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Hallituksen esitys Eduskunnalle sotarikoksia ja rikok-
sia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten 
muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sotarikoksia ja ri-
koksia ihmisyyttä vastaan koskevia rikoslain 
säännöksiä muutettaviksi siten, että ne ny-
kyistä täsmällisemmin vastaisivat Kansainvä-
lisen rikostuomioistuimen Rooman perus-
säännön kriminalisointeja koskevia määri-
telmiä. Tavoitteena on, että Suomi saisi ny-
kyistä paremmat mahdollisuudet käsitellä it-
senäisesti Rooman perussäännössä tarkoitet-
tuja erittäin vakavia rikoksia. Uusia rikoksia 
olisivat rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotari-
kokset, joilla korvattaisiin nykyiset ihmisoi-
keuksien loukkaamisrikokset poikkeukselli-
sissa oloissa ja sodankäyntirikokset. Enim-
mäisrangaistukseksi mainituista rikoksista 
ehdotetaan elinkautista vankeutta. Joukkotu-

honnan tunnusmerkistöön ehdotetaan ainoas-
taan vähäisiä muutoksia. Lakiin ehdotetaan 
lisättäviksi säännökset esimiehen vastuusta ja 
erikseen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyön-
nistä sekä säännökset hallituksen määräyk-
sestä ja esimiehen käskystä rikosoikeudelli-
sesta vastuusta vapauttavana seikkana. Näillä 
säännöksillä tavoitellaan esimiesten ja alais-
ten vastuun jakautumista nykyistä paremmin 
Rooman perussääntöä vastaavaksi. Lisäksi 
rikoslakiin ehdotetaan eräitä muita vähäisiä 
muutoksia. Myös pakkokeinolakia, kokoon-
tumislakia ja yhdenvertaisuuslakia muutettai-
siin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Roo-
man perussääntö (SopS 55—56/2002, jäl-
jempänä perussääntö) tehtiin 17 päivänä hei-
näkuuta 1998. Eduskunta hyväksyi perus-
säännön 18 päivänä joulukuuta 2000 (EV 
213/2000) ja Suomi ratifioi sen 29 päivänä 
joulukuuta 2000. Perussääntö tuli Suomen 
osalta (A 501/2002; 1284/2000) ja kansain-
välisesti voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002. 

Perussäännössä määritellään Kansainväli-
sen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuulu-
vat rikokset, joita ovat joukkotuhonta, rikok-
set ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset. Myö-
hemmin tuomioistuimen toimivaltaa voidaan 
laajentaa myös hyökkäysrikokseen. Mainitut 
rikokset ovat niin sanottuja kansainvälisiä ri-
koksia, joille on ominaista se, että niihin 
syyllistyneet voidaan tuomita rangaistukseen 
minkä tahansa valtion tuomioistuimessa, 
vaikkei rikoksilla ole mitään liittymäkohtia 
tuomitsemisvaltioon. Perussääntöön ei sisälly 
ehdotonta velvollisuutta kriminalisoida niitä 
rikoksia, jotka kuuluvat Kansainvälisen ri-
kostuomioistuimen toimivaltaan. Perussään-
nön johdanto-osassa kuitenkin muistutetaan, 
että jokainen valtio on velvollinen ulotta-
maan rikosoikeudellisen toimivaltansa kan-
sainvälisiin rikoksiin syyllistyneisiin henki-
löihin. Lisäksi perussäännön 1 artiklan mu-
kaan tuomioistuimen toimivalta täydentää 
kansallista rikosoikeudellista toimivaltaa. Pe-
russäännön lähtökohtana on, että rankaisemi-
nen joukkotuhonnasta, rikoksista ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikoksista kuuluu ensisijaisesti 
kullekin valtiolle itselleen. Kansainvälinen 
rikostuomioistuin saa toimivaltansa vain, jos 
kansallinen oikeudenkäyttö joko ei toimi 
lainkaan tai se toimii puutteellisella tavalla. 
Tämä ns. täydentämisperiaate ilmenee selke-
ästi perussäännön 17 artiklasta, jonka mu-
kaan Kansainvälisellä tuomioistuimella on 
toimivalta, jos asianomainen valtio on halu-
ton tai kykenemätön toimimaan asiassa. Täl-
löinkin tapauksen on oltava riittävän vakava, 
jotta Kansainvälinen rikostuomioistuin voisi 
ottaa sen käsiteltäväkseen. 

Suomi saattoi voimaan Rooman perussään-
nön edellyttämät välttämättömät muutokset 
rikoslakiin 1 päivänä heinäkuuta 
2002 (A 508/2002; 1285/2000; ks. myös 
604/2002). Rikoslain 11 luvun säännöksiä 
sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vas-
taan ei tuolloin muutettu. Rikoslain katsottiin 
riittävästi vastaavan perussäännössä määritel-
tyjä sotarikoksia, joukkotuhontaa ja rikoksia 
ihmisyyttä vastaan. Eduskunnan lakivalio-
kunta (LaVL 16/2000 vp s. 3) ja ulkoasiain-
valiokunta (UaVM 13/2000 vp s. 4) pitivät 
kuitenkin välttämättömänä, että Suomi val-
mistautuu muuttamaan kansallisia säännöksiä 
niin, että ne tositilanteessa vastaavat kan-
sainvälisiä säännöksiä. Ulkoasiainvaliokun-
nan mukaan mahdolliset Kansainvälisen ri-
kostuomioistuimen toimialaan kuuluvia ri-
koksia koskevat oikeudenkäynnit pitää ensi-
sijaisesti voida käydä Suomessa. Punaisen 
ristin liikkeen 28. kansainvälisessä konfe-
renssissa 2003 Suomi ilmoitti tarkistavansa 
joulukuuhun 2007 mennessä aineellista ri-
kosoikeutta koskevat kansalliset säännöksen-
sä Rooman perussääntöä vastaaviksi. 

Rikoslain vanhentumissäännöksiin on tehty 
perussäännön edellyttämät muutokset 1 päi-
vänä tammikuuta 2006 voimaan tulleella ri-
koslain muutoksella (1165/2005). 

Joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan 
ja sotarikokset ovat varsinaisia kansainväli-
sen oikeuden vastaisia rikoksia, jotka on kat-
sottava rikoksiksi suoraan kansainvälisen oi-
keuden perusteella. Kansanvälisiin rikoksiin 
laajemmassa mielessä luetaan yleensä kan-
sainvälisiin sopimuksiin perustuvat rikokset 
kuten esimerkiksi rahanväärennys-, huume- 
ja ilma-aluksen kaappausrikokset. Kansain-
välisen oikeuden ensisijaisia lähteitä ovat 
kansainvälisten sopimusten lisäksi kansain-
välinen tapa sellaisena kuin siinä on kysymys 
velvoittavaksi oikeudeksi tunnustetusta ylei-
sestä käytännöstä sekä sivistyskansojen tun-
nustamat yleiset oikeusperiaatteet. Aineellis-
ta rikosoikeutta koskevaa kansainvälistä 
normistoa on luotu ja kehitetty kansainvälis-
ten sopimusten lisäksi etenkin kansainvälis-
ten rikostuomioistuinten oikeuskäytännössä. 
Nykyisistä rikostuomioistuimista mainitta-
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koon kansainvälisen rikostuomioistuimen li-
säksi entisen Jugoslavian alueella tapahtunei-
ta rikoksia käsittelevä sotarikostuomioistuin 
ja Ruandan kansainvälinen sotarikostuomio-
istuin. 

 
2  Nykyti lan arvioint i  

2.1 Perussäännön rikosmääritelmien ja 
voimassaolevan lainsäädännön kes-
keiset erot 

Perussäännön 5—8 §:ssä määritellään Kan-
sainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluvat rikokset, joita ovat joukkotuhonta, 
rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset. 
Lisäksi tuomioistuimen toimivaltaan kuuluu 
hyökkäysrikos sen jälkeen, kun se on perus-
säännössä lähemmin tarkoitetulla tavalla hy-
väksytty ja sen soveltamisen ehdot täsmen-
netty. Perussäännön 9 artiklan mukaisesti on 
hyväksytty joukkotuhonnan, ihmisyyttä vas-
taan tehdyn rikoksen ja sotarikoksen tulkin-
taohjeet (UM:n julkaisuja 1/2004), jotka ovat 
perussäännölle alisteisia tarkennuksia (PeVL 
45/2000 vp s. 7). 

Vuonna 1974 rikoslakiin lisättiin kansain-
välisten sopimusten edellyttäminä uusina kri-
minalisointeina eräät sotarikokset ja joukko-
tuhonta, jotka muiden ohella sijoitettiin ri-
koksia ihmisyyttä vastaan koskevaan uuteen 
13 lukuun. Luvun säännöksiä muutettiin 
vuonna 1995 ja ne siirrettiin rikoslain 11 lu-
kuun. Tuolloin lukuun sisältyivät edelleen 
muuttamattomina olevat sodankäyntirikos 
sekä sen törkeä ja lievä tekomuoto (1—3 §), 
ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksel-
lisissa oloissa ja sen törkeä tekomuoto (4 ja 
5 §), joukkotuhonta ja sen valmistelu (6 ja 
7 §), kiihottaminen kansanryhmää vastaan 
(8 §) ja syrjintä (9 §). Lukuun lisättiin vuon-
na 1997 kemiallisen aseen kiellon rikkomista 
(7 a §) ja vuonna 2003 biologisen aseen kiel-
lon rikkomista (7 b §) koskevat säännökset. 

Perussäännön määrittelemien rikosten ja 
Suomen rikoslainsäädännön suhdetta on ar-
vioitu Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
perussäännön hyväksymistä koskevassa hal-
lituksen esityksessä (HE 161/2000 vp, jäl-
jempänä perussäännön hyväksymistä koske-
va hallituksen esitys, s. 13—19). Perussään-

nön ja rikoslainsäädännön vertailussa nojau-
dutaan pääosin vuonna 2000 esitettyyn. 

Perussäännön 6 artiklassa määritellään 
joukkotuhonnan tunnusmerkistön täyttävät 
teot. Joukkotuhonnassa tekijän tarkoituksena 
on kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskon-
nollisen ryhmän hävittäminen kokonaan tai 
osittain. Joukkotuhonta voi toteutua viidellä 
eri tavalla. Määrittely vastaa YK:n 
1948 joukkotuhontana pidettävän rikoksen 
ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan 
yleissopimuksen (SopS 5/1960) sisältämää 
joukkotuhonnan määritelmää. 

Rikoslain 11 luvun 6 §:n mukaan joukko-
tuhonnasta rangaistaan sitä, joka jonkin kan-
sallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen 
ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansan-
ryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain 
1) surmaa ryhmän jäseniä, 2) aiheuttaa ryh-
män jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henki-
siä sairauksia tai vammoja, 3) ryhtyy pakko-
toimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän 
piirissä, 4) pakolla siirtää lapsia ryhmästä 
toiseen tai 5) muulla vastaavalla tavalla olen-
naisesti huonontaa ryhmän elinehtoja. Seu-
raamuksena on vähintään neljä vuotta tai 
elinkausi vankeutta. Joukkotuhonnan yritys 
on rangaistava. 

Joukkotuhonnan valmistelusta (7 §) tuomi-
taan se, joka 6 §:ssä mainitussa tarkoitukses-
sa 1) sopii toisen kanssa joukkotuhonnan te-
kemisestä tai 2) laatii joukkotuhontasuunni-
telman. Rangaistukseksi on säädetty vankeut-
ta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä 
vuotta. 

Joukkotuhonnan määrittelyssä on perus-
säännön ja rikoslain välillä vain vähäisiä ero-
ja. Rikoslain 11 luvun 6 ja 7 § tukeutuvat 
pääosin joukkotuhontaa koskevan yleissopi-
muksen määrittelyihin. Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen perussäännöstä ja YK:n 
yleissopimuksesta poiketen rikoslakimme 
suojaa kansallisen, etnisen, rodullisen ja us-
konnollisen ryhmän lisäksi niihin rinnastetta-
via kansanryhmiä. Rikoslakimme määrittelee 
rikokseksi joukkotuhonnan, sen yrityksen, yl-
lytyksen ja muun osallisuuden lisäksi muun-
kinlaisen valmistelun kuin salahankkeen 
joukkotuhontaan (HE 161/2000 vp, s. 15). 
Rikoslain ja perussäännön välillä on myös 
eräitä muita vähäisinä pidettäviä eroja. Ri-
koslain joukkotuhontaa koskevaa määrittelyä 
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voidaan pitää jonkin verran laajempana kuin 
joukkotuhonnan määrittelyä perussäännössä. 
Ongelmana on kuitenkin se, että laajuus on 
toteutettu 6 §:n 5 kohdassa ilmaisulla ”muul-
la vastaavalla tavalla”, joka tekee säännök-
sestä osin epätäsmällisen. 

Perussäännön 7 artiklassa määritellään 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat vaka-
vimmat rikokset ihmisyyttä vastaan. Rikok-
set ihmisyyttä vastaan toteuttavat säännön-
mukaisesti samalla myös yksilöihin kohdis-
tuvien henkeen, terveyteen, seksuaaliseen it-
semääräämisoikeuteen tai henkilökohtaiseen 
vapauteen kohdistuvien rikosten tunnusmer-
kit. Yksilöihin kohdistuvat rikokset saavat 
ihmisyyttä loukkaavan luonteensa siitä, että 
ne tehdään tietoisesti osana siviiliväestöön 
kohdistuvaa mittasuhteiltaan laajaa tai järjes-
telmällistä hyökkäystä. Kumpi tahansa näistä 
ehdoista takaa, että yksittäisiä, irrallisia tai 
satunnaisia julmuuksia ei määritellä rikoksik-
si ihmisyyttä vastaan (HE 161/2000 vp, 
s. 15). 

Suomen oikeuden vastaavat säännökset si-
sältyvät rikoslain 11 luvun 4 ja 5 §:ään. Ih-
misoikeuksien loukkaamiseen poikkeukselli-
sissa oloissa syyllistyy rikoslain 11 luvun 
4 §:n mukaan se, joka rikkoo tai jättää täyt-
tämättä sen, mitä Suomea velvoittavien kan-
sainvälisten sopimusten tai yleisesti tunnus-
tettujen ja vakiintuneiden kansainvälisen oi-
keuden sääntöjen mukaan on noudatettava 
haavoittuneiden, sairaiden tai hädänalaiseen 
tilaan joutuneiden aseman turvaamiseksi, so-
tavankien kohtelussa tai siviilihenkilöiden 
suojelussa sodan, aseellisen selkkauksen tai 
miehityksen aikana. Rikoksesta voidaan 
tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuu-
kaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. Ellei teko, huomioon 
ottaen rikkomisen laatu, aiheutettujen seura-
usten vähäisyys tai muut tekoon liittyvät sei-
kat, ole kokonaisuutena arvostellen vakava, 
rikoksentekijää ei kuitenkaan tuomita ihmis-
oikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa 
oloissa tai sen yrittämisestä, vaan niistä 
muista rikoksista, jotka teko käsittää. 

Törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen 
poikkeuksellisissa oloissa (5 §) on kyseessä, 
jos ihmisoikeuksien loukkaamisessa poikke-
uksellisissa oloissa 1) saatetaan useita ihmi-
siä hengenvaaraan tai 2) rikos tehdään erityi-

sen raa’alla tai julmalla tavalla ja rikos on 
myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Ri-
koksentekijä voidaan tuomita vankeuteen vä-
hintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista 
vuodeksi. Yritys on rangaistava. 

Toisin kuin Suomen rikoslain 11 luku pe-
russäännön 7 artikla sisältää konkreettisia te-
onkuvauksia rikoksista ihmisyyttä vastaan. 
Artiklan 1 kappaleessa sellaisina mainitaan 
murha, tuhoaminen, orjuus, väestön karkot-
taminen tai pakolla siirtäminen, vangitsemi-
nen tai muu vakava fyysisen vapauden riisto, 
kidutus, raiskaus, seksuaalinen orjuus, pak-
koprostituutio, pakkoraskaus, pakkosterili-
saatio tai muu törkeä seksuaalisen väkivallan 
muoto, kansaan tai ryhmään kohdistuva vai-
no, henkilöiden tahdonvastainen katoaminen, 
rotuerottelu ja muut samanlaatuiset teot, joil-
la tahallaan aiheutetaan kovaa kärsimystä tai 
vaikea ruumiillinen vamma tai vahingoite-
taan henkistä tai fyysistä terveyttä. Artiklan 
2 kappaleessa määritellään ja tarkennetaan 
useita 1 kappaleessa käytettyjä ilmaisuja. Ar-
tiklan 3 kappaleen mukaan käsitettä "suku-
puoli" (engl. "gender") käytetään yksin-
omaan sen yhteiskunnallisessa merkityksessä 
(HE 161/2000 vp, s. 15—16). 

Perussäännön 7 artiklan sisältämä rikos-
määrittely on alaltaan suppeampi kuin maini-
tuissa Suomen rikoslain säännöksissä. Erot 
ovat kuitenkin näennäisiä sen vuoksi, että pe-
russäännön 8 artiklassa määritellään sotari-
koksiksi sellaisiakin tekoja, joita Suomen ri-
koslain mukaan ei pidettäisi sodankäyntiri-
koksina vaan ihmisoikeuksien loukkaamise-
na poikkeuksellisissa oloissa. Perussäännön 
7 ja 8 artikla yhdessä tarkasteltuina vastaavat 
sisällöltään asiallisesti Suomen rikoslain 
11 luvun 1—5 §:n yhdessä muodostamaa ko-
konaisuutta. Teonkuvauksissa käytetyt ilmai-
sut eroavat Suomen rikoslain käyttämistä il-
maisuista. Kuitenkin on selvää, että kaikki 
mainitun kaltaiset teot toteuttavat jonkin 
Suomen rikoslakiin sisältyvän rikoksen tun-
nusmerkistön (HE 161/2000 vp, s. 15—16.). 

Rikoslain 11 luvun nykyiset säännökset ei-
vät näin ollen täysin vastaa perussäännön 
7 artiklan rikosmääritelmiä. Lisäksi lailli-
suusperiaatteen kannalta ongelmana on, että 
rikoslain ihmisoikeuksien loukkaaminen 
poikkeuksellisissa oloissa on tunnusmerkis-
töltään varsin avoin. 
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Perussäännön 8 artikla on laaja ja määritte-
lee sotarikokset yksityiskohtaisesti luetellen. 
Teonkuvauksiin sisältyy toisaalta kiellettyjä 
sodankäyntitapoja ja taisteluvälineitä, haa-
voittuneita ja sairaita suojaavan kansainväli-
sen tunnusmerkin väärinkäyttöä ja muita ri-
koksia kansainvälisen oikeuden mukaisia so-
dan lakeja ja tapoja vastaan ja toisaalta ri-
koksia haavoittuneiden, sairaiden tai hä-
dänalaiseksi joutuneiden, sotavankien ja si-
viilihenkilöiden turvaamiseksi noudatettavia 
kansainvälisen oikeuden sääntöjä vastaan. 
Artiklassa mainitut teot ovat siten toisaalta 
sellaisia, jotka toteuttavat Suomen rikoslain 
11 luvun 1—3 §:ssä mainittujen sodankäynti-
rikosten tunnusmerkit, ja toisaalta sellaisia, 
jotka rikoslain 11 luvun 4 ja 5 §:n mukaan 
olisivat ihmisoikeuksien loukkaamista poik-
keuksellisissa oloissa. 

Artiklan 1 kappaleessa on korostettu, että 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat erityi-
sesti teot, jotka on tehty osana suunnitelmaa 
tai politiikkaa tai laajamittaista sotarikolli-
suutta. Vaikka rikoksen tekeminen osana 
suunnitelmaa tai politiikkaa tai laajamittaista 
sotarikollisuutta ei olekaan tuomioistuimen 
toimivallan käytön edellytys, määräyksen 
tarkoituksena on korostaa, että tuomioistui-
men toimivalta lähtökohtaisesti koskee kaik-
kein vakavimpia kansainvälisiä rikoksia 
(HE 161/2000 vp, s. 18.). 

Artiklan 2 kappaleessa on laaja luettelo 
kielletyistä teoista, jossa pääasiallisesti tois-
tetaan Haagissa vuonna 1907 tehdyn maaso-
dan lakeja ja tapoja koskevaa yleissopimusta 
(SopS 11/1924) sekä neljää Genevessä 
12 päivänä elokuuta 1949 tehtyä yleissopi-
musta haavoittuneiden, sairaiden ja haaksi-
rikkoutuneiden aseman parantamisesta, sota-
vankien kohtelusta ja siviilihenkilöiden suo-
jelemisesta sodan aikana. Kussakin mainitus-
sa sopimuksessa on artikla, jossa määritel-
lään törkeät rikokset suojeltavia ihmisiä vas-
taan (SopS 8/1955, jäljempänä Geneven 
yleissopimukset). Geneven yleissopimuksia 
on täydennetty lisäpöytäkirjoilla vuodelta 
1977 (SopS 81—82/1980; HE 161/2000 vp, 
s. 18—19.). 

Rikoslain 11 luvun 1 §:n mukaan sodan-
käyntirikoksesta rangaistaan sitä, joka sota-
toimessa 1) käyttää kiellettyä sodankäyntita-
paa tai taisteluvälinettä, 2) väärinkäyttää 

haavoittuneita tai sairaita suojaavaa kansain-
välistä tunnusmerkkiä taikka 3) muulla ta-
voin rikkoo Suomea velvoittavan sodankäyn-
tiä koskevan kansainvälisen sopimuksen 
määräyksiä tai yleisesti tunnustettuja ja va-
kiintuneita kansainvälisen oikeuden mukaisia 
sodan lakeja tai tapoja. Rangaistus on vanke-
utta vähintään neljä kuukautta ja enintään 
kuusi vuotta. Yritys on rangaistava. Jos so-
dankäyntirikoksessa 1) saatetaan useita ihmi-
siä hengenvaaraan, 2) aiheutetaan erittäin 
suurta ja laaja-alaista taloudellista vahinkoa 
tai 3) rikos tehdään erityisen raa´alla tai jul-
malla tavalla ja rikos on myös kokonaisuute-
na arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuo-
mittava törkeästä sodankäyntirikoksesta van-
keuteen vähintään kahdeksi ja enintään kah-
deksitoista vuodeksi (2 §). Myös törkeän so-
dankäyntirikoksen yritys on rangaistava. 
Lievä sodankäyntirikos (3 §) on kysymyk-
sessä, jos sodankäyntirikos, huomioon ottaen 
aiheutettu seuraus tai muut rikokseen liittyvät 
seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäi-
nen. Rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta 
enintään kuusi kuukautta. 

Vaikka perussäännön 7 ja 8 artikla yhdessä 
tarkasteltuna vastaavat asiallisesti melko pit-
källe rikoslain sodankäyntirikoksia ja ihmis-
oikeuksien loukkauksia poikkeuksellisissa 
oloissa, rikoslaissa ei ole perussäännön 8 ar-
tiklassa tarkoitettua sotarikosten määritelmää 
vastaavaa rangaistussäännöstä. Lisäksi rikos-
lain sodankäyntirikokset eivät näyttäisi ole-
van sovellettavissa valtionsisäisiin aseellisiin 
selkkauksiin, joihin perussäännön sotarikok-
set soveltuvat. Rikoslain sodankäyntirikoksia 
koskevat säännökset ovat myös hyvin avoi-
mia ja voivat tämän vuoksi muodostua legali-
teettiperiaatteen kannalta ongelmalliseksi. 
Toisaalta sodankäyntirikoksilla ja ihmisoike-
uksien loukkausrikoksilla on rikoslainsää-
dännössä omaksutun kirjoitustavan mukai-
sesti myös itsenäiset törkeät tekotyyppinsä ja 
lisäksi lievä sodankäyntirikos. Tällaista erot-
telua ei ole tehty perussäännössä. 

Rikoslain 11 luvun 7 a §:ssä (kemiallisen 
aseen kiellon rikkominen) ja 7 b §:ssä (bio-
logisen aseen kiellon rikkominen) säädetään 
rangaistavaksi kemiallisen aseen, biologisen 
aseen tai toksiiniaseen käyttäminen muuten 
kuin luvun 1—3 §:ssä tarkoitetulla tavalla eli 
sodankäyntirikosten yhteydessä. Tyypillisesti 
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kysymyksessä olevia kiellettyjä aseita käyte-
tään juuri sotatoimien yhteydessä. Toisaalta 
tietyn aseen tai tekovälineen käytöllä ei ole 
merkitystä perussäännön 6 ja 7 artiklan sekä 
rikoslain 11 luvun 4—6 §:n kannalta. 

 
2.2 Perussäännön vaikutus rikosoikeu-

den yleisiä oppeja koskeviin sään-
nöksiin 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännössä on rikosmääritelmien ohella mää-
räyksiä rikosoikeudellisen vastuun edellytyk-
sistä. Perussäännön 11 artiklan mukaan tuo-
mioistuin on toimivaltainen käsittelemään ai-
noastaan sellaisia rikoksia, jotka on tehty pe-
russäännön voimaantulon jälkeen. Perus-
säännön 12 artiklassa on määräyksiä tuomio-
istuimen alueellisesta toimivallasta. 

Perussäännön 3 osassa (22—33 artiklat) on 
määräyksiä sovellettavista yleisistä rikosoi-
keudellisista periaatteista. Niihin kuuluvat 
ensinnäkin laillisuusperiaate (22—23 artik-
lat) ja taannehtivuuskielto (24 artikla). Perus-
säännön 25 artiklassa on määräyksiä toimi-
vallan ulottumisesta luonnollisiin henkilöi-
hin, vastuun henkilökohtaisuudesta ja vas-
tuun ulottumisesta täytetyn teon ohella erilai-
siin osallisuuden muotoihin ja yrityksiin jää-
neisiin tekoihin. Perussäännön 26 artiklan 
mukaan tuomioistuimen toimivaltaan eivät 
kuulu alle 18-vuotiaina tehdyt rikokset. Pe-
russäännön 27 artiklan mukaan henkilön val-
tiollinen virallinen asema ei vapauta vastuus-
ta tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista ri-
koksista, eikä se sinänsä ole rangaistuksen 
lieventämisperuste. Perussäännön 28 artiklan 
mukaisesti määräytyy päälliköiden ja muiden 
esimiesten vastuu alaisten tekemistä teoista. 
Päälliköillä ja esimiehillä on alaisiin kohdis-
tuva valvontavelvollisuus. Perussäännön 
29 artiklan mukaan vanhentumisajat eivät 
koske tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia 
rikoksia. Perussäännön 30 artiklassa on mää-
räyksiä syyksiluettavuudesta eli tahallisuu-
desta. Perussäännön 31 artiklassa on määrä-
yksiä rikosoikeudellisista vastuuvapausperus-
teista, kuten syyntakeettomuudesta, päihty-
myksestä, hätävarjelusta ja pakkotilasta. Pe-
russäännön 32 artiklassa on määräyksiä tosi-
asiaerehdyksestä ja oikeuserehdyksestä. Lo-
puksi perussäännön 33 artiklassa säännellään 

kysymystä esimiehen ja lain määräyksen 
vaikutuksesta rikosvastuuseen. 

Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevat 
säännökset on uudistettu kokonaan vuonna 
2003 säädetyillä 3—6 luvuilla 
(13.6.2003/515). Säännökset tulivat voimaan 
1.1.2004.  

Uudessa rikoslain 3 luvussa on säännöksiä 
rikosoikeudellisen vastuun yleisistä edelly-
tyksistä. Niitä ovat laillisuusperiaate (1 §), 
ajallinen soveltuvuus (2 §), laiminlyönnin 
rangaistavuus (3 §), vastuuikäraja ja syynta-
keisuus (4 §), syyksiluettavuus (5 §), tahalli-
suus (6 §) ja tuottamus (7 §).  

Rikoslain 4 luvussa on säännöksiä vastuu-
vapausperusteista. Niitä luvun mukaan ovat 
tunnusmerkistöerehdys (1 §), kieltoerehdys 
(2 §), vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva 
erehdys (3 §), hätävarjelu (4 §), pakkotila 
(5 §) sekä voimakeinojen käyttö (6 §). Lisäk-
si luvussa on rangaistusvastuun lievennystä 
koskeva säännös (7 §). 

Rikoslain 5 luvussa on säännöksiä yrityk-
sestä ja osallisuudesta. Luvun säännöksiä 
ovat yritys (1 §), yrityksestä luopuminen ja 
tehokas katuminen (2 §) rikoskumppanuus 
(3 §), välillinen tekeminen (4 §), yllytys 
(5 §), avunanto (6 §), säännös erityisistä hen-
kilöön liittyvistä olosuhteista (7 §) sekä oike-
ushenkilön puolesta toimimisesta (8 §). 

Rikoslain 6 luvussa on säännöksiä rangais-
tuksen määräämisestä, ensin yleisiä säännök-
siä (1—3 §) ja sen jälkeen säännöksiä ran-
gaistuksen mittaamisesta (4—8 §), rangais-
tuslajin valinnasta (9—12 §) sekä tuomitusta 
rangaistuksesta tehtävistä vähennyksistä 
(13—16 §). 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Roo-
man perussäännön rikosoikeudellista vastuu-
ta koskevia 3 osan määräyksiä on perusteelli-
sesti selostettu ja niiden vastaavuutta Suo-
men rikoslain säännöksiin arvioitu perus-
säännön hyväksymistä koskevassa hallituk-
sen esityksessä (s. 27—39). Rikoslain yleisiä 
oppeja koskevat uudet säännökset vastaavat 
asiallisesti hyvin pitkälle aikaisemmin voi-
massa ollutta oikeutta, jota on selkeytetty ja 
osaksi ensi kertaa kirjoitettu lakiin. 

Kotimaisen tuomioistuimen käsiteltävinä 
olevissa jutuissa sovelletaan yleisten oppien 
tulkinnoissa kansallisessa oikeudessa vakiin-
tuneita periaatteita sekä kotimaiseen lakiin 
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perustuvia rangaistussäännöksiä. Perussään-
nön määräysten ja niiden tulkintakäytännön 
odotetaan ajan kuluessa heijastuvan myös 
kotimaisen oikeuden kehitykseen. Jos perus-
säännön ja rikoslain rikosoikeudellista vas-
tuuta koskevissa säännöksissä tai periaatteis-
sa ei ole eroja tai ne ovat aivan vähäisiä, tar-
kastelun lähtökohtana on, että rikosoikeuden 
yleisiä oppeja koskevat säännökset soveltu-
vat kansainvälisen oikeuden vastaisiin rikok-
siin. Jos erot ovat huomattavat, on syytä esit-
tää perussäännön edellyttämiä säännöksiä ri-
koslain 11 lukuun. 

Säännökset rikosoikeuden yleisistä opeista 
rikoslain 3—6 luvussa vastaavat sisällöltään 
pääosin hyvin Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen perussäännössä määriteltyjä rikosoi-
keudellisen vastuun yleisiä periaatteita. Pe-
russäännön artiklojen kirjoittamistapa on kui-
tenkin toisenlainen kuin Suomessa on rikos-
lainsäädännön laadintatapa. Perussäännön ja 
rikoslakimme välillä on myös säännösten si-
sältöä koskevia eroja. 

Valtaosa Kansainvälisen rikostuomioistui-
men perussäännön yleisiä rikosoikeudellisia 
periaatteita koskevista artikloista on oi-
keudessamme toteutettu. Rikosoikeudellises-
ta laillisuusperiaatteesta (perussäännön 22 ar-
tikla, nullum crimen sine lege, ja 23 artikla, 
nulla poena sine lege) on säännös Suomen 
perustuslain 8 §:ssä ja rikoslain 3 luvun 
1 §:ssä. Perussäännön 24 artiklan tarkoittama 
taannehtivuuskielto sisältyy Suomessa lailli-
suusperiaatetta koskeviin säännöksiin ja aja-
tus ilmenee myös ajallista soveltuvuutta kos-
kevasta säännöksestä rikoslain 3 luvun 
2 §:ssä. Perussäännön 25 artiklan vaatimuk-
set henkilökohtaisesta rikosoikeudellisesta 
vastuusta täyttyvät rikoslain 5 luvun yritystä 
ja osallisuutta koskevista säännöksistä sekä 
rikoslain 17 luvun 1 §:n säännöksestä, joka 
säätää rangaistavaksi julkisen kehottamisen 
rikokseen ja rikoslain 11 luvun 8 §:n rangais-
tussäännöksestä, joka koskee kiihottamista 
kansanryhmää vastaan. 

Perussäännön 26 artiklan mukaan tuomio-
istuimella ei ole toimivaltaa alle 18-
vuotiaana tehdyksi epäiltyyn joukkotuhon-
taan, rikokseen ihmisyyttä vastaan eikä sota-
rikokseen. Ikärajaa nuorempana tehtyjen te-
kojen rangaistavuus jää kansallisen lainsää-
dännön varaan. Jos Suomessa käsitellään 

15—17 -vuotiaina tehtyjä Kansainvälisen ri-
kostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia ri-
koksia, heihin sovelletaan iästä johtuvia ri-
kosoikeudellisia lievennysperusteita. 

Perussäännön 27 artiklan mukaan tekijän 
virallinen asema ei vapauta häntä perussään-
nön mukaisesta rikosoikeudellisesta vastuus-
ta eikä se ole peruste rangaistuksen lieventä-
miselle. Suomen oikeuden mukaan ei edes 
tasavallan presidentti ole vapaa rikosoikeu-
dellisesta vastuusta joukkotuhonnasta, rikok-
sesta ihmisyyttä vastaan eikä sotarikoksesta 
(perustuslain 113 §). Tasavallan presidentin 
rikosoikeudellista vastuuta käsitellään tar-
kemmin seuraavassa luvussa. 

Perussäännön 28 artikla päälliköiden ja 
muiden esimiesten vastuusta perustuu siihen 
ajatukseen, että sotilaallinen tai muu esimies 
vastaa rikoksen tekijänä niistä teoista, joita 
alaiset ovat tehneet, jos esimies ei ole täyttä-
nyt velvollisuuttaan valvoa alaisiaan, estää 
heitä tekemästä rikoksia ja ryhtyä toimiin ri-
kosten saattamiseksi tutkintaa ja syytteen 
nostamista varten. Suomen rikoslaissa ei ole 
nimenomaisia säännöksiä esimiehen vastuus-
ta. Esimiehen laiminlyöntiin voidaan sovel-
taa yleisten osallisuussääntöjen lisäksi aina-
kin rikoslain 40 luvun virkarikoksia koskevia 
säännöksiä tai 45 luvun 1—4 §:n säännöksiä 
palvelurikoksista. Artikla edellyttää lain 
muuttamista. 

Perussäännön 29 artiklan mukaan vanhen-
tumisajat eivät koske tuomioistuimen toimi-
valtaan kuuluvia rikoksia. Artikla on otettu 
huomioon rikoslain 8 lukuun 
22.12.2005 tehdyissä muutoksissa ja tähän 
ehdotukseen sisältyvässä teknisluonteisessa 
8 luvun 1 §:n 1 momentin muutoksessa. 

Perussäännön 30 artiklassa on syyksiluet-
tavuutta koskevia määritelmiä. Perussäännön 
sanonnat poikkeavat huomattavasti rikoslain 
3 luvun 5 ja 6 §:ssä olevista sanonnoista ja 
terminologiasta, mutta tosiasiallisesti perus-
säännön mainittu artikla ja Suomen rikoslain 
mainitut säännökset perustuvat samanlaisiin 
ajatuksiin syyksiluettavuudesta yleisenä ri-
kosoikeudellisen vastuun edellytyksenä. Ri-
koslain säännökset eivät niin muodoin tarvit-
se muutoksia tai täydennyksiä. 

Perussäännön 31 artiklassa on luonnehdittu 
rikosoikeudellisia vastuuvapausperusteita. 
Niitä ovat mielisairaus tai mielenterveyden 
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häiriö, päihtymys poikkeuksellisissa tapauk-
sissa, hätävarjelu ja voimankäyttö sekä pak-
kotila. Perussäännön kirjoittamistapa on toi-
senlainen kuin vastaavissa rikoslakimme 
säännöksissä. Syyntakeettomuutta koskeva 
säännös rikoslain 3 luvun 4 §:n 2 momentissa 
vastaa asiallisesti perussäännön vastaavaa 
kohtaa. Sen sijaan päihtymyksen merkitystä 
perussäännössä arvioidaan toisella tavoin 
kuin vastaavassa rikoslain säännöksessä 
3 luvun 4 §:n 4 momentissa. Ei liene kuiten-
kaan tarkoituksenmukaista säätää päihty-
myksen merkityksestä erityissäännöstä, joka 
koskisi vain Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen toimivaltaan kuuluvia rikoksia. Pe-
russäännön 31 artiklan määräykset hätävarje-
lusta, voimakeinojen käytöstä ja pakkotilasta 
asiallisesti vastaavat rikoslain 4 luvun 4—
6 §:n säännöksiä hätävarjelusta, pakkotilasta 
ja voimakeinojen käytöstä. Erityissäännöksiä 
tai täydennyksiä rikoslakiimme ei näiltä osin 
siten tarvita. 

Perussäännön 32 artiklassa on määräyksiä 
tosiasiaerehdyksestä ja oikeuserehdyksestä. 
Perussäännön ajatusmalli perustuu perinteel-
liseen rikoslainoppiin. Suomen säännökset 
rikoslain 4 luvun 1 §:ssä (tunnusmerkistö-
erehdys) ja 2 §:ssä (kieltoerehdys) perustuvat 
modernille käsitykselle erehdyksen vaikutuk-
sesta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Suo-
men rikoslain säännökset ovat ajantasaisia 
tältä osin eikä niitä tarvitse muuttaa tai täy-
dentää. 

Sen sijaan perussäännön 33 artikla esimie-
hen määräyksistä ja lain määräyksistä poik-
keaa voimassaolevasta laista. Rikoslain 
45 luvun 26 b §:ssä oleva säännös esimiehen 
käskystä koskee vain sotilaan esimiehensä 
käskystä tekemää rikosta. Perussäännön 
33 artikla edellyttää samankaltaisen vastuun-
jakosäännöksen omaksumista myös muihin 
esimiesten ja alaisten välisiin suhteisiin sekä 
hallituksen antamiin lainvastaisiin määräyk-
siin. Artikla edellyttää lain muuttamista. 

