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rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rikoslain (39/1889) 2 c luvun 12 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa

780/2005, sekä
muutetaan 2 c luvun 8 §, 10 §:n 2 ja 3 momentti ja 12 §:n 1 ja 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 c luvun 8 § ja 12 §:n 1 momentti laissa 780/2005 ja 10 §:n 2 ja 3

momentti sekä 12 §:n 2 momentti laissa 1099/2010, seuraavasti:

2 c luku

Vankeudesta

8 §

Valvottu koevapaus

Vanki voidaan sijoittaa vankilan ulkopuo-
lelle teknisin välinein ja muulla tavoin val-
vottuun koevapauteen enintään kuusi kuu-
kautta ennen ehdonalaista vapauttamista tai
koko rangaistuksen suorittamisesta vapautta-
mista.

10 §

Ehdonalainen vapauttaminen elinkautisesta
vankeudesta

— — — — — — — — — — — — —
Harkittaessa kysymystä ehdonalaisesta va-

pauttamisesta kiinnitetään huomiota elinkau-
tiseen vankeusrangaistukseen johtaneen ri-
koksen tai rikosten laatuun, muihin rangais-
tuksiin, jotka elinkautinen vankeusrangaistus

käsittää tai jotka on suoritettu 10 a §:ssä
tarkoitettuna vankilassaoloaikana, tuomitun
muuhun mahdolliseen myöhempään rikolli-
suuteen sekä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettui-
hin seikkoihin. Vapauttamisharkinnassa tulee
ottaa huomioon vankeuslain 4 luvun 6 §:ssä
tarkoitetun rangaistusajan suunnitelman to-
teutuminen ja vankila-aikainen käyttäytymi-
nen muutenkin. Harkinnassa voidaan myös
ottaa huomioon vangin sitoutuminen noudat-
tamaan valvotusta koevapaudesta annetun
lain (629/2013) 4 §:ssä tarkoitettua lääkehoi-
toa ja siihen mahdollisesti liitettyä muuta hoi-
toa ja tukea koskevia ehtoja.

Ennen kuin elinkautiseen vankeuteen tuo-
mittu päästetään ehdonalaiseen vapauteen,
hänet voidaan sijoittaa valvottuun koevapau-
teen. Jos Rikosseuraamuslaitoksen keskus-
hallintoyksikkö katsoo, että ennen ehdon-
alaista vapauttamista ilmitulleen rikoksen tai
valvotusta koevapaudesta annetun lain 23 §:n
1 momentissa tarkoitetun suostumuksen pe-
ruuttamisen tai mainitun lain 26 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun koevapauden peruutta-
misen vuoksi ehdonalaista vapauttamista on
harkittava uudelleen, sen on saatettava asia

HE 140/2012
LaVM 7/2013
EV 57/2013

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20120140


Helsingin hovioikeuden uudelleen käsiteltä-
väksi. Samoin on meneteltävä valvotusta
koevapaudesta annetun lain 28 §:ssä ja van-
keuslain 3 luvun 7 §:ssä tarkoitetuissa ran-
gaistusajaksi lukemista koskevissa asioissa.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Uusi käsittely tuomioistuimessa

Koko rangaistusaikaa suorittamaan mää-
rätty päästetään ehdonalaiseen vapauteen hä-
nen suoritettuaan rangaistuksesta viisi kuu-
desosaa, jos häntä ei enää ole pidettävä erit-
täin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle
tai vapaudelle. Harkinnassa voidaan myös ot-
taa huomioon vangin sitoutuminen noudatta-
maan valvotusta koevapaudesta annetun lain
4 §:ssä tarkoitettua lääkehoitoa ja siihen mah-
dollisesti liitettyä muuta hoitoa ja tukea kos-
kevia ehtoja. Ehdonalainen vapauttaminen tä-
män momentin mukaan voi tapahtua aikaisin-

taan, kun vankilassaoloaikaa on kertynyt
kolme vuotta.

Ennen ehdonalaista vapauttamista vanki
voidaan sijoittaa valvottuun koevapauteen.
Jos Rikosseuraamuslaitos katsoo, että ennen
ehdonalaista vapauttamista ilmitulleen rikok-
sen tai valvotusta koevapaudesta annetun lain
23 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuk-
sen peruuttamisen tai mainitun lain 26 §:n 1
momentissa tarkoitetun koevapauden peruut-
tamisen vuoksi 1 momentissa tarkoitettua va-
pauttamista on harkittava uudelleen, sen on
saatettava asia Helsingin hovioikeuden uu-
delleen käsiteltäväksi. Samoin on menetel-
tävä valvotusta koevapaudesta annetun lain
28 §:ssä ja vankeuslain 3 luvun 7 §:ssä tar-
koitetuissa rangaistusajaksi lukemista koske-
vissa asioissa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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