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Laki
rikoslain 2 c ja 15 luvun muuttamisesta
Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 2 c luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 15 luvun 1 ja 4 §,
10 §:n 2 momentti ja 13 §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 c luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 780/2005, 15 luvun 1 §
laeissa 563/1998 ja 361/2003 sekä 15 luvun 4 §, 10 §:n 2 momentti ja 13 § laissa 563/1998,
seuraavasti:
2 c luku

15 luku

Vankeudesta

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan

11 §

1§

Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa

Perätön lausuma tuomioistuimessa

Tuomioistuin voi rangaistukseen tuomitessaan syyttäjän vaatimuksesta päättää, että
tuomittu vapautuu vankilasta vasta hänen
suoritettuaan tuomitun rangaistusajan kokonaan, jos:
— — — — — — — — — — — — —
3) rikoksentekijää on rikoksista ilmenevien seikkojen ja oikeudenkäymiskaaren 17
luvun 37 §:n 3 momentin mukaisen selvityksen perusteella pidettävä erittäin vaarallisena
toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.
— — — — — — — — — — — — —

Jos
1) todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa tai
2) muu henkilö tuomioistuimessa valan tai
vakuutuksen nojalla antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan,
hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään
kolmeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös kuultaessa henkilöä hänen henkilökoh-
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taisesti läsnä olematta tuomioistuimessa käyttäen videoneuvottelua, puhelinta tai muuta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 52 tai 56 §:ssä
tarkoitettua teknistä tiedonvälitystapaa.
4§
Tuottamuksellinen perätön lausuma
Joka
1) todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa tai
2) valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä
huolimattomuudesta antaa väärän tiedon
asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan, on
tuomittava tuottamuksellisesta perättömästä
lausumasta sakkoon tai vankeuteen enintään
kuudeksi kuukaudeksi.
10 §
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
— — — — — — — — — — — — —
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen
sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt
antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai
alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä
on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde.

13 §
Rajoitussäännös
Perätöntä lausumaa koskevia säännöksiä ei
sovelleta, jos:
1) lausuman antaja ennen kuulemisen tai
kuulustelun päättymistä oikaisee lausuman
tai ilmaisee salaamansa seikan; taikka
2) totuudessa pysyminen on ollut mahdotonta ilman vaaraa joutua vastuuseen omasta
rikoksesta tai siihen rinnastettavasta lainvastaisesta teosta.
Perätöntä lausumaa tuomioistuimessa koskevia säännöksiä ei sovelleta rikosasiassa
kuultavaan todistajaan:
1) joka on asianomistaja, jolla ei ole asiassa vaatimuksia;
2) jota on syytetty samasta teosta tai teosta, jolla on välitön yhteys siihen tekoon,
jota syyte koskee;
3) jolle on annettu rangaistusmääräys tai
rikesakko 2 kohdassa tarkoitetusta teosta;
4) jonka teko esitutkintalain 3 luvun 9 §:n
nojalla on päätetty jättää saattamatta syyttäjän harkittavaksi taikka jonka teosta syyttäjä
on päättänyt jättää oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 tai 8 §:n
taikka muun vastaavan toimenpiteistä luopumista tarkoittavan lainkohdan nojalla syytteen nostamatta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
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