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Laki
rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 17 luvun 7 §:n 1 momentti ja 7 b §, sellaisina kuin ne

ovat, 17 luvun 7 §:n 1 momentti laissa 146/2014 ja 7 b § laeissa 756/2000 ja 503/2017,
sekä

lisätään 17 lukuun uusi 7 c § seuraavasti:

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

7 §

Valtionrajarikos

Joka
1) ylittää tai yrittää ylittää Suomen rajan ilman siihen oikeuttavaa matkustusasiakirjaa,

viisumia, oleskelulupaa tai matkustusasiakirjaan rinnastettavaa muuta asiakirjaa tai
muualta kuin luvallisesta maahantulo- tai maastalähtöpaikasta tai vastoin lakiin perustu-
vaa muuta kieltoa kuin maahantulokieltoa,

2) muuten rikkoo rajan ylittämisestä annettuja 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 sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 b §

Maahantulokiellon rikkominen

Joka tulee Suomeen, vaikka hänelle on määrätty voimassa oleva
1) ulkomaalaislain (301/2004) 150 §:n 1 momentissa tarkoitettu maahantulokielto tai

mainitun lain 3 §:n 19 kohdassa tarkoitetun toisen Schengen-valtion antama jäsenvaltiois-
sa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kol-
mansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettu maahantulokielto tai

2) ulkomaalaislain 150 §:n 3 momentissa tai 170 §:n 1 momentissa tarkoitettu maahan-
tulokielto,

on tuomittava maahantulokiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdek-
si vuodeksi.
HE 146/2018
LaVM 6/2018
EV 147/2018
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Maahantulokiellon rikkomisesta ei tuomita Schengenin tietojärjestelmässä maahantu-
lokieltoon määrättyä ulkomaalaista, jonka maahantulo Suomeen on sallittu kauttakulkua
varten henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schenge-
nin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2016/399 6 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

7 c §

Alueloukkaus

Vieraan valtion sotilas taikka vieraan valtion valtionaluksen tai valtionilma-aluksen
päällikkö, joka

1) rikkoo aluevalvontalakia (755/2000) sen 44 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
2) rikkoo aluevalvontalain 4–9 §:n säännöksiä Suomen alueelle tulosta ja maassa oles-

kelusta tai
3) rikkoo aluevalvontalain 10 §:n nojalla myönnetyssä luvassa annettuja lupamääräyk-

siä,
on tuomittava alueloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Alueloukkauksesta tuomitaan myös se, joka aluevalvontalain 2 §:n 5 a kohdassa tarkoi-

tetun tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän jäsenenä ja osana tällaisen ryhmän toimintaa
rikkoo aluevalvontalain 10 a §:n mukaista kieltoa tulla Suomen alueelle tai olla maassa.

Alueloukkausta koskevassa asiassa syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta ja tuomiois-
tuin rangaistuksen tuomitsematta, jos alueloukkaus on saatu välittömästi keskeytetyksi tai
jos siihen syyllistynyt on teon vuoksi käännytetty tai karkotettu maasta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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