Rooman perussäännössä määritellyt rikok-
set ovat yleensä samalla rikoslain yksilöön 
kohdistuvia rikoksia kuten murhia, tappoja, 
pahoinpitelyjä ja raiskauksia. Yksilöön koh-
distuvista rikoksista tulee joukkotuhonta, ri-
kos ihmisyyttä vastaan tai sotarikos, jos ri-
kokset on tehty tietyissä viimeksi mainituille 
rikoksille ominaisissa raskauttavissa olosuh-

teissa tai tarkoituksessa. Rikoskonkurrenssis-
ta perussäännössä ei kuitenkaan ole määrä-
yksiä. Voimassa olevista rikoskonkurrenssia 
koskevista rikosoikeudellisista periaatteista 
seurannee, että perussäännön tarkoittamien ja 
rikoslakiin otettavien rikosten soveltaminen 
tekee tarpeettomaksi yksilöön kohdistuvien 
rikosten soveltamisen. Tiettyyn kokonaisti-
lanteeseen liittyvät kansainvälisen oikeuden 
vastaiseen rikokseen kuten rikokseen ihmi-
syyttä vastaan sisältyvät yksittäiset teot muo-
dostavat kokonaisuuden, jota yleensä on pi-
dettävä yhtenä rikoksena riippumatta yksit-
täisten yksilöön kohdistuvien tekojen ajalli-
sista eroista tai niiden kohteena olevien hen-
kilöiden lukuisuudesta. Joissakin tapauksissa 
rikoksentekijä saattaa joutua vastuuseen 
myös muista rikoksista kuten omaisuusrikok-
sista. Rikoksen uhrilla on kuitenkin aina oi-
keus hakea korvausta yksittäisestä teosta hä-
nelle aiheutuneesta vahingosta. Ehdotettujen 
rikosten keskinäinen järjestys näyttäisi ole-
van se, että joukkotuhonta sisältää monissa 
tapauksissa muut rikokset. Sen sijaan rikok-
sen ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksen keski-
näinen suhde on ongelmallisempi ja ratkais-
tava tapaus tapaukselta, kummasta rikoksesta 
kulloinkin on pääasiassa kyse. 

 
2.3 Tasavallan presidentin rikosoikeu-

dellinen vastuu 

Kansainvälisesti tarkastellen on yleistä, että 
valtionpäämiehen rikosoikeudellista vastuuta 
virkatoimistaan on rajoitettu. Suomi on myös 
omaksunut ajatuksen. Vuoden 1919 Halli-
tusmuodon 47 §:n 2 momentissa oli säännös 
tasavallan presidentin mahdollisesta lainvas-
taisesta menettelystä virkatoimessaan. Oike-
uskanslerin tehtävänä oli huomauttaa siitä. 
Jos oikeuskansleri tai valtioneuvosto katsoi 
presidentin tehneen itsensä syypääksi valtio-
petokseen tai maanpetokseen, siitä tuli il-
moittaa eduskunnalle. Jos eduskunta kolmel-
la neljäsosalla annetuista äänistä päätti syyt-
teen nostettavaksi, oikeuskanslerin tuli ajaa 
sitä korkeimmassa oikeudessa ja presidentin 
pidättäytyä sillä aikaa toimestaan. Muissa ta-
pauksissa presidentin virkatoimesta ei saanut 
nostaa syytettä. 

Tasavallan presidentin rikosoikeudellinen 
vastuu virkatoimistaan on rajoitettu myös 
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Suomen perustuslaissa (731/1999), joka tuli 
voimaan 1 maaliskuuta 2000. Aikaisemmasta 
poiketen presidenttiä vastaan voidaan perus-
tuslain 113 §:n mukaan nostaa syyte myös 
rikoksesta ihmisyyttä vastaan, jolla tässä yh-
teydessä tarkoitetaan rikoslain 11 lukuun si-
sältyviä rangaistussäännöksiä (HE 
1/1998 vp). Perustuslain 113 §:n mukaan jos 
oikeuskansleri, oikeusasiamies tai valtioneu-
vosto katsoo tasavallan presidentin syyllisty-
neen maanpetosrikokseen, valtiopetosrikok-
seen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan, asiasta 
on ilmoitettava eduskunnalle. Jos eduskunta 
tällöin kolmella neljäsosalla annetuista äänis-
tä päättää syytteen nostettavaksi, valtakun-
nansyyttäjän on ajettava syytettä valtakun-
nanoikeudessa ja presidentin on pidättäydyt-
tävä siksi ajaksi toimestaan. Muissa tapauk-
sissa virkatoimesta ei saa nostaa syytettä. 

Säännöksen sisältämä luettelo rikoksista, 
joista tasavallan presidentti virkatoimissaan 
on vastuussa, ei ilmaisultaan tarkasti vastaa 
voimassa olevaa rikoslakia. Perustuslaissa 
oleva sanonta viittaa tarkasti rikoslain 11—
13 lukuun sellaisina kuin luvut olivat ennen 
vuotta 1995 voimassa olleita vastaavia sään-
nöksiä. Tuolloin rikoslain 11 luvussa oli 
säännöksiä valtiopetoksesta ja rikoslain 
12 luvussa maanpetoksesta. Kumpikin luku 
sisälsi säännöksiä erilaisista valtiollisista ri-
koksista. Vuonna 1974 säädettiin rikoslain 
13 luku (987/1974), joka sisälsi säännöksiä 
rikoksista ihmisyyttä vastaan. 

Rikoslain 11—13 luvut uudistettiin koko-
naan vuonna 1995 (578/1995). Voimassa 
olevassa rikoslain 11 luvussa on otsikkonsa 
mukaisesti säännöksiä sotarikoksista ja ri-
koksista ihmisyyttä vastaan, 12 luvussa 
maanpetosrikoksista ja 13 luvussa valtiope-
tosrikoksista. Perustuslakivaliokunta (PeVL 
45/2000 vp) katsoi Rooman perussäännön ra-
tifioinnin yhteydessä, että perustuslain 
113 §:ssä mainittu rikos ihmisyyttä vastaan 
kattaa vastuun perussäännön 6—8 artiklassa 
tarkoitetuista joukkotuhonnasta, rikoksista 
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Nyt teh-
dyssä muutosesityksessä rikoslain 11 luvun 
rikokset vastaisivat aikaisempaa täsmälli-
semmin Rooman perussäännön rikosmääri-
telmiä. 

Välttämätöntä ja kiireellistä tarvetta Suo-
men perustuslain 113 §:n muuttamiseen ei 

ole. Viittauksen epätarkkuus on vähäinen ja 
perustuslain säännös on perusteltua ymmär-
tää niin, että siinä mainituilla maanpetosri-
koksella, valtiopetosrikoksella ja rikoksella 
ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan rikoslain 
11—13 luvussa olevia rikossäännöksiä. 
Säännös sillä tavoin ymmärtäen tasavallan 
presidentillä on virkatoimissaan rikosoikeu-
dellinen vastuu muun muassa joukkotuhon-
nasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotari-
koksista. Kansainvälisen rikostuomioistui-
men perussäännön 27 artiklan vaatimus viral-
lisen aseman merkityksettömyydestä toteutuu 
tältäkin osin. 

 
2.4 Kansainvälinen kehitys 

Pohjoismaat ovat ratifioineet Kansainväli-
sen rikostuomioistuimen perussäännön muut-
tamatta lainsäädäntöään tarkasti perussään-
nön rikosmääritelmiä vastaavaksi. Ruotsissa 
ja Norjassa on valmisteilla rikosoikeudellisen 
lainsäädännön saattaminen täsmällisemmin 
vastaamaan perussäännön vaatimuksia. Sak-
sassa on säädetty erillinen laki, joka sisältää 
Rooman perussäännön rikokset ja muita kan-
sainvälisiä rikoksia. 

 
Ruotsi 

Ruotsissa on joukkotuhonnasta säännökset 
laissa joukkotuhonnan rankaisemisesta (om 
straff för folkmord 169/1964). Laki säädettiin 
joukkotuhonnan ehkäisemistä ja rankaisemis-
ta koskevan YK:n yleissopimuksen sisältä-
mien velvollisuuksien täyttämiseksi. Ran-
gaistuksena joukkotuhonnasta voi seurata 
vankeutta vähintään neljäksi vuodeksi ja 
enintään 10 vuodeksi tai elinkaudeksi. Myös 
joukkotuhonnan valmistelu ja suosiminen ku-
ten laiminlyönti paljastaa joukkotuhonta ovat 
rangaistavia. 

Ruotsissa ei ole erityisiä säännöksiä rikok-
sista ihmisyyttä vastaa. Nämä Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 
7 artiklassa tarkoitetut rikokset ovat rangais-
tavia Ruotsin rikoskaaren tai muualla lain-
säädännössä olevien rangaistussäännösten 
perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi murha, 
tappo, pahoinpitely, raiskaus ja ihmisryöstö. 

Sotarikokset ovat rangaistavia ihmisoikeus-
rikoksena (rikoskaaren 22 luvun 6 §). Sään-
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nöksillä on täytetty Ruotsin velvollisuudet 
neljää Genevessä tehtyä sopimusta ja niiden 
kahta lisäpöytäkirjaa, maasodan lakeja ja ta-
poja sekä eri tyyppisten aseiden kieltoa kos-
kevia sopimuksia kohtaan. Rangaistuksena 
ihmisoikeusrikoksesta voi seurata vankeutta 
enintään neljäksi vuodeksi tai, jos rikos on 
törkeä, vankeutta enintään kymmeneksi vuo-
deksi tai elinkaudeksi. 

Lisäksi rikoskaaren 22 luvussa on rangais-
tussäännökset kemiallisten aseiden luvatto-
masta hallussapidosta, miinojen luvattomasta 
hallussapidosta ja luvattomasta ydinräjäytyk-
sestä. Rangaistus kaikista rikoksista on van-
keutta enintään neljä vuotta tai jos rikos on 
törkeä, vankeutta enintään kymmenen vuotta 
tai elinkaudeksi. Rangaistussäännösten taus-
talla ovat kansainväliset sopimukset. Sen si-
jaan biologisten aseiden käytöstä ei ole eri-
tyisiä rangaistussäännöksiä. 

Ruotsissa on valmistunut komiteanmietintö 
Kansainväliset rikokset ja Ruotsin tuomio-
valta, johon sisältyvät myös ehdotukset laiksi 
kansainvälisistä rikoksista (SOU 2002:98). 
Ehdotettuun lakiin sisältyisivät erityiset ran-
gaistussäännökset joukkotuhonnasta, rikok-
sesta ihmisyyttä vastaan, sotarikoksesta ja 
törkeästä sotarikoksesta. Nykyiset joukkotu-
hontaa ja sotarikoksia koskevat säännökset 
kumottaisiin. Ehdotus perustuu pääosin Kan-
sainvälisen rikostuomioistuimen Rooman pe-
russäännön rikosmääritelmiin. Lakiin sisälty-
vät myös ehdotukset laajennetusta rikosoi-
keudellisesta vastuusta esimiehille. Ehdotetut 
säännökset poikkeavat jonkin verran perus-
säännön määräyksistä, koska niissä on otettu 
huomioon rikoslainsäädännössä sovellettavat 
rikosoikeudelliset periaatteet ja käytössä ole-
va lainkirjoittamistapa. Rangaistukseksi 
joukkotuhonnasta, rikoksesta ihmisyyttä vas-
taan ja törkeästä sotarikoksesta ehdotetaan 
vankeutta vähintään neljäksi ja enintään 
kymmeneksi vuodeksi tai elinkaudeksi.  

 
Norja 

Norjassa ei ole erityislakia sotarikoksista, 
ainoastaan yksittäisiä rangaistussäännöksiä 
sotaväen rikoslaissa. Norjan valmisteilla ole-
vaan rikoslakiin on tarkoitus sisällyttää oma 
luku sotarikoksista, joukkotuhonnasta ja ri-
koksista ihmisyyttä vastaan. Rikoslakikomi-

tean ( NOU 2002:4) ehdotukset perustuvat 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman 
perussäännön rikosmääritelmiin. Enimmäis-
rangaistukseksi on kaavailtu 30 vuotta van-
keutta. Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan sään-
nöstä, jonka mukaan sopimuksen tekeminen 
joukkotuhonnasta, sotarikoksesta ja rikokses-
ta ihmisyyttä vastaan olisi rangaistavaa, 
vaikkei kahden jälkimmäisen rikoksen osalta 
Rooman perussääntö velvoita tällaisen val-
mistelun kriminalisointiin. Komitea ehdottaa 
myös erityistä rikosoikeudellista vastuusään-
nöstä esimiehille.  

 
Tanska 

Sotarikoksia ei ole Tanskassa erotettu eri-
näisiksi rikoksiksi. Tanskassa ei myöskään 
ole erityistä lakia kansainvälisistä rikoksista 
tai sotarikoksista. Sen sijaan sotarikosten 
rangaistuksista vuonna 1946 säädetyn lain 
mukaan yksittäisen rangaistussäännöksen 
rangaistusasteikkoa voidaan korottaa vankeu-
teen elinkaudeksi asti, jos rikosta on pidettä-
vä sotarikoksena tai rikoksena ihmisyyttä 
vastaan. Lisäksi laki joukkotuhonnasta vuo-
delta 1955 sisältää säännöksiä, joiden mu-
kaan joukkotuhontaan syyllistynyt voidaan 
tuomita elinkaudeksi vankeuteen tai vankeu-
teen määräajaksi enintään 16 vuodeksi. Laki 
perustuu joukkotuhontasopimukseen. Tanska 
katsoi, että Kansainvälisen rikostuomioistui-
men perussäännön velvoitteet täyttyvät lailla 
joukkotuhonnasta, sotaväen rikoslailla ja ri-
koslain yleisillä rangaistussäännöksillä kuten 
säännöksillä taposta, pahoinpitelystä ja rais-
kauksesta. 

 
Saksa 

Rooman perussäännön voimaansaattamisen 
yhteydessä Saksassa päätettiin turvautua uu-
teen lakiin (Völkerstrafgesetzbuch, BGBl 
I 2002, 2254) sen sijaan, että voimassaolevaa 
rikoslakia olisi muutettu ja laajennettu. Laki 
tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002 eli 
samaan aikaan kun Rooman perussääntö tuli 
kansainvälisesti voimaan. Laki sisältää Roo-
man perussäännön rikokset sekä muita kan-
sainvälisiä rikoksia. Saksan mukaan erillinen 
laki lisää läpinäkyvyyttä ja painottaa kylliksi 
rikosten vakavuutta. Erillinen laki myös so-
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vittaa yhteen Rooman perussäännön rikokset 
Saksan rikoslainsäädännön rakenteisiin ja 
terminologiaan. Laissa luetellut yksittäiset 
rikokset eroavat siten jossain määrin Rooman 
perussäännön rikoksista, etenkin koska Sak-
san oli määriteltävä rikokset Rooman perus-
sääntöä tarkemmin täyttääkseen Saksan pe-
rustuslain rikosmääritelmille asettamat tark-
kuusvaatimukset. Lakiin sisältyvät myös 
säännökset esimiesten laajennetusta vastuus-
ta. 

Saksan uusi laki ja Rooman perussääntö 
eroavat muun muassa sotarikosten määritel-
mien osalta (8—12 §). Laissa ryhmitellään 
sotarikokset teon kohteen ja vahingon mu-
kaan: henkilöihin kohdistuvat sotarikokset 
(8 §), omaisuuteen ja muihin oikeuksiin koh-
distuvat sotarikokset (9 §), humanitaarisiin 
operaatioihin ja tunnusmerkkeihin kohdistu-
vat sotarikokset (10 §) sekä kiellettyjen so-
dankäyntimenetelmien käyttö (11—12 §). 

 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on, että Suomi kyke-
nisi entistä paremmin itsenäisesti käsittele-
mään Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
Rooman perussäännössä tarkoitettuja vakavia 
rikoksia. Tarkoituksena on, että rikoslain 
11 luvun rikokset muutetaan nykyistä täsmäl-
lisemmin vastaamaan Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen perussäännön määräyksiä 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista ri-
koksista. Tavoitteena on myös saattaa rikos-
oikeudellista vastuuta koskevat rikoslain 
säännökset vastaamaan perussäännön sisäl-
tämiä vastuusäännöksiä. Rikoslainsäädännön 
yhdenmukaistamisella perussäännön vaati-
musten kanssa vältetään sellainen ajateltavis-
sa oleva tilanne, jossa kansainvälinen rikos-
tuomioistuin joutuisi ottamaan käsiteltäväk-
seen tapauksen, joka koskee Suomen kansa-
laisen tekemäksi epäiltyä ihmisoikeusrikosta 
ja josta on tuomittu rangaistus Suomessa. 
Asia otettaisiin käsiteltäväksi kansainvälises-
sä rikostuomioistuimessa sen vuoksi, että 
Suomen lainsäädännön mukaisia toimenpitei-
tä pidettäisiin riittämättöminä. Lähtökohtana 
on, että Suomi kykenisi kaikissa Kansainvä-

lisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuu-
luvissa rikoksissa käyttämään tarvittaessa te-
hokkaasti ensisijaista toimivaltaansa. Uusien 
säännösten kautta Suomen tuomioistuimet 
voisivat myös käsitellä näitä rikoksia, vaikka 
niillä ei olisi liittymäkohtia Suomeen. 

Säännösten tarkentamiseen on syytä ryhtyä 
myös rikoslain melko avointen säännösten 
saattamiseksi laillisuusperiaatteen kannalta 
riittävän täsmälliseen muotoon ja Suomen 
uskottavuuden säilyttämiseksi kansainväli-
sessä yhteisössä. Yhdenmukaistaminen vas-
taa myös eduskunnan tahtoa.  

Rikoslainsäädännön vastaavuus perussään-
nössä määriteltyjen rikosten ja rikosoikeudel-
listen vastuusäännösten kanssa pyritään to-
teuttamaan soveltamalla mahdollisuuksien 
mukaan rikoslainsäädännön kokonaisuudis-
tuksessa hyväksyttyjä rikosoikeuden yleisiä 
periaatteita ja noudattamalla vakiintuneita 
kirjoitustapoja. 

Perussäännön rikosten määritelmien tul-
kinnassa samoin kuin ehdotettujen säännös-
ten laadinnassa on käytetty hyväksi Kansain-
välisen rikostuomioistuimen käyttöön tarkoi-
tettuja perussäännön edellyttämiä tulkintaoh-
jeita. 

 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan rikoslain 11 lukua 
muutettavaksi. Lukuun sijoitettaisiin joukko-
tuhontarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan 
ja sotarikoksia koskevat rangaistussäännök-
set, jotka muutettaisiin Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen Rooman perussäännön ri-
kosmääritelmiä vastaaviksi ja nykyistä täs-
mällisemmiksi. Rikos ihmisyyttä vastaan ja 
törkeä rikos ihmisyyttä vastaan olisivat uusia 
rangaistussäännöksiä, joilla yhdessä sotari-
kosten kanssa korvattaisiin nykyiset sään-
nökset ihmisoikeuksien loukkaamisesta 
poikkeuksellisissa oloissa ja sodankäyntiri-
kokset. Yksilöön kohdistuvat rikokset saisi-
vat ihmisyyttä loukkaavan luonteensa siitä, 
että ne tehdään tietoisesti osana siviiliväes-
töön kohdistuvaa laajaa tai järjestelmällistä 
hyökkäystä. Sotarikokset, joista muodostet-
taisiin myös erilliset tunnusmerkistöt törkeää 
ja lievää tekomuotoa varten, ehdotetaan so-
vellettaviksi myös valtionsisäisiin aseellisiin 
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selkkauksiin. Joukkotuhontaa koskevat muu-
tokset olisivat vähäisiä. 

Ehdotetut varsinaiset rikokset kansainvälis-
tä oikeutta vastaan ovat erittäin törkeitä ja 
laajamittaisia. Ne vaarantavat maailman rau-
han, turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja näin 
koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä. 
Tämän vuoksi rikoksesta ihmisyyttä vastaan 
ja sotarikoksesta ehdotetaan rangaistukseksi 
vankeutta vähintään yksi vuosi tai elinkausi. 
Törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja 
törkeästä sotarikoksesta seurauksena olisi 
vankeutta vähintään kahdeksan vuotta tai 
elinkausi. Sen sijaan lievästä sotarikoksesta 
voisi seurata sakkoa tai vankeutta enintään 
kaksi vuotta. Joukkotuhonnasta voitaisiin 
tuomita nykyiseen tapaan vankeuteen vähin-
tään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Esityksessä on vain jossain määrin voitu 
ottaa huomioon laajemmin kansainvälisen 
oikeuden kehitys. Tavanomaisen kansainvä-
lisen oikeuden kehitys on kuitenkin otettu 
huomioon sotarikoksissa, joiden sovelta-
misalaa ehdotetaan laajemmaksi kuin Roo-
man perussääntö olisi edellyttänyt. Myös ri-
kos ihmisyyttä vastan on osittain perussään-
nön edellyttämää laajempi. Joukkotuhonnan 
ja sen valmistelun soveltamisala on jo nykyi-
sin eräiltä osin Rooman perussääntöä laa-
jempi. Syyt viimeksi mainittuihin laajennuk-
siin eivät välttämättä ole kansainvälisessä oi-
keudessa, vaan pikemminkin kansallisen 
lainsäädännön tarkoituksenmukaisuudessa. 

Joukkotuhonnan määritelmää rikoslaissa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että se ny-
kyistä tarkemmin vastaisi joukkotuhontaso-
pimuksen ja Rooman perussäännön rikos-
määritelmää. Koska joukkotuhonta on kan-
sainvälisen oikeuden vastaisista rikoksista 
kaikkein vakavin, ehdotetaan, että rikoslain 
11 luvun alkuun, 1 ja 2 §:ään, sijoitettaisiin 
joukkotuhontaa, sen yritystä ja joukkotuhon-
nan valmistelua koskevat säännökset. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännön 7 artiklan määritelmät rikoksista 
ihmisyyttä vastaan ja 8 artiklan määritelmät 
sotarikoksista edellyttävät rikoslain 11 luvun 
1—5 §:n perusteellista uudistamista. Rikos-
lain 11 luvun 3—7 §:ään sijoitettaisiin rikos 
ihmisyyttä vastaan, törkeä rikos ihmisyyttä 
vastaan, sotarikos, törkeä sotarikos ja lievä 
sotarikos. Kummankin rikostyypin johtolau-

seessa ilmaistaisiin rikostyypeille ominainen 
soveltamisala. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännön 7 artiklassa on yksityiskohtainen lu-
ettelo teoista, joita pidetään rikoksina ihmi-
syyttä vastaan. Perussäännön 8 artiklan luet-
telo sotarikoksista on vielä huomattavasti yk-
sityiskohtaisempi. Perussäännössä rikosmää-
ritelmien kirjoittamistapa on erilainen kuin 
Suomen rikoslainsäädännössä. Näin ollen ri-
kosta ihmisyyttä vastaan ja sotarikosta ei 
Suomen rikoslaissa voida määritellä kopioi-
malla perussäännön artikloja, vaan perus-
säännön artiklojen sisältö on saatava sellai-
siin rikostunnusmerkistöihin, jonka kaltaisiin 
Suomessa muun muassa rikoslain kokonais-
uudistuksessa on totuttu. Siihen on pyritty 
esimerkiksi laadittaessa säännöstä rikoksesta 
ihmisyyttä vastaan (ehdotettu 3 §) ja sotari-
koksesta (ehdotettu 5 §). 

Rikoslain 11 luvussa olevat säännökset 
kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta 
(7a §), biologisen aseen kiellon rikkomisesta 
(7b §), kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 
(8 §) ja syrjinnästä (9 §) eivät tarvitse sisäl-
löllisiä muutoksia tässä vaiheessa. Kyseiset 
rikokset eivät kuulu Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen toimivaltaan eikä soveltami-
sessa ole syntynyt muutoksia edellyttäviä 
ongelmia. Uudessa 11 luvussa mainitut sään-
nökset sijoitettaisiin 8—11 §:ään. 

Perussäännön rikosoikeudellista vastuuta 
koskevista säännöksistä 28 artikla päälliköi-
den ja muiden esimiesten vastuusta ja 33 ar-
tikla esimiehen määräyksistä ja lain määrä-
yksistä edellyttävät rikoslakiin täydentäviä 
säännöksiä.  

Rikoslain 11 lukuun ehdotetaankin sään-
nöksiä sotilaallisen ja muun esimiehen vas-
tuusta sekä säännöksiä hallituksen määräyk-
sestä ja esimiehen käskystä rikosoikeudelli-
sesta vastuusta vapauttavana seikkana. Esi-
miehet vastaisivat monissa tapauksissa kuten 
valvonnan laiminlyödessään tekijöiden tai 
osallisten tavoin joukkotuhonnasta, rikoksista 
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista.  Toisaal-
ta alaiset eivät vapaudu automaattisesti vas-
tuusta syyllistyessään mainittuihin kansain-
välisen oikeuden vastaisiin rikoksiin esimies-
ten käskystä. Esimiesten ja alaisten vastuu 
jakautuisi nykyistä paremmin perussäännön 
edellyttämällä tavalla. 
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Suomen rikoslaissa ei ole nimenomaisia 
säännöksiä esimiehen vastuusta. Perussään-
nön 28 artikla perustuu esimiehen suhteelli-
sen ankaraan tekijänvastuuseen alaistensa te-
oista valvonnan tai tarvittavan toimenpiteen 
laiminlyönnin perusteella. Perussäännön 
28 artiklan edellyttämä rikosoikeudellisen 
vastuun määrittely ehdotetaan toteutettavaksi 
rikoslain 11 luvun 12 §:n säännöksellä soti-
laallisen ja muun esimiehen vastuusta. Lisäk-
si ehdotetaan 13 §:ään erillistä rangaistus-
säännöstä alaisen tekemäksi epäillyn rikos-
lain 11 luvun 1, 3—7 tai 13 §:n rikoksen il-
moittamatta jättämisestä. 

Rikoslain 11 luvun 14 §:ään ehdotetaan 
säännöksiä hallituksen määräyksen ja esi-
miehen käskyn vaikutuksesta rikosoikeudel-
liseen vastuuseen. Ehdotus perustuu perus-
säännön 33 artiklaan, jossa lähtökohtana on, 
että esimiehen käsky tai hallituksen määräys 
eivät poista rikoksentekijän vastuuta. Rikos-
lain 45 luvun 26 b §:ssä on säännökset aino-
astaan esimiehen käskyn vaikutuksesta. Käs-
kyn tai määräyksen antavien henkilöpiiri on 
perussäännössä laajempi kuin voimassa ole-
vassa rikoslaissa. Vastuusta voisi ehdotuksen 
mukaan kuitenkin vapautua tietyin edellytyk-
sin. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä varmistetaan se, että Suomi voi 
entistä tehokkaammin käyttää ensisijaista 
toimivaltaansa Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen toimivaltaan kuuluvissa rikoksissa. 
Sotarikoksia koskevien säännösten ulottami-
nen rauhanajan aseellisiin konflikteihin pa-
rantaa naisten ja muun siviiliväestön tur-
vaa tarpeettomilta väkivallanteoilta ja oikeu-
denloukkauksilta. Esityksellä ei ole organi-
saatio-, taloudellisia tai henkilöstövaikutuk-
sia. Siitä ei aiheudu myöskään yritys- tai ym-
päristövaikutuksia. 

 
5  Asian valmistelu 

Oikeusministeriö asetti lokakuussa 
2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia 
ehdotus sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä 
vastaan koskevien rikoslain 11 luvun sään-
nösten muuttamisesta siten, että ne vastaavat 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman 

perussäännön kriminalisointeja koskevia 
määritelmiä. Oikeusministeriön lisäksi työ-
ryhmässä olivat edustettuna alan tutkimus ja 
ulkoasiainministeriö. Työryhmä järjesti maa-
liskuussa 2006 alustavasta ehdotuksestaan 
suppean asiantuntijakuulemisen. Kuulemi-
sessa esitettyjen huomautusten perusteella 
ehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia — 
muun muassa rangaistuksia ankaroitettiin ja 
esimiesten vastuusäännöksiä täsmennettiin. 

Työryhmän ehdotus valmistui 31 päivänä 
maaliskuuta 2006. Ehdotuksesta pyydettiin 
lausunto 20 viranomaiselta, järjestöltä ja asi-
antuntijalta, joista 14 antoi lausunnon. Lau-
sunnon antaneet edustivat ministeriöitä, oi-
keuslaitosta, poliisia, syyttäjiä, yhdistyksiä ja 
kansainvälisiä järjestöjä ja rikosoikeuden 
professoreita. Ehdotukseen suhtauduttiin 
myönteisesti, mutta sen yksityiskohdista esi-
tettiin huomautuksia. 

Lausunnossa esitettyjen huomautusten pe-
rustalta muutettiin muun muassa sotarikosten 
tunnusmerkistön tekoluettelon järjestystä ja 
sotarikokseen muodostettiin erillinen 2 mo-
mentti. Rikosta ihmisyyttä vastaan, sotarikos-
ta ja niiden törkeitä tekomuotoja on täsmen-
netty. Lisäksi ehdotetaan erillistä rangaistus-
säännöstä alaisen rikoksen ilmoittamatta jät-
tämisestä. 

Eräät lausunnonantajat olisivat toivoneet, 
että tässä yhteydessä olisi voitu Rooman pe-
russopimuksen edellyttämää laajemmin käy-
dä perusteellisesti läpi kansainvälisen rikos-
oikeuden ja kansainvälisen tapaoikeuden 
normistoa ja käytäntöä ja saattaa rikoslain 
11 luvun rikokset niitä vastaaviksi. Ottaen 
huomioon työryhmän toimeksianto ja käytet-
tävissä ollut aika toivomus kansainvälisen ri-
kosoikeuden lähteiden laajemmasta huomi-
oon ottamisesta on vain rajoitetusti voitu ot-
taa huomioon. 

Rikokselle ihmisyyttä vastaan ja sotarikok-
selle ehdotettuja erillisiä tunnusmerkistöjä 
törkeitä tekomuotoja varten toisaalta puollet-
tiin ja toisaalta pidettiin ongelmallisena ra-
janvedon kannalta. Rikoskonkurrenssinky-
symysten ongelmallisuuteen esiintyi myös 
viittauksia. Joissakin lausunnoissa laillisuus-
periaatteen kannalta ongelmallisena nähtiin 
etenkin sotarikos. Nämä ongelmat pyrittiin 
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomi-
oon tarkentamalla säännöksiä ja perusteluja. 
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Eräät lausunnonantajat ehdottivat kidutuk-
selle, joka sisältyy sotarikoksen ja rikoksen 
ihmisyyttä vastaan tunnusmerkistöön, lisäksi 
omaa erityistä rangaistusäännöstä. Vaikka 
kidutus on jo nyt rangaistavaa muina yksi-
löön kohdistuvina rikoksina, kidutuksen ni-
menomainen kriminalisointi on tarpeen kidu-
tuksen paheksuttavuuden korostamiseksi ja 
kidutustekojen ehkäisemiseksi. Kysymys ki-

dutuksen erillisestä sääntelystä on kuitenkin 
laajempi kuin vain 11 lukua koskeva. Erilli-
sen kidutussäännöksen vaatimia lain muutok-
sia onkin tarkoituksenmukaista valmistella 
mahdollisimman pian erikseen. Oikeusminis-
teriö asetti 14.6.2007 työryhmän, jonka teh-
tävänä on vuoden 2007 loppuun mennessä 
laatia ehdotus kidutusta koskeviksi rangais-
tussäännöksiksi. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Rikoslaki 

1 luku. Suomen rikosoikeuden sovel-
tamisalasta 

Paitsi Suomessa tehtyihin rikoksiin Suo-
men rikosoikeutta sovelletaan varsin laajasti 
myös Suomen ulkopuolella tehtyihin rikok-
siin. Pääsäännön mukaan edellytetään, että 
rikoksella on maahamme jokin lähinnä ri-
koksen tekijästä tai kohteesta juontuva liit-
tymäkohta ja että teko on myös tekopaikan 
lain mukaan rangaistava rikoksena (kaksois-
rangaistavuuden vaatimus). Varsinaisissa 
kansainvälisissä rikoksissa, joihin kuuluvat 
Rooman perussäännössä tarkoitetut vakavat 
rikokset, ja muissa rikoksissa kansainvälistä 
oikeutta vastaan mainitunkaltaista liittymäpe-
riaatetta ja kaksoisrangaistavuutta ei edellyte-
tä, vaan tuomioistuinten toimivalta perustuu 
suoraan kansainväliseen tapaoikeuteen ja 
kansainvälisiin sopimuksiin. Rikoslainopissa 
puhutaan tällöin universaaliperiaatteesta, 
jonka ulottuvuuden määrää siten kansainvä-
linen oikeus. Kaikki Roomankaan perus-
säännössä tarkoitetut rikokset eivät ilman 
muuta ole universaaliperiaatteen piirissä. Sen 
ulkopuolelle jäävät ennen kaikkea lievät so-
tarikokset. Geneven yleissopimusten ja nii-
den ensimmäisen lisäpöytäkirjan perusteella 
on selvää, että ainakin törkeiksi rikoksiksi 
(grave breaches) määritellyt teot voivat tulla 
rangaistaviksi kansallisella ja kansainvälisel-
lä tasolla riippumatta tekopaikasta ja tekijän 
kansallisuudesta. 

Rikoslain 1 luvussa ovat säännökset Suo-
men rikosoikeuden soveltamisalasta. Luvun 
7 § koskee kansainvälisiä rikoksia, joihin 
rangaistavuus ulotetaan tekopaikasta riippu-
matta. Kansainvälisinä rikoksina pidettävistä 
rikoksista säädetään tarkemmin 7 §:n sovel-
tamisesta annetussa asetuksessa (627/1996). 
Esityksessä ei ehdoteta 7 §:ää muutettavaksi. 
Sen sijaan asetuksen 1 §:n 2 kohtaan on tar-
koitus lisätä sellainen rikos ihmisyyttä vas-
taan ja sotarikos, joka määritellään Rooman 

perussäännössä. Asetuksen 1 §:ään ehdote-
taan lisättäväksi myös uusi 13 a kohta. Siihen 
sisällytettäisiin sellainen biologisen aseen 
kiellon rikkominen, jota tarkoitetaan kahdes-
sa biologisen aseen käytön, varastoinnin 
yms. kiellon rikkomista koskevassa kansain-
välisessä sopimuksessa (SopS 23/1929 ja 
SopS 15/1975). Sopimusten täytäntöönpanon 
yhteydessä lisättiin rikoslain 11 luvun 
7 b §:ään biologisen aseen kiellon rikkomi-
nen. Luonnos asetuksen muutokseksi on esi-
tyksen liitteenä. 

Tässä esityksessä ehdotetut joukkotuhonta, 
rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset 
ovat eri syistä rangaistavuudeltaan osin laa-
jempia kuin Rooman perussäännössä on tar-
koitettu. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole 
ulottaa Suomen rikosoikeudellista toimival-
taa universaaliperiaatteen mukaisesti laa-
jemmaksi kuin kansainvälinen oikeus mää-
rää. Tämä näkökohta vastaa rikoslain 1 luvun 
15 §:ää, jonka mukaan Suomen rikosoikeu-
dessa on muun muassa noudatettava niitä so-
veltamisalarajoituksia, jotka johtuvat kan-
sainvälisen oikeuden yleisesti tunnetuista 
säännöistä. 

Tässä yhteydessä ei ole ollut mahdollisuut-
ta yksityiskohtaisesti selvittää, missä laajuu-
dessa ehdotetuissa vakavissa kansainvälisissä 
rikoksissa taikka muissa rikoslain 1 luvun 
7 §:n nojalla annetussa asetuksessa tarkoite-
tuissa kansainvälisissä rikoksissa Suomen ri-
koslain soveltuvuus määräytyy universaali-
periaatteen mukaan. Mainittu kysymys ase-
tuksen osalta samoin kuin universaaliperiaat-
teen rinnalla esiintyvän sijaistoimivallan laa-
juus jäivät tulkinnanvaraisiksi rikoslain 1 lu-
vun uudistuksen yhteydessä (HE 1/1996 vp). 

Esitutkinnan käynnistyminen ja syytteen 
nostaminen ulkomailla tapahtuneesta rikok-
sesta edellyttää rikoslain 1 luvun 12 §:n mu-
kaan valtakunnansyyttäjän syytemääräystä. 
Valtakunnansyyttäjällä onkin rikoslain 1 lu-
vun 15 §:n huomioon ottamalla mahdollisuus 
viime kädessä estää esitutkinta- ja syytetoi-
met sellaisissa tilanteissa, joissa Suomen ri-
koslainkäytön toimivalta voisi ulottua liian 
laajalle. 
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11 §. Kaksoisrangaistavuuden vaatimus. 
Luvun 11 §:ssä on säännös kaksoisrangaista-
vuuden vaatimuksesta. Luvun 11 §:n 2 mo-
mentissa on lueteltu poikkeuksia kaksoisran-
gaistavuuden vaatimuksesta. Tekoon sovelle-
taan Suomen lakia, vaikka teosta ei säädetä 
rangaistusta tekopaikan laissa. Luvun 11 §:n 
2 momentin 1 kohdassa on säännös sodan-
käyntirikoksesta tai törkeästä sodankäyntiri-
koksesta. 

Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta teko-
paikan laissa, siihen sovelletaan Suomen la-
kia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai 
6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
henkilö ja teosta säädetään rangaistus: 

1) 11 luvun 1 tai 2 §:ssä, jos teko on sellai-
nen sodankäyntirikos tai törkeä sodankäynti-
rikos taikka osallisuusteko niihin, jota tarkoi-
tetaan kulttuuriomaisuuden suojelemisesta 
aseellisen selkkauksen sattuessa tehdyn Haa-
gin vuoden 1954 yleissopimuksen toisen 
pöytäkirjan 15 artiklassa; 

Nyt tehdyssä esityksessä 1 kohdan pykäli-
en numerot ehdotetaan korvattaviksi pykälien 
numeroilla 5 ja 6. Lisäksi sanat ”sodankäyn-
tirikos tai törkeä sodankäyntirikos” ehdote-
taan korvattavaksi sanoilla ”sotarikos tai tör-
keä sotarikos”. Muutos on puhtaasti tekninen 
ja johtuu siitä, että ehdotetussa rikoslain 
11 luvun 5 §:ssä on säännös sotarikoksesta ja 
6 §:ssä säännös törkeästä sotarikoksesta. 

 
 
 

2 c luku. Vankeudesta 

11 §. Koko rangaistuksen suorittaminen 
vankilassa. Pykälän 1 momentissa luetellaan 
ne törkeät rikokset, joista tuomitun vankeus-
rangaistuksen voi joutua suorittamaan koko-
naan vankilassa. Siinä mainitut törkeä sodan-
käyntirikos ja törkeä ihmisoikeuksien louk-
kaaminen poikkeuksellisissa oloissa korvat-
taisiin rikoksella ihmisyyttä vastaan, törkeäl-
lä rikoksella ihmisyyttä vastaan, sotarikok-
sella ja törkeällä sotarikoksella. Muutos on 
luonteeltaan tekninen ja seurausta uusista ri-
kosnimikkeistä. Rikos ihmisyyttä vastaan ja 
sotarikos ovat niin vakavia rikoksia, että 
myös ne on ehdotettu sisällytettäväksi rikos-
luetteloon. 

 

8 luku. Vanhentumisesta 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännön 29 artiklan mukaan vanhentumisajat 
eivät koske tuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluvia rikoksia. Ehdotetuista rikoslain 
11 luvun rangaistussäännöksistä joukkotu-
honnan valmistelu ei kuulu rikostuomiois-
tuimen toimivaltaan. Perussäännön 25 artik-
lasta johtuu, että joukkotuhonnan toteuttami-
sen ohella tuomioistuimen toimivaltaan kuu-
luu myös erilaisia joukkotuhontaan osallis-
tumisen ja edistämisen muotoja. Näin ollen 
vanhentumista koskevia säännöksiä sovelle-
taan joukkotuhonnan valmisteluun. 

Rikoslain uuden 8 luvun (297/2003), sään-
nökset tulivat voimaan 1.1.2006 alkaen. Nii-
hin tehtiin joulukuussa 2005 muutoksia 
(1161/2005), jotka koskevat myös sodan-
käyntirikoksia ja rikoksia ihmisoikeuksien 
loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. 
Luvussa tarkoitettuja vanhentumisen muotoja 
ovat syyteoikeuden vanhentuminen (1 §), 
rangaistuksen tuomitsemisen estävä vanhen-
tuminen (6 §) ja tuomitun vankeusrangais-
tuksen raukeaminen (10 §). Luvussa on myös 
eräitä muita vanhentumisen muotoja, mutta 
niitä koskevien säännösten muuttamiseen ei 
ole Kansainvälisen rikostuomioistuimen pe-
russäännöstä johtuvia syitä. 

1 §. Syyteoikeuden vanhentuminen. Rikos-
lain 8 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan oike-
us syyttää rikoksesta, josta säädetty ankarin 
rangaistus on elinkautinen vankeus, ei van-
hennu. Syyteoikeus ei vanhennu myöskään, 
jos kysymyksessä on sodankäyntirikos, tör-
keä sodankäyntirikos, ihmisoikeuksien louk-
kaaminen poikkeuksellisissa oloissa tai tör-
keä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikke-
uksellisissa oloissa. Rikoslain 8 luvun 6 §:n 
1 momentin mukaan oikeus tuomita rangais-
tus 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rikok-
sesta ei vanhennu. Rikoslain 8 luvun 10 §:n 
1 momentin mukaan elinkautinen vankeus-
rangaistus ja 1 §:n 1 momentissa mainitusta 
rikoksesta tuomittu määräaikainen vankeus-
rangaistus eivät raukea. 

Vanhentumista koskevat säännökset eivät 
koskisi joukkotuhontaa, rikosta ihmisyyttä 
vastaan, törkeää rikosta ihmisyyttä vastaan, 
sotarikosta eikä törkeää sotarikosta sen vuok-
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si, että niistä säädetty ankarin rangaistus on 
elinkautinen vankeus. 

Mainituilla rikoslain 8 luvun muutoksilla 
on kattavasti otettu huomioon Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen perussäännön 29 artikla 
vanhentumisaikojen soveltumattomuudesta 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluviin ri-
koksiin. Rikoslain 8 luvun 1 §:n 1 momenttia 
syyteoikeuden vanhentumisesta ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että sodankäyntirikosta, 
törkeää sodankäyntirikosta, ihmisoikeuksien 
loukkaamista poikkeuksellisissa oloissa ja 
törkeää ihmisoikeuksien loukkaamista poik-
keuksellisissa oloissa koskevat säännökset 
poistettaisiin. Muutos on puhtaasti tekninen 
ja luonnollinen seuraus siitä, että elinkautisen 
vankeuden mahdollisuutta laajennetaan eh-
dotuksessa. Lievä sotarikos vanhenisi yleis-
ten vanhenemissäännösten mukaisesti kuten 
nykyinen lievä sodankäyntirikoskin. Koska 
rikoslain 8 luvun 6 §:n 1 momentissa jo nyt 
viitataan luvun 1 §:n 1 momenttiin, sen 
muuttamiseen ei ole tarvetta. 

10 §. Tuomitun vankeusrangaistuksen rau-
keaminen. Perussäännössä määritellystä ri-
koksesta tuomittu rangaistus ei perussäännön 
29 artiklan mukaan vanhennu. Tämän vuoksi 
ehdotetaan 10 §:n 1 momenttia muutettavaksi 
siten, että siinä nimenomaisesti mainitaan ne 
ehdotetun 11 luvun 1 ja 3—6 §:ssä tarkoite-
tut rikokset, joista tuomitut määräaikaiset 
vankeusrangaistukset eivät raukea. Tälläisia 
rikoksia olisivat joukkotuhonta, rikos ihmi-
syyttä vastaan, törkeä rikos ihmisyyttä vas-
taan, sotarikos ja törkeä sotarikos. 

 
11 luku. Sotarikoksista ja rikoksista 

ihmisyyttä vastaan 

Kaikkein vakavimmat kansainväliset ri-
kokset, joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikokset, ehdotetaan sijoitetta-
vaksi 11 luvun 1—7 §:ään. Luvun loppuun 
12—14 §:ään ehdotetaan uusia säännöksiä 
sotilaallisen ja muun esimiehen näihin rikok-
siin liittyvästä vastuusta, alaisen rikoksen il-
moittamatta jättämisen rangaistavuudesta se-
kä hallituksen määräyksen ja esimiehen käs-
kyn vaikutuksista vastuun jakautumiseen 
mainituissa rikoksissa. Mainittujen säännös-
ten väliin, 8—11 §:ään, sijoitettaisiin lähes 
muutoksitta kemiallisen aseen kiellon rikko-

minen, biologisen aseen kiellon rikkominen, 
kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja syr-
jintä, joita koskevat säännökset ovat nykyisin 
luvun  7a, 7b, 8 ja 9 §:ssä. 

Joukkotuhonta (1 §) käsittää tekoja, joiden 
tarkoituksena on jonkin kansallisen, etnisen, 
rodullisen tai uskonnollisen taikka niihin rin-
nastettavan kansanryhmän hävittäminen ko-
konaan tai osittain. Sellaisesta rikoksesta so-
piminen tai suunnitelman laatiminen sitä var-
ten on rangaistavaa joukkotuhonnan valmis-
teluna (2 §). Rikos ihmisyyttä vastaan kattai-
si erilaisia tekoja osana siviiliväestöön koh-
distuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä 
hyökkäystä (3 §). Törkeä rikos ihmisyyttä 
vastaan (4 §) koskisi rikoksia, jotka 1) koh-
distuvat suureen joukkoon ihmisiä, 2) teh-
dään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyt-
tävällä tavalla taikka 3) tehdään erityisen 
suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti. Li-
säksi edellytetään, että rikos on myös koko-
naisuutena arvostellen törkeä.  Sotarikosta 
koskeva säännös (5 §) kattaisi monenlaisia 
sodassa, kansainvälisessä tai valtionsisäisessä 
aseellisessa selkkauksessa tai miehityksessä 
tapahtuvia kansainvälisen oikeuden kieltämiä 
tekoja. Törkeä sotarikos (6 §) olisi sotarikos, 
joka tehdään osana suunnitelmaa tai politiik-
kaa tai osana sellaisten rikosten laajamittaista 
tekemistä ja joka 1) kohdistuu suureen jouk-
koon ihmisiä, 2) aiheutetaan erittäin suurta ja 
laaja-alaista vahinkoa, 3) tehdään erityisen 
raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla 
taikka 4) tehdään erityisen suunnitelmallises-
ti tai järjestelmällisesti. Lisäksi siinäkin edel-
lytetään, että rikos myös kokonaisuutena ar-
vostellen on törkeä. Lievä sotarikos (7 §) oli-
si sotarikoksen kokonaisuutena arvostellen 
vähäinen tekomuoto. 

Joukkotuhonta, rikos ihmisyyttä vastaan, 
törkeä rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos ja 
törkeä sotarikos toteuttavat säännönmukai-
sesti samalla joidenkin yksilöön kohdistuvien 
vakavien rikosten tunnusmerkistöjä. Ehdo-
tuksen mukaan ensisijaisesti sovellettaisiin 
ensiksi mainittuja kansainvälisiä rikoksia 
koskevia säännöksiä, joihin nähden yksilöi-
hin kohdistuvia rikoksia koskevat säännökset 
siis olisivat toissijaisia. Rikoksina kansainvä-
listä oikeutta vastaan niillä on erityinen ase-
ma. Jotta mainittujen rikosten tunnusmerkis-
töt voisivat kattaa samalla myös esimerkiksi 
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niihin sisältyvät tahalliset henkirikokset, eh-
dotetaan, että elinkautinen vankeusrangaistus 
olisi mahdollista tuomita joukkotuhonnan 
ohella rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeäs-
tä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sotarikok-
sesta ja törkeästä sotarikoksesta. 

1 §. Joukkotuhonta. Joukkotuhontana pi-
dettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankai-
semiseksi 1948 solmitun yleissopimuksen 
mukaan joukkotuhonnalla tarkoitetaan jo-
kaista sellaista tekoa, joka tähtää jonkin kan-
sallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen 
ryhmän hävittämiseen tässä sen ominaisuu-
dessa joko kokonaan tai osittain. Teot on lue-
teltu yleissopimuksen II artiklassa seuraavas-
ti: 

a) ryhmän jäsenten tappaminen, 
b) vaikean ruumiillisen tai henkisen vam-

man aiheuttaminen ryhmän jäsenille, 
c) ryhmän elinehtojen tahallinen huonon-

taminen tarkoituksella aikaansaada sen fyy-
sinen hävittäminen joko kokonaan tai osit-
tain, 

d) toimenpiteiden toteuttaminen, joiden tar-
koituksena on syntyväisyyden ehkäiseminen 
ryhmän piirissä ja 

e) lasten pakollinen siirtäminen ryhmästä 
toiseen. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännön 6 artiklassa joukkotuhonnan määrit-
tely on varsin tarkasti samansisältöinen. 
Joukkotuhontasopimuksen ja Rooman perus-
säännön suomennoksissa käytetään eräissä 
yksityiskohdissa erilaisia sanontoja, mutta 
kummassakin rikoksen jäsentely ja säännös-
ten sisältö vastaavat toisiaan. Rooman perus-
säännön suomennoksessa on käytetty nyky-
aikaisempia ilmaisuja. 

Voimassa olevassa rikoslain 11 luvun 
6 §:ssä oleva määrittely eroaa muutamissa 
kohdin joukkotuhontasopimuksen ja Rooman 
perussäännön määritelmistä. Sen mukaan 
joukkotuhontana pidetään sitä, että joku jon-
kin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskon-
nollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan 
kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai 
osittain 

1) surmaa ryhmän jäseniä, 
2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruu-

miillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja, 
3) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäi-

semiseksi ryhmän piirissä,  

4) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen, 
tai 

5) muulla vastaavalla tavalla olennaisesti 
huonontaa ryhmän elinehtoja. 

1 momentti. Nyt valmistellussa ehdotukses-
sa joukkotuhonnan määrittely rikoksena lä-
hentyisi joukkotuhontasopimuksen ja Roo-
man perussäännön määrittelyjä. Rangaistavaa 
joukkotuhontana olisi se, että joku jonkin 
kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnol-
lisen taikka niihin rinnastettavan kansanryh-
män hävittämiseksi kokonaan tai osittain 

1) surmaa ryhmän jäseniä, 
2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruu-

miillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja,  
3) asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, 

joista voi aiheutua ryhmän häviäminen ko-
konaan tai osittain, 

4) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäi-
semiseksi ryhmän keskuudessa tai 

5) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen. 
Joukkotuhonnan ehdotettu määrittely edis-

tää joukkotuhontasopimuksen ja Rooman pe-
russäännön tavoin nykyistä enemmän lailli-
suusperiaatteen toteutumista. Nykyisessä ri-
koslain 11 luvun 6 §:n 5 kohdan mukaan 
joukkotuhontaa on teko, jolla muulla vastaa-
valla tavalla olennaisesti huononnetaan ryh-
män elinehtoja. Ehdotuksessa tällainen yleis-
luonteinen määritelmä poistuu. Sitä vastaa 
ehdotuksen 3 kohta, jonka mukaan rangaista-
vaa olisi nykyistä selkeämmin sellaisten elin-
ehtojen asettaminen, joista voi aiheutua ryh-
män häviäminen osittain tai kokonaan. 

Säädettäessä voimassa olevaa säännöstä 
joukkotuhonnasta pidettiin perusteltuna laa-
jentaa suojelukohteita kansallisten, rodullis-
ten, etnisten ja uskonnollisten ryhmien lisäksi 
myös niihin rinnastettaviin kansanryhmiin. 
Sellaisia kansanryhmiä voivat olla esimer-
kiksi kielen, yhteiskunnallisen aseman tai po-
liittisten näkemysten perusteella määräytyvä 
kansanryhmä. Joukkotuhontasopimusta ja 
Rooman perussääntöä laajempaa suojelukoh-
teen määrittelyä voidaan perustellusti pitää 
edelleen tarpeellisena. 

Nykyisen joukkotuhontasäännöksen perus-
tana olevaan hallituksen esitykseen 
(HE 94/1993 vp) sisältyi ilmaisu ”sen tässä 
ominaisuudessa”. Eduskuntakäsittelyssä se 
poistettiin tarpeettomana ja kenties harhaut-
tavanakin. Lienee vaikea ajatella tapauksia, 
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joissa jotakin ryhmää hävitettäisiin jossakin 
muussa ominaisuudessa kuin ryhmänä. Näin 
ollen ilmaisun puuttuminen ehdotetusta 
säännöksestä ei tarkoita sitä, että haluttaisiin 
olennaisesti poiketa joukkotuhontasopimuk-
sen ja Rooman perussäännön määritelmistä. 

Ehdotettu 2 kohta eroaa Rooman perus-
säännön määritelmästä siten, että rikoksen 
seurauksia voivat olla vammojen lisäksi 
myös sairaudet. Vastaava laajennus on jo ny-
kyisessä rikoslain 11 luvun 6 §:ssä. Ehdote-
tun säännöksen 3 kohdassa ei ole Rooman 
perussäännössä olevaa viittausta tahallisuu-
teen, koska rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momen-
tin perusteella sitä pidetään tarpeettomana. 
Tahallisuusvaatimuksesta johtuu, että rikok-
sentekijän on oltava tietoinen mahdollisista 
seurauksista. Ehdotuksen 4 kohdassa selven-
netään, että syntyvyyden ehkäisemiseen täh-
täävien toimien tulee olla pakkotoimia. Täl-
lainen selvennys on nykyisessäkin säännök-
sessä. 

Rooman perussäännön 6 artiklasta on an-
nettu tulkintaohjeita, jotka on perusteltua ot-
taa huomioon myös Suomen rikoslain jouk-
kotuhontasäännöksen tulkitsemisessa. Ehdo-
tetun säännöksen 1 kohdassa surmaamisella 
tarkoitetaan tahallisia henkirikoksia. Sur-
maamisen kohteina voi olla yksi tai useampi 
ihminen, kunhan säännöksen muut tunnus-
merkit toteutuvat ja toiminta toteutetaan il-
meisen järjestelmällisesti tarkoituksena ryh-
män hävittäminen kokonaan tai osittain. Py-
kälän 3 kohdassa käsite ”elinehdot” voi tar-
koittaa esimerkiksi henkiin jäämisen kannalta 
välttämättömien hyödykkeiden, kuten ruuan 
ja lääkintäpalveluiden saannin tahallista es-
tämistä tai ihmisten järjestelmällistä karkot-
tamista kodeistaan. Vastaavansisältöisiä tul-
kintaohjeita on myös muita säännöksen koh-
tia varten. 

Joukkotuhonta toteuttaa samalla eräitä yk-
silöön kohdistuvien rikosten tekomuotoja, 
kuten tahallisten henkirikosten, pahoinpitelyn 
tai vapauteen kohdistuvien rikosten tunnus-
merkistöjä. Joukkotuhonnan luonne rikokse-
na kansainvälistä oikeutta vastaan tulee esille 
johdonmukaisimmin pidettäessä sitä koske-
vaa säännöstä ensisijaisena säännöksenä suh-
teessa yksilöä vastaan tehtyjä rikoksia kos-
keviin säännöksiin. Säännöksen ensisijaisuus 
ilmenee myös käytössä olevasta rangaistusas-

teikosta. Joukkotuhonta käsittäisi yleensä 
myös rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotari-
kokset. 

Rangaistukseksi joukkotuhonnasta ehdote-
taan vankeutta vähintään neljäksi vuodeksi 
tai elinkaudeksi. Rangaistusasteikko on sama 
kuin voimassa olevassa säännöksessä. 

2 momentti. Joukkotuhonnan yritys on eh-
dotuksen mukaan rangaistava kuten ny-
kyisinkin. Joukkotuhontaa koskevan yleisso-
pimuksen ja Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen perussäännön mukaan myös joukko-
tuhonnan yritys on säädettävä rangaistavaksi. 

2 §. Joukkotuhonnan valmistelu. Joukkotu-
hontaa koskevan yleissopimuksen mukaisesti 
rikoslain 13 luvun 4 §:n 3 momenttiin sijoi-
tettiin vuonna 1974 rangaistussäännös sala-
hankkeesta joukkotuhontaan. Salahankkeeksi 
katsottiin se, että kaksi tai useammat keske-
nään sopivat joukkotuhonnan tekemisestä. 

Suomalaisessa rikosoikeudessa salahanke-
tyyppisiä kriminalisointeja on vierastettu. 
Täytettyä rikosta ja rikoksen yritystä varhai-
sempaan toimintaan on mieluummin puututtu 
kriminalisoimalla tarvittaessa rikoksen val-
mistelu. Nykyinen rikoslain 11 luvun 7 §:n 
säännös joukkotuhonnan valmistelusta on 
vuodelta 1995. Sen mukaan rangaistavaa on 
joukkotuhontasopimuksen edellyttämän sala-
hankkeen lisäksi joukkotuhontasuunnitelman 
laatiminen. Rangaistavaa on siis joukkotu-
honnan valmistelu niissäkin tapauksissa, 
joissa sitä ei edellä sopiminen joukkotuhon-
nasta. 

Joukkotuhonnan valmistelun kriminalisoin-
tiin ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia. Ainoa 
muutos on luonteeltaan tekninen. Kun jouk-
kotuhontaa koskeva säännös on ehdotettu si-
joitettavaksi 11 luvun 1 §:ään, niin joukkotu-
honnan valmistelua koskevassa säännöksessä 
tulee viitata siihen. Joukkotuhonnan valmis-
telu ei kuulu Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen toimivaltaan. Niin muodoin sen pe-
russääntö ei edellytä säännökseen muutoksia. 

Säännöksen tunnusmerkistön toteutuminen 
edellyttää, että on olemassa todellinen ja var-
teen otettava sopiminen tai suunnitelma 
joukkotuhonnan tekemiseksi. Näin ollen 
esimerkiksi ravintolakeskusteluissa pidetyt 
päihtyneiden ihmisten puheet jonkin kansan-
ryhmän hävittämisestä eivät sellaisinaan ole 
joukkotuhonnan valmistelua. Samoin aivan 
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epärealistiset sopimiset ja suunnitelmat jää-
vät säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. 
Säännöksen tarkoituksena on pitää rangaista-
vana sellaisten henkilöiden toiminta, jotka 
sopivan tilaisuuden tullen todellisuudessa 
voisivat ryhtyä panemaan sopimusta tai 
suunnitelmaa täytäntöön sekä sellaisen vaka-
vasti otettavan suunnitelman laatiminen, joka 
olisi toteutettavissa. 

Jos joukkotuhonnan valmistelu etenee yri-
tysasteelle, sovellettaisiin 2 §:n sijasta 1 §:n 
2 momenttia. 

Rangaistus joukkotuhonnan valmistelusta 
on voimassa olevassa laissa vankeutta vähin-
tään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. 
Koska joukkotuhonta on raskain ajateltavissa 
oleva rikos kansainvälistä oikeutta vastaan, 
valmistelun rangaistuksen tulee olla verraten 
ankara. Nykyinen rangaistusasteikko ehdote-
taan säilytettäväksi. 

3 §. Rikos ihmisyyttä vastaan. Rikos ihmi-
syyttä vastaan käsittää joukon vakavia yksi-
löön kohdistuvia rikoksia. Rikokset muodos-
tavat rikoksen ihmisyyttä vastaan, jos ne teh-
dään osana siviiliväestöön kohdistuvaa laa-
jamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä. 
Yksittäiset yksilöön kohdistuvat teot ovat 
pääosin jo nyt rangaistavia yksilöön kohdis-
tuvina rikoksina. Jotkut rikokseksi ihmisyyttä 
vastaan katsottavat teot saattavat merkitä 
rangaistavuuden alan laajenemista nykyises-
tään. Tällaisia ovat eräiltä osin esimerkiksi 
rotuerottelu ja vaino. 

Rikoslain voimassa olevassa 11 luvussa 
ovat säännökset ihmisoikeuksien loukkaami-
sesta poikkeuksellisissa oloissa (4 §) ja sen 
törkeästä tekomuodosta (5§). Rikoslain 
11 luvun 4 §:n 1 momentti kuuluu seuraavas-
ti: 

Joka rikkoo tai jättää täyttämättä sen, mitä 
Suomea velvoittavien kansainvälisten sopi-
musten tai yleisesti tunnustettujen ja vakiin-
tuneiden kansainvälisen oikeuden sääntöjen 
mukaan on noudatettava haavoittuneiden, 
sairaiden tai hädänalaiseen tilaan joutuneiden 
aseman turvaamiseksi, sotavankien kohtelus-
sa tai siviilihenkilöiden suojelussa sodan, 
aseellisen selkkauksen tai miehityksen aika-
na, on tuomittava ihmisoikeuksien loukkaa-
misesta poikkeuksellisissa oloissa vankeu-
teen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enin-
tään kuudeksi vuodeksi. 

Yritys on nykyisen 4 §:n 2 momentin mu-
kaan rangaistava. Lisäksi 4 §:n 3 momentissa 
määritellään rikoksen soveltamisalaa seuraa-
vasti: ”Ellei tässä pykälässä tarkoitettu teko, 
huomioon ottaen rikkomisen laatu, aiheutet-
tujen seurausten vähäisyys tai muut tekoon 
liittyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostel-
len vakava, rikoksentekijää ei tuomita ihmis-
oikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa 
oloissa tai sen yrittämisestä, vaan niistä 
muista rikoksista, jotka teko käsittää.”. 

Pyrkimys saada rikoslain 11 luvun sään-
nökset vastaamaan Kansainvälisen rikostuo-
mioistuimen Rooman perussäännön rikos-
määritelmiä edellyttää 4 §:n rikossäännöksen 
perusteellista uudistamista. Tarpeeseen uu-
distaa säännös on muitakin syitä. Säännös on 
yleisluonteinen eikä siinä kuvata poikkeuk-
sellisissa oloissa kiellettyjä tekoja. Teonku-
vaukset ovat lähinnä vuonna 1949 solmituis-
sa Genèven yleissopimuksissa maasotavoi-
miin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden 
aseman parantamisesta, merisotavoimiin 
kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haak-
sirikkoutuneiden aseman parantamisesta, so-
tavankien kohtelusta sekä siviilihenkilöiden 
suojelemisesta sodan aikana. 

Yleissopimuksissa tarkoitetut teot ovat 
rangaistavia jo yksilöihin kohdistuvina rikok-
sina, mutta niiden tekeminen poikkeusoloissa 
ja osana järjestelmällistä tai laajamittaista 
hyökkäystä tuo rikoksiin lisämerkityksiä, joi-
ta ei ole otettu huomioon yksilöihin kohdis-
tuvia rikoksia koskevissa säännöksissä. On 
asianmukaista, että tämän näkökohdan huo-
mioon ottavassa säännöksessä nykyistä tar-
kemmin kuvataan ne teot, joita rikossäännös 
tarkoittaa. 

Nyt valmistellun säännösehdotuksen esi-
kuvana on Kansainvälisen rikostuomioistui-
men Rooman perussäännön 7 artikla. Siinä 
määritellään varsin yksityiskohtaisesti rikok-
set ihmisyyttä vastaan. 

Perussäännössä ”rikos ihmisyyttä vastaan” 
tarkoittaa mitä tahansa seuraavista teoista, 
kun se tehdään tietoisesti ja osana siviiliväes-
töön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestel-
mällistä hyökkäystä: a) murha; b) tuhoami-
nen; c) orjuus; d) väestön karkottaminen tai 
pakolla siirtäminen; e) vangitseminen tai 
muu vakava fyysisen vapauden riisto kan-
sainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevi-
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en määräysten vastaisesti; f) kiduttaminen; 
g) raiskaus, seksuaalinen orjuus, pakkoprosti-
tuutio; pakkoraskaus; pakkosterilisaatio tai 
muu yhtä törkeä seksuaalisen väkivallan 
muoto; h) tunnistettavissa olevaan ryhmään 
tai yhteisöön kohdistuva vaino poliittisen 
mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen 
alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuo-
len perusteella tai muilla perusteilla, jotka 
yleisesti katsotaan kielletyiksi kansainvälisen 
oikeuden nojalla, muun tässä kappaleessa 
tarkoitetun teon tai tuomioistuimen toimival-
taan kuuluvan rikoksen yhteydessä; i) tah-
donvastainen katoaminen; j) rotuerottelu; 
k) muut samanlaatuiset epäinhimilliset teot, 
joilla tahallisesti aiheutetaan suurta kärsimys-
tä, tai vaikea ruumiillinen vamma tai vahin-
goitetaan henkistä tai fyysistä terveyttä. 

Artiklassa on lisäksi määritelmiä siviilivä-
estöön kohdistuvasta hyökkäyksestä, tuhoa-
misesta, orjuudesta, väestön karkottamisesta 
tai pakolla siirtämisestä, kiduttamisesta, pak-
koraskaudesta, vainosta, rotuerottelusta ja 
tahdonvastaisesta katoamisesta. 

Artiklasta on annettu tulkintaohjeita, joita 
on perusteltua noudattaa myös kansallisen 
säännöksen tulkinnassa. Tulkintaohjeet on 
jäsennetty artiklassa omaksutun jäsentelyn 
mukaisesti. Niiden mukaan säännöstä on tul-
kittava suppeasti. Vaikka rikoksentekijän ta-
hallisuuteen kuuluu tietoisuus toimintansa 
kuulumisesta osana siviiliväestöön kohdistu-
vaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyök-
käystä, rikoksentekijän ei tarvitse olla selvillä 
suunnitelmien tai politiikan yksityiskohdista. 
Rikoksessa on kysymys siviiliväestöön koh-
distuvasta hyökkäyksestä valtion tai järjestön 
politiikan toteuttamiseksi. Rikoksen kohteena 
voi olla yksikin henkilö, kunhan teko on osa 
tunnusmerkistössä tarkoitettua kokonaisuut-
ta. 

Perussäännön 7 artiklan kirjoitustapa eroaa 
suomalaisen rikoslainsäädännön kirjoitusta-
vasta. Näin ollen artiklaa ei voida ottaa kir-
jaimellisesti esikuvaksi säännökselle rikok-
sesta ihmisyyttä vastaan. Suomen rikoslaissa 
on perusteltua käyttää tavanomaista rikos-
säännösten muotoilua. Perussäännössä ei 
esimerkiksi käytetä rikossäännösten tavan-
omaista muotoilua "joka tekee jotakin… on 
tuomittava…” Rikoslain säännöksessä ei 
myöskään ole tarpeen mainita teon tahalli-

suutta, koska se päätellään rikoslain 3 luvun 
5 §:stä. 

Laajemmin Kansainvälisen rikostuomiois-
tuimen Rooman perussäännön 7 artiklaa on 
selvitetty Rooman perussäännön hyväksy-
mistä koskevassa hallituksen esityksessä. 

1 mom. Ehdotetussa 11 luvun 3 §:n 1 mo-
mentissa rikos ihmisyyttä vastaan määritel-
täisiin seuraavasti: 

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laa-
jamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä 

1) surmaa toisen, orjuuttaa, käy hänellä 
kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, 
myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa 
häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin 
suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka 
vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään 
taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen 
osaa hävittäviä elinehtoja, 

2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella lail-
lisesti oleskelevaa väestöä, 

3) vangitsee toisen tai muuten riistää hänel-
tä vapauden kansainvälisen oikeuden perus-
tavaa laatua olevien määräysten vastaisesti 
taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tah-
donvastaisen katoamisen, 

4) raiskaa toisen, orjuuttaa seksuaalisesti, 
pakottaa prostituutioon, saattaa pakolla ras-
kaaksi tai sterilisaatioon taikka harjoittaa 
toista vastaan muuta niihin rinnastettavaa 
seksuaalista väkivaltaa tai  

5) harjoittaa rotuerottelua tai vainoaa tun-
nistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä po-
liittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, 
etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai 
sukupuolen perusteella tai muilla perusteilla, 
jotka kansainvälisessä oikeudessa yleisesti 
katsotaan kielletyiksi, 

on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vas-
taan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi 
tai elinkaudeksi. 

Pykälän johtolauseesta ilmenee, että rikos-
säännös suojaa siviiliväestöä laajamittaista 
tai järjestelmällistä hyökkäystä vastaan. Vas-
taavat teot sotavoimiin kuuluvia haavoittu-
neita, sairaita ja haaksirikkoutuneita sekä so-
tavankeja vastaan arvioidaan ehdotetussa 
5 §:ssä olevan sotarikosta koskevan säännök-
sen mukaisesti. 

Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on 
hyökkäyksen laajamittaisuus tai järjestelmäl-
lisyys. Tällä halutaan korostaa, että hyökkä-
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yksen toteuttajana tyyppitapauksissa on val-
tio tai muu julkisen vallan organisaatio. Se ei 
kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä rikos ih-
misyyttä vastaan voidaan toteuttaa myös 
esimerkiksi yksityisen armeijan tai muun 
vastaavan järjestön harjoittamassa politiikas-
sa. Olennaista yksilön vastuun kannalta on 
se, että yksilö tietää olevansa  laajassa tai jär-
jestelmällisessä hyökkäyksessä siviiliväestöä 
vastaan. 

Rikos ihmisyyttä vastaan toteutuu tyypilli-
sesti joukkoilmiönä. Säännös on laadittu kui-
tenkin niin, että rikosoikeudelliseen vastuu-
seen riittää rikoksen toteutuminen yhtäkin 
ihmistä vastaan. Kuten yleensä rikosoikeu-
dessa rikoksessa ihmisyyttä vastaan jokainen 
yksilö vastaa vain omista teoistaan. Vastuu 
toisten teoista voi syntyä kuitenkin osalli-
suutta koskevien sääntöjen ja ehdotetussa 
12 §:ssä tarkoitetun sotilaallisen tai muun 
esimiesaseman perusteella. 

Ehdotettu rikos ihmisyyttä vastaan vastaa 
pääosin Rooman perussäännön kyseistä ri-
kosta koskevaa määritelmää. Kuitenkin ih-
miskaupan ja vainon rangaistavuus ehdote-
taan tarkoituksenmukaisuussyistä ulotetta-
vaksi Rooman perussääntöä jonkin verran pi-
temmälle. 

1 kohta. Rikos ihmisyyttä vastaan voi to-
teutua surmaamalla toisen. Perussäännössä 
käytetään ilmaisua ”murha”. Perussäännön 
rikosmääritelmien tulkintaohjeissa ”murhal-
la” tarkoitetaan kaikkia tahallisia henkirikok-
sia. Tulkintaohjeissa puhutaan ”surmaami-
sesta” ja ”kuoleman aiheuttamisesta. Tulkin-
taohjeiden mukaisesti surmaamisella tässä 
tarkoitetaan kuoleman aiheuttamista. Rikos 
ihmisyyttä vastaan säännöksenä kattaa myös 
sen yhteydessä tehdyt tahalliset henkirikok-
set. 

Säännöksessä orjuuttamisella tarkoitetaan 
samaa, kuin Genevessä vuonna 1926 tehdys-
sä orjuutta koskevassa yleissopimuksessa 
(SopS 27/1927) omistukseen perustuvan tai 
siihen rinnastettavan vallan kohdistamista 
ihmiseen. Orjuuttamista tapahtuu lähinnä 
ihmiskaupan, erityisesti naisiin ja lapsiin 
kohdistuvan kaupan yhteydessä. Tällöin sitä 
voidaan usein pitää 4 kohdassa tarkoitettuna 
seksuaalisena orjuuttamisena. Ihmiskauppa 
mainitaan kuitenkin 1 kohdassa erikseen. 
Siihen viitataan ilmaisulla ”käy hänellä 

kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, 
myymällä tai vuokraamalla”. Tarjouksella 
tarkoitetaan osto- ja myyntitarjousta sekä tar-
jousta antaa ja ottaa vuokralle. Näin varmis-
tetaan, että ihmiskauppa eri muodoissaan on 
säännöksen piirissä. 

Kiduttamisella tarkoitetaan tahallista voi-
makkaan fyysisen tai henkisen väkivallan 
kohdistamista säilössä tai valvonnassa ole-
vaan henkilöön niin, että siitä aiheutuu hänel-
le suurta tuskaa tai kärsimystä. Tämä perus-
säännön mukainen kidutuksen määritelmä on 
jonkin verran laajempi kuin kidutuksen vas-
taisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleisso-
pimuksen määritelmä vuodelta 1984 (SopS 
59—60/1989). Kidutuksesta ei ole Suomen 
rikoslaissa omaa rikossäännöstä. Vuoteen 
1995 asti oli voimassa rikoslain 25 luvun 
11 § tunnustukseen kiduttamisesta. Säännös 
poistettiin rikoslain kokonaisuudistuksen toi-
sessa vaiheessa. Tuolloin katsottiin, että ki-
dutusta koskeva säännös on päällekkäinen 
pahoinpitelyrikoksia ja pakottamista koske-
vien säännösten kanssa (HE 94/1993 vp. 
s 103). 

Väestön tuhoamisella tarkoitetaan etenkin 
sellaisten elinehtojen asettamista, joilla sur-
mataan suoraan tai välillisesti väestöä tarkoi-
tuksin hävittää kyseinen väestönosa. Sellaista 
on esimerkiksi ravinnon, juoman ja lääkkei-
den ja muiden elämisen kannalta tarpeellisten 
tavaroiden saannin estäminen. Tällaisena ri-
koksena pidetään tulkintaohjeiden mukaan 
myös sellaisia ensimmäisiä tekoja, jotka ovat 
alkuna joukkosurmalle. Kyse on jossakin 
määrin joukkotuhonnan tapaisesta toiminnas-
ta. Toiminnan tavoite ei kuitenkaan ole jouk-
kotuhontaa koskevassa säännöksessä tarkoi-
tetun ryhmän hävittäminen kokonaan tai osit-
tain. 

2 kohta. Väestön karkottamisella tai pakol-
la siirtämisellä tarkoitetaan ihmisten siirtä-
mistä pakolla alueelta, jossa he laillisesti 
oleskelevat, eikä pakkosiirtoihin ole kansain-
välisen oikeuden mukaisia perusteita. Perus-
säännön tulkintaohjeiden mukaisesti tunnus-
merkistön mukainen toiminta voi kohdistua 
yhteenkin henkilöön. 

3 kohta. Vangitsemisella ja muulla vapau-
denriistolla tarkoitetaan sellaista vapauden 
riistämistä, joka ei perustu rikokseen tai 
muuhun kansainvälisessä oikeudessa ja 
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Suomen oikeudessa hyväksyttävään perus-
teeseen. Tahdonvastainen katoaminen tar-
koittaa Rooman perussäännön määritelmän 
mukaan ihmisten pidättämistä, vangitsemista 
tai kaappausta, valtion tai poliittisen järjestön 
toimesta, luvalla, tuella tai suostumuksella. 
Lisäksi kieltäydytään tunnustamasta vapau-
denriistoa tai antamasta tietoja ihmisistä ja 
heidän olinpaikastaan tarkoituksella evätä 
heiltä lainmukainen oikeussuoja. 

