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L a k i

435/2013

rikoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään rikoslain (39/1889) 21 lukuun uusi 6 a §, 25 lukuun uusi 4 a § ja 31 lukuun uusi

2 a § seuraavasti:

21 luku

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista
rikoksista

6 a §

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan
rikoksen valmistelu

Joka 1—3 tai 6 §:ssä tarkoitetun rikoksen
tekemistä varten

1) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta
tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaaral-
lista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu
erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa,

2) sopii toisen kanssa tai laatii yksityis-
kohtaisen suunnitelman jonkin mainitun ri-
koksen tekemisestä tai

3) palkkaa, käskee tai muuten yllyttää
toista mainitun rikoksen tekemiseen taikka
lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen

on tuomittava törkeän henkeen tai tervey-
teen kohdistuvan rikoksen valmistelusta van-
keuteen enintään neljäksi vuodeksi.

Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut
muista kuin satunnaisista syistä vähäinen
taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopu-
nut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatku-

misen tai muuten poistanut oman toimintansa
merkityksen rikoksen valmistelussa, 1 mo-
menttia ei kuitenkaan sovelleta.

25 luku

Vapauteen kohdistuvista rikoksista

4 a §

Panttivangin ottamisen valmistelu

Joka 4 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemistä
varten

1) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta
tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaaral-
lista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu
erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa,

2) hankkii rikoksen tekemisessä tarpeelli-
sen erityisen tiedon,

3) valmistaa tai hankkii rikoksen toteutta-
miseen tarvittavan tilan tai

4) sopii toisen kanssa tai laatii yksityis-
kohtaisen suunnitelman rikoksen tekemisestä

on tuomittava panttivangin ottamisen val-
mistelusta vankeuteen enintään kolmeksi
vuodeksi.

Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut
muista kuin satunnaisista syistä vähäinen
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taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopu-
nut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatku-
misen tai muuten poistanut oman toimintansa
merkityksen rikoksen valmistelussa, 1 mo-
menttia ei kuitenkaan sovelleta.

31 luku

Ryöstöstä ja kiristyksestä

2 a §

Törkeän ryöstön valmistelu

Joka 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemistä
varten

1) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta
tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaaral-
lista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu

erityisesti käytettäväksi apuvälineenä rikok-
sessa,

2) hankkii rikoksen tekemisessä tarpeelli-
sen erityisen tiedon tai

3) sopii toisen kanssa tai laatii yksityis-
kohtaisen suunnitelman rikoksen tekemisestä

on tuomittava törkeän ryöstön valmiste-
lusta vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut
muista kuin satunnaisista syistä vähäinen
taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopu-
nut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatku-
misen tai muuten poistanut oman toimintansa
merkityksen rikoksen valmistelussa, 1 mo-
menttia ei kuitenkaan sovelleta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2013.
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