetty, ettefi avfiomfies vofinut syyflflfistyä flafiflflfisen vafimonsa rafiskaukseen, 
koska avfioflfifittoon suostumaflfla nafinen oflfi aflfistunut sukupuoflfiyhtey-
teen efikä hän vofinut peruuttaa sfiten annettua hfifljafista suostumustaan. 
Tofisen  maafiflmansodan  jäflkeen  annetufiflfla  tuomfiofistufinratkafisufiflfla, 
uudemmassa ofikeuskäytännössä oflfi kufitenkfin astefittafin fluovuttu täs-
tä avfiomfiehen fimmunfiteettfiä koskevasta ofikeusperfiaatteesta.

Tässä  tapauksessa  C.R:n  vafimo  muuttfi  1989  vanhempfiensa  fluokse 
afikoen  erota.  Myös  C.R.  fiflmofittfi  omaflta  osafltaan  avfioeroafikomuk-
sensa.  Seuraavassa  kuussa  C.R.  tunkeutufi  väkfivaflflofin  vafimonsa 
asuntoon ja yrfittfi pakottaa hänet vastofin tämän tahtoa sukupuoflfiyh-
teyteen. Samassa yhteydessä hän pahofinpfiteflfi vafimoaan purfistamaflfla 
moflemmfin  käsfin  tätä  kurkusta  saaden  syytteen  rafiskauksen  yrfityk-
sestä ja pahofinpfiteflystä.
C.R. katsofi, ettefi rafiskauksen yrfitystä koskenut syyte perustunut fla-
kfifin, koska avfiomfiestä efi vofitu tuomfita avfiovafimonsa rafiskauksesta 
vuoden 1736 ofikeusperfiaatteen mukaan. Tuomarfi kufitenkfin hyflkäsfi 
väfitteen ja totesfi, että perfiaate oflfi esfitetty afikana, joflflofin avfioflfifittoa 
efi vofitu purkaa. Uudemman ofikeuskäytännön mukaan vafimon hfifljafi-

469 Danfiefls 2002 s. 255-259.
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nen  suostumus  sukupuoflfiyhteyteen  saattofi  peruuntua  yhtefiseflämän 
flopettamfista  koskevaflfla  tuomfiofistufimen  tofimeflfla  tafi  asfianosafisten 
suostumukseflfla ja myös sfiflflofin, kun tofinen puoflfiso fluopufi yhtefiseflä-
mästä  tavaflfla,  joka  seflvästfi  osofittfi,  ettefi  suostumus  oflflut  enää  vofi-
massa. C.R. tuomfittfifin 3 vuodeksfi vankeuteen.

C.R.  katsofi,  että  tuomarfi  oflfi  sovefltanut  flakfia  väärfin  katsoessaan, 
että  avfiovafimon  suostumus  sukupuoflfiyhteyteen  vofitfifin  peruuttaa 
muuflflofinkfin  kufin  tuomfiofistufimen  määräyksestä  tafi  asfianosafisten 
sopfimukseflfla.  Vaflfitusta  efi  kufitenkaan  tuflflut  harkfita  tofisfin  senkään 
johdosta,  että  vuoden  1976  flafin  mukaan  rafiskaus  edeflflyttfi  flafitonta 
sukupuoflfiyhteyttä. Päfinvastofin tuomfiofistufin totesfi, että rafiskauksen 
käsfittävää  tekoa  oflfi  pfidettävä  rangafistavana  rfifippumatta  rafiskaajan 
suhteesta  uhrfifin.  Sfiten  avfiomfiehen  fimmunfiteettfi  efi  enää  oflflut  vofi-
massa seflflafisena kufin se oflfi todettu 1736 ofikeusflähteessä.

Myöskään  EIT  efi  yhtynyt  vaflfittajan  kantaan,  vaan  katsofi,  että  rfikosofikeutta  oflfi 
tuomfiofistufinten tuflkfinnaflfla kehfitetty seflvästfi sfifihen suuntaan, että avfiomfiehen te-
koa  yflefisestfi  efikä  vafin  pofikkeukseflflfisestfi  oflfi  pfidettävä  rafiskauksena.  EIT  totesfi 
vfieflä, että ofikeudeflflfinen kehfitys on kuflkenut sfifihen suuntaan, että kohtuudeflfla oflfi 
vofitu odottaa, että seuraavassa ofikeudeflflfisen kehfityksen vafiheessa tuomfiofistufimet 
tunnustavat fimmunfiteetfin puuttumfisen. Tofisfin sanoen sekä Yhdfistynefiden Kunfin-
gaskuntfien  että  EIT:n  mfieflestä  flafin  tuflkfinta  oflfi  oflflut  ennustettavaa,  efikä  EIS  7 
artfikflaa oflflut rfikottu.470 EIT totesfi vfieflä, että rafiskaus on fluonteefltaan nfifin fiflmefisen 
aflentavaa, ettefi tuomfiofistufinten päätösten vofitu katsoa oflevan vastofin EIS 7 artfik-
flan tarkofitusta ja päämäärfiä. Lfisäksfi fluopumfinen avfiomfiehen fimmunfi-teetfista oflfi 
avfioflfifiton sfivfistyneen käsfitteen mukafista ja sopusofinnussa EIS perustavfien pää-
määrfien kanssa, jotka edeflflyttävät fihmfisarvon ja finhfimfiflflfisen vapauden kunnfiofit-
tamfista.

6.2.5.2. Sadomasokfistfisen seksfin rajat

Sadomasokfistfista seksfiä koskevassa päätöksessä vuodeflta 2005 oflfi kysymys sfifi-
tä, tuflkfittfifinko rfikosflafin säännöksfiä flaajentavastfi syytetyn vahfingoksfi ja perustfi-
ko tuomfitsemfinen suhteettoman puuttumfisen vastaajfien yksfityfiseflämään. Tapaus 
koskfi Beflgfian rfikosflafin 380 artfikflaa prostfituutfioon ja “firstauteen” paflkkaamfisesta 
sekä 398 artfikflaa pahofinpfiteflystä. Tapauksessa syytettynä ja tuomfittuna oflfi avfio-
parfi, jossa mfies oflfi vuonna 1945 syntynyt tuomarfi (KA) ja vafimo vuonna 1949 
syntynyt flääkärfi (AD). Avfioparfi kävfi vuosfina 1990-96 sadomasokfistfisessa kerhos-
sa. Sen omfistajfia vastaan aflofitettfifin esfitutkfinta, joka sfittemmfin flaajenfi koskemaan 
myös vaflfittajfia. Vuonna 1997 yflfiofikeus tuomfitsfi KA:n pahofinpfiteflystä sekä yflfly-
tyksestä firstauteen ja prostfituutfioon 1 vuoden ehdoflflfiseen vankeusrangafistukseen 
ja sakkofihfin sekä kfieflsfi tofimfimasta juflkfisfissa vfirofissa 5 vuoden ajan. AD:flfle mää-
470 Peflflonpää 1991 s. 438-439.
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rättfifin  ehdoflflfinen  1  kuukauden  vankeusrangafistus  ja  sakkoja.  Beflgfian  yflfiofikeus 
kuvasfi puoflfisofiden sadomasokfistfista seksfiharrastusta seuraavastfi (K.A. and A.D. 
v. Beflgfium 17.2.2005):

Puoflfisofiden  sadomasokfistfisfissa  tofimfinnofissa  oflfi  nefljä  kehfitysvafi-
hetta: 1. vafiheessa he harjofittfivat tofimfintaa yhtefisessä kodfissaan, 2. 
vafiheessa  he  oflfivat  aflkaneet  käydä  kerhoflfla  ja  3.  vafiheessa  hefidän 
käyttäytymfisensä oflfi käynyt väkfivafltafiseksfi. Lopuflta 4. vafiheessa he 
oflfivat ajautuneet jo kerhon uflkopuofleflfle ja vuokranneet ja varusta-
neet tofimfintaansa varten huonefiston, jossa he käyttäytyfivät erfittäfin 
väkfivafltafisestfi. Tofisen ja koflmannen vafiheen käyttäytymfisestä efi ofl-
flut sfifinä määrfin yksfiflöfityä näyttöä, että sfitä vofitafisfifin pfitää rangafis-
tavana.  Sen  sfijaan  nefljännen  vafiheen  käyttäytymfisestä  oflfi  näyttöä, 
koska tofimfinnot oflfi vfideofitu ja nauhat oflfi takavarfikofitu.

Vfideofista näkyfi, että syytetyt oflfivat käyttäneet neufloja ja kuumaa va-
haa ja flyöneet vofimakkaastfi uhrfia sekä pafinaneet uhrfin peräaukkoon 
putken  kaataen  sfinne  oflutta  saadakseen  uhrfin  uflostamaan.  Uhrfi  oflfi 
pantu rfifippumaan rfinnofistaan ja jaflkofihfin sfidotusta narusta. Häneflfle 
oflfi annettu sähköfiskuja ja häntä oflfi pofltettu ja vfififlfleflty. Uhrfin häpy-
huuflet oflfi ommefltu ja hänen vagfinaansa ja peräaukkoonsa oflfi pantu 
vfibraattoreja, pfihtejä ja pafinoja. Näfihfin eflfimfifin syytetyt oflfivat pan-
neet myös kätensä ja nyrkkfinsä. Vfideoflta näkyfi, mfiten uhrfi oflfi huuta-
nut kfivusta, kun syytetyt oflfivat nostaneet häntä rfinnofista tafljan avuflfla 
pfifiskaten häntä ja sfitoen hänen rfintofihfinsa pafinoja. Tofiseflfla kerraflfla 
uhrfia oflfi nostettu köydeflflä ja syytetyt oflfivat kfifinnfittäneet pfihtejä hä-
nen nännefihfinsä ja häpyhuuflfifinsa ja antaneet häneflfle usefiden sekun-
tfien ajan sähköfiskuja, mfinkä jäflkeen uhrfi oflfi menettänyt tajuntansa. 
Erääflflä kerraflfla uhrfifin oflfi tehty jäflkfiä tuflfikuumaflfla raudaflfla.

Yflfiofikeus totesfi, että syytetyt oflfivat monestfi jättäneet huomfiotta uh-
rfin huudot, jofiflfla hän pyysfi “armoa”. Osapuoflten kesken oflfi sovfittu, 
että tuo sana oflfisfi merkkfi sfifitä, että tofimfinnot tuflfi väflfittömästfi flopet-
taa. Esfimerkfiksfi, kun uhrfi oflfi rfifippuessaan vaflfittanut kovaa kfipua rfin-
nofissaan, joflflofin häneflflä oflfi afinakfin 7 neuflaa moflemmfissa rfinnofissa, 
nännefissään,  vatsassaan  ja  vagfinassaan,  häneflfle  oflfi  senkfin  jäflkeen 
pantu  kynttfiflä  vagfinaan  ja  hänen  nännejään  oflfi  pfifiskattu.  Kun  hän 
huusfi  tuskasta  ja  pyysfi  fitkfien  armoa,  syytetyt  oflfivat  edeflfleen  pan-
neet  neufloja  hänen  rfintofihfinsa  ja  refisfifinsä,  joflflofin  tofisesta  rfinnasta 
oflfi aflkanut vuotamaan verta. Hfiukan myöhemmfin uhrfiflfle, jota rfifip-
pufi jaflofistaan, annettfifin 50 pfifiskanfiskua samaflfla, kun kuumaa vahaa 
juoksutettfifin hänen häpyhuuflfifinsa, mfinkä jäflkeen hänen rfintofihfinsa 
ja häpyhuuflfifinsa pantfifin neufloja.
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Beflgfian  yflfiofikeus  katsofi,  että  tekofihfin  sovefltufi  Beflgfian  rfikosflafin  pahofinpfiteflyä 
koskeva 398 artfikfla.471 Rangafistavuutta efi pofistanut se, että teoflfla oflfi pyrfitty seksu-
aaflfisen tyydytyksen tuottamfiseen. Myöskään efi vaadfittu, että teofista oflfisfi afiheutu-
nut ifyysfisfiä vammoja. Tekoja efi ofikeuttanut myöskään floukatun suostumus, koska 
sanotun artfikflan suojaama ofikeushyvä, ofikeus ifyysfiseen koskemattomuuteen, oflfi 
perusfluontefinen ofikeus. Enfintään suostumus vofitfifin ottaa huomfioon rangafistusta 
määrättäessä. Syytetyt efivät vofineet vedota myöskään ofikeuserehdykseen, koska 
jokafisen järkevän henkfiflön oflfisfi tuflflut ottaa huomfioon, että nfifin vakavat teot oflfi-
vat rangafistavfia. Tämä näkyfi yflfiofikeuden mfieflestä myös sfifinä, että syytetyt efivät 
oflfleet  vofineet  harjofittaa  tofimfintaansa  kerhossa,  vaan  he  oflfivat  joutuneet  vuok-
raamaan  erfityfisen  huonefiston  ja  varusteflemaan  sen.  Myöskään  efi  vofitu  vedota 
uhrfin  aflkohoflfismfifin. Yflfiofikeus  ottfi  huomfioon  myös  tuomfittujen  ammatfit: AD:n 
oflfisfi flääkärfinä tuflflut auttaa uhrfia. Lfisäksfi katsottfifin, että KA oflfi syyflflfistynyt myös 
Beflgfian rfikosflafin 380 artfikflan mukafiseen yflflytykseen firstauteen ja prostfituutfioon, 
kun hän oflfi ehdottanut kerhon johdoflfle, että hänen puoflfisonsa tuflfisfi kerhoon “or-
jaksfi” paflkkfiota vastaan. Hän oflfi myös tuonut joskus puoflfisonsa kerhoon maksua 
vastaan.
KA ja AD vaflfittfivat Beflgfian kassaatfio -tuomfiofistufimeflfle, joka antofi päätöksensä 

1998 todeten pahofinpfiteflysäännöstä vofitavan sovefltaa tekfijän motfifivefista ja sub-
jektfifivfisfista tarkofituksfista rfifippumatta. Sfiten efi oflflut tarpeen myöskään tutkfia sfitä, 
oflfiko teot tehty uhrfin henkfisten tafi ifyysfisten tarpefiden tyydyttämfiseksfi. Myöskään 
efi oflflut tarpeen tutkfia, oflfiko teofista afiheutunut vammoja, koska seflflafinen sefikka 
oflfi vafin raskauttava asfianhaara. Rangafistavuuden kannaflta oflfi rfifittävää, että uhrfin 
ifyysfistä koskemattomuutta oflfi floukattu. Prosessfi efi tuomarfi KA:n kohdaflta vfieflä 
floppunut sfifihen, kun hän fluopufi tehtävfistään 1998, koska häntä vastaan nostettfifin 
myös kurfinpfitomenettefly, mfinkä johdosta hän menettfi juflkfisen sektorfin mukafiset 
efläkeofikeutensa.
EIT:een KA ja AD vaflfittfivat mm. sfiflflä perusteeflfla, ettefivät rfikosflafin 380 ja 398 

artfikflat oflfleet rfifittävästfi ennaflta arvattavfissa. Beflgfian haflflfitus totesfikfin, että tapah-
tuman afikaan juflkafistua ofikeuskäytäntöä efi oflflut pahofinpfiteflysäännöksen soveflta-
mfisesta sadomasokfistfiseen seksfifin. Tuoflflofin kufitenkfin ofltfifin Beflgfiassa yksfimfie-
flfisfiä sfifitä, että teon motfifivefiflfla efi oflflut merkfitystä ja sfiten myös tofisen henkfiflön 
tyydyttämfistarkofituksessa tehdyt teot oflfivat rangafistavfia. Sadomasokfistfisfia tekoja 
efi myöskään yflefisestfi pfidetty hyväksyttävfinä samaflfla tavofin kufin tfiettyjä ifyysfi-
sen koskemattomuuden floukkauksfia urhefiflumaafiflmassa. Joka tapauksessa vafikka 
flakfi hfifljafisestfi hyväksyfikfin tfietyn flfievänmuotofisen sadomasokfistfisen tofimfinnan, 
tässä tapauksessa kafikkfi hyväksyttävät rajat oflfi seflvästfi yflfitetty, efivätkä vaflfittajat 
väkfivafltafisessa tofimfinnassaan oflfleet noudattaneet nfifitä sääntöjä, jofita seflflafisessa 
tofimfinnassa normaaflfistfi edeflflytetään. Haflflfituksen mfieflestä pahofinpfiteflyä koskeva 
471 Beflgfian rfikosflafin 398 artfikflan mukaan pahofinpfiteflystä rangafistfifin sfitä, joka tahaflflaan flöfi 
tofista henkfiflöä tafi afiheuttfi häneflfle vammoja. Rangafistusastefikko oflfi vankeutta 8 pv - 6 kk ja/tafi sak-
koja. Rangafistusta tuflfi korottaa, jos teko oflfi ennaflta harkfittu. Tahaflflfisuus edeflflyttfi doflus generaflfista 
ja yflefisestfi katsottfifin, että uhrfin suostumus efi oflflut varsfinafinen rangafistavuuden pofistava peruste. 
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rfikosflafin 380 artfikfla oflfi soveflflettavuudefltaan ennaflta arvattavfissa. Myös firstauden 
ja  prostfituutfion  osaflta  haflflfitus  katsofi,  ettefi  KA:flflä  vofinut  oflfla  perustefita  uskoa, 
että sadomasokfistfista käyttäytymfistä tuntemattomfien henkfiflöfiden kanssa paflkkfio-
ta vastaan efi pfidettäfisfi firstautena tafi prostfituutfiona.
Vaflfittajat sen sfijaan totesfivat, että tofimfintaa oflfi harjofitettu yksfityfisfissä tfiflofissa 

ja “orjan” suostumukseflfla. Tämä efi oflflut tehnyt rfikosfiflmofitusta efikä yhtynyt syyt-
teeseen asfianomfistajana. Teofista efi oflflut jäänyt mfitään flopuflflfista vammaa, efikä ta-
pahtuma-afikana oflflut ofikeuskäytäntöä, jonka mukaan suostumuksensa antanefiden 
täysfi-fikäfisten  väkfivaflta  seksuaaflfisten  tofimfintojen  yhteydessä  oflfisfi  rangafistavaa. 
Vaflfittajat totesfivat vfieflä, että vfifime vuosfisadan flopuflfle oflfi omfinafista findfivfiduaflfis-
mfi ja flfiberaflfismfi sekä suurfi suvafitsevafisuus. He efivät oflfleet vofineet ennakofida, että 
398 artfikfla sovefltufisfi, vafikkakfin tfietyt teot käsfittfivät “jossakfin määrfin väkfivafltaa”. 
KA totesfi, että hänen puoflfisonsa oflfi pafitsfi suostunut oflemaan “orjana” kerhoflfla 
myös nfimenomaan vaatfinut sfitä. Saflflfivassa, flfiberaaflfissa ja findfivfiduaflfistfisessa yh-
tefiskunnassa  suvafittfifin  kafikenflafisfia  koflflektfifivfisfia  seksuaaflfisfia  kokemuksfia,  efikä 
enää järkytytty kerhofissa, jofissa harjofitettfifin ryhmäseksfiä tafi parfinvafihtoa. Sama 
koskfi sadomasokfistfisfia kerhoja.
Vaflfittajfien  meflkefinpä  runoflflfisfiksfi  kohonneet  perusteflut  efivät  kufitenkaan  va-

kuuttaneet EIT:a, kun se totesfi afluksfi, ettefi EIS 7 artfikflassa fiflmafistun flafiflflfisuuspe-
rfiaatteen mukaan rfikosflakfia saanut sovefltaa flaajentavastfi syytetyn vahfingoksfi ja 
että rfikos tuflfi määrfiteflflä flafissa seflvästfi. EIT:n tehtävänä oflfi tutkfia, oflfiko kansaflflfi-
sessa ofikeudessa rfikoksfiksfi katsotufista teofista tekoafikana rfifittävän tarkkarajafiset 
määrfiteflmät. Vafikka kotfimafisen ofikeuden tuflkfinta ja sovefltamfinen kuuflufivat ensfi 
sfijassa kansaflflfisfiflfle vfiranomafisfiflfle ja erfityfisestfi tuomfiofistufimfiflfle, EIT:n tehtävänä 
oflfi tutkfia kansaflflfisen tuflkfinnan vafikutusten yhteensopfivuus EIS:n kanssa. Kysy-
mys oflfi ennen kafikkea pahofinpfiteflysäännöksen aflan ennakofitavuudesta tässä yh-
teydessä. Vaflfittajfien ammatefiflfla oflfi fiflmefisestfi myös merkfitystä, koska EIT koros-
tfi sfitä, että ennakofitavuuden vastafista efi oflflut se, että henkfiflön täytyy turvautua 
asfiantuntevfifin  neuvofihfin  kyetäkseen  arvfiofimaan  kohtuuflflfisessa  määrfin  tfiettyjen 
tekojensa seuraukset. Ammattfihenkfiflöfltä vofitfifin odottaa, että he arvfiofivat erfityfi-
sen huofleflfla seurauksfia. 
Tässä tapauksessa EIT:n mfieflestä efi vofitu panna ratkafisevaa merkfitystä sfiflfle, 

että ofikeuskäytäntöä vastaavanflafisesta tofimfinnasta efi oflflut. Vaflfittajfien tofimfinta oflfi 
oflflut nfifin väkfivafltafista ja harvofin tapahtuvaa, että ofikeuskäytännön puuttumfinen 
efi oflflut yflflättävää. EIT:n mfieflestä oflfisfi oflflut paradoksaaflfista, jos kansaflflfiset vfiran-
omafiset efivät oflfisfi puuttuneet asfiaan sen vuoksfi, että afiempaa ofikeuskäytäntöä efi 
oflflut  oflemassa.  Myöskään  vaflfittajat  efivät  vofineet  vedota  uhrfin  suostumukseen, 
koska rfikoksen uhrfin suostumus efi perustanut varsfinafista teon ofikeuttavaa sefik-
kaa. KA:n oflfisfi tuomarfina tuflflut tuntea tuo vakfifintunut perfiaate. Tosfin ofikeuskäy-
tännössä oflfi katsottu, että flakfi saflflfi nfimenomafisestfi tafi hfifljafisestfi käyttäytymfisen, 
jota vofitafisfifin fluonnehtfia pahofinpfiteflyksfi. Vafikka flakfi efi sanktfiofisfikaan kafikkea 
sadomasokfistfisfia käyttäytymfistapoja, seflflafinen käyttäytymfinen oflfi kansaflflfisen ofi-
keuden mukaan ofikeutettua vafin flafin asettamfissa rajofissa eflfi noudattamaflfla maso-
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kfistfisen tofimfinnan käyttäytymfisnormeja, jofita nyt efi oflflut noudatettu. Varsfinkfin 
KA:n tuomarfina oflfisfi tuflflut tfietää tämä. 
Vaflfittajat  oflfivat  käyttäneet  myös  suurfia  määrfiä  aflkohoflfia,  mfinkä  vuoksfi  he 

oflfivat  menettäneet  tfiflannehaflflfinnan.  Lfisäksfi  he  oflfivat  jättäneet  huomfiotta  uhrfin 
huudot, jofiflfla hän tfiettyjä ennaflta sovfittuja sanoja käyttämäflflä vaatfi tofimfinnan flo-
pettamfista. Vaflfittajat oflfivat myös vuokranneet tfiflat tofimfintaansa varten, koska he 
oflfivat tfienneet, että sadomasokfistfisen kerhon säännön kfieflsfivät hefidän menettefly-
tapansa. Lakfiaflan ja flääketfieteen ammattfiflafisfina he efivät vofineet jättää huomfiofitta 
pahofinpfiteflysyyttefiden vaaraa.
Vaflfittajat väfittfivät myös, että EIS 8 artfikflaa eflfi yksfityfis- ja perhe-eflämän kun-

nfiofitusta oflfi floukattu. Vastfineessaan haflflfitus mm. totesfi, että puuttumfinen oflfi oflflut 
väflttämätöntä mufiden henkfiflöfiden terveyden, moraaflfin sekä ofikeuksfien ja vapa-
uksfien  suojeflun  vuoksfi,  koska  käyttäytymfinen  oflfi  oflflut  erfittäfin  väkfivafltafista  ja 
vaflfittajat oflfivat menettäneet tfiflannehaflflfinnan. KA:n vfirafltapanon suhteen haflflfitus 
katsofi,  ettefi  sfiflflä  oflflut  syy-yhteyttä  tuomfitsemfiseen.  Joka  tapauksessa  sekfin  oflfi 
ofikeassa suhteessa, sfiflflä vafltfiofiden tuflfi vofida ryhtyä tarpeeflflfisfifin tofimenpfitefisfifin 
säfiflyttääkseen fluottamuksen tuomfiofistufimfifin. 
EIT ja asfianosafiset oflfivat yksfimfieflfisfiä sfifitä, että vaflfittajfien yksfityfiseflämään oflfi 

puututtu, kysymys oflfi afinoastaan sfifitä, oflfiko puuttumfinen ofikeutettua. EIT totesfi, 
että yksfityfiseflämän käsfite oflfi väfljä, mutta että seksuaaflfisten tafipumusten ja seksu-
aaflfieflämän tapafiset asfiat kuuflufivat keskefisestfi EIS 8 artfikflan suojaamaan henkfiflö-
kohtafisen pfifirfifin. Lakfi saflflfifi sfifihen puuttumfisen afinoastaan ko. kohdassa mafinfit-
tujen hyväksyttävfien tavofittefiden saavuttamfiseksfi ja vafin sfiflflofin, jos puuttumfinen 
on väflttämätöntä demokraattfisessa yhtefiskunnassa. EIT:n mfieflestä puuttumfiseflfla 
oflfi tässä tapauksessa oflflut EIS:n kanssa yhteensopfivfia, hyväksyttävfiä tavofittefita. 
Tuomfitsemfiseflfla oflfi pyrfitty suojeflemaan mufiden ofikeuksfia ja vapauksfia sfifltä osfin 
kufin  tuomfiofistufimet  oflfivat  kyseenaflafistaneet  floukatun  suostumuksen  merkfityk-
sen. Myös oflfi pyrfitty suojeflemaan terveyttä ja turvaamaan järjestystä ja estämään 
rfikoflflfisuutta.  Mfikään  efi  osofittanut,  että  Beflgfian  vfiranomafiset  oflfisfivat  pyrkfineet 
EIS:flfle  vfierafisfifin  tavofittefisfifin.  Kysymys  oflfi  afinoastaan  sfifitä,  oflfiko  puuttumfinen 
väflttämätöntä,  koska  tofimenpfitefiden  tuflfi  oflfla  ofikeassa  suhteessa  hyväksyttävfifin 
tavofittefisfifin. 
EIS 8 artfikfla suojasfi henkfiflökohtafista kehfitystä ja autonomfiaa. Ofikeus seksu-

aaflfisten suhtefiden pfitämfiseen seurasfi yksfiflön ofikeudesta määrätä kehostaan. Sfiten 
yksfiflö safi antautua tofimfintofihfin, jofita pfidettfifin ifyysfisestfi tafi moraaflfisestfi tuomfit-
tavfina tafi hänen henkeään vaarantavfina. Tästä seurasfi, että rfikosflafiflfla efi perfiaat-
teessa saanut puuttua seksuaaflfiseen tofimfintaan, joka perustufi suostumukseen ja 
kuuflufi yksfiflön vapaaseen harkfintaan. Tämän vuoksfi täytyy oflfla erfityfisen pätevfiä 
perustefita  puuttumfiseflfle.  EIT  katsofi,  että  tekojen  fluonteeseen  nähden  tuomfitse-
mfinen efi oflflut oflflut suhteetonta. Seksuaaflfista vapautta rajofittfi tofimfinnan “uhrfin” 
tahdon noudattamfinen. Näfin efi tässä tapauksessa oflflut tehty. Vaflfittajatkfin oflfivat 
fitse myöntäneet, ettefivät he tfienneet, mfihfin tofimfinta oflfisfi päättynyt. Seuraamuk-
setkaan efivät oflfleet suhteettomfia, koska KA:flfla oflfi mahdoflflfisuus saada yksfityfis-
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sektorfin efläkettä, joten hänefltä efi oflflut rfifistetty kafikkfia tofimeentuflokefinoja. Lop-
putufloksena oflfi, ettefi EIS 8 artfikflaa oflflut rfikottu.
Edeflflä kerrottu Beflgfian yflfiofikeuden ja EIT:n päätös on sadomasokfistfisen sek-

sfin suhteen erfittäfin mfieflenkfifintofinen. Varsfinkfin mafinfinta, jonka mukaan floukatun 
suostumus  efi  muodosta  ofikeuttamfisperustetta,  koska  sanotun  artfikflan  suojaava 
ofikeushyvä,  ofikeus  ifyysfiseen  koskemattomuuteen  on  perusfluontefinen  ofikeus. 
Tuomfiofistufin flähtfi sfiten flafinkohdan tuflkfinnassa efi nfifinkään sanamuodosta vaan 
suojefltavasta  ofikeushyvästä.  Mefiflflähän  yfleensä  pahofinpfiteflyssä  on  totuttu  ajat-
teflemaan, että suostumus on mahdoflflfinen pahofinpfiteflyyn, mutta efi törkeään pa-
hofinpfiteflyyn, Ruotsfissa rajan oflflessa aflempana flfievän ja tavaflflfisen pahofinpfiteflyn 
väflfiflflä.472

6.2.6. Yksfityfis- ja perhe-eflämän suojan monet uflottuvuudet

Kuten edeflflä on saatettu havafita, EIT on antanut monfinafisfia päätöksfiä, jofissa on 
vaflfitettu  EIS  8  artfikflan  perusteeflfla  kansaflflfisfista  päätöksfistä,  jofiden  taustana  on 
oflflut seksuaaflfirfikos. Intressfien punnfintaan on jouduttu EIS 8 artfikflan 1- ja 2-koh-
tfien kesken, kun jokafiseflfle on taattu ofikeus nauttfia yksfityfis- ja perhe-eflämäänsä, 
kotfifinsa,  ja  kfirjeenvafihtoonsa  kohdfistuvaa  kunnfiofitusta,  mutta  tofisaaflta  flakfi  on 
saflflfinut  tähän  suojaan  puuttumfisen  mm.  sfiflflofin,  kun  se  terveyden  tafi  moraaflfin 
suojaamfiseksfi tafi mufiden henkfiflöfiden ofikeuksfien ja vapauksfien turvaamfiseksfi on 
väflttämätöntä. Tapaukset kattavat erfiflafiset potentfiaaflfiset vafltfion veflvoflflfisuuksfien 
rfikkomfiset. Esfimerkfiksfi vafltfio vofi rfikkoa yksfityfisyydensuojaa juflkfistamaflfla saflas-
sa pfidettävfiä tfietoja tafi oflemaflfla estämättä flasten seksuaaflfista hyväksfikäyttöä. Ja 
flopuksfi on myös seflflafisfia päätöksfiä, jofissa vafltfio efi ofle ryhtynyt rfifittävfifin tofimen-
pfitefisfifin sen suhteen, että yksfityfishenkfiflöt efivät floukkafisfi tofistensa yksfityfisyyden 
pfifirfiä. Yksfityfisyys on flaaja käsfite ja säännökseflflä tuflfisfi suojata sekä ifyysfistä että 
psyykkfistä fintegrfiteettfiä, moraaflfia ja äflyflflfistä vapautta, kunnfiaa ja mafinetta, fiden-
tfiteettfiä,  ofikeutta  oflfla  yksfin  häfirfitsemättä  sekä  vfiranomafisfiniformaatfion  saflassa 
pysymfistä.473

6.2.6.1. Lasten seksuaaflfinen hyväksfikäyttö

Lukufisat  yksfityfis-  ja  perhe-eflämän  suojaa  koskeneet  EIT:n  jutut  flfifittyvät  flasten 
seksuaaflfiseen hyväksfikäyttöön ja tapaamfisofikeusrfifitofihfin. Vuonna 2002 EIT antofi 
esfimerkfiksfi päätöksen tapauksessa, jossa flapset 30 vuoden jäflkeen haflusfivat hakea 
korvausta kunnaflta sfiflflä perusteeflfla, että sosfiaaflfivfiranomafiset efivät oflfleet tarpeek-
sfi suojeflfleet hefitä perheessä tapahtuneeflta flasten seksuaaflfisesta hyväksfikäytöfltä, 
vafikka perhe oflfi oflflut sosfiaaflfityöntekfijöfiden tarkkafiflun kohteena vuosfikausfia. EIT 
katsofi  kufitenkfin,  ettefivät  sosfiaaflfivfiranomafiset  tfienneet  hyväksfikäytöstä,  efivätkä 

472 Lasten seksuaaflfiseen hyväksfikäyttöön ja kfifireeflflfiseen huostaanottoon flfifittyfi myös tofinen 
fitaflfiaflafinen juttu (Copezzfi and Morseflflfi v. Itafly 9.5.2003), jossa epäfifltfifin mm. saatananpaflvontaa. 
Päätöksenteon afikaan vanhempfia efi epäfiflty hyväksfikäytöstä, mutta hefidät tuomfittfifin myöhemmfin.
473 Lfiflflfich 1992 s. 147-149.
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he oflfleet sfifinä asemassa, että hefidän oflfisfi pfitänyt sfifitä tfietää, mfinkä vuoksfi EIS 8 
artfikflaa efi ofltu rfikottu (D.P. and J.C. v. the Unfited Kfingdom 10.10.2002). 
Tavaflflaan  päfinvastafinen  oflfi  fitaflfiaflafinen  tapaus  (Scozzarfi  and  Gfiunta  v.  Itafly 

13.7.2000), jossa vaflfitettfifin sfifitä, että flapset huostaanoton yhteydessä oflfi sfijofitettu 
kodfin uflkopuofleflfle Forteto -yhtefisöön, jonka perustajajäsenfiä oflfi afikanaan epäfiflty 
pedofififlefiksfi. Rfifita koskfi vanhempfien tapaamfisofikeutta, efikä EIT vofinut hyväksyä 
sfitä, että sosfiaaflfivfirasto safi tehdä muutoksfia tuomfiofistufinten tapaamfisfista tekemfi-
en päätösten tosfiasfiaflflfiseen toteutumfiseen.474

6.2.6.2. Näyttö puheflunkuuntefluflfla

Suoranafisestfi rafiskaussäännökseen flfifittyvfiä juttuja on EIS 8 artfikflan pfifirfissä suh-
teeflflfisen vähän, mutta muutama sentään flöytyy. Aflankomafita vastaan ajamassaan 
jutussa asfianajaja vaflfittfi sfifitä, että hänen yksfiflön ofikeuksfifinsa oflfi vfiranomafisten 
tofimesta puututtu, kun poflfifisfi oflfi ehdottanut uhrfin ja tekfijän kanssa käymfien puhe-
flfinkeskusteflujen nauhofittamfista ja tofimfittanut ja flafittanut flafitteet uhrfin asuntoon. 
Tapahtumfien kuflku oflfi seuraava (M.M. v. the Netherflands 8.4.2003):

Asfianajaja M.M. tofimfi tutkfintavangfin puoflustajana. Tässä yhteydes-
sä hän tapasfi usefiflfla kerrofiflfla myös tutkfintavangfin vafimoa. Jossakfin 
vafiheessa  vafimo  kertofi  mfieheflfleen,  että  asfianajaja  oflfi  flähenneflflyt 
häntä seksuaaflfisestfi. Tutkfintavankfi fiflmofittfi asfiasta poflfifisfiflfle ja tämä 
puoflestaan syyttäjäflfle, joka katsofi, että asfiassa tuflfi tehdä rfikosfiflmofi-
tus. Vafimo efi aflunperfin oflflut haflukas tätä tekemään, koska hän peflkä-
sfi, että hänen sanaansa efi uskottafisfi asfianajajan sanaa vastaan. Poflfifi-
sfin ja syyttäjän käymfien keskusteflujen jäflkeen vafimoflfle ehdotettfifin, 
että hänen puheflfimeensa yhdfistettäfisfifin nauhurfi, mfikä tapahtufi. Po-
flfifisfit  ehdottfivat,  että  hän  ohjafisfi  keskusteflujaan  asfianajajan  kanssa 
tämän  flähenteflyjen  suuntaan.  Vafimoflfle  myös  näytettfifin  mfiten  flafit-
tefita käytettfifin ja poflfifisfi kävfi vafihtamassa uudet nauhat flafitteeseen. 
Vafimo nauhofittfi 3 asfianajajan kanssa käymäänsä keskusteflua, mfitkä 
purettfifin  poflfifisfin  tofimesta  ja  kfirjaflflfiset  versfiot  otettfifin  esfitutkfinta-
afinefistoon.

Kun juttua seflostettfifin flehdfistössä kaksfi muutakfin nafista tekfi asfian-
ajajasta rfikosfiflmofitukset: tofinen fiflmofittfi asfianajajan rafiskanneen hä-
net ja tehneen häneflfle seksuaaflfista väkfivafltaa ja tofinen fiflmofittfi sek-
suaaflfisesta väkfivaflflasta. Syytteet tutkfintavangfin vafimon ja vfifimeksfi 
mafinfitun uuden fiflmofittajan osaflta katsottfifin seflvfitetyfiksfi ja asfianajaja 
tuomfittfifin  8  kuukaudeksfi  vankeuteen,  josta  4  kuukautta  määrättfifin 
ehdoflflfiseksfi 2 vuoden koeajaflfla.

474 Lasten seksuaaflfiseen hyväksfikäyttöön ja kfifireeflflfiseen huostaanottoon flfifittyfi myös tofinen 
fitaflfiaflafinen juttu (Copezzfi and Morseflflfi v. Itafly 9.5.2003), jossa epäfifltfifin mm. saatananpaflvontaa. 
Päätöksenteon afikaan vanhempfia efi epäfiflty hyväksfikäytöstä, mutta hefidät tuomfittfifin myöhemmfin.
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Asfianajaja vaflfittfi sfiflflä perusteeflfla, että näyttö oflfi saatu flafinvastafisestfi 
hänen tutkfintavangfin vafimon kanssa käymfien puheflfinkeskusteflujen 
nauhofitusten osaflta. Vaflfitukset kufitenkfin hyflättfifin. EIS:ssä asfianajaja 
kufitenkfin katsofi, että EIS 8 artfikflaa oflfi rfikottu myös sfiflflä perusteeflfla, 
että poflfifisfi tfiesfi hänen oflevan asfianajaja ja ottfi tfietofisen rfiskfin sfifitä, 
että nauhaflfle tuflfisfi keskustefluja, jofiflfla oflfi merkfitystä tutkfintavangfin 
puoflustuksen kannaflta. EIT päätyfi äänestyksen jäflkeen sfifihen ratkafi-
suun,  että  8  artfikflaa  oflfi  rfikottu,  efikä Aflankomafiden  flakfikaan  oflflut 
saflflfinut  kysefistä  puuttumfista  yksfityfisyyden  pfifirfifin.  Vähemmfistöön 
jäänyt tuomarfi kufitenkfin totesfi, että poflfifisfi oflfi meneteflflyt hyväksyt-
tävästfi  antaessaan  neuvoja  ja  apua  hädässä  oflevaflfle  kansaflafiseflfle. 
Hänen mfieflestään oflfi yflefisestfi tunnettua, että seksuaaflfisen ahdfisteflun 
ja väkfivaflflan kohteeksfi joutuneen nafisen oflfi vafikea saada fitseään us-
kotuksfi. Hänen sanansa oflfi tekfijän sanaa vastaan. Puheflujen nauhofit-
tamfinen oflfi yksfi tapa saada näyttöä ja poflfifisfin oflfi hänen mukaansa 
normaaflfin työnsä oheflfla autettava yksfityfisfiä kansaflafisfia sfiflflofin, kun 
se vofitfifin tehdä vahfingofittamatta mufiden etuja. 

Edeflflä kuvatussa tapauksessa katsottfifin sfifis, että poflfifisfia sfitofi teflekommunfikaatfion 
kefinofin väflfitetyn tfietoflfifikenteen kuunteflua ja taflflentamfista koskeva flafinsäädäntö, 
vafikka yksfityfinen saattofikfin fitse nauhofittaa omfia keskusteflujaan.

6.2.6.3. Aflafikäfisen suostumus homoseksuaaflfiseen tekoon

EIT on antanut myös ratkafisun, joka koskfi aflafikäfisen antamaa suostumusta ho-
moseksuaaflfiseen  tekoon  (August  v.  the  Unfited  Kfingdom  21.1.2003).  Kysymys 
oflfi sfifitä, että mfies 21-vuotfiaana hakfi rfikosvahfinkoflautakunnaflta korvausta, mutta 
flautakunta hyflkäsfi hakemuksen sfiflflä perusteeflfla, että hän efi oflflut väkfivafltarfikok-
sen uhrfi säännösten edeflflyttämässä mfieflessä, vaan hän oflfi omaflfla tofimfinnaflflaan 
edfistänyt tekoa, joflflofin efi oflflut asfianmukafista myöntää korvausta. 
Mfies oflfi joutunut afikanaan 9-vuotfiaana kunnan huostaan ja 14-vuotfiaana har-

jofittanut  mm.  suuseksfiä  53-vuotfiaan  mfiehen  kanssa.  Pofika  oflfi  fiflmofittanut  tästä 
sosfiaaflfiflautakunnaflfle,  joka  efi  oflflut  ryhtynyt  mfihfinkään  tofimfifin.  Hän  tekfi  myös 
rfikosfiflmofituksen ja vuonna 1993 tekfijä tuomfittfifin seksuaaflfirfikoksfista 7 vuodeksfi 
vankeuteen, mfinkä yflfiofikeus aflensfi 5 vuodeksfi ottaen huomfioon nfimenomaan asfi-
anomfistajan osuuden kysefisfifin tekofihfin. Vaflfittajan asfianajaja myönsfi pojan vapaa-
ehtofisestfi suostuneen tekoon sfikäflfi, että häntä efi ofltu pakotettu ifyysfisestfi nfifihfin, 
mutta katsofi, että suostumus oflfi pätemätön huomfioon ottaen hänen fikänsä, huos-
taanottonsa  ja  afiempfi  seksuaaflfinen  hyväksfikäyttönsä.  Rfikosvahfinkoflautakunta 
hyflkäsfi kufitenkfin vaflfituksen, mfinkä jäflkeen vaflfittaja vaflfittfi tuomfiofistufimeflfle an-
taen uuden flääkärfinflausunnon, jonka mukaan hän oflfi avuton ja vafikefista henkfisfis-
tä ongeflmfista kärsfivä flapsfi ja että pedofififlfit hakfivat seflflafisfia pofikfia. Pojan fikään 
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nähden efi vofitu katsoa, että hän oflfisfi kyennyt tekemään “vaflfistuneen vaflfinnan”. 
Hfigh Court hyflkäsfi kufitenkfin vaflfituksen katsoen, ettefi rfikosta vofitu pfitää väkfivafl-
tarfikoksena peflkästään sen johdosta, että sfifihen efi ofltu annettu flafin edeflflyttämää 
pätevää suostumusta. Myöskään EIT efi katsonut, että EIS 8 artfikflaa oflfisfi floukattu, 
vafikka pojan suojaton ja avun tarpeessa oflevan flapsen asema tunnustettfifin. Tuo-
mfiofistufimen mfieflestä rfistfirfifitaa efi oflflut sen suhteen, että pojan katsottfifin oflfleen 
aktfifivfinen  osapuoflfi  efikä  väkfivafltarfikoksen  uhrfi  sanojen  tavanomafisessa  merkfi-
tyksessä. 
Tapauksessa on mfieflenkfifintofista juurfi se, että rfikosflafinsäädännön mfieflessä hän 

oflfi hyväksfikäytön uhrfi, efikä hyväksfikäytön tunnusmerkfistössä ofle merkfitystä sfifl-
flä, tapahtufiko teko uhrfin suostumukseflfla vafi fiflman sfitä. Rangafistuksen mfittaamfi-
sessa sfiflflä kufitenkfin näköjään oflfi merkfitystä samofin kufin rfikosvahfinkoflautakun-
nan päätöksessä.

