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Lakialoite 31

Paula Kokkonen /kok ym.: Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n
muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Rikoslain 20 luvun 8 §:n 1 momentissa kielletään bordellin pitäminen sekä muiden kuin jo
prostituutiota harjoittavien taivuttaminen prostituoiduiksi. Pykälän toinen momentti koskee
paritustilannetta, jossa parittaja alkaa hankkia
itselleen hyötyä taloudellisesti tai muutoin henkilöltä, joka on ryhtynyt harjoittamaan prostituutiota aikaisemmin.
Suomessa ei ole varsinaista prostituution kieltävää tai sitä säännöstelevää lainsäädäntöä.
Prostituutio onkin nähtävä pikemminkin monimutkaisena yhteiskunnallisena ongelmana kuin
yksittäisten henkilöiden häiriökäyttäytymisenä.
Prostituutio on sidoksissa yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja sukupuolten välisiin suhteisiin. Se ilmentää erityisesti seksuaalikulttuuria ja
valtasuhteita. Siihen liittyy väkivaltaa ja alistamista.

Vaikka prostituutiota ei voida pitää suotavana ilmiönä, näin laajamittaisen sosiaalisen ongelman ratkaiseminen rikoslain keinoin on mahdotonta. Ylipäät~nsä lainsäädännöllä voidaan korkeintaan lieventää ongelman muille ihmisille aiheuttamia hankaluuksia ja suojella prostituutiota harjoittavia syrjinnältä ja riistolta.
Katuprostituution ja sen kysynnän lisääntyminen on viime aikoina aiheuttanut mittavia häiriöitä erityisesti Helsingissä. Varsinkin naiset
ovat kokeneet olonsa turvattomaksi liikkuessaan
eräissä Helsingin kaupunginosissa.
Prostituutiossa on aina kaksi osapuolta, ostaja ja myyjä. Koska naisten häirintään syyllistyvät
useimmiten henkilöt, jotka pyrkivät hankkimaan prostituoitujen palveluja, on tässä aloitteessa haluttu tarttua ongelmaan siten, että prostituutiopalvelujen hankkiminen tehdään rangaistavaksi.

PERUSTELUT

Julkisella paikalla tapahtuva prostituutiopalvelujen pyytäminen, hintatarjouksen esittäminen
tai muu pyrkimys käyttää hyväkseen toisen henkilön prostituutiota on ehdotetun säännöksen
mukaan rangaistavaa.
Julkisella paikalla tarkoitetaan yleistä tietä,
katua, toria tai muuta aluetta, jonne yleisöllä on
vapaa pääsy.
Rangaistavaa toimintaa on mikä tahansa aktiivinen teko, jolla asiakas pyrkii pääsemään yhteyteen prostituoidun kanssa sopiakseen prostituutiopalveluista. Toiminnan ei tarvitse kohdistua henkilöön, joka harjoittaa prostituutiota,
vaan kaikki sanotunlainen toiminta on rangaistavaa kohteestaan riippumatta.
260020

Prostituutiolla tarkoitetaan kaikenlaista seksuaalisten ja eroottisten palvelujen kauppaa
koko kirjossaan. Määritelmä on tehtävä aina
tapauskohtaisesti. Laajaan määritelmään mahtuvan kaupankäynnin yhteisenä piirteenä on,
että vähintään kaksi osapuolta käy kauppaa seksuaalisista toiminnoista, joista maksetaan ei-seksuaalinen korvaus.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:
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Laki
rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään rikoslain 20 luvun 8 §:ään,
sellaisena kuin se on 15 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (16/71), uusi 4 momentti
seuraavasti:

8§
Joka julkisella paikalla tiedustelee prostituutiopalvelun hintaa tai tekee hintatarjouksen
prostituutiopalveluksen saamiseksi taikka viekohtelee tai pyytää toisen henkilön mukaansa

saadakseen prostituutiopalveluja on tuomittava
sakkoon.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.
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