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L a g

401/2015

om ändring av strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 2 c kap. 13 § 3 mom., 6 kap. 9 § 2 mom., 10 § 1 och 2 mom.,

10 a och 11 § samt 11 a § 2 mom. och 7 kap. 8 §,
sådana de lyder, 2 c kap. 13 § 3 mom. i lag 780/2005, 6 kap. 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. och

11 § i lag 515/2003, 6 kap. 10 § 2 mom. i lag 635/2010, 6 kap. 10 a § och 7 kap. 8 § i lag
1195/2004 samt 6 kap. 11 a § 2 mom. i lag 329/2011, som följer:

2 c kap.

Om fängelse

13 §

Prövotid till villkorlig frihet

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om verkställigheten av

övervakning av villkorlig frihet finns i lagen
om verkställighet av samhällspåföljder
(400/2015).

6 kap.

Om bestämmande av straff

9 §

Valet mellan villkorligt och ovillkorligt
fängelse

— — — — — — — — — — — — —
För ett brott som någon har begått innan

han eller hon fyllde 18 år får dock inte dömas
till ovillkorligt fängelsestraff, om det inte
finns vägande skäl. Vid prövningen av huru-
vida det finns vägande skäl ska hänsyn tas till
gärningsmannens placering i en barnskydds-
anstalt som avses i 57 § i barnskyddslagen
(417/2007).

10 §

Tilläggspåföljder i samband med villkorligt
fängelse

Om enbart villkorligt fängelse inte kan an-
ses vara ett tillräckligt straff för brottet, kan
dessutom böter dömas ut eller, om det vill-
korliga fängelsestraffet är åtta månader eller
längre, kan samhällstjänst i minst 14 och
högst 90 timmar dömas ut.

Den som inte hade fyllt 21 år när han eller
hon begick brottet kan dömas till villkorligt
fängelse förenat med övervakning under ett
år och tre månader, om detta ska anses moti-
verat för att främja gärningsmannens anpass-
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ning i samhället eller för att förhindra återfall
i brott. Bestämmelser om verkställighet av
övervakningen finns i lagen om verkställig-
het av samhällspåföljder.
— — — — — — — — — — — — —

10 a §

Ungdomsstraff

Den som har begått ett brott innan han
eller hon har fyllt 18 år ska dömas till ung-
domsstraff, om

1) böter är ett otillräckligt straff med hän-
syn till hur allvarligt brottet är, gärningsman-
nens skuld sådan den framgår av brottet och
gärningsmannens tidigare brott och vägande
skäl inte kräver att ett ovillkorligt fängelse-
straff döms ut, och

2) villkorligt fängelse förenat med över-
vakning inte anses tillräckligt för att främja
gärningsmannens möjligheter att anpassa sig
i samhället eller för att förhindra återfall i
brott.

Om flera brott behandlas samtidigt i dom-
stolen, kan under de förutsättningar som
anges i 1 mom. ungdomsstraff dömas ut för
brotten även om gärningsmannen har begått
endast en del av dem innan han eller hon
fyllde 18 år.

Bestämmelser om ungdomsstraffets längd
och vad straffet innefattar finns i 64 § i lagen
om verkställighet av samhällspåföljder.

11 §

Samhällstjänst

En gärningsman döms till samhällstjänst i
stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på
viss tid, högst åtta månader, om inte ovillkor-
liga fängelsestraff, övervakningsstraff, tidi-
gare samhällstjänststraff, fortsatt brottslig
verksamhet eller andra vägande skäl ska an-
ses utgöra hinder för att ett samhällstjänst-
straff döms ut.

För att gärningsmannen ska kunna dömas
till samhällstjänst krävs det att han eller hon
har samtyckt till att straffet döms ut som
samhällstjänst och att han eller hon kan antas
klara av den.

Vid prövningen av de tidigare straffens
betydelse ska det faktum att gärningsmannen
har begått brottet innan han eller hon fyllde
21 år betraktas som en omständighet som
talar för att samhällstjänst ska dömas ut.

11 a §

Övervakningsstraff

— — — — — — — — — — — — —
En förutsättning för att övervakningsstraff

ska kunna dömas ut är också att gärnings-
mannen har samtyckt till att straffet döms ut
som övervakningsstraff och att de myndiga
personer som bor i samma bostad som gär-
ningsmannen av sin egen bestämda vilja har
samtyckt till att övervakningsstraffet verk-
ställs i den bostaden. En ytterligare förutsätt-
ning är att gärningsmannen kan åläggas en
skyldighet enligt 41 § i lagen om verkställig-
het av samhällspåföljder att stanna i sin bo-
stad och att delta i verksamhet som anvisas
honom eller henne och att gärningsmannen
kan antas klara av övervakningsstraffet.
Övervakningsstraff får inte dömas ut utan en
plan för strafftiden. Bestämmelser om hö-
rande av de minderåriga som bor i bostaden
och utredning av de minderårigas åsikt finns i
45 § 2 mom. i lagen om verkställighet av
samhällspåföljder.

7 kap.

Om gemensamt straff

8 §

Beaktande av ett tidigare utdömt
ungdomsstraff

Om den som har dömts till ungdomsstraff
ska dömas till ovillkorligt fängelsestraff för
ett brott som han eller hon har begått innan
ungdomsstraffet dömdes ut eller för ett nytt
brott som han eller hon har begått efter det att
ungdomsstraffet dömdes ut men innan verk-
ställigheten av straffet har upphört, kan ett
gemensamt ovillkorligt fängelsestraff dömas
ut för detta brott och för det brott som ledde
till ungdomsstraffet. Bestämmelser om beak-
tande av den del av ungdomsstraffet som
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redan har verkställts finns i 68 § i lagen om
verkställighet av samhällspåföljder.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
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