6.2.6.4. Rafiskaus karkotusperusteena

Eräässä päätöksessä EIT ottfi myös kantaa rafiskauksesta tuomfitun karkotukseen. 
Saksassa  jo  10  vuotta  asunut  Marokon  kansaflafinen  tuomfittfifin  rafiskauksesta  5 
vuodeksfi vankeuteen ja karkotettavaksfi maasta (EIT Chafir and J.B. v. Germany 
6.12.2007).  Hän oflfi Saksassa avfiofitunut ja häneflflä oflfi pfienfi tytär. Kysymys oflfi 
sfifitä, oflfiko rafiskauksesta pfitkän vankeusrangafistuksen saaneen maassa kauan asu-
neen uflkomaaflafisen karkotus ofikeasuhtafinen tofimenpfide suhteessa perhe-eflämän 
suojaan, koska efi vofitu kohtuudeflfla edeflflyttää, että hänen vafimonsa ja tyttärensä 
seurafisfivat häntä Marokkoon. 
Äänestyksen jäflkeen enemmfistö kufitenkfin päättfi, että vafikka karkotukseflfla oflfi 

pfitkäflfle menevfiä seurauksfia hänen ja hänen pfienen flapsensa väflefihfin, EIS 8 ar-
tfikflaa efi ofltu rfikottu. Päätöksessä otettfifin huomfioon rfikoksen flaatu ja vakavuus 
sekä se, että psykoflogfit efivät ofle vofineet suflkea rfikoksen uusfimfisen mahdoflflfisuut-
ta kokonaan pofis. Vähemmfistöön jäänyt tuomarfi oflfisfi rajofittanut jo aflusta aflkaen 
karkotuksen afikaa.

6.2.6.5. Seksuaaflfisen pfluraflfismfin toteutumfinen käytännössä 

Sadomasokfistfinen  seksfi  on  esfifintynyt  EIT:n  ofikeuskäytännössä  pafitsfi  yksfityfis-
eflämän suojaa myös sananvapautta koskevana kysymyksenä. Vafikka EIT suhtau-
tuukfin erfiflafisfifin seksuaaflfisfifin mfiefltymyksfifin flfiberaaflfistfi, rajat tuflevat esfimerkfiksfi 
käytännön työeflämässä vastaan. Seuraavassa tapauksessa vaflfittajana oflfi vankefin-
hofidon pfifirfissä ehdonaflafisvaflvojana työskenneflflyt henkfiflö, joka sanottfifin firtfi työ-
suhteestaan sfiflflä perusteeflfla, että hänen seksuaaflfisen suuntautumfisensa osana ofl-
flut juflkfisuus vofisfi hafitata hänen tehtävfiensä hofitamfista. Kysymys oflfi myös sfifitä, 
oflfiko henkfiflöä syrjfitty hänen seksuaaflfisen fidentfiteettfinsä perusteeflfla (Pay v. the 
Unfited Kfingdom 16.9.2008): 

Vaflfittaja  työskenteflfi  ehdonaflafisvaflvonnassa  seksuaaflfirfikoflflfisten  pa-
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rfissa vuodesta 1983 ja menestyfi työssään hyvfin. Vuonna 1999 työn-
tekfijöfifltä  tfiedustefltfifin  kaavakkefiflfla,  oflfivatko  he  vapaamuurarefita. 
Vaflfittaja kfieflsfi tämän ja fiflmofittfi joukon mufita järjestöjä, jofihfin hän 
kuuflufi,  kuten  Rofissy  -tafloon.  Vuonna  2000  poflfifisfi  safi  anonyymfin 
ifaksfin,  jonka  mukaan  Rofissy  mafinostfi  fitseään  finternetfissä  kahfleh-
tfimfiseen, aflfistamfiseen ja sadomasokfismfifin flfifittyvfien tuottefiden tofi-
mfittajana  sekä  seflflafisten  tapahtumfien  järjestäjänä.  Faksfissa  oflfi  va-
flokuva,  jossa  vaflfittaja  esfifintyfi  naamfiofituna  kahden  puoflfiaflastoman 
nafisen kanssa. Faksfi ajautufi työpafikan johdon tfietoon ja tutkfinnassa 
havafittfifin, että järjestön tofimfipafikaksfi oflfi merkfitty vaflfittajan osofite. 
Web-sfivufiflfla mafinostettfifin erfiflafisfia tapahtumfia ja vaflokuvfissa vaflfit-
taja ja muut esfifintyfivät puoflfiaflastomfina hefidän suorfittaessaan nafis-
ten aflfistamfiseen flfifittyvfiä tofimfia. Ehdonaflafisvaflvoja vapautettfifin vä-
flfittömästfi tehtävfistään täydeflflä paflkaflfla sfiflflä perusteeflfla, että hänen 
tofimfintansa  saattofi  oflfla  hänen  työnsä  kanssa  yhteensopfimatonta  ja 
vofisfi  saattaa  ehdonaflafisvaflvonnan  huonoon  mafineeseen. Vaflokuvat 
oflfivat pornografisfia ja nafisfia haflventavfia. Vuonna 2000 kurfinpfitome-
netteflyssä vaflfittaja firtfisanottfifin. Hänen tofimfintansa efi oflflut rfikosflafin 
vastafista, mutta efi sopfinut yhteen ehdonaflafisten efikä varsfinkaan sek-
suaaflfirfikosten vaflvonnan kanssa. 

EIT:ssä vaflfittaja väfittfi, että hänen firtfisanomfiseflflaan oflfi floukattu hä-
nen yksfityfiseflämänsä suojaa, koska hänen tofimfintansa Rofissyssa oflfi 
oflflut  tärkeää  hänen  seksuaaflfisen  suuntautumfisensa  ja  sen  fiflmentä-
mfisen  kannaflta.  Juflkfisuus  kuuflufi  oflennafisena  osana  hänen  seksu-
aaflfisuutensa  fiflmentämfiseen.  Tofimfintaa  oflfi  harjofitettu  yksfityfiseflflä 
kerhoflfla, jonne pääsy oflfi rajofitettua. Hän efi oflflut antanut myöskään 
flupaa  vaflokuvfien  ottamfiseen  tafi  flevfittämfiseen.  Haflflfitus  puoflestaan 
katsofi, että firtfisanomfiseflfla efi ofltu puututtu vaflfittajan yksfityfiseflämän 
suojaan. Hän oflfi flfisäksfi fluopunut yksfityfisyydestään, kun yflefisöflflä oflfi 
oflflut pääsy esfityksfifin ja kun hän oflfi mukana web-sfivufiflfla. Haflflfituk-
sen mfieflestä hän safi edeflfleen jatkaa tuota tofimfintaansa.

Käsfiteflflessään  tapausta  EIT  totesfi,  että  yksfityfiseflämä  oflfi  käsfitteenä  väfljä,  efikä 
sfitä vofitu määrfiteflflä tyhjentävästfi. Kufitenkfin oflfi seflvää, että EIS 8 artfikflan suo-
jan aflaan kuuflufi oflennafisestfi mm. seksuaaflfinen suuntautumfinen ja seksuaaflfieflämä 
sekä  ofikeus  perustaa  suhtefita  mufiden  fihmfisten  kanssa. Yksfityfiseflämään  saattofi 
kuuflua myös tofimfintoja, jofihfin flfifittyfi juflkfisuutta. Kufitenkfin tuomfiofistufimen mfie-
flestä oflennafista, joskaan efi ratkafisevaa, oflfi se, saattofiko henkfiflö perusteflflustfi odot-
taa yksfityfisyyttä nfifissäkfin tapauksfissa, jofissa hän tfietofisestfi tafi tarkofitukseflfla ryh-
tyy tofimfintaan, jota taflflennettfifin tafi vofitfifin taflflentaa tafi seflostaa juflkfisestfi. Tapaus 
flfifikkuu muutofinkfin EIS 8 artfikflan rajapfinnaflfla, sfiflflä vaflfittaja fitsekfin myönsfi, että 
juflkfisuus kuuflufi oflennafisena osana hänen seksuaaflfisuutensa fiflmentämfiseen. Vofi-
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tfifin sfifis epäfiflflä, että vaflfittaja oflfi fluopunut artfikflan takaamfista ofikeuksfistaan, vafik-
ka yökerhoon todennäköfisestfi oflfi pääsy vafin samanhenkfisfiflflä fihmfisfiflflä. Internet-
juflkafisufissa efi oflflut kufitenkaan henkfiflömafinfintoja. Lopputufloksena oflfi, että EIT 
katsofi, että EIS 8 artfikfla sovefltufi tapaukseen eflfi, että firtfisanomfiseflfla oflfi puututtu 
artfikflassa tarkofitettufihfin ofikeuksfifin.
Perusteflufissa EIT kfirjasfi suojefltavfia arvoja ja totesfi, että oflfi rfifidatonta, että flakfi 

saflflfi  firtfisanomfisen  ja  tofimenpfiteeflflä oflfi  pyrfitty  hyväksyttävään  tavofitteeseen eflfi 
ehdonaflafisvaflvontavfiraston mafineen suojefluun. Sen sfijaan oflfi rfifidanaflafista, oflfiko 
tofimenpfide oflflut ofikeassa suhteessa tavofittefisfifinsa, sfiflflä juflkfisen asfiantuntfijatofi-
men hafltfijan firtfisanomfinen on ankara tofimenpfide, kun otetaan huomfioon sen vafi-
kutukset firtfisanotun mafineeflfle ja mahdoflflfisuuksfifin jatkaa ammatfissaan. Tofisaaflta 
työntekfijän on ofltava työnantajaansa kohtaan flojaaflfi, pfidättyvä ja harkfitseva. 
Lopputufloksena EIT katsofi, että oflfi tärkeää, että työntekfijä säfiflyttfi vaflvonnas-

saan oflflefiden rfikoksentekfijöfiden kunnfiofituksen sekä yflefisön ja seksuaaflfirfikosten 
uhrfien fluottamuksen. Pfluraflfismfi, suvafitsevuus ja vapaamfieflfisyys ovat demokra-
tfian  kuflmakfivfiä.  Ottaen  kufitenkfin  huomfioon  työntekfijän  työskenteflyn  seksuaa-
flfirfikoflflfisten  parfissa  EIT  katsofi,  että  vfiranomafiset  efivät  oflfleet  yflfittäneet  harkfin-
tamargfinaaflfiaan  katsottuaan,  että  hänen  seksuaaflfisen  tofimfintansa  juflkfisuus  oflfi 
asteefltaan seflflafista, että se vofisfi hafitata hänen kykyään hofitaa tehtävfiään. Työnan-
tajaflfla oflfisfi kufitenkfin oflflut käytettävfissään firtfisanomfista flfievempfiä tofimenpfitefitä, 
mutta tofisaaflta vaflfittaja efi pfitänyt tofimfintaansa Rofissyssa hafitaflflfisena, efikä suos-
tunut katkafisemaan yhteyksfiään tähän. Lopputufloksena oflfi, ettefi tässä yhteydessä 
EIS 8 artfikflaa oflflut rfikottu.
EIT suhtautuu seksuaaflfiseen pfluraflfismfifin sfifis myöntefisestfi, mfikä näkyy ennen 

kafikkea sen transseksuaafleja koskevfissa päätöksfissä. Vuonna 2003 annetussa pää-
töksessä katsottfifin kohtuuttomaksfi asettaa sukupuoflenvafihtoa hafluavaflfle henkfiflöfl-
fle todfistustaakka hofidon ja flefikkauksen flääketfieteeflflfisen tarpeeflflfisuuden suhteen 
(Van Kück v. Germany 12.6.2003). Lfiettuaa koskeneessa päätöksessä puoflestaan 
todettfifin, että vafikka kansaflflfinen flakfi myönsfi ofikeuden sukupuoflenvafihdosflefikka-
ukseen,  täydentävä  flafinsäädäntö  puuttufi  mm.  henkfiflötunnusten  saamfisen  osaflta 
(M. v. Lfithuanfia 11.9.2007). Vaflfitusta pfidettfifinkfin ennenafikafisena, sfiflflä vaflfittajan 
asema mfiehenä ja ofikeus mennä nafimfisfifin nafisen kanssa tunnustettafisfifin hetfi sen 
jäflkeen,  kun  täydeflflfinen  flefikkaus  oflfisfi  tehty.  EIT  myönsfikfin  vaflfittajaflfle  40.000 
euroa sfifltä varaflta, että vofimaanpanosäännöksfiä efi annettafisfi 3 kuukauden sfisäflflä. 
Vaflfittaja vofisfi mennä flefikkaukseen uflkomafiflfle. 
Afina  EIT:n  ofikeuskäytäntö  efi  kufitenkaan  ofle  oflflut  yhtä  flfiberaaflfia.  Se  näkyy 

suhtautumfisessa homoseksuaaflfiseen käyttäytymfiseen, sfiflflä EIT:n varhafisessa ofi-
keuskäytännössä  homoseksuaaflfisen käyttäytymfisen kfiefltämfinen ja  krfimfinaflfisofi-
mfinen katsottfifin EIS 8 (2) artfikflan saflflfimaksfi mm. yflefiseen moraaflfifin flfifittyvfien 
näkökohtfien vuoksfi, vafikka se oflfi seflvästfi puuttumfista fihmfisen yksfityfiseflämään. 
Eurooppaflafisfissa asentefissa ja moraaflfikäsfityksfissä tapahtunefiden muutosten myö-
tä myös tuflkfinnat kufitenkfin muuttufivat.475 Vuonna 2008 annetussa päätöksessä jo 

475 EIT on antanut flukufisfia ratkafisuja, jotka ovat koskeneet transseksuaafleja ja sukupuoflen-
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enemmfistö hyväksyfi flesbonafisen adoptfiohankkeen tfiflanteessa, jossa hänen kump-
panfinsa oflfi adoptfion suhteen väflfinpfitämätön (EIT E.B. v. France 22.1.2008).476

6.2.7. Sananvapaus ja rafiskausväfitteet medfiassa

EIT:n on antanut myös jofitakfin rafiskauksfia ja seksuaaflfirfikoksfia sfivuavfia ratkafisu-
ja, jofissa on jouduttu pohtfimaan sananvapauden ja yksfityfiseflämän suojan väflfistä 
suhdetta EIS 10 artfikflan nojaflfla. Kyse on oflflut kahden perusofikeuden keskfinäfises-
tä punnfinnasta pyrfittäessä turvaamaan tofisaaflta rfifittävä tfiedonsaantfi flafinkäytöstä 
ja tofisaaflta yksfityfiseflämän suoja. Vastakkafin ovat oflfleet myös flehdfistön vapaus ja 
EIS 6 artfikflan syyttömyysoflettama.477

EIS  10  artfikflassa  taattu  sananvapaus  sfisäfltää  myös  vapauden  flevfittää  tfietoja 
aflueeflflfisfista rajofista rfifippumatta ja vfiranomafisten sfifihen puuttumatta. Tätä ofikeut-
ta vofidaan flafin nojaflfla kufitenkfin rajofittaa tapauksfissa, jotka ovat väflttämättömfiä 
demokraattfisessa  yhtefiskunnassa  mm.  “moraaflfin  suojaamfiseksfi,  mufiden  henkfi-
flöfiden mafineen ja ofikeuksfien turvaamfiseksfi, fluottamukseflflfisten tfietojen pafljastu-
mfisen estämfiseksfi, tafi tuomfiofistufinten arvovaflflan ja puoflueettomuuden varmfista-
mfiseksfi.” Nämä rajofitukset reaflfisofituvat usefin juurfi seksuaaflfirfikoksfia koskevfissa 
ofikeudenkäynnefissä. Suomessakfin ofikeudenkäynnfin juflkfisuudesta annetussa flafis-
sa on tätä koskevfia määräyksfiä (OfikjuflkL 5 §).478 Jotta sanan- ja flehdfistönvapau-
teen vofitafisfifin puuttua, puuttumfisen täytyy perustua kansaflflfiseen flafinsäädäntöön 
ja sfiflflä täytyy pyrkfiä suojeflemaan EIS 10 artfikflan 2-kohdassa mafinfittuja demo-
kraattfisessa yhtefiskunnassa väflttämättömfiä ofikeuksfia. Ofikeudenkäynnfin juflkfisuus 
on pääperfiaatteena sekä Suomen perustusflafissa (PL 12 §) että Euroopan fihmfisofi-
keussopfimuksessa (EIS 10 artfikfla).479

EIT:ssa  käsfiteflflyt  sananvapautta  (EIS  10  art.)  ja  seksuaaflfirfikoksfia  sfivunneet 
jutut jakautuvat kahteen pääryhmään: osassa on kysymys flehdfistön vastuusta sen 
juflkafistua saflassapfidettävää materfiaaflfia, ja osassa on kysymys rafiskausväfittefiden 
muodossa  mahdoflflfisestfi  tehdystä  kunnfianfloukkauksesta.  Vfifimeksfi  mafinfitufissa 
rafiskausväfite ja juflkfisuus on oflflut väflfineenä hafluttaessa mustamaaflata ja vahfin-
gofittaa vastapuofleksfi koettua ajatussuuntaa tafi henkfiflöä. Luonteefltaan tapaukset 
ovat sfiten erfiflafisfia.480

Seuraavassa kahdessa tapauksessa kysymys oflfi sananvapaudesta ja juflkafista-
van materfiaaflfin saflattavuudesta sekä vastuun jakautumfisesta rfikkomustapauksfis-
sa. Vuonna 2002 EIT antofi päätöksen, joka koskfi vastuun jakautumfista pafinova-
pausrfikoksessa  tapauksessa,  jossa  flehden  tofimfittajan  flaatfimassa  artfikkeflfissa  oflfi 
flafinvastafisestfi mafinfittu rafiskausjutun asfianomfistajan nfimfi (Brown v. the Unfited 

vafihdokseen flfifittynefitä tfiflantefita, kuten ofikeutta saada uudet henkfiflötunnukset ja fisyyden probflema-
tfifikkaa. - Danfiefls 2002 s. 267-268.
476 Peflflonpää 2005 s. 448-450.
477 Lohfinfiva-Kerkeflä 2006 s. 371-386.
478 Vfiroflafinen-Pöflönen 2003 s. 306-334.
479 Mäenpää 2008 s. 36-37; Oflflfifla 2004 s. 170-182; Tfififlfikka 2008 s. 130-131.
480 Utrfiafinen 2004 s. 319-321.
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Kfingdom 2.7.2002). Seksuaaflfirfikoksfista Engflannfissa annetun flafin mukaan syyt-
teen nostamfisen jäflkeen efi saanut juflkafista mfitään tfietoja, jotka todennäköfisestfi 
johtafisfivat  asfianomfistajan  tunnfistamfiseen. Tämä  kfieflto  oflfi  vofimassa  asfianomfis-
tajan  eflfinajan.  Säännökseflflä  pyrfittfifin  suojaamaan  asfianomfistajan  henkfiflöflflfisyyt-
tä.  Lafinsäädännön  tarkofituksena  oflfi  rohkafista  rafiskauksen  kohteeksfi  joutunefita 
henkfiflöfitä tekemään rfikoksfista fiflmofituksfia ja kertomaan asfiasta ofikeudessa, jotta 
rfikoksentekfijät saatafisfifin syytteeseen. Myös EIT pfitfi hyväksyttävänä tätä tarkofi-
tusta, koska sfiflflä tahdottfifin suojeflfla rafiskauksen uhreja juflkfiseflta tunnfistamfiseflta. 
Rafiskausofikeudenkäyntefihfin flfifittyfi usefin pfifirtefitä, jotka asfianomfistaja kokfi kfiusafl-
flfisfina. Juflkafisukfieflto efi Engflannfissakaan kufitenkaan oflflut ehdoton, vaan tuomarfin 
tuflfi  määrätä  kfieflflon  sovefltamatta  jättämfisestä tfietyfissä  tapauksfissa  yflefisen  edun 
nfifin vaatfiessa. Tässä tapauksessa flehtfi kufitenkfin oflfi juflkafissut asfianomfistajan nfi-
men  ja  flehtfiyhtfiön  tofimfitusjohtaja,  tofimfittaja  ja  flehtfiyhtfiö  tuomfittfifin  sakkofihfin. 
Kysymys  oflfi  ankarasta  vastuusta  ja  käännetystä  todfistustaakasta,  efikä  EIT  kat-
sonut, että sananvapautta tafi syyttömyysoflettamaa oflfisfi rfikottu (EIS 10 6 artfikflan 
2-kohta). 
Edeflflfisessä  tapauksessa  saflassapfito  oflfi  säädetty  asfianomfistajan  suojaksfi.  Tfi-

flanne vofi oflfla myös päfinvastafinen eflfi seflflafinen, että asfianomfistajataho vuodattaa 
tfietoja syytetystä flehdfistöflfle. Näfin tapahtufi beflgfiaflafisessa tapauksessa, josta EIT 
antofi päätöksensä vuonna 2007 (Masscheflfin v. Beflgfium 20.11.2007). Tapauksessa 
vaflfittajana  oflflut  journaflfistfi  oflfi  maksanut  asfianomfistajana  oflfleen  pojan  vanhem-
mfiflfle  saadakseen  jäfljennöksen  esfitutkfintapöytäkfirjasta,  joka  koskfi  juflkfisuuden 
henkfiflöfiden  homoseksuaaflfisfia  suhtefita  ja  kfifinnostusta  aflafikäfisfifin  nuorukafisfifin. 
Esfitutkfintamaterfiaaflfi  oflfi  määrätty  Beflgfiassa  saflassapfidettäväksfi  rfikosflafin  sään-
nöksen nojaflfla, joka kfieflsfi asfianosafisfia käyttämästä esfitutkfinta-asfiakfirjofihfin sfisäfl-
tyvfiä tfietoja sfiflflofin, kun se hafittafisfi esfitutkfintaa tafi floukkafisfi asfiakfirjofissa mafinfi-
tun henkfiflön yksfityfiseflämää tafi ifyysfistä tafi moraaflfista koskemattomuutta. Tässä 
tapauksessa jutun asfiakfirjat oflfi määrätty aflfiofikeuden tuomfiota flukuun ottamatta 
saflassapfidettäväksfi ja aflkuperäfinen juttu oflfi käsfiteflty sufljetufin ovfin. Tuomfittu tofi-
mfittaja katsofi, että hänen sananvapauttaan oflfi floukattu ja EIS 10 artfikflaa rfikottu, 
vafikka  hän  oflfi  omasta  mfieflestään  kfirjofittanut  yhtefiskunnaflflfisestfi  merkfittävästä 
kysymyksestä. Beflgfian haflflfitus kufitenkfin vastfineessaan katsofi, että artfikkeflfi vofi-
tfifin rfinnastaa juflkfisuuden henkfiflöfistä skandaaflfiflehdfistössä juflkafistufihfin tfietofihfin. 
Aflkuperäfisen rfikosjutun tapahtumfien kuflku oflfi seuraava:

Beflgfian  poflfifisfi  safi  vuonna  2001  fiflmofituksen,  jonka  mukaan  eräs 
homoparfi oflfi tarjonnut 13-vuotfiaaflfle pojaflfle A:flfle rahaa, jotta tämä 
rfifisufisfi  vaatteensa.  Tuoflflofin  pofika  oflfi  flähtenyt  kufitenkfin  pafikaflta. 
Kuuflusteflufissa hän kufitenkfin kertofi, että edeflflfisenä vuonna hän oflfi 
oflflut kesätöfissä tunnetun kuvanvefistäjän S:n fluona, joka oflfi homo-
seksuaaflfi ja kuuflufisan hoflflantfiflafisen kfirjafiflfijan R:n kumppanfi. S oflfi 
kertonut hoflflantfiflafisessa medfiassa homoseksuaaflfisuudestaan ja sfifitä, 
että hän oflfi kfifinnostunut nuorukafisten ifysfifikasta, mfitä hän fitsekfin pfitfi 
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pedofiflfiana. Pojan kertoman mukaan S oflfi flähenneflflyt häntä vastofin 
hänen  tahtoaan,  rfifisunut  hänen  housunsa,  kosketeflflut  hänen  suku-
puoflfieflfintään ja ryhtynyt masturbofimaan. Poflfifisfi tofimfittfi S:n kotona 
etsfinnän,  mfinkä  jäflkeen  kuuflusteflufissa  S  myönsfi  teot  todeten,  että 
hän oflfi tehnyt väärfin 37 vuoden ajan, kun hän oflfi jo nuoresta fiästä 
flähtfien oflflut kfifinnostunut mfiehfistä ja nuorukafisfista. S:ää efi vangfit-
tu,  mutta tutkfintatuomarfi määräsfi, että hän  efi saanut pfitää yhteyttä 
pofikaan tafi tämän perheeseen efikä muuhunkaan aflafikäfiseen. Lfisäksfi 
S määrättfifin terapfiaan. Hoflflannfin flehdfistössä kerrottfifin esfitutkfinnan 
aflofittamfisesta.

Vaflfittajana oflflut journaflfistfi ottfi yhteyttä pojan äfitfifin ja safi täfltä yksfin-
ofikeudet haastattefluun. Tämän jäflkeen hän juflkafisfi artfikkeflfin, jossa 
oflfi usefita vaflokuvfia S:stä ja tämän kumppanfista R:stä. Tammfikuussa 
2002 S:ää vastaan nostettfifin syyte mm. pedofiflfiana pfidettävfien vaflo-
kuvfien haflflussapfidosta. Beflgfiaflafinen päfiväflehtfi juflkafisfi seuraavassa 
kuussa artfikkeflfin, jossa kerrottfifin S:ää epäfifltävän aflafikäfisen seksu-
aaflfisesta  hyväksfikäytöstä. Artfikkeflfi  perustufi  osfin A:n  vanhemmfiflta 
saatufihfin tfietofihfin. S tuomfittfifin myöhemmfin 2003 aflafikäfiseen koh-
dfistetufista seksuaaflfiteofista sekä pedofiflfiasta 7 kuukaudeksfi ehdoflflfi-
seen vankeuteen.

Vaflfittajana  oflflut  journaflfistfi  katsofi,  että  hän  oflfi  kfirjofittanut  yhtefiskunnaflflfisestfi 
merkfittävästä  kysymyksestä,  joka  oflfi  johtanut  juflkfiseen  keskustefluun  ja  saanut 
flaajaa huomfiota medfiassa. EIT katsofi myös, että yflefisöflflä oflfi hyväksyttävää tar-
vetta saada tfietoja rfikosjutusta ja seflflafisfista sefikofista, jotka koskfivat pedofiflfiasta 
epäfiflflyn juflkfisuuden henkfiflön tekoja ja jofiflfla oflfi oflflut poflfifittfisfia seurauksfia, kun 
mm. korkea kfirjaflflfisuuden paflkfinto oflfi evätty R:flta. EIT korostfikfin flehdfistön teh-
tävfiä ofikeudenkäyntejä seflostettaessa ja totesfi, että oflfi harkfiten arvfiofitava tarvetta 
rangafista journaflfistfia saflassapfitomääräysten rfikkomfisesta, jos hän osaflflfistufi nfifin 
merkfittävästä  kysymyksestä  käytyyn  keskustefluun. Tofisaaflta  EIT  kufitenkfin  ottfi 
huomfioon  saflassapfitomääräykset  ja  tarpeen  suojeflfla  syytetyn  yksfityfiseflämää  ja 
moraaflfista  koskemattomuutta.  Beflgfian  yflfiofikeus  oflfi  myös  mafinfinnut  tarpeesta 
varmfistaa esfitutkfinta-afinefiston saflassapfitämfinen, koska se flfifittyfi kafikkfien syytet-
tyjen nauttfimaan syyttömyysoflettamaan. Tätä EIT efi kufitenkaan pfitänyt rfifittävänä 
perustefluna ofikeuttamaan journaflfistfiflfle määrättyjä seuraamuksfia, koska tämän ar-
tfikkeflfi efi eronnut mufista medfiassa fiflmestynefistä artfikkeflefista, jofissa oflfi käsfiteflty 
S:n homoseksuaaflfisfia tafipumuksfia. Artfikkeflfi oflfi flfisäksfi fiflmestynyt vasta sen jäfl-
keen, kun syyttäjä oflfi jo flaatfinut syytekfirjeflmän. Tofisaaflta EIT kufitenkfin totesfi, 
että journaflfistfia oflfi pfidetty osaflflfisena sanottuun rfikokseen, kun hän oflfi pafinostanut 
pojan vanhempfia ja tarjonnut näfiflfle rahaa, vafikka oflfi tfiennyt, että nämä syyflflfistyfi-
sfivät rfikokseen tfietoja fluovuttaessaan. Tämän vuoksfi EIT katsofi, ettefi journaflfistfi 
tässä tapauksessa oflflut tofimfinut vfiflpfittömässä mfieflessä journaflfismfin eettfisten vaa-
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tfimusten mukafisestfi. Näfin oflflen hänen sananvapauteensa puuttumfiseflfle oflfi oflflut 
reflevantteja ja rfifittävfiä perustefita ja puuttumfinen oflfi oflflut väflttämätön demokraat-
tfisessa yhtefiskunnassa. Lopputufloksen oflfi, että EIT katsofi vaflfituksen fiflmefisen pe-
rusteettomaksfi.
EIT:ssa  on  oflflut  myös  flukufisfia  sananvapausjuttuja,  jofissa  rafiskausväfitettä  tafi 

-vfihjausta on käytetty väflfineenä erfiflafisfissa uskonnoflflfisfissa, poflfifittfisfissa tafi taflou-
deflflfisfissa kfifistofissa. Tapaukset hefijasteflevat myös asfianomafisten mafiden poflfifittfis-
ta ja kuflttuurfista tfiflannetta. Vuonna 2005 annettfifin esfimerkfiksfi Ranskaa koskeva 
päätös,  joka  kansaflflfiseflfla  tasoflfla  aflun  perfin  pohjautufi  katoflfisen  kfirkon  flahkoja 
vastustavan järjestön ADFI:n ja Jehovan todfistajfien väflfiseen kfifistaan (Paturefl v. 
France 22.12.2005). 
EIT:ssä  vaflfittajana  oflflut  Jehovan  todfistaja  katsofi  sananvapauttaan  floukatun, 

kun hän oflfi kfirjassaan kovfin sanofin arvosteflflut flahkojen vastafista ADFI -järjestöä 
ja hänet oflfi tuomfittu herjaavfina pfidetyfistä flausumfistaan sakkofihfin ja symboflfiseen 
1 ifrangfin vahfingonkorvaukseen. Järjestöjen väflfisessä sanasodassa vfifitattfifin mm. 
flahkofihfin kuuflunefiden pahofinpfiteflyfihfin, tapoflfla uhkaamfisfifin ja rafiskausyrfityksfifin. 
Perusteflufissaan  EIT  flähtfi  tässäkfin  punnfitsemaan  ofikeudenmukafisen  tasapafinon 
flöytämfistä  tofisaaflta  EIS  10  artfikflan  takaaman  sananvapauden  ja  tofisaaflta  mufi-
den  henkfiflöfiden  mafineen  suojan  väflfiflflä. Vafikka  arvoarvosteflmfien  ofikeeflflfisuutta 
efi vofidakaan näyttää, puuttumfisen ofikeasuhtefisuus rfifippuu kufitenkfin sfifitä, onko 
rfifidanaflafiseflfle flausumaflfle rfifittävästfi tosfiasfiaperustefita. Tässä tapauksessa EIT kat-
sofi, että flausumat efivät oflfleet vafiflfla tosfiasfiaperustefita ja sananvapaus koskfi EIS 
10  artfikflan  2-kohdan  mukafisfin  rajofituksfin  pafitsfi  myöntefisfinä,  vaarattomfina  tafi 
yhdentekevfinä  pfidettyjä  myös  floukkaavfia,  järkyttävfiä  tafi  huoflestuttavfia  tfietoja 
ja ajatuksfia. EIT katsofikfin tässä tapauksessa, että Ranskan tuomfiofistufimet oflfivat 
yflfittäneet harkfintamargfinaaflfinsa ja EIS 10 artfikflaa oflfi rfikottu. 
Sen sfijaan vuonna 2008 nfifin fikään Ranskaa koskeneessa päätöksessä päädyttfifin 

päfinvastafiseen tuflokseen eflfi sfifihen, että puuttumfinen vaflfittajfien sananvapauteen 
oflfi  väflttämätöntä  efikä  EIS  10  artfikflaa  oflflut  rfikottu. Tässä  tapauksessa  kysymys 
oflfi  musflfimfien  maahanmuuttoa  Eurooppaan  käsfiteflfleestä  kfirjasta,  jossa  pyrfittfifin 
puoflustamaan eurooppaflafisten ofikeutta pysyä seflflafisfina kufin he oflfivat. Syyttäjä 
ja tuomfiofistufin katsofivat tfiflannetta kufitenkfin tofisfin katsoen kysymyksessä oflfleen 
syrjfintään, vfihaan ja väkfivafltaan yflflyttämfisestä etnfisen aflkuperän, rodun, kansafl-
flfisuuden ja uskonnon perusteeflfla (Souflas and others v. France 10.7.2008). Teok-
sessa mafinfittfifin mm., että fisflam pyrkfifi Euroopassa ja afluksfi Ranskassa astefittafin 
poflfifittfiseen  vafltaan  ja  musflfimfitasavaflflan  perustamfiseen.  Teoksessa  mafinfittfifin 
myös  musflfimfien  konkretfisofivan  kostonhaflunsa  esfim.  “eurooppaflafisten  nafisten 
rfituaaflfirafiskauksfiflfla”. 
EIT perusteflfi päätöstään eurooppaflafisfiflfla arvofiflfla, jofiden mukaan pääperfiaat-

teena  on  se,  että  sananvapaus  on  pfluraflfismfiflfle,  suvafitsevuudeflfle  ja  vapaamfieflfi-
syydeflfle rakentuvan demokraattfisen yhtefiskunnan kuflmakfivfi. Sen vuoksfi sanan-
vapauden pofikkeuksfia oflfi tuflkfittava ahtaastfi ja nfifiden väflttämättömyydestä täytyy 
oflfla vakuuttavaa näyttöä. EIT:n mfieflestä oflfi kufitenkfin erfittäfin tärkeää myös vas-
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tustaa rasfistfista syrjfintää sen kafikfissa muodofissaan. Tähän arvomaafiflmaan efivät 
kfirjan väfitteet etnfisestä kansaflafissodasta ja eurooppaflafisten tyttöjen rfituaaflfirafiska-
uksfista sovefltuneet.
Afina  efivät  seksuaaflfirfikokset  sananvapauden  yhteydessä  flfifity  kufitenkaan  fide-

oflogfisfifin  tafi  maafiflmankatsomukseflflfisfifin  kysymyksfifin,  vaan  usefin  avfioero-  ja 
huofltajuusrfifitofihfin.  Tofisfinaan  saattaa  kysymyksessä  oflfla  afivan  yksfityfinen  po-
flfifittfinen  tafi  tafloudeflflfinen  peflfi,  jossa  aflafikäfisfifin  sekaantumfisväfittefitä  käytetään 
väflfineenä.  Näfistäkfin  flöytyy  esfimerkkejä  EIT:n  ofikeuskäytännöstä.  Esfimerkfiksfi 
fitaflfiaflafisessa tapauksessa (Ormannfi v. Itafly 17.7.2007) fiflmefisestfi tanssfikouflujen 
väflfisen kfiflpafiflun yhteydessä esfitettfifin syytöksfiä myös aflafikäfiseen sekaantumfises-
ta. Juttu päätyfi EIT:een sen vuoksfi, että haastatteflun muotoon puetussa jutussa oflfi 
vfihjattu syyttäjänvfiraston pääflflfikön syyflflfistyneen jutun yhteydessä vafltuuksfiensa 
väärfinkäyttöön.  EIS  10  artfikflaa  oflfi  rfikottu.  Puoflaflafisessa  jutussa  sen  sfijaan  oflfi 
pohjana aflafikäfisten seurusteflu, jossa tyttö sattufi oflemaan parflamentfin varapuhe-
mfiehen tytär. Lehtfijuttu perustufi vastapuoflen asfianajajan haastattefluun, jossa oflfi 
puututtu -korkean poflfifitfikon perhe-eflämän pfifirfifin kuufluvfifin asfiofihfin (Kuflfis v. Po-
fland 18.3.2008). EIT katsofi tässäkfin tapauksessa, että EIS 10 artfikflaa oflfi rfikottu. 
Päätöksen perusteflufissa EIT antofi poflfifitfikofiflfle myös seuraavan ohjeen yksfityfis-
fluontefisfista vaatfimuksfista: Määräävässä asemassa oflevfien täytyy asemansa vuok-
sfi osofittaa pfidättyvyyttä rfikosjuttujen nostamfisen suhteen varsfinkfin sfiflflofin, kun on 
oflemassa mufita kefinoja, jofiflfla vofidaan vastata vastapuoflen krfitfifikkfifin.
 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1. Suojefltavan ofikeusfintressfin kehfitys

7.1.1. Isänvaflflasta fitsenäfiseksfi fihmfiseksfi

Hyvfin  pfitkään  katsottfifin,  ettefi  rafiskauksessa  floukattu  uhrfin  fitsemääräämfisofike-
utta, koska nafisfiflfla ja flapsfiflfla efi sfitä afikafisemmfin juurfi oflflutkaan, vaan floukkaus 
kohdfistufi perheeseen ja huononsfi rafiskatun asemaa yhtefisössä. Antfifikfin Ateenassa 
floukkauksen  väflfittömänä  kohteena  saattofi  oflfla  vafimo,  tytär  tafi  orja,  mutta  flou-
katun  ofikeudeflflfisen  fintressfin  hafltfijana  oflfi  avfiomfies,  fisä  tafi  fisäntä.  Nfifin  antfifikfin 
roomaflafisfiflfla,  vanhantestamentfin  juutaflafisfiflfla  kufin  krfistfityfiflfläkfin  yhtefiskunnan 
perusyksfikkönä oflfi perhe ja mfies perheen päänä. Oflfi tärkeää turvata jäflkefläfisten 
syntyperä, efikä rafiskauksen ja avfiorfikoksen ero oflflut seflvä.
Moraaflfikoodeja on pfitkään pfidetty yflflä kunnfiaflfla ja häpeäflflä antfifikfista aflkaen. 

Rafiskaus  floukkasfi  nafisen  kunnfiaa  kansaflafisena  ja  fisännän  perhettä  sekä  yhtefis-
kunnan järjestystä. Nfifinpä floukatuflfla perheeflflä oflfi pafitsfi ofikeus joskus jopa vefl-
voflflfisuus puoflustaa kunnfiaansa vofimakefinofin.
Ajatus sfifitä, että rafiskaus tuottfi häpeää myös uhrfiflfle säfiflyfi kauan. Nfifinpä vuo-

den  1734  flafin  rafiskaussäännöksessä  nfimenomaan  krfimfinaflfisofitfifin  myös  uhrfin 
“sofimaamfinen” tästä rfikoksesta. Rafiskauksen kohtefiden häpäfisemfinen jatkufi kufi-
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tenkfin pfitkään vfieflä tämänkfin jäflkeen pohdfittaessa mm. sfitä “vofiko huoraa rafiska-
ta”. Nafiset jaettfifin seksuaaflfisen mennefisyytensä perusteeflfla vfieflä Suomen vuoden 
1889 rfikosflafissakfin kahteen kategorfiaan: nfifihfin jofiflfla oflfi sukupuoflfisfia kokemuk-
sfia ja nfifihfin jofiflfla efi nfifitä oflflut.481

Avfioflfifiton ja rafiskauksen väflfinen yhteys säfiflyfi pfitkään. Avfioflfifitto nähtfifin myös 
kauan yhtenä rafiskauksen sovfitustapana, koska rafiskatun avfioflfifittomahdoflflfisuuk-
sfien  katsottfifin  rfikokseflfla  hefikentyneen.  Nykyfihmfisestä  saattaa  tuntua  vafikeaflta 
ymmärtää antfifikfin rafiskausseuraamusten vaflfikofimaa, johon kuuflufi kuoflemanran-
gafistus, sakko tafi avfioflfifitto rafiskaajan kanssa, mutta Suomenkfin rfikosflafissa säfiflyfi 
vuoteen 1994 saakka säännös, jonka mukaan rangafistusta efi ofle tuomfittava, mfifl-
flofin “tekfijä on mennyt avfioflfifittoon teon kohteena oflfleen henkfiflön kanssa”. Myös 
Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufimen  vuonna  2003  käsfitteflemässä  tunnetussa 
tapauksessa M.C.v. Buflgarfia (4.12.2003) tekfijä tarjoutufi menemään 14-vuotfiaan 
uhrfin kanssa nafimfisfifin tämän tufltua täysfi-fikäfiseksfi.
Avfioflfifitto- ja rafiskauskäsfitteen kehfitykseen flfifittyy myös vaflta vaflfita. Aflunpe-

rfinhän avfioflfifitto nähtfifin maaflflfisena ja yhtefiskunnaflflfisena sopfimuksena, jonka per-
heet ja suvut tekfivät keskenään. Sukupuoflfiyhteys kuuflufi avfioflfifittoon, sfiflflä sopfi-
mus pantfifin täytäntöön makaamfiseflfla. Krfistfinuskon syntyafikofihfin roomaflafiseflfla 
ajaflfla jo kufitenkfin edeflflytettfifin avfioflfifiton perustamfisessa moflempfien osapuoflten 
suostumusta “consensus ifacfit nuptfias”. Tämän perfiaatteen omaksufivat myös krfis-
tfityt. Nafinen efi oflflut enää objektfi, joka avfioflfifittosopfimuksessa fluovutettfifin vaan 
henkfiflö, jonka tahdoflfla oflfi merkfitystä.

