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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rangaistusten täytäntöön
panosta annetun asetuksen 2 luvun 1 a §:n ja rikoslain 7 luvun 
8 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan nykyistä vankeusran
gaistuksen täytäntöönpanokäytäntöä muutetta
vaksi niissä tapauksissa, joissa tuomittu on suorit
tanut täytäntöönpantavana olevasta yhdistetystä 
tai muutoksenhaun vuoksi ankarammaksi muut
tuneesta rangaistuksesta osan. Täytäntöönpanta
va rangaistus määräytyy nykyisessä käytännössä 
mutkikkaitten laskutoimitusten perusteella siten, 
että huomioon otetaan joukko aikaisemmin täy
täntöönpantavalla olleita rangaistuksia, mistä sit
ten vähennetään niistä jo suoritettu osa. Ehdote-

tussa järjestelmässä laskettaisiin suoritettava ran
gaistus siten, että täytäntöönpano kohdistuisi 
täytäntöönpantavalla olevan ja täytäntöönpanta
vana olleen rangaistuksen erotukseen. Muutos 
toteutettaisiin muuttamalla rangaistusten täytän
töönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 a §:ää 
ja rikoslain 7 luvun 8 §:ää. 

Tarkoitus on, että ehdotetut lait tulevat voi
maan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Rangaistuksia yhdistettäessä käy usein niin, 
että kahdesta rikoksesta toinen tulee tuomitta
vaksi vasta sen jälkeen, kun toisesta rikoksesta 
tuomittu vankeusrangaistus on jo kokonaan tai 
osaksi pantu täytäntöön. Yhdistetystä rangaistuk
sesta on rikoslain 7 luvun 8 §:n 1 momentin 
mukaan tällöin vähennettävä, mitä siitä on aikai
semmin pantu täytäntöön. Rangaistuksia täytän
töönpantaessa tuon vähennyksen tekeminen on 
varsin yksinkertaista silloin, kun yhdistettyyn ran
gaistukseen sisältyvä aikaisempi rangaistus on 
pantu täytäntöön. Yhdistetystä rangaistuksesta 
tuolloin vain vähennetään tuo aikaisempi ran
gaistus ja erotus pannaan täytäntöön. 

Tilanne on paljon mutkikkaampi silloin, kun 
aikaisempi rangaistus on pantu täytäntöön samal
la kertaa muiden sellaisten rangaistusten kanssa, 
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joihin sitä ei ole yhdistettävä, vaan joiden kanssa 
se on laskettava yhteen. Kun tuomittu sitten 
päästetään ehdonala'iseen vapauteen kaikista 
näistä yhteenlaskemista rangaistuksista, osa niistä 
on jäänyt suorittamatta. Silloin sitä, kuinka pal
jon kustakin yksittäisestä rangaistuksesta on pan
tu täytäntöön, ei ole mahdollista määritellä. 
Käytännössä on jouduttu menettdemään siten, 
että yhdistettyä rangaistusta täytäntöönpantaessa 
on otettu huomioon kaikki nekin rangaistukset, 
jotka olivat täytäntöönpantavina samalla kertaa 
k~i~ yhd~s~ettyy? ranga~stukseen nyt s1sältyvä 
a1ka1semp1 p vam osaksi täytäntöönpantu .ran
gaistus. Kun usein käy vielä siten, että tuomittu 
joutuu toistuvasti rangaistuslaitokseen osan ran
gaistuksista jäädessä aina suorittamatta, rangais
tusaikojen laskenta muodostuu hyvin työlääksi ja 
tuottaa vaikeita sovellutusongelmia. 

