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rikoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 2 c luvun 13 §:n 3 momentti, 6 luvun 9 §:n 2 momentti,

10 §:n 1 ja 2 momentti, 10 a ja 11 § ja 11 a §:n 2 momentti sekä 7 luvun 8 §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 c luvun 13 §:n 3 momentti laissa 780/2005, 6 luvun 9 §:n 2

momentti, 10 §:n 1 momentti ja 11 § laissa 515/2003, 6 luvun 10 §:n 2 momentti laissa
635/2010, 6 luvun 10 a § ja 7 luvun 8 § laissa 1195/2004 sekä 6 luvun 11 a §:n 2 momentti
laissa 329/2011, seuraavasti:

2 c luku

Vankeudesta

13 §

Ehdonalaisen vapauden koeaika

— — — — — — — — — — — — —
Ehdonalaisen vapauden valvonnan täytän-

töönpanosta säädetään yhdyskuntaseuraa-
musten täytäntöönpanosta annetussa laissa
(400/2015).

6 luku

Rangaistuksen määräämisestä

9 §

Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden
välillä

— — — — — — — — — — — — —
Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei

kuitenkaan saa tuomita ehdottomaan van-
keusrangaistukseen, elleivät painavat syyt
sitä vaadi. Painavan syyn merkitystä harkitta-
essa otetaan huomioon rikoksentekijän sijoi-
tus lastensuojelulain (417/2007) 57 §:n mu-
kaiseen lastensuojelulaitokseen.

10 §

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset

Jos ehdollista vankeutta yksinään on pidet-
tävä riittämättömänä rangaistuksena rikok-
sesta, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa, tai
jos ehdollinen vankeus on kahdeksan kuu-
kautta tai sitä pidempi, vähintään 14 ja enin-
tään 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan
tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi
valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden
ajaksi, jos tätä on pidettävä perusteltuna teki-
jän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi
tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. Valvon-
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nan täytäntöönpanosta säädetään yhdyskunta-
seuraamusten täytäntöönpanosta annetussa
laissa.
— — — — — — — — — — — — —

10 a §

Nuorisorangaistus

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta tuo-
mitaan nuorisorangaistukseen, jos:

1) sakko on rikoksen vakavuus, rikoksesta
ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikai-
semmat rikokset huomioon ottaen riittämätön
rangaistus eivätkä painavat syyt vaadi ehdot-
toman vankeusrangaistuksen tuomitsemista;
ja

2) ehdollista vankeutta valvontoineen ei
ole pidettävä riittävänä tekijän sosiaalisen
selviytymisen edistämiseksi tai uusien rikos-
ten ehkäisemiseksi.

Nuorisorangaistus voidaan tuomita 1 mo-
mentissa säädetyin edellytyksin myös sellai-
sista tuomioistuimessa samalla kertaa käsitel-
tävistä rikoksista, joista ainoastaan osa on
tehty alle 18-vuotiaana.

Nuorisorangaistuksen kestosta ja sisällöstä
säädetään yhdyskuntaseuraamusten täytän-
töönpanosta annetun lain 64 §:ssä.

11 §

Yhdyskuntapalvelu

Rikoksentekijä, joka tuomitaan pituudel-
taan määrättyyn, enintään kahdeksan kuukau-
den ehdottomaan vankeusrangaistukseen,
tuomitaan sen sijasta yhdyskuntapalveluun,
jollei ehdottomien vankeusrangaistusten, val-
vontarangaistusten, aiempien yhdyskuntapal-
velurangaistusten, rikollisen toiminnan jatka-
misen tai muiden painavien syiden ole katsot-
tava olevan esteenä yhdyskuntapalveluun
tuomitsemiselle.

Yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edel-
lytyksenä on, että rikoksentekijä on antanut
suostumuksensa rangaistuksen tuomitsemi-
seen yhdyskuntapalveluna ja että hänen voi-
daan olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalve-
lusta.

Harkittaessa aikaisempien rangaistusten

merkitystä on yhdyskuntapalveluun tuomitse-
mista puoltavana perusteena otettava huo-
mioon se, että rikos on tehty alle 21-vuoti-
aana.

11 a §

Valvontarangaistus

— — — — — — — — — — — — —
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 yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpa-
nosta annetun lain 41 §:ssä tarkoitettu velvol-
lisuus pysyä asunnossaan ja osallistua hänelle
määrättyyn toimintaan ja että rikoksentekijän
voidaan olettaa suoriutuvan valvontarangais-
tuksesta. Valvontarangaistusta ei saa tuomita
ilman rangaistusajan suunnitelmaa. Asun-
nossa asuvien alaikäisten mielipiteen selvittä-
misestä ja kuulemisesta säädetään yhdyskun-
taseuraamusten täytäntöönpanosta annetun
lain 45 §:n 2 momentissa.

7 luku

Yhteisestä rangaistuksesta

8 §

Aikaisemmin tuomitun nuorisorangaistuksen
huomioon ottaminen

Jos nuorisorangaistukseen tuomittu olisi
tuomittava ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen ennen nuorisorangaistuksen tuomitse-
mista tehdystä rikoksesta tai nuorisorangais-
tuksen tuomitsemisen jälkeen, mutta ennen
sen täytäntöönpanon päättymistä tehdystä uu-
desta rikoksesta, hänet voidaan tuomita tästä
rikoksesta ja nuorisorangaistukseen johta-
neesta rikoksesta yhteiseen ehdottomaan van-
keusrangaistukseen. Jo täytäntöön pantua
nuorisorangaistusta vastaavan osan huo-
mioon ottamisesta säädetään yhdyskuntaseu-
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raamusten täytäntöönpanosta annetun lain
68 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

3401/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


