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rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 3 ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § laissa 563/1998

ja 12 § laissa 540/2011,
muutetaan 20 luvun 1 ja 2 §, 5 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 10 ja 11 §,
sellaisina kuin ne ovat, 20 luvun 1 § laeissa 563/1998 ja 495/2011, 2 § ja 5 §:n 1 momentin

3 kohta laissa 563/1998, 10 § laeissa 563/1998 ja 540/2011 ja 11 § laissa 540/2011, sekä
lisätään 20 lukuun uusi 5 a § seuraavasti:

20 luku

Seksuaalirikoksista

1 §

Raiskaus

Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen
käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa
tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on
tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähin-
tään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka
käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedot-
tomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelko-
tilan tai muun avuttoman tilan takia on kyke-
nemätön puolustamaan itseään tai muodosta-
maan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuo-
liyhteydessä hänen kanssaan.

Jos raiskaus huomioon ottaen uhkauksen
vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät sei-
kat on kokonaisuutena arvostellen vähemmän
vakava kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut
teot, rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen

vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
neljäksi vuodeksi. Samoin tuomitaan se, joka
muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla uh-
kauksella pakottaa toisen sukupuoliyhtey-
teen. Mitä edellä tässä momentissa säädetään,
ei sovelleta, jos raiskauksessa on käytetty
väkivaltaa.

Yritys on rangaistava.

2 §

Törkeä raiskaus

Jos raiskauksessa
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiin-

vamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen
tila,

2) rikoksen tekevät useat tai siinä aiheute-
taan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiil-
lista kärsimystä,

3) kohteena on kahdeksaatoista vuotta
nuorempi lapsi,

4) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla
tai nöyryyttävällä tavalla tai

5) käytetään ampuma- tai teräasetta tai
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muuta hengenvaarallista välinettä taikka
muuten uhataan vakavalla väkivallalla

ja raiskaus on myös kokonaisuutena arvos-
tellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava
törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään
kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

5 §

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa
sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun
seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennai-
sesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai
alistumaan sellaisen teon kohteeksi
— — — — — — — — — — — — —

3) henkilön, joka on hoidettavana sairaa-
lassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky
puolustaa itseään taikka muodostaa tai il-
maista tahtoaan on sairauden, vammaisuuden
tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti
heikentynyt, tai
— — — — — — — — — — — — —

on tuomittava seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä sakkoon tai vankeuteen enintään nel-
jäksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —

5 a §

Seksuaalinen ahdistelu

Joka koskettelemalla tekee toiselle seksu-

aalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan
tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on
tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa
säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdiste-
lusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuu-
deksi kuukaudeksi.

10 §

Määritelmät

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan tässä
laissa sukupuolielimellä tehtävää taikka su-
kupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa
seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon
taikka toisen sukupuolielimen ottamista
omaan kehoon.

Seksuaalisella teolla tarkoitetaan tässä
laissa sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena
oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon
ottaen on seksuaalisesti olennainen.

11 §

Syyteoikeus

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä kahdeksan-
toista vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdis-
tuneesta seksuaalisesta ahdistelusta, ellei
asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen
pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen
etu vaadi syytteen nostamista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2014.
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