4 kohta. Raiskauksella tarkoitetaan tässä 
samaa kuin rikoslain 20 luvussa. Seksuaali-
nen orjuuttaminen ja prostituutioon pakotta-
minen on tyypillisesti sellaista toimintaa, jota 
pidetään rikoslain 25 luvun 3 ja 3 a §:ssä tar-
koitettuna ihmiskauppana ja törkeänä ihmis-
kauppana. Saattaminen pakolla raskaaksi on 
vapaudenriiston kohteeksi joutuneen naisen 
saattamista raskaaksi ja pitämistä vangittuna 
aikomuksin vaikuttaa väestön etniseen koos-
tumukseen tai rikkoa kansainvälisen oikeu-
den sääntöjä. Muulla niihin rinnastettavalla 
seksuaalisella väkivallalla tarkoitetaan tul-
kintaohjeiden mukaisesti seksuaalisia tekoja, 
joihin pakotetaan voimalla, voimankäytöllä 
uhkaamalla tai käyttämällä väkivaltaa, van-
kina pitämistä, psyykkistä alistamista, valtaa 
väärin, pakottavia olosuhteita tai käyttämällä 
hyväksi henkilöiden kykenemättömyyttä an-
taa vapaasti suostumustaan.  

5 kohta. Rotuerottelulla tarkoitetaan vuon-
na 1965 solmitun kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen (SopS 
37/1970) tarkoittamaa rotuun, ihonväriin, 
syntyperään tai etniseen alkuperään perustu-
vaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, 
jota toteuttaa vakiintuneeseen järjestelmälli-
seen syrjintään ja alistamiseen perustuva hal-
lintojärjestelmä. Ryhmään tai yhteisöön koh-
distuva vaino on perussäännön mukaan pe-
rusoikeuksien tahallista ja törkeää epäämistä 
kansainvälisen oikeuden vastaisesti ryhmän 
ominaisuuksien vuoksi. Se muistuttaa syrjin-
tää, mutta on sitä huomattavasti vakavampi 
rikos. Toisaalta se muistuttaa läheisesti jouk-
kotuhontaa, mutta ei ole rikoksena yhtä va-
kava. 

Perussäännön 7 artiklan 1 kappaleen h koh-
ta edellyttää, että vaino tapahtuu muun mai-
nitussa kappaleessa tarkoitetun tai Kansain-
välisen rikostuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluvan rikoksen yhteydessä. Suomen ri-

koslakiin ehdotettu säännös vainosta ei edel-
lytä vainon liittymistä joukkotuhontaan, ri-
kokseen ihmisyyttä vastaan tai sotarikokseen 
tai niiden törkeisiin tekomuotoihin. Ehdotettu 
kriminalisointi on siis laajempi kuin Rooman 
perussääntö edellyttää, mutta on Jugoslavia-
tribunaalin oikeuskäytännössä (erit. sjä vs. 
Kupreskij et al IT-95-16-T, tuomio 14 tam-
mikuuta 2000, kappale 580) vahvistetun kan-
sainvälisen oikeuden mukainen. 

Rikos ihmisyyttä vastaan voi toteuttaa pait-
si tahallisen henkirikoksen myös usean muun 
yksilöön kohdistuvan rikoksen tunnusmerkis-
tön. Sellaisia ovat esimerkiksi pahoinpitely, 
vapauteen kohdistuvat rikokset ja seksuaali-
rikokset. Yleisenä lähtökohtana on soveltaa 
ensisijaisesti ihmisyyttä vastaan tehtyä rikos-
ta koskevaa säännöstä. 

Rikos ihmisyyttä vastaan on rangaistava 
tahallisena. Tahallisuuteen kuuluu tietoisuus 
siitä, että tekijä toimii osana siviiliväestöön 
kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä 
hyökkäystä. Rikoksentekijän ei kuitenkaan 
tarvitse olla selvillä laajamittaisen tai järjes-
telmällisen toiminnan tai suunnitelmien yksi-
tyiskohdista. 

Ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset ovat 
lähtökohtaisesti sangen vakavia rikoksia. Sen 
vuoksi rangaistusasteikoksi ehdotetaan van-
keutta vähintään yhdeksi vuodeksi tai elin-
kaudeksi. Vakavimmissa tapauksissa ehdote-
taan siis mahdollisuutta tuomita elinkautiseen 
vankeuteen. Perusteena on se, että rikos ih-
misyyttä vastaan voi sisältää vakavan rikok-
sen yksilöä vastaan, esimerkiksi murhan tun-
nusmerkistön toteuttavan teon, vaikka tekoa 
ei voitaisi pitää törkeänä rikoksena ihmisyyt-
tä vastaan. Ankaraa rangaistusta voidaan pe-
rustellusti käyttää etenkin silloin, kun tekoon 
on syyllistynyt johtavassa tai muutoin vas-
tuullisessa asemassa oleva henkilö. 

2 momentti. Yritys olisi rangaistava kuten 
nykyisessä ihmisoikeuksien loukkaamisessa 
poikkeuksellisissa oloissa. Kansainvälisen ri-
kostuomioistuimen perussäännön 25 artiklan 
3 kohdan alakohta f edellyttää ihmisyyttä 
vastaan tehdyn rikoksen yrityksen säätämistä 
rangaistavaksi. Toisaalta perussääntö sallii 
sen, että yrityksestä ei rangaista rikoslain 
5 luvun 2 §:n tarkoittaman yrityksestä luo-
pumisen ja tehokkaan katumisen perusteella. 
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4 §. Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan. Ny-
kyisin voimassa olevassa rikoslain 11 luvun 
5 §:ssä on säännös törkeästä ihmisoikeuksien 
loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. 
Pykälän 1 momentti kuuluu seuraavasti: 

Jos ihmisoikeuksien loukkaamisessa poik-
keuksellisissa oloissa  

1) saatetaan useita ihmisiä hengenvaaraan 
tai  

2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai jul-
malla tavalla 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poik-
keuksellisissa oloissa vankeuteen vähintään 
kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. 

1 momentti. Ehdotetun 11 luvun 4 §:n 
1 momentti kuuluu seuraavasti: 

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan 
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmi-

siä, 
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla 

tai nöyryyttävällä tavalla tai 
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-

sesti tai järjestelmällisesti 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-

len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeu-
teen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai 
elinkaudeksi. 

Jotta kyseessä voisi olla törkeä rikos ihmi-
syyttä vastaan, 3 §:n perustunnusmerkistön 
tulee toteutua. Ehdotettu 4 §:n rikos tehdään 
siten osana siviiliväestöön kohdistunutta laa-
jamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä. 
Sotavoimiin kuuluneisiin haavoittuneisiin, 
sairaisiin ja haaksirikkoutuneisiin sekä sota-
vankeihin kohdistuvat rikolliset teot arvostel-
taisiin sotarikosta koskevan 5 §:n ja törkeää 
sotarikosta koskevan 6 §:n mukaan. 

Pykälän 1 momentissa olevan esimerkki-
luettelon 1 kohta ehdotetaan muotoiltavaksi 
toisin kuin voimassa olevan rikoslain 11 lu-
vun 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa on säädet-
ty. Ehdotetun 3 §:n tarkoittama rikos ihmi-
syyttä vastaan jo perusmuodossaan saattaa 
yleensä useita ihmisiä hengenvaaraan. Sen 
vuoksi esimerkki tulee muotoilla niin, että se 
viittaa vakavuusasteeltaan törkeämpiin tapa-
uksiin. Rikos ihmisyyttä vastaan on ehdotuk-
sen mukaan törkeä, jos rikos kohdistuu suu-
reen joukkoon ihmisiä. Ei ole mahdollista 

sanoa, miten moneen ihmiseen lukumääräi-
sesti rikoksen tulisi kohdistua. Kyse on siitä, 
että näissä tapauksissa voidaan puhua rikok-
sesta joukkoilmiönä eikä vain yksittäistapa-
uksina. Koska rikos ihmisyyttä vastaan voi 
toteutua eri tyyppisillä teoilla, ehdotetulle 
törkeyskriteerille tulee antaa merkitystä lä-
hinnä silloin, kun kohteena olevan ihmisjou-
kon määrä selvästi ylittää sen, mitä on pidet-
tävä kyseessä olevalle teolle tyypillisenä. Si-
ten esimerkiksi karkottamisen ja pakkosiirron 
kohteena olevan ihmisjoukon on oltava suu-
rempi kuin kiduttamisessa tai raiskaamisessa, 
jotta 1 kohdan kriteeri täyttyisi. 

Rikoksissa ihmisyyttä vastaan tyypillisesti 
tekijöitä on paljon tai ainakin useita ja myös 
uhreina on suuri joukko ihmisiä. Tällöin ei 
vielä sinänsä ole kyse törkeästä rikoksesta 
ihmisyyttä vastaan. Ehdotuksen 1 kohdassa 
tarkoitetaan yksilöinä niitä tekijöitä, joiden 
rikosoikeudellinen vastuu ulottuu suureen 
joukkoon ihmisiä rikoksen uhreina, toisin sa-
noen joukon johtajia tai muuten määräävässä 
tai hallitsevassa asemassa olevia tekijöitä. Ne 
tekijäjoukon jäsenet, joiden vastuu rajoittuu 
yksittäistapauksiin, eivät syyllisty törkeään 
rikokseen ihmisyyttä vastaan. 

Toisena esimerkkinä on rikoksen tekemi-
nen erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttä-
vällä tavalla. Mitä tarkoitetaan erityisen 
raa’alla tai julmalla tekotavalla, voidaan ha-
kea johtoa esimerkiksi murhaa ja törkeää pa-
hoinpitelyä sekä törkeää raiskausta koskevas-
ta säännöksestä ja oikeuskäytännöstä. Tör-
keänä pidetään rikosta ihmisyyttä vastaan, 
kun se on tehty erityisen nöyryyttävällä ta-
valla. Siihen voidaan etsiä tulkinta-apua tör-
keää raiskausta koskevasta säännöksestä ja 
oikeuskäytännöstä. Tyypillinen esimerkki 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan voisi 
olla joukkoraiskaus, jota loukattuun siviilivä-
estöön kuuluvia pakotetaan katsomaan. 

Kolmanneksi esimerkiksi ehdotetaan ri-
koksen tekemistä erityisen suunnitelmallises-
ti tai järjestelmällisesti. Tämä peruste täyden-
tää 1 kohtaa siinä, että siinä korostuu teon 
kohteen lukumäärän sijasta teon erityisestä 
suunnitelmallisuudesta ja järjestelmällisyy-
destä ilmenevä tekijän syyllisyys. Kriteeri 
voi siten tulla sovellettavaksi silloinkin, kun 
teon kohteena ei ole poikkeuksellisen suuri 
väkijoukko. Myös tämä kriteeri toteutuu tyy-
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pillisesti joukon johtajien tai muutoin vas-
tuullisessa asemassa olevien toimenpiteiden 
yhteydessä. 

Esimerkkiluettelo on tyhjentävä. Suomessa 
omaksuttua periaatelinjaa noudattaen kvalifi-
oidun säännöksen soveltaminen edellyttää 
kaikissa tapauksissa lisäksi sitä, että rikos on 
myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. 
Kokonaisarvosteluun vaikuttaa muun muassa 
se, kuinka laajan hyökkäyksen osana rikolli-
set teot tehdään ja kuinka suuri osuus tekijäl-
lä on tässä kokonaisuudessa. Kokonaisarvos-
teluun vaikuttaa myös se, miten vakavia yk-
silöön kohdistuvia loukkauksia sisältyy ri-
kokseen ihmisyyttä vastaan. 

Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan on vaka-
vimmissa tapauksissa rinnastettavissa jouk-
kotuhontaan. Törkeää rikosta ihmisyyttä vas-
taan voidaan perustellusti pitää vakavampana 
rikoksena kuin joukkotuhonnan tunnusmer-
kistön täyttäviä vähemmän vakavia tekoja. 
Sen vuoksi rangaistusasteikoksi törkeässä ri-
koksessa ihmisyyttä vastaan ehdotetaan van-
keutta vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai 
elinkaudeksi. 

2 mom. Ehdotetun 2 momentin mukaan yri-
tys olisi rangaistava kuten nykyisin törkeässä 
ihmisoikeuksien loukkaamisessa poikkeuk-
sellisissa oloissa. Se, mitä edellä sanottiin 
ihmisyyttä vastaan tehdyn rikoksen yrityk-
sestä, koskee myös törkeän ihmisyyttä vas-
taan tehdyn rikoksen yritystä.  

5 §. Sotarikos. Voimassa olevassa rikoslain 
11 luvun 1 §:ssä on säännös sodankäyntiri-
koksesta. Sen 1 momentti kuuluu seuraavasti: 

Joka sotatoimessa 
1) käyttää kiellettyä sodankäyntitapaa tai 

taisteluvälinettä,  
2) väärinkäyttää haavoittuneita tai sairaita 

suojaavaa kansainvälistä tunnusmerkkiä 
taikka 

3) muulla tavoin rikkoo Suomea velvoitta-
van sodankäyntiä koskevan kansainvälisen 
sopimuksen määräyksiä tai yleisesti tunnus-
tettuja ja vakiintuneita kansainvälisen oikeu-
den mukaisia sodan lakeja tai tapoja 

on tuomittava sodankäyntirikoksesta van-
keuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja 
enintään kuudeksi vuodeksi. 

Rikoslain 11 luvun 2 §:ssä on säännös tör-
keästä ja 3 §:ssä lievästä sodankäyntirikok-
sesta. Sodankäyntirikoksen ja törkeän sodan-

käyntirikoksen yritys on säädetty rangaista-
vaksi. 

Säännösten kansainvälisoikeudellisena 
taustana ovat muun muassa Haagissa vuonna 
1907 tehdyt sopimukset, erityisesti maasodan 
lakeja ja tapoja koskevat ja vastaavat meriso-
taa koskevat sopimukset ja Geneven yleisso-
pimukset vuodelta 1949. 

Tarpeeseen uudistaa säännös kokonaisuu-
dessaan on erilaisia syitä. Ensinnäkin sään-
nös on hyvin yleisluonteinen eikä siitä ilman 
tutustumista kansainvälisen rikosoikeuden 
normeihin voi päätellä, millainen toiminta on 
rangaistavaa säännöksen mukaan. Toiseksi, 
säännöksen soveltamisala rajoittuu sotatoi-
missa tehtyihin rikoksiin. Se ei koske sodan 
aikana muualla kuin sotatoimessa tehtyjä ri-
koksia. Se ei myöskään koske kansainvälisis-
sä aseellisissa selkkauksissa eikä valtionsi-
säisissä aseellisissa selkkauksissa tehtyjä ri-
koksia, ellei selkkaus ole edennyt sotatoimi-
en asteelle. Nämä rajoitukset ehdotetaan 
poistettavaksi. Ehdotus menee Rooman pe-
russääntöä pitemmälle siinä, että ehdotetut 
kriminalisoinnit koskisivat koko laajuudes-
saan myös valtionsisäisiä aseellisia selkkauk-
sia. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Roo-
man perussäännön 8 artiklassa on hyvin laaja 
ja yksityiskohtainen luettelo sotarikosten te-
kotavoista. Artiklan kirjoitustapa on toisen-
lainen kuin Suomessa tavanomainen rikos-
lain säännösten kirjoitustapa. Ehdotetun 5 §:n 
1 momentin yksityiskohtaisessa tekoluette-
lossa on pyritty nykyistä tarkemmin määritte-
lemään ne vakavat teot, jotka mainitaan 
Rooman perussäännön 8 artiklassa. Perus-
säännön 8 artiklaa on selvitetty laajasti pe-
russäännön hyväksymistä koskevassa halli-
tuksen esityksessä. Kansainvälisen rikostuo-
mioistuimen Rooman perussäännön rikosten 
määritelmien tulkintaohjeet on syytä ottaa 
huomioon myös sovellettaessa ehdotettua so-
tarikosta koskevaa säännöstä Suomen rikos-
laissa. 

Rooman perussäännön 8 artiklan mukaan 
kansainvälisen rikostuomioistuimen toimi-
valta käsittää sotarikokset ainakin silloin, kun 
ne on tehty osana suunnitelmaa tai politiik-
kaa tai osana sellaisten rikosten laajamittaista 
tekemistä. Ehdotuksessa ei ole sotarikoksen 
soveltamiselle asetettu tällaista edellytystä. 



 HE 55/2007 vp  
  

 

27

Sen sijaan törkeä sotarikos ei voisi ehdotuk-
sen mukaan toteutua, jollei sotarikosta tehtäi-
si osana mainitunlaisia olosuhteita. 

Ehdotetussa 2 momentissa on kuitenkin ha-
luttu säilyttää nykyisen sodankäyntirikoksen 
laaja soveltamisala ulottamalla sotarikos 
koskemaan kaikkia Suomea velvoittavien so-
taa, aseellista selkkausta tai miehitystä kos-
kevien kansainvälisen sopimusten määräys-
ten rikkomisia samoin kuin kansainvälisen 
oikeuden mukaisten sodan lakien ja tapojen 
loukkauksia. Ehdotus menee siten näiltä osin 
Rooman perussääntöä pitemmälle ja rangais-
tavuus ulottuu kansainvälisten sopimusten 
myötä myös osin pitemmälle kuin kansainvä-
lisen oikeuden määrittelemä sotarikos. 

1mom. Ehdotetun 11 luvun 5 §:n johtolau-
seessa määritellään säännöksen sovelta-
misalaksi sota, muu kansainvälinen tai valti-
onsisäinen aseellinen selkkaus ja miehitys. 
Sodan mainitseminen erikseen olisi tarpee-
tonta, koska sodissa on kysymys aseellisista 
selkkauksista. Luontevaa se on kuitenkin sik-
si, että rikoksen nimi on sotarikos. Valtionsi-
säisillä aseellisilla selkkauksilla tarkoitetaan 
valtioiden viranomaisten ja järjestäytyneiden 
aseellisten ryhmien tai tällaisten ryhmien vä-
lisiä aseellisia yhteenottoja, mutta ei valtion-
sisäisiä levottomuuksia, kuten mellakoita, 
erillisiä ja satunnaisia väkivaltaisuuksia tai 
muita vastaavia tilanteita. Sodalla, kansain-
välisellä aseellisella selkkauksella ja miehi-
tyksellä tarkoitetaan niiden kansainvälisessä 
oikeudessa yleisesti hyväksyttyjä määritel-
miä. 

Teolla tulee olla yhteys teon aikaisiin olo-
suhteisiin. Se, että teko on tehty sodan, muun 
aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana 
ja sen alueella, ei riitä pitämään tekoa sotari-
koksena. 

Johtolauseessa on lisäksi maininta siitä, et-
tä sotarikoksissa rikotaan Geneven yleisso-
pimuksia ja niiden lisäpöytäkirjoja tai muita 
sotaa, aseellisia selkkauksia tai miehitystä 
koskevia kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja 
tapoja. 

Rooman perussäännössä mainitaan erik-
seen vain Geneven yleissopimukset. Niiden 
kaksi lisäpöytäkirjaa vuodelta 1977 Suomea-
kin sitovina kansainvälisinä sopimuksina 
ovat kuitenkin Geneven sopimusten rinnalla 
niin merkittäviä kansainvälisen humanitaari-

sen oikeuden perussopimuksia, että ne halu-
taan mainita nimenomaisesti. Tosin monet li-
säpöytäkirjojen velvoitteista ovat myös kan-
sainvälistä tapaoikeutta, jonka rikkominen 
tulee rangaistavaksi lähinnä 2 momentin no-
jalla. 

Ehdotettuun 1 momenttiin on pyritty ko-
koamaan Rooman perussäännössä sotarikok-
sina mainitut keskeiset ja vakavat kansainvä-
listä oikeutta loukkaavat rikokset, joihin 
myös universaaliperiaatteen on katsottava 
riidattomasti ulottuvan. Tällaisia rikoksia si-
sältyy kuitenkin Geneven yleissopimusten li-
säksi myös niiden I lisäpöytäkirjaan, jonka 
määrittelemät vakavat rikokset on eräiltä osin 
otettu nimenomaisesti huomioon ehdotetun 
pykälän kohdissa 5, 10 ja 11. Vakavien ri-
kosten ala on 13 ja 14 kohdissa ulotettu kos-
kemaan kaikkea kansainvälisessä oikeudessa 
kiellettyjen aseiden, taisteluvälineiden ja so-
dankäyntimenetelmien käyttöä. Muilta osin 
vakavat rikokset tulevat ehdotetun sotarikok-
sen piiriin viime kädessä 2 momentin nojalla. 

1 kohta. Ehdotetun 11 luvun 5 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa määritellään erilaisia 
johtolauseessa tarkoitetuissa kansainvälisissä 
sopimuksissa suojeltuihin henkilöihin koh-
distuvia sotarikoksen muotoja. Kiellettyä on 
siis sellainen väkivalta, joka ei kuulu sota-
toimiin vihollisen sotavoimia vastaan. Vihol-
lisen sotajoukkoon kuuluvan surmaaminen 
tai haavoittaminen voi kuitenkin olla sotari-
kos, jos hän on taistelukyvytön tai sotavanki 
tai, jos teossa käytetään kiellettyjä sodan-
käyntimenetelmiä tai –välineitä tai petollisia 
keinoja. Momentin 1 kohdassa kielletään yh-
den tai useamman ihmisen surmaaminen, ki-
dutus, haavoittaminen, silpominen, biologi-
set, lääketieteelliset ja tieteelliset kokeet ja 
muu suuren kärsimyksen tai vaikean vam-
man aiheuttaminen ja vakava terveyden va-
hingoittaminen. Kidutus on voimakkaan fyy-
sisen tai henkisen tuskan tai kärsimyksen ai-
heuttamista esimerkiksi tietojen tai tunnus-
tuksen saamiseksi, rangaistukseksi, pelotte-
lemiseksi tai pakottamiseksi johonkin taikka 
syrjivin perustein. Suomen rikoslaissa kidu-
tus toteuttaa lähinnä pahoinpitelyrikosten tai 
pakottamisen ja virka-aseman väärinkäyttä-
misen tunnusmerkistön. Biologisilla kokeilla 
tarkoitetaan kokeita, jotka vaarantavat vaka-
vasti henkilöiden fyysisen tai henkisen ter-
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veyden tai koskemattomuuden. Silpomisen 
tai kokeiden tarkoitus ei ole hoidollinen eikä 
niitä voida perustella lääketieteellisesti eikä 
niitä ole tehty kohteiksi joutuneiden henki-
löiden etujen mukaisesti. 

2 kohta. Momentin 2 kohdassa sotarikok-
seksi määritellään raiskaus ja muut törkeän 
seksuaalisen väkivallan muodot. Sellaisia 
ovat raiskauksen ohella seksuaalinen orjuus, 
pakkoprostituutio, pakkoraskaus, pakkosteri-
lisaatio ja muut vastaavat törkeän seksuaali-
sen väkivallan muodot mukaan lukien lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö. Vastaava teko 
osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamit-
taista tai järjestäytynyttä hyökkäystä on rikos 
ihmisyyttä vastaan ehdotetun 3 §:n mukaises-
ti. Tekomuotoja on lähemmin kuvattu Roo-
man perussäännön tulkintaohjeiden mukai-
sesti ihmisyyttä vastaan tehdyn rikoksen 
4 kohdan perusteluissa. 

3 kohta. Momentin 3 kohta koskee omai-
suuden tuhoamista, takavarikoimista tai anas-
tamista mielivaltaisesti ja ilman sotilaallista 
tarvetta. Kiellettyä on esimerkiksi asuintalo-
jen tuhoaminen sotatoimien ulkopuolella tai 
arvo-omaisuuden anastaminen sotilaiden hal-
lintaan joutuneista asunnoista. Ollakseen so-
tarikos omaisuuteen kohdistuvien tekojen tu-
lee olla luonteeltaan laajamittaisia ja mieli-
valtaisia. 

4 kohta. Kaupunkien ja muiden vastaavien 
paikkojen ryöstäminen määritellään niin 
ikään sotarikokseksi. Ryöstämisellä tarkoite-
taan lähinnä niissä olevan omaisuuden anas-
tamista. Ryöstön tunnusmerkistön ei siis tar-
vitse välttämättä toteutua. 

5 kohta. Ehdotetussa 5 kohdassa kielletään 
alle 18-vuotiaiden lasten ottaminen tai vär-
vääminen sotilaiksi. Perussäännön 8 artiklas-
sa on mainittu alle 15-vuotiaiden lasten otta-
minen tai värvääminen kansallisiin asevoi-
miin tai ryhmiin, jotka käyttävät heitä osallis-
tumaan aktiivisesti vihollisuuksiin. Ikärajaksi 
ehdotetaan tässä kuitenkin 18 vuotta. Tämä 
olisi perusteltua Suomea sitovien lapsen oi-
keuksien sopimuksen (SopS 59—60/1991) 
sekä erityisesti sen lasten osallistumista 
aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen li-
säpöytäkirjan (SopS 30—31/2002) määräys-
ten vuoksi. Ehdotettu 5 kohta ei edellytä, että 
lasta käytetään vihollisuuksiin aktiivisesti. 
Muunlainenkin käyttö vihollisuuksiin olisi 

rangaistavaa sotarikoksena Suomen lain mu-
kaan. Rooman perussäännön tulkintaohjeiden 
mukaan edellytyksenä on, että rikoksentekijä 
tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää sotilaaksi 
otetun olevan alle 15 vuotias. Syyksiluetta-
vuusohjetta voidaan vastaavasti soveltaa alle 
18 vuotiaisiin sotilaisiin. 

6 kohta. Momentin 6 kohta määrittelee so-
tarikokseksi sotavangin tai muun suojelun 
alaisen henkilön pakottamisen toimimaan 
omaa maataan vastaan. Ihmisillä on omaa 
maataan kohtaan uskollisuusvelvollisuuksia, 
joiden rikkominen voidaan rangaista maan-
petosrikoksena.   

7 kohta. Momentin 7 kohdassa sotarikok-
seksi määritellään heihin kohdistuva oikeus-
turvan epääminen. Sotavangeilla ja muilla 
suojelluilla henkilöillä on rikoksia tehtyään-
kin oikeus lailliseen ja oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja muuhun oikeusturvaan. 

8 kohta. Sotarikoksena rangaistavaa on 
aloittaa sellainen hyökkäys, jonka aiheutta-
mat ihmishenkien menetykset ja muut seura-
ukset ovat selvästi liiallisia verrattuna odotet-
tavissa olevaan todelliseen ja välittömään so-
tilaalliseen hyötyyn. 

9 kohta. Momentin 9 kohdassa sotarikok-
seksi määritellään eräitä kansainvälisessä oi-
keudessa kiellettyjä sotatoimia. Sellaisia ovat 
hyökkäystoimet siviiliväestöä vastaan tai vi-
hollisuuksien ulkopuolella olevia siviilihen-
kilöitä vastaan. Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirjan (SopS 1/1956) mukaisissa avus-
tus- tai rauhanturvaamistehtävissä olevat 
henkilöt ja heidän käytössään olevat raken-
nelmat, materiaali, yksiköt ja ajoneuvot ovat 
suojeltuja hyökkäystekoja vastaan. 

10 kohta. Kiellettyä on hyökkäys puolus-
tamattomiin siviilikohteisiin ja niiden pom-
mittaminen. Tällaisia kohteita ovat Rooman 
perussäännön tulkintaohjeiden mukaan lä-
hinnä kaupungit, kylät, asumukset ja raken-
nukset, jotka eivät ole sotilaskohteita. Us-
konnonharjoitukseen, tieteeseen, taiteeseen, 
sairaanhoitoon tai hyväntekeväisyyteen tar-
koitettuihin kohteisiin hyökkääminen on ran-
gaistavaa sotarikoksena, samoin historiallis-
ten muistomerkkien tuhoaminen. Säännös 
suojaa myös Geneven yleissopimuksissa ja 
niiden I lisäpöytäkirjassa vuodelta 1977 tar-
koitettuja tunnusmerkkejä käyttäviä henkilöi-
tä hyökkäyksiltä. Lisäpöytäkirjan mainitse-



 HE 55/2007 vp  
  

 

29

minen merkitsee laajennusta Rooman perus-
säännöstä, sillä lisäpöytäkirjassa tunnus-
merkkien suojelu ulotetaan lääkintäkohteiden 
suojelutunnusten lisäksi muun muassa neu-
vottelulippuun ja kulttuuriomaisuuden suoje-
lutunnukseen. 

11 kohta. Momentin 11 kohdassa sotari-
kokseksi määritellään erilaisten tunnusten 
väärinkäyttö. Sellaisia ovat valkoinen lippu, 
vihollisen ja Yhdistyneiden kansakuntien lip-
pu, sotilasmerkit, sotilaspuvut sekä Geneven 
yleissopimuksissa ja niiden I lisäpöytäkirjas-
sa tarkoitetut tunnusmerkit. Valkoisen lipun 
väärinkäyttöä on sen harhauttava näyttämi-
nen ilman aikomusta neuvotella. Myös mui-
den tunnusten väärinkäytössä on kysymys 
harhauttamisesta. Rooman perussäännön 
mukaan rangaistavuus edellyttää, että teosta 
seuraa jonkun kuolema tai vakava vamma tai 
sairaus. Rangaistavuuden edellytystä ehdote-
taan kuitenkin lievennettäväksi siten, että 
tunnusmerkkien väärinkäyttö tulisi rangais-
tavaksi myös, jos se johtaa vihollisen vangit-
semiseen. Soveltamisalan laajennus on tar-
peen, sillä esimerkiksi punaisen ristin väärin-
käyttöä, jos siitä seuraa vihollisen vangitse-
minen, pidetään vakavana sotarikoksena Ge-
neven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan pe-
rusteella. 

12 kohta. Momentin 12 kohdassa sotari-
kokseksi määritellään laittomat vapaudenriis-
tot ja väestön pakkosiirrot ja karkotukset. 
Siirrot tai karkotukset kohdistuvat tulkintaoh-
jeiden mukaan yhteen tai useampaan ihmi-
seen. Tällaiset teot ovat Suomessa perustus-
lain 9 §:n vastaisia ja toteuttaisivat yleensä 
myös jonkin rikoslain 25 luvussa tarkoitetun 
vapauteen kohdistuvan rikoksen tunnusmer-
kit. Teot ovat kiellettyjä myös kansalaisoike-
uksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleis-
sopimuksen (SopS 8/1976) 12 artiklan ja Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen (SopS 18—
19/1990 ja 63/1999) 2—4 artiklan mukaan. 
Rangaistavaa sotarikoksena on myös miehi-
tysvallan omien väestönosien siirtäminen 
miehitysalueelle. 

13 kohta. Momentin 13 kohdassa määritel-
lään sotarikokseksi erilaiset kansainvälisessä 
oikeudessa kielletyt sodankäynnin tavat, ku-
ten panttivankien ottaminen, armon epäämi-
nen, sotilaskohteiden suojeleminen käyttäen 
hyväksi siviilihenkilöitä tai muita suojelun 

alaisia ja ravinnon tai muiden henkiin jäämi-
seksi välttämättömien tarvikkeiden tai hätä-
avun epääminen. 

14 kohta. Momentin 14 kohdassa sotari-
kokseksi määritellään kiellettyjen aseiden tai 
taisteluvälineiden käyttäminen. Sellaisia asei-
ta ja taisteluvälineitä ovat mm. myrkyt ja 
myrkkyaseet, tukehduttavat tai myrkylliset 
kaasut ja muut vastaavat aineet, ihmisen 
ruumiissa helposti laajentuvat tai litistyvät 
luodit ja muut liiallisia vammoja tai tarpee-
tonta kärsimystä aiheuttavat aseet, ammukset 
ja tarvikkeet, kemialliset ja biologiset aseet ja 
taisteluvälineet. Kemiallisten aseiden käyt-
täminen muissa kuin sotarikossäännöksen 
tarkoittamissa oloissa on rangaistavaa 8 §:n 
ja biologisten aseiden käyttäminen 9 §:n mu-
kaan. 

2 momentti. Pykälän 2 momentissa ehdote-
taan pykälän soveltamisala varsin laajaksi. 
Momentissa viitataan muihin mahdollisiin 
sotarikoksen muotoihin, jotka on määritelty 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännön 8 artiklassa tai muussa Suomea vel-
voittavassa sotaa, aseellista selkkausta tai 
miehitystä koskevassa kansainvälisessä so-
pimuksessa tai yleisesti tunnustetuissa ja va-
kiintuneissa kansainvälisen oikeuden mukai-
sissa sodan laeissa ja tavoissa. 

Tärkeimmistä Suomea velvoittavista kan-
sainvälisistä sopimuksista voidaan edellä jo 
todettujen lisäksi mainita tukehduttavien, 
myrkyllisten tai muiden samankaltaisten kaa-
sujen sekä bakteriologisten keinojen käytön 
kieltoa sodassa koskeva pöytäkirja vuodelta 
1925 (SopS 23/1929), yleissopimus ympäris-
tön muuttamismenetelmien sotilaallisen tai 
vihamielisen käytön kieltämisestä (SopS 
60/1978), yleissopimus vuodelta 1980 tietty-
jen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön 
kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan 
katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia 
vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpi-
mähkäisiä (SopS 64/1983), Haagissa vuonna 
1954 tehty yleissopimus kulttuuriomaisuuden 
suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattu-
essa (SopS 92—93/1994) ja siihen vuonna 
1999 hyväksytty II pöytäkirja (SopS 
152/2004) ja kemiallisten aseiden kehittämi-
sen, tuotannon ja varastoinnin ja käytön kiel-
tämistä sekä niiden hävittämistä koskeva 
yleissopimus (SopS 19/1997). 
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Vaikka ehdotetut 1 momentin säännökset 
sotarikoksesta ovat tarkoitetut olemaan var-
sin kattavia ja yksityiskohtaisia, momentissa 
ei silti ole tyhjentävää luetteloa niistä teoista, 
joita kansainvälinen oikeus pitää sotarikok-
sena. Avoin lauseke on sen vuoksi tarpeelli-
nen. Ehdotuksessa nimenomaisesti mainit-
sematta jääviä sotarikoksen muotoja kan-
sainvälisessä oikeudessa ovat esimerkiksi 
taistelukyvyttömän henkilön surmaaminen 
tai haavoittaminen, petollinen surmaaminen 
tai haavoittaminen, sotavangiksi ottaminen 
petollisin keinoin, vihollisen omaisuuden tu-
hoaminen tai haltuunotto ilman sotilaallista 
välttämättömyyttä, kunniaa loukkaavat sota-
rikoksen muodot kuten epäinhimillinen tai 
halventava kohtelu sekä rangaistus ja teloitus 
ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä. Jos 
tekoa on kokonaisuudessaan pidettävä vähäi-
senä, tulee lievä sotarikos sovellettavaksi. 

3 momentti. Sotarikoksen yritys on rangais-
tava. Sen kriminalisoimiseen velvoittaa 
Rooman perussäännön 25 artiklan 3 kohdan 
f alakohta. Yrityksestä luopuminen ja teho-
kas katuminen poistavat rangaistusvastuun 
rikoslain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Sotarikos toteuttaa yleensä myös jonkin 
yksilöön kohdistuvan rikoksen tunnusmerkis-
tön. Silloin sovelletaan ensisijaisesti sotari-
kosta koskevaa säännöstä. Muina yksilöön 
kohdistuvina rikoksina, jotka voivat toteutua 
sotarikoksen yhteydessä, voidaan mainita 
pahoinpitelyrikokset, anastusrikokset, vahin-
gontekorikokset, vapauteen kohdistuvat ri-
kokset ja seksuaalirikokset sekä yhteisöön 
kohdistuvina rikoksina ympäristörikokset. 

Myös sotarikos on ensisijaisesti rikos kan-
sainvälistä oikeutta vastaan ja toissijaisesti 
rikos yksilöitä vastaan. Rangaistavuudeltaan 
sotarikos on yhtä vakava kuin rikos ihmisyyt-
tä vastaan. Sen vuoksi ehdotetaan, että sota-
rikoksen rangaistusasteikko olisi sama kuin 
rikoksessa ihmisyyttä vastaan eli vankeutta 
vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

6 §. Törkeä sotarikos. Nykyisin voimassa 
olevassa rikoslain 11 luvun 2 §:ssä on sään-
nökset törkeästä sodankäyntirikoksesta. Py-
kälän 1 momentti kuuluu seuraavasti: 

Jos sodankäyntirikoksessa 
1) saatetaan useita ihmisiä hengenvaaraan,  
2) aiheutetaan erittäin suurta ja laaja-alaista 

taloudellista vahinkoa, 

3) rikos tehdään erityisen raa’alla tai jul-
malla tavalla 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä sodankäyntirikoksesta vankeuteen vä-
hintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista 
vuodeksi. 

1 momentti. Nyt ehdotettu 11 luvun 6 §:n 
1 momentti kuuluu seuraavasti: 

Jos sotarikos tehdään osana suunnitelmaa 
tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia so-
tarikoksia ja 

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmi-
siä, 

2) rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja 
laaja-alaista vahinkoa,  

3) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla 
tai nöyryyttävällä tavalla tai 

4) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-
sesti tai järjestelmällisesti 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä sotarikoksesta vankeuteen vähintään 
kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Jotta kyseessä voisi olla törkeä sotarikos, 
5 §:n perustunnusmerkistön tulee toteutua. 
Ehdotettu 6 § koskee siis sodan, muun kan-
sainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen 
selkkauksen tai miehityksen yhteydessä ta-
pahtuvia niitä koskevia kansainvälisen oi-
keuden sääntöjen ja tapojen rikkomisia. Si-
viiliväestöön kohdistuneissa laajamittaisissa 
tai järjestelmällisissä hyökkäyksissä tehtyjä 
tekoja arvosteltaisiin rikosta ihmisyyttä vas-
taan koskevan 3 §:n ja sen törkeää tekomuo-
toa koskevan 4 §:n mukaan. 

Koska sotarikos jo sinällään on vakava 
kansainvälinen rikos, sen törkeät tekomuodot 
tulisi rajoittaa vain sellaisiin tekoihin, joissa 
Kansainvälisellä rikostuomioistuimella rii-
dattomasti on toimivalta Rooman perussään-
nön 8 artiklan mukaan. Tämän vuoksi ehdo-
tetaan, että sotarikos voisi olla törkeä vain 
sillä edellytyksellä, että se tehdään osana 
suunnitelmaa tai politiikkaa tai osana sotari-
kosten laajamittaista tekemistä. 