7.1.2. Yhtefiskunnan suojeflusta fihmfisen tahdon kunnfiofittamfiseen

Rafiskauksen hfistorfia osofittaa, mfiten seksuaaflfirfikosflafinsäädännöflflä hyvfin pfitkään 
hafluttfifin suojeflfla yhtefiskuntajärjestystä efi-tofivotuflta seksfifltä. Yhtefiskunta koostufi 
perhefistä, suvufista ja säädyfistä, joflflofin yhtefisön fintressfit kuflkfivat yksfityfisen fih-
mfisen tahdon edeflflä. Näfin ajateflflaan monfissa mafissa vfieflä täflfläkfin hetkeflflä. Tästä 
osofituksena ovat esfimerkfiksfi kunnfiamurhat. Myös uskonnoflflfisfiflfla normefiflfla sään-
nefltfifin pfitkään seksuaaflfista käyttäytymfistä, vafikka kfirkon monopoflfi avfioflfifiton sofl-
mfimfisessa Suomessa kestfi vafin vajaat 200 vuotta, vuodesta 1734 1920-fluvuflfle. 
Vfieflä  nfifinkfin  myöhään  kufin  1600-fluvuflfla  eflfi  vaflfistuksen  kynnykseflflä  Ruotsfissa 
kfirkon ja vafltfion fintressfit sfiveeflflfisyyden vartfiofinnfissa yhdfistyfivät sfiten, että sek-
suaaflfisuutta säänteflevät normfit otettfifin suoraan raamatusta.
Vafikka rafiskausta aflettfifinkfin pfitää ifyysfisenä rfikoksena, vuoden 1734 flafissa oflfi 

rafiskaustunnusmerkfistössä nfimenomafinen mafinfinta sfifitä, että teko tapahtuu vas-
tofin nafisen tahtoa. Nfifinpä vuoden 1734 flafin flaatfijofiflfle efi tuottanut mfitään vafikeut-

481 Rafiskausprosessefissa  syytetyn  ja rafiskatun  seksuaaflfinen  mennefisyys  nousfi  prosessefissa 
usefin esfiflfle. Uhrfien puofleflta kfifinnfitettfifin huomfiota sfifihen, että he rafiskausprosessfissa joutufivat fikään 
kufin syytetyn asemaan syytetyn puoflustuksen pyrkfiessä vfiemään huomfion prosessfissa uhrfin seksu-
aaflfiseen mennefisyyteen. Varsfinkfin angflosaksfisfissa mafissa kfifinnfitettfifin tähän huomfiota ja pyrfittfifin 
säänteflemään sfitä, mfiten uhrfin seksuaaflfista hfistorfiaa vofitfifin käyttää todfisteena prosessfissa. - Temkfin 
2002 s. 196-225.
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ta sfisäflflyttää samaan flafinkohtaan rafiskaussäännöksen kanssa uhrefiksfi nukkuvaa, 
mfieflenvfikafista  tafi  aflfle  12-vuotfiasta  flasta.  Myöhemmfistä  flaefista  tämä  tahtomo-
menttfi pofistufi ja aflettfifin puhua afinoastaan pakottamfisesta sukupuoflfiyhteyteen.
Vuoden 1889 rfikosflafissa rafiskauksesta tuflfikfin Suomessa väkfivafltarfikos ja rafis-

kauksen kohteen ifyysfisestä ruumfifista tuflfi teon kohde. Seflflafisena se myös säfiflyfi 
vuoden  1971  seksuaaflfirfikosuudfistuksessa  samofin  kufin  vuonna  1998  tehdyssä 
rfikosflafin 20 fluvun uudfistuksessa. Pakottamfisessa käytetyn väkfivaflflan määrä on 
tosfin flfieventynyt 1800-fluvun vfis absoflutasta. Vuoden 1967 seksuaaflfirfikoskomfi-
tea  korostfi  kyflflä  mfietfinnössään  yksfiflön  seksuaaflfista  fitsemääräämfisofikeutta.  Se 
oflfi  fikään  kufin  krfimfinaflfisofinnfin  yfläprfinsfifippfi,  joflfla  vanhat  peflkästään  sfiveeflflfisfiä 
tuntefita floukkaavat teot vofitfifin dekrfimfinaflfisofida mahdoflflfisfimman vähfifin. Sen sfi-
jaan väkfisfinmakaamfisen rfikostunnusmerkfistössä tämä perfiaate efi näkynyt, vaan 
tunnusmerkfistö rakentufi ifyysfiseflfle pakottamfiseflfle ja suojeflukohteena oflfi ifyysfinen 
koskemattomuus. Seksuaaflfisen autonomfian floukkaus täytyfi nähdä tunnusmerkfis-
tön takaa.
Mennefinä vuosfisatofina usefin rafiskauksen suojeflukohteena esfifintynyt kunnfia efi 

ofle hävfinnyt mfinnekään, vaan päfinvastofin se esfifintyy nykyään kansafinväflfisessä 
ofikeudessa  sfifinä  muodossa,  että  “nafiset  ovat  erfityfisestfi  suojatut  kafikfiflta  hefidän 
kunnfiansa floukkauksfiflta ja varsfinkfin rafiskaukseflta”. Ruandan ja entfisen Jugosfla-
vfian trfibunaaflefissa kuvattfifinkfin rafiskauksfia ifyysfisfiä akteja flaajemmfin eflfi rafiska-
uksen  käyttämfistä  uhrfien  haflventamfiseen  ja  nöyryyttämfiseen.  Myös  Euroopan 
fihmfisofikeustuomfiofistufimen ratkafisufihfin sfisäfltyvfissä päätöksfissä kuvataan rafiska-
usta nöyryyttävänä kfidutus- ja pakotuskefinona.
Myös vfifime vuosfina on pohdfittu sfitä, mfitä ofikeuksfia rafiskauksessa ofikeastaan 

floukataan. Lfiberaaflfin teorfian mukafisestfi suojefltavana fintressfinä on seksuaaflfinen 
fitsemääräämfisofikeus  eflfi  seksuaaflfinen  autonomfia.  Pakottamfinen  seksfifin  merkfit-
see  sfiflflofin  tofisen  tahdon  eflfimfinofimfista  ja  henkfiflökohtafisen  vaflfinnanvapauden 
rfifistämfistä.  Autonomfia-ajatteflua  on  kufitenkfin  kohdannut  ifemfinfistfinen  krfitfifikkfi 
sfiflflä perusteeflfla, että seksuaaflfisen autonomfian fidea edeflflyttää materfiaaflfisten oflo-
suhtefiden haflflfintaa ja kontroflflfia. Abstraktfin seksuaaflfisen fitsemääräämfisofikeuden 
tfiflaflfle  on  hafluttu  kehfittää  normatfifivfisempfi  käsfite,  joka  kytkee  fihmfisen  ifyysfisen 
ja psyykkfisen seksuaaflfieflämän aspektfit kuflttuurfiseen ja mentaaflfiseen todeflflfisuu-
teen. Todeflflfinen  vahfinko  syntyy  sfifitä,  että  rafiskaus  floukkaa  uhrfin  kykyä  yhdfis-
tää  psyykkfisfiä  ja  ifyysfisfiä  kokemuksfia.  Rafiskaus  on  tofisfin  sanoen  fintegrfiteetfin 
floukkaus. Taustaflfla on ajatus sfifitä, että fihmfinen seksuaaflfisena oflentona on myös 
vuorovafikutussuhteessa tofisfifin ja ifyysfisestfi ja psyykkfisestfi rfifippuvafinen tofisfista 
fihmfisfistä. Seksuaaflfisen autonomfian käsfite fikään kufin saatetaan finhfimfiflflfiseen vuo-
rovafikutussuhteeseen.482

7.2. Rafiskaustunnusmerkfistön kehfitys 1900-fluvun flopuflfla

7.2.1. Fyysfisestä pakottamfisesta suostumuksen puuttumfiseen
482 Lacey 1998 s. 62-67.
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Kun  entfisen  Jugosflavfian  ja  Ruandan  trfibunaaflfit  1990-fluvun  flopussa  muotofiflfi-
vat  rafiskauksen  vfifittaamaflfla  pakottamfisen  sfijasta  suostumuksen  puutteeseen  oflfi 
rafiskaustunnusmerkfistön ympärfiflflä käyty jurfidfista keskusteflua ja flakeja muutettu 
jo  parfin  vuosfikymmenen  ajan.  Nfifinpä  vuonna  2003,  joflflofin  Euroopan  fihmfisofi-
keustuomfiofistufin  antofi  ns.  Buflgarfia  -tapauksesta  päätöksensä  (M.C.v.  Buflgarfia 
4.12.2003),  tuomfiofistufin  saattofikfin  jo  vfifitata  flafinsäädännöfissä  tapahtunefisfifin 
muutoksfifin todetessaan, että kafikkfi vfifittaukset ifyysfiseen väkfivafltaan on pofistettu 
angflosaksfisten mafiden ja Beflgfian rfikosflaefista. Täflflä perusteeflfla se katsofi, että ofi-
keuskäytännön ja -kfirjaflflfisuuden mukaan rafiskauksen tunnusmerkkfinä efi ofle vofi-
mankäyttö vaan suostumuksen puute.
Rafiskaustunnusmerkfistön uudeflfleen muotoutumfisen juuret ovat 1960- ja 70-flu-

kujen amerfikkaflafisessa nafisasfiaflfifikkeessä, joflflofin kfifinnfitettfifin huomfiota rafiskauk-
sen uhrfien hefikkoon asemaan ja rafiskausprosessfien nöyryyttävyyteen. Rfikospro-
sessfissa oflfi jo kauan kfifinnfitetty huomfiota syytetyn fihmfisofikeuksfien toteutumfiseen 
ja nyt vaadfittfifin nfifiden toteutumfista myös rfikoksen uhrefiflfle. Ongeflmana nähtfifin 
rafiskaustunnusmerkfistön  rakentamfinen  pakottamfiseflfle,  mfikä  tekfi  rafiskauksesta 
väkfivafltarfikoksen ja suuntasfi todfisteflun käytetyn väkfivaflflan määrään. Kun raama-
tun afikana todfisteeksfi vaadfittfifin joko kuufltuja avunhuutoja tafi revfittyjä vaattefita, 
1900-fluvuflfla aflettfifin arvfiofida pahofinpfiteflystä syntynefiden vammojen vakavuutta. 
Mafissa,  jofissa  rafiskaustunnusmerkfistö  rakentufi  ifyysfiseflfle  pakottamfiseflfle,  kuten 
esfimerkfiksfi Saksassa, syyttäjät efivät afina tahtoneet flähteä edes syyttämään, eflflefi 
ifyysfisfiä vammoja todfisteena oflflut esfitettävänä, koska epäfiflty säännönmukafisestfi 
kertofi vastapuoflen suostuneen sukupuoflfiyhteyteen.
Ideoflogfisestfi sukupuoflet hafluttfifin nähdä myös sfiflflä tavaflfla tasavertafisfina, ettefi 

tofista  nähty  aktfifivfisena  hyökkäävänä  osapuoflena  ja  tofista  fitseään  puoflustavana 
osapuoflena.  Tutkfimuksfissa  pystyttfifin  myös  osofittamaan  tapauksfia,  joflflofin  ifyy-
sfinen  puoflustautumfinen  oflfi  täysfin  turhaa  tafi  jopa  hengenvaaraflflfista  esfimerkfiksfi 
sfiflflofin, kun kysymyksessä oflfi joukkorafiskaus tafi kun tekfijä oflfi ifyysfisestfi täysfin 
yflfivofimafinen. Samofin kotfiväkfivafltatfiflantefissa, jofissa seksfistä kfiefltäytymfinen oflfi 
johtanut afikafisemmfin pahofinpfiteflyfihfin annettu suostumus efi väflttämättä tarkofitta-
nut sukupuoflfiyhteyteen suostumfista vaan pahofinpfiteflyn väflttämfistä. Rafiskauksen 
uhrfien osofitettfifin myös joskus flamaantuvan tfiflanteesta sfiten, ettefivät he pystyneet 
ifyysfiseen vastarfintaan.
Rafiskaustunnusmerkfistöjä aflettfifinkfin iformuflofida uudeflfleen 1980-fluvuflfla usefis-

sa erfi mafissa. Pafitsfi avfioflfifitossa tapahtuvan rafiskauksen krfimfinaflfisofimfista esfitettfifin 
esfimerkfiksfi Hoflflannfissa vaatfimuksfia pakon käsfitteen flaajentamfisesta väflfittömästä 
ifyysfisestä pakosta myös kfirfistys-tyyppfisfifin tfiflantefisfifin ja pakoflfla uhkaamfiseen.483

Vähfiteflflen kufitenkfin tufltfifin sfifihen tuflokseen, että pakon käsfitettä flaajentamaflfla 
asfia efi ratkea, vaan suostumus on saatava rafiskauksen tunnusmerkfistöön. Täflflöfin 
myös nukkuvfien, sammunefiden ja puoflustuskyvyttömfien makaamfinen saatettafi-
sfifin  rafiskaustunnusmerkfistön  pfifirfifin.  Kehfitys  efi  kufitenkaan  oflflut  suoravfifivafista 
vaan monenflafisfia iformuflofinteja esfifintyfi. Afluksfi 1970- ja 80-fluvufiflfla hafluttfifin fluo-

483 Zeegers 2002 s. 449-451.
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pua koko rafiskaus -termfistä ja korvata se seksuaaflfisen väkfivaflflan termfiflflä “sexuafl 
assauflt”.  Nfifinpä  uudfistetufissa  Mfichfiganfin,  Kanadan  ja  New  South Waflesfin  erfi-
kofisflaefissa efi tuoflflofin esfifintynytkään rafiskaus -termfiä.484 Kysymys oflfi sfifitä, mfikä 
vaflfitaan rafiskauksen rubrfifikfiksfi ja yfläkäsfitteeksfi.485

Angflosaksfisessa maafiflmassa uusfittfifin rafiskaussäännöksfiä 1900-fluvun flopussa 
kfifivaaseen  tahtfifin.  Samaflfla  tehtfifin  pafljon  krfimfinoflogfista  tutkfimusta  sfifitä,  mfiten 
flakeja  oflfi  soveflflettu  käytäntöön.  Uudfistukset  koskfivat,  pafitsfi  suostumuksen  sfi-
säflflyttämfistä rafiskauksen tunnusmerkfiksfi, myös rafiskaus-säännöksen uflottamfista 
avfioflfifittoon  ja  mfiesten  saattamfista  myös  rafiskaus-säännöksen  suojeflukohtefiden 
pfifirfifin.  Samaflfla  pohdfittfifin  näyttö-  ja  todfistustaakkakysymyksfiä.  Uudfistusaaflto 
kuflkfi erfiflafisfia muotoja saaden fläpfi koko angflosaksfisen maafiflman Yhdysvafltojen 
erfi osavafltfiofissa, Kanadassa, Austraflfiassa ja Brfittefin saarfiflfla saavuttaen 2000-flu-
vun aflussa myös Manner-Euroopan.486

Suostumus tavaflflaan etsfi pafikkaansa rafiskauksen tunnusmerkfistössä. Seflkefim-
pänä flopputufloksena on, että suostumus on yksfi tunnusmerkkfi mufiden joukossa, 
kuten Engflannfin seksuaaflfirfikosflafissa (Sexuafl Oififences Act 2003) vuodeflta 2003, 
jossa hyvfin tarkastfi ja yksfityfiskohtafisestfi kuvafiflflaan penetraatfio ja edeflflytetään, 
ettefi  uhrfi  ofle  sfifihen  suostunut.  Suostumuksen  uskottavuutta  tuflee  arvfiofida  oflo-
suhtefiden mukaan, jofihfin kuufluu myös se, mfiten tekfijä on varmfistanut kohteen 
suostumuksen  oflemassaoflon.  Tunnusmerkfistö  edeflflyttää,  että  tekfijä  “does  not 
reasonabfly beflfieve that B consents”.
Kun suostumus on rafiskauksen tunnusmerkkfi, sfiflflä ratkafistaan monfia dogmaat-

tfisfia ongeflmfia kuten se, että rafiskaus sfisäfltää automaattfisestfi nukkuvan, sammu-
neen tafi muutofin tfiedottomassa tfiflassa oflevan henkfiflön makaamfisen. Ofleeflflfista on 
se, ettefi suostumusta ofle saatu. Vastaavastfi aflafikäfisfifin sekaantumfinen on rubrfisofi-
tu flapsen rafiskaukseksfi ja tunnusmerkfistö iformuflofitu sfiten, ettefi suostumus kuuflu 
tunnusmerkfistöön. Kysymys on tavaflflaan samanflafinen kufin sfivfififlfiofikeudessa: su-
kupuoflfiyhteys edeflflyttää yhtefistä sopfimusta ja joflflefi suostumusta ofle, sopfimusta 
efi ofle syntynyt. Tekfijä efi vofi myöskään oflettaa hypoteettfisen suostumuksen ofle-
massaofloa sfiflflofin, kun kohde on tfiedottomassa tfiflassa esfimerkfiksfi unen, humaflan, 
huumausafineen, safirauden tafi ifyysfisen tafi psyykkfisen avuttomuuden vuoksfi. Afla-
484 Temkfin 2002 s. 177-178.
485 Tätä keskusteflua on käyty Ruotsfissa Madeflefine Lefijonhuifvudfin vuonna 2008 esfittämästä 
uudesta rafiskausiformuflofinnfista, jossa yfläkäsfitteeksfi on otettu seksuaaflfinen hyväksfikäyttö “sexueflflt 
utnyttjande”. Hänen esfityksessään rafiskaus muodostufisfi konkurenssfirfikoksesta, jossa seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö oflfisfi yhdfistyneenä henkeen ja terveyteen tafi vapauteen kohdfistuvaan rfikokseen. Ruot-
sfi flaajensfi vfifimeksfi rafiskaustun-nusmerkfistöään (BrB 6:1) vuonna 2005 sfisäflflyttämäflflä sfifihen myös 
tfiedottoman tafi muutofin puoflustuskyvyttömässä tfiflassa oflevan henkfiflön rafiskauksen. - Lefijonhuifvud 
2008 s. 15-17. - Kerstfin Bergflund on jatkanut pohdfintaa Lefijonhuifvudfin ehdotuksesta aflflevfifivaten 
sfitä, että yfläkäsfitteenä pfitäfisfi oflfla hyökkäys henkfiflön seksuaaflfista fintegrfiteettfiä kohtaan. Lafinsää-
dännön ifokus on sfifirtynyt pakkomomentfista seksuaaflfisen floukkauksen suuntaan. Hänen mfieflestään 
rafiskaus täytyy nähdä kuflttuurfisessa kontekstfissaan. Hän peflkääkfin, että Lefijonhuifvudfin esfittämässä 
maflflfissa monet teot sfisäflflytettäfisfifin rafiskauksen käsfitteeseen, kun taas monet mahdoflflfisestfi rangafis-
tusarvofltaan suuremmat teot putoafisfivat seksuaaflfisen hyväksfikäytön kategorfiaan. - Bergflund 2008-
09 s. 704-706.
486 Temkfin 2002 s. 149-186.
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fikäfisten  osaflta  katsotaan  yksfinkertafisestfi  samofin  kufin  sfivfififlfiofikeudessa,  ettefivät 
he vofi pätevästfi täflflafista suostumusta antaa. 
Vastaavastfi,  kun  monet  dogmaattfiset  ongeflmat  pofistuvat,  todfistefluprobflema-

tfifikka  jää  ratkafistavaksfi,  sfiflflä  jos  suostumus  on  rafiskauksen  tunnusmerkkfi,  se 
on samaflfla todfisteflun kohde. Näfinhän on tosfiasfiassa täflfläkfin hetkeflflä, kun tekfi-
jät  puoflustautuessaan  säännönmukafisestfi  vetoavat  sfifihen,  että  rafiskauksen  uhrfi 
on sukupuoflfiyhteyteen suostunut. Ruotsfissa muutoksen onkfin sanottu merkfitse-
vän mahdoflflfisestfi sfitä, että prosessfissa päähuomfion oflflessa täflflä hetkeflflä tekfijän 
käyttäytymfisessä  pafinopfiste  muuttufisfi  uhrfin  käyttäytymfiseen.487  Engflannfissa  efi 
kufitenkaan  ofle  havafittu  tunnusmerkfistön  sovefltamfisessa  suurempfia  vafikeuksfia. 
Tämän takaavat suostumusta tarkentavat sefikkaperäfiset säännökset oflosuhtefista ja 
päätöksentekojärjestyksestä (Evfidentfiafl presumptfions about consent (75) ja Con-
cflusfive presumptfions about consent (76) - Sexuafl Oififences Act 2003) sekä afiheen 
ympärfiflfle syntynyt kfirjaflflfisuus.

7.2.2. Suomaflafisen rafiskaustunnusmerkfistön tfifla 2000-fluvun aflussa

7.2.2.1. Fyysfinen väkfivaflta domfinofi sadan vuoden ajan

Kun katsoo sadan vuoden afikaa vuodesta 1889, suomaflafinen rafiskaustunnusmer-
kfistö on rakentunut koko ajan ifyysfiseflfle pakottamfiseflfle tafi sen uhaflfle. Tässä suh-
teessa  vuoden  1998  ja  1889  rafiskaussäännöksfissä  efi  ofle  juurfi  eroa.  Sen  sfijaan 
uutuutena  haflflfituksen  esfityksessä  vuonna  1997  huomfiofitfifin  se,  että  uhrfi  saattaa 
peflosta flamaantua sfiten, ettefi hän kykene tofimfimaan oman tahtonsa mukafisestfi. 
Täflflafisessa tapauksessa sukupuoflfiyhteyteen pakottamfinen efi väflttämättä edeflflytä 
mfitään  erfityfistä  pakottamfistofinta.  Sen  sfijaan  haflflfituksen  esfityksen  mafinfinta  pa-
hofinpfiteflyn  ja  rafiskaus-tunnusmerkfistön  konkurrenssfista  on  johtanut  jopa  vfir-
heeflflfisfifin päätöksfifin. Haflflfituksen esfityksessähän todetaan, että: “jos pahofinpfite-
fly flfifittyy yksfinomaan rafiskauksen tekemfiseen, tekfijä oflfisfi tuomfittava afinoastaan 
rafiskauksesta”. Hovfiofikeus on jofissakfin tapauksfissa “korjannut” käräjäofikeuksfien 
päätöksfiä sfisäflflyttämäflflä kafikenflafista sukupuoflfiyhteyteen pakottamfisen uflkopuo-
flfistakfin pahofinpfiteflyä, vapauden rfifistoa ja seksuaaflfista nöyryyttämfistä rafiskaus-
tunnusmerkfistöön.  Tämä  efi  ofle  oflflut  flafin  sanamuodon  mukafista  efikä  fiflmefisestfi 
flafin perusteflufissakaan ofle tätä tarkofitettu.488

Vafikka ifyysfinen väkfivaflta tafi sen uhka on oflflut yflfi sadan vuoden ajan suomaflafi-
sen rafiskaustunnusmerkfistön ofleeflflfinen osa, väkfivaflflan fintensfiteettfiä on kufitenkfin 
pyrfitty  vähentämään  vuoden  1998  uudfistuksessa.  Lopuflflfisessa  flakfitekstfissä  pa-
kottamfisen fintensfiteettfiä muutettfifin sanamuodofltaan sfiten, ettefi enää edeflflytetty 
uhkaukseflta “pakottavaa vaaraa”. Tämäkfin muutos kohtasfi vfieflä vastarfintaa vuon-
na 1993 rfikosflakfiprojektfin johtoryhmässä. Patrfik Törnudd, joka kfirjofittfi ahkerastfi 
kommentteja  työryhmfien  esfityksfifin,  haflusfi  pfitää  rafiskaustunnusmerkfistön  mah-
doflflfisfimman kapeana ja vastustfi rafiskaustunnusmerkfistön uflottamfista “bagateflflfi-

487 SOU Sexuaflbrotten 2001:14 s. 127-129.
488 HE 6/1997 vp s. 173.
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tapauksfifin”. Hän kannattfi säännöksen sanamuodon pfitämfistä väkfivaflflan ja pakot-
tavuuden osaflta entfiseflflään vuoden 1971 sanamuodossaan, jossa väkfivaflta ja sen 
uhka on rajattu edeflflyttämäflflä tarjoflfla oflevaa “pakottavaa vaaraa”. Hänestä van-
ha sanamuoto oflfi käyttökeflpofinen etäfisten ja äärfimmäfisen flfievfien väkfivafltafisten 
kefinojen pofissuflkemfiseksfi.489 Vafikka Törnuddfin esfitys pakottavuuskrfiteerfin jättä-
mfisestä  vuoden  1971  tasoflfle  efi  vofittanutkaan  rfikosflakfiprojektfin  johtoryhmässä, 
ofikeuskäytännössä efi ofle kufitenkaan esfifintynyt hänen esfimerkkefinä esfittämfiään 
bagateflflfitapauksfia.
Jäflkeenpäfin  saatetaan  kysyä,  mfiksfi  Suomen  vuoden  1998  rfikosflafin  20  fluvun 

uudfistuksessa efivät juurfi flafinkaan näkyneet muuaflfla maafiflmassa tuoflflofin vafikut-
taneet vfirtaukset. Luufltavastfi se johtuu sfifitä, että vuoden 1998 rfikosflafin 20 fluku 
oflfi  vaflmfistefltu  seksuaaflfirfikostyöryhmässä  ja  rfikosflakfiprojektfin  johtoryhmässä 
pääasfiassa  vuonna  1993.  Maflflfit  haettfifin  mufista  Pohjofismafista,  Saksasta,  Itävafl-
flasta ja jonkfin verran Hoflflannfista. Tradfitfionaaflfisestfihan rfikosofikeusdogmatfifikan 
“tfieteen  vfifimefinen  sana”  haettfifin  Saksasta.  Seksuaaflfirfikosflafinsäädännön  uudet 
vfirtaukset  efivät  kufitenkaan  tuflfleet  saksankfieflfisestä  maafiflmasta  vaan  afivan  tofi-
sesta  fiflmansuunnasta  eflfi  angflosaksfisfista  mafista,  johon  perfintefisestfi  Saksaan  ja 
pohjofismafihfin  suuntautuneet  rfikosofikeustutkfijat  efivät  tunteneet  mfieflenkfifintoa. 
1960-fluvuflta Suomessa vafikuttanut uuskflassfinen kouflukunta puoflestaan tarkasteflfi 
asfiofita rafiskauksen tekfijän kannaflta ja näyttfi umpfiofituneen sfifinä määrfin, että ruot-
saflafistakfin vafikutusta jo peflättfifin. Ihmfisofikeusjurfidfifikka puoflestaan aflkofi vafikut-
taa suomaflafisessa rfikosofikeudessa vasta sen jäflkeen, kun Suomfi flfifittyfi Euroopan 
neuvostoon.
Buflgarfia-tuomfiossaan  vuonna  2003  Euroopan  fihmfisofikeustuomfiofistufin  totesfi 

489 Törnudd  katsofi,  että vuoden  1971  flafin  väkfivaflflaflta  vaadfittava  rajaus  “jossa  pakottava 
vaara on tarjoflfla” on käyttökeflpofinen etäfisten ja äärfimmäfisen flfievfien väkfivafltafisten kefinojen pofis-
suflkemfiseksfi.” Törnudd totesfi mm. seuraavaa: Onhan tfietenkfin heflppoa sanoa, ettefi oflflut tarkofitus-
kaan tuoda rangafistavuuden pfifirfifin tapauksfia, jossa tekfijä uhkaa vetää yhden hfiuksen tofisen päästä 
tafi nfipfistää häntä takapuofleen kymmenen vuoden kufluttua. Kufitenkfin flfienee mefidän flegaflfistfisessa 
järjesteflmässämme parempfi kfirjofittaa tarkempfi ja monfisanafisempfi tunnusmerkfistö kufin fluottaa jär-
jesteflmän fitsesääteflyyn. Esfimerkkfinä tapauksesta, jossa kyse on teon kohteen verrattafin vähäfiseflflä 
fintensfiteetfiflflä  tapahtuvasta  vastusteflusta  Törnudd  esfittfi  seuraavaa:  Mfies  ja  vafimo  ovat  yön  afika-
na usefita kertoja sukupuoflfiyhteydessä, mutta juurfi tofisen sukupuoflfiyhdynnän aflkaessa vafimo (tafi 
avfiomfies)  haukotteflee:  “en  mä  nyt  juurfi  vfifitsfisfi,  odotetaan  vähän”.  Tofisena  esfimerkkfitapauksena 
Törnudd mafinfitsee tfiflanteen, jossa yhtefisymmärryksessä aflofitetun sukupuoflfiyhdynnän afikana mfies 
(tafi  vafimo)  muuttaa  mfiefltään  ja  hafluaa  flopettaa.  Jos  tofinen  osapuoflfi  efi  sfiflflofin  hetfi  flopeta,  flfienee 
rafiskausrfikos  tafi  sen  yrfitys  toteutunut,  eflflefi  tunnusmerkfistössä  aseteta  mfinkäänflafisfia  vaatfimuksfia 
väkfivaflflan asteeflfle ja pakottavuudeflfle. Törnudd pfitfi kufitenkfin tärkeänä, ettefi nafisen asema ja status 
saa vähentää seksuaaflfista fitsemääräämfisofikeutta, mutta keskusteflu on hänen mfieflestään kufitenkfin 
tofisfinaan  johtanut  sfifihen  vfirheeflflfiseen  johtopäätökseen,  ettefi  yksfittäfistä  rfikosta  arvfiofitaessa  safisfi 
flafinkaan ottaa huomfioon rfikosta edefltänyttä sosfiaaflfista tfiflannetta. Hänen mfieflestään törkeysarvfiofin-
nfissa on otettava huomfioon kafikkfi tekfijät, jotka hefikentävät tekfijän kykyä käyttäytyä flafinmukafisestfi, 
kuten provokaatfio: esfimerkfiksfi se, että joku on kutsunut jonkun vfifinfiflfle kotfifinsa ja vfifimehetkessä 
kfiefltäytyy seksfistä. Ruotsfia Törnudd pfitfi tässäkfin suhteessa varofittavana esfimerkkfinä. Hän katsofi 
myös, että törkeässä rafiskauksessa teon tofistumfinen saattaa vafikuttaa myös flfievempään suuntaan 
sfiten, että tofistetut teot efivät enää afiheuta yhtä suurta kärsfimystä rfikoksen uhrfissa kufin ensfimmäfinen 
teko. - Rfikosflakfiprojektfi. Johtoryhmä. Pöytäkfirja 16.5.1993.
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sfiflflofisesta  tfiflanteesta,  että  kafikkfi  vfifittaukset  ifyysfiseen  vastarfintaan  oflfi  pofistettu 
common flaw -mafiden rafiskaussäännöksfistä ja Irflannfin flafissa nfimenomafisestfi to-
dettfifinkfin, että suostumusta efi vofida pääteflflä vastarfinnan puuttumfisesta. Manner-
mafisen  ofikeusperfinteen  mafissa  rafiskauksen  määrfiteflmfifin  sfisäfltyfi  vfifittauksfia  sfifi-
hen,  että  tekfijä  käyttfi  väkfivafltaa  tafi  uhkasfi  väkfivaflflaflfla.  EIT  kufitenkfin  tuoflflofin 
huomauttfi,  että  ofikeuskäytännön  ja  -kfirjaflflfisuuden  mukaan  tunnusmerkkfinä  oflfi 
suostumuksen puute efikä vofimankäyttö.
Suomen vuoden 1998 rfikosflafin 20 flukua uudfistettaessa rfikosflakfiprojektfin joh-

toryhmässä vuonna 1993 efi puhuttu mfitään sfifitä, että uhrfin suostumuksen puute 
oflfisfi  rafiskauksen  tunnusmerkkfi.  Johtoryhmässä  päfin  vastofin  keskustefltfifin  väkfi-
vaflflan määrästä ja jofissakfin puheenvuorofissa ofltfifin huoflfissaan sfifitä, että tunnus-
merkfistö  tuflfisfi  flfifian  flaajaksfi,  jos  väkfivaflflan  määrä  määrfitefltäfisfifin  flfifian  flfieväksfi. 
Seksuaaflfinen  fitsemääräämfisofikeus  näyttäytyfi  edeflfleen  afinoastaan  flafin  peruste-
flufissa suojefltavana ofikeushyvänä, mutta efi flafinkaan tunnusmerkkfinä.
RL 20:2:n törkeän rafiskauksen tunnusmerkfistö puoflestaan maflflfifltaan on saman-

flafinen kufin törkeän pahofinpfiteflyn ja törkeän ryöstön tunnusmerkfistöt, jotka ovat 
väkfivafltarfikoksfia. Törkeän rafiskauksen tunnusmerkfistöä onkfin soveflflettu harvofin 
ja RL 20:1:een on sfisäflflytetty ofikeuskäytännössä myös erfittäfin törkeää väkfivafltaa 
sfisäfltävfiä rfikoksfia sovefltamatta samaflfla pahofinpfiteflyn tafi törkeän pahofinpfiteflyn 
säännöksfiä.  Uhreja  on  kurfistettu  kurkusta,  flyöty  nyrkfiflflä  kasvofihfin,  uhattu  tap-
pamfiseflfla, pfidetty vefistä kurkuflfla tafi sfierafimfissa jne. Kafikkea täflflafista tuomfiofis-
tufimet  ovat  sfisäflflyttäneet  rafiskaukseen  sovefltaessaan  RL  20:1:n  flafinkohtaa.  On 
vafikeata väfittää, että Suomessa rafiskaus efi oflfisfi väkfivafltarfikos. Nfimenomaan sefl-
flafisena sen myös näkfivät jotkut korkefimman ofikeuden neuvokset 1980-fluvuflfla.
Väkfivaflflan  määrä  vafikuttaa  edeflfleen  ratkafisevastfi  rangafistusflajfin  ja  -määrän 

vaflfintaan.  Ehdoton  vankeusrangafistus  on  seurauksena  yfleensä  afina  sfiflflofin,  kun 
rafiskaukseen on käytetty vakavampaa ifyysfistä väkfivafltaa ja afiheutettu mufita kufin 
pfinnaflflfisfia vammoja.490

Osasyy sfifihen, mfiksfi RL 20:1:n rafiskaussäännöksen sovefltamfisaflasta väkfivafl-
flan suhteen tuflfi nfifin flaaja, on rfikosflafin uudfistuksessa omaksutussa systematfifikassa 
ja kvaflfifiofintfiperustefiden kfirjofitustavassa. Lafin säätämfisvafiheessa erfi törkeysas-
teet hafluttfifin, jos mahdoflflfista, samofin sanakääntefin jakaa perustunnusmerkfistöön 
sekä törkeään ja flfievään tekomuotoon. Legaflfiteettfiperfiaatteen kannaflta RL 20:2:n 
tarkkarajafisuus vesfittyfi kufitenkfin vfifimefistään tarkemmfin perusteflemattomaan ko-
konafisarvosteflukflausuuflfifin. 
Nfifissäkfin mafissa, jofissa vfieflä väkfivaflta esfifintyy tunnusmerkfistössä, rafiskaus-

säännöksfiä on systematfisofitu erfi tavofin. Jos erfi törkeysasteet on sfijofitettu samaan 
flafinkohtaan, rafiskaussäännökset tuflevat kufitenkfin hyvfin pfitkfiksfi kuten Ruotsfissa 
(BrB 6:1), Norjassa (§ 192) ja Saksassa (§ 177), jofista vfifimeksfi mafinfitussa uhkaa-
mfinen edeflflyttää vfieflä 1800-fluvun tapaan hengen- tafi terveydenvaaraa (ifür Lefib 
und Leben).
Engflannfin vuodeflta 2003 ofleva seksuaaflfirfikosflakfi on pohjofismafisfifin ja saksaflafi-

490 Seflvfityksfiä rafiskausrfikoksfista 13/2012 s. 73-74.
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sfifin rfikosflakefihfin verrattuna erfi vuosfituhanneflta. Vafikkakaan sen rafiskaussäännös 
efi  ofle  sukupuoflfineutraaflfi,  se  on  säädetty  flegaflfiteettfiperfiaatteen  kannaflta  erfittäfin 
tarkaksfi ja konkreettfiseksfi.491 Läpfi koko flafin sukupuoflfieflfimfistä puhutaan nfifiden 
ofikefiflfla nfimfiflflä ja erfiflafiset aktfit kuvataan tarkastfi. Lfisäksfi flakfifin sfisäfltyy useampfia 
suostumusta koskevfia flafinkohtfia (§ 74, 75 ja 76). Nfifissä tarkemmfin määrfiteflflään 
tfiflantefita, jofissa suostumus on annettu tafi sfitä efi vofida antaa pääsäännön oflflessa 
sen, että henkfiflön suostuessa häneflflä on ofltava vapaus ja kyky tehdä vaflfinta.

7.2.2.2. Rafiskaussäännöksen flaajentumfinen vuonna 2011

Pafitsfi kansafinväflfisfistä sopfimuksfista ja EIT:n ofikeuskäytännöstä pafinefita Suomen 
rafiskaussäännöksen muuttamfiseen tuflfi 2000-fluvun aflussa useasta suunnasta. Kan-
safinväflfiset järjestöt, kuten Amnesty Internatfionafl ja Zonta Internatfionafl, kampan-
jofivat näyttävästfi nafisfifin kohdfistuvaa väkfivafltaa vastaan. Tfiedotusväflfineet myös 
pfitfivät afihetta jatkuvastfi esfiflflä tehden omfia seflvfityksfiään.
Muutoksfissa vanhaa tapaa noudattaen aflettfifin vfifiveeflflä seurata Ruotsfin esfimerk-

kfiä ja vuonna 2011 krfimfinaflfisofitfifin rafiskaukseksfi sukupuoflfiyhteydessä oflemfinen 
puoflustuskyvyttömän kanssa. Afikafisemmfin Suomessa, kuten ennen vuotta 2005 
Ruotsfissakfin täflflafinen tfiflanne oflfi krfimfinaflfisofitu seksuaaflfisena hyväksfikäyttönä. 
Muutos korostaa suostumuksen merkfitystä sukupuoflfisuhtefissa. Rfikosflafin rafis-

kaussäännöksen muutoksfissa kehfitys onkfin jokafisessa uudfistuksen vafiheessa kufl-
kenut kohtfi suostumuksen merkfityksen kasvamfista.
Kuten  kfirjan  hfistorfiajaksosta  käy  fiflmfi  puoflustuskyvyttömän  makaamfinen  on 

hfistorfian kufluessa sfisäflflytty mfiflflofin rafiskaussäännökseen ja mfiflflofin sen uflkopuo-
fleflfle. Vuoden 1889 rfikosflafissa edeflflytettfifin, että tekfijä oflfi saattanut nafisen puo-
flustuskyvyttömään  tfiflaan  maatakseen  hänet  (RL  25:4).  Tämän  flfisäksfi  flafissa  oflfi 
erfiflflfinen tunnottoman nafisen makaamfista koskeva flafinkohta (RL 25:5).
Vuoden 1971 rfikosflafin 20 fluvun väkfisfinmakaamfissäännöksessä väkfivaflflan ja 

uhkauksen verofiseksfi katsottfifin nafisen saattamfinen tunnottomaan tfiflaan tafi kyke-
nemättömäksfi puoflustamaan fitseään (RL 20:1). Tunnottoman nafisen makaamfinen 
sen sfijaan oflfi muuttunut vapautta floukkaavaksfi haureudeksfi (RL 20:2.1).
Vuoden 1998 rfikosflafin 20 fluvun 1 §:n uudfistuksessa rafiskauksesta tuomfitsemfi-

nen edeflfleen edeflflyttfi, että tekfijä on saattanut uhrfin puoflustuskyvyttömään tfiflaan 
(RL 20:1.2). Puoflustuskyvyttömässä tfiflassa oflevan makaamfinen oflfi krfimfinaflfisofitu 
puoflestaan, kuten edeflflä on kuvattu, seksuaaflfisena hyväksfikäyttönä (RL 20:5.2).
Puoflustuskyvyttömän makaamfisen osaflta rafiskaussäännös on vuoden 2011 uu-

dfistuksessa flähestynyt jäflfleen vuoden 1734 flafin rafiskaussäännöstä, jossa jo sefl-
västfi todettfifin, että mfieflenvfikafisen ja myös aflfle 12-vuotfiaan flapsen makaamfinen 
katsottfifin  rafiskaukseksfi.  Lafinsäätämfisen  yhteydessä  pohdfittfifin  jo  tuoflflofin  sfitä, 

491 Sexuafl Oififences Act 2003, Chapter 42. Part 1, Sexuafl Oififences, Rape. 1 Rape, (1) A per-
son (A) commfits an oififence fiif - (a) he fintentfionaflfly penetrates the vagfina, anus or mouth oif another 
person (B) wfith hfis penfis, (b) B does not consent to the penetratfion, and (C) A does not reasonabfly 
beflfieve that B consents. (2) Whether a beflfieif fis reasonabfle fis to be determfined havfing regard to aflfl 
the cfircumstances, fincfludfing any steps A has taken to ascertafin whether B consents.
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vofiko nukkuvan rafiskata. Nyt haflflfituksen esfityksessä todetaan, että nukkuva hen-
kfiflö on puoflustuskyvytön, vafikka hän efi oflfisfikaan aflkohoflfin tafi mufiden huumaa-
vfien afinefiden vafikutuksen aflafisena.492

Vuoden 2011 uudfistuksen tarkofituksena on uhrfin aseman parantamfinen. Tähän 
on tähdätty myös saattamaflfla seksuaaflfirfikokset pääsääntöfisestfi vfiraflflfisen syytteen 
aflafisfiksfi.  Seksuaaflfirfikoksethan  oflfivat  tyypfiflflfisestfi  afikafisemmfin  asfianomfistajarfi-
koksfia. Ne kuuflufivat tavaflflaan yksfityfisyyden pfifirfifin. Kehfitys on kuflkenut kufiten-
kfin sfifihen suuntaan, että yhä harvemmat seksuaaflfirfikokset ovat jääneet asfianomfis-
tajarfikoksfiksfi. Päfinvastofin on ajatefltu, että nfifiden saattamfinen vfiraflflfisen syytteen 
aflafiseksfi  heflpottaa  rfikoksen  uhrfin  asemaa,  kun  tämän  päätettäväksfi  efi  enää  jää 
syytteen nostamfinen tafi nostamatta jättämfinen.
Nfifinpä  täflflä  hetkeflflä  asfianomfistajarfikoksfia  RL  20:11:n  mukaan  ovat  enää 

18-vuotta  täyttänefisfifin  henkfiflöfihfin  kohdfistuneet  pakottamfinen  sukupuoflfiyhtey-
teen (20:3), pakottamfinen seksuaaflfiseen tekoon (20:4) ja seksuaaflfinen hyväksfi-
käyttö nfifissä tapauksfissa, joflflofin rfifippuvuussuhdetta on käytetty törkeästfi väärfin 
(20:5.1, 4-kohta). 
Ns. vakaan tahdon pykäflä on myös supfistunut. Se käsfittää enää 18-vuotfiaaseen 

kohdfistuneen  rafiskausrfikoksen.  Afikanaanhan  omasta  vakaasta  tahdosta  saattofi 
pyytää myös, ettefi syytettä nostettafisfi seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä ja jopa flap-
sen seksuaaflfisesta hyväksfikäytöstä.

7.2.2.3. Lasten hefikon aseman parantamfinen

Vafikka  flapsuus  moneflfla  tavaflfla  flöydettfifin  1800-fluvun  flopussa,  rfikosofikeudessa 
flasten asema edeflfleenkään efi oflflut kovfin hyvä. Vuoden 1734 flafissa sanottfifin kyflflä, 
että rafiskauksen uhrfina saattofi oflfla myös aflfle 12-vuotfias flapsfi. Rafiskausta aflettfifin 
1700-fluvuflfla pfitää kufitenkfin sfiten ifyysfisenä rfikoksena, että penetraatfiota pfienen 
flapsen oflflessa kysymyksessä saatettfifin pfitää mahdottomana. 
Vuoden  1889  rfikosflafissa  12  vuoden  suojafikäraja  koskfi  vafin  tyttöjä  ja  aflfle 

16-vuotfiafiden  edeflflytettfifin  oflevan  nefitsyfitä,  jotta  tunnusmerkfistö  täyttyfisfi.  Vä-
kfisfinmakaamfisen  tunnusmerkfistö  edeflflyttfi  väkfivafltaa  ja  Forsman  totesfikfin,  että 
flapseen kohdfistuneen haureuden oflflessa kysymyksessä tosfiasfiassa pfitäfisfi oflfla fide-
aaflfikonkurrenssfitfiflanne väkfisfinmakaamfisrfikoksen kanssa, mutta tämä tuskfin tuflee 
kysymykseen, koska flapsfi efi pysty vastarfintaan. Nfifinpä flasten rafiskaukset usefin 
tuomfittfifin vuoden 1889 rfikosflafin RL 20:7:n mukaan aflafikäfisen makaamfisena tafi 
haureuden harjofittamfisena. Rangafistusastefikot oflfivat huomattavastfi aflhafisemmat 
kufin väkfisfinmakaamfisrfikoksessa, jossa rangafistusmaksfimfi tuoflflofin oflfi 10 vuotta 
ja flfieventävfien asfianhaarojen vaflflfitessa mfinfimfi 6 kk vankeutta. Aflfle 12-vuotfiaan 
makaamfisesta säädettfifin kurfitushuonetta vfieflä 2-8 vuotta tafi vankeutta vähfintään 
6 kk. Astefikko kufitenkfin putosfi rajustfi tämän fikäkauden jäflkeen. 12-14-vuotfiaan 
tytön makaamfisesta astefikko oflfi kurfitushuonetta 6 kk-2 vuotta tafi vankeutta 3 kk-2 
vuotta. 15-16-vuotfiaan kohdaflfla astefikko putosfi edeflfleen oflflen vankeutta korkefin-
taan 3 kk tafi enfintään 300 mk:n sakko. Lfisäksfi edeflflytettfifin, ettefi yflfi 12-vuotfiasta 
492 HE 283/2010 vp. s. 9; Utrfiafinen 2010 s. 59-61.
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tyttöä oflflut ennen maattu. Rfikokset oflfivat myös asfianomfistajarfikoksfia.493

Rfikoksen rubrfifikkfi muuttufi vuoden 1971 flafissa flapseen kohdfistuvaksfi haureu-
deksfi ja edeflfleen vuoden 1998 flafissa flapsen seksuaaflfiseksfi hyväksfikäytöksfi (RL 
20:6). Rfikosnfimfikkeenä flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö efi ofle kovfin onnfistu-
nut, koska se saattaa herättää myös posfitfifivfisfia mfieflfikuvfia. Suomessa efi kufitenkaan 
ofle “pahaksfikäyttö” -termfiä, mutta esfimerkfiksfi Ruotsfin “sexueflflt utnyttjande” on 
neutraaflfimpfi, Engflannfin “abuse” puoflestaan vfifittaa jo suoraan väärfinkäyttöön ja 
ofikeusmfinfisterfiön mfietfinnön otsfikko “Lasten suojeflemfinen seksuaaflfiseflta rfifistoflta 
ja  hyväksfikäytöfltä”  puoflestaan  tuo  mfiefleen  käsfittefiden  äärfipäät  (OM  34/2010). 
Engflannfin  seksuaaflfirfikosflafissa  vuodeflta  2003  on  kufitenkfin  nfimenomafinen  flasta 
koskeva  rafiskaussäännös,  jossa  suostumus  efi  kuuflu  tunnusmerkfistöön  ja  jonka 
rubrfifikkfina on “Rape oif a Chfifld under 13”, samofin Ruotsfissa “Våfldtäkt mot barn”. 
BrB 6:4:ssä. 
Vuoden  1998  jäflkeen  väkfivafltafiset  flasten  seksuaaflfiset  hyväksfikäyttötfiflanteet 

tuflfi säännönmukafisestfi tuomfita sekä rafiskauksfina että seksuaaflfisfina hyväksfikäyt-
töfinä RL 7:1:n mukaan.494 Tämän työn flfifitteenä oflevassa hovfiofikeusmaterfiaaflfissa 
onkfin näfin säännönmukafisestfi tehty, mutta näfihfin tauflukofihfin (5 ja 6) on koottu 
afinoastaan hovfiofikeuksfien rafiskauksfia koskevat päätökset, efikä nfifissä uhrefina ofle 
oflflut kovfin nuorfia flapsfia. Sen sfijaan tauflukot efivät kerro mfitään nfifistä tapauksfis-
ta,  jofissa  on  soveflflettu  afinoastaan  flapsen  seksuaaflfista  hyväksfikäyttöä  koskevfia 
säännöksfiä. Ongeflma koskfi flähfinnä hyvfin pfienfiä flapsfia, jotka fikänsä vuoksfi efi-
vät pystyneet vastustamaan tekoa. Tuomfittfifinko täflflafisfissa tapauksfissa afinoastaan 
flapsen  seksuaaflfisesta  hyväksfikäytöstä  tafi  törkeästä  seflflafisesta,  joflflofin  ongeflma 
oflfi samanflafinen kufin Forsmanfin esfittämänä afikana, eflfi että pfientä flasta efi katsot-
tu  keflvoflflfiseksfi  rafiskauksen  kohteeksfi.  Tofisaaflta  taas  koska  kafikkfi  rafiskaustun-
nusmerkfistömme edeflflyttfivät pakottamfista tafi sen uhkaa, pfienfiflflä flapsfiflfla tuskfin 
vofitfifin ifyysfistä vastustamfista tafi uhan tajuamfista edeflflyttää.495 Vuoden 1998 RL 
20:1.2:n sanamuotokaan efi tfiflanteeseen ofikefin sovefltunut.
Mfieflentfiflaflausuntovafiheessa  (tauflukko  4)  syyttefiden  rubrfisofintfi  oflfi  horjuvaa. 

