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rikoslain 22 ja 25 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 22 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa 373/2009, ja
lisätään 25 lukuun uusi 3 b ja 3 c § seuraavasti:

22 luku

Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta

6 §

Lapsen identiteetin loukkaaminen

Joka laiminlyö noudattaa
1) hedelmöityshoitolain 12 §:n 2 tai 3 mo-

mentin tai 14 §:n säännöksiä luovuttajan tun-
nuksen käyttämisestä, sisällöstä, merkitsemi-
sestä tai ilmoittamisesta,

2) hedelmöityshoitolain 18 §:n säännöksiä
tietojen ilmoittamisesta luovutusrekisteriin,

3) hedelmöityshoitolain 10 §:n 2 momen-
tin taikka 28 tai 30 §:n säännöksiä tietojen ja
asiakirjojen antamisesta, siirtämisestä, tallet-
tamisesta tai säilyttämisestä taikka

4) adoptiolain (22/2012) 92 tai 93 §:n
säännöksiä asiakirjojen säilyttämisestä tai
siirtämisestä taikka tietojen antamisesta

siten, että teko on omiaan vaarantamaan
lapsen oikeuden saada selville syntyperänsä,
on tuomittava lapsen identiteetin loukkaami-
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi.

25 luku

Vapauteen kohdistuvista rikoksista

3 b §

Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen

Joka
1) lupaamalla tai antamalla korvauksen

taikka
2) erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi

käyttämällä
saa toisen antamaan adoptiolain 10 §:n

1 momentissa, 11 §:n 1 momentissa tai
13 §:n 3 momentissa tarkoitetun suostumuk-
sen kahdeksaatoista vuotta nuoremman lap-
sen adoptioon, on tuomittava laittomasta
adoptiosuostumuksen hankkimisesta sakkoon
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

3 c §

Laiton adoptionvälitys

Jos joku muu kuin lapsen huoltaja taikka
muu kuin adoptiolain 22 §:ssä tarkoitettu
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adoptioneuvonnan antaja tai 32 §:ssä tarkoi-
tettu palvelunantaja sijoittaa kahdeksaatoista
vuotta nuoremman lapsen adoptiotarkoituk-
sessa yksityiskodissa kasvatettavaksi tai
muulla tavalla järjestää toiselle mahdollisuu-
den adoptoida lapsi, hänet on tuomittava lait-
tomasta adoptionvälityksestä sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Laittomasta adoptionvälityksestä on tuo-
mittava myös se, joka julkisesti tai muuten
yleisön keskuuteen levittää tarjouksen antaa
lapsi adoptoitavaksi tai ottaa lapsi luokseen
adoptiotarkoituksessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2012.
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