Edellä tarkoitetuissa tapauksissa epäkohdat ei
vät rajoitu yksistään täytäntöönpanon teknisiin 
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vaikeuksiin. Täytäntöönpanoasiakirjojen ja lasku
tapojen vaikeaselkoisuus on oikeusturvaHekin 
vaaraksi. Merkittävä epäkohta on siinä, että ny
kyistä täytäntöönpanotapaa noudatettaessa se ai
ka, joka tuomitun on suoritettava kahdesta 
samanpituisesta rangaistuksesta rangaistuslaitok
sessa, saattaa eri syistä muodostua kovin eripitui
seksi. Nykyinen käytäntö johtaa kohtuuttomuuk
siinkin. Esimerkiksi tuomittu, joka aikaisemmin 
on suorittanut rangaistustaan nuorisovankilassa, 
mutta joutuu suorittamaan uuden yhdistetyn 
rangaistuksen yleisessä vankilassa, voi pienen ran
gaistusajan lisäyksen vuoksi joutua ennen ehdon
alaista vapautumistaan suorittamaan rangaistus
ta vankilassa hyvinkin pitkän ajan. Täytäntöön
panotapa antaa vangille mahdollisuuden myös 
keinotteluun siten, että hän tunnustamaHa jon
kin vanhan selvittämättä jääneen rikoksen ja 
siten saamalla tietyt aikaisemmin suorittamaosa 
rangaistukset mukaan täytäntöönpanoon voi 
päästä rangaistuslaitoksesta ehdonalaiseen vapau
teen laskettua aikaisemmin. 

Mitä edellä on sanottu yhdistetyn rangaistuk
sen täytäntöönpanon nykyisistä vaikeuksista, kos
kee täytäntöönpanoa myös niissä tapauksissa, 
joissa jo täytäntöönpantu rangaistus myöhemmin 
muuttuu ankarammaksi vastapuolen haettua tuo
mioon muutosta. 

Nykyinen järjestelmä on suhteellisen vakiintu
neen viranomaiskäytännön tulos. Sen perustana 
on ollut rikoslain 7 luvun 8 §:n 1 momentin 
viimeisen virkkeen tulkinta. Säännöksen voitai
siin tulkita itse asiassa ilmaisevan vain sen itses
tään selvänä pidettävän periaatteen, että rangais
tusta ei saa panna osaksikaan täytäntöön kahteen 
kertaan. Säännöksen käyttämän sanonnan, joka 
velvoittaa vähentämään aikaisemmin täytäntöön
pannun osan, on vakiintuneesti tulkittu edellyt
tävän nykyistä laskutapaa. Laskutoimitukset suo
ritetaan tosin vasta täytäntöönpanovaiheessa. 
Tuomioistuimenbao ei ole yleensä mahdollista
kaan tuomiossaan määrätä tämän vähennyksen 
pituutta jo yksistään siitä syystä, että sillä ei ole 
siihen tarvittavia tietoja. 

Edellä mainitut hankaluudet ja epäkohdat väl
tettäisiin, jos käyttöön otettaisiin laskutapa, jon
ka mukaan suoritettava rangaistus edellä kuva
tuissa tilanteissa olisi se erotus, jonka verran uusi 
rangaistus on aikaisemmin täytäntöönpantavana 
ollutta pitempi. Tätä sääntöä noudatettaisiin 
sekä tilanteissa, joissa täytäntöönpantavalla on 
yhdistetty vankeusrangaistus, johon sisältyvä ran
gaistus on aikaisemmin ollut täytäntöönpantava
na, että tilanteissa, joissa aikaisemmin täytän-

toonpantavana ollut rangaistus on muuttunut 
pitemmäksi vastapuolen muutoksenhaun perus
teella. 

Kummassakin tapauksessa ehdotus siis merkit
sisi, että täytäntöön pantaisiin ainoastaan se ero
tus, jonka verran uusi tuomio on aikaisemmin 
täytäntöönpantavana ollutta pitempi. Tähän ei 
vaikuttaisi, onko tuo aikaisempi rangaistus pantu 
täytäntöön kokonaan tai vain osaksi. - Jos 
aikaisempaa rangaistusta ei ollenkaan ole pantu 
täytäntöön tai jos sen täytäntöönpano on kesken, 
ehdotettua laskutapaa ei luonnollisestikaan sovel
lettaisi. Ehdotus ei siis merkitsisi sitä, että täytän
töönpano kaiken kaikkiaan rajoittuisi ainoastaan 
tuomioiden erotukseen. Toisaalta ehdotus ei 
merkitsisi sitäkään, että rangaistus osaksikaan 
pantaisiin täytäntöön kahteen kertaan. 

