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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ehdollisesta rangais
tuksesta annetun lain 1 §:n sekä rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ehdollisesta rangais
tuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, 
ettei alle 18-vuotiaana rikoksen tehnyttä saisi 
tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 
elleivät erityisen painavat syyt sitä vaadi. Li
säksi ehdotetaan rangaistusten täytäntöönpa
nosta annettua asetusta muutettavaksi siten, 
että nuorisovankilaan määrätty voitaisiin si-

joittaa avolaitokseen suorittamaan osan ran
gaistuksestaan, jos se on vankeinhoidollisesti 
perusteltua. Tällöin hän menettämättä nuoriso
vangille kuuluvia oikeuksiaan saisi osakseen 
myös avolaitosvangille kuuluvat edut. 

Ehdotetut lainmuutokset on tarkoitettu tule
maan voimaan välittömästi, kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja uudistuk
sen tarve 

Rikoslain 3 luvun 2 §:n mukaan alle 18-vuo
tiaana rikoksen tehnyt on tuomittava tavallista 
lievemmän asteikon mukaan. Muun muassa 
elinkautista vankeusrangaistusta ei saa tuomi
ta. Lisäksi laissa on muutamia muita säännök
siä, jotka oikeuttavat nuorten rikoksentekijöi
den tavallista lievempään kohteluun. Esimer
kiksi syyttämättä ja tuomitsematta jättämistä 
koskevat nuorista rikoksentekijöistä annetun 
lain (262/40) 2 ja 3 § aikoinaan merkitsivät 
tätä. Sittemmin nuorten erityisasema on kaven
tunut, kun syyttämättä ja tuomitsematta jättä
misen mahdollisuus on yleissäännöksillä (rikos
lain voimaanpanemisesta annettu asetus 15 § 2 
mom.; 197/66; rikoslaki 3 luku 5 § 3 mom.; 
498/72) ulotettu aikuisiinkin. Ehdollisen ran
gaistuksen käytössä aikaisempi rangaistus ei 
nuorilla rikoksentekijöillä ole vastaava este 
kuin aikuisilla (laki nuorista rikoksentekijöistä 
7 §; 137 /76). Myös nuorisovankila vankeus-
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rangaistuksen täytäntöönpanomuotona oli tar
koitettu muuhun vapausrangaistukseen nähden 
lievemmäksi, vaikka kasvatuksellisista syistä 
kestoltaan ehkä pitemmäksi, seuraamukseksi. 
Tässäkin suhteessa muun vapausrangaistuksen 
täytäntöönpanon kehitys on vähentänyt sen 
edun merkitystä, joksi nuorisovankila aikoi
naan tarkoitettiin. 

Lainsäädännössämme ei kuitenkaan ole 
säännöstä, jonka mukaan ikä sinänsä rajoittai
si seuraamuslajin valintaa. Nuorten tekemiin 
rikoksiin sovelletaan rangaistusjärjestelmämme 
tuntemia yleisiä rangaistuksia, vankeutta, sak
koa ja rikesakkoa, yllä mainittuja poikkeuksia 
lukuun ottamatta periaatteessa samoin kuin 
aikuisten tekemiin. 

Sakko on yleisin nuoriliekin tuomittu ran
gaistus. Huomattavan usein nuori tuomitaan 
kuitenkin vankeusrangaistukseen. Esimerkiksi 
vuonna 1985 tuomittiin alioikeuksissa vankeus
rangaistukseen noin 2 400 nuorta, jotka olivat 
rikoksen tehdessään 15-17-vuotiaita, ja noin 
3 900 nuorta, jotka olivat rikoksen tehdessään 
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18-20-vuotiaita. Nuoren vankeusrangaistus 
määrätään yleensä ehdolliseksi. Kuitenkin eh
dottomaankin vankeusrangaistukseen tuomit
tiin runsaat 400 rikoksen tehdessään 15-17-
vuotiasta ja runsaat 1 400 rikoksen tehdessään 
18-20-vuotiasta. Vuonna 1985 rangaistuksen
sa suorittamisen aloitti noin 400 täytäntöönpa
non alkaessa alle 21-vuotiasta rangaistusvankia 
(285 vuonna 1987). 

