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rikoslain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 2 §, 9 luvun 7 §:n 3 momentti, 25 luvun 9 a §, 35

luvun 7 § ja 50 luvun 7 §,
sellaisina kuin ne ovat, 6 luvun 2 § laissa 515/2003, 9 luvun 7 §:n 3 momentti laissa

61/2003, 25 luvun 9 a § laissa 1161/2005, 35 luvun 7 § laissa 769/1990 ja 50 luvun 7 § laissa
654/2001, sekä

lisätään 6 lukuun uusi 8 a § ja 8 lukuun uusi 3 a § seuraavasti:

6 luku

Rangaistuksen määräämisestä

2 §

Rangaistusasteikko ja siitä poikkeaminen

Rangaistus määrätään noudattaen rikok-
sesta säädettyä rangaistusasteikkoa. Siitä voi-
daan poiketa siten kuin 8 ja 8 a §:ssä sääde-
tään. Asteikon mukainen enimmäisrangaistus
voidaan ylittää siten kuin 7 luvussa säädetään.

8 a §

Rangaistusasteikon lieventäminen tunnustuk-
sen perusteella

Rangaistus määrätään noudattaen lieven-
nettyä rangaistusasteikkoa, jos tekijä on myö-
tävaikuttanut rikoksensa selvittämiseen siten
kuin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun
lain (689/1997) 1 luvun 10 ja 10 a §:ssä ja 5
b luvussa sekä esitutkintalain (805/2011) 3
luvun 10 a §:ssä säädetään.

Määrättäessä rangaistusta 1 momentin no-

jalla tekijälle saa tuomita enintään kaksi kol-
mannesta rikoksesta säädetyn vankeus- tai
sakkorangaistuksen enimmäismäärästä ja vä-
hintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin
vähimmäismäärän. Jos rikoksesta on säädetty
ankarimmaksi rangaistukseksi vankeutta
määräajaksi, tuomioistuin voi määrätä ran-
gaistukseksi vankeuden sijasta sakkoa, jos
siihen on erityisiä syitä.

Tuomiossa on ilmoitettava tuomitun ran-
gaistuksen lisäksi myös, millaisen rangaistuk-
sen tuomioistuin olisi tuominnut ilman edellä
tarkoitettua myötävaikutusta.

8 luku

Vanhentumisesta

3 a §

Syyteoikeuden vanhentumisen katkeaminen
tuomioesityksen perusteella

Jollei syyteoikeuden vanhentuminen ole jo
katkennut 3 §:n nojalla, syyteoikeuden van-
hentuminen katkeaa, kun rikoksesta epäilty
tai rikosasian vastaaja allekirjoittaa oikeuden-
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käynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun
10 §:ssä tuomioesityksen.

Tuomioesityksen tekeminen jutussa, joka
sittemmin jää tutkimatta, ei katkaise syyteoi-
keuden vanhentumista.

9 luku

Oikeushenkilön rangaistusvastuusta

7 §

Rangaistusvaatimuksen tekemättä jättäminen

— — — — — — — — — — — — —
Päätös jättää rangaistusvaatimus oikeus-

henkilöä vastaan tekemättä tai peruuttaa vaa-
timus annetaan oikeushenkilölle tiedoksi pos-
titse tai noudattaen, mitä oikeudenkäymiskaa-
ren 11 luvussa säädetään. Päätökseen sovelle-
taan, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain 1 luvun 6 a §:n 2 momentissa ja
11 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään päätök-
sestä jättää syyttämättä.
— — — — — — — — — — — — —

25 luku

Vapauteen kohdistuvista rikoksista

9 a §

Toimenpiteistä luopuminen

Lapsikaappauksesta voidaan jättää syyte
ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos ri-
koksesta epäilty tai rikoksentekijä on vapaa-
ehtoisesti palauttanut lapsen, jos lapsen etu
sitä vaatii tai jos oikeudenkäyntiä ja rangais-
tusta on tekoon johtaneet syyt huomioon ot-
taen pidettävä kohtuuttomina.

35 luku

Vahingonteosta

7 §

Toimenpiteistä luopuminen

Vahingonteosta ja lievästä vahingonteosta
voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte aja-
matta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikok-
sesta epäilty tai rikoksentekijä on korvannut
vahingon ja vahingonkorvaus harkitaan riittä-
väksi seuraamukseksi.

50 luku

Huumausainerikoksista

7 §

Toimenpiteistä luopuminen

Huumausaineen käytöstä ja huumausai-
neen käyttöön liittyvästä muusta tässä lu-
vussa mainitusta rikoksesta voidaan, sen li-
säksi, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetussa laissa tai tässä laissa säädetään,
jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomit-
sematta, jos epäiltyä rikosta tai rikosta on
huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne
sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen
pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäi-
senä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta
tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta
epäilty tai tekijä on hakeutunut sosiaali- ja
terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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