Hyvin tekniseksi luonnehdittavan kysymyksen 
merkitystä havainnollistaa liite 2, jossa esimer
kein vertaillaan nykyistä ja ehdotettua laskuta
paa. Ehdotettu muutos pidentäisi eräissä ja ly
hentäisi eräissä tapauksissa rangaistuslaitoksessa 
suoritettavaa aikaa. Voidaan sanoa, että järjestel
mä muuttuisi ankarammaksi niissä tilanteissa, 
joissa nykyisen laskutavan mukaisesta rangaistuk
sesta on suoritettu iso osuus, mikä merkitsee 
pitkää vähennystä. Järjestelmä taas lieventyisi 
tilanteissa, joissa nykyinen laskutapa tuottaa ai
noastaan lyhyen vähennyksen. Koska kysymys on 
hyvin mutkikkaista rangaistusten täytäntöönpa
noa koskevista säännöksistä ja näihin rangaistus
aikojen pituuksiin vaikuttavat monet tekijät, yh
tenä tärkeimmistä ehdonalaisen vapautumisen 
säännöstö, ei voida kuvata tarkemmin vankiryh
miä, joille ehdotettu säännöstö olisi nykyistä 
edullisempi tai epäedullisempi. Ilmeisesti ehdo
tus ei vaikuttaisi keskimääräisiin laitoksessaoloai
koihin. 

Ehdotus toteutettaisiin lisäämällä rangaistusten 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 
1 a §:ään uusi toinen momentti. Tässä pykälässä 
on nykyisin säännökset rangaistusten yhteenlas
kemisesta niitä täytäntöön pantaessa. Uudessa 
momentissa ilmaistaisiin edellä selostettu laskuta
pa, jonka mukaan suoritettava rangaistus on 
täytäntöönpantavana olevan ja aikaisemmin täy
täntöönpantavana olleen rangaistuksen erotus, 
jos täytäntöönpantavana on 

(1) yhdistetty vankeusrangaistus, johon sisälty
vä rangaistus on ollut aikaisemmin täytäntöön
pantavana, tai 

(2) tuomitun vastapuolen muutoksenhakuvaa
timuksen perusteella pidentynyt rangaistus, joka 
aikaisemmin on ollut täytäntöönpantavana. 
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Vaikka rikoslain 7 luvun 8 §:n 1 momentin 
viimeisen virkkeen säännöksellä voidaan katsoa 
olevan lähinnä vain periaatteellista merkitystä, 
on se kuitenkin ainakin sanamuodoltaan ristirii
dassa ehdotetun rangaistusten täytäntöönpanoa 
koskevan asetuksen säännöksen kanssa. Tämän 
vuoksi sanottu virke ehdotetaan poistettavaksi. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virka
työnä. Rangaistusajan laskemista koskevasta 
muutoksesta on pyydetty rangaistuslaitoksen joh
tajilta lausunnot. Ehdotus on jonkin verran eri
laisessa muodossa ollut eduskunnan käsiteltävänä 
rikosten yhtymistä koskevan lainsäädännön 
uudistusesitykseen sisältyneenä. Tuon esityksen 
(hall.es. 84/1980 vp.) käsittely jäi vaalikauden 
päättymisen vuoksi kesken. 

Laintarkastuskunta on antanut lausunnon (n:o 
31 1986) ehdotuksesta täksi esitykseksi. 

3. Riippuvuus muusta lainsäädän
nöstä 

Koska ehdotus eräissä tapauksissa voisi merki
tä, että täytäntöönpantavaksi tuleva erotus olisi 
hyvin lyhyt, ehdotus edellyttää, että ennen eh
donalaista vapautumista rangaistuslaitoksessa 
suoritettava vähimmäisaika alennetaan 14 päiväk
si niin kuin samanaikaisesti annettavassa ehdona
laista vapauttamista koskevien säännösten muut
tamista koskevassa hallituksen esityksessä ehdote
taan. 