Päivittäin rangaistuslaitoksissa on keskimää
rin parikymmentä 15-17-vuotiasta rangaistus
vankia. Alle 21-vuotiaita rangaistusvankeja on 
päivittäin kaikkiaan runsaat 200. Näistä enem
mistö on tuomittu omaisuusrikoksista ja on 
vankeinhoidollisesti ensikertaisia. Hyvin pit
kät, useampien vuosien rangaistusajat ovat 
tässä ikäryhmässä harvinaisia. Nuorelle kuiten
kin pannaan usein täytäntöön ensimmäisellä 
täytäntöönpanokerralla mahdollisesti useitakin 
aikaisempia ehdollisia rangaistuksia, mistä 
syystä myös hyvin lyhyet nuorten laitoksessa
oloajat ovat harvinaisia. 

Nuorten rangaistusvankien määrä on jonkin 
verran vähentynyt 1970-luvulta. Lasku ei kui
tenkaan ole ollut jyrkkä eikä vuodesta toiseen 
johdonmukainen. Ilman erityistoimia nuorten 
rangaistusvankien määrä ei ilmeisesti tulisi tu
levaisuudessa olennaisesti vähentymään. 

Rangaistusvankien ohella vankiloissa on 
huomattavan paljon nuoria tutkintavankeja. 
Esimerkiksi vuoden 1987 lopussa alle 21-vuo
tiaita tutkintavankeja oli runsaat 60. Alle 21-
vuotiaita tutkintavankeja on vankilaan tullut 
viime vuosina jopa toista tuhatta vuodessa. Se 
merkitsee runsaasti kaksinkertaista määrää 
verrattuna rangaistuksensa suorittamisen aloit
taneisiin. Toisin sanoen moni nuori, jota kui
tenkaan ei tuomita ehdottomaan vankeusran
gaistukseen, saa tutkintavankina kokemuksen 
vankilasta. Näyttäisi siltä, että nuori vangitaan 
herkemmin kuin aikuinen. Osaksi tämä voi 
johtua tutkinnallisista syistä. 

Vain osa nuorisovangeista suorittaa rangais
tuksensa nuorisovankilassa. Nuorista rikoksen
tekijöistä annetun lain mukaan yhdestä tai 
useammasta rikoksesta vähintään kuudeksi 
kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi van
keusrangaistukseen tuomittu alle 21-vuotiaana 
rikoksensa tehnyt on toimitettava vankilaoi
keuden tutkittavaksi. Vankilaoikeus ratkaisee, 
onko rangaistus pantava täytäntöön nuoriso
vankilassa vai tavallisena vankeusrangaistukse
na yleisessä rangaistuslaitoksessa. Nuorisovan
kilaan määrättäväitä edellytetään, että hän on 

siellä annettavan kasvatuksen ja opetuksen tar
peessa (laki nuorista rikoksentekijöistä 14-
16 §). 

Nuorisovankilaa koskevat eräät erityismää
räykset. Niistä olennaisimpana voidaan ehkä 
pitää mahdollisuutta vapautua ehdonalaisesti, 
kun rangaistuksesta on suoritettu kolmasosa, 
kuitenkin vähintään kuusi kuukautta (rangais
tusten täytäntöönpanosta annettu asetus eli 
RTA 5:9; 497/53). Muutoin ehdonalainen va
pautuminen edellyttää, että rangaistuksesta on 
suoritettu vähintään puolet tai kaksi kolmas
osaa (1.1.1989 lukien), kuitenkin vähintään 14 
päivää (RTA 2: 13). Olennaisia ovat luonnolli
sesti myös nuorisovankilan erot muihin suljet
tuihin laitoksiin siinä, että laitoksen koko toi
minta on järjestetty nimenomaan sitä silmällä 
pitäen, että siellä on vain nuoria vankeja. 
Nuorisovankilaan määrättyä on opastuksella ja 
neuvonnalla ohjattava vapauduttuaan sijoittu
maan kykyään ja taipumuksiaan vastaaviin 
tehtäviin. Ohjauksessa on erityisesti kiinnitet
tävä huomiota opintojen harjoittamiseen, am
matinvalintaan, kansalaiskasvatukseen sekä 
työllisyys- ja asuntokysymyksiin ja muihin va
pautumisen jälkeen ilmaantuviin ongelmiin 
(RTA 5:6). 

