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rikoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 1 §:n 1 momentti, 7 luvun 7 § ja 8 luvun 11 §,
sellaisina kuin ne ovat, 6 luvun 1 §:n 1 momentti ja 7 luvun 7 § laissa 515/2003 ja 8 luvun

11 § laissa 297/2003, sekä
lisätään 6 lukuun uusi 11 a § seuraavasti:

6 luku

Rangaistuksen määräämisestä

1 §

Rangaistuslajit

Yleisiä rangaistuslajeja ovat rikesakko,
sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapal-
velu, valvontarangaistus ja ehdoton vankeus.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Valvontarangaistus

Rikoksentekijä, joka tuomitaan enintään
kuuden kuukauden pituiseen ehdottomaan
vankeusrangaistukseen, tuomitaan sen sijasta
samanpituiseen valvontarangaistukseen, jos:

1) rikoksentekijää ei voida 11 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun esteen vuoksi tai maini-
tun pykälän 2 momentissa tarkoitetun edelly-
tyksen puuttumisen vuoksi tuomita yhdys-
kuntapalveluun;

2) valvontarangaistuksen tuomitsemiselle
ei ole katsottava olevan aikaisemmin tuomi-

tuista valvontarangaistuksista tai ehdotto-
mista vankeusrangaistuksista eikä kysymyk-
sessä olevan rikoksen laadusta aiheutuvaa es-
tettä; ja

3) valvontarangaistuksen tuomitsemista on
pidettävä perusteltuna rikoksentekijän sosiaa-
listen valmiuksien ylläpitämiseksi tai edistä-
miseksi.

Valvontarangaistuksen tuomitsemisen
edellytyksenä on myös, että rikoksentekijä on
antanut suostumuksensa rangaistuksen tuo-
mitsemiseen valvontarangaistuksena ja että
hänen kanssaan samassa asunnossa asuvat
täysi-ikäiset ovat omasta vakaasta tahdostaan
suostuneet valvontarangaistuksen täytäntöön-
panoon kyseisessä asunnossa. Edellytyksenä
on lisäksi, että rikoksentekijälle voidaan mää-
rätä valvontarangaistuksesta annetun lain
(330/2011) 2 §:ssä tarkoitettu velvollisuus
pysyä asunnossaan ja osallistua hänelle mää-
rättyyn toimintaan ja että rikoksentekijän voi-
daan olettaa suoriutuvan valvontarangaistuk-
sesta. Valvontarangaistusta ei saa tuomita il-
man toimeenpanosuunnitelmaa. Asunnossa
asuvien alaikäisten mielipiteen selvittämi-
sestä ja kuulemisesta säädetään valvontaran-
gaistuksesta annetun lain 8 §:n 3 momentissa.
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7 luku

Yhteisestä rangaistuksesta

7 §

Aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelu-
rangaistuksen ja valvontarangaistuksen

huomioon ottaminen

Aikaisemmin tuomittu yhdyskuntapalvelu-
rangaistus ja valvontarangaistus voidaan ot-
taa uutta rangaistusta tuomittaessa huomioon
vastaavalla tavalla kuin aikaisempi ehdoton
vankeusrangaistus 6 §:n mukaan.

8 luku

Vanhentumisesta

11 §

Tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen ja
valvontarangaistuksen raukeaminen

Yhdyskuntapalvelurangaistus ja valvonta-
rangaistus raukeavat samoin kuin niitä vas-
taava vankeusrangaistus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2011.
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