4. Voimaantulo 

Ehdotetut lainmuutokset edellyttävät tarkem
pien menettelyohjeiden antamista. Lisäksi siirty-

mävaihe edellyttää, että rangaistusaikoja laske
taan jonkin aikaa vankiloissa sekä uuden että 
aikaisemman lain mukaista laskutapaa noudat
taen. Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmukaista 
saattaa ehdotetut lait voimaan noin puolen vuo
den kuluttua niiden hyväksymisestä. 

Uuteen järjestelmään siirryttäessä pitäisi välttää 
tilannetta, jossa täytäntöönpanoviranomaiset jou
tuisivat lain voimaan tullessa soveltamaan joissa
kin tapauksissa aikaisempaa lakia. Tämän esityk
sen kanssa annetun ehdonalaista vapauttamista 
koskevien säännösten muuttamista koskevan esi
tyksen perusteluissa kerrotuista syistä ei voida 
hyväksyä, että uusi laki siirtäisi myöhemmäksi 
sellaisen vangin vapautumista, joka lain voimaan 
tullessa on rangaistuslaitoksessa suorittamassa 
rangaistustaan. Periaatteelliset syyt eivät sen si
jaan tässä muutoksessa edellyttäisi, että jo lasket
tu rangaistusaika olisi laskettava uudelleen siinä 
tapauksessa, että uusi laki johtaisi aikaisempaan 
vapautumiseen. 

Tarkoituksenmukaisin ratkaisu olisi, että lain 
voimaantulohetkellä rangaistuslaitoksessa ran
gaistustaan suorittavan vangin rangaistusaika las
ketaan kummankin laskutavan mukaan ja niistä 
noudatetaan lyhyempään rangaistuslaitoksessa 
suoritettavaan rangaistuksen osaan johtavaa. Täl
lainen kaksoislaskenta koskisi niitä vankeja, jotka 
voimaantulohetkellä suorittavat ehdotetussa lais
sa tarkoitettua yhdistettyä tai pidentynyttä ran
gaistusta rangaistuslaitoksessa. Kaksoislaskentaa 
ja lievemmän vaihtoehdon valintaa sovellettaisiin 
myös silloin, kun tällaisen vangin suoritettavaksi 
tulee jokin rangaistus uuden lain aikana. Ran
gaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 
muuttamista koskevan lain voimaantulosäännök
seen ehdotetaan siksi säännöstä, joka ilmaisisi 
yllä kuvatun siirtymävaiheen järjestelyn. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 
1889 annetun asetuksen 2 luvun 1 a §:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä elokuuta 1986 annetussa 
laissa (651/86), uusi näin kuuluva 2 momentti: 

2 luku 

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta 
ja sakon muuntorangaistuksesta 

1 a § 

Jos täytäntöönpantavana on yhdistetty van
keusrangaistus, johon sisältyvä rangaistus on ollut 
aikaisemmin täytäntöönpantavana, tai tuomitun 
vastapuolen muutoksenhakuvaatimuksen perus
teella pidentynyt rangaistus, joka on aikaisem
min ollut täytäntöönpantavana silloisen tuomion 
perusteella lyhyempänä, suoritettava rangaistus 
on täytäntöönpantavana olevan ja aikaisemmin 
täytäntöönpantavana olleen rangaistuksen erotus. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 19 

Tässä laissa tarkoitettua yhdistettyä tai piden
tynyttä rangaistusta lain voimaan tullessa rangais
tuslaitoksessa suorittavan vangin rangaistusaika 
määritetään sekä tämän lain mukaisen laskutavan 
että aikaisemman laskutavan mukaan, joista nou
datettavaksi tulee lyhyempään rangaistuslaitok
sessa suoritettavaan rangaistuksen osaan johtava 
laskutapa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 



1987 vp. - HE n:o 156 5 

2. 
Laki 

rikoslain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain 7 luvun 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 
se on 17 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (28/69), näin kuuluvaksi: 

7 luku 

Rikoksien yhtymisestä ja rangaistusten 
yhdistämisestä 

8 § 
Jos joku sen jälkeen, kun hänet on yhdestä tai 

useammasta rikoksesta tuomittu määräaikaiseen 
vankeusrangaistukseen, todetaan syypääksi sii
hen, että hän ennen tämän rangaistuksen tuo
mitsemista oli tehnyt muitakin rikoksia, joista 