Esimerkkiluettelon 1 kohtaa ehdotetaan 
muotoiltavaksi toisin kuin voimassa olevan 
rikoslain 11 luvun 2 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa on säädetty. Ehdotetun 5 §:n tarkoitta-
ma sotarikos jo perusmuodossaan saattaa 
yleensä useita ihmisiä hengenvaaraan. Siksi 
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esimerkki on syytä muotoilla niin, että se 
viittaa vakavuusasteeltaan törkeimpiin tapa-
uksiin. Sotarikos olisi ehdotuksen mukaan 
törkeä, jos rikos kohdistuu suureen joukkoon 
ihmisiä. Ei ole mahdollista sanoa, miten mo-
neen ihmiseen lukumääräisesti rikoksen tulisi 
kohdistua. Rikoksesta voidaan puhua jouk-
koilmiönä eikä vain yksittäistapauksina. 

Sotarikoksissa tyypillisesti tekijöitä on pal-
jon tai ainakin useita ja myös uhreja on tyy-
pillisesti paljon. Tällöin ei vielä sinänsä ole 
kyse törkeästä sotarikoksesta. Ehdotuksen 
1 kohdalla tarkoitetaan niitä tekijöitä yksilöi-
nä, joiden rikosoikeudellinen vastuu ulottuu 
suureen joukkoon ihmisiä rikoksen uhreina, 
toisin sanoen joukon johtajia tai muuten mää-
räävässä tai hallitsevassa asemassa olevia te-
kijöitä. Ne tekijäjoukon jäsenet, joiden vas-
tuu rajoittuu yksittäistapauksiin, eivät syyllis-
ty törkeään sotarikokseen. 

Toisena esimerkkinä on se, että rikoksessa 
aiheutetaan erittäin suurta ja laajamittaista 
vahinkoa. Toisin kuin voimassa olevassa ri-
koslain 11 luvun 2 §:ssä vahinko voi olla 
muutakin kuin taloudellista. Sotarikos voi ai-
heuttaa esimerkiksi korjaamattomia vahinko-
ja kulttuurille, historiallisille arvoille, tieteel-
le, taiteelle, siviililiikenteelle tai ympäristöl-
le. 

Kolmantena esimerkkinä on rikoksen te-
keminen erityisen raa’alla, julmalla tai nöy-
ryyttävällä tavalla. Määritelmälle voidaan 
hakea johtoa esimerkiksi murhaa, törkeää 
pahoinpitelyä ja törkeää raiskausta koskevis-
ta säännöksistä ja niitä koskevasta oikeus-
käytännöstä. 

Neljänneksi sotarikos voi olla törkeä, jos se 
tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai jär-
jestelmällisesti. Tämä peruste täydentää mui-
ta kohtia siinä, että siinä korostuu teon erityi-
sestä suunnitelmallisuudesta ja järjestelmälli-
syydestä ilmenevä tekijän syyllisyys. Peruste 
voi siten tulla sovellettavaksi silloinkin, kun 
teon kohteena ei ole poikkeuksellisen suuri 
väkijoukko tai kun sillä ei aiheuteta  erityisen 
suurta vahinkoa. Myös tämä kriteeri toteutuu 
tyypillisesti joukon johtajien tai muutoin vas-
tuullisessa asemassa olevien toimenpiteiden 
yhteydessä. 

Esimerkkiluettelo on tyhjentävä. Törkeää 
sotarikosta koskevan säännöksen soveltami-

nen edellyttää, että rikos on myös kokonai-
suutena arvostellen törkeä. 

Törkeä sotarikos on erityisesti vakavim-
missa tapauksissa rinnastettavissa joukkotu-
hontaan. Törkeää sotarikosta voidaan kuiten-
kin pitää vakavampana rikoksena kuin jouk-
kotuhonnan tunnusmerkistön toteuttavia lie-
vimpiä tekoja. Sen vuoksi rangaistukseksi 
ehdotetaan vankeutta vähintään kahdeksaksi 
vuodeksi tai elinkaudeksi. 

2 momentti. Törkeän sotarikoksen yritys 
olisi rangaistava. Se, mitä edellä sanottiin so-
tarikoksen yrityksestä, koskee myös törkeän 
sotarikoksen yritystä. 

7 §. Lievä sotarikos. Voimassa olevassa ri-
koslain 11 luvun 3 §:ssä on säännös lievästä 
sodankäyntirikoksesta. Sen mukaan jos so-
dankäyntirikos, huomioon ottaen aiheutettu 
seuraus tai muut rikokseen liittyvät seikat, on 
kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikok-
sentekijä on tuomittava lievästä sodankäynti-
rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. 

Uuteen 11 luvun 7 §:ään ehdotetaan sitä 
vastaavaa säännöstä lievästä sotarikoksesta. 

Lievää sotarikosta koskevan säännöksen 
merkitys on siinä, että sotarikoksena ei ole 
tarkoitus rangaista sotaa, aseellisia selkkauk-
sia ja miehitystä koskevien kansainvälisten 
sopimusten tai yleisesti tunnustettujen ja va-
kiintuneiden kansainvälisen oikeuden mu-
kaisten sodan lakien tai tapojen vähäistä rik-
komista. Kansainvälisissä yleissopimuksissa 
on myös miltei järjestysluonteisia velvoittei-
ta, joiden rikkominen ei aiheuta merkittäviä 
seurauksia. Tällainen on esimerkiksi neljän-
nen Geneven yleissopimuksen 87 artiklan 
säännös, jonka mukaan internoiduilta sivii-
leiltä ei kanttiinissa saa periä saippuasta tai 
tupakkatuotteista tavanomaista markkinahin-
taa korkeampaa hintaa. 

Arvioitaessa teon vähäisyyttä tulisi ottaa 
huomioon ennen kaikkea aiheutettu seuraus. 
Seurauksella tarkoitetaan vahingon lisäksi 
ruumiillista tai henkistä kärsimystä, kipua, 
vammaa tai vastaavia. Jos teolla on aiheutet-
tu kärsimystä, on sitä syytä pitää yleensä va-
kavampana kuin pelkästään vahinkoa aiheut-
tanutta tekoa. Millaista vahinkoa on pidettävä 
vähäisenä, on suhteuttava sodan, aseellisen 
selkkauksen tai miehityksen oloihin. 
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Rajanveto sotarikoksen ja lievän sotarikok-
sen välillä määräytyy viime kädessä koko-
naisarvostelun perusteella. Rajanvedossa ote-
taan huomioon muutkin seikat kuin aiheutet-
tu seuraus. 

Lievän sotarikoksen rangaistukseksi ehdo-
tetaan sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi 
vuodeksi. Tämä merkitsee kovennusta lie-
vään sodankäyntirikokseen verrattuna. Ran-
gaistusasteikko on suhteutettava sotarikoksen 
ja törkeän sotarikoksen rangaistusasteikkoi-
hin. Rangaistusasteikko olisi osittain pääl-
lekkäinen sotarikoksen rangaistusasteikon 
kanssa. 

8 §. Kemiallisen aseen kiellon rikkominen. 
Pariisissa tehtiin 13.1.1993 yleissopimus 

kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, 
varastoinnin ja käytön kieltämisestä sekä nii-
den hävittämisestä. Suomessa yleissopimus 
saatettiin voimaan vuonna 1995 annetulla 
lailla kemiallisten aseiden kehittämisen, tuo-
tannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä 
sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopi-
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä 
ja sen soveltamisesta (346/1997). 

Kemiallisen aseen kiellon rikkominen on 
siis kansainvälisen oikeuden vastainen teko. 

Vuonna 1997 rikoslain 11 lukuun lisättiin 
kemiallisen aseen kiellon rikkomista koskeva 
rangaistussäännös (351/1997). Säännöstä ei 
ehdoteta muutettavaksi sisällöltään. Siihen 
on tarpeen tehdä teknisiä muutoksia. Ensin-
näkin rangaistussäännöksen pykälänumeroa 
on syytä muuttaa 7a §:stä 8 §:ksi. Lisäksi 
muun muassa säännöksen 1 kohdassa maini-
tut 1—3 § on korvattava 5—7 §:llä, joihin 
ehdotetaan sotarikosta, törkeää ja lievää sota-
rikosta koskevia säännöksiä. 

Kemiallisen aseen kiellon rikkomista kos-
keva säännös muuttuu jonkin verran välilli-
sesti sen vuoksi, että säännöksen 1 kohta 
koskee kemiallisen aseen käyttämistä. Kohta 
on nykyisin toissijainen verrattuna sodan-
käyntirikokseen, sen törkeään ja lievään te-
komuotoon, jotka voivat toteutua vain sota-
toimessa tehtyinä. Toissijaisuus ehdotetaan 
säilytettäväksi. Ehdotetut 5—7 § koskevat 
sotaa, kansainvälisiä tai valtionsisäisiä aseel-
lisia selkkauksia ja miehityksiä eivätkä pel-
kästään sotatoimia. Näin ollen kemiallisen 
aseen kiellon rikkomista koskevan säännök-

sen 1 kohdan sovellettavuus vastaavasti ka-
ventuu. 

Kemiallisen aseen kiellon rikkomisen ny-
kyinen rangaistusasteikko, vankeutta vähin-
tään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuu-
deksi vuodeksi, ehdotetaan säilytettäväksi. 
Ehdotetun lievää sotarikosta koskevan sään-
nöksen rangaistusasteikko olisi lievempi kuin 
kemiallisen aseen kiellon rikkomisen ran-
gaistusasteikko. Kemiallisen aseen käyttä-
mistä sotarikoksen tekomuotona on kuitenkin 
pidettävä niin vakavana rikoksena (ks. 5 §:n 
1 momentin 12 kohta), ettei lievää sotarikos-
ta koskevaa rangaistussäännöstä voida sellai-
seen tekoon soveltaa. 

9 §. Biologisen aseen kiellon rikkominen. 
Biologisen aseen kiellon rikkomisesta on ny-
kyisin säännös rikoslain 11 luvun 7b §:ssä. 
Se säädettiin vuonna 2003 (17/2003). Kri-
minalisoinnin kansainvälisoikeudellisena 
taustana on Genevessä vuonna 1925 tehty 
pöytäkirja tukehduttavien, myrkyllisten tai 
muiden samankaltaisten kaasujen sekä bakte-
riologisten keinojen käytön kiellosta sodassa 
ja YK:n yleissopimus vuodelta 1972 bakte-
riologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden 
kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen 
kieltämiseksi ja hävittämiseksi sekä neuvos-
ton puitepäätös 2002/475/YOS terrorismin 
torjumisesta. Yleissopimus saatettiin voi-
maan Suomessa vuonna 1975. Rikossään-
nöksellä biologisen aseen kiellon rikkomises-
ta on siis selkeä kansainvälisoikeudellinen 
tausta. 

Säännöstä ei ehdoteta muutettavaksi sisäl-
löltään. Ehdotetusta luvun systematiikasta 
johtuu, että säännöksen sijainniksi luvussa 
ehdotetaan 9 §:ää. Luvun systematiikasta 
johtuu myös, että säännöksen 1 kohdassa eh-
dotetaan viitattavaksi 5—7 §:ään. 

Biologisen aseen kiellon rikkomisen ran-
gaistusasteikkoa ei ehdoteta muutettavaksi. 
Ehdotetun lievää sotarikosta koskevan sään-
nöksen rangaistusasteikko olisi lievempi kuin 
biologisen aseen kiellon rikkomisen rangais-
tusasteikko. Biologisen aseen käyttämistä so-
tarikoksen tekomuotona on kuitenkin pidet-
tävä niin vakavana rikoksena, ettei lievää so-
tarikosta koskevaa rangaistussäännöstä voida 
sellaiseen tekoon soveltaa. 

10 §. Kiihottaminen kansanryhmää vas-
taan. Kansanryhmän syrjintään kiihottamista 
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tarkoittava kriminalisointi otettiin vuonna 
1970 rikoslain 16 luvun 6a §:ään, josta se 
vuonna 1974 rikoslain 13 luvun uudistamisen 
yhteydessä siirrettiin 13 luvun 5 §:ään. 
Vuonna 1995 säännös siirrettiin rikoslain 
11 lukuun, jolloin sitä tarkennettiin eräiltä 
osin ja rikos sai nimekseen kiihottaminen 
kansanryhmää vastaan. Säännöksen kansain-
välisoikeudellisena taustana ovat vuonna 
1965 tehty kaikkinaisen rotusyrjinnän pois-
tamista koskeva yleissopimus (SopS 
37/1970) ja vuonna 1966 hyväksytty kansa-
laisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 
yleissopimus. Molemmat saatettiin Suomessa 
voimaan 1970-luvulla. 

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan eh-
dotetaan säädettäväksi 10 §:ssä nykyisen 
8 §:n sijasta. Voimassa olevia säännöksiä ei 
ehdoteta tässä yhteydessä sisällöltään muu-
tettaviksi. Sanaa ”muuta” ehdotetaan selvyy-
den vuoksi lisättäväksi kansanryhmää koske-
van ilmaisun eteen. 

11 §. Syrjintä. Syrjintää koskeva kriminali-
sointi tuli rikoslakiin vuonna 1974, jolloin ri-
koslain 13 luku uudistettiin. Säännökset tuli-
vat voimaan 1.3.1975. Uudistettaessa sotari-
koksia ja ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia 
koskevat säännökset vuonna 1995 ne sijoitet-
tiin rikoslain 11 lukuun. 

Syrjintää koskevan voimassa olevan 11 lu-
vun 9 §:n  säännökset sijoitettaisiin 11 §:ään. 
Niitä ei ehdoteta tässä yhteydessä sisällöltään 
muutettaviksi. Pykälän lopun toissijaisuus-
lausekkeeseen ehdotetaan selvyyden vuoksi 
lisättäväksi kiskonnantapainen työsyrjintä. 

12 §. Esimiehen vastuu. Kansainvälisessä 
rikosoikeudessa tunnetaan sotilaallisten ja 
muiden esimiesten korostunut vastuu. Siihen 
kuuluu vastuu alaisten tekemistä rikoksista, 
jotka olisivat olleet esimiehen toimenpitein 
estettävissä. Jos esimies on antanut käskyn 
tehdä rikos, hän on rikoksen yllyttäjänä vas-
tuussa rikoslain 5 luvun 5 §:n mukaisesti. Jo-
ka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen ri-
kokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, 
tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten teki-
jä. 

Jos esimiehen antama käsky on ollut alaista 
sitova tai muusta syystä alaista on käytetty 
välikappaleena, esimies vastaa rikoksesta vä-
lillisenä tekijänä rikoslain 5 luvun 4 §:n mu-
kaisesti. Tekijänä tuomitaan se, joka on teh-

nyt tahallisen rikoksen käyttäen välikappa-
leena toista, jota ei rangaista siitä rikoksesta 
syyntakeettomuuden tai tahallisuuden puut-
tumisen vuoksi taikka muusta rikosoikeudel-
lisen vastuun edellytyksiin liittyvästä syystä. 

Jos siis on olemassa selvä käsky Kansain-
välisen rikostuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluvan rikoksen tekemiseen, Suomen ri-
koslain mukaan jo nyt sotilaallisen ja muun 
esimiehen vastuu on laadultaan ja tasoltaan 
tekijänvastuuseen rinnastettavaa. 

Esimiehen vaikuttaminen alaiseen voi olla 
vähäisempää kuin yllytystä koskevassa sään-
nöksessä tarkoitetaan. Rikoslain 5 luvun 
6 §:ssä on säännös avunannosta rikokseen. 
Se, joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, 
toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa tois-
ta tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan 
yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannos-
ta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin 
tekijä. Rangaistus mitataan kuitenkin lieven-
netystä asteikosta. 

Niissä tapauksissa, joissa alaiset ovat teh-
neet Rooman perussäännössä mainittuja ri-
koksia sen vuoksi, että esimies ei ole valvo-
nut alaisten toimintaa asianmukaisesti, Suo-
men rikoslaissa ei ole nimenomaista säännös-
tä, jonka perusteella esimies olisi tekijänvas-
tuussa tai siihen rinnastettavassa vastuussa 
rikoksista. Rikoslain 3 luvun 3 §:ssä on sään-
nös laiminlyönnin rangaistavuudesta. Sään-
nöstä laadittaessa sitä ei nimenomaisesti aja-
teltu sovellettavaksi törkeisiin kansainvälis-
oikeudellisiin rikoksiin eikä voida olla var-
moja säännöksen riittävän laajasta sovelletta-
vuudesta niihin. 

Todennäköisesti valvontavelvollisuuden 
laiminlyönti yleensä toteuttaisi ainakin rikos-
lain 40 luvun 9 §:ssä mainitun virkavelvolli-
suuden rikkomisen tai 10 §:ssä mainitun tuot-
tamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomi-
sen tunnusmerkistön. Se voisi toteuttaa myös 
rikoslain 45 luvun 1—4 §:ssä mainittujen 
palvelusrikosten tunnusmerkit. Näiden rikos-
ten rangaistavuusaste on niin alhainen, ettei 
sotilaallisen ja muun esimiehen vastuuta va-
kavista rikoksista kansainvälistä oikeutta vas-
taan voida jättää niidenkään varaan. Erityi-
nen esimiesvastuuta koskeva säännös on si-
ten tarpeellinen. 

Rikoslain 11 luvun 12 §:ään ehdotetaan 
uutta säännöstä sotilaallisen ja muun esimie-
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hen vastuusta. Säännöksen taustana on Kan-
sainvälisen rikostuomioistuimen perussään-
nön 28 artikla. Esimiehen vastuun peruste on 
kansainvälisissä sopimuksissa ja aikaisempi-
en kansainvälisten rikostuomioistuinten käy-
tännössä. Geneven yleissopimusten kansain-
välisten aseellisten selkkausten uhrien suoje-
lemista koskevan I lisäpöytäkirjan 87 artik-
lassa on määrätty päällystön velvollisuuksis-
ta. Sopimuspuolten on velvoitettava sotilas-
päällystönsä ehkäisemään ja tarvittaessa lo-
pettamaan yleissopimusten ja lisäpöytäkirjan 
vastaiset rikkomukset alaistensa asevoimien 
jäsenten ja muiden johdossaan olevien henki-
löiden keskuudessa ja ilmoittamaan niistä 
asianomaisille viranomaisille. Päällystöön 
kuuluvat tulee velvoittaa ryhtymään toimen-
piteisiin rikkomusten estämiseksi ja tarvitta-
essa aloittamaan kurinpidolliset ja rikosoi-
keudelliset toimenpiteet rikkojia vastaan. Li-
säpöytäkirjan 86 artikla koskee laiminlyön-
tiä. Se seikka, että alainen on rikkonut yleis-
sopimuksia ja lisäpöytäkirjaa vastaan, ei va-
pauta hänen esimiehiään vastuusta, jos he 
tiesivät tai heidän olisi saamiensa tietojen pe-
rusteella pitänyt vallitsevissa oloissa päätellä, 
että alainen teki tai aikoi tehdä sellaisen ri-
koksen, eivätkä ryhtyneet kaikkiin vallassaan 
oleviin toimenpiteisiin rikoksen ehkäisemi-
seksi tai estämiseksi. 

Perussäännön 28 artiklaa on selvitetty laa-
jemmin perussäännön hyväksymistä koske-
vassa hallituksen esityksessä. 

Ehdotetun 11 luvun 12 §:n mukaan soti-
laallinen ja muu esimies tuomitaan rangais-
tukseen tekijän tai osallisen tavoin joukkotu-
honnasta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, tör-
keästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sotari-
koksesta, törkeästä ja lievästä sotarikoksesta 
sekä niiden yrityksestä ja alaisen rikoksen 
ilmoittamatta jättämisestä, joihin tosiasialli-
sesti esimiehen komennossa, valvonnassa ja 
määräysvallassa olevat joukot tai alaiset ovat 
syyllistyneet sen johdosta, että esimies on 
laiminlyönyt velvollisuutensa asianmukaises-
ti valvoa joukkojen tai alaisten toimintaa, jos 

1) esimies tiesi tai hänen olisi olosuhteiden 
perusteella pitänyt tietää, että joukot tai alai-
set olivat tekemässä tai aikoivat tehdä kysei-
siä rikoksia eikä 

2) esimies ryhtynyt käytettävissään oleviin 
tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaaditta-

viin toimiin rikosten täyttymisen ehkäisemi-
seksi 

Laiminlyönti valvoa alaisten toimintaa ei 
sinänsä ole rangaistavaa muuten kuin virka-
velvollisuuden rikkomisena tai palvelusri-
koksena. Säännöksessä tarkoitettu erityinen 
esimiehen vastuu syntyy, jos laiminlyönti te-
kee mahdolliseksi sen, että alaiset tekevät 
mainittuja rikoksia. Sotilaallisilla ja muilla 
esimiehillä on siis sodassa, aseellisissa selk-
kauksissa ja miehityksissä erityisenä oikeu-
dellisena velvollisuutena 1) valvoa alaisten 
toimia, 2) olla selvillä alaisten aikomuksista, 
3) havaitessaan aikeita tehdä kyseisiä rikok-
sia pyrkiä estämään aikeiden toteutuminen ja 
4) rikosten tapahduttua saattaa rikokset asi-
anomaisten viranomaisten tutkittaviksi syyt-
teen nostamista varten. Viimeksi mainitun 
velvollisuuden laiminlyönnistä esimiestä ran-
gaistaisiin ehdotetun 13 §:n mukaan. Tällöin 
esimiehen esimiehen vastuu valvonnan lai-
minlyömisestä määräytyy 12 §:n mukaan. 

Esimiehen erityinen vastuu voi olla sään-
nöksen mukaan eritasoista. Tapauksissa, jois-
sa esimies varmuudella tiesi, mitä alaiset oli-
vat tekemässä tai aikoivat tehdä, ja hän olisi 
helposti voinut estää rikokset, tekijään tai yl-
lyttäjään rinnastettava rangaistusvastuu on 
perusteltua. Lievempää, avunantoon rinnas-
tettavaa vastuuta voidaan soveltaa tapauksis-
sa, joissa rikosten estäminen olisi ollut mah-
dollista, mutta vaikeampaa. Lievemmänluon-
teista vastuu olisi myös sellaisissa tapauksis-
sa, joissa esimies ei tiennyt, mutta hänen olisi 
olosuhteiden perusteella pitänyt tietää, että 
alaiset olivat tekemässä tai aikoivat tehdä 
säännöksessä mainittuja rikoksia. Ehdotettu 
Rooman perussäännön mukainen sanonta 
viittaa lähinnä tahallisuuteen. Huolimatto-
muudesta tapahtuneisiin valvonnan laimin-
lyönteihin voivat tulla sovellettavaksi tuot-
tamuksellinen virkavelvollisuuden rikkomi-
nen (RL 40:10) tai tuottamuksellinen palve-
lusrikos (RL 45:4). 

Esimiehiltä ei alaisten valvonnassa voida 
edellyttää mahdottomia. Toimilta, joihin 
esimiehen on ryhdyttävä, täytyy voida edel-
lyttää, että ne ovat hänen käytettävissään, 
tarpeellisia ja että niitä voidaan häneltä koh-
tuudella edellyttää. Arvioinnissa on otettava 
huomioon tekojen aikana vallitsevat kenties 
poikkeukselliset olosuhteet. Jos esimies on 
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tehnyt kaiken häneltä edellytettävän, mutta ei 
ole onnistunut estämään alaisia tekemästä ri-
koksia, laiminlyönti saattaa rikokset viran-
omaisten tutkittaviksi syytteen nostamista 
varten ei edes aiheuta erityistä esimiesvas-
tuuta, koska syy-yhteys sellaisen laiminlyön-
nin ja rikosten tekemisen välillä puuttuu. 
Alaisten syyllistyminen rikoksiin on oltava 
seuraus siitä, että esimies laiminlyö valvon-
nan. Jos alaiset esimiehen valvonnasta huo-
limatta syyllistyvät  ko rikoksiin, ei esimiestä 
voida asettaa vastuuseen tämän säännöksen 
nojalla. 

Esimiehen vastuu ei edellytä virallista esi-
miesasemaa, vaan tosiasiallinen esimiesase-
ma riittää. Kansainvälisen rikostuomioistui-
men perussäännön 28 artikla on laadittu niin, 
että sotilasesimiesten vastuu on eräiltä osin 
jonkin verran ankarampi kuin siviiliesimies-
ten. Ehdotetussa säännöksessä ei ole tehty 
sellaista nimenomaista erottelua. Säännöstä 
tulkittaessa on kuitenkin otettava huomioon 
velvollisuutensa laiminlyöneen esimiehen 
asema organisaatiossa ja kyseisen organisaa-
tion luonne. Sotilasesimieheltä voidaan edel-
lyttää tiukempaa alaisten valvontaa kuin si-
viiliesimiehiltä. Muun kuin sotilaspäällikön 
tietoisuudelle alaistensa aikeista sodan olo-
suhteissa on asetettava tiukemmat vaatimuk-
set kuin perusteellisen koulutuksen saaneelle 
sotapäällikön tietoisuudelle. Siviiliesimiehen 
vastuuseen ei riitä, että joukot ovat hänen 
komennossaan ja valvonnassaan, vaan niiden 
on oltava hänen välittömässä valvonnassaan 
ja vastuullaan. Tällöinkin hän joutuisi vas-
tuuseen vain, jos hän ei kiinnitä huomiota tie-
toihin, jotka selvästi osoittavat alaisten rikol-
liset aikeet tai toimet. Organisaation luonne 
on syytä ottaa huomioon myös rangaistusta 
määrättäessä ja mitattaessa. 

13 §. Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättä-
minen. Rooman perussäännön 28 artiklan 
vaatimukset esimiehen vastuusta on pääosin 
otettu huomioon ehdotetussa 12 §:ssä. Sen 
perusteella esimiestä ei kuitenkaan voisi aset-
taa vastuuseen siitä, että hän jättää saattamat-
ta asianomaisten viranomaisten tutkittavaksi 
alaistensa tekemiksi epäillyt Rooman perus-
säännössä tarkoitetut vakavat rikokset. Mai-
nittu 28 artikla edellyttää kuitenkin esimie-
hen asettamista vastuuseen tällaisestakin lai-
minlyönnistä. 

Suomen rikoslaissa ei ole yleistä velvolli-
suutta ilmoittaa tietoon tulleista jo tehdyistä 
vakavistakaan rikoksista. Eräistä hankkeissa 
olevista törkeistä rikoksista ilmoittamatta jät-
täminen on kuitenkin rangaistavaa rikoslain 
15 luvun 10 §:n mukaan. Tämän säännöksen 
rikosluetteloa ehdotetaan tarkistettavaksi jäl-
jempänä. 

Perussäännön 28 artiklan vaatimuksen täyt-
tämiseksi ehdotetaan rikoslain 11 luvun 
13 §:ään erillistä rangaistussäännöstä alaisen 
rikoksen ilmoittamatta jättämisestä. Sen mu-
kaan sotilaallinen tai muu esimies, joka jättää 
ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudel-
la vaadittaviin toimiin saattaakseen viran-
omaisten tutkittavaksi hänen välittömässä 
määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan 
alaisensa tekemäksi epäillyn 12 §:ssä tarkoi-
tetun rikoksen, on tuomittava alaisen rikok-
sen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Säännös tulee ensisijaisesti sovellettavaksi, 
jos esimies huolellisesta valvonnastaan huo-
limatta ei ole kyennyt estämään alaisiaan 
syyllistymästä rikoksiin kansainvälistä oike-
utta vastaan, mutta laiminlyö alaistensa te-
kemiksi epäiltyjen rikosten ilmoittamisen. 
Esimiehellä on kuitenkin ilmoitusvelvolli-
suus alaistensa rikoksista myös tilanteissa, 
joissa esimies on itse osallistunut rikoksiin 
tai joutuu tekijänä tai osallisena vastuuseen 
ko rikoksista valvonnan laiminlyönnin vuok-
si 12 §:n perusteella. Esimies voisi siten 
omasta osallisuudestaan huolimatta joutua 
vastuuseen alaistensa rikosten ilmoittamatta 
jättämisestä. 

Esimies on ehdotuksen mukaan velvollinen 
ilmoittamaan vain välittömässä määräysval-
lassaan ja valvonnassaan olevan alaisensa te-
kemäksi epäillystä 12 §:ssä tarkoitetusta ri-
koksesta. Rangaistuksen määrää arvioitaessa 
on samalla tavalla otettava huomioon esi-
miehen asema ja olosuhteet organisaatiossa 
kuin 12 §:n vastuuta arvioitaessa. Sotilasesi-
miehelle voidaan asettaa korkeammat vaati-
mukset kuin siviiliesimiehelle. Esimieheltä 
voidaan kuitenkin vaatia vain sellaisia toi-
mia, joita huolelliselta esimieheltä voidaan 
olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella 
edellyttää. 

Rangaistukseksi ehdotetaan sakkoa tai 
enintään kaksi vuotta vankeutta. 
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14 §. Hallituksen määräys ja esimiehen 
käsky. Suomen rikoslaissa on säännelty alai-
sen vastuu sotilasorganisaatiossa (rikoslain 
45 luvun 26 b §). Teosta, jonka sotilas on 
tehnyt esimiehensä käskystä, tuomitaan käs-
kynalainen rangaistukseen vain, jos: 

1) hän on käsittänyt, että hän käskyn täyt-
tämällä toimisi lakia taikka virka- tai palve-
lusvelvollisuutta vastaan; tai 

2) hänen olisi pitänyt ymmärtää käsky ja 
sen edellyttämän teon oikeudenvastaisuus, 
kun otetaan huomioon käsketyn teon lainvas-
taisuuden ilmeisyys. 

Jos teko on tapahtunut olosuhteissa, joissa 
käskynalaiselta ei voitu kohtuudella edellyt-
tää käskyn täyttämättä jättämistä, tekijä on 
kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännön 33 artikla sisältää samantapaiset 
säännökset esimiehen ja lain määräysten suh-
teesta alaisten vastuuseen. Se, että henkilö on 
tehnyt tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvan 
rikoksen hallituksen taikka sotilas- tai sivii-
liesimiehen määräyksestä, ei vapauta kyseis-
tä henkilöä rikosoikeudellisesta vastuusta, 
paitsi artiklassa tarkemmin määritellyissä ti-
lanteissa. 

Periaate, jonka mukaan vetoaminen esi-
miehen käskyyn ei vapauta vastuusta, oli jo 
Nürnbergin kansainvälisessä sotarikosoikeu-
denkäynnissä tärkeä. Siitä oli maininta tuo-
mioistuimen perussäännössä. Samalla tavalla 
asia on muotoiltu entisen Jugoslavia- sekä 
Ruanda-tuomioistuimen perussäännöissä. 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännön 33 artiklassa on omaksuttu sama pe-
riaate hieman yksityiskohtaisemmin. Pää-
säännön mukaan se, että henkilö on tehnyt 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvan rikok-
sen hallituksen taikka sotilas- tai siviiliesi-
miehen käskystä, ei vapauta häntä rikosoi-
keudellisesta vastuusta. Vastuuvapaus voi 
kuitenkin toteutua, jos kolme edellytystä 
täyttyy. Ensinnäkin tällä henkilöllä oli oikeu-
dellinen velvollisuus totella hallituksen tai 
esimiehen määräyksiä. Toiseksi henkilö ei 
tiennyt, että määräys oli oikeudenvastainen. 
Ja kolmanneksi määräys ei ollut ilmeisen oi-
keudenvastainen. Artiklaa tulkitaan niin, että 
joukkotuhonnan ja ihmisyyttä vastaan koh-
distuvien rikosten täytäntöönpanoa koskevat 
määräykset ovat ilmeisen lainvastaisia. 

Mainittua artiklaa on selvitetty laajemmin 
perussopimuksen hyväksymistä koskevassa 
hallituksen esityksessä. 

1 momentti. Nyt tehty ehdotus rikoslain 
11 luvun 14 §:ksi on Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen perussäännön 33 artiklan an-
tamien suuntaviivojen mukainen. Sen mu-
kaan hallitusvaltaa käyttävän viranomaisen 
tai muun julkista valtaa käyttävän tahon an-
tamasta määräyksestä tai esimiehen käskystä 
sotarikoksen, törkeän sotarikoksen tai lievän 
sotarikoksen tehnyt taikka sellaista yrittänyt 
on rangaistusvastuusta vapaa vain, jos 

1) hänellä on ollut oikeudellinen velvolli-
suus noudattaa hallituksen määräyksiä tai 
esimiehen käskyjä, 

2) hän ei tiennyt määräyksen tai käskyn 
olevan lainvastainen, ja 

3) määräys tai käsky ei ollut selvästi lain-
vastainen.  

Sen sijaan joukkotuhonnan ja ihmisyyttä 
vastaan tehdyn rikoksen ja sen törkeän teko-
muodon toteuttamiseksi annettua määräystä 
tai käskyä on pidettävä selvästi lainvastaise-
na eikä näihin rikoksiin syyllistynyt siten voi 
vapautua vastuusta vetoamalla toimineensa 
käskystä. Alainen voidaan siten jättää vas-
tuun ulkopuolelle vain sotarikoksista sillä pe-
rusteella, ettei hän tiennyt käskyn lainvastai-
suudesta. Joukkotuhonnan tai ihmisyyttä vas-
taan tehtyjen rikosten tunnusmerkistöt eivät 
soveltamisen kannalta ole erityisen tulkin-
nanvaraisia. Säännöksistä voidaan verraten 
helposti päätellä rangaistavan toiminnan ala 
ja rajat. Sotarikoksen, törkeän sotarikoksen ja 
lievän sotarikoksen tunnusmerkistöt ovat 
pulmallisempia. Sotarikosta koskevassa 
säännöksessä on paljon kohtia, joissa sään-
nöksen soveltuminen teon ajankohtana käy-
tössä olevien tietojen valossa ei ole kovin 
selvää. 

Säännös koskee siis vain ehdotettuja, pää-
osin Kansainvälisen rikostuomioistuimen toi-
mivaltaan kuuluvia sotarikoksia. Sotilasorga-
nisaatiossa Suomessa noudatetaan muissa ri-
koksissa rikoslain 45 luvun 26 b §:n sään-
nöksiä. Muutoin voimassa ovat Suomessa ta-
vanomaiset osallisuutta koskevat säännökset 
rikoslain 5 luvussa. 

Perussäännössä käytettyä käsitettä ”halli-
tus” on ehdotuksessa täsmennetty. Sen sijasta 
käytetään ilmaisua ”hallitusvaltaa käyttävä 
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viranomainen tai muu julkista valtaa käyttävä 
taho”. Näin esimerkiksi kansainvälinen jär-
jestö voisi olla siinä asemassa, että sillä on 
valta antaa alaisia sitova käsky esimerkiksi 
alaisten esimiesten välityksellä. 

 
15 luku. Rikoksista oikeudenkäyttöä 

vastaan 

10 §. Törkeän rikoksen ilmoittamatta jät-
täminen. Pykälässä säädetään rangaistus 
hankkeilla olevan törkeän rikoksen ilmoitta-
matta jättämisestä. Säännöksen 1 momentissa 
on luettelo niistä vakavista rikoksista, joiden 
hankkeilla olosta on rangaistuksen uhalla il-
moitettava viranomaisille tai sille, jota vaara 
uhkaa, kun rikos vielä on estettävissä. Pykä-
län luettelossa on joukkotuhonta ja joukkotu-
honnan valmistelu sekä kemiallisen ja biolo-
gisen aseen kiellon rikkominen. Pykälän ri-
kosluetteloa ehdotetaan täydennettäväksi ri-
koksella ihmisyyttä vastaan, törkeällä rikok-
sella ihmisyyttä vastaan, sotarikoksella ja 
törkeällä sotarikoksella. Ilmoittamisvelvolli-
suus on johdonmukaista ulottaa myös mainit-
tuihin erittäin vakaviin kansainvälisiin rikok-
siin. Esimiehen velvollisuudesta ilmoittaa 
alaisensa tekemäksi epäilemänsä sotarikos 
ehdotetaan säädettäväksi 11 luvun 13 §:ssä.  

 
 

1.2 Pakkokeinolaki 

5 a luku. Telekuuntelu, televalvonta ja 
tekninen tarkkailu 

Luvun telekuuntelua koskevan 2 §:n 
1 momentti ja teknistä kuuntelua koskevan 
4 §:n 3 momentti sisältävät luettelon niistä 
törkeiksi katsotuista rikoksista, joihin syylli-
seksi epäiltyyn voidaan mainituissa pykälissä 
tarkemmin säädetyin edellytyksin kohdistaa 
kyseisiä pakkokeinoja. Pakkokeinolain 5 a 
luvun 2 §:n 1 momentin ja 4 §:n 3 momentin 

1 kohdassa mainitaan joukkotuhonta, joukko-
tuhonnan valmistelu, kemiallisen aseen kiel-
lon rikkominen ja biologisen aseen kiellon 
rikkominen. Mainittuihin lainkohtiin ehdote-
taan lisättäväksi rikos ihmisyyttä vastaan, 
törkeä rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos ja 
törkeä sotarikos, joista on säädetty ankarim-
pana rangaistuksena elinkautinen vankeus. 
Rikosten poikkeuksellinen vakavuus puoltaa 
telekuuntelun ja teknisen kuuntelun käyttö-
mahdollisuutta myös näissä rikoksissa. 

 
1.3 Kokoontumislaki 

25 §. Rikoslain rangaistussäännökset. Py-
kälässä on viittaus syrjintää koskevaan rikos-
lain 11 luvun 9 §:ään. Ehdotuksen mukaan 
syrjinnästä säädettäisiin vastaisuudessa rikos-
lain 11 luvun 11 §:ssä, johon ehdotetaan vii-
tattavan. 

 
1.4 Yhdenvertaisuuslaki 

20 §. Rangaistussäännökset. Pykälässä on 
viittaus syrjintää koskevaan rikoslain 11 lu-
vun 9 §:ään. Ehdotuksen mukaan syrjinnästä 
säädettäisiin vastaisuudessa rikoslain 11 lu-
vun 11 §:ssä, johon ehdotetaan viitattavan. 
Pykälää ehdotetaan myös täydennettäväksi 
viittauksella kiskonnan tapaista työsyrjintää 
koskevaan rikoslain 47 luvun 3 a §:ään, joka 
lisättiin 47 lukuun vuonna 2004. 