Vuonna 1985 vankilaoikeus määräsi noin 
400 vankia nuorisovankilaan ja noin 150 ylei
seen vankilaan. Osa nuorista rikoksentekijöistä 
joutuu lisäksi yleiseen vankilaan siksi, että 
heidän tuomionsa on lyhyempi tai pitempi kuin 
nuorisovankilaan määrääminen edellyttää. 
Käytännössä ei alle vuoden pituisia vankeus
rangaistuksia määrätä täytäntöönpantavaksi 
nuorisovankilassa, koska ensikertainen vanki 
vapautuisi sieltä myöhemmin kuin yleisestä 
rangaistuslaitoksesta. Nuorisovankeja on ollut 
viime vuosina päivittäin keskimäärin noin 100. 

Suurin osa nuorista vangeista suorittaa ran
gaistuksensa muussa kuin nuorisovankilassa. 
Varsin usein nuorilla on mahdollisuus suorittaa 
rangaistuksensa avolaitoksessa. Nuoret määrä
tään työsiirtolaan jonkin verran lievemmin pe
rustein kuin vanhemmat vangit. Nuori, jota ei 
määrätä nuorisovankilaan eikä työsiirtolaan, 
joutuu tavalliseen suljettuun laitokseen. Tääl
läkin häntä koskevat eräät erityismääräykset. 
Esimerkiksi vankityön vaihtoehtona koroste
taan opiskelua (vankeinhoitoasetus; 431175; 8 
luku). 

Käytännössä valinta nuorisovankilan ja ylei
sen rangaistuslaitoksen välillä tehdään pitkälti 
sen perusteella, mikä on nuorelle edullisinta 
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ehdonalaisesti vapautumisen kannalta. Tämän 
vuoksi nuori vanki usein sijoitetaan nuoriso
vankilaan, josta hän vapautuu ehdonalaisesti 
aikaisemmin kuin muusta rangaistuslaitokses
ta, vaikka nuoren kannalta täytäntöönpano 
avolaitoksessa saattaisi muutoin olla edullisem
paa. Koska nuorisovankilaan määräämisestä 
on päättänyt vankilaoikeus, ei oikeusministe
riön vankeinhoito-osastolla ole sille muutoin 
kuuluvaa valtaa päättää vangin siirtämisestä 
avolaitokseen. Muu vanki voidaan siirtää avo
laitokseen rangaistuksen jäljellä olevaa osaa 
suorittamaan, kun siihen on vankeinhoidollisia 
perusteita. Ilman erityisiä syitä vankia ei kui
tenkaan voida määrätä avolaitokseen, ennen 
kuin kaksi kuukautta on kulunut rangaistuksen 
täytäntöönpanon alkamisesta (RTA 4:2). 

Yksi olennaisimmista muutoksista viime 
vuosikymmenten kriminaalipoliittisessa aj atte
lussa on, että usko vankeusrangaistuksen pa
rantavaan vaikutukseen on vähentynyt. Vaik
kei eri seuraamusten vaikutuksia rikoksenteki
jän vastaiseen käyttäytymiseen voi tutkimus
tiedon perusteella yksiselitteisesti kuvata, voi
daan kuitenkin katsoa, että yleisesti ottaen 
ehdoton vankeusrangaistus on uusimisriskin 
kannalta muita seuraamuksia epäedullisempi. 
Sitä paitsi vankilaan joutuminen merkitsee sen 
vaihtoehtoihin verrattuna niin syvällistä puut
tumista henkilökohtaiseen koskemattomuu
teen, että sitä yksinomaan tästä syystä pitää 
mahdollisimman pitkälle välttää. 