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987 

hänet tuomitaan määräaikaiseen vankeusrangais
tukseen, on hänet tuomittava niin kuin kaikki 
rikokset olisi saatettu tuomioistuimen käsiteltä
viksi samalla kertaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 1 

1 . 
Laki 

rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 
1889 annetun asetuksen 2 luvun 1 a §:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä elokuuta 1986 annetussa 
laissa (651186), uusi näin kuuluva 2 momentti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 luku 

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta 
ja sakon muuntorangaistuksesta 

1 a § 

jos täytäntöönpantavana on yhdistetty van
keusrangaistus, johon sisältyvä rangaistus on ollut 
aikaisemmin täytäntöönpantavana, tai tuomitun 
vastapuolen muutoksenhakuvaatimuksen perus
teella pidentynyt rangaistus, joka on aikaisem
min ollut täytäntöönpantavana szlloisen tuomion 
perusteella lyhyempänä, suoritettava rangaistus 
on täytäntöönpantavana olevan ja aikaisemmin 
täytäntöönpantavana olleen rangaistuksen erotus. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tässä laissa tarkoitettua yhdistettyä tai piden
tynyttä rangaistusta lain voimaan tullessa rangais
tuslaitoksessa suon'ttavan vangin rangaistusaika 
mään'tetään sekä tämän lain mukaisen laskutavan 
että aikaisemman laskutavan mukaan, joista nou
datettavaksi tulee lyhyempään rangaistuslaitok
sessa suon'tettavaan rangaistuksen osaan johtava 
laskutapa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämzin toimiin. 
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2. 
Laki 

rikoslain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain 7 luvun 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 
se on 17 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (28/69), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 luku 

Rikoksien yhtyrnisestä ja rangaistusten 
yhdistämisestä 

8 § 
Jos joku sen jälkeen, kun hänet on yhdestä tai 

useammasta rikoksesta tuomittu määräaikaiseen 
vapausrangaistukseen, todetaan syypääksi siihen, 
että hän ennen tämän rangaistuksen tuomitse
mista oli tehnyt muitakin rikoksia, joista hänelle 
on tuleva määräaikainen vapausrangaistus, on 
hänet tuomittava niin kuin kaikki rikokset olisi 
saatettu tuomioistuimen käsiteltäviksi samalla 
kertaa, ja on yhdistetystä rangaistuksesta vähen
nettävä mitä aikaisemmasta rangaistuksesta ehkä 
on pantu täytå"ntöön. 

8 § 
Jos joku sen jälkeen, kun hänet on yhdestä tai 

useammasta rikoksesta tuomittu määräaikaiseen 
vankeusrangaistukseen, todetaan syypääksi sii
hen, että hän ennen tämän rangaistuksen tuo
mitsemista oli tehnyt muitakin rikoksia, joista 
hänet tuomitaan määräaikaiseen vankeusrangais
tukseen, on hänet tuomittava niin kuin kaikki 
rikokset olisi saatettu tuomioistuimen käsiteltä
viksi samalla kertaa. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 19 

päivänä 
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Liite 2 

ERÄITÄ ESIMERKKEJÄ NYKYISEN JA EHDOTETUN LASKUTAVAN EROISTA 

Tapaus 1 

Ensimmäisellä rangaistuskaudellaan nuoriso
vangin oli suoritettava 3 vuoden vankeusrangais
tus. Hän pääsi ehdonalaiseen vapauteen suoritet
tuaan rangaistuksesta kolmanneksen eli 1 vuo
den. Jäännösrangaistus ja koeaika olivat siten 2 
vuotta. 