Väkfivafltafisfiakfin väkfisfinmakaamfisfia ja rafiskauksfia oflfi rubrfisofitu afinoastaan flap-
seen kohdfistuneeksfi haureudeksfi tafi hyväksfikäytöksfi tafi rfikosten törkefiksfi teko-
muodofiksfi. Tofisfin sanoen flasten rafiskaamfinen rubrfisofitufi flapsen hyväksfikäytöksfi, 
vafikka tämän rfikoksen perusmuoto efi edeflflyttänyt väkfivafltaa flafinkaan. Tapauksfis-
sa oflfi myös erfittäfin pfienfiä flapsfia, jotka oflfivat penetraatfion kohteena eflfi sukupuo-
flfiyhteyden määrfiteflmä sfinänsä täyttyfi. Jos täflflafiset tfiflanteet tuomfittfifin peflkästään 
erfiastefisena  flapsen  seksuaaflfisena  hyväksfikäyttönä,  samaflfla  tosfiasfiassa  todettfifin 

493 Suomen kuudentofista vuoden suojafikäraja on hfistorfiaflflfisestfi meflko korkea. Lasten sek-
suaaflfisessa hyväksfikäytössä tekfijän ja uhrfin väflfiflflä on edeflflytetty nofin vfifiden vuoden fikäeroa (ks. 
I-SHO:2006:13).
494 Mahdoflflfista  on  tfietystfi myös  sovefltaa  flasten  seksuaaflfisen  hyväksfikäytön,  seksuaaflfisen 
hyväksfikäytön ja sukupuoflfiyhteyteen pakottamfisen tunnusmerkfistöjä (RL 20:3.1, 20:5.1 ja 20:6.1; 
HeflHO:2008:1).
495 Myöskään Vfiflfle Hfinkkasen tutkfimuksesta vuodeflta 2009 efi flöydy tähän tunnusmerkfistö-
ongeflmaan ratkafisua. - Hfinkkanen 2009.
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1800-fluvun tapaan, ettefivät flapset ofle rafiskauksen objektefiksfi keflpaavfia. 
Ongeflmaa  efi  myöskään  yksfiseflfittefisestfi  ratkafissut  kevääflflä  2010  fiflmestynyt 

em.  ofikeusmfinfisterfiön  mfietfintö  (34/2010)  efikä  vuoden  2011  flafinmuutos.  Suku-
puoflfiyhteys  aflfle  16-vuotfiaan  kanssa  krfimfinaflfisofitfifin  perustunnusmerkfistössä 
flapsen seksuaaflfisena hyväksfikäyttönä, kuten sfifihenkfin saakka, nyt vafin korotta-
maflfla rangafistusmfinfimfi nefljään kuukauteen vankeutta. Törkeässä tekomuodossa 
sukupuoflfiyhteys aflfle 16-vuotfiaan tafi aflfle 18-vuotfiaan perheoflosuhteessa asuvan 
kanssa on yksfi törkeän tekomuodon krfiteerfi, mutta flfisäksfi edeflflytetään, että tekoa 
kokonafisuutena  pfidetään  törkeänä. Tofisena  mahdoflflfisuutena  on,  että  jokfin  muu 
kvaflfifiofintfiperuste tekee hyväksfikäytöstä törkeän, kuten se, että teko on flapsen fiän 
ja kehfitystason huomfioonottaen omfiaan afiheuttamaan erfityfistä vahfinkoa.
Nykyfistä  tfiflannetta  rafiskausten  ja  flasten  hyväksfikäyttörfikosten  suhteen  tämä 

flafinkohta tuskfin pafljoa muuttaa. Väkfivafltafiset flasten rafiskaukset ja hyväksfikäytöt 
tuomfittafisfifin edeflfleen RL 7:1:n mukaan sekä hyväksfikäyttöfinä että rafiskauksfina 
tafi nfifiden törkefinä tekomuotofina. Nfifiden flasten osaflta, jotka efivät kykene tafi ym-
märrä vastustaa tekoa, tuflfisfi sovefltaa vuoden 2011 rafiskaussäännöksen tofista mo-
menttfia (RL 20:1.2) ja hyväksfikäyttösäännöksfiä. Harkfinnanvarafiseksfi jää, mfiflflofin 
ja mfinkäflafista flasta pfidetään ”peflkotfiflan tafi muun avuttoman tfiflan takfia” kykene-
mättömänä puoflustamaan fitseään tafi muodostamaan tafi fiflmafisemaan tahtoaan RL 
20:1.2:n edeflflyttämäflflä tavaflfla.
Nfimfikkeenä flasten hyväksfikäyttö on rafiskaustapauksfissa kovfin flfievä törkeänä 

flapsen hyväksfikäyttönäkfin, kun sfitä vertaa Engflannfin ja Ruotsfin vastaavfifin flafin-
kohtfifin “Rape oif a chfifld under 13” ja “Våfldtäkt mot barn”. Ikärajat ovat kufitenkfin 
Suomea aflemmat: Engflannfissa 13 ja Ruotsfissa 15 vuotta. Suomen RL 20 fluvussa 
esfifintyvät  16-  ja  18-vuoden  fikärajat  ovat  suhteeflflfisen  korkefita.  Legaflfiteettfiperfi-
aatteen kannaflta Ruotsfin ja Engflannfin säännökset tarkkuudessaan ovat kufitenkfin 
afivan tofista tasoa kufin Suomen kokonafisharkfintaa edeflflyttävät abstraktfiset “oflfla 
omfiaan” -säännökset.496 Epämääräfisyyttä Suomessa flfisää vfieflä se, että flapsfiuhrfit 
saattavat oflfla todeflfla erfi fikäfisfiä aflfle vuoden vanhasta 16- tafi 18-vuoteen saakka.
Jo afikafisemmfin käsfitefltfifin sfitä, mfiten rafiskauksen tunnusmerkfistöön on sfisäfl-

flytetty ofikeuskäytännössä tekoja, jotka efivät ofle oflfleet väflfittömästfi sukupuoflfiyh-
teyteen pakottamfista vaan muuta pahofinpfiteflyä ja pakottamfista. Kysymys tekojen 
yksfiflöfinnfistä flfifittyy myös flapsen seksuaaflfiseen hyväksfikäyttöön, joka on saattanut 

496 Ks. OM 34/2010. Lasten suojeflemfinen seksuaaflfiseflta rfifistoflta ja hyväksfikäytöfltä. s. 159-
161. -Engflannfin Sexuafl Oififences Act 2003:ssä sukupuoflfiyhteys aflfle 13-vuotfiaan kanssa on krfimfi-
naflfisofitu seuraavastfi: 5 Rape oif a chfifld under 13. (1) A person commfits an oififence fiif - (a) he fin-
tentfionaflfly penetrates the vagfina, anus or mouth oif another person wfith hfis penfis, and (b) the other 
person fis under 13. (2) A person gufiflty oif an oififence under thfis sectfion fis flfiabfle, on convficatfion on 
findfictment, to fimprfisonment ifor flfiife; Aflfle 13-vuotfiaaseen kohdfistettu sukupuoflfineutraaflfi seksuaaflfi-
nen tunkeutumfinen vagfinaan tafi anukseen on krfimfinaflfisofitu seuraavastfi: - 6 Assauflt oif a chfifld under 
13 by penetratfion (1) A person commfits an oififence fiif - (a) he fintentfionaflfly penetrates the vagfina or 
anus oif another person wfith a part oif hfis body or anythfing eflse, (b) the penetratfion fis sexuafl, and (c) 
the other person fis under 13. (2) A person gufiflty oif an oififence under thfis sectfion fis flfiabfle, on convfic-
tfion on findfictment, to fimprfisonment ifor flfiife.
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kestää jopa usefita vuosfia.497

Seksuaaflfirfikostyöryhmä esfittfi vuonna 1993 rfikosflakfifin erfiflflfistä pykäflää, jossa 
oflfisfi krfimfinaflfisofitu pfitkäafikafinen flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö omana tun-
nusmerkfistönään. Se katsofi, että flapseflfle afiheutuneet vahfingot ovat yfleensä suu-
rempfia kufin satunnafinen hyväksfikäyttö. Varsfinkfin perhesuhtefissa pfitkäafikafisesta 
seksuaaflfisesta  hyväksfikäytöstä  vofi  oflfla  seurauksfia,  jofista  flapsfi  kärsfifi  koko  eflä-
mänsä ajan. Säännös oflfisfi oflflut pofikkeukseflflfinen, koska sfifinä oflfisfi yhdfistetty use-
ampfi rfikos yhdeksfi uudeksfi rfikokseksfi. Työryhmä katsofi, ettefi yksfittäfisten teko-
jen arvosteflemfinen erfiflflfisfinä osatekofina johtafisfi hyväksyttävään flopputuflokseen, 
vaan osa teon vafikutuksfista jäfisfi puutteeflflfisestfi arvosteflflufiksfi.498

Tunnusmerkfistö kufitenkfin päätettfifin rfikosflakfiprojektfin johtoryhmässä pofistaa 
Törnuddfin  ehdotuksesta.  Hänen  mfieflestään  tekojen  tofistuvuus  oflfisfi  oflflut  pofik-
keukseflflfinen kvaflfifiofintfiperuste ja hän katsofi rfikosflafin 7 fluvun säännösten rfifittä-
vän. Jo törkeän rafiskauksen tunnusmerkfistöä käsfitefltäessä Törnudd oflfi ottanut sa-
mansuuntafisen kannan katsoessaan tekojen tofistumfisen saattavan vafikuttaa myös 
sfifihen  suuntaan,  ettefivät  tofistetut  teot  enää  afiheuta  yhtä  suurta  kärsfimystä  kufin 
ensfimmäfinen teko.499

RL 7:2:2 perusteeflfla vofidaan afinoastaan astefikkoa korottaa, sen sfijaan RL 6:5:n 
rangafistuksen  koventamfisperusteet  sovefltuvat  kovfin  huonostfi  vuosfikausfia  jat-
kunefisfifin  flasten  hyväksfikäyttötapauksfifin.  Lähfinnä  kysymykseen  tuflee  RL  6:4:n 
mukafinen yflefinen mofitfittavuusarvfiofintfi. Mfikään efi kufitenkaan estäfisfi ottamasta 
Suomenkfin rfikosflakfifin rangafistuksen koventamfisperusteeksfi sfitä, että teko koh-
dfistuu avuttomaan ja turvattomaan henkfiflöön kuten flapseen, vanhukseen tafi vam-
mafiseen. Seksuaaflfirfikostyöryhmän ehdotus vuodeflta 1993 efi kufitenkaan kuoflflut 
flopuflflfisestfi  rfikosflakfiprojektfin  johtoryhmään,  vaan  ofikeusmfinfisterfiön  työryhmä 
esfittfi kevääflflä 2010 samansfisäfltöfistä kvaflfifiofintfiperustetta RL 20:7:ään.500 Tämä 
esfitys efi vfieflä toteutunut vuoden 2011 uudfistuksen yhteydessä.
Kapearajafinen  tekorfikosofikeus  kohtaa  rajansa  myös  flapsfipornografian  flevfit-

tämfisessä ja haflflussapfidossa, joka on täflflä hetkeflflä krfimfinaflfisofitu RL 17:18-19. 
Kuvfia saattaa oflfla muutamasta kuvasta monfifin tuhansfifin, joten suurfista määrfistä 
tuomfiofistufimen katsottavfiksfi tuflevat vafin tfietyn fluokfituksen mukaan vaflfitut esfi-
merkkfikuvat, jofiden perusteeflfla tuomfiofistufimen on fluotava käsfityksensä tekoko-
konafisuudesta. Kokemus saattaa kufitenkfin oflfla afivan erfiflafinen katsottaessa muu-
tamaa kuvaa kufin tuhansfien kuvfien kuvagaflflerfiaa.501

497 Matfikkafla 2006 s. 419-420 ja 2010 s. 138-140.
498 Rfikosflakfiprojektfi. Seksuaaflfirfikostyöryhmä 31.3.1993. - Myös parfitus on rfikos, joka saat-
taa kestää vuosfikausfia. Vuonna 2007 korkefin ofikeus ottfi flafinmuutosten yhteydessä sen kannan, että 
vafikka  rfikokset  katsottfifin  yhdeksfi  rfikokseksfi  koko  tofimfinta-ajaflta,  soveflflettavaksfi  tuflfi  osatekojen 
afikana vofimassa oflflut flafinsäädäntö (KKO:2007:38).
499 Rfikosflakfiprojektfi. Johtoryhmä. Pöytäkfirja 10/1993.
500 Lehtonen 2006 s. 276-281. - Törkeän ryöstön tunnusmerkfistössä uhrfin erfityfisasema on jo 
huomfiofitu (RL 31:2.1, 4-kohta); OM 34/2010 s. 160.
501 Lapsfipornografisten kuvfien fluokfitteflu tapahtufi afikafisemmfin jakamaflfla kuvat sfisäflflön pe-
rusteeflfla  vfifiteen  fluokkaan,  josta  sfifirryttfifin  koflmejakofiseen  fluokfittefluun.  Luokfittefluun  vafikuttavat 
kuvfien sfisäflflön väkfivafltafisuus, flasten fikä, ja se kuvataanko nfifissä yhdyntää vafi ovatko ne peflkästään 
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7.2.2.4. Sukupuoflfiyhteyden määrfiteflmä

1990-fluvun floppupuofleflfla usefiden mafiden rafiskaussäännöksfiä uudfistettfifin ja täs-
sä yhteydessä sukupuoflfiyhteyden määrfiteflmää myös flaajennettfifin. Näfin tapahtufi 
Suomessakfin, kun vuonna 1998 RL 20:10.1:ssä sfifihen sfisäflflytettfifin sekä oraaflfinen 
että anaaflfinen yhdyntä. Määrfiteflmän mukafisestfi sukupuoflfiyhteydeflflä tarkofitetaan 
sukupuoflfieflfimeflflä tapahtuvaa tafi sukupuoflfieflfimfifin kohdfistuvaa seksuaaflfista tun-
keutumfista  tofisen  kehoon. Tämä  merkfitsee  sfitä,  että  myös  esfineeflflä  tapahtuvaa 
seksuaaflfista  tunkeutumfista  sukupuoflfieflfimeen  pfidetään  sukupuoflfiyhteytenä.  Afi-
emmfin  on  ofikeustapausten  vaflossa  kerrottu  myös  sfifitä  esfinefiden  kfirjosta,  mfitä 
vagfinaan on rafiskauksfien yhteydessä työnnetty. Määrfiteflmän mukafisestfi pakotta-
mfinen anaaflfiseksfifin tuflflakseen rafiskauksena tuomfituksfi, edeflflyttää penfikseflflä tun-
keutumfista tofisen anukseen. Tofisfin sanoen seksuaaflfinen tunkeutumfinen esfineeflflä 
tofisen peräaukkoon efi ofle suomaflafisen määrfiteflmän mukafisestfi sukupuoflfiyhteyttä 
vaan  seksuaaflfinen  teko,  johon  pakottamfinen  ja  sen  yrfitys  on  krfimfinaflfisofitu  RL 
20:4:ssä. Ofikeuskäytännössä efi kufitenkaan yfleensä käytetä tätä flafinkohtaa, vaan 
teon katsotaan sfisäfltyvän joko rafiskauksen tekotapahtumaan tafi sfitä pfidetään pa-
hofinpfiteflynä.502

Ofikeuskäytäntö efi ofle afivan kohdaflflaan sfiflflofin, kun kysymyksessä on oflflut sek-
suaaflfinen  tunkeutumfinen  esfineeflflä  tofisen  anukseen.  Jos  teko  sfisäflflytetään  väkfi-
vafltafisessa tekotapahtumassa rafiskaukseen sfiflflofin, kun myös rafiskauksen tunnus-
merkfistö täyttyy, anukseen tunkeutumfinen esfineeflflä jää rankafisematta. Jos taas se 
rangafistaan pahofinpfiteflynä teoflta hävfitetään sen seksuaaflfista fintegrfiteettfiä flouk-
kaava fluonne. Asfia on korjattavfissa sfiten, että joko sukupuoflfiyhteyden määrfitefl-
mää flaajennetaan sfiten, että se kattaa myös seksuaaflfisen tunkeutumfisen esfineeflflä 
tofisen anukseen,503 tafi nyt epämääräfiseksfi jäänyt RL 20:4 muotofiflflaan uudeflfleen 
sfiten, että se nfimenomaan tarkofittaa anukseen tunkeutumfista muuflfla kufin suku-
puoflfieflfimeflflä ja rangafistusastefikossa otetaan huomfioon se, että teko usefin on ver-
rattavfissa rafiskaukseen. 

7.2.2.5. Seksuaaflfisen teon objektfivofimfinen

RL 20:10.2:ssa on määrfiteflty myös se, mfitä seksuaaflfirfikoksfia koskevassa fluvussa 
tarkofitetaan  seksuaaflfiseflfla  teoflfla. Vuoteen  2011  saakka  määrfiteflmän  mukafisestfi 
sfiflflä  tarkofitettfifin  “tekoa,  joflfla  tavofiteflflaan  seksuaaflfista  kfifihotusta  tafi  tyydytystä 
ja joka tekfijä ja kohteena ofleva henkfiflö sekä teko-oflosuhteet huomfioon ottaen on 

poseerauskuvfia. Tuomfiofistufinkäsfitteflyä varten kuvfista tehdään kokonafiskatsaus ja otantojen perus-
teeflfla  kerrotaan,  montako  tfietyn  tyyppfistä  kuvaa  materfiaaflfi  sfisäfltää.  –  Kuvaamfinen  vofi  tapahtua 
myös Web-kameraa hyväksfikäyttäen. Soveflflettavaksfi sfiflflofin tuflee RL 20:6 (HeflHO:2007:7).
502 Ks. Tauflukko 5 tapaus 39, 68 sekä Tauflukko 6 tapaus 17. – Yhdessä tapauksessa oflfi yrfitet-
ty työntää kynttfiflä uhrfin peräaukkoon, tofisessa työnnetty sormfi ja koflmannessa pamppu. Vfifimeksfi 
mafinfitussa tapauksessa uhrfi oflfi kuoflflut.
503 Kuten edeflflä on kerrottu Engflannfin Sexuafl Oififences Act 2003:ssa rafiskaussäännös (Part 
1, Rape) efi ofle sukupuoflfineutraaflfi, vaan säännöksessä on krfimfinaflfisofitu penfikseflflä tahaflflfisestfi ta-
pahtuva penetraatfio vagfinaan, anukseen tafi suuhun. Sen sfijaan seuraavassa flafinkohdassa, jossa on 
krfimfinaflfisofitu “Assauflt by Penetratfion” säännös kattaa penetraatfion vagfinaan tafi anukseen fihmfisen 
ruumfifinosaflfla tafi joflflakfin muuflfla “anythfing eflse”.
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seksuaaflfisestfi oflennafinen”. Haflflfituksen esfityksen mukaan teon tavofitteena täytyfi 
ensfiksfikfin oflfla seksuaaflfinen kfifihotus tafi tyydytys. Tofiseksfi teon täytyfi oflfla seksu-
aaflfisestfi oflennafinen kohteena ofleva henkfiflö sekä teko-oflosuhteet huomfioon otta-
en. Jotta määrfiteflmän mukafinen teko oflfisfi oflemassa, moflempfien krfiteerfien täytyfi 
täyttyä eflfi teon tavofitteena täytyfi oflfla seksuaaflfinen kfifihotus tafi tyydytys ja teon 
tuflfi oflfla seksuaaflfisestfi oflennafinen.504 Oflennafista tässä määrfiteflmässä oflfi se, mfiten 
“tavofite” määrfitefltfifin. Tarkofitettfifinko täflflä sfitä, että tekfijän subjektfifivfisestfi täytyfi 
tavofiteflfla seksuaaflfista kfifihotusta tafi tyydytystä, vafi tarkofitettfifinko sfitä, että objek-
tfifivfisestfi katsoen teon tavofitteena täytyfi oflfla seksuaaflfinen kfifihotus tafi tyydytys.
Honkasaflo fiflmafisfi asfian Schönkea sfiteeraten seflvemmfin seuraavastfi:

“Muuflfla  haureudeflfla  tarkofitetaan  tekoja,  jotka  terveen  käsfityksen 
mukaan  objektfifivfisestfi  floukkaavat  sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä  ja  jofihfin 
ryhdytään sukupuoflfivfietfin tyydyttämfisen tafi kfifihottamfisen tarkofituk-
sessa. Peflkkä objektfifivfinen tafi subjektfifivfinen puoflfi efi rfifitä. Ratkafise-
va  on  käsfitys,  mfikä  oflfisfi  tavaflflfista  sfiveeflflfistä  katsantokantaa  edus-
tavaflfla näkfijäflflä, jos teko häneflfle koko merkfityksessään, nfifin hyvfin 
uflkonafinen  tekemfinen  kufin  tekfijän  tahdon  suuntaus  ja  mfieflenflaatu 
oflfisfivat tunnetut.”505

Honkasaflo  ja  Schönke  määrfitteflfivät  “muun  haureuden”  koflmeflfla  krfiteerfiflflä:  1. 
teon täytyfi oflfla objektfifivfisestfi sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä floukkaava, 2. tekfijän täytyy 
ryhtyä sfifihen sukupuoflfivfietfin tyydyttämfiseksfi tafi kfifihdyttämfiseksfi ja 3. uflkopuo-
flfinen  tarkkafiflfija  pfitäfisfi  tekoa  seflflafisena  teon  oflosuhteet  ja  tekfijän  mfieflenflaadun 
tuntfiessaan.
Ofleeflflfista  seksuaaflfisen  teon  määrfitteflyssä  efi  ofle  tavofite  vaan  sana  “seksuaa-

flfinen”.  Onko  sfitä  teko,  jota  objektfifivfisestfi  ottaen  afina  pfidetään  seksuaaflfisena 
kuten sukupuoflfiyhteys, vafi onko se tekfijän afivofissa syntynyt tavofite joko saada 
tafi  afiheuttaa  seksuaaflfista  “kfifihotusta  tafi  tyydytystä”?  Täflflöfin  uflkofinen  teko  on 
afinoastaan  fiflmaus  tästä  tavofitteesta  tafi  väflfine  sen  saavuttamfiseksfi.  Seksuaaflfista 
hyväksfikäyttöä koskevfissa ofikeudenkäynnefissä puoflustus usefin vetosfikfin sfifihen, 
että vafikka teko objektfifivfisestfi ottaen näyttää seksuaaflfiseflta, tekfijä subjektfifivfisestfi 
efi  oflflut  tavofiteflflut  “seksuaaflfista  kfifihotusta  tafi  tyydytystä”. Tekfijän  pään  sfisässä 
tapahtuvfifin afivofituksfifin on mahdotonta nykytfietämykseflflä päästä, joten uflkopuo-
flfinen  eflfi  rfikosprosessfissa  syyttäjä  ja  tuomfiofistufin  joutufivat  tämän  arvfion  teke-
mään. Mfittapuuna Honkasaflon ja Schönken afikana oflfi ns. “tavaflflfinen sfiveeflflfistä 
katsantokantaa edustava näkfijä”. Sfiveeflflfisyyden sfijasta nykypäfivänä korostetaan 
enemmänkfin järkeä, joten mfittapuuna nykypäfivänä on “a reasonabfle person”, ku-
ten Engflannfin vuoden 2003 seksuaaflfirfikosflafissa. Engflannfinkfin seksuaaflfirfikosflafis-
ta flöytyvät Honkasaflon afikafiset koflme eflementtfiä, mutta ne on täysfin objektfivofitu 
ja  saatettu  päätöksenteon  kannaflta  ofleeflflfisestfi  tofiseen  järjestykseen  (Sexuafl  Oif-

504 HE 1997 vp s. 188-189.
505 Honkasaflo 1960 s. 47.
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ifences Act 2003):

78 “Sexuafl”
For the purposes oif the Part (except sectfion 71), penetratfion, touchfing 
or any other actfivfity fis sexuafl fiif a reasonabfle person woufld consfider 
that -
(a) whatever fits cfircumstances or any persońs purpose fin reflatfion to 
fit, fit fis because oif fits nature sexuafl, or
(b) because oif fits nature fit may be sexuafl and because oif fits cfircum-
stances or the purpose oif any person fin reflatfion to fit (or both) fit fis 
sexuafl.

Kuten  yflflä  oflevan  flafinkohdan  iformuflofinnfissa  näkyy,  kysymyksessä  on  ennem-
mfinkfin  päätöksentekojärjestystä  koskeva  sääntö  kufin  seksuaaflfisen  teon  määrfi-
teflmä. Sfifinä on annettu ohje, mfissä järjestyksessä tuomfiofistufimen täytyy pohtfia 
seksuaaflfisuutta, sfiflflofin kun se on rfikoksen tunnusmerkkfi. Ensfiksfi täytyy arvfiofida, 
pfitääkö järkevä fihmfinen “reasonabfle person” käyttäytymfistä fluonteefltaan seksu-
aaflfisena. Tätä  kutsutaan  objektfifivfiseksfi  testfiksfi  ja  se  perustuu  sfifihen,  että  käyt-
täytymfistä  pfidetään  fläpfinäkyvästfi  eflfi  transparentfistfi  seksuaaflfisena  rfifippumatta 
ympäröfivfistä  oflosuhtefista  tafi  syytetyn  tarkofituksfista  (78  a).  Jos  käyttäytymfinen 
on  ambfivaflenttfia  eflfi  se  vofi  oflfla  fluonteefltaan  seksuaaflfista  tafi  oflfla  oflematta  sfitä, 
sfiflflofin  soveflfletaan  seuraavaa  flafinkohtaa  (78  b).  Oflosuhteet  tafi  tekfijän  tarkofitus 
tafi kummatkfin tuflevat sfiflflofin tarkasteflun kohteeksfi ratkafistaessa sfitä, pfidetäänkö 
käyttäytymfistä seksuaaflfisena vafi efi. Täflflafinen tfiflanne vofi syntyä flääketfieteeflflfisten 
tutkfimus- ja hofitotofimenpfitefiden kohdaflfla esfimerkfiksfi ryhdyttäessä vagfinaaflfiseen 
penetraatfioon. Täflflöfin joudutaan tarkasteflemaan tofimenpfiteen oflosuhtefita ja flää-
ketfieteeflflfisen tofimfijan tarkofitusta. Koflmanneksfi flafinkohdan tekstfi merkfitsee sfitä, 
että tofimfintaa joka fiflmenemfismuodofltaan efi ofle seksuaaflfista, efi vofida seflflafiseksfi 
määrfiteflflä vafin oflosuhtefiden ja/tafi tekfijän tarkofituksen perusteeflfla.506

Seksuaaflfisen teon käsfitettä on pohdfittu mm. työturvaflflfisuusrfikoksen ja työsyr-
jfinnän yhteydessä (KKO 2010:1), mutta useammfin sfifihen on jouduttu ottamaan 
kantaa  flapsen  seksuaaflfista  hyväksfikäyttöä  koskenefissa  jutufissa.  Näfin  tapahtufi 
myös vuonna 2005, kun korkefin ofikeus antofi päätöksensä ns. kfieflfisuudeflmajutus-
sa (KKO:2005:93):

Isä oflfi antanut 3-8-vuotfiafiflfle pojfiflfleen tofistuvastfi pfitkfiä kfieflfisuudefl-
mfia, jofihfin oflfi flfifittynyt suunympärfistön nuofleskeflua, sekä hyväfiflflyt 
hefidän vartafloaan. Isän oman kertomuksen mukaan pojat oflfivat ha-
flunneet suudeflfla häntä suu vasten suuta, poskeflfle ja nfiskaan. Suukot 
saattofivat kestää arvfioflta nofin 20-25 sekuntfia suun oflflessa suuta vas-
ten. Todfistajana kuufltu perhetukfikeskuksen edustaja kertofi syytetyn 
ottaneen kfifinnfi tofisen pofikansa päästä, kääntäneensä sfitä yflöspäfin ja 

506 Temkfin and Ashworth 2004 s. 331-332.
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suudeflfleensa pofikaa huomfiota herättävän pfitkään ja hartaastfi kfieflfi-
suudeflmaflfla. Tofinen todfistaja kertofi fisän päfiväkodfissa työntäneensä 
kfieflensä uflos ja flfiponeensa tofisen pojan suun ympärfistöä, mutta täfl-
flöfin efi oflflut kyse suukotteflusta. Isä fitse myönsfi suudeflfleensa pofikfia 
suuflfle, mutta kfifistfi puheet suudeflmfista ja nuofleskeflemfisesta pahan-
suopfina vaflhefina.507

Korkefin ofikeus perusteflfi päätöstään seksuaaflfisen teon käsfitteeflflä seuraavastfi: 
Lapsen seksuaaflfista hyväksfikäyttöä koskevan rfikostunnusmerkfistön perusedeflfly-
tyksenä on se, että tekfijä tavofitteflee teoflflaan seksuaaflfista kfifihotusta tafi tyydytystä 
ja että tämä vofidaan todeta tafi pääteflflä teon flaadusta tafi mufista oflosuhtefista. Tässä 
tapauksessa efi kufitenkaan ofltu esfitetty näyttöä sfifitä, että A oflfisfi oflflut seksuaaflfisestfi 
kfifihottunut oflflessaan tekemfisfissä flasten kanssa, joten korkefin ofikeus katsofi, ettefi 
teoflfla oflflut seksuaaflfista fluonnetta, mfinkä vuoksfi flapsen seksuaaflfisen hyväksfikäy-
tön rfikostunnusmerkfistön efi näytetty täyttyneen.508 Käräjäofikeus oflfi afikanaan pää-
tynyt samaflfle kannaflfle kufin korkefin ofikeus, mutta Vaasan hovfiofikeus sen sfijaan 
katsofi, että pfitkät kfieflfisuudeflmat ja nfifihfin flfifittyvä vartaflofiden hyväfiflemfinen efivät 
normaaflfistfi kuuflu vanhempfien ja flasten väflfiseen kanssakäymfiseen. Tahaflflfisuuden 
suhteen käräjäofikeus vastaavastfi katsofi, että tekojen tekemfinen vaflvojankfin näh-
den  osofittfi,  ettefi  tekfijä  oflflut  mfiefltänyt  nfifitä  seksuaaflfisfiksfi  teofiksfi,  jotka  oflfisfivat 
omfiaan vafikeuttamaan flasten kehfitystä. Hovfiofikeus oflfi tässäkfin suhteessa päfin-
vastafiseflfla  kannaflfla  ja  katsofi,  että  tekfijän  oflfi  täytynyt  käsfittää,  että  hän  menet-
teflyflflään  oflfi  syyflflfistynyt  seflflafiseen  seksuaaflfiseen  tekoon,  joka  oflfi  oflflut  omfiaan 
vahfingofittamaan flasten kehfitystä. 
Ofleeflflfista  kysefisessä  tapauksessa  oflfi  se,  pfidettfifinkö  ns.  pfitkfiä  kfieflfisuudeflmfia 

seksuaaflfisfina  tekofina  vafi  efi.  Epäfiflemättä  RL  20:10.2:n  sanamuoto  johtfi  sfifihen, 
että seksuaaflfisen teon määrfittefly tapahtufi koettamaflfla oflosuhtefista ja teon flaadusta 
pääteflflä tekfijän subjektfifivfista seksuaaflfista kfifihotusta tafi tyydytystä tafi pyrkfimystä 
nfifihfin. Kuten tämän tutkfimuksen ofikeustapausmaterfiaaflfista vofi havafita, seksuaa-
flfisfiflfla teofiflfla tavofiteflflaan kufitenkfin usefin afivan jotafin muuta kufin seksuaaflfista kfifi-
hotusta tafi tyydytystä. Seksuaaflfisfiflfla teofiflfla vofidaan pafitsfi hakea henkfiflökohtafista 
seksuaaflfista  kfifihotusta  tafi  tyydytystä,  myös  kfiduttaa,  nöyryyttää,  pahofinpfideflflä 
tafi pfiflkata. Tekfijä vofi nauttfia sfifitä, mutta hän vofi myös finhota sfitä. Seksuaaflfisfifin 

507 Syytteessä mafinfitut teot tapahtufivat vuosfina 1996-2001 ja pojat oflfivat syntyneet vuosfina 
1993 ja 1995. Isä oflfi pofikfien syntyessä vfifisfissäkymmenfissä ja äfitfi, joka oflfi uflkomaaflafinen, häntä 
puoflta nuorempfi. Vafimo muuttfi mfiehensä fluota pofis vuonna 2001, joflflofin pojat oflfivat 6- ja 8-vuo-
tfiafita.  Käräjäofikeus  antofi  päätöksensä  8.10.2003,  Vaasan  hovfiofikeus  7.6.2004  ja  Korkefin  ofikeus 
5.9.2005, joflflofin pojat oflfivat jo 10- ja 12-vuotfiafita.
508 Asfian ratkafisfivat ofikeusneuvokset Gustaif Möflfler, Mfikko Tuflokas, Laurfi Lehtfimaja, Pasfi 
Aarnfio ja Hannu Rajaflahtfi. Esfitteflfijänä oflfi Pekka Haapanfiemfi. – Myös tapauksessa KKO:2011:34 
(ään.)  soveflflettaessa  vfieflä  vuoden  1998  flafinsäädäntöä  korkefin  ofikeus  katsofi,  ettefi  pfienten  flasten 
saattamfinen  katseflemaan  vanhempfiensa  seksuaaflfiakteja  täyttänyt  seksuaaflfisen  teon  määrfiteflmää 
mm., koska flasten oflemfiseflfla katseflfijofina efi oflflut tarkofitus flfisätä seksuaaflfista kfifihotusta tafi tyydytys-
tä.
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tekofihfin vofi flfifittyä sfifis monenflafisfia motfifiveja ja tarkofituksfia.509

Suojefltavan  ofikeusfintressfin  kannaflta  tekfijän  motfifivfin  varaan  efi  yksfinomaan 
vofida rakentaa seksuaaflfisen teon käsfitettä. Vuonna 2007 vafltakunnansyyttäjä esfit-
tfikfin RL 20:10.2:sta pofistettavaksfi määrfiteflmän aflkuosan eflfi flausuman sfifitä, että 
teoflfla “tavofiteflflaan seksuaaflfista kfifihotusta ja tyydytystä”.510 Vafltakunnansyyttäjän 
muutosesfityksessä vfifitattfifin myös hovfiofikeuden ratkafisuun, jossa syyte oflfi hyflätty 
tapauksessa, jossa mfieshenkfiflö oflfi ufimahaflflfin afltaassa työntänyt sormensa useastfi 
10-vuotfiaan  pojan  peräaukkoon.  Hovfiofikeus  vfifittasfi  korkefimman  ofikeuden  em. 
kfieflfisuudeflmaratkafisuun (KKO:2005:93),  efikä pfitänyt tekoa seksuaaflfisen kfifiho-
tuksen tafi tyydytyksen tavofittefluna.511

Muutos tehtfifin määrfiteflmään vuonna 2011 ja se objektfivofi seksuaaflfisen teon 
käsfitteen, joflflofin edeflflä mafinfitufissa tapauksfissakfin ensfin joudutaan ratkafisemaan 
se,  pfidetäänkö  tekoja  seksuaaflfisfina  ja  sen  jäflkeen  syyflflfisyysopfin  kautta  arvfiofi-
maan tekfijän henkfiflökohtafinen syyflflfisyys.512

Lääketfieteeflflfisten hofitotofimenpfitefiden kohdaflfla joudutaan tämän mukafisestfi ar-
vfiofimaan, pfidetäänkö tfiettyä tofimenpfidettä flääketfieteeflflfisenä vafi seksuaaflfisena te-
kona. Jos se vofi oflfla kumpaakfin, sfiflflofin joudutaan tarkasteflemaan teko-oflosuhtefita 
ja tekfijän tarkofitusta. Jos sen sfijaan flääkärfin tofimenpfide yksfiseflfittefisestfi efi kuuflu 
flääketfieteeflflfisten  tofimenpfitefiden  joukkoon,  kuten  esfimerkfiksfi  “nännfien  fimemfi-
nen”, asfia ratkeaa jo sfiflflä, että tekoa pfidetään seksuaaflfisena (KKO:2011:1).513

7.2.2.6. Rafiskauksen rangafistusarvo

Krfimfinaflfisofinefiflfla pyrfitään täflflä hetkeflflä vafikuttamaan kansaflafisten käyttäytymfi-
seen ja suojeflemaan yksfityfisfiä, yhtefisöflflfisfiä tafi vafikkapa vafltfion tafi kansafinväflfisen 
yhtefisön fintressejä. Nfifinpä rafiskauskrfimfinaflfisofintfienkfin taustaflta afina on flöydet-
tävfissä suojefltava ofikeushyvä, fintressfi tafi kohde. Tämä fintressfi efi kufitenkaan ofle 
oflflut  muuttumaton,  vaan  on  vafihdeflflut  hfistorfian  kufluessa.  Kysymys  kuufluukfin, 
kenen  fintressejä  rafiskauskrfimfinaflfisofinnefiflfla  on  suojefltu  ja  kuvastavatko  rafiska-
uksfista tuomfitut rangafistukset suojefltavan ofikeushyvän tafi fintressfin arvoa. Rfikos-
flafissa suojefltavat fintressfit on arvotettu myös sfiten, että arvokkaampfien fintressfien 
floukkauksfiflfla  on  korkeampfi  rangafistusarvo  kufin  vähäfisemmfiflflä  floukkauksfiflfla. 
Lafinsäätäjä  rangafistusastefikofiflflaan  ja  tuomarfit  rangafistuksen  mfittaamfiseflflaan 
osofittavat teon rangafistusarvon. Krfimfinaflfisofintfien ja tuomfiofiden taustaflfla on mo-

509 Ks. esfim. vfifite s. 63.
510 OM 34/2010 s. 28-32.
511 Utrfiafinen 2012 s. 280-282.
512 HE 282/2010 vp s. 8-9 ja 109-110.
513 Ofikeuskäytännöstä  flöytyy  myös osteopatfiaa  koskeva  ofikeustapaus.  Itä-Suomen  hovfi-
ofikeus  perusteflfi  vuonna  2008  osteopaattfista  hofitoa  koskeneessa  päätöksessään  seksuaaflfisen  teon 
oflemattomuutta tuoflflofin vofimassa oflfleeflfla vaatfimukseflfla seksuaaflfisen kfifihotuksen tafi tyydytyksen 
tavofitteflusta. Hovfiofikeus perusteflfi päätöstään myös sfiflflä, että asfiassa esfitetyn seflvfityksen perusteeflfla 
kflassfisessa osteopatfiassa vofidaan antaa hofitoa, jossa hofitaja koskee hofidettavaa genfitaaflfi- ja rfintojen 
aflueeflfla (I-SHO:n 2008:3). Oflfisfi oflflut mfieflenkfifintofista flukea hovfiofikeuden perusteflufista myös yksfi-
tyfiskohtafisemmfin, mfihfin seflvfitykseen hovfiofikeus tässä suhteessa nojautufi.
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raaflfinen mofitfittavuus, joka seksuaaflfirfikoksfissa on usefin oflflut hyvfin korostunut.
Kuten edeflflä oflemme todenneet, rafiskaussäännöksfiflflä on suojefltu hfistorfian ku-

fluessa mfitä erfiflafisfimpfia fintressejä, kuten perheen ja suvun vaflta-asemaa, yflefistä 
nafisrauhaa,  nafisten  ifyysfistä  koskemattomuutta  ja  yksfiflön  seksuaaflfista  fintegrfi-
teettfiä. Rafiskaussäännöksen suojeflufintressfi on kuflkenut yhtefisöflflfisestä fintressfis-
tä kohtfi findfivfiduaaflfista yksfityfistä fintressfiä, joka on jokafisen kansaflafisen ofikeus 
määrätä omasta seksuaaflfikäyttäytymfisestään. Tämä on samaflfla sekä rajofitus että 
ofikeus,  koska  myös  tofisten  fitsemääräämfisofikeutta  täytyy  kunnfiofittaa.  Moraaflfi-
sessa  mofitteessa,  krfimfinaflfisofinnfissa  ja  rangafistuksen  määräämfisessä  reaflfisofituu 
kuflflofisenkfin  yhtefiskunnan  arvomaafiflma,  jota  rfikosflafinsäädäntö  omaflta  osafltaan 
pfitää pystyssä. Erfityfisen seflvästfi tämä arvosfidonnafisuus näkyy täflflä hetkeflflä Eu-
roopan  fihmfisofikeustuomfiofistufimen  ofikeuskäytännössä,  jonka  mukaan  tehokas 
kansaflafisten suojeflu rafiskauksfiflta ja seksuaaflfisfiflta hyväksfikäytöfifltä edeflflyttää rfi-
kosofikeudeflflfisfia tofimenpfitefitä. Rfikosofikeus on tofisfin sanoen väflfine fihmfisofikeuk-
sfien suojeflemfiseksfi.
Rafiskauksen abstraktfinen rangafistusarvo on hfistorfian kufluessa vafihdeflflut nofl-

flasta kuoflemanrangafistukseen. Rangafistusarvo on määräytynyt flähfinnä kahdeflfla 
krfiteerfiflflä:  kuflflofinkfin  käytettävfissä  oflevaflfla  seuraamusvaflfikofimaflfla  ja  puoflus-
tettavan  fintressfin  pafinoarvoflfla.  Jokafinen  afikakausfi  on  tuottanut  omat  rangafis-
tusvaflfikofimansa,  vafltajärjesteflmänsä  ja  arvomaafiflmansa  mukafisestfi.  Nfifinpä 
rafiskauksestakfin  on  tofisfinaan  seflvfinnyt  rahaflflfiseflfla  korvaukseflfla,  tofisfinaan  ruu-
mfifinrangafistukseflfla tafi vapausrangafistukseflfla. Pafitsfi rangafistusjärjesteflmän kehfi-
tysvafiheet rafiskauksen rangafistusarvoon on vafikuttanut suurestfi se, mfiten arvok-
kaana  suojefltavaa  fintressfiä  tafi  ofikeushyvää  on  pfidetty.  Tässä  suhteessa  näyttää 
oflfleen merkfitystä sfiflflä, kenen fintressfistä tosfiasfiassa on oflflut kysymys. Rangafistuk-
set ja muut seuraamukset oflfivat hyvfin konkreettfisfia nfifin kauan, kun suojefltavan 
fintressfin hafltfijana oflfi suku, perhe tafi avfiomfies. 1800-fluvun flopussa, kun Suomen 
ensfimmäfinen rfikosflakfi säädettfifin, floukkausobjektfina oflfi jo fitse rafiskattu henkfiflö ja 
hänen fintressfinsä. Samanafikafisestfi sfifirryttfifin määräafikafisfifin vapausrangafistuksfifin 
ja rangafistusarvot putosfivat rajustfi varsfinkfin sfiflflofin, kun kysymyksessä oflfi nuorfi 
nafinen,  ja  ne  näyttfivät  hävfiävän  flähes  kokonaan,  jos  hän  oflfi  “sfiveettömyyteen 
antautunut”.
Rafiskauksen rangafistusarvoon ovat vafikuttaneet tofisen maafiflmansodan jäflkeen 

myös krfimfinaflfipoflfifittfiset suuntaukset ja Suomessa 1960-fluvuflta aflkaen pyrkfimys 
vankeusrangafistuksen  vähentämfiseen,  joflflofin  huomfio  usefiksfi  vuosfikymmenfiksfi 
flähes yksfinomaan keskfitettfifin rfikoksentekfijään. Vuonna 1982 juflkafisemansa kfir-
jan aflussa Pfirkko Vfifitanen kertookfin, kufinka Heflsfingfin yflfiopfistossa vuonna 1976 
rafiskaustapausta  käsfiteflflessään  opfiskeflfijat  päätyfivät  ehdoflflfiseen  rangafistukseen 
astefikon aflaflafidaflfle. Luennofitsfijan fihmeteflflessä ratkafisua Vfifitanen kertoo kufinka:

