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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityisyyden,
rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi

Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
184/1999 vp yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussään-

nösten uudistamiseksi. Nyt koolla oleva
eduskunta, jolle lakivaliokunta on antanut
asiasta mietintönsä n:o 6/2000 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
rikoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 27 luku ja 42 luvun
1 §,
sellaisina kuin ne ovat, 27 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 42 luvun 1 §
laissa 343/1939, ja
muutetaan 24 luku ja 38 luvun 3 §,
sellaisina kuin ne ovat, 24 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 38 luvun 3 §
laissa 57811995, seuraavasti:

24 luku

2§

Yksityisyyden, rauhan ja kunnian
loukkaamisesta

Törkeä kotirauhan rikkominen

1§

Kotirauhan rikkominen
Joka oikeudettomasti
1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista
harhaottaen kotirauhan suojaamaan paikkaan
taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan
taikka
2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä,
heittämällä esineitä, soittamalla puheluita tai
muulla vastaavalla tavalla,
on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
200507

Jos kotirauhan rikkomisessa
1) rikoksentekijä tai osallinen varustautuu
teon toteuttamista varten aseella tai muulla
henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen
ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön
kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa
omaisuutta taikka
2) rikoksen uhrilla on rikokseen liittyvän
uhkailun, omaisuuden vahingoittamisen taikka rikoksentekijöiden tai osallisten lukumäärän vuoksi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa
ja kotirauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä
on tuomittava törkeästä kotirauhan rikkomi-

EV 56/2000 vp -

2

sesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
3 §

Julkisrauhan rikkominen
Joka oikeudettomasti
1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista
harhaottaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan
taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai
rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatolle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai
muulle puolustusvoimien käytössä olevalle
alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen
viranomaisen päätöksellä kielletty, taikka
2) kätkeytyy tai jää 1 kohdassa tarkoitettuun paikkaan,
on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi.
Julkisrauhan rikkomisena ei kuitenkaan
pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan
vähäinen haitta.
4 §

Törkeä julkisrauhan rikkominen
Jos julkisrauhan rikkomisessa
1) rikoksentekijä tai osallinen varustautuu
teon toteuttamista varten aseella tai muulla
henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen
ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön
kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa
omaisuutta taikka
2) rikoksen kohteena on eduskunnan, tasavallan presidentin tai valtioneuvoston taikka
vieraan valtion tai hallitusten välisen järjestön valtuuskunnan tai edustuston käytössä
oleva rakennus tai huoneisto
ja julkisrauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä
on tuomittava törkeästä julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi.

5§

Salakuuntelu
Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella
kuuntelee tai tallentaa
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1) keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä
aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai
syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa,
taikka
2) muualla kuin kotirauhan suojaamassa
paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu
hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon,
sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei
ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan,
on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
6 §

Salakatselu
Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella
katselee tai kuvaa
1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka
käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa
vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä
taikka
2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa
rakennuksessa, huoneistossa tai aidatolla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten,
on tuomittava salakatselusta sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
7 §

Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu
Joka sijoittaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitetun laitteen salakuuntelussa tai -katselussa käytettäväksi, on tuomittava salakuuntelun valmistelusta tai salakatselun valmistelusta sakkoon
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
8 §

Yksityiselämää loukkaava tiedon
levittäminen
Joka oikeudettomasti
1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten
saataville
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan
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aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää
koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin
rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka
voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin
mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on
tarpeen yh_teisk~mnallisesti merkittävän asian
käsittelem1seks1.

9§

Kunnianloukkaus
Joka
1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai
vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle
taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa,
taikka
2) muuten kuin _1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla halventaa tmsta,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa
tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja
joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää
hyväksyttävänä.
Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se,
joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle,
jolle vainaja oli erityisen läheinen.
10 §

Törkeä kunnianloukkaus
Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa
1) rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai
vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka
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2) aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa
vahinkoa
ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on
tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi
vuodeksi.

11 §

Määritelmä
Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi
liittyvine rakennuksineen.

12 §

Syyteoikeus
Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä
kotirauhan rikkomisesta, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, julkisrauhan rikkomisesta, salakuuntelusta, salakatselusta eikä salakuuntelun ja salakatselun valmistelusta,
ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä
yleinen etu vaadi syytteen nostamista.
Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä
yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä
kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja
ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on
tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen
ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen
nostamista.
Edellä 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun rikoksen voi ilmoittaa syytteeseen pantavaksi
kuolleen henkilön leski, sisarus, sukulainen
suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa
taikka vainajan kanssa yhteisessä taloudessa
elänyt tai muu henkilö, jolle vainaja oli erityisen läheinen.
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38 luku

Tieto- ja viestintärikoksista
3§

Viestintäsalaisuuden loukkaus
Joka oikeudettomasti
1) avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun
suljetun viestin taikka suojauksen murtaen
hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä taikka
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2) hankkii tiedon televerkossa välitettävänä
olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai
datasiirron taikka muun vastaavan televiestin
sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta,
on tuomittava viestintäsalaisuuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään
yhdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä
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Laki
yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietotorvasta annetun lain
18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietotorvasta annetun lain (565/1999) 18 §:n 1 momentti seuraavasti:
18 §

Tunnistamistietojen luovutus viranomaiselle
Poliisilla on 7 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden estämättä oikeus saada:
1) rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 a §:ssä,
17 luvun 13 §:n 2 kohdassa tai 24 luvun
1 §:n 2 kohdassa tarkoitetun rikoksen selvittämiseksi tarvittavia tunnistamistietoja liittymään otetoista yhteyksistä asianomistajan ja
sen suostumuksella, jonka hallinnassa liittymä on; sekä

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

2) tilaajan suostumuksella matkaviestimestä lähetettyjä viestejä koskevat tunnistamistiedot siltä osin kuin se on tarpeen sellaisen
rikoksen selvittämiseksi, jonka johdosta matkaviestin tai siinä käytetty liittymä on oikeudettomasti toisen hallussa.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