Ennen koeajan päättymistä hän joutuu suorit
tamaan 3 kuukauden rangaistusta, joka on yhdis
tetty ensimmäisellä kaudella täytäntöönpantava
lla olleeseen 3 vuoden rangaistukseen 3 vuoden 1 
kuukauden rangaistukseksi. Uutta rangaistusta 
siinä on siis vain 1 kuukausi. Lisäksi on pantava 
täytäntöön koeaikana tehdystä rikoksesta tuomit
tu 2 kuukauden rangaistus, joten uutta rangais
tusta on kaikkiaan 3 kuukautta. Esimerkiksi ikän
sä vuoksi häntä ei voida enää määrätä nuoriso
vankilaan, joten uusijana hänen tulisi suorittaa 
rangaistuksestaan kaksi kolmannesta ennen eh
donalaiseen vapauteen pääsemistä. 

Nykyisin laskettaisiin ehdonalaiseen vapauteen 
päästämisen ajankohta seuraavasti: Yhdistettyjä 
ja yhteenlaskettuja rangaistuksia on 3 vuotta 3 
kuukautta, josta kaksi kolmannesta on 2 vuotta 2 
kuukautta; tästä v~hennetään täytäntöönpantu 1 
vuosi, joten rangai~tuslaitoksessa on vielä pantava 
täytäntöön 1 vuosi 2 kuukautta. Tällaisessa ta
pauksessa vanki ykensä päästetään ehdonalaiseen 
vapauteen kuitenkin jo silloin kun rangaistukses
ta on pantu täytäntöön puolet ( 1/2 x 3 v 3 kk 
= 1 V 7 kk 15 p; 1 V 7 kk 15 p- 1 V = 7 kk 15 

p). 
Ehdotetun laskentatavan mukaan vanki voisi 

päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan 
määräosan uusista rangaistuksista. Tässä tapauk
sessa laskettaisiin seuraavasti: (3 v 1 kk - 3 v) + 
2 kk = 3 kk; 2/3 X 3 kk = 2 kk. 

Tapaus 2 

Tapaus on muuten sama kuin edellinen, mut
ta tässä tapauksessa on ensimmäisen rangaistus
kauden koeaika kulunut umpeen. Sen vuoksi 

katsotaan ensimmäisen kauden 3 vuoden rangais
tus kokonaan täytäntöönpannuksi, koska tuomit
tu ei ollut menettänyt ehdonalaista vapauttaan 
nyt täytäntöönpantavaksi saapunutta 2 kuukau
den rangaistusta tuomittaessa. Hänet on tosin 
alioikeudessa tuomittu koeaikana tehdystä toises
takin rikoksesta rangaistukseen ja menettämään 
ehdonalaisen vapautensa, mutta asia on vielä 
vireillä hovioikeudessa muutoksenhakemuksen 
johdosta. 

Nykyisin laskettaisiin ehdonalaiseen vapauteen 
päästämisen ajankohta seuraavasti: Yhdistettyjä 
ja yhteenlaskettuja rangaistuksia on 3 vuotta 3 
kuukautta, josta kaksi kolmannesta on 2 vuotta 2 
kuukautta; tästä vähennetään täytäntöönpannuk
si katsottu 3 vuotta, joten vanki voidaan päästää 
heti vapauteen (vaikka uutta rangaistusta onkin 3 
kuukautta). 

Ehdotetun laskentatavan mukaan vanki voisi 
päästä ehdonalaiseen vapauteen aivan samoin 
kuin tapauksessa 1 eli suoritettuaan kaksi kol
mannesta uusista rangaistuksista (siis 2/3 x 3 kk 
= 2 kk). 

Tapaus 3 

Ensimmäisellä rangaistuskaudella oli (muun 
kuin nuorisovangin) suoritettava kaksi keskenään 
yhteenlaskettavaa rangaistusta, 1 vuoden ja 2 
vuoden rangaistukset, yhteensä 3 vuotta vankeut
ta. Hän pääsi ehdonalaiseen vapauteen suoritet
tuaan puolet rangaistuksesta eli siis 1 vuoden 6 
kuukautta. Myös jäännösrangaistus ja koeaika 
olivat 1 vuosi 6 kuukautta. 