Tämä koskee erityisesti nuoria. Useat rikok
set, varsinkin omaisuusrikokset, ovat tiettyyn 
ikään liittyvä ilmiö, joka useimmiten menee 
itsestään ohi. Vankilaan joutuminen pikem
minkin heikentää kuin parantaa nuoren laillisia 
menestymismahdollisuuksia. Se on monessa 
mielessä hyvinkin haitallinen juuri siksi, että 
nuoruus on tärkeä aikuisuuteen kasvun ja 
identiteetin muodostumisen kausi. Vankila
aika saattaa merkitä katkoa koulunkäyntiin, 
joka on tärkeimpiä asioita nuoren tulevien 
valmiuksien kannalta. Vankilakokemukset voi
vat haitata sijoittumista työelämään. 

Yleisesti on tiedostettu tarve pyrkiä välttä
mään ehdottomia vankeusrangaistuksia. Tätä 
osoittaa, että meilläkin, niin kuin useimmissa 
muissa länsimaissa, on viime vuosina pohdittu 
vapausrangaistuksille vaihtoehtoja. Usean jul
kisuudessa esillä olleen vaihtoehdon ongelma
na kuitenkin on, että se paremminkin soveltuisi 
vaihtoehdoksi ehdotonta vankeusrangaistusta 
lievemmille seuraamuksille, esimerkiksi ehdol-

Iiselle vankeusrangaistukselle. Siksi ehdotto
man vankeusrangaistusten käyttöä ei mainitta
vasti voida vähentää uusilla vaihtoehtoisilla 
seuraamuksilla. 

2. Pohjoismaista vertailua 

Myös muissa pohjoismaissa pyritään välttä
mään ehdottoman vapausrangaistuksen käyt
töä nuorten tekemistä rikoksista. Ruotsissa ei 
(tuomitsemishetkellä) alle 18-vuotiasta saa tuo
mita vankeuteen, ellei siihen ole erityisiä syitä, 
ja 18-20-vuotias saadaan tuomita siihen vain, 
jos yleisen lainkuuliaisuuden huomioon otta
minen sitä edellyttää tai jos vankeus muutoin 
on muuta seuraamusta sopivampi (Ruotsin ri
koskaaren 26 luvun 4 §). Kuluvalla vuosikym
menellä siellä on tuomittu vuosittain noin 20-
40 tuomitsemishetkellä 15-17 -vuotiasta ja tu
hatkunta tuomitsemishetkellä 18-20-vuotiasta 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rangais
tuslaitoksessa aloitti vuonna 1986 rangaistus
taan suorittamaan 30 täytäntöönpanon alkaes
sa alle 18-vuotiasta ja kaikkiaan lähes tuhat 
alle 21-vuotiasta. Lukujen perusteella voidaan 
päätellä, että Ruotsissa alle 18-vuotias joutuu 
harvemmin vankilaan kuin Suomessa. Sen si
jaan, ehkä yllättävästi, Ruotsissa alle 21-vuo
tias joutuu todennäköisemmin suorittamaan 
ehdotonta vankeusrangaistusta kuin Suomessa. 
- Vuoden 1989 alusta voimaan tulevan lain
muutoksen mukaan yllämainitut ikärajat Ruot
sissakin koskisivat rikoksen tekohetkeä, ja 
18-20-vuotias voitaisiin tuomita vankeusran
gaistukseen ainoastaan, jos teon rangaistusar
von tai muiden erityisten syiden vuoksi se on 
aiheellista. 

Tanskassa ei ole laissa nimenomaista rajoi
tusta ehdottoman vapausrangaistuksen käytöl
le nuorten tekemistä rikoksista. Vuonna 1985 
ehdottomaan vapausrangaistukseen tuomittiin 
noin 150 tuomitsemishetkellä alle 18-vuotiasta 
ja lähes 1 500 18-20-vuotiasta. Samana vuon
na rangaistuslaitoksiin otettiin noin 1 150 täy
täntöönpanon alkaessa alle 21-vuotiasta, näistä 
noin 100 alle 18-vuotiasta. Tanskassa siis nuori 
joutuu huomattavasti todennäköisemmin suo
rittamaan ehdotonta vankeusrangaistusta kuin 
Suomessa. 