 
2  Voimaantulo 

Lait rikoslain, pakkokeinolain, kokoontu-
mislain ja yhdenvertaisuuslain muuttamisesta 
ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisim-
man pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

rikoslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 1 luvun 11 §:n 2 mo-

mentin 1 kohta, 2 c luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohta, 8 luvun 1 §:n 1 momentti ja 10 §:n 
1 momentti, 11 luku ja 15 luvun 10 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohta ja 15 luvun 10 §:n 1 momentti 
laissa 650/2004, 2 c luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 780/2005, 8 luvun 1 §:n 1 mo-
mentti ja 10 §:n 1 momentti laissa 1161/2005 sekä 11 luku laeissa 578/1995, 351/1997 ja 
17/2003, seuraavasti: 

 
1 luku 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 

11 § 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta teko-

paikan laissa, siihen sovelletaan Suomen la-
kia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai 
6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
henkilö ja teosta säädetään rangaistus: 

1) 11 luvun 5 tai 6 §:ssä, jos teko on sellai-
nen sotarikos tai törkeä sotarikos taikka osal-
lisuusteko niihin, jota tarkoitetaan kulttuu-
riomaisuuden suojelemisesta aseellisen selk-
kauksen sattuessa tehdyn Haagin vuoden 
1954 yleissopimuksen toisen pöytäkirjan 
15 artiklassa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
2 c luku 

Vankeudesta 

11 § 

Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa 

Tuomioistuin voi rangaistukseen tuomites-
saan syyttäjän vaatimuksesta päättää, että 

tuomittu vapautuu vankilasta vasta hänen 
suoritettuaan tuomitun rangaistusajan koko-
naan, jos: 

1) rikoksentekijä tuomitaan määräaikai-
seen, vähintään kolmen vuoden pituiseen 
vankeusrangaistukseen murhasta, taposta, 
surmasta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä 
raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä, törkeästä ryöstöstä, törkeäs-
tä tuhotyöstä, joukkotuhonnasta, rikoksesta 
ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ih-
misyyttä vastaan, sotarikoksesta, törkeästä 
sotarikoksesta, törkeästä ihmiskaupasta, 
panttivangin ottamisesta, törkeästä terveyden 
vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, 
kaappauksesta, terroristisessa tarkoituksessa 
tehdystä rikoksesta taikka sellaisen rikoksen 
yrityksestä tai osallisuudesta sellaiseen ri-
kokseen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 luku 

Vanhentumisesta 

1 § 

Syyteoikeuden vanhentuminen 

Oikeus syyttää rikoksesta, josta säädetty 
ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, 
ei vanhennu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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10 § 

Tuomitun vankeusrangaistuksen raukeami-
nen 

Elinkautinen vankeusrangaistus sekä jouk-
kotuhonnasta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sota-
rikoksesta ja törkeästä sotarikoksesta tuomit-
tu määräaikainen vankeusrangaistus eivät 
raukea. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 luku 

Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä 
vastaan  

1 § 

Joukkotuhonta 

Joka jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen 
tai uskonnollisen taikka niihin rinnastettavan 
kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai 
osittain 

1) surmaa ryhmän jäseniä, 
2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruu-

miillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja, 
3) asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, 

joista voi aiheutua ryhmän häviäminen ko-
konaan tai osittain, 

4) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäi-
semiseksi ryhmän keskuudessa tai 

5) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen, 
on tuomittava joukkotuhonnasta vankeu-

teen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkau-
deksi. 

Yritys on rangaistava. 
 

2 § 

Joukkotuhonnan valmistelu 

Joka 1 §:ssä mainitussa tarkoituksessa 
1) sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta tai 
2) laatii joukkotuhontasuunnitelman,  
on tuomittava joukkotuhonnan valmistelus-

ta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudek-
si ja enintään neljäksi vuodeksi. 

 

 
3 § 

Rikos ihmisyyttä vastaan 

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laa-
jamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä  

1) surmaa toisen, orjuuttaa, käy hänellä 
kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, 
myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa 
häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin 
suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka 
vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään 
taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen 
osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin, 

2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella lail-
lisesti oleskelevaa väestöä,  

3) vangitsee toisen tai muuten riistää hänel-
tä vapauden kansainvälisen oikeuden perus-
tavaa laatua olevien määräysten vastaisesti 
taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tah-
donvastaisen katoamisen, 

4) raiskaa toisen, orjuuttaa seksuaalisesti, 
pakottaa prostituutioon, saattaa pakolla ras-
kaaksi tai sterilisaatioon taikka harjoittaa 
toista vastaan muuta niihin rinnastettavaa 
seksuaalista väkivaltaa tai 

5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa 
tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä 
poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, 
etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai 
sukupuolen perusteella tai muilla perusteilla, 
jotka kansainvälisessä oikeudessa yleisesti 
katsotaan kielletyiksi, 

on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vas-
taan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi 
tai elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 

4 § 

Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan  
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmi-

siä, 
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla 

tai nöyryyttävällä tavalla taikka 
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-

sesti tai järjestelmällisesti 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-

len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
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keästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeu-
teen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai 
elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 

5 § 

Sotarikos 

Joka sodan taikka muun kansainvälisen tai 
valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai 
miehityksen yhteydessä vastoin maasotavoi-
miin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden 
aseman parantamisesta, merisotavoimiin 
kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haak-
sirikkoutuneiden aseman parantamisesta, so-
tavankien kohtelusta tai siviilihenkilöiden 
suojelemisesta sodan aikana tehtyjä Geneven 
sopimuksia (SopS 8/1955, Geneven yleisso-
pimukset) tai kansainvälisten aseellisten 
selkkausten uhrien suojelemisesta ja kan-
sainvälistä luonnetta vailla olevien aseellis-
tenselkkausten uhriensuojelemisesta tehtyjä, 
vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisä-
pöytäkirjoja (SopS 82/1980, I ja II lisäpöytä-
kirja) taikka muita sotaa, aseellisia selkkauk-
sia tai miehitystä koskevia kansainvälisen oi-
keuden sääntöjä ja tapoja 

1) surmaa toisen tai haavoittaa tai kiduttaa 
häntä taikka hänen etujensa vastaisesti silpoo 
häntä tai alistaa hänet biologiseen, lääketie-
teelliseen tai tieteelliseen kokeeseen taikka 
aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsi-
mystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa 
vakavasti hänen terveyttään, 

2) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaali-
sesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskau-
teen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä 
vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista 
väkivaltaa, 

3) tuhoaa, takavarikoi tai anastaa omaisuut-
ta mielivaltaisesti ja ilman sotilaallista tarvet-
ta, 

4) hyökkäyksen yhteydessä tai muutoin 
ryöstää kaupungin tai muun vastaavan pai-
kan, 

5) ottaa tai värvää alle 18-vuotiaita lapsia 
asevoimiin tai ryhmiin, joissa heitä käytetään 
vihollisuuksiin,  

6) pakottaa sotavangin tai muun suojellun 
henkilön palvelemaan vihollisen asevoimissa 

tai osallistumaan sotatoimiin omaa maataan 
vastaan, 

7) epää sotavangilta tai muulta suojellulta 
henkilöltä oikeudenmukaista ja laillista oi-
keudenkäyntiä koskevat oikeudet taikka 
muutoin kieltää henkilöiden oikeudelliset ta-
keet, 

8) aloittaa hyökkäyksen, joka aiheuttaa ih-
mishenkien menetyksiä tai vammoja taikka 
laajoja, pitkäaikaisia ja vakavia ympäristöva-
hinkoja, jotka ovat selvästi liiallisia verrattu-
na odotettavissa olevaan todelliseen ja välit-
tömään sotilaalliseen hyötyyn, 

9) hyökkää siviiliväestöä, vihollisuuksiin 
osallistumattomia siviilihenkilöitä tai siviili-
kohteita taikka Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirjan (SopS 1/1956) mukaisissa tehtä-
vissä olevia henkilöitä tai heidän käytössään 
olevaa omaisuutta vastaan,  

10) hyökkää siviilikohteisiin, joita ei puo-
lusteta, tai pommittaa niitä, hyökkää uskon-
nonharjoitukseen, tieteeseen, taiteeseen, sai-
raanhoitoon tai hyväntekeväisyyteen tarkoi-
tettuihin kohteisiin tai historiallisia muisto-
merkkejä vastaan taikka hyökkää Geneven 
yleissopimuksissa tai niiden I lisäpöytäkirjas-
sa tarkoitettuja tunnusmerkkejä käyttäviä 
vastaan,  

11) käyttää väärin valkoista lippua, viholli-
sen lippua, Yhdistyneiden Kansakuntien lip-
pua, sotilasmerkkiä, sotilaspukua tai Gene-
ven yleissopimuksissa tai niiden I lisäpöytä-
kirjassa tarkoitettuja tunnusmerkkejä ja aihe-
uttaa siten kuoleman, vakavan vamman tai 
sairauden taikka vihollisen vangitsemisen, 

12) pitää laittomasti vangittuna taikka pak-
kotoimin siirtää tai karkottaa väestöä tai sen 
osia, 

13) ottaa ihmisiä panttivangeiksi, ilmoittaa, 
että armoa ei anneta, käyttää hyväksi siviili-
henkilöitä tai muita suojeltuja henkilöitä soti-
laskohteiden suojelemiseksi, estää siviilihen-
kilöiltä ravinnon tai muiden henkiin jäämi-
seksi välttämättömien tarvikkeiden saamisen 
tai tarpeellisen hätäavun taikka käyttää muu-
ta kansainvälisessä oikeudessa kiellettyä so-
dankäyntitapaa taikka 

14) käyttää myrkkyä tai myrkkyasetta, tu-
kehduttavia tai myrkyllisiä kaasuja taikka 
muita vastaavia aineita, liiallisia vammoja tai 
tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia aseita, 
ammuksia tai tarvikkeita taikka kemiallisia, 
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biologisia tai muita kiellettyjä aseita tai tais-
teluvälineitä 

on tuomittava sotarikoksesta vankeuteen 
vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Sotarikoksesta tuomitaan myös se, joka te-
kee Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
Rooman perussäännön (SopS 56/2002) 8 ar-
tiklassa sotarikokseksi määritellyn muun te-
on, taikka muulla tavoin rikkoo Suomea vel-
voittavan sotaa, aseellista selkkausta tai mie-
hitystä koskevan kansainvälisen sopimuksen 
määräyksiä taikka yleisesti tunnustettuja ja 
vakiintuneita kansainvälisen oikeuden mu-
kaisia sodan lakeja ja tapoja. 

Yritys on rangaistava. 
 
 

6 § 

Törkeä sotarikos 

Jos sotarikos tehdään osana suunnitelmaa 
tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia so-
tarikoksia ja  

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmi-
siä, 

2) rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja 
laaja-alaista vahinkoa,    

3) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla 
tai nöyryyttävällä tavalla taikka 

4) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-
sesti tai järjestelmällisesti 

ja rikos on  myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä sotarikoksesta vankeuteen vähintään 
kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 
 

7 § 

Lievä sotarikos 

Jos sotarikos, huomioon ottaen aiheutettu 
seuraus tai muut rikokseen liittyvät seikat, on 
kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikok-
sentekijä on tuomittava lievästä sotarikokses-
ta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 
 

8 § 

Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 

Joka kemiallisten aseiden kehittämisen, 
tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä 
sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopi-
muksen (SopS 19/1997) vastaisesti 

1) muuten kuin 5—7 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla käyttää kemiallista asetta, 

2) kehittää, tuottaa, muutoin hankkii, varas-
toi, pitää hallussaan tai kuljettaa kemiallisen 
aseen taikka 

3) osallistuu sotilaalliseen valmisteluun 
kemiallisen aseen käyttämiseksi, 

on tuomittava kemiallisen aseen kiellon 
rikkomisesta vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

 
9 § 

Biologisen aseen kiellon rikkominen 

Joka 
1) muuten kuin 5—7 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla käyttää biologista asetta tai toksiiniaset-
ta, 

2) laittomasti valmistaa, kuljettaa tai toi-
mittaa biologisen aseen tai toksiiniaseen, tai 

3) bakteriologisten (biologisten) ja toksii-
niaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varas-
toinnin kieltämistä sekä niiden hävittämistä 
koskevan yleissopimuksen (SopS 15/1975) 
vastaisesti kehittää, tuottaa, muutoin hankkii, 
varastoi tai pitää hallussaan biologisia aseita 
tai toksiiniaseita taikka aseita, laitteita tai vä-
lineitä biologisen aseen tai toksiiniaseen le-
vittämiseksi,  

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangais-
tusta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta 
vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi 
ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

 
10 § 

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja 
tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, pane-
tellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnis-
tä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka 
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niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, 
on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää 
vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. 

 
11 § 

Syrjintä 

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin har-
joittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoi-
minnassa tai muussa julkisessa tehtävässä 
taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta 
järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä 

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatetta-
villa ehdoilla, 

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuu-
teen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä 
taikka 

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai 
muita olennaisesti huonompaan asemaan 

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, 
ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuh-
teiden, sukupuolisen suuntautumisen tai ter-
veydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnalli-
sen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen 
toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan 
seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko 
ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnan-
tapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukau-
deksi. 

 
12 § 

Esimiehen vastuu 

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan 1, 
3—7 ja 13 §:ssä tarkoitetusta teosta tai sen 
yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai 
osallinen, jos tosiasiallisesti esimiehen mää-
räysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai 
alaiset ovat syyllistyneet tekoon sen johdosta, 
että esimies on laiminlyönyt velvollisuutensa 
asianmukaisesti valvoa joukkojen tai alaisten 
toimintaa, ja jos 

1) esimies tiesi tai hänen olisi olosuhteiden 
perusteella pitänyt tietää, että joukot tai alai-
set olivat tekemässä tai aikoivat tehdä kysei-
siä rikoksia eikä 

2) esimies ryhtynyt käytettävissään oleviin 
tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaaditta-

viin toimiin rikosten täyttymisen ehkäisemi-
seksi. 

 
13 § 

Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen 

Sotilaallinen tai muu esimies, joka jättää 
ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudel-
la vaadittaviin toimiin saattaakseen viran-
omaisten tutkittavaksi tosiasiallisesti hänen 
määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan 
alaisen tekemäksi epäillyn 12 §:ssä tarkoite-
tun rikoksen, on tuomittava alaisen rikoksen 
ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai van-
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

 
14 § 

Hallituksen määräys ja esimiehen käsky 

Hallitusvaltaa käyttävän viranomaisen tai 
muun julkista valtaa käyttävän tahon anta-
masta määräyksestä tai esimiehen käskystä 
sotarikoksen, törkeän sotarikoksen tai lievän 
sotarikoksen tehnyt taikka sellaista yrittänyt 
on rangaistusvastuusta vapaa vain, jos 

1) hänellä on ollut oikeudellinen velvolli-
suus noudattaa hallituksen määräyksiä tai 
esimiehen käskyjä, 

2) hän ei tiennyt määräyksen tai käskyn 
olevan lainvastainen ja 

3) määräys tai käsky ei ollut selvästi lain-
vastainen. 

 
15 luku 

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan 

10 §  

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhon-
nan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, 
törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotari-
koksen, törkeän sotarikoksen, kemiallisen 
aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen 
kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämis-
oikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, tör-
keän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoi-
lun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, 
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raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän 
lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, 
tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryös-
tön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän 
ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän 
tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, 
ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a lu-
vun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikok-
sen, törkeän ympäristön turmelemisen tai 
törkeän huumausainerikoksen olevan hank-

keilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estet-
tävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai 
sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos ri-
kos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törke-
än rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sak-
koon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä          

kuuta 20  . 
————— 
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2. 

Laki 

pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 2 §:n 

1 momentin 1 kohta ja 4 §:n 3 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 651/2004 seu-
raavasti: 

 
5 a luku  

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen 
tarkkailu 

2 §  

Telekuuntelun edellytykset 

Kun on syytä epäillä jotakuta 
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan val-

mistelusta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sota-
rikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, kemialli-
sen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen 
aseen kiellon rikkomisesta, 
— — — — — — — — — — — — — —  

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viran-
omaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja 
tallentaa televiestejä, joita epäilty lähettää 
hallussaan olevasta tai oletettavasti muuten 
käyttämästään teleliittymästä, teleosoitteesta 
tai telepäätelaitteesta, taikka tällaiseen tele-
liittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelait-
teeseen tulevia hänelle tarkoitettuja viestejä, 
jos saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan 
erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämi-
selle. 

 
4 § 

Teknisen kuuntelun edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun on syytä epäillä jotakuta 
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan val-

mistelusta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sota-
rikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, kemialli-
sen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen 
aseen kiellon rikkomisesta, 
— — — — — — — — — — — — — —  

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viran-
omaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa tek-
nistä kuuntelua myös sellaiseen vakituiseen 
asumiseen tarkoitettuun tilaan, jossa epäilty 
todennäköisesti oleskelee, jos rikoksen sel-
vittäminen olisi olennaisesti vaikeampaa tai 
mahdotonta käyttämällä rikoksesta epäillyn 
tai muiden oikeuksiin vähemmän puuttuvia 
pakkokeinoja. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta 20 . 
————— 
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3. 

Laki 

kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun kokoontumislain (530/1999) 25 §:n 1 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1007/2004, seuraavasti: 
 

25 § 

Rikoslain rangaistussäännökset 

Rangaistus syrjinnästä yleistä kokousta tai 
yleisötilaisuutta järjestettäessä säädetään ri-
koslain (39/1889) 11 luvun 11 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä          
kuuta 20 . 
 
 
 
 
 
 
 

————— 
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4. 

 

Laki 

yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun yhdenvertaisuuslain (21/2004) 20 § seu-

raavasti: 
 

20 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistus syrjinnästä säädetään rikoslain 
(39/1889) 11 luvun 11 §:ssä, työsyrjinnästä 
rikoslain 47 luvun 3 §:ssä ja kiskonnantapai-

sesta työsyrjinnästä rikoslain 47 luvun 3 a 
§:ssä. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1. 

Laki 

rikoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 1 luvun 11 §:n 2 mo-

mentin 1 kohta, 2 c luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohta, 8 luvun 1 §:n 1 momentti ja 10 §:n 
1 momentti, 11 luku ja 15 luvun 10 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohta ja 15 luvun 10 §:n 1 momentti 
laissa 650/2004, 2 c luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 780/2005, 8 luvun 1 §:n 1 mo-
mentti ja 10 §:n 1 momentti laissa 1161/2005 sekä 11 luku laeissa 578/1995, 351/1997 ja 
17/2003, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 

11 § 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta teko-

paikan laissa, siihen sovelletaan Suomen la-
kia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai 
6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hen-
kilö ja teosta säädetään rangaistus: 

1) 11 luvun 1 tai 2 §:ssä, jos teko on sellai-
nen sodankäyntirikos tai törkeä sodankäynti-
rikos taikka osallisuusteko niihin, jota tarkoi-
tetaan kulttuuriomaisuuden suojelemisesta 
aseellisen selkkauksen sattuessa tehdyn Haa-
gin vuoden 1954 yleissopimuksen toisen pöy-
täkirjan 15 artiklassa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta teko-

paikan laissa, siihen sovelletaan Suomen la-
kia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai 
6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hen-
kilö ja teosta säädetään rangaistus: 

1) 11 luvun 5 tai 6 §:ssä, jos teko on sellai-
nen sotarikos tai törkeä sotarikos taikka osal-
lisuusteko niihin, jota tarkoitetaan kulttuu-
riomaisuuden suojelemisesta aseellisen selk-
kauksen sattuessa tehdyn Haagin vuoden 
1954 yleissopimuksen toisen pöytäkirjan 
15 artiklassa; 
— — — — — — — — — — — — — —   
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2 c luku  

Vankeudesta 

11 §  

Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa 

Tuomioistuin voi rangaistukseen tuomites-
saan syyttäjän vaatimuksesta päättää, että 
tuomittu vapautuu vankilasta vasta hänen 
suoritettuaan tuomitun rangaistusajan koko-
naan, jos: 

1) rikoksentekijä tuomitaan määräaikaiseen, 
vähintään kolmen vuoden pituiseen vankeus-
rangaistukseen murhasta, taposta, surmasta, 
törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauk-
sesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväk-
sikäytöstä, törkeästä ryöstöstä, törkeästä tuho-
työstä, törkeästä sodankäyntirikoksesta, tör-
keästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poik-
keuksellisissa oloissa, joukkotuhonnasta, tör-
keästä ihmiskaupasta, panttivangin ottamises-
ta, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydin-
räjähderikoksesta, kaappauksesta, terroristi-
sessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta taik-
ka sellaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuu-
desta sellaiseen rikokseen; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 §  

Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa

Tuomioistuin voi rangaistukseen tuomites-
saan syyttäjän vaatimuksesta päättää, että 
tuomittu vapautuu vankilasta vasta hänen 
suoritettuaan tuomitun rangaistusajan koko-
naan, jos: 

1) rikoksentekijä tuomitaan määräaikai-
seen, vähintään kolmen vuoden pituiseen 
vankeusrangaistukseen murhasta, taposta, 
surmasta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä 
raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä, törkeästä ryöstöstä, törkeäs-
tä tuhotyöstä, joukkotuhonnasta, rikoksesta 
ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ih-
misyyttä vastaan, sotarikoksesta, törkeästä 
sotarikoksesta, törkeästä ihmiskaupasta, 
panttivangin ottamisesta, törkeästä terveyden 
vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, 
kaappauksesta, terroristisessa tarkoituksessa 
tehdystä rikoksesta taikka sellaisen rikoksen 
yrityksestä tai osallisuudesta sellaiseen ri-
kokseen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 luku 

Vanhentumisesta 

1 § 

Syyteoikeuden vanhentuminen 

Oikeus syyttää rikoksesta, josta säädetty 
ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, 
ei vanhennu. Syyteoikeus ei vanhennu myös-
kään, jos kysymyksessä on sodankäyntirikos, 
törkeä sodankäyntirikos, ihmisoikeuksien 
loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa tai 
törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikke-
uksellisissa oloissa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

1 § 

Syyteoikeuden vanhentuminen 

Oikeus syyttää rikoksesta, josta säädetty 
ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, 
ei vanhennu. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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10 § 

Tuomitun vankeusrangaistuksen raukeaminen 

Elinkautinen vankeusrangaistus ja 1 §:n 1 
momentissa mainitusta rikoksesta tuomittu 
määräaikainen vankeusrangaistus eivät rau-
kea. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Tuomitun vankeusrangaistuksen raukeami-
nen 

Elinkautinen vankeusrangaistus sekä jouk-
kotuhonnasta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sota-
rikoksesta ja törkeästä sotarikoksesta tuomit-
tu määräaikainen vankeusrangaistus eivät 
raukea. 
— — — — — — — — — — — — — —   

 
11 luku 

Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan  

6 §  

Joukkotuhonta 

Joka jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen 
tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnas-
tettavan kansanryhmän hävittämiseksi koko-
naan tai osittain 

1) surmaa ryhmän jäseniä, 
2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruu-

miillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja, 
3) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäi-

semiseksi ryhmän piirissä, 
4) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen tai 
5) muulla vastaavalla tavalla olennaisesti 

huonontaa ryhmän elinehtoja, 
on tuomittava joukkotuhonnasta vankeuteen 

vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 
Yritys on rangaistava. 

1 § 

Joukkotuhonta 

Joka jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen 
tai uskonnollisen taikka niihin rinnastettavan 
kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai 
osittain 

1) surmaa ryhmän jäseniä, 
2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruu-

miillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja, 
3) asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, 

joista voi aiheutua ryhmän häviäminen koko-
naan tai osittain, 

4) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäi-
semiseksi ryhmän keskuudessa tai 

5) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen, 
on tuomittava joukkotuhonnasta vankeu-

teen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkau-
deksi. 

Yritys on rangaistava. 
 

7 § 

Joukkotuhonnan valmistelu 

Joka 6 §:ssä mainitussa tarkoituksessa 
1) sopii toisen kanssa joukkotuhonnan te-

kemisestä tai 
2) laatii joukkotuhontasuunnitelman, 
on tuomittava joukkotuhonnan valmistelus-

ta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi 
ja enintään neljäksi vuodeksi. 

2 § 

Joukkotuhonnan valmistelu 

Joka 1 §:ssä mainitussa tarkoituksessa 
1) sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta tai 
2) laatii joukkotuhontasuunnitelman,  
on tuomittava joukkotuhonnan valmistelus-

ta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudek-
si ja enintään neljäksi vuodeksi. 
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4 §  

Ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeukselli-
sissa oloissa 

Joka rikkoo tai jättää täyttämättä sen, mitä 
Suomea velvoittavien kansainvälisten sopi-
musten tai yleisesti tunnustettujen ja vakiin-
tuneiden kansainvälisen oikeuden sääntöjen 
mukaan on noudatettava haavoittuneiden, sai-
raiden tai hädänalaiseen tilaan joutuneiden 
aseman turvaamiseksi, sotavankien kohtelus-
sa tai siviilihenkilöiden suojelussa sodan, 
aseellisen selkkauksen tai miehityksen aika-
na, on tuomittava ihmisoikeuksien loukkaami-
sesta poikkeuksellisissa oloissa vankeuteen 
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään 
kuudeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 
Ellei tässä pykälässä tarkoitettu teko, huo-

mioon ottaen rikkomisen laatu, aiheutettujen 
seurausten vähäisyys tai muut tekoon liittyvät 
seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vaka-
va, rikoksentekijää ei tuomita ihmisoikeuksi-
en loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa 
tai sen yrittämisestä, vaan niistä muista rikok-
sista, jotka teko käsittää. 

3 § 

Rikos ihmisyyttä vastaan 

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laa-
jamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä  

1) surmaa toisen, orjuuttaa, käy hänellä 
kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, 
myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa 
häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin 
suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka 
vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään 
taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen 
osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin, 

2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella 
laillisesti oleskelevaa väestöä,  

3) vangitsee toisen tai muuten riistää hä-
neltä vapauden kansainvälisen oikeuden pe-
rustavaa laatua olevien määräysten vastai-
sesti taikka aiheuttaa vapautensa menettä-
neen tahdonvastaisen katoamisen, 

4) raiskaa toisen, orjuuttaa seksuaalisesti, 
pakottaa prostituutioon, saattaa pakolla ras-
kaaksi tai sterilisaatioon taikka harjoittaa 
toista vastaan muuta niihin rinnastettavaa 
seksuaalista väkivaltaa tai 

5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa 
tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä 
poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuu-
den, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon 
tai sukupuolen perusteella tai muilla perus-
teilla, jotka kansainvälisessä oikeudessa ylei-
sesti katsotaan kielletyiksi, 

on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vas-
taan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi 
tai elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 

5 §  

Törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poik-
keuksellisissa oloissa 

Jos ihmisoikeuksien loukkaamisessa poik-
keuksellisissa oloissa 

1) saatetaan useita ihmisiä hengenvaaraan 
tai 

2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai jul-
malla tavalla 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-

4 §

Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan  
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmi-

siä, 
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla 

tai nöyryyttävällä tavalla taikka 
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-

sesti tai järjestelmällisesti 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-

len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
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keästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poik-
keuksellisissa oloissa vankeuteen vähintään 
kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 

keästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan van-
keuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai 
elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 

 
1 § 

Sodankäyntirikos 

Joka sotatoimessa 
1) käyttää kiellettyä sodankäyntitapaa tai 

taisteluvälinettä, 
2) väärinkäyttää haavoittuneita tai sairaita 

suojaavaa kansainvälistä tunnusmerkkiä taik-
ka 

3) muulla tavoin rikkoo Suomea velvoitta-
van sodankäyntiä koskevan kansainvälisen 
sopimuksen määräyksiä tai yleisesti tunnus-
tettuja ja vakiintuneita kansainvälisen oikeu-
den mukaisia sodan lakeja tai tapoja, 

on tuomittava sodankäyntirikoksesta van-
keuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja 
enintään kuudeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 

5 §

Sotarikos 

Joka sodan taikka muun kansainvälisen tai 
valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai 
miehityksen yhteydessä vastoin maasotavoi-
miin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden 
aseman parantamisesta, merisotavoimiin 
kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja 
haaksirikkoutuneiden aseman parantamises-
ta, sotavankien kohtelusta tai siviilihenkilöi-
den suojelemisesta sodan aikana tehtyjä Ge-
neven sopimuksia (SopS 8/1955, Geneven 
yleissopimukset) tai kansainvälisten aseellis-
ten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kan-
sainvälistä luonnetta vailla olevien aseellis-
tenselkkausten uhriensuojelemisesta tehtyjä, 
vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisä-
pöytäkirjoja (SopS 82/1980, I ja II lisäpöy-
täkirja) taikka muita sotaa, aseellisia selkka-
uksia tai miehitystä koskevia kansainvälisen 
oikeuden sääntöjä ja tapoja 

1) surmaa toisen tai haavoittaa tai kiduttaa 
häntä taikka hänen etujensa vastaisesti sil-
poo häntä tai alistaa hänet biologiseen, lää-
ketieteelliseen tai tieteelliseen kokeeseen 
taikka aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta 
kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoit-
taa vakavasti hänen terveyttään, 

2) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaa-
lisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskau-
teen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa hän-
tä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaa-
lista väkivaltaa, 

3) tuhoaa, takavarikoi tai anastaa omai-
suutta mielivaltaisesti ja ilman sotilaallista 
tarvetta, 

4) hyökkäyksen yhteydessä tai muutoin 
ryöstää kaupungin tai muun vastaavan pai-
kan, 

5) ottaa tai värvää alle 18-vuotiaita lapsia 
asevoimiin tai ryhmiin, joissa heitä käytetään 
vihollisuuksiin,  

6) pakottaa sotavangin tai muun suojellun 



 HE 55/2007 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

 

52 

henkilön palvelemaan vihollisen asevoimissa 
tai osallistumaan sotatoimiin omaa maataan 
vastaan, 

7) epää sotavangilta tai muulta suojellulta 
henkilöltä oikeudenmukaista ja laillista oi-
keudenkäyntiä koskevat oikeudet taikka muu-
toin kieltää henkilöiden oikeudelliset takeet, 

8) aloittaa hyökkäyksen, joka aiheuttaa ih-
mishenkien menetyksiä tai vammoja taikka 
laajoja, pitkäaikaisia ja vakavia ympäristö-
vahinkoja, jotka ovat selvästi liiallisia verrat-
tuna odotettavissa olevaan todelliseen ja vä-
littömään sotilaalliseen hyötyyn, 

9) hyökkää siviiliväestöä, vihollisuuksiin 
osallistumattomia siviilihenkilöitä tai siviili-
kohteita taikka Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirjan (SopS 1/1956) mukaisissa tehtä-
vissä olevia henkilöitä tai heidän käytössään 
olevaa omaisuutta vastaan,  

10) hyökkää siviilikohteisiin, joita ei puo-
lusteta, tai pommittaa niitä, hyökkää uskon-
nonharjoitukseen, tieteeseen, taiteeseen, sai-
raanhoitoon tai hyväntekeväisyyteen tarkoi-
tettuihin kohteisiin tai historiallisia muisto-
merkkejä vastaan taikka hyökkää Geneven 
yleissopimuksissa tai niiden I lisäpöytäkir-
jassa tarkoitettuja tunnusmerkkejä käyttäviä 
vastaan,  

11) käyttää väärin valkoista lippua, viholli-
sen lippua, Yhdistyneiden Kansakuntien lip-
pua, sotilasmerkkiä, sotilaspukua tai Gene-
ven yleissopimuksissa tai niiden I lisäpöytä-
kirjassa tarkoitettuja tunnusmerkkejä ja ai-
heuttaa siten kuoleman, vakavan vamman tai 
sairauden taikka vihollisen vangitsemisen, 

12) pitää laittomasti vangittuna taikka pak-
kotoimin siirtää tai karkottaa väestöä tai sen 
osia, 

13) ottaa ihmisiä panttivangeiksi, ilmoit-
taa, että armoa ei anneta, käyttää hyväksi si-
viilihenkilöitä tai muita suojeltuja henkilöitä 
sotilaskohteiden suojelemiseksi, estää siviili-
henkilöiltä ravinnon tai muiden henkiin jää-
miseksi välttämättömien tarvikkeiden saami-
sen tai tarpeellisen hätäavun taikka käyttää 
muuta kansainvälisessä oikeudessa kiellettyä 
sodankäyntitapaa, 

14) käyttää myrkkyä tai myrkkyasetta, tu-
kehduttavia tai myrkyllisiä kaasuja taikka 
muita vastaavia aineita, liiallisia vammoja 
tai tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia aseita, 
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ammuksia tai tarvikkeita taikka kemiallisia, 
biologisia tai muita kiellettyjä aseita tai tais-
teluvälineitä 

on tuomittava sotarikoksesta vankeuteen 
vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Sotarikoksesta tuomitaan myös se, joka te-
kee Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
Rooman perussäännön (SopS 56/2002) 8 ar-
tiklassa sotarikokseksi määritellyn muun te-
on, taikka muulla tavoin rikkoo Suomea vel-
voittavan sotaa, aseellista selkkausta tai 
miehitystä koskevan kansainvälisen sopimuk-
sen määräyksiä taikka yleisesti tunnustettuja 
ja vakiintuneita kansainvälisen oikeuden mu-
kaisia sodan lakeja ja tapoja. 

Yritys on rangaistava. 
 

2 §  

Törkeä sodankäyntirikos 

Jos sodankäyntirikoksessa 
1) saatetaan useita ihmisiä hengenvaaraan, 
2) aiheutetaan erittäin suurta ja laaja-alaista 

taloudellista vahinkoa tai 
3) rikos tehdään erityisen raa’alla tai jul-

malla tavalla 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-

len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä sodankäyntirikoksesta vankeuteen vä-
hintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista 
vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 

6 § 

Törkeä sotarikos 

Jos sotarikos tehdään osana suunnitelmaa 
tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia so-
tarikoksia ja  

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmi-
siä, 

2) rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja 
laaja-alaista vahinkoa,    

3) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla 
tai nöyryyttävällä tavalla taikka 

4) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-
sesti tai järjestelmällisesti 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä sotarikoksesta vankeuteen vähintään 
kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 

3 § 

Lievä sodankäyntirikos 

Jos sodankäyntirikos, huomioon ottaen ai-
heutettu seuraus tai muut rikokseen liittyvät 
seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäi-
nen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä so-
dankäyntirikoksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

7 § 

Lievä sotarikos 

Jos sotarikos, huomioon ottaen aiheutettu 
seuraus tai muut rikokseen liittyvät seikat, on 
kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikok-
sentekijä on tuomittava lievästä sotarikok-
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 
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7a § 

Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 

Joka kemiallisten aineiden kehittämisen, 
tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä 
sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopi-
muksen vastaisesti 

1) muuten kuin tämän luvun 1—3 §:ssä tar-
koitetulla tavalla käyttää kemiallista asetta, 

2) kehittää, tuottaa, muutoin hankkii, varas-
toi tai pitää hallussaan taikka kuljettaa kemi-
allisen aseen tai  

3) osallistuu sotilaalliseen valmisteluun 
kemiallisen aseen käyttämiseksi 

on tuomittava kemiallisen aseen kiellon rik-
komisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuu-
kaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

8 § 

Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 

Joka kemiallisten aseiden kehittämisen, 
tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä 
sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopi-
muksen (SopS 19/1997) vastaisesti 

1) muuten kuin 5—7 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla käyttää kemiallista asetta, 

2) kehittää, tuottaa, muutoin hankkii, varas-
toi, pitää hallussaan tai kuljettaa kemiallisen 
aseen taikka 

3) osallistuu sotilaalliseen valmisteluun 
kemiallisen aseen käyttämiseksi, 

on tuomittava kemiallisen aseen kiellon 
rikkomisesta vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

 
7b § 

Biologisen aseen kiellon rikkominen 

Joka  
1) muuten kuin tämän luvun 1—3 §:ssä tar-

koitetulla tavalla käyttää biologista asetta tai 
toksiiniasetta, 

2) laittomasti valmistaa, kuljettaa tai toimit-
taa biologisen aseen tai toksiiniaseen, tai 

3) bakteriologisten (biologisten) ja toksii-
niaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varas-
toinnin kieltämistä sekä niiden hävittämistä 
koskevan yleissopimuksen vastaisesti kehit-
tää, tuottaa, muutoin hankkii, varastoi tai pi-
tää hallussaan biologisia aseita tai toksii-
niaseita taikka aseita, laitteita tai välineitä 
biologisen aseen tai toksiiniaseen levittämi-
seksi, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangais-
tusta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta 
vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja 
enintään kuudeksi vuodeksi. 

9 § 

Biologisen aseen kiellon rikkominen 

Joka 
1) muuten kuin 5—7 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla käyttää biologista asetta tai toksiiniaset-
ta, 

2) laittomasti valmistaa, kuljettaa tai toi-
mittaa biologisen aseen tai toksiiniaseen, tai 

3) bakteriologisten (biologisten) ja toksii-
niaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varas-
toinnin kieltämistä sekä niiden hävittämistä 
koskevan yleissopimuksen (SopS 15/1975) 
vastaisesti kehittää, tuottaa, muutoin hankkii, 
varastoi tai pitää hallussaan biologisia aseita 
tai toksiiniaseita taikka aseita, laitteita tai vä-
lineitä biologisen aseen tai toksiiniaseen le-
vittämiseksi,  

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangais-
tusta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta 
vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi 
ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

 
8 § 

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja 
tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, pane-
tellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnis-

10 §

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja 
tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, pane-
tellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnis-
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tä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka 
niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuo-
mittava kiihottamisesta kansanryhmää vas-
taan sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi. 

tä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka 
niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, 
on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää 
vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. 

