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Lag
om ändring av strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 20 kap. 9 § 1 mom. och 9 a § 1 mom., 25 kap. 3 § 1 och
2 mom. samt 47 kap. 9 §,
sådana de lyder, 20 kap. 9 § 1 mom. och 9 a § 1 mom. samt 25 kap. 3 § 1 och 2 mom. i lag
650/2004 och 47 kap. 9 § i lag 61/2003, som följer:
20 kap.
Om sexualbrott
9§
Koppleri
Den som för att skaffa sig själv eller någon
annan ekonomisk vinning
1) ordnar ett rum eller något annat ställe
för samlag eller en därmed jämförlig sexuell
handling som utförs av någon mot ersättning
eller för en uppenbart sedlighetssårande
handling som mot ersättning utförs av ett
barn under 18 år,
2) väsentligt främjar en sådan handling
genom att som en etablerad del av sin affärsverksamhet inkvartera någon som utför handlingen,
3) genom förmedling av kontaktuppgifter
eller på annat sätt marknadsför att någon
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utför sådana handlingar, medveten om att
detta handlande väsentligt främjar gärningens
fullbordan,
4) på annat sätt utnyttjar att någon utför
sådana handlingar, eller
5) förleder någon till sådana handlingar,
ska för koppleri dömas till böter eller fängelse i högst tre år.
— — — — — — — — — — — — —
9a§
Grovt koppleri
Om vid koppleri
1) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,
2) brottet begås särskilt planmässigt, eller
3) brottet riktar sig mot ett barn under
18 år,
och gärningen även bedömd som en helhet
är grov, ska gärningsmannen för grovt kopp-
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leri dömas till fängelse i minst fyra månader
och högst sex år.
25 kap.
Om brott mot friheten
3§
Människohandel
Den som genom att
1) utnyttja någon annans beroende ställning eller skyddslösa läge eller genom att
utöva påtryckning mot någon annan,
2) vilseleda någon annan eller genom att
utnyttja att någon vilseletts,
3) betala ersättning till en person som utövar makt över en annan person, eller
4) ta emot en sådan ersättning
utövar makt över någon eller rekryterar,
överlåter, transporterar, tar emot eller
inhyser någon i syfte att göra honom eller
henne till föremål för sexuellt utnyttjande
enligt 20 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten
eller därmed jämförbart sexuellt utnyttjande,

tvångsarbete eller andra förhållanden som
kränker människovärdet eller i syfte att
avlägsna organ eller vävnader, ska för
människohandel dömas till fängelse i minst
fyra månader och högst sex år.
För människohandel döms också den som
utövar makt över en person som är yngre än
18 år eller som rekryterar, överlåter, transporterar, tar emot eller inhyser en sådan person i
sådant syfte som anges i 1 mom., även om
inget av de medel som nämns i 1 mom. 1—4
punkten har använts.
— — — — — — — — — — — — —
47 kap.
Om arbetsbrott
9§
Juridiska personers straffansvar
På arbetarskyddsbrott och ockerliknande
diskriminering i arbetslivet tillämpas vad som
föreskrivs om juridiska personers straffansvar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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