SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2011

815/2011
Laki
rikoslain 15 ja 16 luvun muuttamisesta
Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 15 luvun 2 §:n 1 momentti sekä 16 luvun 4 § ja 10 §:n 1
momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 563/1998, seuraavasti:
15 luku
Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan

ranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —

2§

16 luku

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä

Rikoksista viranomaisia vastaan

Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian
esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen
kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (872/2011) 6 luvun
2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa
oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet
on tuomittava perättömästä lausumasta vi-

4§

HE 222/2010
LaVM 44/2010
EV 374/2010

Niskoittelu poliisia vastaan
Joka
1) jättää noudattamatta poliisimiehen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi taikka tehtävän suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käskyn tai kiellon,
2) kieltäytyy antamasta poliisimiehelle poliisilain 2 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja,
3) jättää noudattamatta poliisilain 2 luvun
11 §:n 1 momentissa tarkoitetun, poliisimiehen kulkuneuvon pysäyttämiseksi tai siirtä-
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miseksi antaman selvästi havaittavan merkin
tai määräyksen,
4) laiminlyö poliisilain 9 luvun 3 §:ssä
säädetyn avustamisvelvollisuutensa tai
5) hälyttää aiheettomasti poliisin taikka antamalla vääriä tietoja vaikeuttaa poliisin toimintaa,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, niskoittelusta poliisia vastaan sakkoon tai vankeuteen
enintään kolmeksi kuukaudeksi.
10 §
Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon
rikkominen
Joka oikeudettomasti
1) murtaa viranomaisen asettaman lukon,
sinetin, esteen tai merkinnän, jolla esine tai
muu kohde on suljettu tai eristetty, tai muu-

ten murtautuu viranomaisen tällä tavoin sulkemaan esineeseen tai muuhun kohteeseen,
2) tunkeutuu viranomaisen sulkemaan rakennukseen tai huoneeseen tai muuten rikkoo
rikoksen selvittämisen turvaamiseksi pakkokeinolain (806/2011) 9 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla annetun kiellon,
3) ryhtyy takavarikkoon tai vakuustakavarikkoon otettuun, ulosmitattuun tai sellaiseen
irtaimeen esineeseen, jonka muualle siirtämisen viranomainen on kieltänyt tai
4) vastoin viranomaiskieltoa hukkaa tai
luovuttaa omaisuutta tai vastoin maksukieltoa
maksaa saatavan tai palkan,
on tuomittava omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
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