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rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 17 luvun 7 §:n 1 momentti ja 8 §,
sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 1 momentti laissa 563/1998 ja 8 § laeissa 563/1998 ja

650/2004, seuraavasti:

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

7 §

Valtionrajarikos

Joka
1) ylittää tai yrittää ylittää Suomen rajan

ilman siihen oikeuttavaa matkustusasiakirjaa,
viisumia, oleskelulupaa tai matkustusasiakir-
jaan rinnastettavaa muuta asiakirjaa tai muu-
alta kuin luvallisesta maahantulo- tai maasta-
lähtöpaikasta tai vastoin lakiin perustuvaa
kieltoa,

2) muuten rikkoo rajan ylittämisestä an-
nettuja säännöksiä tai

3) oleskelee tai liikkuu rajavyöhykkeellä
tai ryhtyy siellä kiellettyyn toimeen rajavar-
tiolain 51 §:n vastaisesti tai ilman mainitun
lain 52 §:ssä edellytettyä lupaa,

on tuomittava valtionrajarikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo-
deksi.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Laittoman maahantulon järjestäminen

Joka
1) tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suo-

men kautta muuhun maahan ulkomaalaisen,
jolla ei ole maahantuloon vaadittavaa mat-
kustusasiakirjaa, viisumia, oleskelulupaa tai
matkustusasiakirjaan rinnastettavaa muuta
asiakirjaa,

2) tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suo-
men kautta muuhun maahan ulkomaalaisen,
jonka 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja on
väärä, väärennetty, myönnetty toiselle henki-
lölle taikka saatu viranomaiselta asiakirjan
myöntämisen kannalta merkityksellisen to-
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tuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon
avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamie-
hen väkivaltaisella vastustamisella,

3) järjestää tai välittää 1 tai 2 kohdassa
tarkoitetulle ulkomaalaiselle kuljetuksen Suo-
meen tai

4) luovuttaa toiselle 2 kohdassa tarkoite-
tun asiakirjan käytettäväksi maahantulon yh-
teydessä,

on tuomittava laittoman maahantulon jär-
jestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi.

Laittoman maahantulon järjestämisenä ei
pidetä tekoa, jota erityisesti huomioon ottaen
tekijän humanitaariset tai läheisiin perhesuh-
teisiin liittyvät vaikuttimet sekä ulkomaalai-
sen turvallisuuteen vaikuttavat olot hänen ko-
timaassaan tai vakinaisessa asuinmaassaan on
pidettävä kokonaisuutena ottaen hyväksyttä-
vistä syistä tehtynä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2014.
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