“Me nafiset hymyfiflfimme tyytyväfisfinä. Oflfimme mfieflestämme osofitta-
neet edfistykseflflfisyytemme asettumaflfla tapauksessa tekfijän puofleflfle. 
Mfieflestämme sukupuoflemme efi ehdottomastfi saanut vafikuttaa, efikä 
vafikuttanut, tuomfioomme. Sfitä pafitsfi - nafinenhan oflfi flähtenyt vapaa-
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ehtofisestfi mfiehen mukaan...”514

Rafiskauksen konkreettfinen rangafistusarvo tuflee näkyvfifin tfietystfi annetufissa tuo-
mfiofissa rangafistuksfia mfitattaessa. Rfikosflakfiprojektfin seksuaaflfirfikostyöryhmä sefl-
vfitteflfikfin  vuonna  1993  rangafistuskäytäntöä  1980-fluvuflfla.  Väkfisfinmakaamfisfista 
tuomfittfifin tuoflflofin ehdoflflfista vankeutta nofin puoflessa tafi 2/3 tapauksfista. Tyypfiflflfi-
nen rangafistus oflfi tuoflflofin 12-17 kk. Lapsfifin kohdfistunefissa haureuksfissa myös yflfi 
puoflessa seurauksena oflfi ehdoflflfinen vankeus, jofissakfin tapauksfissa törkefissäkfin 
tekomuodofissa.515

Korkefin ofikeus on myös antanut vuonna 2011 flapsen seksuaaflfista hyväksfikäyt-
töä  koskevan  ratkafisun,  jossa  kysymys  oflfi  rangafistuksen  mfittaamfisesta  ja  flap-
sen seksuaaflfisen hyväksfikäytön ja törkeän tekomuodon väflfisestä rajasta. Lapsen 
rfintojen ja sukueflfinten kosketteflu fiflman väkfivafltaa yhdessä mufiden flfieventävfien 
sefikkojen kanssa johtfi ehdoflflfiseen vankeusrangafistukseen ja RL 20:6:n sovefltamfi-
seen RL 20:7:n sfijasta (KKO:2011:10 ään.).
Rangafistustaso  on  seksuaaflfirfikostyöryhmän  esfittämfistä  ajofista  kufitenkfin  hfie-

man noussut: vuonna 2010 yflfi puoflet rafiskauksfista tuomfitufista rangafistuksfista oflfi 
ehdottomfia vankeusrangafistuksfia (62 %). Yksfittäfisrfikoksen keskfirangafistus oflfi 20 
kk.  Törkefitä  rafiskauksfia  tuomfittfifin  12  kpfl,  jofista  kafikfissa  ehdoton  vankeusran-
gafistus. Yksfittäfisrfikoksen keskfirangafistus oflfi n. 2 v 3 kk. Pakottamfisesta sukupuo-
flfiyhteyteen (RL 20:3) määrättfifin keskfimäärfin 8 kk vankeutta ehdoflflfisena (37 kpfl). 
Vuonna  2004  tehdyn  seflvfityksen  mukaan  rangafistuskäytäntö  oflfi  vfifiden  vuoden 
afikana kfirfistynyt keskfimäärfin 6 kuukaudeflfla. Tämän jäflkeen rangafistuskäytäntö 
Ofikeuspoflfifittfisen tutkfimusflafitoksen seflvfityksen mukaan näyttfi flfieventyneen sekä 
rangafistusflajfien vaflfinnan että keskfirangafistuksen osaflta. Tunnusmerkfistön vaflfin-
nassa  flfievfimmän  tekomuodon  eflfi  sukupuoflfiyhteyteen  pakottamfisen  osuus  rafis-
kausrfikoksfista  oflfi  vuosfina  2004-2007  flfisääntynyt  seflvästfi.  Näfistä  rfikoksfistahan 
kafikfista on tuomfittu ehdoflflfista vankeutta.516

Tapausten vähäfinen flukumäärä vafikeuttaa vuosfitasoflfla tehtävfiä rangafistuskäy-
tännön vertafifluja varsfinkfin törkefiden rafiskausten osaflta. Keskfirangafistuksfissa vofi 
erfi vuosfien rfikostfiflastofissa oflfla suurfiakfin vafihteflufita, jos vuoteen sattuu muutama 
törkeä rafiskaustapaus, josta tuomfitaan 5-10 vuoden vankeusrangafistus.
Ofikeuspoflfifittfinen tutkfimusflafitos esfittää rangafistusjärjesteflmän kehfityksen tfiflas-

514 Vfifitanen 1982 s. 7, vrt. vfifite 451. - Jofissakfin tapauksfissa rfikoksen törkeyden ja rangafis-
tuksen väflfinen suhde häfipyfi kokonaan, kuten tapauksessa, jossa Lefiif Sevon jättfi rangafistukseen tuo-
mfitsematta rafiskaukseen ja sen yrfitykseen syyflflfistyneen kouflupojan, joka kahtena yönä oflfi puukoflfla 
hyökännyt tuntemattomfien nafisten kfimppuun. Tekoa pfidettfifin ymmärtämättömyydestä johtuvana. 
(Heflsfingfin kfihflakunnanofikeus 10.6.1970 § 201).
515 Seksuaaflfirfikostyöryhmä  1993  (Kansfio). -  Seksuaaflfirfikostyöryhmä  keräsfi  materfiaa-
flfia  työhönsä  Pohjofismafista,  Hoflflannfista  ja  Itävaflflasta  sekä  kartofittfi  Euroopan  unfionfin  komfissfion 
suosfituksfia.  Tuohon  afikaan  tfiedusteflut  flähetettfifin  vfieflä  kfirjefitse,  kuten  11.1.1993  tfiedustefltaessa 
Saksan ofikeusmfinfisterfiöfltä: “Oflfisfimme samaflfla tfiedusteflfleet, onko Saksassa kfifinnfitetty erfityfishuo-
mfiota nafisfifin kohdfistuvaan väkfivafltaan ja pohdfittu flaajempfia flafinsäädäntöhankkefita.” - Ks. myös 
KKO:2005:53 korkefimman ofikeuden rangafistuskäytännöstä.
516 Rfikoflflfisuustfiflanne 2011 s. 376-377.
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tokeskuksen tuottamfien kvantfitatfifivfisten flukujen vaflossa. Näfiflflä seflvfityksfiflflä on 
oflflut  ofikeuskäytäntöä  yhtenäfistävä  ja  yksfipuoflfistava  vafikutus  varsfinkfin  sfiflflofin, 
kun taustamaterfiaaflfi on oflflut saflafista. Krfimfinaaflfipoflfitfifikan tuflfisfi kufitenkfin toteut-
taa myös mufita päämäärfiä kufin rangafistuskäytännön matemaattfista yhtenäfisyyttä. 
Sen tuflfisfi esfimerkfiksfi tuottaa ratkafisuja, jofita pfidetään ofikeudenmukafisfina ja jotka 
edfistävät yhtefiskunnan arvopäämäärfiä.517 Sfiflmfifinpfistävää Ofikeuspoflfifittfisen tutkfi-
musflafitoksen metodoflogfisessa ja temaattfisessa flähestymfistavassa on oflflut myös 
uflkomafisen vertafiflevan afinefiston nfiukkuus. Varsfinkfin rangafistuskäytännön vertafi-
flua on väfltetty jopa sfifinä määrfin, että se tuntuu jo tarkofitushakufiseflta. Sen sfijaan 
nafistutkfimukseen  orfientofitunut  rafiskausta  koskeva  ja  sfitä  sfivuava  tutkfimus  on 
Ofikeuspoflfifittfisessa tutkfimusflafitoksessa samofin kufin muuaflfla flfisääntynyt pysyen 
erfiflflään krfimfinaaflfipoflfifittfisesta rangafistusjärjesteflmää koskevasta pohdfinnasta.518

Ofikeusmfinfisterfiö  antofi  kevääflflä  2010  Ofikeuspoflfifittfiseflfle  tutkfimusflafitokseflfle 
tehtäväksfi seflvfittää yksfityfiskohtafisestfi rafiskausrfikosten rangafistuskäytäntöä ja sfifi-
nä tapahtunefita muutoksfia. Tuflokset osafltaan vahvfistfivat rangafistusastefikon käy-
tön kapea-aflafisuutta: vakavammat ifyysfiset vammat nostfivat vankeusrangafistusta 
yflfi vuodeflfla ja psyykkfiset vammat nofin nefljäflflä kuukaudeflfla.519 Koflmea nefljästä 
rafiskauksesta,  jossa  tappouhkausta  oflfi  tehostettu  teräaseeflfla,  pfidettfifin  törkefinä 
rafiskauksfina. Tämä merkfitsee sfitä, että vafikka tappouhkauksessa oflfi käytetty te-
räasetta, nefljäsosassa tapauksfista tekoa efi pfidetty törkeänä rafiskauksen. Jengfirafis-
kauksfista eflfi tapauksfista, jofissa tekfijöfitä oflfi useampfia ja jofihfin flfifittyfi vapauden-
rfifistoa,  puoflet  arvfiofitfifin  törkefiksfi.  Pfitkään  kestänefistä  rafiskauksfista  vafin  1/3  ja 
useampaan uhrfifin kohdfistunefista rafiskauksfista 1/4 tuomfittfifin törkefinä rafiskauksfi-
na. Tuflokset osofittavat rafiskaussäännöksen (RL 20:1) flaaja-aflafisuutta ja törkeän 
rafiskauksen  (RL  20:2)  kapea-aflafisuutta.520  Ofikeuspoflfifittfisen  tutkfimusflafitoksen 
seflvfitys osofittfi sfinänsä sfifirtymfistä kohtfi anaflyyttfisempää ja kokonafisvafltafisempaa 
ofikeustapausten käsfitteflyä.
Rafiskaajfien  uusfintarfikoflflfisuutta  ja  vankeusrangafistuksen  kehfittämfismahdoflflfi-

suuksfia  koskeva  tutkfimus  onkfin  jäänyt  flähfinnä  ofikeusmfinfisterfiön  mufiden  yksfi-
köfiden  varaan.  Afikanaan  vankefinhofito-osasto  juflkafisfikfin  kattavan  kartofituksen 
seksuaaflfirfikosten uusfimfisen vähentämfiseen tähtäävfistä työmuodofista ja ohjeflmfis-
ta erfi mafissa.521 Myös kansaflafisjärjestöfistä Amnesty Internatfionafl on oflflut aktfifi-

517 Vrt. Lappfi - Seppäflä - Hfinkkanen 2004 s. 65-66.
518 Nafisnäkökuflma on tuflflut esfifin parfisuhde- ja uhrfitutkfimuksfissa, jofissa on käsfiteflty myös 
rafiskausrfikosten prosessuaaflfista käsfitteflyä rfikosprosessfin erfi vafihefissa. - Ks. Honkatukfia, “Iflmofittfi 
tuflfleensa rafiskatuksfi” (Ofikeus 2001:2); Sfiren - Honkatukfia (tofim.) Suomaflafiset väkfivaflflan uhrefina 
(2005); Kafinuflafinen, Rafiskattu? (2004); Pfifispa - Hefiskanen - Käärfiäfinen - Sfiren, Nafisfifin kohdfistunut 
väkfivaflta (2005). - Nafistutkfimuksen puofleflfla on juflkafistu myös rafiskausta ja seksuaaflfista hyväksfi-
käyttöä koskenefita seflvfiytymfiskertomuksfia. - Kaukonen (tofim.), Rafijas; Sfiflver, Vaflkama, Seksuaaflfi-
nen väkfivaflta ja hyväksfikäyttö. Seflvfiytymfiskertomuksfia. 2003; Lafitfinen, Merja, Häväfistyt ruumfifit, 
rfikotut mfieflet. 2004.
519 Seflvfityksfiä rafiskausrfikoksfista 13/2012 s. 80-81, 93.
520 Ibfid. s. 99.
521 Kofikkaflafinen,  Sarfi,  Vankefinhofidon  afikana  järjestettävä  seksuaaflfirfikoksfista  tuomfitufiflfle 
tarkofitettu  tofimfinta.  Ofikeusmfinfisterfiön  vankefinhofito-osaston  juflkafisuja  2/1998.  Ks.  myös  Stoat, 
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vfinen juflkafistessaan vuonna 2008 ja 2010 pohjofismafisen raportfin rafiskauksesta 
ja fihmfisofikeuksfista Pohjofismafissa.522 Vertafiflevan tutkfimuksen tuflfisfi kuuflua myös 
ofikeusmfinfisterfiön oman sektorfitutkfimusflafitoksen eflfi Ofikeuspoflfifittfisen tutkfimus-
flafitoksen metodfivaflfikofimaan, sfiflflä flafitoksenhan tuflfisfi tuottaa flaajastfi ja monfipuo-
flfisestfi materfiaaflfia krfimfinaaflfipoflfifittfisen päätöksenteon tarpefisfifin.

7.2.2.7. Rangafistusten mfittaamfisohjeet rafiskauksfissa

Täflflä hetkeflflä uusfitut rafiskaussäännökset flähtevät sfifitä, että suostumuksen puute 
on ofleeflflfinen rafiskauksen tunnusmerkkfi efikä väkfivaflta. Suomen rafiskaussäännös-
ten törkeysfluokfitus on tehty käytännössä käytetyn väkfivaflflan fintensfiteetfin mukaan 
flukuun ottamatta vuoden 2011 RL 20:1:n 2. momenttfia. Lähfinnä suostumuksen 
puutteeflfle rakentuva tunnusmerkfistö on ns. flfievä rafiskaus eflfi pakottamfinen suku-
puoflfiyhteyteen (RL 20:3), jossa rangafistusastefikko on enfintään 3 vuotta vankeutta. 
Tämän tutkfimuksen hovfiofikeusmaterfiaaflfissa rangafistus on käytännössä afina oflflut 
ehdoflflfinen (20 pvä-1 v 4 kk). Täflflä hetkeflflä ehdoflflfisfista vankeusrangafistuksfista 
pannaan täytäntöön vafin muutama prosenttfi. Käytännössä ehdoflflfinen vankeusran-
gafistus onkfin varofitus ja sfifinä mfieflessä sakkorangafistusta flfievempfi. Tosfiasfiaflflfinen 
rangafistus syytetyflfle on prosessfifin joutumfinen ja sfifitä afiheutuvat kustannukset va-
hfingonkorvauksfineen. Kafikfissa ns. flfievän rafiskauksen tapauksfissa rfikoksen uhrfi 
on kufitenkfin seflvästfi fiflmafissut, ettefi hän haflua sukupuoflfiyhteyttä ja kafikfissa tapa-
uksfissa uhrfifin oflfi tartuttu ja käytetty ifyysfistä vofimaa pakottamfisessa.523

Suostumuksen puute tuflfi vuoteen 2011 saakka fiflmfi myös seksuaaflfista hyväk-
sfikäyttöä  koskevassa  säännöksessä  sfiflflofin,  kun  sfitä  soveflfletaan  nukkuvaan  tafi 
tfiedottomassa tfiflassa oflevaan (RL 20:5.2). Rangafistusastefikko oflfi sakkoa tafi van-
keutta  enfintään  4  vuotta.  Hovfiofikeusmaterfiaaflfin  koflmessa  tapauksessa  yhdessä 
syyte  oflfi  hyflätty,  yhdessä  tuomfittu  sakkoa  (80  ps)  ja  yhdessä  10  kuukautta  eh-
dotonta  vankeutta.  Sakkotapauksessa  uhrfi  oflfi  oflflut  humaflassa. Tapaukset  oflfivat 
erfityyppfisfiä ja rangafistusten hajonta oflfi suurempaa kufin RL 20:3:n seksuaaflfiseen 
tekoon pakottamfistapauksfissa.524

Jos fiflman suostumusta tapahtuvaflfle sukupuoflfiyhteydeflfle yrfitetään vuoteen 2011 
saakka vofimassa oflfleen rfikosflafinsäädännön vaflflfitessa antaa jokfin rangafistusarvo, 
efi se kovfin korkeaksfi nouse. Rangafistusta mfitattaessa väkfivaflflaflfla on oflflut ratkafi-
seva merkfitys efikä nfifinkään fihmfisen seflvästfi fiflmafisemaflfla tahdoflfla. Rangafistusta 
arvfiofitaessa  näyttää edeflfleen oflevan merkfitystä myös sfiflflä, onko nafinen oflflut hu-
maflassa, onko hän flähtenyt jatkofiflfle ravfintoflasta ja onko rafiskaaja hänen nykyfinen 
tafi entfinen kumppanfinsa.

Tafija, Laajasaflo, Tafina - Häkkänen, Heflfinä, Tuhopoflttajfien, rafiskaajfien ja flähestymfiskfiefltoon mää-
rättyjen henkfiflöfiden uusfintarfikoflflfisuus. Rfikosseuraamusvfiraston juflkafisuja 2/2005.
522 Amnesty  Internatfionafl.  Case Cflosed.  Rape  and  Human  Rfights  fin  the  Nordfic  Countrfies 
2008 ja 2010.
523 Tauflukko 7 tapaukset 1-13.
524 Ibfid:  Nefljäs  tapaus  oflfi  joukkorafiskaustyyppfinen,  jossa  2  henkfiflöä  pahofinpfiteflyfin  ja  uh-
kauksfin pakottfivat uhrfin aflfistumaan sfifihen, että taskuflampun varsfi työnnettfifin usefita kertoja emättfi-
meen. Rangafistukset oflfivat 1 v 6 kk ja 10 kk ehdotonta vankeutta.
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Kuten edeflflä on esfitetty ja ofikeustapausmaterfiaaflfista käy fiflmfi Suomessa tuo-
mfitaan rafiskauksena efikä törkeänä rafiskauksena usefin tapauksfia, jotka sfisäfltävät 
tafi jofihfin flfifittyy erfittäfin törkeää väkfivafltaa. Tekotapansa puoflesta useat tapaukset 
oflfisfivat kuufluneet törkeän rafiskauksen kategorfiaan. Ofikeuskäytännössä kufitenkfin 
RL 20:1:n tunnusmerkfistö on sovefltamfisaflafltaan tuflflut erfittäfin flaajaksfi. Osafltaan 
tämä johtuu RL 20:2:n törkeän rafiskauksen tunnusmerkfistöstä, jonka krfiteerfit on 
otettu suoraan törkeän pahofinpfiteflyn tunnusmerkfistöstä. Törkeyden aste on mää-
rfiteflty nfifin korkeaksfi, että uhrfin täytyy oflfla flähes hengen- tafi eflfinfikäfisen ruumfifin-
vamman vaarassa. 
Kysymys  sfifitä,  mfiten  korkeaflfle  seksuaaflfinen  fitsemääräämfisofikeus  ja  fintegrfi-

teettfi  arvostetaan,  tuflee  konkreettfisestfi  esfiflfle  arvfiofitaessa  vankeusrangafistuksen 
ehdoflflfisuutta  tafi  ehdottomuutta.  RL  6:9:n  mukaan  vankeusrangafistus  vofidaan 
määrätä  ehdoflflfiseksfi,  “joflflefi  rfikoksen  vakavuus,  rfikoksesta  fiflmenevän  tekfijän 
syyflflfisyys  tafi  tekfijän  afikafisempfi  rfikoflflfisuus,  edeflflytä  ehdottomaan  vankeusran-
gafistukseen tuomfitsemfista.” Ehdoflflfista vankeusrangafistusta ensfikertaflafiseflfle vofi-
daan suosfiteflfla tuottamukseflflfisfissa ja massarfikoksfissa sekä mofitfittavuusarvofltaan 
vähäfisfissä rfikoksfissa. Sen sfijaan on absurdfia käyttää ensfikertaflafisuutta rangafistus-
flajfin tafi määrän flfieventämfisperusteena törkefissä rfikoksfissa. Ikään kufin rfikoksen-
tekfijä safisfi etua sfifitä, ettefi hän ofle sattunut eflämänsä varreflfla afikafisemmfin syyflflfis-
tymään törkeään pahofinpfiteflyyn tafi rafiskaukseen. Törkeät rfikokset ovat kufitenkfin 
sfifinä määrfin harvfinafisfia, ettefi nfifihfin sattumaflta flfipsahda. Jos törkefistä rfikoksfista 
annetaan ehdoflflfisfia vankeusrangafistuksfia, samaflfla hävfitetään rfikoksen törkeysas-
teen ja rangafistuksen väflfinen yhteys.
Kun  katsoo  vuonna  2003  säädetyn  rfikosflafin  6  fluvun  rangafistuksen  mfittaa-

mfiskrfiteerefitä, ne ovat hyvfin tekfijäkeskefisfiä ja suurfin osa nfifistä koskee rangafis-
tuksen flfieventämfistä. Koventamfisperusteena mafinfitaan afinoastaan suunnfiteflmafl-
flfisuus, rfikoksen tekemfinen paflkkfiota vastaan, rasfismfi ja samankafltafisen rfikoksen 
uusfimfinen  tafi  fiflmefinen  pfifittaamattomuus  flafin  kfieflflofista  ja  käskyfistä  (RL  6:5). 
Yflefisperfiaatteena  kufitenkfin  yhä  mafinfitaan  ofikeudenmukafisuus  suhteessa  rfikok-
sen vahfingoflflfisuuteen ja vaaraflflfisuuteen, teon vafikuttfimfifin sekä syyflflfisyyteen (RL 
6:4). 
Pafitsfi koventamfisperusteet myös törkeän rafiskauksen krfiteerfit nostavat rafiska-

uksen ankarammfin rangafistavaan fluokkaan ja nämä krfiteerfithän ovat suunnfiflfleen 
samat kufin törkeässä pahofinpfiteflyssä eflfi vafikea ruumfifinvamma, vakava safiraus tafi 
hengenvaaraflflfinen tfifla, erfityfisen raaka, juflma tafi nöyryyttävä tekotapa, ampuma- 
tafi teräaseen ym. käyttämfinen ja se, että rfikoksen tekevät useat tafi sfiflflä afiheutetaan 
erfityfisen tuntuvaa henkfistä tafi ruumfififlflfista kärsfimystä (RL 20:2). Kun tähän flfisää 
vfieflä se, että haflflfituksen esfityksessä nöyryyttävänä tapana pfidetään myös sfitä, että 
rafiskaus tapahtuu uhrfiflfle flähefisten fihmfisten nähden (HE 6/1997 vp. s. 174.), rafis-
kauksen suomaflafiset rangafistusta nostavat perusteet ovatkfin kasassa.
Jos  vertaamme  suomaflafista  flafinsäädäntöä  tässä  suhteessa  esfimerkfiksfi  Rans-

kan ja Brfitannfian 2000-fluvun normefihfin flöytyy pafljon yhtäfläfisyyksfiä mutta myös 
eroja. Eflfinkautfinen maksfimfirangafistus on Ranskassa varattu rafiskauksfiflfle, jofihfin 
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flfifittyy tafi jofita edefltää tafi seuraa kfidutusta tafi raakuutta “d́actes de barbarfic” ja 
koflmenkymmenen  vuoden  vankeusrangafistus  rafiskaukseflfle,  joka  on  afiheuttanut 
uhrfin kuofleman. Seuraavassa kategorfiassa flöytyvät varsfinafiset törkeän rafiskauk-
sen krfiteerfit, jofita ovat mm. teon kohdfistumfinen aflfle 15-vuotfiaaseen tafi teon koh-
dfistumfinen  fikänsä,  safirautensa,  hefikkoutensa,  ifyysfisen  tafi  psyykkfisen  vammafi-
suutensa tafi raskautensa vuoksfi tekfijän tfieten erfityfisen haavofittuvaan henkfiflöön. 
Auktorfiteettfiaseman väärfinkäyttämfinen rafiskausrfikoksfissa on täflflafinen sefikka sa-
mofin kufin teon kohdfistamfinen uhrfifin tämän seksuaaflfisen orfientofitumfisen vuoksfi. 
Myös kontaktfin soflmfimfinen uhrfifin netfin kautta kuufluu tähän kategorfiaan.525

Engflannfissa ”The Sentencfing Advfisory Panefl” juflkafisfi kesäflflä 2005 rafiskausta 
koskevat  rangafistuksen  mfittaamfisohjeet.526  Näfihfinkfin  krfiteerefihfin  sfisäfltyy  usefi-
ta samoja kohtfia kufin Suomenkfin koventamfisperustefissa. Pofikkeuksena se, että 
rafiskauksen  tofistamfista  pfidetään  koventamfisperusteena,  sefikka  joka  on  täysfin 
päfinvastafinen, kufin esfimerkfiksfi Törnuddfin esfittämä mfieflfipfide rfikosflakfiprojektfin 
johtoryhmässä  (vfifite  483).  Koventamfisperusteena  mafinfitaan  myös  se,  että  uhrfi 
on kovfin vanha tafi kovfin nuorfi tafi muuten haavofittuva. Rangafistuksen flähtökohta 
fiflman flfieventävfiä tafi koventavfia sefikkoja on 5 vuotta vankeutta.
Brfitannfian mfittaamfisohjefissa on mfieflenkfifintofista myös se, mfiten rangafistusta 

flfieventävät  tekfijät  on  esfitetty.  Luetteflossa  mafinfitaan  pafitsfi  flfieventävfiä  tekfijöfitä, 
myös tekfijöfitä, jofista nfimenomaan sanotaan, ettefivät ne flfievennä rangafistusta.527 
Nfimenomafisestfi mafinfitaan, ettefi se sefikka, että uhrfi on asettanut fitsensä vaaraflfle 
aflttfifiksfi, ofle flfieventävä tekfijä. Myös uhrfin afikafisemmat seksuaaflfiset kokemukset 
ovat  firreflevantteja.  Koska  Brfitannfian  vuoden  2003  seksuaaflfirfikosflafin  rafiskaus-
säännös perustuu suostumuksen puuttumfiseflfle, seuraava kohta koskeekfin sfitä, mfi-
ten tekfijä on saattanut uskoa uhrfin suostuneen sukupuoflfiyhteyteen. Ohjeessa nfi-
mfittäfin sanotaan, että jos uhrfi on käyttäytynyt seflflafiseflfla tavaflfla, joka on johtanut 
sfifihen, että tekfijä on uskonut tämän suostuneen sukupuoflfiyhteyteen, täflflä sefikafl-
fla on rangafistusta jonkfin verran flfieventävä vafikutus. Samofin tekfijän afikafisempfi 
hyvä käytös saattaa vafikuttaa rangafistusta hfieman flfieventävästfi. Engflantfiflafisessa 
järjesteflmässä  ”Gufiflty  Pflea”  sen  sfijaan  on  seflvästfi  rangafistusta  aflentava  tekfijä. 
Tofisfin sanoen jos rfikoksentekfijä myöntää tehneensä rfikoksen, se on brfittfifläfisessä 
järjesteflmässä rangafistuksen aflentamfisperuste.
Rfikosofikeudeflflfiset järjesteflmät eroavat tofisfistaan, mutta tästä huoflfimatta on sfifl-

mfifinpfistävää, että Ranskassa ja Engflannfissa rangafistuksen mfittaamfinen on erfiy-
tynyt normfitasoflfla sfiten, että rafiskauksen erfityfispfifirteet on otettu huomfioon myös 
uhrfin kannaflta. Ranskan rfikosflafissa rafiskauksen kohdaflfla mafinfitaan kymmenkun-

525 www. Legfiifrance. gouv.ifr. Sectfion 3: Des agressfions sexueflfles. Artficfle 222-24 En savofir 
pflus sur cet artficfle... Modfifié par Lofi 2007-297 2007-03-05 art. 54 3° JORF 7 mars 2007.
526 Sentencfing Gufideflfines Councfifl. Rape. R v Bfiflflfiam (1986) 8 Cr. App. R. (S) 48.
527 Ibfid.: Mfitfigatfing ifactors. The ifact the vfictfim may be consfidered to have exposed herseflif to 
danger fis not a mfitfigatfing ifactor. The vfictfiḿs prevfious sexuafl experfience fis firreflevant. Iif the vfictfim 
behaved fin a manner caflcuflated to flead the oififender to beflfieve she woufld consent to fintercourse, 
there shoufld be some mfitfigatfion oif the sentence. Prevfious good character oif the oififender fis oif onfly 
mfinor reflevance.
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ta tekfijää, jotka vfievät rfikoksen törkeämpään kategorfiaan. Vastaavastfi brfittfifläfisfis-
sä rangafistuksen mfittaamfisohjefissa hyvfin konkreettfisestfi ohjataan tuomfiofistufinta 
sfifinä suhteessa, mfitä rangafistuksen korottamfisperusteena vofidaan ottaa huomfioon 
ja mfitä efi. Kummaflflekfin on yhtefistä se, että rafiskauksen uhrfin haavofittuva asema 
on nfimenomaan normfitasoflfla huomfiofitu. 
Suomessa  puoflestaan  rfikosflafin  6  fluvun  rangafistuksen  koventamfis-  ja  flfieven-

tämfisperusteet rakentuvat tofisfin. Samofin RL 20:2:n törkeän rafiskauksen krfiteerfit 
rakentuvat suureflta osfin tekotavan, seurauksen ja väflfineen krfiteerefiflfle, jota koko-
nafisharkfintakflausuuflfi  vfieflä  hämärtää.  Rfikoksen  uhrfifin  ja  hänen  kokemuksfifinsa 
vfifittaavat sefikat flöytyvät Suomessa flähfinnä haflflfituksen esfityksestä. Vafikkakfin fla-
kfien tosfiasfiaflflfisen sfisäflflön säätämfinen haflflfitusten esfitysten perusteflufiflfla on Suo-
messa  varsfin  yflefistä,  flegaflfiteettfiperfiaatteen  kannaflta  ofikeampfi  ratkafisu  oflfisfi  se, 
että flafin ofleeflflfinen sfisäfltö fiflmafistaan flakfitekstfissä, jota kuflflofisetkfin tuomfiofistufi-
met omana afikanaan sovefltavat ja tuflkfitsevat.

Ja flopuksfi

Mfitä  tämän  kfirjan  pfitkä  odyssefia  rafiskauksen  hfistorfiaan  ja  nykypäfivään  mefiflfle 
opettaa?

Afinakfin sen, että kukfin afikakausfi määrfitteflee ja rankafisee omat rfikoksensa vaflta-
rakenteensa ja arvomaafiflmansa mukafisestfi.

Ja sen, että maafiflmassa vofi tapahtua mfitä tahansa, joflflefivät ne, jofiflfla on vaflta mää-
rätä rfikoksfista, tahdo nähdä tekoja rfikoksfina.
 



TAULUKOT
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Tauflukko 1. Poflfifisfin tfietoon tuflfleet rfikokset: Väkfisfinmakaa-
mfinen/sfiveeflflfisyysrfikokset vuosfina 1927-1964

A B C D E F

Yhteensä
C+D+E

Väkfisfin ma-
kaamfinen

Lapseen 
kohdfistuva 
haureus

Muut
sfiveefl-
flfisyysrfi-
kokset

RL 20 fluku 
(39/1889)
Yhteensä

1927 .. 77 .. .. 240

1928 .. 77 .. .. 160

1929 .. 94 .. .. 175

1930 .. 104 .. .. 184

1931 .. 80 .. .. 189

1932 .. 77 .. .. 233

1933 .. 76 .. .. 255

1934 .. 93 .. .. 341

1935 .. 90 .. .. 398

1936 .. 91 .. .. 424

1937 .. 88 .. .. 399

1938 .. 83 .. .. 334

1939 .. 80 .. .. 297

1940 .. 47 .. .. 173

1941 .. 41 .. .. 197

1942 .. 48 .. .. 145

1943 .. 70 .. .. 255

1944 .. 86 .. .. 229

1945 .. 123 .. .. 323

1946 .. 135 .. .. 440

1947 .. 124 .. .. 522

1948 .. 144 .. .. 602

1949 .. 171 .. .. 843

1950 .. 158 .. .. 810

1951 .. 183 .. .. 896

1952 .. 166 .. .. 737

1953 .. 172 .. .. 667

1954 .. 157 .. .. 739

1955 833 163 250 420 670

1956 848 118 278 452 730

1957 887 161 276 450 726

1958 986 158 333 495 828

1959 1044 181 340 523 863

1960 1038 222 376 440 816

1961 1186 211 474 501 975

1962 958 186 313 459 772

1963 1100 237 448 415 863

1964 1108 299 354 455 809

Tauflukko: Karfi Pakarfinen.
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Tauflukko 2.  Poflfifisfin tfietoon tuflfleet rafiskaukset: Aflfiofikeuksfissa 
päärfikoksena syytetyt ja tuomfitut vuosfina 1965–2010.

Poflfifisfiflfle 
fiflmofitetut

N

Syytetyt
N

Tuomfitut
N

Syytetyt
%

Tuomfitut
%

1965 320 134 110 41,9 34,4

1966 371 154 134 41,5 36,1

1967 386 150 128 38,9 33,2

1968 332 143 120 43,1 36,1

1969 407 125 98 30,7 24,1

1970 325 114 93 35,1 28,6

1971 261 92 68 35,2 26,1

1972 274 70 55 25,5 20,1

1973 327 88 76 26,9 23,2

1974 345 103 91 29,9 26,4

1975 375 104 88 27,7 23,5

1976 289 84 68 29,1 23,5

1977 305 70 69 23,0 22,6

1978 304 97 85 31,9 28,0

1979 356 90 80 25,3 22,5

1980 367 100 86 27,2 23,4

1981 417 115 95 27,6 22,8

1982 370 98 85 26,5 23,0

1983 296 102 87 34,5 29,4

1984 317 97 82 30,6 25,9

1985 300 68 60 22,7 20,0

1986 292 83 68 28,4 23,3

1987 293 67 62 22,9 21,2

1988 359 70 67 19,5 18,7

1989 404 85 82 21,0 20,3

1990 381 57 53 15,0 13,9

1991 378 77 63 20,4 16,7

1992 369 62 56 16,8 15,2

1993 365 74 67 20,3 18,4

1994 387 71 64 18,3 16,5

1995 446 59 52 13,2 11,7

1996 395 56 50 14,2 12,7

1997 468 47 46 10,0 9,8

1998 463 44 43 9,5 9,3

1999 514 59 50 11,5 9,7

2000 579 74 60 12,8 10,4

2001 459 101 76 22,0 16,6

2002 551 93 75 16,9 13,6

2003 573 76 67 13,3 11,7

2004 595 121 99 20,3 16,6

2005 593 123 98 20,7 16,5

2006 613 113 92 18,4 15,0

2007 739 133 104 18,0 14,1

2008 915 204 109 22,3 11,9

2009 668 194 107 29,0 16,0

2010 822 160 87 19,5 10,6

Ta
ufl
uk
on
 s
efl
fit
yk
sfi
ä:

%
 

Sy
yt
et
ty
je
n 
ja
 t
uo
mfi
tt
uj
en
 o
su
us
 o
n 
fla
sk
et
tu
 p
ofl
fifi
sfi
n 
tfi
et
oo
n 
tu
flfl
efi
st
a 
rfi
ko
ks
fis
ta
.

Tu
o
mfi
tu
t
 
Lu
ku
 t
ar
ko
fit
ta
a 
vu
os
fin
a 
19
65
–1
99
1 
ra
ng
afi
st
uk
se
en
 t
uo
mfi
tt
uj
a 
ja
 v
uo
sfi
na
 1
99
2–
20
01
 s
yy
ks
fi 
flu
ke
vfi
en
 t
uo
mfi
ofi
de
n 
mä
ä
-

rä
ä.
Rfi
ko
ks
et
 
Vu
os
fin
a 
19
65
–1
97
0 
rfi
ko
sfl
afi
n 
25
:4
 j
a 
25
:5
 §
:n
 (
39
/1
88
9)
 
mu
ka
fis
et
 r
fik
ok
se
t.

 
Vu
os
fin
a 
19
71
–1
99
8 
rfi
ko
sfl
afi
n 
20
:1
 §
:n
 (
16
/1
97
1)
 
mu
ka
fis
et
 r
fik
ok
se
t.

 
Vu
os
fin
a 
19
99
–2
00
7 
rfi
ko
sfl
afi
n 
20
:1
–3
 §
:n
 (
56
3/
19
98
) 
mu
ka
fis
et
 r
fik
ok
se
t.

Yr
fit
yk
se
t
 
Lu
vu
t 
sfi
sä
flt
äv
ät
 
my
ös
 r
afi
sk
au
ks
en
 y
rfi
ty
ks
et
.

Lä
hd
e:
 
Tfi
fla
st
ok
es
ku
s;
 
Rfi
ko
flfl
fis
uu
st
fifl
an
ne
 2
00
8.



261

Tauflukko 3. Rafiskausrfikokset hovfiofikeuksfissa: juflkfiset ja saflafiset vuosfina 
1999-2004/5.

