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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 9 §:n 1 momentti ja 9 a §:n 1 momentti, 25 luvun
3 §:n 1 ja 2 momentti sekä 47 luvun 9 §,
sellaisina kuin ne ovat, 20 luvun 9 §:n 1 momentti ja 9 a §:n 1 momentti sekä 25 luvun 3 §:n
1 ja 2 momentti laissa 650/2004 ja 47 luvun 9 § laissa 61/2003, seuraavasti:
20 luku
Seksuaalirikoksista
9§
Paritus
Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä
1) järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä
tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa
varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman
lapsen tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten,
2) vakiintuneena osana liiketoimintaansa
majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten
olennaisesti edistää tekoa,
3) yhteystietoja välittämällä tai muuten
markkinoi jonkun sellaiseen tekoon ryhtyHE 103/2014
LaVM 15/2014
EV 189/2014

mistä tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää teon toteutumista,
4) muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä sellaiseen tekoon tai
5) viettelee jonkun sellaiseen tekoon,
on tuomittava parituksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —
9a§
Törkeä paritus
Jos parituksessa
1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista
hyötyä,
2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai
3) kohteena on kahdeksaatoista vuotta
nuorempi lapsi
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
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len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä parituksesta vankeuteen vähintään
neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi
vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —
25 luku
Vapauteen kohdistuvista rikoksista
3§
Ihmiskauppa
Joka
1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista
asemaa tai turvatonta tilaa taikka toista painostamalla,
2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä,
3) maksamalla korvauksen toista määräysvallassaan pitävälle henkilölle tai
4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen
ottaa toisen määräysvaltaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa
tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen 20
luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tai siihen rinnastettavan seksuaalisen

hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai
muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin
taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi, on
tuomittava
ihmiskaupasta
vankeuteen
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
kuudeksi vuodeksi.
Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa määräysvaltaansa kahdeksaatoista vuotta
nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa,
vaikka mitään 1 momentin 1—4 kohdassa
tarkoitettua keinoa ei olisi käytetty.
— — — — — — — — — — — — —
47 luku
Työrikoksista
9§
Oikeushenkilön rangaistusvastuu
Työturvallisuusrikokseen ja kiskonnantapaiseen työsyrjintään sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
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