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rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 1 luvun 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa

637/2011, seuraavasti:

1 luku

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

11 §

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus

— — — — — — — — — — — — —
Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta teko-

paikan laissa, siihen sovelletaan Suomen la-
kia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai
6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hen-
kilö ja teosta säädetään rangaistus:

1) 11 luvun 5 tai 6 §:ssä, jos teko on sel-
lainen sotarikos tai törkeä sotarikos taikka
osallisuusteko niihin, jota tarkoitetaan kult-
tuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen
selkkauksen sattuessa tehdyn Haagin vuoden
1954 yleissopimuksen toisen pöytäkirjan 15
artiklassa;

2) 15 luvun 12 a §:n nojalla mainitun lu-
vun 1—9 §:ssä;

3) 16 luvun 1—3 §:ssä ja vaikka rikoksen
kohteena on 40 luvun 11 §:n 2, 3 tai 5 koh-

dassa tarkoitettu henkilö taikka ulkomainen
virkamies, joka toimii Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen palveluksessa;

4) 16 luvun 13, 14, 14 a tai 14 b §:ssä ja
vaikka lainkohtia sovelletaan mainitun luvun
20 §:n nojalla;

5) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä;
6) 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6, 7 tai

8 a—8 c §:ssä;
7) 20 luvun 9 tai 9 a §:ssä, jos teko koh-

distuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan
henkilöön;

8) 21 luvun 5 tai 6 §:ssä, 22 luvun 1 tai
2 §:ssä taikka 25 luvun 8 §:ssä, jos teko on
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväki-
vallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn
Euroopan neuvoston yleissopimuksen
(53/2015) 37artiklassa tarkoitettu avioliit-
toon pakottaminen, 38 artiklassa tarkoitettu
naisen sukuelinten silpominen taikka 39 ar-
tiklassa tarkoitettu pakotettu raskauden kes-
keyttäminen tai pakkosterilointi;

9) 30 luvun 7, 7 a, 8 tai 8 a §:ssä ja vaikka
lainkohtia sovelletaan mainitun luvun 14 §:n
nojalla; taikka
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10) 40 luvun 1—4 tai 4 a §:ssä, jos rikok-
sen tekijä on kansanedustaja, ulkomainen vir-
kamies tai ulkomaisen parlamentin jäsen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2015.
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