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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 16 luvun 20 §:n 1 ja 2 momentti, 21 luvun 18 § ja 40 luvun

12 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 16 luvun 20 §:n 1 ja 2 momentti sekä 40 luvun 12 §:n 3 momentti

laissa 282/2007 ja 21 luvun 18 § laissa 604/2002, seuraavasti:

16 luku

Rikoksista viranomaisia vastaan

20 §

Soveltamisalasäännökset

Sovellettaessa tämän luvun 1—3 §:ää ri-
kollisen teon kohteena olevaan virkamieheen
rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tarkoitettu jul-
kista luottamustehtävää hoitava henkilö, sel-
lainen ulkomainen virkamies, joka toimii
Kansainvälisen rikostuomioistuimen palve-
luksessa taikka Suomen alueella kansainväli-
sen sopimuksen tai muun kansainvälisen vel-
voitteen nojalla tarkastus-, tarkkailu-, takaa-
ajo-, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitämis- tai rikosten ennalta estämis- tai
esitutkintatehtävissä taikka joka toimii Suo-
men alueella kansainvälisestä oikeusavusta

rikosasioissa annetun lain (4/1994) nojalla
Suomen viranomaisen esittämän tai hyväksy-
män oikeusapupyynnön perusteella esitut-
kinta- tai muissa virkatehtävissä, ja julkista
valtaa käyttävä henkilö sekä palvelusta toi-
mittava sotilas.

Sovellettaessa tämän luvun 9 §:ää virka-
mieheen rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tar-
koitettu julkista luottamustehtävää hoitava
henkilö, sellainen ulkomainen virkamies,
joka toimii Kansainvälisen rikostuomioistui-
men palveluksessa taikka Suomen alueella
kansainvälisen sopimuksen tai muun kansain-
välisen velvoitteen nojalla tarkastus-, tark-
kailu-, takaa-ajo-, yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitämis- tai rikosten ennalta
estämis- tai esitutkintatehtävissä taikka joka
toimii Suomen alueella kansainvälisestä oi-
keusavusta rikosasioissa annetun lain nojalla
Suomen viranomaisen esittämän tai hyväksy-
män oikeusapupyynnön perusteella esitut-
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kinta- tai muissa virkatehtävissä, ja julkista
valtaa käyttävä henkilö.
— — — — — — — — — — — — —

21 luku

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista
rikoksista

18 §

Soveltamisalasäännös

Sovellettaessa tämän luvun 2 §:n 4 kohtaa
rikollisen teon kohteena olevaan virkamie-
heen rinnastetaan 40 luvun 11 §:ssä tarkoi-
tettu julkista luottamustehtävää hoitava hen-
kilö, sellainen ulkomainen virkamies, joka
toimii Kansainvälisen rikostuomioistuimen
palveluksessa taikka Suomen alueella kan-
sainvälisen sopimuksen tai muun kansainvä-
lisen velvoitteen nojalla tarkastus-, tarkkailu-,
takaa-ajo- tai esitutkintatehtävissä taikka joka
toimii Suomen alueella kansainvälisestä oi-
keusavusta rikosasioissa annetun lain nojalla
Suomen viranomaisen esittämän tai hyväksy-
män oikeusapupyynnön perusteella esitut-
kinta- tai muissa virkatehtävissä, julkista val-
taa käyttävä henkilö ja 16 luvun 20 §:n 5
momentissa tarkoitettu henkilö.

40 luku

Virkarikoksista

12 §

Soveltamisalasäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Tämän luvun 1—3 ja 14 §:ää sovelletaan,

viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta,
myös ulkomaiseen virkamieheen. Ulkomai-
seen virkamieheen, joka toimii Suomen alu-
eella kansainvälisen sopimuksen tai muun
kansainvälisen velvoitteen nojalla tarkastus-,
tarkkailu-, takaa-ajo-, yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämis- tai rikosten en-
nalta estämis- ja esitutkintatehtävissä taikka
joka toimii Suomen alueella kansainvälisestä
oikeusavusta rikosasioissa annetun lain no-
jalla Suomen viranomaisen esittämän tai hy-
väksymän oikeusapupyynnön perusteella esi-
tutkinta- tai muissa virkatehtävissä, sovelle-
taan myös, viraltapanoseuraamusta lukuun
ottamatta, tämän luvun 5 ja 7—10 §:ää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhti-
kuuta 2014.
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