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rikoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 17 luvun 13 § sekä 24 luvun 1, 8—10 ja 12 §,
sellaisina kuin ne ovat, 17 luvun 13 § laissa 613/2003, 24 luvun 1 § laissa 685/2009,

24 luvun 8—10 § laissa 531/2000 sekä 24 luvun 12 § laissa 441/2011, sekä
lisätään 24 lukuun uusi 1 a ja 8 a § ja 25 lukuun uusi 7 a § seuraavasti:

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

13 §

Ilkivalta

Joka
1) metelöimällä tai muulla sellaisella ta-

valla aiheuttaa huomattavaa häiriötä virantoi-
mituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä
paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa,
toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai
muussa vastaavassa paikassa,

2) aiheuttaa huomattavaa häiriötä lähettä-
mällä viestejä tai soittamalla puheluita viras-
toon, toimistoon, liikkeeseen taikka muuhun
vastaavaan paikkaan taikka

3) käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneu-
von, hissin tai muun laitteen hätäjarrua tai
hälytintä aiheuttaa ilkivaltaisesti väärän häly-
tyksen,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä rangaistusta, ilkivallasta sakkoon.

24 luku

Yksityisyyden, rauhan ja kunnian
loukkaamisesta

1 §

Kotirauhan rikkominen

Joka oikeudettomasti
1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista

harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan
taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan
tai

2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä,
heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla ta-
valla,

on tuomittava kotirauhan rikkomisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi.

1 a §

Viestintärauhan rikkominen

Joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lä-
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hettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että
teko on omiaan aiheuttamaan tälle huomatta-
vaa häiriötä tai haittaa, on tuomittava viestin-
tärauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

8 §

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Joka oikeudettomasti
1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten

saataville
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vih-

jauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan
aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä louka-
tulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa,
on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta
tiedon levittämisestä sakkoon.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittä-
misenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää kos-
kevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittä-
mistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai jul-
kisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin
rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka
voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin
mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tar-
peen yhteiskunnallisesti merkittävän asian
käsittelemiseksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittä-
misenä ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta
merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä
ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ot-
taen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut
olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan
pitää hyväksyttävänä.

8 a §

Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon le-
vittäminen

Jos yksityiselämää loukkaavassa tiedon le-
vittämisessä aiheutetaan suurta kärsimystä tai
erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksen-
tekijä on tuomittava törkeästä yksityiselämää
loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 §

Kunnianloukkaus

Joka
1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai

vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheut-
tamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle
taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa,
taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sak-
koon.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se,
joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen
tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omi-
aan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle
vainaja oli erityisen läheinen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvoste-
lua, joka kohdistuu toisen menettelyyn poli-
tiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa
tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näi-
hin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja
joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää
hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä
yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittele-
miseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittämi-
nen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oi-
keudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä
sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

10 §

Törkeä kunnianloukkaus

Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kun-
nianloukkauksessa aiheutetaan suurta kärsi-
mystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos
on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä,
rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kun-
nianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen
enintään kahdeksi vuodeksi.

12 §

Syyteoikeus

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä kotirauhan
rikkomisesta, viestintärauhan rikkomisesta,
törkeästä kotirauhan rikkomisesta, julkisrau-
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han rikkomisesta, salakuuntelusta, salakatse-
lusta eikä salakuuntelun tai salakatselun val-
mistelusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta
syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin
tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselä-
mää loukkaavasta tiedon levittämisestä, tör-
keästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon le-
vittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä tör-
keästä kunnianloukkauksesta, ellei asian-
omistaja ilmoita rikosta syytteeseen panta-
vaksi. Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin an-
taa määräyksen syytteen nostamisesta, jos
rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä
käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii
syytteen nostamista.

Edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun ri-
koksen voi ilmoittaa syytteeseen pantavaksi
kuolleen leski, sisarus, sukulainen suoraan
etenevässä tai takenevassa polvessa taikka
vainajan kanssa yhteisessä taloudessa elänyt
tai muu, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

25 luku

Vapauteen kohdistuvista rikoksista

7 a §

Vainoaminen

Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee,
ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastetta-
valla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista
siten, että se on omiaan aiheuttamaan vaino-
tussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava,
jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä anka-
raa tai ankarampaa rangaistusta, vainoami-
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013
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