Ennen koeajan päättymistä tulee täytäntöön
pantavaksi 3 kuukauden rangaistus, joka on yh
distetty edellisen kauden 1 vuoden rangaistuksen 
kanssa 1 vuodeksi 1 kuukaudeksi vankeutta. 
Lisäksi tulee täytäntöönpantavaksi koeaikana teh
dystä rikoksesta tuomittu 3 kuukauden 15 päivän 
rangaistus. Uutta rangaistusta on siis yhteensä 4 
kuukautta 15 päivää. Uusijana vangin on suori
tettava kaksi kolmannesta rangaistuksestaan. 
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Nykyisin laskettaisiin ehdonalaiseen vapauteen 
päästämisen ajankohta seuraavasti: Yhdistettyjä 
ja yhteenlaskettuja rangaistuksia on 3 vuotta 4 
kuukautta 15 päivää, josta kaksi kolmannesta on 
2 vuotta 3 kuukautta; tästä vähennetään täytän
töönpannut 1 vuosi 6 kuukautta, joten rangais
tuslaitoksessa on pantava täytäntöön vielä 9 kuu
kautta. 

Ehdotetun laskentatavan mukaan vanki vo1s1 
päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan 
määräosan uusista rangaistuksista. Tässä tapauk
sessa laskettaisiin seuraavasti: (1 v 1 kk-- 1 v) + 
3 kk 15 p = 4 kk 15 p; 2/3 X 4 kk 15 p = 3 kk. 

Tapaus 4 

Kuudennella rangaistuskaudella oli pantava 
täytäntöön vain yksi rangaistus, 3 vuotta van
keutta, josta kaksi kolmannesta olisi ollut 2 
vuotta. Rikoksen laadun vuoksi vanki päästettiin 
ehdonalaiseen vapauteen vasta sitten, kun ran
gaistusta oli pantu täytäntöön 2 vuotta 3 kuu
kautta. Jäännösrangaistus ja koeaika olivat siten 9 
kuukautta. Lukuisten käytösrikkomusten vuoksi 
hänet määrättiin menettämään ehdonalainen va
pautensa, minkä johdosta jäännösrangaistusta 
pantiin täytäntöön 6 kuukautta ennen uudelleen 
ehdonalaiseen vapauteen päästämistä. Uusien 

käytösrikkomusten vuoksi hän menetti uudenkin 
ehdonalaisen vapautensa, jolloin vielä jäljellä 
ollut 3 kuukauden jäännösrangaistus pantiin ko
konaan täytäntöön. Koko 3 vuoden rangaistus 
tuli siten pannuksi täytäntöön. 

Seut:aavallakin rangaistuskaudella tulee täytän
töönpantavaksi vain yksi rangaistus, 2 vuotta 9 
kuukautta vankeutta. Kaksi kolmannesta siitä 
olisi 1 vuosi 10 kuukautta. Vanki kuitenkin 
ilmoittaa poliisiviranomaisille tehneensä erään 
selvittämättä jääneen pienehkön rikoksen, josta 
tuomittava rangaistus tulisi yhdistettäväksi edelli
sillä rangaistuskausilla kokonaan täytäntöönpan
nun 3 vuoden rangaistuksen kanssa. Rikoksesta 
tuomitaankin 3 kuukautta vankeutta ja rangais
tukset yhdistetään 3 vuodeksi 1 kuukaudeksi. 
Uutta rangaistusta on nyt 2 v 9 kk + 1 kk = 2 v 
10 kk. 

Nykyisin laskettaisiin ehdonalaiseen vapauteen 
päästämisen ajankohta seuraavasti: Yhdistettyjä 
ja yhteenlaskettuja rangaistuksia on 5 vuotta 10 
kuukautta, josta kaksi kolmannesta on 3 vuotta 
10 kuukautta 20 päivää; tästä vähennetään täy
täntöönpannut 3 vuotta, joten rangaistuslaitok
sessa on pantava täytäntöön vain 10 kuukautta 20 
päivää. 

Ehdotetun laskentatavan mukaan vanki voisi 
päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan 
määräosan uusista rangaistuksista, seuraavasti: (3 
V 1 kk-- 3 V)+ 2 V 9 kk = 2 V 10 kk; 2/3 X 2 
V 10 kk = ] V JO kk 20 p. 