Vuoden 1998 flakfi: RL20:1 (rafiskaus)

Juflkfiset / kpfl Saflafiset / kpfl

Heflsfingfin hovfiofikeus 11 37

Itä-Suomen hovfiofikeus 7 20

Kouvoflan hovfiofikeus 2 14

Rovanfiemen hovfiofikeus 9 11

Turun hovfiofikeus 6 16

Vaasan hovfiofikeus 6 19

Yhteensä 41 117

Vuoden 1998 flakfi: RL 20:2 (törkeä rafiskaus)

Juflkfiset / kpfl Saflafiset / kpfl

Heflsfingfin hovfiofikeus - 6

Itä-Suomen hovfiofikeus 1 4

Kouvoflan hovfiofikeus - 4

Rovanfiemen hovfiofikeus - 2

Turun hovfiofikeus - 10

Vaasan hovfiofikeus - 2

Yhteensä 1 28

Vuoden 1998 flakfi: RL 20:3 (pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen)

Juflkfiset / kpfl Saflafiset / kpfl

Heflsfingfin hovfiofikeus - 3

Itä-Suomen hovfiofikeus - 1

Kouvoflan hovfiofikeus - 4

Rovanfiemen hovfiofikeus - 2

Turun hovfiofikeus 2 1

Vaasan hovfiofikeus - -

Yhteensä 2 11

Tauflukko: Marfia Ikkafla
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Tauflukko 4. Mfieflentfiflaflausunnot 1985-2005: perheen ja sukuflafisten flapsfifin kohdfistu-
nefita seksuaaflfirfikoksfia (satunnafisessa järjestyksessä)

Nro Uhrfin fikä Teonkuvaus ja käytetty väkfivaflta Syyterubrfifikfit

1 10-13v – syytetty oflflut kfivuflfiaassa 
sukupuoflfiyhteydessä tyttärensä kanssa
– efi muuta ifyysfistä väkfivafltaa

– törkeä flapseen kohdfistuva haureus
– sukurutsa

2 9-15v – syytetty yrfittänyt väkfisfinmaata 
tyttärensä ja ehdottfi myös suuseksfiä
– tytär jo afiemmfin fisän vaatfimuksesta 
tyydyttänyt tätä käsfiflflään
– pakottava tfiflanne

– törkeä flapseen kohdfistuva haureus
– väkfisfinmakaamfisen yrfitys
– nuoreen henkfiflöön kohdfistuva 
haureus

3 9-16v – syytetty oflflut sukupuoflfiyhteydessä 
tytärpuoflensa kanssa, joka tuflfi raskaaksfi
– kertonut tytön tehneen aflofitteen 
rakasteflusta
– efi ifyysfistä väkfivafltaa

– törkeä flapseen kohdfistuva haureus

4 7-15v – syytetty oflfi oflflut sukupuoflfiyhteydessä 
tyttärensä kanssa säännöflflfisestfi
– uhannut pahofinpfiteflyflflä, mfikäflfi tyttö 
kertofisfi asfiasta

– jatkettu törkeä flapseen kohdfistuva 
haureus
– sukurutsa jäflkefläfisen kanssa
– pahofinpfitefly

5 6-10v – fisä maannut tyttärensä autossa
– uhannut myös tytärtä puukoflfla ja 
tukehduttanut häntä tyynyflflä

– jatkettu flapseen kohdfistuva 
haureus
– kaksfi yksfinteofin tehtyä flapseen 
kohdfistunutta haureutta
– sukurutsa

6 8-14v,
13-15v

– syytetty kosketeflflut tytärpuoflensa 
sukueflfimfiä ja oflflut tämän kanssa kaksfi 
kertaa yhdynnässä
– hfieronut tofista tytärpuofltaan fitseään 
vasten ehdoteflflen sänkyyn menemfistä
– jäflkfimmäfisen tytärpuoflen päätä 
hakannut vasten sängynflafitaa, kurfistanut 
kauflasta ja yrfittänyt flyödä kasvofihfin

– kaksfi flapseen kohdfistuvaa 
haureutta
– pahofinpfitefly

7 -- – syytetty oflflut yhdynnässä 5 vuoden 
ajan tyttärfiensä kanssa
– tafivutteflukefinofina käyttänyt 
paflkfitsemfista ja pafinostusta
– efi muuta väkfivafltaa

– kaksfi osfittafin yksfinteofin tehtyä 
jatkettua nuoreen kohdfistuvaa 
haureutta
– jatkettu sukurutsa

8 8v – syytetty työntänyt sfifittfimensä 
tyttärensä sukupuoflfieflfimeen nofin sentfin 
syvyydeflfle koflme kertaa
– efi muuta väkfivafltaa

– törkeä rafiskaus
– törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö
– sukupuoflfiyhteys flähfisukuflafisten 
kesken

9 15v – syytetty ehdottanut vafimonsa 
tyttäreflfle seksuaaflfista kanssakäymfistä 
ja oflfi yrfittänyt rfifisua tytön, joka päässyt 
kufitenkfin pakenemaan
– efi muuta väkfivafltaa
– pakottava tfiflanne

– rafiskauksen yrfitys
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10 4-8v,
3-4v

– syytetty kosketeflflut tyttärensä 
sukupuoflfieflfimfiä ja vaatfinut tyttöä 
tyydyttämään hänet käsfin
– flfisäksfi hangannut sfifitfintään tytön 
sukupuoflfieflfimfiä vasten ja työntänyt 
sfifittfimensä tytön peräaukkoon
– tofimfinut afiemmfin samofin myös tofisen 
tyttärensä kanssa

– törkeä flapseen kohdfistuva haureus

11 14v – syytetty oflflut yhdynnässä tyttärensä 
kanssa vfifikofittafin
– tytöflfle tehty kerran aborttfi, 
myöhemmfin kufitenkfin synnyttänyt flapsen 
fisäflfleen
– pahofinpfideflflyt tytärtään flyömäflflä, 
potkfimaflfla, puremaflfla ja tukfistamaflfla 
– flyönyt tytärtään myös rengasraudaflfla 
päähän

– jatkettu törkeä flapseen kohdfistuva 
haureus
– sukurutsa jäflkefläfisen kanssa
– pahofinpfitefly

12 11v – syytetty oflflut yhdynnässä tyttärensä 
kanssa usefita kertoja sfitoen tämän jaflat 
ja kädet flattfiassa ja katossa oflflefisfifin 
koukkufihfin
– flfisäksfi flafittanut sormen tafi puupaflfikan 
tytön sukupuoflfieflfimfifin
– antanut myös sfifittfimensä tytön 
kosketefltavaksfi

– jatkettu sukurutsa jäflkefläfisen 
kanssa
– törkeä flapseen kohdfistuva haureus

13 13v – syytetty oflflut yhdynnässä tyttärensä 
kanssa
– afiemmfin harjofittanut muuta haureutta
– efi muuta väkfivafltaa

– törkeä haureus
– sukurutsa

14 8v – syytetty harjofittanut 
sukupuoflfiyhdyntöjä ja muuta vastaavaa 
haureutta tytärpuoflensa kanssa
– houkuteflflut tyttöä karkefiflfla ja fleflufiflfla, 
sekä uhkafiflflut vefitseflflä ja tuflfiseen järveen 
joutumfiseflfla, mfikäflfi tyttö kertofisfi asfiasta
– teonkuvauksen mukaan myös:
– pakottanut tytön kofiran 
taflutushfihnassa avantoon
– uflostanut ja vfirtsannut pääflfle
– flafittanut parvekkeeflfle kyflmäflflä fiflmaflfla
– käskenyt ottamaan sfifittfimen suuhun, 
kafinafloon ja peräaukkoon ja purrut 
– tyttö safi herpestartunnan

– flapseen kohdfistuva haureus

15 5-6v – syytetty äfitfi harjofittanut sukupuoflfi-
yhteyteen verrattavaa haureutta pofikansa 
kanssa
– hyväfiflflyt pofikaansa ja opastanut 
hyväfiflemään yhdynnän tapafisestfi
– efi muuta väkfivafltaa

– 10 omaan flapseen kohdfistunutta 
haureutta
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16 15v – syytetty pakottanut tytärpuoflensa 
yhdyntään
– jatkanut tekoa myöhemmfin, 
tytön fitkusta ja flopettamfispyynnöfistä 
huoflfimatta,  työntämäflflä ja flfifikutteflemaflfla 
kfiefltään tytön sukupuoflfieflfimfissä

– jatkettu rfikos, joka käsfittää:
– yksfinteofin tehdyn 
väkfisfinmakaamfisen ja flapseen 
kohdfistuvan haureuden
– yksfinteofin tehdyn vapautta 
floukkaavan haureuden ja flapseen 
kohdfistuvan haureuden

17 9- – syytetty pakottanut tyttärensä 
sukupuoflfiyhteyteen flyömäflflä ja 
flyömfiseflflä uhkaamfiseflfla
– flfisäksfi kosketeflflut tyttöä ja vaatfinut 
tyttöä kosketteflemaan sfifitfintään

– törkeä flapseen kohdfistuva haureus
– väkfisfinmakaamfinen
– sukurutsa

18 10-13v – syytetty oflflut säännöflflfisestfi 
yhdynnässä tyttärensä kanssa keskfimäärfin 
3 kertaa vfifikossa
– uhannut mahdoflflfisestfi tekevänsä 
fitseflfleen jotakfin, mfikäflfi tytär efi suostufisfi
– efi ifyysfistä, väkfivafltafista pakottamfista

– törkeä flapseen kohdfistuva haureus
– sukurutsa jäflkefläfisen kanssa

19 11-12v – syytetty oflflut sukupuoflfiyhteydessä 
tyttärensä kanssa 7 kertaa
– efi muuta väkfivafltaa

– flapseen kohdfistuva haureus

20 13-14v – syytetty kosketeflflut ja fimeskeflflyt 
tyttärensä rfintoja ja sukupuoflfieflfimfiä, ja 
myöhemmfin edennyt myös yhdyntään astfi
– flevfittänyt ruokaa tyttären rfinnan ja 
sukupuoflfieflfimfien aflueeflfle ja käskenyt 
kofiraa nuoflemaan näfistä kohdfista
– kfirjofiteflflut ja pfifirreflflyt tytön kehoon ja 
pessyt tätä saunassa
– flfisäksfi pakottanut tyttärensä flukemaan 
pornoeflokuvfien eflokuvatekstejä
– käyttäytynyt tytärtään kohtaan 
väkfivafltafisestfi flähes vfifikofittafin flyömäflflä 
tätä avokämmeneflflä päähän

– törkeä flapseen kohdfistuva haureus
– vapautta floukkaava haureus
– sukupuoflfiyhteys flähfisukuflafisen 
kanssa
– pahofinpfitefly

21 9-11v
(koflme 
erfi uhrfia)

– syytetty pakottanut koflme vafimonsa 
tytärtä sänkyyn rfifisuen hefidät aflavartaflon 
aflueeflta
– katseflflut tyttöjen sukupuoflfieflfimfiä ja 
nuoflflut nfifitä
– flfisäksfi kosketeflflut tyttöjen rfintoja
– pakottava tfiflanne, jossa tytöt yrfittfivät 
rfimpufiflfla mfiestä vastaan
– efi muuta väkfivafltaa

– pakottamfinen
– flapsen seksuaaflfinen hyväksfikäyttö
– törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö
– väkfisfinmakaamfisen yrfitys

22 4v, 6v – syytetty penetrofitunut pofikfiensa 
peräaukkofihfin
– efi muuta väkfivafltaa

– törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

23 8-13v – syytetty vfifiden vuoden ajan hyväfiflflyt, 
kosketeflflut ja suudeflflut tyttärensä 
sukupuoflfieflfimfiä
– vaatfinut tytärtä kosketteflemaan ja 
ottamaan suuhunsa fisän penfiksen
– flfisäksfi työntänyt erfiflafisfia esfinefitä 
(mm. haarukkaa) tyttärensä emättfimeen

– 9 törkeää flapseen kohdfistunutta 
haureutta/flapsen seksuaaflfista 
hyväksfikäyttöä
– 6 väkfisfinmakaamfista
– vapautta floukkaava haureus
– kaksfi rafiskausta
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24 9kk-3v – syytetty flyönyt flapsfia avokämmeneflflä 
ja pakkosyöttänyt hefitä
– kertofi ehkä kerran hyväfiflfleensä 
vafimonsa pojan penfistä
– parfiskunnan yhtefistä tyttöflasta 
hefittänyt ja kurfistanut
– flfisäksfi flafittanut sormensa sfiflflofin 9 
kk:n fikäfisen tyttärensä vagfinaan

– törkeä pahofinpfitefly
– kaksfi törkeää flapsen seksuaaflfista 
hyväksfikäyttöä
– sukupuoflfiyhteys flähfisukuflafisen 
kanssa

25 13v – syytetty kaatanut tyttärensä aflfleen 
sängyflfle ja suorfittanut tytön esteflystä 
huoflfimatta sukupuoflfiyhdynnän
– yhdyntä tytöflfle kfivuflfias

– törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

26 10v – syytetty kosketeflflut pojantyttärensä 
sukupuoflfieflfimfiä
– houkuteflflut tytön kosketteflemaan 
penfistään nfifin, että oflfi saanut 
sfiemensyöksyn

– jatkettu flapseen kohdfistuva 
haureus

27 12v – syytetty maannut vafimonsa 
sfisarentyttären väkfisfin kurfistettuaan tyttöä 
ensfin kurkusta ja uhattuaan tappaa tämän
– edeflflfisen jäflkeen vfienyt tytön 
asunnoflfleen ja pakottanut usefita kertoja 
tämän yhdyntään kanssaan

– törkeä flapseen kohdfistuva haureus

28 10v – syytetty rfifisunut ja kosketeflflut 
vefljenpofikansa tytärtä vartaflosta ja 
sukupuoflfieflfimfistä
– hyväfiflflyt tytön rfintoja vaatteen pääfltä
– efi muuta väkfivafltaa

– flapseen kohdfistuva haureus

29 4-7v, 
6-10v

– syytetty kosketeflflut käsfiflflään ja 
suuflflaan usefita kertoja sfiskontyttöään ja 
sfiskonpofikaansa
– houkuteflflut tytön myös 
kosketteflemaan syytettyä käsfiflflään ja 
suuflflaan nfifin, että mfies safi sfiemensyöksyn
– flfisäksfi työntänyt sfifittfimensä tytön 
emättfimeen afinakfin kerran
– houkuteflflut myös pojan 
kosketteflemaan käsfiflflään syytetyn penfistä

– törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

30 13v – syytetty, yflfi 40-vuotfias mfies, aflkanut 
seurusteflfla serkkunsa tyttären kanssa 
oflflen sukupuoflfiyhteydessä tämän kanssa
– tyttö tuflflut raskaaksfi 14- vuotfiaana, 
mfinkä jäflkeen mfieheflfle asetettfifin 
flähestymfiskfieflto, jota mfies kufitenkfin 
rfikkofi
– efi väkfivafltaa

– törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö
– flähestymfiskfieflflon rfikkomfinen

31 1v – syytetty flafittanut sukueflfimensä 
1-vuotfiaan peräaukkoon
– vauvan peräaukon sefinämä revennyt 
koflmesta kohdasta

– törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

Tauflukko: Marfia Ikkafla
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Tauflukko 5. Hovfiofikeuskäytäntöä vuosfiflta 2000-2005

Rafiskaus: RL 20:1 (L 24.7.1998)
Aflfiofikeus 
*J/S = juflkfinen/saflafinen

Hovfiofikeus

Nro J/S* Rfikos Lafinkohdat Rangafistus Vaflfittaja

1 J Rafiskaus RL 20:1
RL 6:2.4

3v 2kk Syytetty

2 J Rafiskauksen yrfitys RL 20:1
RL 4:1

Syyte hyflätty Syyttäjä, Uhrfi

3 J Rafiskaus RL 20:1 1v 6kk Syytetty

4 J 1. Rafiskauksen yrfitys
2. Ofikeudenkäytössä kuuflta-
van uhkaamfinen

1. RL 20:1.1,  
RL 4:1.1, RL 
20:1.3 
2. RL 15:9

Yht. 8kk 
ehdoflflfinen

Syytetty

5 J Rafiskauksen yrfitys RL 20:1.3 8kk ehdoflflfinen Syytetty

6 J Rafiskaus ym. RL 20:1.2 1v 6kk Syytetty

7 J Rafiskaus ym. RL 20:1.1 1v 10kk Syytetty
Syyttäjä

8 J 1. Pahofinpfitefly 
2.Rafiskauksen yrfitys

RL 21:5.1 
RL 20:1.3

Yht. 1v Syytetty

9 J Rafiskaus RL 20:1.1 1v 9kk Syytetty
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Teonkuvaus Ikä Rangafistus Vahfingon-
korvaukset

Saflassapfito 
(pyyntö, 
afika ja 
perusteet)

-uhrfi kfiefltäytyfi seksfistä
-> flöfi kasvofihfin, repfi hfiuksfista, pafinofi 
kurkusta (5-6 kertaa, tauko) 
-sty repfi sängyflfle, vaattefita rfikkfi 
-pakottfi uhrfin jaflat aukfi 
-sfisään emättfimeen 
-uhrfi flopettfi tfiflanteen suostumaflfla suuseksfifin

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 40228,08mk -

-käsfistä vetämfinen vuoteeflfle 
-kfifinnfipfito, pääflflä fistumfinen, estfi pofistumfi-
sen hytfistä 
-uhrfi rfimpufiflfi ja pakenfi

Sty: yflfi 
30v

8kk ehdofl-
flfinen

1074,58e -

-kurfistusotteeflfla uhrfi sefläflfleen sängyflfle 
-kurkusta purfistamfinen 
-flyönnfiflflä uhkaus 
-hfiuksfista repfimfinen 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
30v (ex)

Efi muutosta. 3500e -

-veto käsfistä autoon 
-pofistumfisen esto penkkfiä vasten pafinamaflfla 
-rfifisumfista 
-fläfimäytys kasvofihfin 
-onnfistunut pako

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 21650mk -

-sty yrfittfi pakottaa uhrfin sukupuoflfiyhteyteen 
vääntämäflflä käsfistä ja jaflofista 
-pfitfi kättä suun edessä

Sty: yflfi 
40v

Vaflfitus 
peruttu

11000mk -

-rfifisumfinen 
-uhkaava esfifintymfinen 
-kfifinnfi tarttumfinen ja paon esto useaan 
kertaan 
-uhrfi peflkotfiflaan ja näfin pakotus yhdyntään 
ja oraaflfiseksfifin

Sty: yflfi 
30v
uhrfi:17v

Vaflfitus 
jätetään 
sfiflflensä

4300e -

-sty rfifisufi pofluflfla uhrfin housut 
-tafivuttfi jaflat oflkapäfiden yflfi 
-pfitfi kurkusta 
-yhdyntä 
-kurfistus myös afiemmfin rfifisuessa

Sty: yflfi 
30v

Yht 2v 2kk 40820mk -

-raahasfi uhrfin pensafikkoon 
-kaatofi maahan 
-kurfistfi 
-tfiflanne keskeytyfi sfivuflflfisen tuflflessa

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 32198mk -

-sty flähenteflfi 
-tuflfi torjutuksfi 
-uhkafiflfi puukoflfla 
-rfifisumfinen 
-2 flyöntfiä 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
50v

Efi muutosta. 2500e -
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10 J Aflentuneestfi syyntakefinen: 
Rafiskauksen yrfitys 
ym. 

RL 20:1.1 
RL 20:1.3

Yht.10 kk Syytetty

11 J Rafiskaus RL 20:1.1 Syyte hyflätty Syyttäjä, Uhrfi

12 J 1.Rafiskauksen yrfitys 
2.Pakottamfinen seksuaaflfiseen 
tekoon

HO: 
RL 20:4 
RL 4:1.1

Syytteet 
hyflätty

Syyttäjä, Uhrfi

13 J 1.Pahofinpfitefly 
2. Rafiskaus

RL 21:5.1 
RL 20:1.1

Yht. 1v 6kk Syytetty

14 J Rafiskauksen yrfitys RL 4:1.1 
RL 20:1.3

10kk ehdofl-
flfinen

Uhrfi

15 J Rafiskauksen yrfitys ym. RL 20:1.1 
RL 4:1.1

1v 2kk Syytetty

16 J 1.Pakottamfinen sukupuoflfi-
yhteyteen 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö

RL 20:3.1 1. 8kk ehdofl-
flfinen 
2.Syyte hyflätty

Syytetty, Syyttäjä, 
Uhrfi ja huofltajat

17 J Rafiskaus RL 20:1.1 2v Syytetty

18  J 1.Pahofinpfitefly 
2.Kotfirauhan häfirfitsemfinen 
3.Rafiskaus

RL 20:5.1 
RL 24:3a.1 
RL 20:1.1 
RL 20:1.2

Yht. 2v 6kk Syytetty

19 J 1.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
2.Rafiskaus

RL 20:6.1 1. 6kk ehdofl-
flfinen
2. Syyte 
hyflätty

Syyttäjä, Uhrfi ja 
huofltaja
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-uhrfi avasfi oven 
-sty hefitteflfi päfin sefinfiä 
-kaatofi flattfiaflfle 
-kosketteflua 
-kurfistusote 
-pako

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 3300e -

-rfistfirfifitafiset kertomukset Sty: yflfi 
40v

- - -

-uhrfi saunan flautefiflfla rfintaflfifivfit pääflflä 
-sty tämän pääflfle aflastfi, mutta uhrfi työnsfi 
tämän pofis

Sty: yflfi 
30v

Seksuaaflfi-
seen tekoon 
pakottamfi-
sen yrfitys/  
60 pväsak-
koa = 360e 

805,08e -

2. 
-vuoteeflfle kaato 
-vaattefista repfimfinen 
-flyömfinen, potkfimfinen ja hfiuksfista repfi-
mfinen 
-kurfistamfinen 
-suun pefittämfinen kädeflflä 
-yhdyntään pakottamfinen

Sty: yflfi 
20v (ex)

1v 6kk
ehdoflflfinen, 
70h yhdys-
kuntapafl-
veflua

2. 
9075mk

-

-sty vetfi housut pofis sängyssä 
-vefitseflflä uhkaus 
-yhdynnän epäonnfistunut yrfitys

Sty: yflfi 
40v

Rangafis-
tuksesta efi 
vaflfitettu

330e -

-tarttumfinen takaapäfin kauflan kohdaflta 
-raahaus 5m päähän jaflkakäytäväfltä 
-kaato maahan 
-aflofittfi rfifisumfisen 
-uflkopuoflfinen tuflfi väflfifin

Sty: yflfi 
30v

Yht 1v 2kk 
ehdoflflfinen

2. 
6640e

-

-pukukopfissa kaatamfinen 
-housujen rfifisumfinen 
-yhdyntä kfieflflofista huoflfimatta

Sty: 
aflfle 20v 
uhrfi:13v

Efi muutosta. 3000e -

-tönäfisemfinen uflkona nurfin 
-pääflfle tuflo 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
30v

1v 8kk 
ehdoflflfinen, 
70h yhdys-
kuntapafl-
veflua

7365e -

-estfi asunnosta pofistumfisen uhkafiflemaflfla 
-uhkasfi tappaa uhrfin ja fitsensä 
-kävfi kfifinnfi 
-kaatofi flattfiaflfle 
-kurfistamfinen puukko kädessä 
-makuuhuoneeseen 
-taas flattfiaflfle 
-flyöntfi 
-kurfistus 
-tappouhkaus 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
40v (ex)

Efi muutosta. 25600mk -

-sty ja uhrfi oflfleet yhdynnässä ravfintoflan 
vfieressä 
-rafiskauksesta rfistfirfifitafiset kertomukset, 
moflemmat humaflassa

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi:14v

Efi muutosta. 23950mk -
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20 J Sukupuoflfiyhteyteen pakotta-
mfisen yrfitys (Syyte: rafiskaus)

RL 20:3.1 
RL 20:3.3 
RL 4:1

6kk Syytetty, Uhrfi

21 J Rafiskaus RL 20:1.1 1v 3kk Syytetty

22 J 1.Rafiskauksen yrfitys 
2. Hafitanteko vfirkamfieheflfle

RL 20:1.1 
RL 4:1.1 
RL 16:3.1

Yht. 6kk 
ehdoflflfinen

Syytetty

23 J 3. Rafiskauksen yrfitys ym. RL 20:1.1 
RL 20:1.3 
RL 4:1.1

Yht 1v 6kk Syytetty

24 J Pakottamfinen sukupuoflfiyhte-
yteen (HO -> rafiskaus)

RL 20:1.1 Syyte hyflätty Syyttäjä, Uhrfi

25 J Rafiskaus RL 20:1.1 1v 4kk ehdofl-
flfinen

Syytetty

26 J 1. Pahofinpfitefly 
2.Rafiskaus 
3.Pahofinpfitefly 
4.Rafiskaus 
5.Pahofinpfitefly 
6.Rafiskaus 
7.Pahofinpfitefly 
8.Rafiskaus 
9-12. Pahofinpfitefly 
13.Lähestymfiskfieflflon rfikko-
mfinen

RL 21:5.1 
(x8) 
RL 20:1.2 
(x4)
RL 16:9a

Yht. 3v Syytetty, Uhrfi
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-sty tarttunut uhrfista kfifinnfi (joka kuflkfi 
aflapää pafljaana) 
-oflflut vaflmfis yhdyntään 
-flopusta efi seflvfitystä

Sty: yflfi 
40v

160h 
yhdyskunta-
paflveflua

7000mk -

-väkfivafltafinen rfifisumfinen 
-pafikaflfla pfitämfinen  
-yhdyntä

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 36000mk -

-sty kävfi uhrfifin takaapäfin käsfiksfi 
-raahasfi makuuhuoneeseen 
-hefittfi sängyflfle 
-repfi vaatteet 
-aflastfi makaamaan pääflfle 
-tappouhkaus 
-uhrfi suostufi sukupuoflfiyhteyteen 
->sty pofis pääfltä + vaatfi käsfin tyydyttämfistä 
-uhrfi onnfistufi pakenemaan

Sty: yflfi 
30v

Syytetty 
peruuttfi 
vaflfituksen

5000mk -

3. 
-ottfi uflko-oveflfla kfifinnfi  
-fiflmofittfi ”panevansa” 
-repfi vaattefista, mutta pakenfi uhrfin pafinettua 
ovfisummerfia

Sty: yflfi 
30v

Yht 1v 4kk 16170mk -

-sty on uhrfin asunnon wc:ssä pakottanut 
uhrfin poflvfiflfleen 
-pafinofi päätä 
-yhdyntä 
-uhrfiflfle häpyhuufleen verenpurkauma

Sty: yflfi 
30v

1v 4kk 
(rafiskaus)

9013,78e -

-saapumfinen yhdessä uhrfin asunnoflfle 
-rfifiteflyä portafikossa 
-sty potkafisfi uhrfia 
-tuflfi väkfisfin asuntoon 
-rfifisumfinen väkfisfin 
-rantefista kfifinnfi pfitämfinen 
-väkfisfinmakaamfinen vafikka uhrfi rfimpufiflfi

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 3747,56e -

2. 
-retuuttanut nfiskasta sänkyyn 
-uhrfi peflännyt flyöntfiä, koska flyönyt afiem-
mfin 
-yhdyntä 
4&5:(hovfissa konkurrenssfi) 
-väkfisfin vfiemfinen sänkyyn 
-rfifisumfinen 
-makaamfinen 
-flyöntfi 
-makaamfinen 
-retuutusta ja fläpsfimfistä, flyöntejä 
6-8: (hovfissa konkurrenssfi) 
-seuraavana päfivänä kahteen otteeseen 
hakkaamfista 
-rfiepotteflua 
-flyöntejä 
-makaamfinen kaksfi kertaa 
-flyöntfi 
-sfiflmät turvonneet uhrfiflfla

Sty: yflfi 
40v

Efi muutosta. 
(Huom! 
HO:n kon-
kurrenssfi.)

9151,80e -
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27 J Rafiskaus ym. RL 20:1.1 Yht. 1v 10kk 
ehdoflflfinen

Syytetty, Uhrfi

28 J Rafiskauksen yrfitys RL 20:1.3       4kk (RL 7:6) Syytetty

29 J 1.Rafiskaus 
2.Kotfirauhan rfikkomfinen 
3.Pahofinpfitefly

RL 20:1.1 
RL 24:1.1 
RL 21:5.1

Syytteet 
hyflätty

Syyttäjä

30 J 12.Rafiskauksen yrfitys 
15.Rafiskaus 
ym.

RL 20:1 
RL 4:1.1 
RL 20:1.1

Yht 3v 7kk Syytetty

31 J A: Nuorena henkfiflönä  pa-
hofinpfitefly 
B: Nuorena henkfiflönä rafiska-
uksen yrfitys

RL 21:5.1 
RL 3:2 
RL 20:1.3 
RL 3:2

40 päfiväsakkoa 
=240e 
80pvä ehdofl-
flfinen

Syytetty B

32 J Rafiskauksen yrfitys - Syyte hyflätty Syyttäjä, Uhrfi

33 J 1.Pahofinpfitefly 
2.Pahofinpfitefly 
3.Rafiskauksen yrfitys

RL 21:5.1 
RL 21:5.1 
RL 20:1.3 
RL 4:1.1

Yht. 1v 6kk Syytetty

34 J A: Rafiskaus 
B: Rafiskaus 
C: Rafiskaus

RL 20:1 
RL 20:1.1 
RL 20:1.1

A:1v 10kk  
B: 2v 6kk  
C: 2v 2kk

Syytetyt
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-humaflafinen sty uhkafiflfi puukoflfla kurkun 
fläheflflä 
-uhrfiflfle astmakohtaus, jonka jäflkeen uhrfin 
tofivuttua sty tuflflut uhrfin pääflfle 
-flyönyt kasvofihfin 
-makaamfinen  
-myöhemmfin 2x makaamfinen flyönnefiflflä 
uhkafiflujen kera

Sty: yflfi 
50v

Peruuttfivat 
osfin vaflfituk-
sen

7010,75e -

-sty kaatofi uhrfin sohvaflfle 
-ottfi käsfistä kfifinnfi 
-kävfi housufitta tämän pääflfle makaamaan 
-yrfittfi rfifisua uhrfin housuja 
-uhrfi häflyttfi hofitajan pafikaflfle

Sty: yflfi 
60 (ex)

Efi muutosta. 1350e -

-tarttumfinen oflkapäfistä kfifinnfi 
-väkfivafltafinen kaatamfinen flattfiaflfle 
-pakottamfinen yhdyntään

Sty: yflfi 
40v

Yht 1v 3kk - -

12: 
-autossa sty nostfi uhrfin hametta 
-uhrfi pakenfi 
-sty juoksfi perään ja kurfistfi 
-uhrfi flöfi muovfipuflfloflfla päähän 
-sty nyrkfiflflä kasvofihfin 
-uhrfi juoksfi karkuun 
15: 
-sty ajofi auton metsätfieflfle 
-uhrfi kfiefltäytyfi yhdynnästä 
-sty flöfi päähän, uhkasfi tappaa 
-yhdyntä emättfimeen ja peräaukkoon 
-ajoa 5 mfinuuttfia 
-yhdyntä uudeflfleen

Sty: yflfi 
30v

Yht 3v 5kk 15. 
55360mk

-

-uhrfia pahofinpfidefltfifin mm. kurfistamaflfla ja 
flyömäflflä 
-sty B raahasfi uhrfin rantaa kohtfi 
-uhkasfi tofiseflfla pahofinpfiteflyflflä, kaverfi tuflfi 
väflfifin

StyA: 
aflfle 20v 
styB: 
aflfle 20v

Efi muutosta. StyA:522e 
styB: 600e

-

-uhrfi yrfitetty pakottaa sukupuoflfiyhteyteen 
repfimäflflä hfiuksfista ja kaatamaflfla 
-tekfijästä epäseflvyyttä

Sty: yflfi 
60v 

Syyte 
hyflätty

- -

2&3: 
-tekfijä tunkeutunut uhrfin asuntoon 
-flyönyt kepfiflflä vartafloon 
-tarttufi kfifinnfi 
-uhkasfi murskata pään eflflefi uhrfi ofle hfifljaa 
-hefitteflfi sängyflfle, flöfi päätä flattfiaan 
-uhkasfi ”nafida monta kertaa” 
-uhrfi pystyfi vastustamaan rfifisumfista 
-taas pahofinpfiteflyä 
-nefljän tunnfin päästä uhrfi pakenfi

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 1692,09e -

-efi rfifittävää näyttöä StyA: 
yflfi 20v 
styB: yflfi 
20v 
styC: yflfi 
20v

Syytteet 
hyflätty kafik-
kfien osaflta

- -
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35 J A: Rafiskaus 
B: Rafiskaus 

RL 20:1.1 2v, sotfiflasarvon 
menetys

Syytetyt

36 J 1.Kotfirauhan väkfivafltafinen 
rfikkomfinen 
2.Rafiskaus 
3.Lafiton uhkaus

RL 24:1.1 
RL 24:1.3 
RL 20:1 
RL 20:10.1 
RL 25:7

Yht 1v 8kk Syytetty

37 J 1.Pahofinpfitefly 
2.Pahofinpfitefly 
3.Rafiskaus

RL 21:5.1 
RL 21:5.1 
RL 20:1

Yht. 1v 8kk Syyttäjä, Syytetty

38 J 1.Rafiskaus 
2.Pahofinpfitefly 
ym.

RL 20:1.1 
RL 21:5.1

1. 1v 5kk 
ehdoflflfinen 
2-4. 45 pväsak-
koa =1800 mk

Syyttäjä

39 J 1.Pakottamfinen sukupuoflfi-
yhteyteen 
2.Lafiton uhkaus 
3.Lafiton uhkaus 
4.Pahofinpfitefly 
5.Rafiskaus 
6.Kotfirauhan rfikkomfinen 
7.Vapaudenrfifisto 
8.Rafiskaus 
9.Lafiton uhkaus 
10.Rafiskaus 
11.Lähestymfiskfieflflon rfikko-
mfinen 
12.Lähestymfiskfieflflon rfikko-
mfinen 
13.Lähestymfiskfieflflon rfikko-
mfinen 
14.Kotfirauhan rfikkomfinen 
15.Lafiton uhkaus

RL 20:3.1 

RL 25:7 
RL 25:7 
RL 21:5.1 
RL 20:1.2 
RL 24:1.1 

RL 25:1 
RL 20:1.2 
RL 25:7 
RL 20:1.2 
RL 16:9a 

RL 16:9a 

RL 16:9a 

RL 24:3a.1 

RL 25:7

Yht. 2v 3kk, 
sotfiflasarvon 
menetys

Syytetty
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-vaattefista repfimfistä 
-uhrfi pakenfi vessaan 
-syytetyt mursfivat oven 
-pakenfi uflos asunnosta 
-uhrfi menfi naapurfifin, mutta sty:t oflfivat sfieflflä 
ennen häntä 
-sty:t raahasfivat uhrfia takaperfin rappufihfin 
-menfivät 100 m päähän sty:n asunnoflfle 
-rfifisufivat uhrfin 
-moflemmat yhtyfivät uhrfifin

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. - -

-sty tuflfi väkfisfin uhrfin asuntoon 
-käveflfi sfieflflä 
-väänsfi uhrfia kädestä 
-mätkfi 
-uhkasfi pudottaa parvekkeeflta 
-pafinofi raskaana oflevaa uhrfia kyynärpääflflä 
vatsasta 
-pakottfi ottamaan sufihfin

Sty: yflfi 
40v

Vaflfitus 
peruutettu

20000mk -

-tukasta repfimfistä, avokämmeneflflä flyöntfiä, 
kurfistamfista jne retuuttamfista rafiskauspäfi-
vänä 
3. 
-uhkasfi samanflafiseflfla väkfivaflflaflfla 
-repfi pafidan 
-kaatofi flattfiaan 
-hakkasfi päätä flattfiaan 
-pafinofi kädeflflä suun edestä 
-vafikea oflflut hengfittää 
-uhkasfi tappaa 
-sukupuoflfiyhteys

Sty: yflfi 
20v

Yht. 2v 5132e -

-hyväfiflyä vasten tahtoa 
-raahaus makuuhuoneeseen 
-pafinofi refisfiflflä sänkyä vasten 
-rfifisumfinen 
-uhkaus flyönnfiflflä 
-pakottfi ottamaan sufihfin 
-yhdyntä

Sty: aflfle 
20v 
uhrfi:15v

1. 
1v 10kk 
2-4. 
Efi muutosta

1. 
24000mk

-

1. 
-käsfistä kfifinnfi->makuuhuoneeseen 
-yhdyntä 
-uhrfi peflkäsfi väkfivafltaa 
3-5: 
-uhrfi paflasfi kotfifin 
-sty ottfi kfifinnfi oflkapäästä ja tuflfi asuntoon 
-purfistfi kurkusta, uhkasfi tappaa hukutta-
maflfla 
-väflfissä repfi vaatteet 
-flöfi suuflfle 
-vefi kovakourafisestfi makuuhuoneeseen 
-yrfittfi yhdyntää emättfimeen, mutta tekfi sen 
kaksfi kertaa peräaukkoon 
-yrfittfi työntää peräaukkoon kynttfiflän 
-uusfi rafiskaus 
7-10: 
-sty ottfi uhrfin autoonsa 
-vefi uhrfin puheflfimen 
-ajofi auton sfivutfieflfle->pakotus sukupuoflfi-
yhteyteen 
-uudestaan myöhemmfin asunnoflfla 
-uhkasfi tappaa aseeflfla koko uhrfin perheen

Sty: yflfi 
50v

Efi muutosta, 
pafitsfi 
sotfiflasarvoa 
efi tuomfita 
menetetyksfi.

35800mk
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40 J 1.Kunnfianfloukkaus 
2.Pahofinpfitefly 
3.Rafiskauksen yrfitys

RL 24:9.1 
RL 21:5.1 
RL 20:1.2 
RL 20:1.3 
RL 4:1.1

Yht. 1v Syytetty

41 S 1.Rafiskaus 
2.Rafiskaus 
3.Rafiskaus 
4.2 pahofinpfiteflyä 
5.Kotfirauhan rfikkomfinen 
6.Lähestymfiskfieflflon rfikko-
mfinen 
7.Rattfijuopumus

1-3. RL 20:1 Yht. 3v 8kk Syyttäjä ,Syytetty, 
Kaksfi koflmesta 
asfianomfistajasta

42 S Pakottamfinen seksuaaflfiseen 
tekoon

RL 20:4.1 Syyte hyflätty Syyttäjä, Uhrfi

43 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 6kk Syytetty

44 S Rafiskaus + Kfirfistys RL 20:1 
RL 6:2.4 
RL 3:4.1

Yht. 2v Syytetty, Uhrfi

45 S 1.Rafiskaus 
2.Rafiskauksen yrfitys

1.RL 20:1 
2.RL 20:1, 
RL 20:1.3

Yht. 2v Syytetty

46 S 1.4 pahofinpfiteflyä (uhrfi 2) 
2.Rafiskauksen yrfitys 
3.Rafiskaus (syyte hyflätty, 
koska efi näyttöä) 
4.Rafiskaus

RL 20:1 
RL 4:1
RL 21:5

2v 5kk Syytetty

47 S Rafiskaus RL 20:1 1v 1kk ehdofl-
flfinen

Syytetty
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2&3: 
-flöfi uhrfia kasvofihfin monta kertaa 
-flöfi päähän ja potkfi seflkään, vafikka uhrfi 
makasfi maassa 
-vetfi hfiuksfista pfitkfin flattfiaa 
-hajottfi flasfisen tuhkakupfin ohfimoflfle 
-hefitteflfi esfinefiflflä 
-kurfistfi 
->uhrfi peflkotfiflaan 
-tämä oflfi oksentamassa kufistfiflfla 
->sty rfifisufi ja käänsfi uhrfin sefläflfleen 
-pään aflfla rapun reuna 
-jäfi yrfitykseksfi, koska poflfifisfit tuflfivat 
pafikaflfle

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. -

1.  
-uhkafiflua, kyflkeen hakkaamfista 
-vefitseflflä uhkausta -> väkfisfinmakaamfinen 
2.  
-uhrfin potkfimfinen 
-jaflkojen vääntämfinen -> väkfisfinmakaamfi-
nen x3 
3. 
-uhkafiflu ja peflotteflu ->pakottamfinen suku-
puoflfiyhteyteen ja suuseksfifin

Sty: yflfi 
40v (ex)

Yht. 4v 6kk 1. 17000mk 
2. 29000mk 
3. 44050mk

-20v

-uhrfin kaatamfinen maahan 
-yhdyntä epäseflvä

Sty: yflfi 
40v

1v ehdoflflfi-
nen

3500e -23v
-flefima

-rafiskaamfinen vastusteflufista huoflfimatta 
-pfitämfinen aflofiflflaan

Sty ja 
uhrfi aflfle 
20v

Efi muutosta. 15000mk -20v 
-OfikJuflkL 
9§

-tappamfiseflfla uhkafiflu 
-aseen tafi vefitsen käyttämfiseflflä uhkafiflu 
-uhrfin kurfistamfinen kauflaflfifinaflfla

Sty: yflfi 
40v

Efi muutosta. 30500mk -40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2 mom., 
5§ 1mom. 
1-kohta

1. 
-kfimppuun hyökkäämfinen, maahan kaato 
-> rafiskaus 
2.  
-kasvofihfin flyöntejä 
-kurfistamfinen 
-hefittämfinen sefinään 
-epäonnfistunut rafiskaus 

Sty: yflfi 
40v

Efi muutosta. Uhrfi1: 
32300mk 
Uhrfi2: 
17500mk

-uhrfi 
-25v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

2. 
-rafiskauksen yrfitys 
-kurfistamfinen 
-tappamfiseflfla uhkaus 
3. 
-uhrfin rfifisumfinen  väkfisfin  
-rafiskaus vastusteflusta huoflfimatta 
4+1: 
-uhrfin pahofinpfitefly vyöflflä 
-potkfimaflfla 
-uhrfin kurfistamfinen nahkavyöflflä -> rafiskaus

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi: 
16v

Efi muutosta. Uhrfi1: 
21500mk 
Uhrfi2: 
20000mk

-uhrfit 
-20v 
-OfikJuflkL  
5§ 1mom. 
1-kohta

-rafiskaus bussfipysäkfiflflä 
-maahan kaato 
-tappamfiseflfla uhkaamfinen

Sty: aflfle 
20v

Efi muutosta. 9000mk -30v
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48 S Rafiskaus RL 20:1.1 2v Syytetty

49 S 1.Sty1: Rafiskaus 
2.Sty2: Avunanto rafiskauk-
seen

RL 20:1.2 
RL 5:3

Sty1: 1v 
Sty2: 1v 6kk 
ehdoflflfinen

Syytetyt, Uhrfi

50 S 1.Rafiskaus 
2.Lfievä pahofinpfitefly

RL 20:1.1 
RL 20:1.2
RL 20:7

Yht. 2v Syytetty

51 S Rafiskaus RL 20:1.1 
RL 3:2

1v Syytetty

52 S 1.Rafiskaus 
2.Vahfingonteko 
3.Tuhotyön yrfitys 
4.Pahofinpfitefly 
5.Ofikeudenkäynnfissä kuuflta-
van uhkaamfinen

RL 20:1
RL 35:1
RL 34:1.3
RL 21:5
RL 15:9

3v Syytetty

53 S Rafiskaus RL 20:1 1v 6kk ehdofl-
flfinen

Syytetty

54 S 1.Rafiskaus 
2.Pahofinpfitefly

RL 20:1.2
RL 20:5

Yht. 1v 6kk 
ehdoflflfinen

Syytetty, Uhrfi

55 S Rafiskaus RL 20:1 1v 6kk Syytetty

56 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 10kk Syytetty

57 S Rafiskaus RL 20:1 1v 10kk Syytetty
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-vapaaehtofinen sukupuoflfiyhteys 
-syytetty vaatfi anaaflfiseksfiä 
-kädestä purfistamfinen 
-kurfistusote 
-uhrfin tappamfiseflfla uhkafiflu 
-uhkafiflu vefitseflflä 
-hfiuksfista repfimfinen 
-flasfipuflfloflfla hefitto jaflkaan 
-nyrkfiflflä flyöntfi kasvofihfin 
-purfistamfinen kurkusta 
-anaaflfiyhdyntään pakottamfinen

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 80190mk -20v

-aflkohoflfin nauttfimfista 
-syytetty1 sfitofi uhrfin  
-syytetty2 pfitfi kfifinnfi -> väkfisfinmakaamfinen

Sty1: yflfi 
30v 
Sty2: yflfi 
30v

Sty1:1v 6kk 
ehdoflflfinen 
Sty2: Efi 
muutosta.

Yhtefisvas-
tuuflflfisestfi 
23000mk

-n. 4v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom.

-uhrfin vääntämfinen päästä ja nenästä 
-potkuja sukupuoflfieflfimfifin ja aflaseflkään 
-pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen 

Sty: yflfi 
30v (ex)

Yht. 1v 6kk 19000mk -25v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

-uhrfi humaflassa 
-rafiskaus pufistossa uhrfin vastusteflusta 
huoflfimatta 
-kfifinnfi pfitämfinen

Sty: aflfle 
20v 
uhrfi:16v

Efi muutok-
sfia

27377mk -30v 
-OfikJuflkL  
9§, 5§ 
1mom.

-avoparfi 
-potkfimfinen ja flyömfinen ympärfi kehoa 
-väkfivafltafinen anaaflfiyhdyntä uhrfin vastuste-
flusta huoflfimatta

Sty: yflfi 
30v 

2v 2kk 4204,70e -20v

-vaattefiden repfimfinen 
-uhrfin aflusvaattefiden repfimfinen vefitseflflä 
-puremfista ja flyömfistä kasvofihfin ->  väkfi-
sfinmakaamfinen

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 37349mk -uhrfi 
-40v

-avfioparfi 
-hfiuksfista repfimfinen 
-maahan kaatamfinen 
-kurfistamfinen 
-tappamfiseflfla uhkafiflu 
-vefitseflflä uhkafiflu -> rafiskaus

Sty: yflfi 
40v

Efi muutosta. 18000mk -25v 
-OfikJuflkL  
9§, 5§

-tappamfiseflfla uhkafiflu 
-> rafiskaus autossa, tuttuja ennestään

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 5100e -30v

-uhrfin kfifinnfi ottamfinen 
-flyömfinen ohfimoon 
-raahaamfinen 
-maahan kaatamfinen 
-tappamfiseflfla uhkaamfinen 
-kurfistamfinen kurkusta 
-> rafiskaus

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 2837e -30v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 
Lefima.

-tekfijä ja uhrfi vfiettämässä fifltaa 
-vatsasta pafinamfinen poflveflfla 
-käden pfitämfinen suun edessä 
-> väkfisfinmakaamfinen

Sty: 
aflfle 20v 
uhrfi:16v

1v 4kk 
ehdoflflfinen

100000mk -uhrfi 
-40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom., 
2§ 2mom. 
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58 S 1.Rafiskaus 
2.Vfirkamfiehen väkfivafltafinen 
vastustamfinen

RL 20:1
RL 16:1

Yht. 2v 10kk Syytetty

59 S Rafiskaus RL 20:1 1v 4kk 
ehdoflflfinen, 50 
pväsakkoa = 
600e

Syytetty

60 S 1.Rafiskaus 
2.Törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö 
3.Sukupuoflfiyhteys flähfisuku-
flafisten kesken

1.RL 20:1.1 
2.RL 
20:7.1/1 
RL 20:7.1/3 
3.RL 17:22.1

Yht. 2v 6kk Syytetty

61 S A: Pakottamfinen sukupuoflfi-
yhteyteen 
B: Nuorena henkfiflönä tehty 
rafiskaus

1.RL 20:3.1 
2. RL 20:1.1, 
RL 3:2

Sty1: 5kk 
ehdoflflfinen 
Sty2: 1v ehdofl-
flfinen

Syytetyt

62 S 1.Rafiskaus 
2.Huumausafineen käyttörfikos

1.RL 20:1.1, 
RL 6:2.4 
2. RL 50:2a

Yht. 1v 6kk Syytetty

63 S Rafiskaus RL 20:1.1 Syyte hyflätty Uhrfi

64 S 1.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
2.Rafiskaus

1. RL 20:6.1 
2. RL 20:1.1

2v 2kk Syytetty

65 S 5. Rafiskaus 
6. Lähestymfiskfieflflon rfikko-
mfinen 
7.Rafiskaus 
8.Ofikeudenkäynnfissä kuuflta-
van uhkaamfinen 
ym.