 
9 § 

Syrjintä 

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin har-
joittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoimin-
nassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka 
julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjes-
tettäessä ilman hyväksyttävää syytä 

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatetta-
villa ehdoilla, 

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuu-
teen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä 
taikka 

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai 
muita olennaisesti huonompaan asemaan 

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, 
ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuh-
teiden, sukupuolisen suuntautumisen tai ter-
veydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnalli-
sen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen 
toiminnan tai muun näihin rinnastettavan sei-
kan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole 
rangaistava työsyrjintänä syrjinnästä sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudek-
si. 

11 § 

Syrjintä 

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin har-
joittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoi-
minnassa tai muussa julkisessa tehtävässä 
taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta 
järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä 

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatetta-
villa ehdoilla, 

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuu-
teen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä 
taikka 

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai 
muita olennaisesti huonompaan asemaan 

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, 
ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuh-
teiden, sukupuolisen suuntautumisen tai ter-
veydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnalli-
sen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen 
toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan 
seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko 
ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnan-
tapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukau-
deksi. 

 
 12 § 

Esimiehen vastuu 

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan 1, 
3—7 ja 13 §:ssä tarkoitetusta teosta tai sen 
yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai 
osallinen, jos tosiasiallisesti esimiehen mää-
räysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai 
alaiset ovat syyllistyneet tekoon sen johdosta, 
että esimies on laiminlyönyt velvollisuutensa 
asianmukaisesti valvoa joukkojen tai alaisten 
toimintaa, ja jos 

1) esimies tiesi tai hänen olisi olosuhteiden 
perusteella pitänyt tietää, että joukot tai alai-
set olivat tekemässä tai aikoivat tehdä kysei-
siä rikoksia eikä 
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2) esimies ryhtynyt käytettävissään oleviin 
tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaaditta-
viin toimiin rikosten täyttymisen ehkäisemi-
seksi. 

 
 13 § 

Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen 

Sotilaallinen tai muu esimies, joka jättää 
ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudel-
la vaadittaviin toimiin saattaakseen viran-
omaisten tutkittavaksi tosiasiallisesti hänen 
määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan 
alaisen tekemäksi epäillyn 12 §:ssä tarkoite-
tun rikoksen, on tuomittava alaisen rikoksen 
ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai van-
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

 
 14 § 

Hallituksen määräys ja esimiehen käsky 

Hallitusvaltaa käyttävän viranomaisen tai 
muun julkista valtaa käyttävän tahon anta-
masta määräyksestä tai esimiehen käskystä 
sotarikoksen, törkeän sotarikoksen tai lievän 
sotarikoksen tehnyt taikka sellaista yrittänyt 
on rangaistusvastuusta vapaa vain, jos 

1) hänellä on ollut oikeudellinen velvolli-
suus noudattaa hallituksen määräyksiä tai 
esimiehen käskyjä, 

2) hän ei tiennyt määräyksen tai käskyn 
olevan lainvastainen ja 

3) määräys tai käsky ei ollut selvästi lain-
vastainen. 

 
15 luku 

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan 

10 §  

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhon-
nan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon 
rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomi-
sen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaaran-
tamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetok-
sen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetok-

10 §  

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhon-
nan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, 
törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotari-
koksen, törkeän sotarikoksen, kemiallisen 
aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen 
kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämis-
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sen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, tör-
keän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, tör-
keän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, 
ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, pantti-
vangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän 
terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikok-
sen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momen-
tin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tar-
koituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympä-
ristön turmelemisen tai törkeän huumausaine-
rikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun 
rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa 
viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on 
tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys 
tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jät-
tämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi.  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

oikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, tör-
keän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoi-
lun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, 
raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän 
lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, 
tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryös-
tön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän 
ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän 
tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, 
ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a lu-
vun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikok-
sen, törkeän ympäristön turmelemisen tai 
törkeän huumausainerikoksen olevan hank-
keilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estet-
tävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai 
sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos ri-
kos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törke-
än rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sak-
koon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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2. 

Laki 

pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 2 §:n 

1 momentin 1 kohta ja 4 §:n 3 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 651/2004 seu-
raavasti: 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 a luku  

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu 

2 §  

Telekuuntelun edellytykset 

Kun on syytä epäillä jotakuta 
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan val-

mistelusta, kemiallisen aseen kiellon rikkomi-
sesta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta, 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viran-
omaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja tal-
lentaa televiestejä, joita epäilty lähettää hal-
lussaan olevasta tai oletettavasti muuten käyt-
tämästään teleliittymästä, teleosoitteesta tai 
telepäätelaitteesta, taikka tällaiseen teleliitty-
mään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen 
tulevia hänelle tarkoitettuja viestejä, jos saa-
tavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin 
tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. 

2 §  

Telekuuntelun edellytykset 

Kun on syytä epäillä jotakuta 
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan val-

mistelusta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sota-
rikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, kemial-
lisen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen 
aseen kiellon rikkomisesta, 
— — — — — — — — — — — — — —  

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viran-
omaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja 
tallentaa televiestejä, joita epäilty lähettää 
hallussaan olevasta tai oletettavasti muuten 
käyttämästään teleliittymästä, teleosoitteesta 
tai telepäätelaitteesta, taikka tällaiseen tele-
liittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelait-
teeseen tulevia hänelle tarkoitettuja viestejä, 
jos saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan 
erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämi-
selle. 

 
4 § 

Teknisen kuuntelun edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun on syytä epäillä jotakuta 
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan val-

mistelusta, kemiallisen aseen kiellon rikkomi-
sesta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta, 

 
 
 

4 § 

Teknisen kuuntelun edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun on syytä epäillä jotakuta 
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan val-

mistelusta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sota-
rikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, kemial-
lisen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen 
aseen kiellon rikkomisesta, 
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— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
rikoksen esitutkintaa toimittavalle viran-

omaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa tek-
nistä kuuntelua myös sellaiseen vakituiseen 
asumiseen tarkoitettuun tilaan, jossa epäilty 
todennäköisesti oleskelee, jos rikoksen selvit-
täminen olisi olennaisesti vaikeampaa tai 
mahdotonta käyttämällä rikoksesta epäillyn 
tai muiden oikeuksiin vähemmän puuttuvia 
pakkokeinoja. 

 

rikoksen esitutkintaa toimittavalle viran-
omaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa tek-
nistä kuuntelua myös sellaiseen vakituiseen 
asumiseen tarkoitettuun tilaan, jossa epäilty 
todennäköisesti oleskelee, jos rikoksen selvit-
täminen olisi olennaisesti vaikeampaa tai 
mahdotonta käyttämällä rikoksesta epäillyn 
tai muiden oikeuksiin vähemmän puuttuvia 
pakkokeinoja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaa   päivänä  

kuuta 20   . 
——— 
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3. 

Laki 

kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun kokoontumislain (530/1999) 25 §:n 1 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1007/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

25 § 

Rikoslain rangaistussäännökset 

Rangaistus syrjinnästä yleistä kokousta tai 
yleisötilaisuutta järjestettäessä säädetään ri-
koslain (39/1889) 11 luvun 9 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

25 § 

Rikoslain rangaistussäännökset 

Rangaistus syrjinnästä yleistä kokousta tai 
yleisötilaisuutta järjestettäessä säädetään ri-
koslain (39/1889) 11 luvun 11 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä  

kuuta 20   . 
——— 
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4. 

Laki 

yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun yhdenvertaisuuslain (21/2004) 20 § seu-

raavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

20 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistus syrjinnästä säädetään rikoslain 
(39/1889) 11 luvun 9 §:ssä, työsyrjinnästä ri-
koslain 47 luvun 3 §:ssä. 

 
 

20 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistus syrjinnästä säädetään rikoslain 
(39/1889) 11 luvun 11 §:ssä, työsyrjinnästä 
rikoslain 47 luvun 3 §:ssä ja kiskonnantapai-
sesta työsyrjinnästä rikoslain 47 luvun 3 a 
§:ssä. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä  

kuuta 20   . 
——— 
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Asetusluonnos 

 

Valtioneuvoston asetus 

rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,  
muutetaan rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta 16 päivänä elokuuta 1996 annetun asetuk-

sen (627/1996) 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 
lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 13 a kohta seuraavasti: 
 

1 § 
Rikoslain 1 luvun 7 §:ää sovellettaessa 

kansainvälisinä rikoksina pidetään seuraavia 
rikoksia: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) sellainen rikos ihmisyyttä vastaan ja so-
tarikos, joka määritellään Kansainvälisen ri-
kostuomioistuimen Rooman perussäännössä 
(SopS 56/2002), ja muu vastaava rangaista-
vaksi säädetty teko, jota on pidettävä maaso-
tavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sai-
raiden aseman parantamisesta, merisotavoi-
miin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja 
haaksirikkoutuneiden aseman parantamises-
ta, sotavankien kohtelusta sekä siviilihenki-
löiden suojelemisesta sodan aikana tehdyissä 
Geneven sopimuksissa (SopS 8/1955) sekä 
kansainvälisten aseellisten selkkausten uhri-
en suojelemisesta tehdyssä näiden sopimus-

ten I lisäpöytäkirjassa (SopS 82/1980) tarkoi-
tettuna törkeänä rikoksena; 
— — — — — — — — — — — — — —  

13 a § sellainen biologisen aseen kiellon 
rikkominen, jota tarkoitetaan Genevessä 
vuonna 1925 tehdyssä tukehduttavien, myr-
kyllisten tai muiden samankaltaisten kaasu-
jen sekä bakteriologisten keinojen käytön 
kieltoa sodassa koskevassa pöytäkirjassa 
(SopS 23/1929) ja YK:n yleissopimuksessa 
bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniasei-
den kehittämisen, tuottamisen ja varastoimi-
sen kieltämiseksi ja hävittämiseksi 
(SopS 15/1975); 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä asetus tulee voimaan    päivänä    

kuuta 20  . 
————— 
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Sopimusteksti 

Ote kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännöstä 

KANSAINVÄLISEN RIKOSTUOMIOISTUIMEN ROOMAN PERUSSÄÄNTÖ 
 

JOHDANTO-OSA 

Tämän perussäännön sopimusvaltiot, jotka 
ovat tietoisia siitä, että yhteiset siteet yhdistävät kaikkia kansoja ja niiden kulttuurit muodos-

tavat yhteisen perinnön, ja että tämä hauras kokonaisuus voi hajota milloin tahansa, 
pitävät mielessä, että tämän vuosisadan aikana miljoonat lapset, naiset ja miehet ovat olleet 

käsittämättömien ihmiskuntaa järkyttävien julmuuksien uhreja, 
tiedostavat, että sellaiset törkeät rikokset vaarantavat maailman rauhan, turvallisuuden ja 

hyvinvoinnin, 
toteavat, että vakavimmista rikoksista, jotka koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä, tulee 

rangaista ja tehokas syytteen ajaminen niiden osalta tulee varmistaa ryhtymällä kansallisiin 
toimenpiteisiin ja edistämällä kansainvälistä yhteistyötä, 

ovat päättäneet varmistaa, että näihin rikoksiin syyllistyneet henkilöt eivät välty rangaistuk-
selta, ja siten vaikuttaa näiden rikosten ehkäisemiseen, 

palauttavat mieleen, että jokainen valtio on velvollinen käyttämään rikosoikeudellista toimi-
valtaansa kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneisiin henkilöihin, 

vahvistavat Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä erityisesti 
sen, että kaikkien valtioiden tulee pidättyä uhkaamasta voimankäytöllä tai käyttämästä voimaa 
toisen valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista itsenäisyyttä vastaan tai muutoin 
Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien vastaisesti, 

korostavat tässä yhteydessä, että minkään tässä perussäännössä ei katsota antavan sopimus-
valtiolle oikeutta puuttua aseelliseen selkkaukseen tai minkään valtion sisäisiin asioihin, 

ovat päättäneet tässä tarkoituksessa ja nykyisten ja tulevien sukupolvien etujen mukaisesti 
perustaa Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmän yhteyteen riippumattoman pysyvän Kan-
sainvälisen rikostuomioistuimen, jonka toimivalta ulottuu vakavimpiin rikoksiin, jotka kosket-
tavat koko kansainvälistä yhteisöä, 

korostavat, että tämän perussäännön mukaisesti perustettu Kansainvälinen rikostuomioistuin 
täydentää kansallista rikosoikeudellista toimivaltaa, 

ovat päättäneet varmistaa kansainvälisen oikeudenmukaisuuden pysyvän kunnioituksen ja 
toteuttamisen, 

ovat sopineet seuraavaa: 
 

1 OSA 

TUOMIOISTUIMEN PERUSTAMINEN  

1 artikla 

Tuomioistuin 

Tällä perussäännöllä perustetaan Kansain-
välinen rikostuomioistuin ("tuomioistuin"). 
Se on pysyvä toimielin ja sillä on valtuudet 
käyttää toimivaltaansa henkilöihin, jotka ovat 
syyllistyneet tässä perussäännössä tarkoitet-

tuihin vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin, 
ja sen toimivalta täydentää kansallista rikos-
oikeudellista toimivaltaa. Tuomioistuimen 
toimivallasta ja toiminnasta määrätään tässä 
perussäännössä. 

2 artikla 

Tuomioistuimen suhde Yhdistyneisiin Kansa-
kuntiin 

Tuomioistuimen suhde Yhdistyneisiin 
Kansakuntiin ratkaistaan sopimuksella, joka 
tämän perussäännön sopimusvaltioiden ko-
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kouksen on ensin hyväksyttävä, ja jonka 
tuomioistuimen presidentti sen jälkeen tekee 
tuomioistuimen puolesta. 

 
3 artikla 

Tuomioistuimen toimipaikka 

1. Tuomioistuimen toimipaikka on Haag, 
Alankomaat ("isäntävaltio"). 

2. Tuomioistuin tekee isäntävaltion kanssa 
päämajasopimuksen, joka sopimusvaltioiden 
kokouksen on ensin hyväksyttävä, ja jonka 
tuomioistuimen presidentti sen jälkeen tekee 
tuomioistuimen puolesta. 

3. Tuomioistuin voi kokoontua muualla 
tämän perussäännön määräysten mukaisesti 
aina kun tuomioistuin katsoo sen tarpeelli-
seksi. 

4 artikla 

Tuomioistuimen oikeudellinen asema ja val-
tuudet 

1. Tuomioistuin on kansainvälinen oikeus-
henkilö. Sillä on myös tehtäviensä hoitami-
seen ja päämääriensä toteuttamiseen tarvitta-
va oikeustoimikelpoisuus. 

2. Tuomioistuin voi hoitaa tehtäviään ja 
käyttää valtuuksiaan tämän perussäännön 
määräysten mukaisesti minkä tahansa sopi-
musvaltion alueella ja erityisen sopimuksen 
nojalla muun valtion alueella. 

 
2 OSA 

TOIMIVALTA, TAPAUKSEN OTTA-
MINEN KÄSITELTÄVÄKSI JA SO-

VELLETTAVA OIKEUS  

5 artikla 

Tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikok-
set 

1. Tuomioistuimen toimivalta rajoittuu va-
kavimpiin rikoksiin, jotka koskettavat koko 
kansainvälistä yhteisöä. Tuomioistuin on tä-
män perussäännön mukaisesti toimivaltainen 
käsittelemään seuraavia rikoksia: 

a) joukkotuhonta; 

b) rikokset ihmisyyttä vastaan; 
c) sotarikokset; 
d) hyökkäysrikos. 
2. Tuomioistuin on toimivaltainen käsitte-

lemään hyökkäysrikosta sen jälkeen, kun 
121 ja 123 artiklan mukaisesti on hyväksytty 
määräys, jossa rikos määritellään ja jossa 
täsmennetään ehdot, joiden mukaisesti tuo-
mioistuin käyttää toimivaltaansa tämän ri-
koksen suhteen. Tällaisen määräyksen tulee 
olla yhdenmukainen Yhdistyneiden Kansa-
kuntien peruskirjan asianomaisten määräys-
ten kanssa. 

 
6 artikla 

Joukkotuhonta 

Tässä perussäännössä "joukkotuhonta" tar-
koittaa mitä tahansa seuraavista teoista, joi-
den tarkoituksena on kansallisen, etnisen, ro-
dullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittämi-
nen tässä sen ominaisuudessa joko kokonaan 
tai osittain: 

a) ryhmän jäsenten surmaaminen; 
b) vaikean ruumiillisen tai henkisen vam-

man aiheuttaminen ryhmän jäsenille; 
c) tahallinen sellaisten elinehtojen asetta-

minen ryhmälle, joiden tarkoituksena on sen 
fyysinen hävittäminen kokonaan tai osittain; 

d) ryhtyminen sellaisiin toimenpiteisiin, 
joiden tarkoituksena on syntyvyyden ehkäi-
seminen ryhmän keskuudessa; 

e) lasten siirtäminen pakolla ryhmästä toi-
seen. 

 
7 artikla 

Rikokset ihmisyyttä vastaan 

1. Tässä perussäännössä "rikos ihmisyyttä 
vastaan" tarkoittaa mitä tahansa seuraavista 
teoista, kun se tehdään osana siviiliväestöön 
kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä 
hyökkäystä ja hyökkäyksestä tietoisena: 

a) murha; 
b) tuhoaminen; 
c) orjuus; 
d) väestön karkottaminen tai pakolla siir-

täminen; 
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e) vangitseminen tai muu vakava fyysisen 
vapauden riisto kansainvälisen oikeuden pe-
rustavaa laatua olevien määräysten vastaises-
ti; 

f) kidutus; 
g) raiskaus, seksuaalinen orjuus, pakko-

prostituutio, pakkoraskaus, pakkosterilisaatio 
tai muu yhtä törkeä seksuaalisen väkivallan 
muoto; 

h) tunnistettavissa olevaan ryhmään tai yh-
teisöön kohdistuva vaino poliittisen mielipi-
teen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkupe-
rän, kulttuurin tai uskonnon perusteella tai 
sukupuolen perusteella, niin kuin tämä käsite 
on määritelty 3 kappaleessa, tai muilla perus-
teilla, jotka yleisesti katsotaan kielletyiksi 
kansainvälisen oikeuden nojalla, muun tässä 
kappaleessa tarkoitetun teon tai tuomioistui-
men toimivaltaan kuuluvan rikoksen yhtey-
dessä; 

i) tahdonvastainen katoaminen; 
j) rotuerottelu; 
k) muut samanlaatuiset epäinhimilliset teot, 

joilla tahallisesti aiheutetaan suurta kärsimys-
tä tai vaikea ruumiillinen vamma tai vahin-
goitetaan vakavasti henkistä tai fyysistä ter-
veyttä. 

2. Tämän artiklan 1 kappaleen soveltamis-
tarkoituksessa: 

a) "siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys" 
tarkoittaa 1 kappaleessa tarkoitettujen teko-
jen toistuvaa kohdistamista siviiliväestöön 
sellaisen valtion tai järjestön politiikan mu-
kaisesti, jonka tarkoituksena on kyseisen 
hyökkäyksen toteuttaminen, tai tämän poli-
tiikan edistämiseksi; 

b) "tuhoamiseen" sisältyy sellaisten elineh-
tojen tahallinen asettaminen, muun muassa 
ruoan ja lääkkeiden saannin estäminen, joi-
den tarkoituksena on väestönosan hävittämi-
nen; 

c) "orjuus" tarkoittaa jonkin omistusoikeu-
teen liittyvän tai kaikkien siihen liittyvien 
valtaoikeuksien kohdistamista henkilöön, ja 
siihen sisältyy tällaisten valtaoikeuksien 
käyttäminen ihmiskaupan, erityisesti naisten 
ja lasten kaupan yhteydessä; 

d) "väestön karkottaminen tai pakolla siir-
täminen" tarkoittaa henkilöiden siirtämistä 
pakolla alueelta, jolla he laillisesti oleskele-
vat, karkottamalla heidät tai käyttämällä mui-

ta pakkokeinoja ilman kansainvälisen oikeu-
den mukaisia perusteita; 

e) "kidutus" tarkoittaa tahallista voimak-
kaan fyysisen tai henkisen tuskan tai kärsi-
myksen aiheuttamista syytetyn vankina tai 
valvonnan alaisena olevalle henkilölle. Kidu-
tukseksi ei kuitenkaan katsota pelkästään la-
kiin perustuvasta rangaistuksesta tavanomai-
sesti aiheutuvaa tuskaa tai kärsimystä; 

f) "pakkoraskaus" tarkoittaa pakolla ras-
kaaksi saatetun naisen vankina pitämistä tar-
koituksena vaikuttaa väestön etniseen koos-
tumukseen tai toteuttaa muita törkeitä kan-
sainvälisen oikeuden vastaisia tekoja. Tämän 
määritelmän ei millään tavalla tulkita vaikut-
tavan kansallisiin lakeihin, jotka liittyvät ras-
kauteen; 

g) "vaino" tarkoittaa perusoikeuksien tahal-
lista ja törkeää epäämistä kansainvälisen oi-
keuden vastaisesti ryhmän tai yhteisön omi-
naisuuksien vuoksi; 

h) "rotuerottelu" tarkoittaa 1 kappaleessa 
tarkoitettuja tekoja vastaavia epäinhimillisiä 
tekoja, joita yksi rodullinen ryhmä kohdistaa 
toiseen rodulliseen ryhmään tai ryhmiin, va-
kiintuneeseen järjestelmälliseen syrjintään ja 
alistamiseen perustuvan hallintojärjestelmän 
puitteissa, ja joiden tarkoituksena on kysei-
sen hallintojärjestelmän ylläpito; 

i) "tahdonvastainen katoaminen" tarkoittaa 
valtion tai poliittisen järjestön toimesta, lu-
valla, tuella tai suostumuksella tapahtuvaa 
henkilöiden pidättämistä, vangitsemista tai 
kaappausta, jota seuraa kieltäytyminen tun-
nustamasta kyseistä vapaudenriistoa tai an-
tamasta tietoja kyseisten henkilöiden kohta-
losta tai olinpaikasta tarkoituksessa evätä 
heiltä oikeussuoja pitkäksi aikaa. 

3. Tässä perussäännössä käsitteen "suku-
puoli" katsotaan tarkoittavan kahta sukupuol-
ta, miehiä ja naisia, sanan yhteiskunnallisessa 
merkityksessä. Käsitteellä "sukupuoli" ei ole 
muita merkityksiä. 

 
8 artikla 

Sotarikokset 

1. Tuomioistuin on toimivaltainen käsitte-
lemään sotarikoksia erityisesti silloin, kun ne 
on tehty osana suunnitelmaa tai politiikkaa 
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tai osana sellaisten rikosten laajamittaista te-
kemistä. 

2. Tässä perussäännössä "sotarikokset" tar-
koittavat: 

a) 12 päivänä elokuuta 1949 tehtyjen Ge-
neven yleissopimusten törkeitä rikoksia, eli 
mitä tahansa seuraavista teoista, jotka koh-
distetaan kyseessä olevan Geneven yleisso-
pimuksen määräysten suojelemiin henkilöi-
hin tai omaisuuteen: 

i) harkittu surmaaminen; 
ii) kidutus tai epäinhimillinen kohtelu, mu-

kaan luettuna biologiset kokeet; 
iii) harkittu suuren kärsimyksen tai vaikean 

ruumiillisen vamman aiheuttaminen tai va-
kava terveyden vahingoittaminen; 

iv) laajamittainen omaisuuden tuhoaminen 
ja anastaminen, joka ei ole perusteltavissa so-
tilaallisella tarpeella ja joka toteutetaan oi-
keudenvastaisesti ja mielivaltaisesti; 

v) sotavangin tai muun suojellun henkilön 
pakottaminen palvelemaan vihollisvallan so-
tavoimissa; 

vi) harkittu oikeudenmukaista ja laillista 
oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien epä-
äminen sotavangilta tai muulta suojellulta 
henkilöltä; 

vii) oikeudenvastainen karkottaminen, siir-
täminen tai vankina pitäminen; 

viii) panttivankien ottaminen. 
b) muita vakavia kansainvälisiin aseellisiin 

selkkauksiin sovellettavan oikeuden ja tapo-
jen loukkauksia, kansainvälisen oikeuden jär-
jestelmän puitteissa, eli mitä tahansa seuraa-
vista teoista: 

i) tahallinen hyökkäys koko siviiliväestöä 
vastaan tai sellaisia yksittäisiä siviilihenkilöi-
tä vastaan, jotka eivät välittömästi osallistu 
vihollisuuksiin; 

ii) tahallinen hyökkäys siviilikohteita vas-
taan, toisin sanoen sellaisia kohteita vastaan, 
jotka eivät ole sotilaskohteita; 

iii) tahallinen hyökkäys Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan mukaisissa huma-
nitaarisissa avustustehtävissä tai rauhantur-
vaamistehtävissä toimivaa henkilöstöä tai 
näihin tehtäviin liittyviä rakennelmia, mate-
riaalia, yksikköjä tai ajoneuvoja vastaan, kun 
nämä ovat oikeutettuja siviilihenkilöille tai 
siviilikohteille myönnettävään suojaan kan-

sainvälisen aseellisia selkkauksia koskevan 
oikeuden nojalla; 

iv) tahallinen hyökkäyksen aloittaminen 
tietoisena siitä, että hyökkäys aiheuttaa sel-
laisia ihmishenkien menetyksiä tai vammoja 
siviilihenkilöille tai vahinkoa siviilikohteille 
tai sellaisia laajamittaisia, pitkäaikaisia ja va-
kavia ympäristövahinkoja, jotka olisivat sel-
västi liiallisia verrattuna odotettavissa ole-
vaan konkreettiseen ja välittömään yleiseen 
sotilaalliseen hyötyyn; 

v) sellaisiin kaupunkeihin, kyliin, asumuk-
siin tai rakennuksiin hyökkääminen, joita ei 
puolusteta ja jotka eivät ole sotilaskohteita, 
tai niiden pommittaminen; 

vi) sellaisen aseensa laskeneen tai puolus-
tuskyvyttömän sotilaan surmaaminen tai 
haavoittaminen, joka on antautunut ilman eh-
toja; 

vii) valkoisen lipun, vihollisen tai Yhdisty-
neiden Kansakuntien lipun tai sotilasmerkki-
en ja sotilaspuvun sekä Geneven yleissopi-
muksissa tarkoitettujen tunnusmerkkien vää-
rinkäyttö, josta aiheutuu kuolema tai vakava 
henkilövahinko; 

viii) miehittävän vallan toteuttama omien 
väestönosien siirtäminen suoraan tai välilli-
sesti alueelle, jota se miehittää, tai miehitetyn 
alueen väestön tai sen osan karkottaminen tai 
siirtäminen kyseisen alueen sisällä tai sen ul-
kopuolelle; 

ix) tahallinen hyökkäys uskonnon harjoit-
tamiseen, opetukseen, taiteiden tai tieteen 
harjoittamiseen tai hyväntekeväisyystarkoi-
tukseen käytettäviä rakennuksia, historiallisia 
muistomerkkejä, sairaaloita ja sairaiden ja 
haavoittuneiden vastaanottoasemia vastaan, 
sillä edellytyksellä, että nämä eivät ole soti-
laskohteita; 

x) vastapuolen määräysvaltaan kuuluvien 
henkilöiden silpominen tai näiden alistami-
nen lääketieteellisiin tai tieteellisiin kokei-
siin, jotka eivät ole perusteltavissa kyseisten 
henkilöiden lääkärin-, hammas- tai sairaala-
hoidolla tai joita ei tehdä kyseisten henkilöi-
den etujen mukaisesti, ja jotka aiheuttavat 
kyseisten henkilöiden kuoleman tai vakavasti 
vaarantavat heidän terveytensä; 

xi) viholliskansaan tai -armeijaan kuuluvi-
en yksilöiden petollinen surmaaminen tai 
haavoittaminen; 
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xii) ilmoitus, jonka mukaan armoa ei anne-
ta; 

xiii) vihollisen omaisuuden tuhoaminen tai 
haltuunotto, ellei sotaan liittyvä pakkotilanne 
edellytä tällaista tuhoamista tai haltuunottoa; 

xiv) ilmoitus, jonka mukaan vihamielisen 
osapuolen kansallisuutta olevien henkilöiden 
oikeudet ja oikeustoimenpiteet kumotaan, 
niitä lykätään tai ei voida ottaa käsiteltäväksi 
tuomioistuimissa; 

xv) vihamielisen osapuolen kansallisuutta 
olevien henkilöiden pakottaminen osallistu-
maan sotatoimenpiteisiin, jotka kohdistetaan 
heidän omaa maataan vastaan, vaikka he oli-
sivat sotaa käyvän valtion palveluksessa en-
nen sodan alkamista; 

xvi) kaupungin tai paikan ryöstäminen, 
vaikka se tapahtuisi hyökkäyksen yhteydes-
sä; 

xvii) myrkyn tai myrkkyaseiden käyttämi-
nen; 

xviii) tukehduttavien, myrkyllisten tai mui-
den kaasujen, ja kaikkien vastaavien nestei-
den, tarvikkeiden tai laitteiden käyttäminen; 

xix) ihmisen ruumiissa helposti laajentuvi-
en tai litistyvien luotien käyttö, esimerkiksi 
sellaisten luotien käyttö, joissa on kova vaip-
pa, joka ei peitä ydintä kokonaan tai johon on 
tehty viiltoja; 

xx) sellaisten aseiden, ammusten, tarvik-
keiden ja sodankäyntimenetelmien käyttö, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan liiallisia 
vammoja tai tarpeetonta kärsimystä tai jotka 
ovat luonnostaan umpimähkäisiä, aseellisia 
selkkauksia koskevan kansainvälisen oikeu-
den vastaisesti, edellyttäen, että sellaiset 
aseet, ammukset, tarvikkeet tai sodankäynti-
menetelmät on kielletty kattavasti ja ne on si-
sällytetty tämän perussäännön liitteeseen 
muutoksella, joka tehdään asiaan liittyvien 
121 ja 123 artiklan määräysten mukaisesti; 

xxi) henkilön kunniaa loukkaavat rikokset, 
erityisesti epäinhimillinen ja halventava koh-
telu; 

xxii) raiskaus, seksuaalinen orjuus, pakko-
prostituutio, pakkoraskaus 7 artiklan 2 (f) 
kappaleen määritelmän mukaisesti, pakkoste-
rilisaatio tai muu seksuaalisen väkivallan 
muoto, joka on samalla Geneven yleissopi-
musten törkeä rikos; 

xxiii) siviilihenkilöiden tai muiden suojel-
tujen henkilöiden läsnäolon hyväksikäyttä-
minen, jotta sotatoimet eivät ulottuisi tiettyi-
hin kohteisiin, alueisiin tai sotavoimiin; 

xxiv) tahallinen hyökkäys sellaisia raken-
nuksia, tarvikkeita, lääkintäyksiköitä ja kulje-
tusvälineitä sekä henkilöitä vastaan, jotka 
käyttävät Geneven yleissopimuksissa tarkoi-
tettuja tunnusmerkkejä kansainvälisen oikeu-
den mukaisesti; 

xxv) siviilihenkilöiden nälkiinnyttämisen 
tahallinen käyttäminen sodankäyntimenetel-
mänä, estämällä heiltä sellaisten tarvikkeiden 
saanti, jotka ovat välttämättömiä heidän hen-
kiinjäämiselleen, mukaan luettuna Geneven 
yleissopimusten mukaisesti annetun hätäavun 
harkittu estäminen; 

xxvi) alle 15-vuotiaiden lasten ottaminen 
tai värvääminen kansallisiin asevoimiin tai 
heidän käyttämisensä osallistumaan aktiivi-
sesti vihollisuuksiin. 

c) valtionsisäisten aseellisten selkkausten 
osalta vakavia 12 päivänä elokuuta 1949 teh-
dyn neljän Geneven yleissopimuksen yhtei-
sen 3 artiklan loukkauksia, eli mitä tahansa 
seuraavista teoista, kun ne tehdään sellaisia 
henkilöitä vastaan, jotka eivät aktiivisesti 
osallistu vihollisuuksiin, mukaan luettuna 
asevoimien jäsenet, jotka ovat laskeneet 
aseensa ja jotka ovat tulleet taistelukyvyttö-
miksi sairauden, haavoittumisen, vangitsemi-
sen tai muun syyn vuoksi: 

i) henkeen ja henkilöön kohdistuva väki-
valta, erityisesti murha kaikissa muodoissa, 
silpominen, julma kohtelu ja kidutus; 

ii) henkilön kunniaan kohdistuvat rikokset, 
erityisesti epäinhimillinen ja halventava koh-
telu; 

iii) panttivankien ottaminen; 
iv) rangaistuksen määrääminen ja teloitus 

ilman laillisesti perustetun tuomioistuimen 
antamaa aikaisempaa tuomiota, johon liitty-
vät kaikki yleisesti välttämättömiksi tunnus-
tetut oikeudelliset takeet. 

d) tämän artiklan 2 (c) kappaletta sovelle-
taan valtionsisäisiin aseellisiin selkkauksiin, 
mutta ei valtionsisäisiin levottomuuksiin ja 
jännittyneisiin tilanteisiin, kuten mellakoihin, 
erillisiin ja satunnaisiin väkivaltaisuuksiin tai 
muihin vastaaviin tekoihin. 
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e) muita vakavia valtionsisäisiin aseellisiin 
selkkauksiin sovellettavan oikeuden ja tapo-
jen loukkauksia, kansainvälisen oikeuden jär-
jestelmän puitteissa, eli mitä tahansa seuraa-
vista teoista: 

i) tahallinen hyökkäys koko siviiliväestöä 
vastaan tai sellaisia yksittäisiä siviilihenkilöi-
tä vastaan, jotka eivät osallistu välittömästi 
vihollisuuksiin; 

ii) tahallinen hyökkäys sellaisia rakennuk-
sia, tarvikkeita, lääkintäyksiköitä ja kuljetus-
välineitä sekä henkilöitä vastaan, jotka käyt-
tävät Geneven yleissopimuksissa tarkoitettu-
ja tunnusmerkkejä kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti; 

iii) tahallinen hyökkäys Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan mukaisissa huma-
nitaarisissa avustustehtävissä tai rauhantur-
vaamistehtävissä toimivaa henkilöstöä tai 
näihin tehtäviin liittyviä rakennelmia, mate-
riaalia, yksikköjä tai ajoneuvoja vastaan, mi-
käli nämä ovat oikeutettuja siviilihenkilöille 
tai siviilikohteille myönnettävään suojaan 
aseellisia selkkauksia koskevan kansainväli-
sen oikeuden nojalla; 

iv) tahallinen hyökkäys uskonnon harjoit-
tamiseen, opetukseen, taiteiden tai tieteen 
harjoittamiseen tai hyväntekeväisyystarkoi-
tukseen käytettäviä rakennuksia, historiallisia 
muistomerkkejä, sairaaloita ja sairaiden ja 
haavoittuneiden vastaanottoasemia vastaan, 
sillä edellytyksellä, että nämä eivät ole soti-
laskohteita; 

v) kaupungin tai paikan ryöstäminen, vaik-
ka se tapahtuisi hyökkäyksen yhteydessä; 

vi) raiskaus, seksuaalinen orjuus, pakko-
prostituutio, pakkoraskaus 7 artiklan 2 (f) 
kappaleen määritelmän mukaisesti; pakkoste-
rilisaatio ja muu seksuaalisen väkivallan 
muoto, joka on samalla neljän Geneven 
yleissopimuksen yhteisen 3 artiklan vakava 
loukkaus; 

vii) alle 15-vuotiaiden lasten ottaminen tai 
värvääminen asevoimiin tai aseistautuneisiin 
ryhmiin, tai heidän käyttämisensä osallistu-
maan aktiivisesti vihollisuuksiin; 

viii) määräys siirtää siviiliväestöä selkka-
ukseen liittyvistä syistä, elleivät kyseisten si-
viilihenkilöiden turvallisuus tai pakottavat 
sotilaalliset syyt vaadi sitä; 

ix) vastapuolen sotilaan petollinen sur-
maaminen tai haavoittaminen; 

x) ilmoitus, jonka mukaan armoa ei anneta; 
xi) selkkauksen toisen osapuolen määräys-

valtaan kuuluvien henkilöiden silpominen tai 
näiden alistaminen lääketieteellisiin tai tie-
teellisiin kokeisiin, jotka eivät ole perustelta-
vissa kyseisten henkilöiden lääkärin-, ham-
mas- tai sairaalahoidolla tai joita ei tehdä ky-
seisten henkilöiden etujen mukaisesti, ja jot-
ka aiheuttavat kyseisten henkilöiden kuole-
man tai vakavasti vaarantavat heidän tervey-
tensä; 

xii) vastapuolen omaisuuden tuhoaminen 
tai haltuunotto, elleivät selkkaukseen liittyvät 
pakottavat syyt edellytä sellaista tuhoamista 
tai haltuunottoa. 

f) Tämän artiklan 2 (e) kappaletta sovelle-
taan valtionsisäisiin aseellisiin selkkauksiin, 
mutta ei valtionsisäisiin levottomuuksiin ja 
jännittyneisiin tilanteisiin, kuten mellakoihin, 
erillisiin ja satunnaisiin väkivaltaisuuksiin tai 
muihin vastaaviin tekoihin. Sitä sovelletaan 
aseellisiin selkkauksiin, jotka tapahtuvat val-
tion alueella, kun siellä on meneillään pitkäl-
linen valtion viranomaisten ja järjestäytynei-
den aseistautuneiden ryhmien välinen tai täl-
laisten ryhmien välinen aseellinen selkkaus. 

3. Tämän artiklan 2 kappaleen (c ) ja (e) 
kohdan määräykset eivät vaikuta hallituksen 
velvollisuuteen ylläpitää tai palauttaa laki ja 
järjestys valtioon tai puolustaa valtion yhte-
näisyyttä ja alueellista koskemattomuutta 
kaikin laillisin keinoin. 

 
9 artikla 

Rikosten määritelmien tulkintaohjeet 

1. Tuomioistuin käyttää 6, 7 ja 8 artiklan 
tulkinnassa ja soveltamisessa apuna rikosten 
määritelmien tulkintaohjeita. Sopimusvalti-
oiden kokous hyväksyy ne jäsentensä kahden 
kolmasosan ääntenenemmistöllä. 