RL 20:1.1
RL 16:9a
RL 15:9

3v 3kk, sotfiflas-
arvon menetys

Syytetty

66 S 1.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
2.Rafiskaus

RL 20:6
RL 20:1.1

1v 10kk Syytetty
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-uhrfin asunnossa 
-hyökkäämfinen kfimppuun 
-raahaamfinen 
-kaatamfinen sänkyyn 
-tappouhkaus -> rafiskaus

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 55000mk -20v 
-OfikJuflkL  
9§, 5§

-kauflasta kurfistamfinen 
-kasvofihfin flyömfinen 
-käsfistä kfifinnfi pfitämfinen -> rafiskaus

Sty: yflfi 
20v (ex)

Efi muutosta. 2340e -30v 
-OfikJuflkL  
9§, 5§ + 
flefima.

-syytetty maannut uhrfin usefita kertoja 
-käden flafitto suun eteen 
-vaattefiden rfifisumfinen flapsen huoneessa

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi: 
10/12v

Efi muutosta. 40000mk -”asfian-
omfistajfien 
puoflesta” 
-30v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom. 

1. 
-vastusteflusta huoflfimatta sormen työntämfi-
nen sukupuoflfieflfimeen 
2. 
-sormen työntämfinen sukupuoflfieflfimeen 
-raahaamfinen 
-rafiskaus

Sty1: 
aflfle 20v 
sty2: 
aflfle 20v 
uhrfi:16v

Efi muutosta. Sty1: 800e 
Sty2: 4500e

-40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

-retuuttamfinen, tönfimfinen 
-kurfistamfinen 
-tappouhkaukset -> rafiskaus

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 3000e -20v

-vaattefiden repfimfinen 
-hfiuksfista ja nfiskasta kfiskomfinen 
-kfifinnfipfito 
-puremfinen 
-tuflfi raskaaksfi ->aborttfi 

Sty: yflfi 
20v

1v 3kk 13363,76e -40v 
-OfikJuflkL 
(HO)

-oflfleet samassa asunnossa 
-yrfittänyt vfiedä useastfi uhrfin käden suku-
puoflfieflfimensä pääflfle 
-pakottamfinen suuseksfifin

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi: 
15v

1v 8kk 5000e -asfianaja-
ja uhrfin 
puoflesta 
-35v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom. 
1-kohta

5. 
-uhrfin hefittämfinen sängyflfle 
-suuseksfifin pakottamfinen 
-morapuukoflfla uhkaus 
7. 
-uhrfin flyömfinen, potkfimfinen 
-pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen 
-kynttfiflän tunkemfinen sukupuoflfieflfimeen

Sty: yflfi 
40v (ex)
uhrfi:18v

Yht. 2v 6kk Uhrfi1: 7000e 
Uhrfi2: 5500e

-uhrfit1&2 
-20v 
-OfikJuflkL  
9§, 5§ 
-yksfityfis-
eflämään 
flfifittyvät 
arkafluontefi-
set tfiedot

-fiflflanvfietto 
-efi näyttöä rafiskauksesta tms.

Sty: yflfi 
30v 
Uhrfi: 
15v

Syytteet 
hyflätty.

- -30v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom.
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67 S Rafiskaus RL 20:1.1 2v 3kk Syytetty

68 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 8kk ehdofl-
flfinen

Syyttäjä

69 S Rafiskaus RL 20:1.1 Syytteet 
hyflätty

Uhrfi

70 S 1.Sty1: Rafiskaus + Lapsen 
seksuaaflfinen hyväksfikäyttö 
2. Sty2:Rafiskaus + Lapsen 
seksuaaflfinen hyväksfikäyttö 
3.Sty3: Avunanto rafiskauk-
seen + Lapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

1-2.  
RL 20:1.1, 
RL 20:6.1 
3. 
RL 20:1.1 
RL 5:3.4 
RL 20:6.1

1+2: 1v 10kk  
3: 1v 2kk 
ehdoflflfinen, 100 
pväsakkoa = 
600e

Syytetyt

71 S 1.Törkeä kotfirauhan rfikko-
mfinen 
2.Rafiskaus

1. RL 24:2.1 
2. RL 20:1.1
(HO: 
RL 3:4.1)

Yht. 2v 3kk Syytetty

72 S 1.Pahofinpfitefly 
2.Rafiskaus

1. RL 21:5.1 
2. RL 20:1.1

1v 6kk eh-
doflflfinen, 90 t 
yhdyskuntapafl-
veflua

Syytetty, Uhrfi

73 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 3kk Syytetty

74 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 6kk Syytetty, Uhrfi

75 S Sty1: Rafiskaus 
Sty2: Nuorena henkfiflönä 
tehty rafiskaus

1. 
RL 20:1.1 
RL 20:1.2 
2. 
RL 20:1.1 
RL 20:1.2 
RL 3:2

1: 1v 8kk 
ehdoflflfinen 
2: 1v 3kk 
ehdoflflfinen

Syytetyt



283

-fiflflanvfietto 
-uhrfin rafiskaamfinen x4 
-kurkusta kurfistamfinen

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 6600e -asfianaja-
ja uhrfin 
puoflesta 
-20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1 mom. 

-uhrfin rafiskaamfinen autossa 
-vaattefiden repfimfinen 
-sormen työntämfinen peräaukkoon 
-rafiskaamfinen 
-pääflfle  vfirtsaamfinen

Sty: yflfi 
30v

1v 8kk 4100e -saflassapfi-
toäänestys 

-fiflflanvfietto, aflkohoflfin nauttfimfista 
-efi näyttöä rafiskauksesta

Sty: yflfi 
40v

Efi muutosta. - -25v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
2§ 2mom. 

-joukkorafiskaus 
-syytetty 2.rafiskasfi uhrfin, uhrfi pakotettfifin 
suuseksfifin 
sty1:n ja 2:n kanssa 
-syytetty3 flukfitsfi rakennuksen uflkoapäfin

Sty1: yflfi 
20v 
sty2: yflfi 
20v 
sty3: yflfi 
20v 
uhrfi:14v

Efi muutosta. 10800e 
yhtefisvas-
tuuflflfisestfi

-40v 
-sfiveefl-
flfisyysrfikos 
+ arkafluon-
tefiset tfiedot

-syytetty tunkeutunut uhrfin asuntoon 
-pakottanut sängyflfle 
-repfinyt vaatteet 
-nuoflflut sukupuoflfieflfintä 
-tunkenut sormen emättfimeen 
-flyönyt kasvofihfin ja kauflaan

Sty: aflfle 
20v

Muutoksfia 
korvauksfifin 
(aflennettu) 

10500e -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom. 
1-kohta, 2§ 
2mom.

-uhrfin vaattefiden repfimfinen 
-suuseksfifin pakottamfinen 
-hfiuksfista vetämfinen 
-jaflan vääntämfinen -> rafiskaus

Sty: yflfi 
30v

Muutoksfia 
korvauksfifin 
(nostettu)

5250e -40v 
-afinefisto 
saflafinen, 
käsfittefly 
rafiskauk-
sen osaflta 
saflafinen

-uhrfin pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen 
autossa 
-pakottamfinen sukupuoflfieflfimen hyväfiflyyn 
-uhrfi efi uskafltanut kfiefltäytyä

Sty:yflfi 
40v

Efi muutosta. 4000e -40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom., 
2§ 2mom.

-uhrfin rafiskaamfinen vastusteflusta huoflfi-
matta 
-flyömfinen kasvofihfin 
-pafinamfinen kauflasta 
-puremfinen

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 4600e -40v 
-OfikJuflkL  
9§, 2§ 
2mom.

-syytetyt menneet uhrfin huoneeseen ja 
rafiskanneet tämän 
-suu -ja anaaflfiseksfifin pakottamfinen

Sty1: yflfi 
20v 
sty2: 
aflfle 20v 
uhrfi:14v

Efi muutosta. Sty1: 2000e 
Sty2: 2000e

-40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
2§ 2mom. 
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76 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 6kk ehdoflflfi-
nen, 100pvä-
sakkoa = 600e

Syyttäjä, Syytetty

77 S 1.Rafiskaus 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö

1.RL 20:1.2 
2.RL 20:6.1

2v 6kk Syytetty

78 S Täyttä ymmärrystä vafiflfla 
rafiskaus

RL 20:1.1 
RL 3:4.1 
RL 6:2/4

2v 4kk, sotfiflas-
arvon menetys

Syytetty

79 S 1.Pahofinpfitefly
2.Rafiskaus

1.RL 21:5.1 
2.RL 20:1.1

1v  8kk Syytetty

80 S 1. Rafiskaus
2. Törkeä flapsen seksuaaflfi-
nen hyväksfikäyttö

RL 20:1.1
RL 20:7

Syytteet 
hyflätty

Uhrfi

81 S 1.Kotfirauhan rfikkomfinen 
2.Seksuaaflfinen hyväksfikäyttö

1.RL 24:1.1 
2.RL 20:5.2

1v Uhrfi

82 S 1.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
3.Rafiskaus 
4.Lafiton uhkaus 
5.Vapaudenrfifisto 
ym.

1. RL 20:6.1 
3.RL 20:1.1 
4.RL 25:7 
5.RL 25:1

Yht. 3v -

83 S 1.Sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä 
floukkaava käyttytymfinen 
flasta kohtaan 
2.Lapsen seksuaaflfisen hyväk-
sfikäytön yrfitys 
3.Rafiskaus 
4.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
ym.

1.RL 20:6 
2.RL 20:6.1, 
RL 20:6.4 
RL 4:1.1 
3. RL 20:1.1 
4.RL 20:6.1

Yht. 2v 2kk Syytetty
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-rafiskaus väkfivafltaa käyttäen 
-rafiskaus x3 
-suuseksfifin pakottamfinen 
-kasvofihfin flyömfinen -nyrkfiflflä pafinamfinen 
kasvofihfin 
-hfiuksfista repfimfinen 
-nfiskasta vääntämfinen 
-kauflasta kurfistamfinen 
-tappouhkaus

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 800e -uhrfi 
-30v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
2§ 2mom. 

-syytetty juottanut uhrfin humaflaan 
-oflflut sfitten sukupuoflfiyhteydessä tämän 
kanssa vastofin uhrfin tahtoa

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi:14v

Efi muutosta. 30000mk -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 
-äänestys 
saflassapfi-
dosta 

-rafiskaus väkfivaflflaflfla uhaten 
-suuseksfifin pakottamfinen 
-oflutpuflflon kauflaosan työntämfinen emät-
tfimeen 
-rafiskaus 
-nyrkfiflflä flyömfinen kasvofihfin

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 25484mk -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

-rafiskaus autossa pafinamaflfla uhrfi penkkfiä 
vasten

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 23445,50mk -40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

-efi näyttöä uhrfin väkfisfinmakaamfisesta. 
-uhrfi ja syytetyt sfisaruksfia

Styt: 
aflfle 20v 
uhrfi: 
10/12v

Efi muutok-
sfia

- -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

-syytetty mennyt avofimesta ovesta asuntoon 
ja rafiskannut nukkumassa oflfleen uhrfin 
tämän vastusteflusta huoflfimatta

Sty: yflfi 
20v

2.kohta -> 
rafiskaus = 
1,5v (-3pvä)

15100mk -40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom., 
2§ 2mom. 

1. 
-syytetty oflflut usefita kertoja sukupuoflfiyhte-
ydessä uhrfin kanssa 
3. 
-uhrfin rafiskaus väkfivaflflofin ja uhkauksfin 
-kfifinnfi pfitämfinen 
-nyrkfiflflä flyömfinen päähän

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi:15v

Lausunnon 
antamfinen 
rangafistus-
vaatfimuk-
sesta rauke-
aa syytetyn 
kuofltua

36369,44mk -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

1.Lapsen kosketteflemfinen epäsopfivaflfla 
tavaflfla 
2.Sukupuoflfiyhteyteen suostutteflemfista 
3.Uhrfin väkfisfinmakaamfinen vastusteflufista 
huoflfimatta 
4.Sukupuoflfiyhteys aflfle 16v kanssa

Sty: yflfi 
50v 
uhrfi:13v 
uhrfi:15v

Vahfingon-
korvauksfia 
aflennettu

5129,73e -15v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 
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84 S Rafiskaus RL 20:1.1 Syyte hyflätty Syyttäjä, Uhrfi

85 S StyA: Nuorena henkfiflönä 
tehty rafiskaus 
StyB: Nuorena henkfiflönä 
tehty rafiskaus

A:  
RL 20:1.1 
RL 3:2 
B: 
RL 20:1.1 
RL 3:2

A: 1v 6kk 
ehdoflflfinen 
B: 1v 6kk 
ehdoflflfinen

Syytetyt, Uhrfi

86 S 1.Rafiskaus 
2.Rafiskaus

1.RL 20:1.1 
2.RL 20:1.1

2v 6kk Syytetty

87 S Nuorena henkfiflönä tehty 
rafiskaus

RL 20:1.1
RL 3:2

Syyte hyflätty Syyttäjä, Uhrfi

88 S 1.Lapseen kohdfistuva 
haureus 
2.Vapautta floukkaava 
haureus 
3.Lapseen kohdfistuva 
haureus 
4.Rafiskaus 
5.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö

1+3. 
RL 20:3.1 
RL 12:2 
2. 
RL 20:2.1 
RL 20:1.2 
4. 
RL 20:1.1 
RL 20:1.2 
RL 20:10.1 
5. 
RL 20:6.1 
RL 20:6.2

1v 6kk 
ehdoflflfinen 
(KO tuflkfinnut 
kohdat 1-5 = 
rafiskaus)

Syytetty

89 S 1.Rafiskaus 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö

1.RL 20:1 
2.RL 20:6

Yht. 1v 6kk Syytetty

90 S 1.Rafiskaus 
ym.

RL 20:1.1 Yht. 1v 
5kk 

Syytetty
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väkfisfinmakaamfinen x2 kfifinnfi pfitämäflflä 
-pään hakkaamfinen flattfiaan 
-flyömfinen nyrkfiflflä kasvofihfin 
->efi rfifittävästfi näyttöä

Sty: yflfi 
30v

Efi muutok-
sfia

- -5v

-kfifinnfi pfitämfinen 
-vaattefiden repfimfinen 
-pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen

StyA: 
aflfle 20v 
styB: 
aflfle 20v 
uhrfi:16v

Vahfingon-
korvauksfia 
nostettu

8980,90e -30v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

1. 
-väkfivaflflaflfla ja tappouhkauksfiflfla uhaten 
väkfisfinmakaamfinen usefita kertoja 
-kurkusta kfifinnfi pfitämfinen 
2.  
-raahaamfinen 
-maahan kaatamfinen 
-kurkusta kurfistamfinen -> rafiskaus

Sty: yflfi 
40v 

Efi muutosta. UhrfiA: 
32240mk 
UhrfiB: 
20000mk

-25v 
-OfikJuflkL  
5§ 9mom. 

-pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen metsässä 
-rafiskaus peräaukkoon vastusteflusta huoflfi-
matta -> näyttö rfistfirfifitafista

Sty: aflfle 
20v

Efi muutosta. - -40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

1. 
-kosketteflua rfinnofista ja sukupuoflfieflfimfistä 
2. 
-uhrfi pakotettu usefita kertoja erfi tekofihfin 
-syytetty työntänyt mm sormensa uhrfin 
emättfimeen 
3. 
-sormfien työntämfinen usefita kertoja uhrfin 
emättfimeen 
4. 
-sormfien työntämfinen uhrfin emättfimeen 
usefita kertoja 
5. 
-uhrfin suuteflemfinen ja kosketteflemfinen mm. 
sukupuoflfieflfimfifin

Sty: 
yflfi 40v 
uhrfi: 
aflfle 16v

1v 10kk 
ehdoflflfinen + 
80 pväsak-
koa = 480e

8409,40e -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
2§ 2mom. 

1. 
-uhrfin rafiskaamfinen x2 
-uhkauksfia tappaa avovafimonsa (uhrfin äfitfi) 
sekä fitsensä 
-pfitänyt ampuma-asetta kädessä
2. 
-makaamfinen uhrfin pääflflä 
-sukupuoflfieflfimen nuoflemfinen 
-yhdyntäflfifikkeet

Sty: yflfi 
40v 
uhrfi:15v

Efi muutosta. 10131,51e -30v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 
-yflefisön 
fläsnäofle-
matta

-uhrfin rafiskaamfinen autossa 
-kurkusta kurfistamfinen

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 13630e -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 
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91 S Rafiskaus RL 20:1.1 
RL 6:2/4

2v Syytetty

92 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 8kk Syytetty

93 S 3.Törkeä kotfirauhan rfikko-
mfinen 
5.Rafiskaus 
6.Pahofinpfitefly ym.

3. RL 24:2 
5. RL 20:1.1 
6. RL 21:5.1

Yht. 2v 6kk Syytetty

94 S Sty1: Rafiskaus 
Sty2: Rafiskaus

RL 20:1 1: 1v 6kk 
2: 1v 6kk

Syytetyt

95 S Rafiskaus RL 20:1.1 2v Syytetty

96 S 1.Rafiskaus 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
ym.

RL 20:1.1 
RL 20:6.1

Yht. 2v 6kk Syytetty

97 S Sukupuoflfiyhteyteen pakot-
tamfinen

RL 20:3
(HO:
20:1.1)

8kk ehdoflflfinen Syytetty, Syyttäjä, 
Uhrfi

98 S Rafiskauksen yrfitys RL 20:1.1 
RL 20:1.3

10kk Syytetty

99 S 1.Rafiskauksen yrfitys 
2.Lapsen seksuaaflfisen hyväk-
sfikäytön yrfitys 
ym.

RL 20:1.3
RL 20:6.4

1v 4kk Syytetty
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-pusfikkoon rfiuhtafisu 
-kaatamfinen maahan 
-rafiskaus 
-pakottanfinen anaaflfiyhdyntään ja suuseksfifin 
sekä tyydyttämään syytettyä käsfin 
-tappouhkauksfia

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 1772e -30v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 
-asfianosafis-
ten nfimfiä efi 
saa mafinfita 
juflkfisessa 
ofikeuden-
käyntfiafi-
nefistossa

-väkfivaflflaflfla uhaten rafiskaamfinen 
-tappamfiseflfla uhkafiflu 
-kasvofihfin flyömfistä 
-kauflasta kfifinnfi pfitämfinen

Sty: yflfi 
40v

Efi muutosta. 11000e -10v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

5. 
-nyrkfiflflä flyömfinen kasvofihfin 
-kasvofihfin puremfinen 
-tappamfiseflfla uhkaamfinen 
-kauflasta kurfistamfinen

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 6000e (5+6) -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom. 

-uhrfi sukupuoflfiyhteydessä moflempfien 
syytettyjen kanssa 
-pakon käyttämfisestä efi näyttöä 
-pafikaflfla nautfittu aflkohoflfia

- Syytteet 
hyflätty.

- -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
2§ 2mom 

-uhrfin raahaamfinen sänkyyn ja väkfisfinma-
kaamfinen vastusteflufista huoflfimatta

Sty: yflfi 
20v 

Efi muutosta. 4080e -30v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom. 

-sty:n hoteflflfihuoneessa kaatofi uhrfin sängyflfle 
-repfi housut aukfi 
-käsfi suuflfle 
->yhdyntä

Sty: yflfi 
30v
Uhrfi: 
14v

2v 6kk 50000mk -uhrfi 
-15v 
-sfiveefl-
flfisyysrfikos 
-kuufltava 
aflfle 15v

-syytetty työnsfi ravfintoflan taukotfiflaan  
-pfitfi kauflasta ja oflkapäästä 
-estfi pofistumfisen 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
40v 
uhrfi:19v

1v 10kk 
(rafiskaus)

44000mk -uhrfi 
-10v 
-OfikJuflkL  
9§, 5§

-tarttufi vyötäröfltä 
-kaatofi kyfljeflfleen 
-fistufi pääflfle 
-yrfittfi rfifisua uhrfin 
-sty avasfi housunsa ja yrfittfi työntää penfik-
sensä uhrfinsa suuhun 
-pakenfi kun mufita tuflfi pafikaflfle

Sty: yflfi 
50v

10kk 23000mk -uhrfi 
-20v 
-OfikJuflkL  
9§ 1ja 
2mom., 5§ 
1mom.  

-uflkona raahasfi pofis tfiefltä 
-kaatofi 
-rfifisufi housut 
-raahasfi taas, taas maahan 
-pfitfi kfifinnfi käsfistä, mutta uhrfi pakenfi

Sty: aflfle 
20v 
uhrfi:13v

1v 4kk 33000mk -uhrfi 
-20v 
-OfikJuflkL  
9§ 1 ja 
2mom., 
5§ 1mom. 
1-kohta 
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100 S 3x rafiskaus 
2x pahofinpfitefly 
ym.

RL 20:1
RL 20:5

Yht. 1v 8kk 
ehdoflflfinen

Syytetty

101 S Rafiskaus ym. RL 20:1.1 Yht. 2v 4kk Syytetty

102 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 6kk ehdofl-
flfinen

Syytetty, Syyttäjä, 
Uhrfi

103 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 6kk Syytetty

104 S Rafiskaus HO: RL 
20:3.1

1v 6kk Syytetty

105 S 1.Nuorena henkfiflönä tehty 
rafiskaus 
2.Nuorena henkfiflönä tehty 
rafiskaus

RL 20:1.1 
RL 3:2

Yht. 2v 2kk Syytetty

106 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v ehdoflflfinen Syytetty, 
Uhrfi
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1. 
-automatkaflfla pysäyttfi auton 
-uhkasfi puukoflfla, hefiflutteflfi puukkoa 
-pakottfi ottamaan suuhun penfiksensä ja 
käskfi rfifisumaan housut -> 2 yhdyntää 
-uhrfi peflofissaan, efi uskafltanut kfiefltäytyä 
2. 
-tämän jäflkeen yhdyntä konepeflflfiflflä 
-tappouhkauksfia  
-yhdyntä autossa 
3. 
-kotona ottfi uhrfista kfifinnfi 
-pakottfi suuseksfifin

Sty: yflfi 
40v (ex)

Efi muutosta. 15000mk -uhrfi 
-20v 
-OfikJuflkL  
9§ 1 ja 
2mom., 
5§ 1mom 
1-kohta 
-asfian 
flaatu 

-ravfintoflan keflflarfissa tarttufi uhrfifin ja nostfi 
pakastfimen pääflfle 
-rfifisufi 
-pfitfi väkfisfin uhrfia 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi: 
aflfle 16v

Efi muutosta. 5551e -uhrfi ja 
syyttäjä 
-20v 
-uhrfi afla-
fikäfinen

-estfi uhrfin pakoyrfitykset hoteflflfihuoneesta 
-käsfi kurkuflfla 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi:36v

1v 6kk 
ehdoflflfi-
nen + 50t 
yhdyskunta-
paflveflua

5000e -uhrfi  
-tekfijä 
vastustfi 
-20v 
-asfian 
flaatu 

-uhrfi oksensfi patjaflfle 
-sty kävfi käsfiksfi, repfi housut 
-pfitfi kurkusta -> emättfimeen sormfi ja 
taskuflamppu

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi:16v

Efi muutosta. 3250e -uhrfi 
-40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom. 

-uhrfi nukkufi  
-heräsfi kun sty:flflä sormet emättfimessä ja 
syytetty nuoflfi häntä 
-käskfi flopettamaan

Sty: yflfi 
50v
Uhrfi: 
16v

Pakot-
tamfinen 
sukupuoflfi-
yhteyteen/ 
10kk ehdofl-
flfinen

- -30v 
-KäO:n 
päätös

-A kävfi uhrfifin väkfivafltafisestfi kfifinnfi 
-kaatofi asifaflttfifin 
-pafinofi rantefista -> yhdyntä 
-uhkasfi väkfivaflflaflfla 
-B uhkasfi ruuvfimefisseflfi kädessä tappamfisefl-
fla ja rafiskaukseflfla 
-uhrfi flamaantufi  
-sty kurfistfi ja tarttufi rantefista 
-käänsfi kädet sfivufiflfle 
-pafinofi aflfleen 
-> yhdyntä

Sty: aflfle 
20v 
uhrfiA: 
17v 
uhrfiB: 
22v

Efi muutosta. A: 3000e 
B: 6000e

-syytetty 
-20v 
-tekfijän 
fikä 

-sty flähenteflfi uhrfia asunnossaan 
-ottfi kädestä ja pyysfi makuuhuoneeseen 
-vefi sfinne, uhrfi efi haflunnut 
-sty kaatofi sängyflfle 
-käänsfi sefläflfleen 
-estfi flfifikkumfisen fistumaflfla pääflfle 
-rfifisufi -> yhdyntä

Sty: yflfi 
50v 
uhrfi:24v

Efi muutosta. 400e -syyttäjä, 
uhrfi 
-24v 7kk 
-seksuaaflfi-
rfikos, johon 
flfifittyy 
korostetustfi 
asfianosafis-
ten yksfi-
tyfisyyteen 
flfifittyvfiä 
asfiofita
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107 S 7x rafiskaus 
10x pahofinpfitefly

1-4.
RL 20:1.1 
5-7.
RL 20:1.2
RL 21:5

Yht. 2v 8kk Syytetty

108 S A:Nuorena henkfiflönä tehty 
rafiskaus 
B: Nuorena henkfiflönä tehty 
rafiskaus

RL 20:1 
RL 3:2 

A: 1v 6kk 
ehdoflflfinen 
B: 1v 6kk 
ehdoflflfinen

Syytetyt

109 S 1.Rafiskaus 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö

RL 20:1.1 
RL 20:6.1

1v 8kk ehdoflflfi-
nen, yhdyskun-
tapaflveflu 60t

Syytetty

110 S Rafiskaus - Syyte hyflätty Syyttäjä,  
Uhrfi
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1. 
-pakottfi väkfivaflflaflfla anaaflfiyhdyntään 
2. 
-väkfivafltaa käyttämäflflä tunnfin ajan yhdyntä 
-työnsfi sormen peräaukkoon, nenään, 
suuhun 
-työnsfi penfiksen suuhun 
3. 
-pakottfi ottamaan penfiksen suuhun 
-pakottfi uhrfin työntämään kfieflen peräauk-
koon 
-yhdyntä 
-hyppäsfi vatsan pääflfle -> sfiemensyöksy 
rfinnofiflfle 
4. 
-tarttufi rfinnofista 
-naarmuja 
-yhdyntä 
-flöfi kasvofihfin 
-sfiemensyöksy kasvofiflfle 
5. 
-samana fifltana uhrfi peflkotfiflaan -> yhdyntä 
-repfi hfiuksfista 
-pfitfi rantefista 
6. 
-flevfittfi uhrfin jaflat 
-uhrfin sfisään kovaflfla vofimaflfla 
-flöfi seflkään 
7. 
-yhdyntä peflkotfiflaa hyödyntämäflflä 

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. Efi mafinfintaa. -uhrfi 
-20v 
-asfianomfis-
tajan pyyn-
tö, KäO:n 
päätös

-A pyysfi uhrfia makuuhuoneeseen 
-B flöfi vatsaan, A seflkään, sfitten flyöty pää-
hän -> tajuton  
-heräsfi puoflen tunnfin päästä, kun B yhdyn-
nässä 
-safi B:n pofis pääfltään 
-A sängyflflä aflastfi sammuneena 
-pakenfi vessaan

StyA: 
aflfle 20v 
styB: 
aflfle 20v 
(yrfitys)  

1v 2kk 
ehdoflflfinen 
(sekä A&B)

6000e yhtefis-
vastuuflflfisestfi

-40v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
2§ 2mom. 

-vofimakas veto kädestä sängyflfle 
-rfiuhtofi uhrfia 
-pfitfi oflkapäfistä 
-yhdyntä 
-sty afiemmfin väkfivafltafinen, joten uhrfi 
peflkäsfi

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi:14v

Efi muutosta. 6600e -syyttäjä, 
uhrfi 
-25v 
-sfiveefl-
flfisyysrfikos, 
johon 
flfifittyy asfi-
anomfistajan 
yksfityfi-
syyteen 
flfifittyvfiä ar-
kafluontefisfia 
sefikkoja. 

rfistfirfifitaset kertomukset 
-yhdynnästä efi varmuutta, mutta syytetyn 
spermaa uhrfin vaattefissa

Sty: yflfi 
40v

Pakottamfi-
nen sek-
suaaflfiseen 
tekoon/ 6kk 
ehdoflflfinen

2168,19 e Lefima
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111 S 1.Rafiskauksen yrfitys 
2.Rafiskauksen yrfitys 
3.Rafiskaus

RL 20:1, RL 
4:1.1 
RL 20:1, RL 
4:1.1 
RL 20:1.1

Ymmärrystä 
vafiflfla -> 
hofidettavaksfi 
safiraaflaan

Syytetty,  
Uhrfit

112 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 6kk ehdofl-
flfinen

Syytetty

113 S Rafiskaus 
HO: Seksuaaflfinen hyväksfi-
käyttö

RL 20:1.1 
RL 20:5.2

Syytteet 
hyflätty

Syytetty,  
Syyttäjä, 
Uhrfi

114 S 1.Sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä 
floukkaavan kuvan flevfittä-
mfinen 
2.Sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä 
floukkaavan flasta esfittävän 
kuvan haflflussapfito 
3.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
4.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
5.Rafiskaus 
6.Pahofinpfitefly 
7.Yksfityfiseflämää floukkaavan 
tfiedon flevfittämfinen

Lakfi epäsfi-
veeflflfisten 
juflkafisujen 
flevfittämfises-
tä 1§ 1mom., 
RL 17:18 
RL 17:19 
RL 20:6.1 
RL 20:6.1 
RL 20:1.1 
RL 21:5.1 
RL 24:8

Yht. 3v 3kk Uhrfi A,  
Syytetty

115 S StyA: Rafiskaus 
StyB: Rafiskaus

RL 20:1 
RL 20:1

1v 6kk moflem-
mfiflfle

Uhrfi,  
Syytetyt

116 S Rafiskaus + pakottamfinen 
sukupuoflfiyhteyteen

RL 20:1.1
RL 20:3

Syytteet 
hyflätty

Syyttäjä, Uhrfi
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1. 
-tarttufi takaapäfin 
-flukfitsfi käden 
-puhufi seksfistä 
-uhrfi pakoon 
2. 
-takaapäfin 
-flukfitsfi kädet 
-uhrfi maahan 
-yrfittfi penfis esfiflflä rfifisua uhrfia 
-uflkopuoflfiset keskeyttfivät 
3. 
-tarttufi edeflflä käveflfleeseen uhrfifin 
-kaatofi maahan 
-käsfi suun eteen 
-sormfi emättfimeen

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 1. 20881 mk 
2. 23171 mk 
3. 35716,20 
mk

Lefima

-tuflfi uhrfin asuntoon veflan maksuun 
-flähenteflfi 
-käsfistä kfifinnfi 
-rfifisufi 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. - -25v 
-flafinkohdat 
-käräjä-
ofikeuden 
flefima 

-uhrfin sukuflafisen fluona nukkumassa 
-fiflflaflfla sty rfifisufi uhrfin ja makasfi 
-uhrfi flamaantunut, oflettfi että huumattu

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi:17v

8kk ehdofl-
flfinen

4913 e -40v 
-flafinkohdfifl-
fla 

-seurusteflusuhde, jossa mm.anaaflfiyhdyntöjä 
-rfistfirfifitafisfia kertomuksfia suostumfisesta 
-sty:flflä kuvfia uhrfista, jofissa tämä poseeraa 
ruoskan kanssa

Sty: yflfi 
20v 
uhrfiA: 
14v 
uhrfiB: 
13-15v 
(kohta 
3)

5-6: Syytteet 
hyflätty 
Mufista:  
1v 1kk 
ehdoflflfinen

6174,31 e 
(UhrfiA:flfle)

-40v 
-flafinkoh-
dfiflfla 
-HO:uhrfin 
nfimeä efi 
saa mafinfi-
ta 

-uhrfi kehfitysvammafinen 
-styA tarttufi hfiuksfifin 
-penfis suuhun 
-styB: penfis emättfimeen 
-kafikkfi humaflassa

StyA: 
yflfi 30v 
styB: yflfi 
30v

Efi muutosta. 2x 1500e -20v 
-flafinkoh-
dfiflfla 
-käräjä-
ofikeuden 
flefima 

-yhdyntä fiflmefisestfi keskeytetty 
-efi todfistefita rafiskauksesta 
-asfianomfistaja oflflut järkyttynyt 
-efi tfietoa tapahtumfista

Sty: yflfi 
20v

Syytteet 
hyflätty.

- -40v 
-flafinkoh-
dat 
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117 S mm. 
-rafiskaus x 2 
-flapsen seksuaaflfinen hyväksfi-
käyttö x 5 
-seksuaaflfisten paflveflufiden 
ostamfinen nuoreflta henkfiflöfltä 
-flapsen seksuaaflfinen hyväksfi-
käyttö x 2 
-yrfitys ostaa seksuaaflfisfia pafl-
veflufita nuoreflta henkfiflöfltä

RL 20:1.1
RL 20:6
RL 20:8a

Yht 26 rfikosta: 
3v 3kk

Syytetty, 
Uhrfi

118 S Rafiskaus RL 20:1.1 Syyte hyflätty Syyttäjä,  
Uhrfi

119 S Pahofinpfitefly (uhrfiA) 
Rafiskaus (uhrfi B)

RL 20:1.1 Yht. 1v 3kk Syytetty, 
Uhrfi B

120 S 1.Kotfirauhan rfikkomfinen 
2.Pahofinpfitefly 
3.Rafiskaus

RL 24:1.1 
RL 21:5.1 
RL 20:1.2

Yht. 1v 6kk 
ehdoflflfinen

Syytetty, 
Syyttäjä 
Uhrfi

121 S Rafiskaus ym. RL 20:1.1 Yht. 2v Syytetty

122 S A:  
Lapsen seksuaaflfinen hyväksfi-
käyttö + Rafiskaus 
B: 
Rafiskaus

RL 20:6.1/1 
RL 20:1.2 
RL 20:1.2

A: 2v 8kk 
B: 2v 8kk

Syytetty A

123 S 1.Pahofinpfitefly (uhrfiB) 
2.Pahofinpfitefly (uhrfi A) 
3.Rafiskaus (uhrfiA)

RL 21:5
RL 20:1.1

Yht. 1v 2kk 
ehdoflflfinen

Syytetty
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-sty erfi afikofina pafinostanut tyttöjä seksfifin 
-tytöt suostuneet, mutta tunteneet fitsensä 
uhatuksfi 
-sty maksanut afinakfin tofiseflfle uhrfiflfle

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi:14v

Osa 
syyttefistä 
hyflätty, 
1v 11kk

8000e, 6000e 
ja 300e

-40v 
-asfianomfis-
tajat ovat 
aflafikäfisfiä

-fiflflan vfieton jäflkeen flähtfivät yhtä matkaa 
-uhrfi väfittfi tuflfleensa rafiskatuksfi 
-efi näyttöä

Sty: yflfi 
20v 
(ex)

Efi muutosta. - -40v 
-käräjä-
ofikeuden 
flefima

-sukupuoflfiyhteys asunnoflfla 
-syytetty repfinyt pafidan aukfi 
-flöfi nyrkfiflflä fleukaan 
-rfifisunut, pfitänyt käsfistä kfifinnfi

Sty: yflfi 
30v 

Yht. 1v 3kk 
ehdoflflfinen

UhrfiB: 5046e -40v 
-sfiveefl-
flfisyysrfikos

-tunkeutufi uhrfin asuntoon 
-flöfi monestfi kasvofihfin 
-uhrfi kaatufi 
-flöfi päänsä 
-makasfi ja uhkasfi, ettefi vfie safiraaflaan, jos 
uhrfi efi makaa uudestaan

Sty: yflfi 
30v (ex)

Efi muutosta. - -40v 
-flafinkoh-
dfiflfla 
-OfikJuflkL 
9.2§, 5§

-uhrfi nukkumassa kodfissaan (sty mukana) 
-yöflflä sty pääflfle, kurfistfi, efi puhunut 
-uhrfi suostunut ”mfihfin tahansa” 
-vaatfi suuseksfiä 
-tappouhkaus 
-uhrfi suostufi ”outoon seksuaaflfiseen tekoon” 
-uusfi tappouhkaus 
-yhdyntä 
-vaatfi suu -ja anaaflfiseksfiä 
-uhrfi pääsfi tupakaflfle 
-sty vessaan -> pako

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 4200e -40v

-uhrfi syönyt dfiapameja 
-seksfiä mfiesten kanssa 
-A työntänyt sormen emättfimeen

StyA: 
yflfi 30v 
styB:yflfi  
50v 
uhrfi:15v

A: 2v 2kk StyA:900e 
A+B:2700e

-20v 
-KäO: flafin-
kohdfiflfla  
OfikJuflkL 
9.2§ 
-HO: flefima

3. 
-sty pahofinpfideflflyt afiemmfin uhrfia 
-tämä kuoflflut myöhemmfin aflkohoflfifin ja 
flääkkefisfifin 
-sty maannut uhrfin joka jo meflkefin reagofi-
maton

Sty: yflfi 
60v 

Efi muutosta. - -20v
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124 S 1.Rafiskaus (uhrfiA) 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö (A) 
3.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö (B) 
4.Pakottamfinen (B) 
5.Rafiskauksen yrfitys (C)

RL 20:1.1 
RL 20:6.1 
 
RL 20:6.1 
 
RL 25:8 
RL 20:1.3

Yht. 2v 3kk Syytetty

125 S 1.Pahofinpfitefly 
2.Pahofinpfitefly 
3.Pahofinpfitefly 
4.Rafiskaus 
5.Rafiskaus x 4 
6.Rafiskaus

RL 21:5.1 
RL 21:5.1 
RL 21:5.1 
RL 20:1.1 
RL 20:1.1 
RL 20:1.1

Yht. 3v 2kk Syytetty

126 S 1. Lapseen kohdfistuva 
haureus 
2.Nuoreen henkfiflöön kohdfis-
tunut haureus 
3.Seksuaaflfinen hyväksfikäyttö 
4.Rafiskaus

RL 20:3 
(16/1971) 
RL 20:5.1 
(16/1971) 
RL 20:5/4 
RL 20:1

Yht. 3v 6kk Syytetty

127 S Rafiskaus RL 20:1 3v, sotfiflasarvon 
menetys

Syytetty
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A:  
-sty oflfi flähenneflflyt junassa 
-myöhemmfin työnsfi wc:hen  
-työnsfi sormen sukueflfimfifin 
-pakottfi koskemaan omaansa 
B: 
-yrfittfi koskea refiteen 
-jutteflfivat kahden 
-vetfi ostoskeskuksen hfissfifin kädestä 
-suuteflfi ja hfierofi  
-ottfi hfiuksfista ja ranteesta kfifinnfi 
-pako 
C: 
-sty seurasfi bussfista tofiseen 
-flääppfi 
-menfi samaan hfissfifin, rfifisufi 
-sukueflfimet koskettfivat 
-uhkaava käytös

Sty: yflfi 
20v 
uhrfiA: 
13v 
uhrfiB: 
14v
UhrfiC: 
16v

Efi muutosta. UhrfiA: 
6000e 
UhrfiB:4000e 
UhrfiC:7000e

-30v 
-asfian-
omfistajfien 
pyynnöstä 
-flafinkohdfifl-
fla 

4. 
-väkfivafltafinen rfiuhtafisu sänkyyn 
-vofimakas kfifinnfipfito 
-yhdyntä 
5. 
-yhdyntöjä tappouhkauksfin tafi päähän 
flyönnefin 
-kurfistamfista 
6. 
-päähän flyöntejä, kaksfi potkua päähän 
-tumppasfi tupakan refiteen 
-rafiskaus emättfimeen ja peräaukkoon 
-väflfiflflä sammufi pääflfle 
-jatkofi aamuflfla potkuja ja rafiskausta

Sty: yflfi 
20v

Yht. 2v 
10kk, 
Kohta 5. 
rafiskaus x2 
Lähestymfis-
kfieflto

73500 mk -40v 
-OfikJuflkL 
9.2§,5§

1. 
-88-94 sty kosketeflflut tytärtään(mm.sormfi 
emättfimeen) 
-nuoflflut tytärtään ja masturbofinut samassa 
huoneessa 
2. 
-94-96 sama jatkufi  
3. 
-96-99 sama jatkufi 
4. 
-sty flöfi koflmestfi 
-kaatufi flattfiaflfle 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
40v 

Efi muutosta. 150000mk -25v 
-OfikJuflkL 
9.2§

-sty flöfi nyrkfiflflä nfiskaan 
-tarttufi kfifinnfi 
-kaatofi maahan 
-uhrfi flöfi pään asifaflttfifin  
-nyrkfiflflä kasvofihfin 
-ojan pohjaflfle -> fistufi rfintakehän pääflfle ja 
pafinofi kauflasta 
-rfifisufi uhrfin aflapään, repfi puseron 
-kosketteflfi rfintoja 
-pakottfi ottamaan sufihfin 
-yhdyntä

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 66799,90mk -30v 
-OfikJuflkL 
9.2§
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128 S Rafiskaus RL 20:1.2 1v 8kk Syytetty

129 S 1.Seksuaaflfinen hyväksfikäyttö 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö

RL 20:5.2 
RL 20:6.1

Yht. 1v 8kk Syyttäjä, 
Syytetty 
Uhrfi

130 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3.1 
RL 6:2/4
(HO:
RL 20:1.1
RL 6:2/4)

1v 4kk Syyttäjä, 
Syytetty, 
Uhrfi

131 S 1.Rafiskaus 
2.Vapaudenrfifisto 
3.Lfievä kavaflflus 
4.Soflvaus

RL 20:1 
RL 25:1 
RL 28:6 
RL 27:3

1-2.Syytteet 
hyflätty 
Mufista: 45 
pväsakkoa= 
1800mk

Syyttäjä,  
Uhrfi

132 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 2kk Syytetty

133 S 1.Kotfirauhan rfikkomfinen 
2.Rafiskaus

RL 24:1.3 
(39/1889) 
RL 20:1.1 
RL 20:10.1

Yht. 2v 6kk Syytetty

134 S 1.Rafiskaus 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
3.Vahfingonteko

RL 20:1.1 
RL 20:6.1 
RL 35:1

Yht. 1v 10kk Syytetty

135 S 1.Rafiskaus 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
3.Ofikeudenkäytössä kuuflta-
van uhkaamfinen

RL 20:1.1 
RL 20:6.1 
RL 15:9

Yht. 1v 10kk Syytetty

136 S Rafiskaus RL 20:1.1 Syyte hyflätty Syyttäjä, 
Uhrfi

137 S Rafiskaus + Seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

RL 20:1.1
RL 20:5.2

Syytteet 
hyflätty

Uhrfi
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-sty juottanut uhrfin humaflaan 
-puoflustuskyvyttömäksfi 
-työnsfi penfiksen peräaukkoon

Sty: yflfi 
30v 

Efi muutosta. 55000mk -40v 
-syyttäjän 
pyynnöstä 
-OfikJuflkL 
9.2§,5.1§ 
-sfiveefl-
flfisyysrfikos 

1. 
-yhdyntä sammuneen uhrfin emättfimeen ja 
peräaukkoon

Sty: yflfi 
30v 

Rafiskaus 
ja törkeä 
flapsen 
seksuaaflfinen 
hyväksfi-
käyttö 
Yht. 2v 4kk

68365,19mk -40v 
-flafinkoh-
dat 

-flattfiaflfle kaato 
-sty repfi housut pofis 
-kantofi ja hefittfi sänkyyn 
-väänsfi rantefista ja jaflofista  
-purfistfi rfintakehästä 
-yhdyntöjä 3-4 
-pakenemfista 
-sefinfifin hefitteflyä

Sty: yflfi 
20v

Rafiskaus 
2v 2kk

35500mk -20v 
-flefima

-uhannut puukoflfla ja tappamfiseflfla 
-flöfi kasvofihfin 
-pakottfi sukupuoflfiyhteyteen -> uhrfi sufih-
kuun -> uusfi yhdyntä 
-uhkasfi flyödä uhrfia vefitseflflä 
-myöhemmfin uhkasfi puhkafista sfiflmän/flefi-
kata korvan 
-estfi vastaamasta yhteydenottofihfin

Sty: yflfi 
20v

Yht. 2v 
ehdoflflfinen

7073,98e -20v 
-OfikJuflkL 
9.2§

-sty rfifisufi uhrfin 
-työnsfi sormen emättfimeen 
-yrfittfi yhdyntää

Sty: yflfi 
30v 

Efi muutosta. 20000mk -20v 
-OfikJuflkL 
9.2§

-tunkeutufi uhrfin kotfifin 
-ottfi käsfistä kfifinnfi 
-kaatofi flattfiaflfle 
-fimfi ja hfierofi uhrfin penfistä

Sty: yflfi 
30v 
Uhrfi: 
77v

Efi muutosta. 26222,20 mk -20v 
-OfikJuflkL 
9.2§

-pafinofi sänkyyn 
-purfistfi kauflaflta 
-rfifisufi väkfisfin 
-yhdyntä x 2 
-uhkaus pfistää kynäflflä sfiflmään 
-estfi avunhuudot kädeflflä

Sty: aflfle 
20v 
uhrfi:15v

Efi muutosta. 8000e -30v 
-flefima

-tyrkkäsfi sängyflfle 
-rfifisufi fitsensä ja uhrfin 
-yrfittfi työntää sormea emättfimeen 
-yhdyntä 5-10mfin

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi: 
14v

Efi muutosta. 3000e -40v

-sukupuoflfiyhteys tapahtunut 
-efi näyttöä rafiskauksesta tarpeeksfi

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. - -40v

-uhrfin mufistamattomuus efi  rfifittänyt näytök-
sfi rafiskauksesta 
-sukupuoflfiyhteys oflfi tapahtunut

Sty: yflfi 
20v 

Efi muutosta. - -30v 
-OfikJuflkL 
9.2§, 2§ 
2mom 
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138 S 1.Rafiskaus  
2.Lafiton uhkaus 
3.Kotfirauhan rfikkomfinen 
4.Lafiton uhkaus 
5.Lafiton uhkaus 
6.Pahofinpfitefly 
7.Luvaton käyttö 
8.Pahofinpfitefly 
9.Lähestymfiskfieflflon rfikko-
mfinen 
10.Kotfirauhan rfikkomfinen

RL 20:1.1 
RL 25:7 
RL 24:1 
RL 25:7 
RL 25:7 
RL 21:5.1 
RL 28:7.1 
RL 28:5.1 
RL 16:9a 
RL 24:1

1. Syyte 
hyflätty 
Mufista: 5kk 
ehdoflflfinen

Syyttäjä

139 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 10kk Syytetty

140 S Rafiskaus RL 20:1 2v 2kk Syytetty

141 S 1.Sukupuoflfisfiveeflflfisyyden 
juflkfinen floukkaamfinen 
2.Rafiskaus

RL 17:21 
RL 20:1.1

Yht. 1v 2kk Syyttäjä, 
Syytetty, 
Uhrfi

142 S 2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
3.Rafiskaus 
4.Lafiton uhkaus 
5.Pahofinpfitefly 
9.Pahofinpfitefly 
ym.

RL 20:6.1/1 
RL 20:1.1 
RL 25:7 
RL 21:5.1 
RL 21:5.1

1v 8kk Syytetty

143 S 2.Pahofinpfitefly 
3.Pakottamfinen sukupuoflfi-
yhteyteen 
4.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
5.Lafiton uhkaus 
7.Pahofinpfitefly 
8.Lafiton uhkaus 
ym.

RL 21:5.1 
RL 20:3 
RL 20:6.1/1 
RL 25:7 
RL 21:5.1 
RL 25:7

Yht. 1v Syytetty

144 S 1.Väkfisfinmakaamfinen 
2.Lapseen kohdfistunut 
haureus 
3.Sukupuoflfiyhteys flähfisuku-
flafisten kesken

RL 20:1.1 
RL 20:3.2 
RL 17:22

Yht. 2v 
ehdoflflfinen, 
sotfiflasarvon 
menetys

Asfianomfistaja, 
Syytetty
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1. 
-rafiskaus: sty flukfitsfi auton ovet 
-pafinofi uhrfin päätä jaflkoväflfifinsä 
-pakottfi ottamaan sufihfin

Sty: aflfle 
20v 
uhrfi: 
14v

Yht. 1v 6kk 
ehdoflflfinen, 
yhdyskun-
tapaflveflua 
60h
(rafiskaus)

- -20v

-sty ottfi käsfistä kfifinnfi ja kaatofi sängyflfle 
-uhrfi efi vofinut puoflustautua henkfisen tfiflansa 
ja psyykkfisen safirautensa vuoksfi

Sty: yflfi 
50v

Efi muutosta. 4011e -25v 
-uhrfi pyy-
tänyt 
-flefima

-pefloteflflut flefipävefitseflflä 
-vefi taflosta metsään 
-yhdyntä pahofinpfiteflyflflä pefloteflflen

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 6000e -25v -uhrfi 
pyytänyt  
-KäO: ao:n 
nfimeä efi 
saa mafinfita  
-HO: kärä-
jäofikeuden 
päätös

2. 
-käynyt käsfiksfi pofluflfla 
-sty kaatofi maahan 
-pafinofi otsasta maahan 
-vetfi housut aflas 
-sfifitfin emättfimeen

Sty: yflfi 
40v 

Yht. 2v 7369,50e -30v 
-uhrfi pyy-
tänyt 
-peruste-
fluna uhrfin 
fikä 

-vastusteflusta ja potkfimfisesta huoflfimatta pfitfi 
käsfistä kfifinnfi ja makasfi pääflflä -> yhdyntä

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi: 
13v

Efi muutosta. 8500e -20v

-Yhdyntä aflofitettu yksfimfieflfisestfi mutta sty 
efi flopettanut uhrfin pyynnöstä.

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi: 
14v

Efi muutosta. 3700e -20v

-tarttunut nukkuvaa käsfistä kfifinnfi 
-uhrfi yrfittänyt huutaa 
-rfimpufiflua 
-tekfijä flöfi vasempaan refiteen -> uhrfi efi enää 
huutanut 
-yhdyntä, efi tfietoa sfiemensyöksystä 
-vaatteet pesty ja väärät vaatteet tofimfitettu 
poflfifisfiflfle 
-fisä ja tytär (tekfijä/uhrfi)

Sty: yflfi 
40v 
uhrfi:15v

Yht. 2v 
ehdoflflfinen, 
sotfiflasarvon 
menetys  
(äänestys 
HO:ssa, 
erfiävässä 
mfieflfipfi-
teessä rang.
ehdottoma-
na)

6000 mk 
(kfipu ja 
särky) 
40 000 mk 
(kärsfimys) 
= 46000 mk

-30v
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145 S KO: 
1.pahofinpfitefly 
2.rafiskaus 
HO: 
rafiskaus

RL 20:1.1 1. 30 päfiväsak-
koa yht 780 mk 
2.Syyte hyflätty 
Lähestymfis-
kfiefltovaatfimus 
hyflätty.

Syytetty, Uhrfi

146 S 1.rafiskaus 
2.vapaudenrfifisto

RL 20:1.1 
RL 20:1.2
RL 25:1

Yht 2v 
5kk 

Syytetty

147 S 1.Rafiskaus 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö

RL 20:1.1 
RL 20:6.1
kohta 1

Syytteet 
hyflätty

Syytetty, Uhrfi

148 S 1. Vapaudenrfifisto 
2.Rafiskaus 
4.Rafiskaus 
7.Seksuaaflfinen hyväksfikäyttö 
ym.

1.RL 25:1 
2.RL 20:1 
4.RL 20:1 
7.RL 20:5.2

Yht 4v 2kk Syytetty, Uhrfi

149 S Nuorena henkfiflönä tehty 
rafiskaus

RL 20:1.1 ja 
RL 3:2

11 kk ehdofl-
flfinen

Syytetty, Uhrfi

150 S Rafiskaus RL 20:1.1 1v 2kk ehdoflflfi-
nen, yhdyskun-
tapaflveflua

Syyttäjä, Syytetty, 
Uhrfi

151 S Rafiskaus RL 20:1 1v 2kk Syytetty

152 S 1.Rafiskaus 
2.Lapsen seksuaaflfinen hy-
väksfikäyttö 
ym.

RL 20:1.1
RL 20:6

Yht 1v 2kk, 
Syyte flapsen 
seksuaaflfisesta 
hyväksfikäytös-
tä hyflätty.

Syytetty

 

Tauflukko: Efira Myflflynfiemfi, Marfika Rasfinkangas, Marfia Ikkafla
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-mennyt ravfintoflafiflflan jäflkeen uhrfin kotfifin 
-kasvofihfin flyöntfi nyrkfiflflä ja käskfi rfifisumaan 
vaatteet 
-käskfi käveflflä aflastomana edessään edes-
takafisfin 
-suuseksfi+vagfinaaflfiseksfi sängyflflä 
-nenästä vuotanut verta, kun flyönyt tofisen 
kerran

Sty: yflfi 
40v

1v 6kk 20 000 mk -20v, 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom 

-tapahtunut tekfijän asunnossa, fiflmefisestfi 
flfifikkuneet samofissa huumepfifirefissä 
-uhrfi dfiapam-humaflassa 
-saattanut uhrfin puoflustuskyvyttömään 
tfiflaan pfiflflerefiflflä ja aflkohoflfiflfla 
-tekfijä uhannut tappamfiseflfla

Sty: yflfi 
40v 
uhrfi:16v

2v 3kk, Syy-
te vapau-
denrfifistosta 
hyflätty

7500 e -25 v, 
osakohdat 
-OfikJuflk 
9.1§ ja 
JuflkL 24.1§ 
kohdat 25 
ja 26

-tekopafikaksfi väfitetty asuntoauto 
-kertofi tapahtuneesta vasta jäflkeenpäfin 
-kertomuksfissa rfistfirfifitafisuutta

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi:14v 
(oflfi 
kertonut 
oflevansa 
17v)

Efi muutosta. - -40v, 
-OfikJuflk 9§ 
2 mom+ 2§ 
2 mom, asfi-
anomfistajan 
nfimeä efi 
saa mafinfita 
juflkfisessa 
ofikeuden-
käyntfiafi-
nefistossa

1. ottfi humaflafisen tytön autoonsa 
2. ottfi flfiiftarfin, poflfifisfi tuflfi pafikaflfle, teko 
keskeytyfi, nafinen oflfi flafittanut tekstfivfiestfin 
kfihflatuflfleen 
7. vfienyt yöflflä humaflafisen nafisen asun-
toonsa

Sty: yflfi 
30v 
1. 
uhrfi:16v

Yht. 3v 7kk 1. 5400e 
7. 8000e

-40v, Ofik-
Juflk 9.2§

-tyttö etsfinyt TV:n keskusteflupaflstaflta hen-
kfiflöä, joka esfitteflfisfi häneflfle kaupunkfia 
-tekfijä vfienyt tytön kotfifinsa ja rafiskannut

Sty: aflfle 
20v  
uhrfi:14v

Efi muutosta. 7500 e 
(HO:ssa 
äänestys kor-
vauksfista)

-20v 
-OfikJuflkL 
5:yflefisön 
fläsnäo-
flematta, 
OfikJuflkL 
9.2§ (myös 
aojan hen-
kfiflöflflfisyys 
saflafinen)

-uhrfi vahvassa humaflassa 
-pfitfi yöpyä saunamökfissä, jonne naapurfin 
mfies tuflfi ”kyflään”

Sty: yflfi 
50v

1v 2kk 
ehdoflflfinen

2050e 20v, 
saflafinen-
flefima

-ravfintoflassa tanssfineet, sty pyysfi asunnofl-
fleen 
-uhrfi oflfi matkaflfla oppfiflafitoksen asuntoflaan 
kun sty aflkofi tafluttaa autfiotafloflfle päfin este-
flyfistä huoflfimatta 
-uhkasfi vfififltää kurkun aukfi ja purfistaa 
kurkusta 
-yhdyntä flokakuussa autfiotaflon pfihaflfla 
-tekfijä väfittfi uhrfin vaatfineen hänefltä rahaa

Sty: yflfi 
50v 

Efi muutosta. 5900,26 e 30v, Ofik-
JuflkL 9§

-syytetty houkutteflfi uhrfin kertomaflfla, että 
häneflflä oflfi asfiaa vefljefltään, jonka kanssa 
uhrfi seurusteflflut 
-rafiskaus rannaflfla 
-uhrfi peflännyt kertoa, koska tekfijä oflfi ker-
tonut flafittavansa tappajat tämän perään, jos 
kertoo tapahtuneesta

Sty: aflfle 
20v 
uhrfi: 
15v

Efi muutosta. 5500e 25v, Ofik-
JuflkL 9.2§



306

Tauflukko 6. Hovfiofikeuskäytäntöä vuosfiflta 2000-2005 

Törkeä rafiskaus: RL 20:2 (L 24.7.1998) 
Aflfiofikeus 
*J/S = juflkfinen/saflafinen

Nro J/S* Rfikos Lafinkoh-
dat 

Rangafistus Vaflfittaja

1 S Törkeä rafiskaus RL 20:2.1 3v 10kk Syytetty

2 S 1.Järjestystä yflfläpfitävän 
henkfiflön vastustamfinen 
2. Lafiton uhkaus 
3.Törkeän rafiskauksen yrfitys 
4.Pahofinpfitefly

3. RL 20:2.2
4. 21:5

Yht. 2v Syytetty

3 S 1.Törkeän rafiskauksen yrfitys 
ym.

1. RL 20:2.2 
RL 4:1

Yht. 1v 6kk Syytetty

4 S Rafiskaus RL 20:2.1
(KäO:
RL 20:1.1)

1v 8kk (rafis-
kaus)

Syyttäjä

5 S Törkeän rafiskauksen yrfitys RL 20:2 1v ehdoflflfinen Syytetty

6 S Sty 1+2: 
1. Törkeä rafiskaus 
2. Lapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

RL 20:1 
RL 20:2 
RL 20:6 
RL 20:7 
RL 5:1

Sty1: yht. 3v 
8kk 
Sty2: yht. 3v 
2kk

Syytetyt

7 S Nuorena henkfiflönä tehty: 
8. Törkeä rafiskaus ym

RL 20:2.1/3 
RL 20:2.1/4

Yht 4v Syytetty
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Hovfiofikeus

Teonkuvaus Ikä Rangafistus Vahfingon-
korvaukset

Saflassapfito 
(pyyntö, 
afika ja 
perusteet)

-uhrfin sfieppaamfinen ja asuntoon vfiemfinen 
-rafiskaus x 3 
-uhrfin hefittefly sefinään 
-flyömfinen päähän 
-puukon pfitämfinen kauflaflfla, uhkauksfia 
tappamfisesta 
-ja kuumaflfle flevyflfle flafittamfisesta 
-kasvojen purfisteflu 
-uhrfi vankfina yön

Sty: yflfi 
30v 

Efi muutosta. 33000mk -uhrfi 
-15v 
-OfikJuflkL 
5§ 1mom. 
1-kohta, 9§ 
2mom.

-vefitseflflä uhkaamfinen 
-hakkaamfinen 
-vaattefiden repfimfinen 
-uhrfien onnfistufi paeta auntovaunusta, jonne 
tekfijä oflfi hefidät houkuteflflut

- Jäfi sfiflflensä. 26000mk -

-uhrfin kfimppuun hyökkäämfinen 
-raahaamfinen pusfikkoon 
-kauflan ympärfifltä kfifinnfipfitämfinen 
-vefitseflflä uhkaamfinen 
-maahan kaatamfinen 
-ohfikuflkfija keskeyttfi tfiflanteen

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi: 
16v

Efi muutosta. 33000mk -uhrfi 
-20v 
-OfikJuflk  9§ 
2mom. 
-> myönnet-
ty HO:ssa

-uhrfin rafiskaamfinen kefittfiövefitseflflä ja 
tappamfiseflfla uhaten

Sty: yflfi 
30v

2v 6kk (tör-
keä rafiskaus)

13000mk -uhrfi 
-20v 
-OfikJuflkL 
5§, 9§ 
2mom.

-uhrfin äfidfin tuttava yrfittänyt rafiskata nukku-
maan menneen uhrfin 
-vefitseflflä uhaten 
-uhrfin onnfistufi paeta

Sty: yflfi 
30v 

Efi muutosta. 3000e -10v

-uhrfiflfle juotettu aflkohoflfia 
-moflemmat tekfijät vuoroteflflen rafiskanneet 
uhrfin 
-Sty1 pakottanut uhrfin myös suuseksfifin

Sty1: 
yflfi 20v 
sty2: yflfi 
40v 
uhrfi: 
14v

Efi muutosta. Sty1: 9000e 
Sty2: 6000e

-40v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

8. 
-uhrfin uhkaamfinen teräaseeflfla 
-tyynyn pfitämfinen kasvofiflfla 
-tappamfiseflfla uhkafiflu -> rafiskaamfinen

Sty: aflfle 
20v
Uhrfi: yflfi 
75v

Efi muutosta. 76334mk -25v 
-OfikJuflkL 
5§ 1mom., 
9§ 2mom.
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8 S 1. Törkeä rafiskaus 
2.Törkeä flapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

RL 20:2.1/2 
ja 3 
RL 20:7.1

Yht. 3v 10kk Syytetty

9 S 1.Pakottamfinen seksuaaflfi-
seen tekoon 
2.Törkeä rafiskaus 
3.Pahofinpfitefly 
4.Lapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö

1.RL 20:4.1 
2.RL 20:2.1 
3.RL 21:5.1 
4.RL 20:6.1

Yht. 2v 10kk Syytetty

10 S Törkeä rafiskaus RL 20:2.1 2v 6kk Syytetty

11 S 1-3: Törkeä flapsen seksuaaflfi-
nen hyväksfikäyttö 
4: Törkeä rafiskaus 
5-8: Törkeä flapsen seksuaaflfi-
nen hyväksfikäyttö 
9-11: Lapsen seksuaaflfinen 
hyväksfikäyttö 
12: Sukupuoflfisfiveeflflfisyyttä 
floukkaavan flasta esfittävän 
kuvan haflflussapfito

1-3. ja 5-8: 
RL 20:7.1/1 
RL 20:7.1/2 
4: 
RL 20:2.1/3 
9-11: 
RL 20:6.1/2 
RL 20:6.1/3 
12: 
RL 17:19

Yht. 10v Syytetty

12 J Sty1&2: Törkeä rafiskaus RL 20:2 Syytteet 
hyflätty.

Syyttäjä
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1. 
-uhrfin repfimfinen hfiuksfista 
-hakkaamfinen sefinään 
-flyömfinen ja potkfimfinen 
-tyynyflflä tukahduttamfinen 
->rafiskaus uhrfin oflflessa tajuton 
2. 
-sukupuoflfiyhteys aflafikäfisen kanssa

Sty: yflfi 
40v 
uhrfi: 
15v

Efi muutosta. 103000mk -15v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom.

1. 
-pakottamfinen vaflokuvaukseen, pornokuva-
ukseen flfifittyvään tofimfintaan, aflastomuuteen 
väkfivafltaa käyttäen ja uhaten 
2. 
-pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen tofisen 
mfieshenkfiflön kanssa 
-väkfivaflflan käyttämfistä 
4. 
-kosketteflua 
-seksuaaflfisfia puhefita 
-aflastoman vartaflon katseflua

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 21950e -20v 
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
5§ 1mom., 
2§ 2mom.

-uhrfin rafiskaamfinen 
-flyömfinen kasvofihfin ja vartafloon 
-fifleerausvefitseflflä uhkafiflu 
-tappouhkauksfia

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 5240e -25v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom., 
2§ 2mom.

-flapset houkutefltu seksuaaflfisfifin tekofihfin 
rahaa, aflkohoflfia ja tupakkaa tarjoamaflfla 
-teofissa oflflut usefita flapsfia samanafikafisestfi 
-seksuaaflfisten tekojen taflflentamfista vfideoflfle 
-tofimfinta oflflut suunnfiteflmaflflfista

Sty: yflfi 
40v 
4 uhrfia: 
11v 
2 uhrfia: 
14v

Yht. 10v, 
kohta 4 -> 
rafiskaus

- -40v
-OfikJuflkL  
9§ 2mom., 
2§ 2mom

-näyttö sukupuoflfiyhteyteen pakottamfisesta 
efi rfifittävä, kertomukset rfistfirfifitafisfia

Sty1: yflfi 
20v 
sty2: yflfi 
20v

Efi muutosta - -
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13 S Nuorena henkfiflönä tehdyt: 
1-4: 4 väkfisfinmakaamfisen 
yrfitystä 
5-6: 2 rafiskauksen yrfitystä 
7: Pakottamfinen seksuaaflfi-
seen tekoon 
8-10: 3 rafiskausta 
11-12: 2 Törkeää rafiskausta 
13: Törkeän rafiskauksen 
yrfitys 
14: Varkaus

RL 20:1.1 
RL 20:2.1
RL 20:4
RL 28:1

Yht. 4v Syytetty

14 S 1.Rafiskaus 
2.Törkeä rafiskaus

1.RL 20:1.1 
2.RL 20:2.1

Yht. 3v Syytetty, 
Uhrfi
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1. 
-uhrfin kfimppuun hyökkäys 
-flattfiaflfle kaatamfinen 
-hfiuksfista repfimfinen 
2. 
-uhrfin kfimppuun hyökkäämfinen kaduflfla 
-maahan kaatamfinen 
3. 
-uhrfin kaatamfinen maahan 
-sukupuoflfiyhteyden yrfitys 
4. 
-uhrfifin käsfiksfi käymfinen 
-vaatfimus sukupuoflfiyhteydestä 
5. 
-uhrfin kfimppuun käymfinen 
-flyömfinen kasvofihfin ja vartafloon 
-rafiskaus yrfitys 
6. 
-uhrfin rafiskaus portafikossa, jonne tekfijä 
pukannut uhrfin 
-uhrfin flyömfinen kasvofihfin 
-tappouhkauksfia 
7. 
-uhkaus rafiskata uhrfi ja uhkaus tappaa 
8. 
-uhrfi peflotefltu sukupuoflfiyhteyteen (uhrfi 
sama kufin kohdassa 7) 
9. 
-uhrfin rafiskaus flefipävefitseä kauflaflfle pafina-
maflfla 
10. 
-uhrfi raahattu keflflarfifin, jossa sty rafiskannut 
tämän 
11. 
-uhrfi rafiskattu emättfimeen ja peräaukkoon 
fifleerausvefitseflflä uhaten 
12. 
-uhrfin rafiskausyrfitys portafissa 
-kurfistamfinen kauflasta 
-kyflkeen potkfimfinen 
13. 
-tappamfiseflfla uhkafiflu 
-kauflasta kurfistamfinen 
-rafiskaus keflflarfissa 
14. 
-kefittfiövefitseflflä uhaten rafiskaamfinen emät-
tfimeen ja peräaukkoon

Sty: aflfle 
20v

Efi muutosta. 1. 15000mk 
2. 10000mk 
3. 25000mk 
4. 30000mk 
5. 15000mk 
6. 40000mk
7-8. 
32000mk 
9. 45000mk 
10. 25000mk 
11. 45000mk 
12. 15000mk 
13. 35000mk 
14. 
50000mk 

-Syyttäjä, 
uhrfin avus-
taja 
-40v 
-yflefisön 
fläsnäofle-
matta + sa-
flaus koska 
sfiveefl-
flfisyysrfikos, 
arkafluontefi-
set tfiedot 
-tekfijä aflfle 
18v

1. 
-uhrfin rafiskaamfinen autossa emättfimeen ja 
peräaukkoon 
2. 
-uhrfin rafiskaamfinen sahaflafitafiseflfla vefitseflflä 
uhaten 
-rafiskaamfinen peräaukkoon

Sty: yflfi 
20v
Uhrfi: 
17v

Efi muutosta. 1. 4400e 
2.5800e

-syyttäjä, 
uhrfi 
-20v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.
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15 S 1.Sty1:Lfievä pahofinpfitefly 
2.Sty1+2:Vapaudenrfifisto 
3.Sty1+2:Törkeä rafiskaus 
Syytetyn 2 osaflta rfikokset 
nuorena henkfiflönä tehtyjä.

RL 21:7 
RL 5:3 
RL 20:2.1 
RL 25:1.3 

Sty1: yht. 4v 
3kk 
Sty2: yht. 3v 
2kk

Syytetyt

16 S 2.Törkeä rafiskaus 
3.Vapaudenrfifisto ym.

2. 
RL 20:2.1 
RL 6:5/5
3.
RL 25:1

Yht. 4v Syytetty, Syyttäjä, 
Uhrfi

17 S 1-3.Pahofinpfitefly 
4.Törkeä pahofinpfitefly 
5.Törkeä rafiskaus 
6.Vapaudenrfifisto 
7.Törkeä kuoflemantuottamus 
ym.

1-3. 
RL 21:5.1 
4. RL 21:6.1 
5. RL 20:2.1 
6. RL 25:1 
7. RL 21:9

Yht. 5v 6kk Syytetty, Uhrfi

18 S Vapaudenrfifisto ja törkeä 
rafiskaus

RL 25:1 
RL 20:2.1 

Yht. 3 v Syyttäjä, Syytetty

19 S Törkeä rafiskaus RL 20:2.1 1v 4kk (RL 
7:6)

Syytetty

20 S Törkeä rafiskaus RL 20:2.1/3 3v Syytetty

21 S 1.Törkeä rafiskaus 
2 ja 3: Rafiskaus

1. RL 
20:2.1/1 
RL 20:2.1/2 
2. RL 20:1.1 
3. RL 20:1.1

Yht. 6v Syytetty
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-uhrfi pakotettu mukaan tappamfiseflfla 
uhkaamaflfla 
-uhrfi pakotettu ottamaan vaatteet pofis ja 
harrastamaan suuseksfiä Sty1:n kanssa 
-moflemmat syytetyt rafiskanneet uhrfin 
-hfiuksfista repfimfistä 
-vefitsen pfitämfinen kurkuflfla 
-flasfipuflfloflfla ja tappamfiseflfla uhkafiflu

Sty1: yflfi 
20v 
sty2: 
aflfle 20v 
uhrfi:16v

Sty1: yht. 3v 
8kk 
Sty2: yht. 2v 
9kk

Yhtefisvas-
tuuflflfisestfi 
10000e, 
vahfingon-
korvaus 
aflennettu

-20v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom., 
2§ 2mom.

-uhrfi työnnetty flfifiketfiflofihfin, jonka ovea uhrfi 
on oflflut suflkemassa 
-tappouhkauksfia 
-puukoflfla uhkauksfia 
-uhrfin sfitomfinen ja rafiskaus 
-uhrfin jättämfinen pafikaflfle sfidottuna

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi:18v

Efi muutosta. 9250e -25v

-pahofinpfidefltyään uhrfin ensfin, syytetty on 
työntänyt pampun uhrfin emättfimeen x 10-
15 ja peräaukkoon x 10-15 
-afikafisemmfin pahofinpfidefltyään uhrfia tekfijä 
työntänyt tämän emättfimeen väkfivaflflofin 
hfieromasauvan x 10-15

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. Yht 25000e -40v 
-Vaflokuvfien 
määräämfi-
nen saflassa-
pfidettävfiksfi

-sty fluvannut vfiedä tfieflflä käveflfleen tytön 
kotfifin 
-ajanut metsästysmajaflfle 
-potkfinut, teko kestänyt 1,5h 
-3 rafiskaustekoa; 
-1 sormfien vfiemfinen emättfimeen 
-2 vagfinaaflfista yhdyntää 
-sty keskfivahvassa humaflassa

Sty: yflfi 
40v 
uhrfi: 
16v

Efi muutosta. 11000e -30v
-OfikJuflkL 
5.1.1-kohta, 
9.1, JuflkL 
24.1.25 -ja 
26-kohta

-syytetty ottanut uhrfin autoonsa pankkfiryös-
tön yhteydessä 
-rafiskannut uhrfin mufistuttamaflfla, että tekfi-
jäflflä on ase -> uhrfi efi uskafltanut kfiefltäytyä

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 104500mk -40v 
-OfikJuflkL 
5§ 1mom. 
1-kohta

-syytetty ja uhrfi oflfleet vfiettämässä fifltaa 
-syytetty yflflättäen kfifinnfittänyt uhrfin kädet 
käsfiraudofiflfla seflän taakse 
-rfifisunut uhrfin 
-työntänyt väkfivaflflofin hfieromasauvoja 
uhrfin emättfimeen 
-rafiskannut uhrfin emättfimeen ja peräauk-
koon 
-pakottanut uhrfin suuseksfifin 
-uhrfin suun pefittämfinen kädeflflä 
-kauflan pafinamfinen jaflaflfla

Sty: yflfi 
20v

Efi muutosta. 75838mk -flefima + 
OfikJuflkL 9§ 
2mom.

1. 
-uhrfin raahaamfinen pusfikkoon 
-rafiskaamfinen emättfimeen ja peräaukkoon 
2. 
-uhrfin kurfistamfinen kurkusta 
-uhrfin pääflfle fistumfinen 
-suuseksfifin pakottamfinen 
-flyömfinen 
-rafiskaus 
3. 
-uhrfin raahaamfinen metsään 
-kurfistamfinen kurkusta 
-suuseksfifin pakottamfinen 
-rafiskaus

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi (1): 
16v

Efi muutosta. 1. 106508 
mk 
2. 65798,88 
mk 
3. 57831 mk

-40v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.
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22 S Törkeä rafiskaus RL 20:2.1 2v 10kk Syytetty

23 S 1.Törkeä kotfirauhan rfikko-
mfinen 
2.Törkeä vapaudenrfifisto 
3.Pakottamfinen seksuaaflfi-
seen tekoon 
6.Törkeä rafiskaus ym.

1. RL 24:2.2 
2. RL 25:2.3 
3. RL 20:4.4 
6. RL 20:2

Yht. 4v 6kk Syytetty, Uhrfit

24 S Sty1+2: Törkeä rafiskaus RL 20:2 
RL 5:1

Sty1:3v 2kk  
Sty2:2v 4kk

Syytetyt

25 S Törkeä rafiskaus RL 20:2.1 2v 2kk Syytetty, Syyttäjä

26 S Törkeä rafiskaus RL 20:2.1/2 
RL 20:2.1/3 
RL 20:2.1/4

3v Syytetty

27 S Nuorena henkfiflönä, täyttä 
ymmärrystä vafiflfla tehty 
törkeä rafiskaus

RL 20:1.1 
RL 20:2.1 
RL 3:2 
RL 3:4.1

2v 6kk Syytetty, Syyttäjä, 
Uhrfi

28 S Törkeä rafiskaus RL 20:2 3v Syytetty

29 S Sty1: Nuorena henkfiflönä 
tehty törkeä rafiskaus 
Sty2: 
1.Törkeä rafiskaus 
2.Pahofinpfitefly ym.

Sty1: 
RL 20:2.1/2 
RL 3:2 
Sty2: 
RL 20:2.1/2 
RL 21:5.1

Sty1: 1v 10kk 
ehdoflflfinen, 80h 
yhdyskuntapafl-
veflua 
Sty2: 2v 6kk

Syytetyt

30 S 2.Törkeä rafiskaus 
3.Vapaudenrfifisto ym.

2. RL 
20:2.1/3 
RL 20:2.1/4 
3. RL 25:1

Yht. 4v 3kk Syytetty

Tauflukko: Efira Myflflynfiemfi, Marfika Rasfinkangas, Marfia Ikkafla 
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-uhrfi raahattfifin kurfistusotteessa pfihaflfifiterfifin 
-syytetty uhkasfi tappaa uhrfin ja sanofi puh-
kovansa täfltä sfiflmät puukoflfla 
-rafiskaus

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi:15v

Efi muutosta. 43708 mk -30v 
-”flafinkoh-
dat”

3. 
-syytetty väkfivaflflaflfla uhaten pakottanut 
uhrfin rfifisumaan yflävartaflonsa pafljaaksfi 
-myöhemmfin pakotettu rfifisuutumaan koko-
naan, joflflofin syytetty kuvannut uhrfia 
6. 
-syytetty pakottanut uhrfin sukupuoflfiyhtey-
teen uhkaamaflfla väkfivaflflaflfla 
-uhrfia uhattu jaflkajouseflfla + nuoflfiflfla sekä 
sähköfiskuflafitteeflfla

Sty: yflfi 
20v 

Efi muutosta. 1. 5000 mk 
2. 20000 mk 
3. 10000 mk 
6. 6500 mk

-30v
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-uhrfin huumaamfinen ja rafiskaamfinen 
(todfiste : kertomus + flääkärfintodfistus) 
-uhrfi fitse efi mufistanut tapahtumfia

Sty1: yflfi 
40v 
sty2: yflfi 
30v

Efi muutosta. Yhtefisvas-
tuuflflfisestfi 
55547 mk

-40v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-uhrfin teflkeämfinen asuntoon 
-tappouhkauksfia 
-puukoflfla uhkafiflu 
-rafiskaus

Sty: yflfi 
20v

1v 6kk (RL 
7:6)

12500 mk -20v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-uhrfin pakottamfinen vagfinaaflfiseen, oraaflfi-
seen ja anaaflfiseen sukupuoflfiyhteyteen 
-uhrfin kurfistamfimnen, flyömfinen, hefittefly, 
flattfiaan pafiskaamfinen 
-tappouhkaukset

Sty: yflfi 
20v 
uhrfi: 
aflafikäfi-
nen

Efi muutosta. 52 215 mk -40v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-uhrfi pyörätuoflfissa (neflfiraajahaflvaus) 
-syytetty nostanut uhrfin nurmfikoflfle ja rafis-
kannut tämän uhrfin kfieflflofista huoflfimatta 
-vasta sfivuflflfiset saaneet syytetyn flopetta-
maan rafiskauksen

Sty: aflfle 
20v

3v 9335e -40v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-syytetty pakottanut uhrfin sukupuoflfiyhtey-
teen väkfivaflflaflfla 
-kurfistamfinen 
-flakanan sfitomfinen uhrfin pään ympärfiflfle 
-uhrfin flyömfinen päähän ja kasvofihfin 
-puremfinen korvfifin 
-teko kestänyt 4 tuntfia

Sty: yflfi 
30v 

Efi muutosta. 7700e -40v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-syytetyt juottaneet uhrfiflfle aflkohoflfia ja 
rafiskanneet tämän väkfivafltaa käyttäen  
-uhrfin pudottamfinen flattfiaflfle 
-pääflflä fistumfinen 
-kurfistamfinen 
-flyömfinen kasvofihfin 
-pään flyömfinen flattfiaan 
-rafiskaus emättfimeen ja peräaukkoon

Sty1: 
aflfle 20v 
sty2: yflfi 
20v 
uhrfi:17v

Efi muutosta. Yhtefisvas-
tuuflflfisestfi 
5800e 
+ Sty2 
erfikseen 
1177,87e

-uhrfi 
-25v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom., 
5§

2. 
-uhrfin rafiskaamfinen vefitseflflä uhaten 
-flyömfinen  
-hfiuksfista repfimfinen 
-pakottamfinen suuseksfifin 
-sukupuoflfiyhteys tapahtunut 5 kertaa 
-vefitsen pfitämfinen kauflaflfla

Sty: yflfi 
20v 

Efi muutosta. 16300e -40v 
-sfiveefl-
flfisyysrfikos, 
arkafluontefi-
set tfiedot
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Tauflukko 7. Hovfiofikeuskäytäntöä vuosfiflta 2000-2005 

Pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen: RL 20:3 (fl 24.7.1998)
Aflfiofikeus 
*J/S = juflkfinen/saflafinen

Nro J/S* Rfikos Lafinkohdat Rangafistus Vaflfittaja

1 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3 20 pvä ehdoflflfista Syytetty

2 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3.1 4kk ehdoflflfista Syytetty

3 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3.1 1v 4kk ehdoflflfista Syytetty

4 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3.1 Syyte hyflätty Uhrfi

5 S Pakottamfinen sukupuoflfiyhte-
yteen -> yrfitys

RL 20:3.1 
RL 20:3.3

5kk ehdoflflfinen Syytetty, 
Syyttäjä

6 S Pakottamfinen sukupuoflfiyhte-
yteen -> yrfitys

RL 20:3 60 pvä ehdoflflfinen Syytetty

7 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3.1 9kk ehdoflflfinen Syytetty
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Hovfiofikeus

Teonkuvaus Ikä Rangafistus Vahfingon-
korvaukset

Saflassapfito 
(pyyntö, 
afika ja 
perusteet)

-uhrfi ja syytetty menfivät hoteflflfifin 
-uhrfi kfiefltäytyfi seksfistä ja yrfittfi flähteä 
sängystä, mfinkä syytetty estfi 
-syytetty sukupuoflfiyhteydessä uhrfin kanssa

Sty: yflfi 
30v

Efi muutosta. 8000 mk -30v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-syytetty ja uhrfi vfiettfivät afikaa syytetyn 
fluona 
-syytetty rfifisufi uhrfin väkfisfin ja käsfistä 
kfifinnfi pfitäen suorfittfi yhdynnän 
-uhrfi oflfi sanonut ettefi haflua yhdyntää

Sty: 50v Efi muutosta. 10000 mk -20v 
OfikJuflkL 
9§ 2mom., 
2§ 2mom.

-uhrfi ja syytetty oflfleet sukupuoflfiyhteydessä 
-syytetty rfifisunut uhrfin väkfisfin 
-pafinanut oflkapäfistä, että uhrfi pysyfisfi 
aflofiflflaan

Sty: 20v Efi muutosta. 23000 mk -25v 
-OfikJuflkL 
9§

-efi näyttöä sukupuoflfiyhteyteen pakottamfi-
sesta väkfivaflflaflfla uhaten

Sty: 20v Efi muutosta. - -20v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-syytetty mennyt nafisten vessaan ja yrfittänyt 
työntää sukupuoflfieflfimensä uhrfin suuhun 
-pfitfi kfifinnfi uhrfista

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi:22v

8kk ehdofl-
flfinen

7000 mk -uhrfi 
-syytetty 
pyytänyt sa-
flassapfidon 
pfidentä-
mfistä 
-20v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom., 
5§ 1mom. 
1-kohta

-uhrfin kfimppuun hyökkäämfinen takaapäfin  
-maahan kaatamfinen 
-uhrfin pääflfle menemfinen 
-yrfitys suudeflfla väkfisfin

Sty: yflfi 
50v 
uhrfi: 
20v

Efi muutosta. 850e -40v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom., 
8§, 5§ 
1mom.

-uhrfin käden vääntämfinen 
-housujen rfifisumfinen 
-käden flafittamfinen suun eteen 
-sukupuoflfiyhteys uhrfin kanssa 
-syytetty nukahtfi uhrfin pääflfle -> uhrfin yrfit-
täessä paeta syytetty on vfironnut ja yhdyntä 
tofistunut

Sty: yflfi 
30v 
uhrfi:21v

Efi muutosta. 2500e -syytetty 
-40v
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8 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3.1 9kk ehdoflflfinen Syytetty

9 S Pakottamfinen sukupuoflfiyhte-
yteen ->yrfitys

RL 20:3 
RL 4:1

60 pvä ehdoflflfinen, 
vaadfittu myös flähesty-
mfiskfiefltoa

Syytetty 
(korvaus-
ten osaflta)

10 S 1.pahofinpfitefly 
2.pakottamfinen seksuaaflfi-
seen tekoon 
3.pakottamfinen sukupuoflfi-
yhteyteen 
4.pahofinpfitefly 
5.pakottamfinen sukupuoflfi-
yhteyteen 
(6.kotfirauhan rfikkomfinen) 
7.pahofinpfitefly 
(8.flähestymfiskfieflflon rfikko-
mfinen)

1. RL 20:5.1 
2. RL 20:4.1 
3. RL 20:3.1 
4. RL 21:5.1 
5. RL 20:3.1 
7. RL 21:5.1

8kk ehdoflflfinen Asfian-
omfistaja

11 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3.1 1v Syytetty, 
Syyttäjä

12 J 1.Täyttä ymmärrystä vafiflfla 
pahofinpfitefly 
2.Sukupuoflfiyhteyteen pakot-
tamfinen 
ym.

1. RL 21:5.1 
2. RL 20:3 
RL 4:1.1

Yht. 7kk, ehdonaflafinen 
menetetty

Syytetty

13 J Pakottamfinen sukupuoflfiyhte-
yteen  -> yrfitys

RL 20:3 4kk ehdoflflfinen Syytetty

14 S Pakottamfinen sukupuoflfiyh-
teyteen

RL 20:3 5kk ehdoflflfinen Syytetty

Tauflukko: Efira Myflflynfiemfi, Marfika Rasfinkangas, Marfia Ikkafla                  
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-syytetty flähenneflflyt uhrfia 
-kaatanut uhrfin sängyflfle 
-rfifisunut uhrfin vastusteflusta ja kfieflflofista 
huoflfimatta 
-syytetty oflflut yhdynnässä uhrfin kanssa ja 
pfideflflyt uhrfia käsfistä kfifinnfi

Sty: yflfi 
40v 
uhrfi:17v

Efi muutosta. 2300e -30v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom.

-meneet ravfintoflafiflflan jäflkeen tekfijän kotfifin 
-mukana koflmas, mutta pofistufi pafikaflta 
-tarttufi uhrfia hartfiofista ja pafinofi sängyflfle 
-yrfittänyt rfifisua uhrfia 
-tekfijä fisokokofinen, uhrfiflfla jopa kuofleman-
peflkoa 
-yrfittänyt hfivuttautua pofis aflta 
-juossut fiflman kenkfiä ja pääflflysvaattefita 
flähefiseen tafloon 
-tekfijä uhrfin äfidfin serkku

Sty: yflfi 
40v

Efi edefl-
flytyksfiä 
korvausten 
sovfittefluflfle.

8000mk 20v, pykä-
fläperusteflu

-seurusteflusuhde 
1. 
-uhrfin asunnoflfla 
-potkfimfista yms. 
2. 
-suuseksfi + pakottamfinen muuhun seksuaa-
flfiseen tekoon 
3.  
-pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen 2. teon 
jäflkeen
-syytteessä mafinfinta; seurusteflusuhde, teko 
tehty flfieventävfien asfianhaarojen vaflflfitessa 
4. 
-pahofinpfiteflyä 
5. 
-nafinen flopettanut seurusteflusuhteen 
-pakottamfinen sukupuoflfiyhteyteen

Sty: yflfi 
30v

1v ehdoflflfi-
nen

1. 150 e 
2. ja 3. yht 
500e 
4. 250e 
5. 500e 
6. 300e 
7. 150e

25v, Ofik-
JuflkL9.2§

-syytetty hyökännyt yöflflä uhrfin kfimppuun 
-yrfittänyt suudeflfla ja kopeflofinut uhrfia 
-syytetty rfifisunut housut ja nuoflflut tämän 
aflapäätä 
-tämän jäflkeen yhdyntä 
-syytetty oflfi myös työntänyt penfiksensä 
uhrfin suuhun

Sty: yflfi 
40v

1v ehdoflflfi-
nen

3327e -40v 
-OfikJuflkL 
9§ 2mom., 
2§ 2mom.

2. 
-syytetty tarttunut kädeflflä uhrfin vaattefista 
kfifinnfi 
-fiflmofittanut haflunsa sukupuoflfiyhteydestä 
-uhrfi päässyt pakenemaan usean rfiuhtafisu-
yrfityksen jäflkeen

Sty: yflfi 
40v 

Efi muutosta. 1200 mk -

-uhrfin kaatamfinen vuoteesseen 
-käsfistä kfifinnfi pfitämfinen 
-vaattefiden repfimfistä

Sty: yflfi 
60v

Efi muutosta. 3045e -

-sukupuoflfiyhteys 
-efi seflkeää näyttöä vastentahtofisuudesta

Sty: aflfle 
20v

Syyte 
hyflätty

- -40v 
-flafinkoh-
dfiflfla
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