2. Muutoksia rikosten määritelmien tulkin-
taohjeisiin voivat esittää: 

a) sopimusvaltiot; 
b) tuomarit ehdottomalla ääntenenemmis-

töllä; 
c) syyttäjä. 
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Sopimusvaltioiden kokous hyväksyy muu-
tokset jäsentensä kahden kolmasosan ään-
tenenemmistöllä. 

3. Rikosten määritelmien tulkintaohjeiden 
ja niiden muutosten tulee olla tämän perus-
säännön mukaisia. 

 
 

10 artikla 
Tämän osan määräysten ei tulkita rajoitta-

van millään tavalla olemassaolevia tai kehit-
tyviä kansainvälisen oikeuden määräyksiä tai 
vaikuttavan niihin muuta tarkoitusta kuin tä-
män perussäännön soveltamista varten. 

 
 

11 artikla 

Ajallinen toimivalta 

1. Tuomioistuin on toimivaltainen käsitte-
lemään ainoastaan sellaisia rikoksia, jotka on 
tehty tämän perussäännön voimaantulon jäl-
keen. 

2. Jos valtiosta tulee tämän perussäännön 
sopimuspuoli sen voimaantulon jälkeen, 
tuomioistuin voi käyttää toimivaltaansa aino-
astaan sellaisten rikosten suhteen, jotka on 
tehty sen jälkeen, kun perussääntö on tullut 
kyseisen valtion osalta voimaan, ellei tämä 
valtio ole antanut 12 artiklan 3 kappaleen 
mukaista selitystä. 

 
 

12 artikla 

Toimivallan edellytykset 

1. Valtio, josta tulee tämän perussäännön 
sopimuspuoli, hyväksyy sopimuspuoleksi 
tullessaan tuomioistuimen toimivallan 5 ar-
tiklassa tarkoitettujen rikosten suhteen. 

2. Tuomioistuin voi käyttää toimivaltaansa 
13 artiklan (a) tai (c) kohdan tapauksessa, jos 
yksi tai useampi seuraavista valtioista on tä-
män perussäännön sopimuspuolena tai on 
hyväksynyt tuomioistuimen toimivallan 
3 kappaleen mukaisesti: 

a) valtio, jonka alueella kyseinen teko tai 
laiminlyönti on tapahtunut tai, jos rikos on 

tehty aluksella tai ilma-aluksessa, kyseisen 
aluksen tai ilma-aluksen rekisteröintivaltio; 

b) valtio, jonka kansalainen syytetty on. 
3. Jos tämän perussäännön ulkopuolisen 

valtion hyväksyntä edellytetään 2 kappaleen 
nojalla, kyseinen valtio voi kirjaajalle toimi-
tetulla selityksellä hyväksyä tuomioistuimen 
toimivallan kyseessä olevan rikoksen suh-
teen. Hyväksyvä valtio toimii yhteistyössä 
tuomioistuimen kanssa viipymättä ja poikke-
uksetta 9 osan määräysten mukaisesti. 

 
 

13 artikla 

Toimivallan käyttäminen 

Tuomioistuin voi käyttää toimivaltaansa 
5 artiklassa tarkoitetun rikoksen suhteen tä-
män perussäännön määräysten mukaisesti, 
jos: 

a) sopimusvaltio saattaa 14 artiklan mukai-
sesti syyttäjän käsiteltäväksi tilanteen, johon 
ilmeisesti liittyy yksi tai useampi sellainen 
rikos; 

b) turvallisuusneuvosto, joka toimii Yhdis-
tyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun 
nojalla, saattaa syyttäjän käsiteltäväksi tilan-
teen, johon ilmeisesti liittyy yksi tai useampi 
sellainen rikos; tai 

c) syyttäjä on aloittanut sellaisen rikoksen 
tutkinnan 15 artiklan mukaisesti. 

 
 

14 artikla 

Sopimusvaltion esittämä tutkintapyyntö 

1. Sopimusvaltio voi saattaa syyttäjän käsi-
teltäväksi tilanteen, johon ilmeisesti liittyy 
yksi tai useampi tuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluva rikos, pyytäen syyttäjää tutkimaan 
tilanteen sen ratkaisemiseksi, tulisiko yksi tai 
useampi henkilö asettaa syytteeseen kysei-
sestä rikoksesta. 

2. Tutkintapyynnössä mainitaan mahdolli-
suuksien mukaan asiaan liittyvät olosuhteet 
ja sen mukana toimitetaan ne tutkintapyyntöä 
tukevat asiakirjat, jotka tilanteen käsiteltä-
väksi saattavalla valtiolla on käytettävissään. 
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15 artikla 

Syyttäjä 

1. Syyttäjä voi aloittaa tutkinnan omasta 
aloitteestaan tuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluvia rikoksia koskevien tietojen perus-
teella. 

2. Syyttäjä tutkii saatujen tietojen vaka-
vuuden. Tätä tarkoitusta varten syyttäjä voi 
hankkia lisätietoja valtioilta, Yhdistyneiden 
Kansakuntien toimielimiltä, hallitustenväli-
siltä järjestöiltä tai kansalaisjärjestöiltä tai 
muista sopiviksi katsomistaan luotettavista 
lähteistä, ja hän voi ottaa vastaan kirjallisia 
tai suullisia todistajanlausuntoja tuomiois-
tuimen toimipaikassa. 

3. Jos syyttäjä katsoo, että tutkinnan jatka-
miselle on olemassa perusteltua syytä, hän 
toimittaa esitutkintajaostolle pyynnön luvan 
saamiseksi tutkinnalle sekä kerätyn pyyntöä 
tukevan aineiston. Rikosten uhrit voivat an-
taa lausuntoja esitutkintajaostolle oikeuden-
käyntimenettelyä ja todistelua koskevien 
sääntöjen mukaisesti. 

4. Jos esitutkintajaosto pyynnön ja sitä tu-
kevan aineiston tutkittuaan katsoo, että tut-
kinnan jatkamiselle on olemassa perusteltua 
syytä ja että tapaus ilmeisesti kuuluu tuomio-
istuimen toimivaltaan, se sallii tutkinnan 
aloittamisen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta sii-
hen, mitä tuomioistuin myöhemmin päättää 
toimivallan ja tapauksen käsiteltäväksi otta-
misen osalta. 

5. Mikäli esitutkintajaosto ei anna tutkin-
nalle lupaa, syyttäjä voi kuitenkin myöhem-
min esittää uuden pyynnön, joka perustuu 
uusiin samaa tilannetta koskeviin tosiseik-
koihin tai todisteisiin. 

6. Jos syyttäjä katsoo 1 ja 2 kappaleessa 
tarkoitetun alustavan tutkinnan jälkeen, että 
saatujen tietojen perusteella tutkinnan aloit-
tamiselle ei ole olemassa perusteltua syytä, 
hän ilmoittaa tästä tiedot toimittaneille ta-
hoille. Tämä ei estä syyttäjää tarkastelemasta 
hänelle toimitettavia samaa tilannetta koske-
via lisätietoja uusien tosiseikkojen tai todis-
teiden valossa. 

 
 
 

16 artikla 

Tutkinnan tai syyttämisen lykkääminen 

Tutkintaa tai syyttämistä ei voida aloittaa 
tai jatkaa perussäännön mukaisesti kahden-
toista seuraavan kuukauden aikana siitä, kun 
turvallisuusneuvosto on Yhdistyneiden Kan-
sakuntien peruskirjan VII luvun nojalla hy-
väksytyllä päätöksellä pyytänyt lykkäystä 
tuomioistuimelta; turvallisuusneuvosto voi 
uudistaa pyyntönsä samoin ehdoin. 

 
17 artikla 

Tapauksen käsiteltäväksi ottaminen 

1. Ottaen huomioon johdanto-osan 10 kap-
paleen ja 1 artiklan määräykset, tuomioistuin 
ei ota tapausta käsiteltäväksi, jos: 

a) tapausta on tutkittu tai syyte on nostettu 
valtiossa, jonka toimivaltaan tapaus kuuluu, 
ellei valtio ole haluton tai kykenemätön te-
hokkaasti huolehtimaan tutkinnasta ja syyt-
tämisestä; 

b) tapausta on tutkittu valtiossa, jonka toi-
mivaltaan tapaus kuuluu, ja valtio on päättä-
nyt olla nostamatta syytettä kyseistä henkilöä 
vastaan, ellei päätös johdu valtion halutto-
muudesta tai kykenemättömyydestä tehok-
kaasti huolehtia syyttämisestä; 

c) kyseistä henkilöä vastaan on jo järjestet-
ty oikeudenkäynti valituksen kohteena ole-
vasta toiminnasta, eikä oikeudenkäynti tuo-
mioistuimessa ole sallittu 20 artiklan 3 kap-
paleen nojalla; 

d) tapaus ei ole riittävän vakava, jotta käsit-
telyn jatkaminen tuomioistuimessa olisi pe-
rusteltua. 

2. Ratkaistakseen onko tietyssä tapauksessa 
kyse haluttomuudesta, tuomioistuin harkit-
see, oikeudenmukaista menettelyä koskevat 
kansainvälisen oikeuden periaatteet huomi-
oon ottaen, vallitseeko yksi tai useampi seu-
raavista tilanteista: 

a) oikeudenkäyntiin ryhdyttiin tai ollaan 
ryhtymässä tai kansallinen päätös tehtiin ky-
seisen henkilön suojelemiseksi rikosoikeu-
delliselta vastuulta 5 artiklassa tarkoitettujen 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvien ri-
kosten suhteen; 



 HE 55/2007 vp  
  
  

 

71

b) oikeudenkäyntiä on viivytetty perusteet-
tomasti, eikä viivytys olosuhteet huomioon 
ottaen vastaa tarkoitusta saattaa kyseinen 
henkilö oikeuden eteen; 

c) oikeudenkäynti ei ollut tai ei ole riippu-
maton tai puolueeton eikä oikeudenkäynti-
menettely olosuhteet huomioon ottaen vas-
tannut tai vastaa tarkoitusta saattaa kyseinen 
henkilö oikeuden eteen. 

3. Ratkaistakseen onko tietyssä tapauksessa 
kyse kykenemättömyydestä, tuomioistuin 
harkitsee, onko valtio kykenemätön saamaan 
syytetyn oikeuteen tai hankkimaan tarvittavat 
todisteet ja todistajanlausunnot tai muuten 
kykenemätön järjestämään oikeudenkäynnin 
siitä syystä, että sen kansallinen tuomiois-
tuinjärjestelmä on kokonaan tai merkittäviltä 
osin romahtanut tai puuttuu kokonaan. 

 
18 artikla 

Tapauksen käsiteltäväksi ottamista koskevat 
alustavat päätökset 

1. Kun tilanne on saatettu tuomioistuimen 
käsiteltäväksi 13 artiklan (a) kohdan mukai-
sesti ja syyttäjä on todennut, että tutkinnan 
aloittamiselle on olemassa perusteltua syytä 
tai syyttäjä aloittaa tutkinnan 13 artiklan 
(c) kohdan ja 15 artiklan mukaisesti, syyttäjä 
ilmoittaa siitä kaikille sopimusvaltioille ja 
niille valtioille, jotka käytettävissä olevien 
tietojen perusteella tavallisesti olisivat toimi-
valtaisia kyseessä olevien rikosten suhteen. 
Syyttäjä voi ilmoittaa käsittelystä sellaisille 
valtioille luottamuksellisesti ja, jos hän kat-
soo sen henkilöiden suojelemisen, todistei-
den tuhoamisen estämisen tai henkilöiden 
karkaamisen estämisen vuoksi tarpeelliseksi, 
rajoittaa valtioille toimitettavien tietojen laa-
juutta. 

2. Valtio voi ilmoittaa tuomioistuimelle 
kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanot-
tamisesta, että se on tutkimassa tai on tutki-
nut omien kansalaistensa tai muiden sen toi-
mivaltaan kuuluvien henkilöiden tekemiä ri-
kollisia tekoja, jotka voivat olla 5 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia ja jotka liittyvät valti-
oille lähetetyssä ilmoituksessa mainittuihin 
tietoihin. Syyttäjä jättää näiden henkilöiden 
tutkinnan kyseisen valtion tehtäväksi, jos tä-

mä sitä pyytää, ellei esitutkintajaosto syyttä-
jän hakemuksesta päätä sallia tutkintaa. 

3. Syyttäjä voi harkita uudelleen päätöstään 
jättää tutkinta valtion tehtäväksi kuuden kuu-
kauden kuluttua siitä päivästä, jona tutkinta 
on jätetty valtion tehtäväksi, tai milloin ta-
hansa, kun olosuhteet ovat merkittävästi 
muuttuneet sen vuoksi, että valtio on haluton 
tai kykenemätön suorittamaan tutkinnan te-
hokkaasti. 

4. Kyseinen valtio tai syyttäjä voi valittaa 
esitutkintajaoston päätöksestä valitusjaostoon 
82 artiklan mukaisesti. Valitus käsitellään 
kiireellisenä. 

5. Kun syyttäjä on jättänyt tutkinnan valti-
on tehtäväksi 2 kappaleen mukaisesti, syyttä-
jä voi pyytää, että kyseinen valtio säännölli-
sin väliajoin ilmoittaa syyttäjälle tutkinnan 
edistymisestä ja mahdollisista myöhemmistä 
syytteistä. Sopimusvaltioiden tulee vastata 
tällaisiin pyyntöihin ilman aiheetonta viivy-
tystä. 

6. Odottaessaan esitutkintajaoston päätöstä 
tai milloin tahansa, kun syyttäjä on jättänyt 
tutkinnan valtion tehtäväksi tämän artiklan 
mukaisesti, syyttäjä voi hakea poikkeuslupaa 
esitutkintajaostolta suorittaakseen tarpeelliset 
tutkintaan liittyvät toimenpiteet todisteiden 
säilyttämiseksi, kun tärkeiden todisteiden 
saamiseen on ainutlaatuinen tilaisuus tai on 
olemassa merkittävä vaara, että sellaisia to-
disteita ei myöhemmin ole saatavilla. 

7. Valtio, joka on vastustanut esitutkintaja-
oston päätöstä tämän artiklan nojalla, voi 
vastustaa tapauksen käsiteltäväksi ottamista 
19 artiklan mukaisesti uusien merkittävien 
tosiseikkojen tai merkittävän olosuhteiden 
muutoksen perusteella. 

 
19 artikla 

Tuomioistuimen toimivallan tai tapauksen 
käsiteltäväksi ottamisen vastustaminen 

1. Tuomioistuin varmistaa, että se on toi-
mivaltainen käsittelemään tapauksia, jotka on 
saatettu sen käsiteltäväksi. Tuomioistuin voi 
omasta aloitteestaan päättää, voidaanko tapa-
us ottaa käsiteltäväksi 17 artiklan mukaisesti. 
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2. Tapauksen käsiteltäväksi ottamista 
17 artiklassa tarkoitetuin perustein tai tuo-
mioistuimen toimivaltaa voi vastustaa: 

a) syytetty tai henkilö, josta on annettu pi-
dätysmääräys tai joka on haastettu 58 artiklan 
nojalla; 

b) valtio, joka on toimivaltainen käsittele-
mään tapausta, sillä perusteella, että tutkinta 
tai syyttäminen on käynnissä tai on suoritettu 
tässä valtiossa; tai 

c) valtio, jonka hyväksyntä on 12 artiklan 
mukaisesti toimivallan edellytyksenä. 

3. Syyttäjä voi pyytää tuomioistuimelta 
toimivaltaa tai tapauksen käsiteltäväksi otta-
mista koskevaa päätöstä. Toimivaltaa tai ta-
pauksen käsiteltäväksi ottamista koskevassa 
oikeuskäsittelyssä ne tahot, jotka ovat saatta-
neet tilanteen syyttäjän käsiteltäväksi 13 ar-
tiklan mukaisesti, sekä uhrit voivat antaa 
tuomioistuimelle lausuntonsa. 

4. Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitettu 
henkilö tai valtio voi vastustaa tapauksen kä-
siteltäväksi ottamista tai tuomioistuimen toi-
mivaltaa vain kerran. Vastustus esitetään en-
nen oikeudenkäynnin alkamista tai sen alka-
essa. Poikkeustapauksissa tuomioistuin voi 
myöntää luvan vastustuksen esittämiseen 
useammin kuin kerran tai oikeudenkäynnin 
alkamisen jälkeen. Tapauksen käsiteltäväksi 
ottamisen vastustaminen oikeudenkäynnin 
alkaessa tai myöhemmin tuomioistuimen lu-
valla voi perustua ainoastaan 17 artiklan 
1 kappaleen (c) kohtaan. 

5. Tämän artiklan 2 kappaleen (b) tai (c) 
kohdassa tarkoitettu valtio esittää vastustuk-
sensa mahdollisimman aikaisin. 

6. Ennen syytteiden vahvistamista tapauk-
sen käsiteltäväksi ottamisen tai tuomioistui-
men toimivallan vastustus saatetaan esitut-
kintajaoston käsiteltäväksi. Syytteiden vah-
vistamisen jälkeen vastustus saatetaan oikeu-
denkäyntijaoston käsiteltäväksi. Toimivaltaa 
tai tapauksen käsiteltäväksi ottamista koske-
vista päätöksistä voi valittaa valitusjaostoon 
82 artiklan mukaisesti. 

7. Jos 2 kappaleen (b) tai (c) kohdassa tar-
koitettu valtio vastustaa toimivaltaa tai tapa-
uksen käsiteltäväksi ottamista, syyttäjä lyk-
kää tutkintaa kunnes tuomioistuin tekee pää-
töksen 17 artiklan mukaisesti. 

8. Odottaessaan tuomioistuimen päätöstä, 
syyttäjä voi hakea tuomioistuimelta lupaa: 

a) suorittaakseen 18 artiklan 6 kappaleessa 
tarkoitetun kaltaiset tarpeelliset tutkintaan 
liittyvät toimenpiteet; 

b) ottaakseen lausunnon tai todistajanlau-
sunnon todistajalta tai päättääkseen todistei-
den keräämisen ja tarkastelun, joka on aloi-
tettu ennen vastustuksen esittämistä; ja 

c) estääkseen yhteistyössä niiden valtioiden 
kanssa, joita asia koskee, sellaisten henkilöi-
den pakenemisen, joista syyttäjä on jo pyytä-
nyt pidätysmääräystä 58 artiklan nojalla. 

9. Vastustaminen ei vaikuta syyttäjän en-
nen vastustuksen esittämistä suorittamien 
toimenpiteiden pätevyyteen tai tuomioistui-
men ennen vastustuksen esittämistä antamien 
määräysten tai pidätysmääräysten pätevyy-
teen. 

10. Jos tuomioistuin on päättänyt 17 artik-
lan mukaisesti, että tapausta ei voida ottaa 
käsiteltäväksi, syyttäjä voi esittää pyynnön 
päätöksen uudelleen käsittelemisestä, kun 
hän on täysin vakuuttunut siitä, että sellaisia 
uusia tosiseikkoja on ilmennyt, jotka kumoa-
vat ne perusteet, joilla tuomioistuin on aikai-
semmin 17 artiklan mukaisesti päättänyt, että 
tapausta ei voida ottaa käsiteltäväksi. 

11. Jos syyttäjä 17 artiklassa tarkoitettujen 
seikkojen perusteella jättää tutkinnan valtion 
tehtäväksi, syyttäjä voi pyytää asianomaiselta 
valtiolta tietoja kansallisesta oikeudenkäyn-
nistä. Nämä tiedot ovat luottamuksellisia, jos 
kyseinen valtio sitä pyytää. Jos syyttäjä sen 
jälkeen päättää jatkaa tutkintaa, hän ilmoittaa 
tästä sille valtiolle, jonka järjestettäväksi oi-
keudenkäynti on jätetty. 

 
20 artikla 

Ne bis in idem 

1. Ellei tässä perussäännössä toisin määrä-
tä, ketään ei saa tutkia tuomioistuimessa uu-
delleen toiminnasta, johon syyte on perustu-
nut, ja josta tuomioistuin on tuominnut ky-
seisen henkilön tai jonka osalta tuomioistuin 
on vapauttanut hänet. 

2. Toinen tuomioistuin ei saa tutkia ketään 
sellaisesta 5 artiklassa tarkoitetusta rikokses-
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ta, josta tuomioistuin on jo tuominnut kysei-
sen henkilön tai vapauttanut hänet. 

3. Ketään, joka on jo ollut toisen tuomiois-
tuimen tutkittavana 6, 7 tai 8 artiklassa tar-
koitetusta toiminnasta, ei tutkita tuomiois-
tuimessa samasta toiminnasta, paitsi jos oi-
keudenkäynti kyseisessä toisessa tuomiois-
tuimessa: 

a) oli tarkoitettu suojelemaan kyseistä hen-
kilöä rikosoikeudelliselta vastuulta tuomiois-
tuimen toimivaltaan kuuluvien rikosten suh-
teen; tai 

b) ei ollut muutoin riippumaton tai puolu-
eeton kansainvälisen oikeuden oikeudenmu-
kaista menettelyä koskevien sääntöjen mu-
kaisesti eikä oikeudenkäyntimenettely olo-
suhteet huomioon ottaen vastannut tarkoitus-
ta saattaa kyseinen henkilö oikeuden eteen. 

 
21 artikla 

Sovellettava oikeus 

1. Tuomioistuin soveltaa: 
a) ensisijaisesti tätä perussääntöä, rikosten 

määritelmien tulkintaohjeita ja sen oikeuden-
käyntimenettelyä ja todistelua koskevia sään-
töjä; 

b) toissijaisesti tarvittaessa asiaan sovellet-
tavia sopimuksia ja kansainvälisen oikeuden 
periaatteita ja sääntöjä, mukaan luettuna 
aseellisia selkkauksia koskevat kansainväli-
sen oikeuden periaatteet; 

c) ellei edellä mainittuja voida soveltaa, 
tuomioistuin soveltaa yleisiä oikeusperiaat-
teita, jotka se johtaa maailman oikeusjärjes-
telmien valtionsisäisestä oikeudesta, mukaan 
luettuna tarvittaessa sen valtion valtionsisäi-
nen oikeus, joka tavallisesti olisi toimivaltai-
nen rikoksen suhteen, edellyttäen, että nämä 
oikeusperiaatteet eivät ole ristiriidassa tämän 
perussäännön ja kansainvälisen oikeuden 
kanssa tai kansainvälisesti tunnustettujen 
sääntöjen ja vaatimusten vastaisia. 

2. Tuomioistuin voi soveltaa oikeusperiaat-
teita ja oikeussääntöjä sen aikaisemmissa 
päätöksissä olevien tulkintojen mukaisesti. 

3. Tämän artiklan mukaisen oikeuden so-
veltamisen ja tulkinnan tulee olla yhdenmu-
kaista kansainvälisesti tunnustettujen ihmis-
oikeuksien kanssa eikä soveltamisessa ja tul-

kinnassa saa olla sellaisia eroavaisuuksia, 
jotka perustuvat esimerkiksi sukupuoleen, 
niin kuin tämä käsite on määritelty 7 artiklan 
3 kappaleessa, ikään, rotuun, ihonväriin, kie-
leen, uskontoon tai vakaumukseen, poliitti-
seen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen, 
etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, 
varallisuuteen, syntyperään tai muuhun ase-
maan. 

 
3 OSA 

YLEISET RIKOSOIKEUDELLISET 
PERIAATTEET  

22 artikla 

Nullum crimen sine lege 

1. Kukaan henkilö ei ole tämän perussään-
nön nojalla rikosoikeudellisessa vastuussa, 
ellei toiminta ollut teon hetkellä tuomiois-
tuimen toimivaltaan kuuluva rikos. 

2. Rikostunnusmerkistöä tulee tulkita täs-
mällisesti, eikä sitä saa laajentaa analo-
giapäätelmien avulla. Epäselvässä tapaukses-
sa rikostunnusmerkistöä tulee tulkita tutkin-
nan, syytteen tai tuomion kohteena olevan 
henkilön eduksi. 

3. Tämä artikla ei estä katsomasta toimin-
taa rikokseksi kansainvälisen oikeuden nojal-
la tästä perussäännöstä riippumatta. 

 
23 artikla 

Nulla poena sine lege 

Tuomioistuimen tuomitsemalle henkilölle 
voidaan määrätä rangaistus ainoastaan tämän 
perussäännön mukaisesti. 

 
24 artikla 

Taannehtivuuden kielto ratione personae 

1. Kukaan ei ole tämän perussäännön nojal-
la rikosoikeudellisessa vastuussa perussään-
nön voimaantuloa edeltävästä toiminnastaan. 

2. Mikäli tiettyyn tapaukseen sovellettava 
oikeus muuttuu ennen lopullisen tuomion an-
tamista, sovelletaan oikeutta, joka on edulli-
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sempi sen henkilön kannalta, johon tutkinta, 
syyte tai tuomio kohdistuu. 

 
25 artikla 

Henkilökohtainen rikosoikeudellinen vastuu 

1. Tuomioistuimen toimivalta ulottuu 
luonnollisiin henkilöihin tämän perussäännön 
mukaisesti. 

2. Henkilö, joka tekee tuomioistuimen toi-
mivaltaan kuuluvan rikoksen, on siitä henki-
lökohtaisesti vastuussa ja hänelle voidaan 
määrätä rangaistus tämän perussäännön mu-
kaisesti. 

3. Tämän perussäännön mukaisesti henkilö 
on vastuussa tuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluvasta rikoksesta ja hänelle voidaan 
määrätä siitä rangaistus, jos kyseinen henki-
lö: 

a) tekee rikoksen yksin tai yhdessä toisen 
kanssa tai toisen henkilön välityksellä riip-
pumatta siitä, onko toinen henkilö rikosoi-
keudellisessa vastuussa; 

b) käskee, kehottaa tai suostuttelee teke-
mään sellaisen rikoksen, ja rikos tosiasiassa 
täytetään tai sitä yritetään; 

c) rikoksen täytäntöönpanon helpottami-
seksi auttaa tai avustaa sellaisen rikoksen te-
kemisessä tai rikoksen yrityksessä, mukaan 
luettuna keinojen tarjoaminen rikoksen te-
kemiseen; 

d) jollakin muulla tavalla myötävaikuttaa 
sellaisen rikoksen täyttymiseen tai sen yri-
tykseen, sellaisen henkilöryhmän toimesta, 
joka toimii yhteisen päämäärän hyväksi. Täl-
laisen myötävaikuttamisen tulee olla tahallis-
ta ja: 

i) sen tarkoituksena tulee olla joko ryhmän 
rikollisen toiminnan tai rikollisen päämäärän 
edistäminen, kun sellaiseen toimintaan tai 
päämäärään liittyy tuomioistuimen toimival-
taan kuuluva rikos; tai 

ii) myötävaikuttajan tulee olla tietoinen 
ryhmän aikomuksesta tehdä rikos; 

e) joukkotuhonnan osalta yllyttää välittö-
mästi ja julkisesti muita joukkotuhontaan; 

f) yrittää tehdä rikoksen ryhtymällä toi-
menpiteisiin, jotka olennaisella tavalla aloit-
tavat sen täytäntöönpanon, mutta rikos jää 
täyttymättä henkilön tarkoitusperistä riippu-

mattomien olosuhteiden vuoksi. Sellaiselle 
henkilölle, joka luopuu rikoksen yrityksestä 
tai muutoin estää rikoksen täyttymisen, ei 
määrätä rangaistusta rikoksen yrityksestä tä-
män perussäännön nojalla, jos kyseinen hen-
kilö täysin ja vapaaehtoisesti on luopunut ri-
kollisesta päämäärästä. 

4. Tämän perussäännön henkilökohtaista 
rikosoikeudellista vastuuta koskevat määrä-
ykset eivät vaikuta vastuuseen, joka valtioilla 
on kansainvälisen oikeuden nojalla. 

 
26 artikla 

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden rajaaminen 
toimivallan ulkopuolelle 

Tuomioistuimen toimivalta ei ulotu sellai-
siin henkilöihin, jotka olivat alle 18-vuotiaita 
ajankohtana, jona rikoksen väitetään tapah-
tuneen. 

 
27 artikla 

Virallisen aseman merkityksettömyys 

1. Tätä perussääntöä sovelletaan samalla 
tavalla kaikkiin henkilöihin heidän virallises-
ta asemastaan riippumatta. Erityisesti, viral-
linen asema valtion tai hallituksen päämiehe-
nä, hallituksen tai parlamentin jäsenenä, va-
littuna edustajana tai valtion virkamiehenä ei 
missään tapauksessa vapauta henkilöä tämän 
perussäännön mukaisesta rikosoikeudellises-
ta vastuusta, eikä se sellaisenaan ole peruste 
rangaistuksen lieventämiselle. 

2. Valtionsisäisen tai kansainvälisen oikeu-
den koskemattomuutta koskevat tai erityiset 
oikeudenkäyntiä koskevat säännöt, jotka voi-
vat liittyä henkilön viralliseen asemaan, eivät 
estä tuomioistuinta käyttämästä toimivaltaan-
sa sellaisen henkilön suhteen. 

 
28 artikla 

Päälliköiden ja muiden esimiesten vastuu 

Sen lisäksi, mitä muualla tässä perussään-
nössä määrätään rikosoikeudellisen vastuun 
perusteista, tuomioistuimen toimivaltaan 
kuuluvien rikosten suhteen: 
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a) Sotilaspäällikkö tai tosiasiassa sotilas-
päällikkönä toimiva henkilö on vastuussa 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista ri-
koksista, joihin tosiasiallisesti hänen komen-
nossaan ja valvonnassaan tai määräysvallas-
saan ja valvonnassaan olevat joukot ovat 
syyllistyneet sen seurauksena, että tämä soti-
laspäällikkö tai henkilö ei ole asianmukaises-
ti valvonut joukkojen toimintaa, jos: 

i) tämä sotilaspäällikkö tai henkilö joko tie-
si tai sen hetken olosuhteet huomioon ottaen 
hänen olisi pitänyt tietää, että joukot olivat 
tekemässä tai aikoivat tehdä kyseiset rikok-
set; eikä 

ii) tämä sotilaspäällikkö tai henkilö ryhty-
nyt kaikkiin käytettävissään oleviin tarpeelli-
siin ja kohtuullisiin toimenpiteisiin ehkäis-
täkseen tai estääkseen rikosten täyttymisen 
tai saattaakseen asian toimivaltaisten viran-
omaisten käsiteltäväksi tutkintaa ja syytteen 
nostamista varten. 

b) Muiden kuin (a) kohdan mukaisten esi-
miehen ja alaisten välisten suhteiden osalta 
esimies on vastuussa tuomioistuimen toimi-
valtaan kuuluvista rikoksista, joihin hänen 
tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvon-
nassaan olevat alaiset ovat syyllistyneet sen 
seurauksena, että hän ei ole valvonut alais-
tensa toimintaa asianmukaisesti, jos: 

i) esimies joko tiesi tai tietoisesti ei kiinnit-
tänyt huomiota tietoihin, jotka selvästi osoit-
tivat, että hänen alaisensa olivat tekemässä 
tai aikoivat tehdä kyseisiä rikoksia; 

ii) kyseiset rikokset liittyivät toimintaan, 
joka kuului esimiehen tosiasialliseen vastuu-
seen ja valvontaan; eikä 

iii) esimies ryhtynyt kaikkiin käytettävis-
sään oleviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin toi-
menpiteisiin ehkäistäkseen tai estääkseen ri-
kosten täyttymisen tai saattaakseen asian 
toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäväksi 
tutkintaa ja syytteen nostamista varten. 

 
 

29 artikla 

Vanhentumisaikojen soveltamattomuus 

Vanhentumisajat eivät koske tuomioistui-
men toimivaltaan kuuluvia rikoksia. 

 

30 artikla 

Syyksiluettavuus 

1. Jollei erikseen ole toisin määrätty, henki-
lö on rikosoikeudellisessa vastuussa ja hänet 
voidaan tuomita rangaistukseen tuomioistui-
men toimivaltaan kuuluvasta rikoksesta aino-
astaan, jos rikoksen tunnusmerkistö on toteu-
tettu tahallaan ja tietoisesti. 

2. Artiklaa sovellettaessa tarkoitetaan hen-
kilön toimivan tahallaan: 

a) suhteessa toimintaan, kun hänen tarkoi-
tuksenaan on toimia kyseisellä tavalla; 

b) suhteessa seuraukseen, kun hänen tar-
koituksenaan on aiheuttaa tuo seuraus tai hän 
on selvillä siitä, että toiminta tavallisesti ai-
heuttaa tuon seurauksen. 

3. Artiklaa sovellettaessa tarkoitetaan "tie-
toisuudella" sitä, että henkilö on selvillä olo-
suhteen vallitsemisesta tai siitä, että toiminta 
tavallisesti aiheuttaa kyseisen seurauksen. 
Ilmaisuille "tietää" ja "tietoisena" annetaan 
merkitys vastaavalla tavalla. 

 
31 artikla 

Rikosoikeudelliset vastuuvapausperusteet 

1. Sen lisäksi, mitä muualla tässä perus-
säännössä määrätään rikosoikeudellisista 
vastuuvapausperusteista, henkilö ei ole ri-
kosoikeudellisessa vastuussa, jos kyseisen 
henkilön toiminnan aikaan: 

a) hänellä oli mielisairaus tai mielentervey-
den häiriö, joka poistaa hänen kykynsä arvi-
oida toimintansa oikeudenvastaisuutta tai 
luonnetta tai hänen kykynsä säädellä käyttäy-
tymistään siten, että se vastaa lain vaatimuk-
sia; 

b) hän oli sellaisessa päihtymystilassa, joka 
poistaa hänen kykynsä arvioida toimintansa 
oikeudenvastaisuutta tai luonnetta tai hänen 
kykynsä säädellä käyttäytymistään siten, että 
se vastaa lain vaatimuksia, ellei tämä henkilö 
ole itse aiheuttanut päihtymystään sellaisissa 
olosuhteissa, että hän joko oli tietoinen vaa-
rasta tai jätti kiinnittämättä huomiota siihen 
vaaraan, että hän päihtymyksen seurauksena 
luultavasti ryhtyisi toimintaan, joka on tuo-
mioistuimen toimivaltaan kuuluva rikos; 
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c) hän toimi kohtuuden rajoissa puolus-
taakseen itseään tai toista henkilöä taikka so-
tarikosten osalta hänen itsensä tai toisen 
eloonjäämisen taikka sotilaallisen tehtävän 
suorittamisen kannalta olennaista omaisuutta, 
välittömästi uhkaavaa ja oikeudetonta voi-
mankäyttöä vastaan tavalla, joka oli järke-
vässä suhteessa itselle tai toiselle tai suojel-
tavalle omaisuudelle koituvaan vaaraan näh-
den. Se, että kyseinen henkilö osallistui ase-
voimien puolustustoimintaan, ei sinänsä ole 
peruste rikosoikeudellisesta vastuusta vapa-
uttamiselle tämän kohdan nojalla; 

d) toiminta, jonka väitetään olevan tuomio-
istuimen toimivaltaan kuuluva rikos, on tehty 
pakkotilassa, kun itseä tai toista on uhannut 
välitön kuolema taikka jatkuva tai välitön 
vaikea ruumiinvamma ja kun tuo toiminta oli 
tarpeen ja perusteltua uhkan välttämiseksi, 
edellyttäen, että hän ei tarkoittanut aiheuttaa 
suurempaa vahinkoa kuin se vahinko, jonka 
hän yritti välttää. Tällainen uhka voi olla jo-
ko: 

i) toisten henkilöiden aiheuttama; tai 
ii) se voi johtua muista kyseisestä henkilös-

tä riippumattomista olosuhteista. 
2. Tuomioistuin päättää tässä perussään-

nössä mainittujen rikosoikeudellisten vastuu-
vapausperusteiden soveltamisesta sen käsitel-
tävänä olevaan tapaukseen. 

3. Oikeudenkäynnissä tuomioistuin voi 
harkita muuta kuin 1 kappaleessa tarkoitettua 
rikosoikeudellista vastuuvapausperustetta, 
kun tällainen peruste johdetaan 21 artiklan 
mukaisesta sovellettavasta oikeudesta. Täl-
laisen perusteen harkitsemiseen liittyvistä 
menettelytavoista määrätään oikeudenkäyn-
timenettelyä ja todistelua koskevissa sään-
nöissä. 

32 artikla 

Tosiasiaerehdys ja oikeuserehdys 

1. Tosiasiaerehdys on rikosoikeudellinen 
vastuuvapausperuste vain, jos se poistaa ri-
koksen edellyttämän syyksiluettavuuden. 

2. Oikeuserehdys, joka koskee sitä, onko 
tietyn tyyppinen toiminta tuomioistuimen 
toimivaltaan kuuluva rikos, ei ole rikosoi-
keudellinen vastuuvapausperuste. Oikeus-
erehdys voi kuitenkin olla rikosoikeudellinen 
vastuuvapausperuste, jos se poistaa kyseisen 
rikoksen edellyttämän syyksiluettavuuden tai 
se voi olla vastuuvapausperuste sen mukaan, 
mitä 33 artiklassa määrätään. 

 
 

33 artikla 

Esimiehen määräykset ja lain määräykset 

1. Se, että henkilö on tehnyt tuomioistui-
men toimivaltaan kuuluvan rikoksen halli-
tuksen taikka sotilas- tai siviiliesimiehen 
määräyksestä, ei vapauta kyseistä henkilöä 
rikosoikeudellisesta vastuusta, paitsi jos: 

a) hänellä oli oikeudellinen velvoite totella 
kyseisen hallituksen tai esimiehen määräyk-
siä; 

b) hän ei tiennyt, että määräys oli oikeu-
denvastainen; ja 

c) määräys ei ollut ilmeisen oikeudenvas-
tainen. 

2. Tätä artiklaa tulkitaan siten, että joukko-
tuhonnan tai ihmisyyttä vastaan kohdistuvien 
rikosten täytäntöönpanoa koskevat määräyk-
set ovat ilmeisen oikeudenvastaisia. 

 