Norjan tilasto on siinä suhteessa Suomen 
tuomioistuintilastoon verrattava, että siinä pe
rustana on ikä rikoksentekohetkellä. Vuonna 
1984 siellä tuomittiin noin 120 rikoksen tehdes-
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sään alle 18-vuotiasta ehdottomaan vankeuteen 
ja noin 170 yhdistelmärangaistukseen, joka 
osaksi on ehdotonta vankeutta, usein tutkinta
vankeutena suoritettua. 18-20-vuotiaita tuo
mittiin noin 860 ehdottomaan vankeuteen ja 
noin 340 yhdistelmärangaistukseen. Ehdotto
man vankeusrangaistuksen tuomitseminen 
nuorten tekemistä rikoksista on siis Norjassa 
hieman harvinaisempaa kuin Suomessa. 

Suomessa rangaistusajat yleensä ja erityisesti 
nuorten rangaistusajat ovat muihin pohjois
maihin verrattuna pitkiä. Tämän vuoksi meillä 
päivittäin rangaistustaan suorittaa väkilukuun 
nähden enemmän nuoria vankeja kuin muissa 
pohjoismaissa. Sen sijaan niiden nuorten mää
rä, jotka Suomessa tuomitaan ehdottomaan 
vapausrangaistukseen, ei ole väkilukuun näh
den erityisen suuri. On kuitenkin huomattava, 
että muissakin pohjoismaissa on suunnitelmia 
ja pyrkimyksiä vähentää ehdottomien vapaus
rangaistusten käyttöä nuorten tekemistä rikok
sista. - Tosin Suomessa ei, toisin kuin ilmei
sesti muissa pohjoismaissa, nuoriin kohdisteta 
nykyisin kovinkaan paljon sosiaalihuollon tah
donvastaisia vapaudenriistoja. Tässä esitykses
sä lähtökohtana on, että vankeusrangaistuksen 
käytön vähentäminen ei saisi johtaa siihen, että 
vapaudenriistot siirtyisivät jonkin muun järjes
telmän mukaisiksi tahdonvastaisiksi laitossijoi
tuksiksi. 

3. Uudistuksen tavoitteet ja to
teutus 

Edellä esitetyistä syistä on asetettava tavoit
teeksi, että 18 vuotta nuoremmille rikoksente
kijöille tuomitaan ehdottomia vankeusrangais
tuksia mahdollisimman vähän. 

Tämän vuoksi ehdotetaan ehdollisesta ran
gaistuksesta annettuun lakiin (135176) otetta
vaksi säännös, jonka tarkoituksena olisi rajoit
taa ehdottomien vankeusrangaistusten tuomit
semista alle 18-vuotiaana rikoksensa tehneille. 
Säännöksen mukaan tällainen nuori voitaisiin 
tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen 
vain erittäin painavista syistä. 

Ikärajaksi asetettaisiin 18 vuotta rikoksente
kohetkellä. Tätä puoltaa rikoksentekijöiden 
yhdenvertainen kohtelu. Jos rajana käytettäi
siin ikää tuomitsemishetkellä, kiellon merkitys 
jäisi riippumaan sellaisista sattumanvaraisista 
seikoista kuin rikoksen ilmitulon, syytteen nos
tamisen ja tuomion antamisen ajankohdasta. 

Lisäksi kytkemällä kielto tekohetken ikään 
saadaan vaikutus laajemmaksi. 

Aikaisemmissa ehdotuksissa säännös siitä, 
että alle 18-vuotiaita ei yleensä tulisi tuomita 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen, on ehdo
tettu otettavaksi joko rikoslakiin tai ehdollises
ta rangaistuksesta annettuun lakiin. Tässä esi
tyksessä ehdotetaan säännös otettavaksi vii
meksi mainittuun lakiin. Tämä on perusteltua 
siksi, että ehdotus on luonteeltaan kiireellinen 
osittaisuudistus. Rikoslain kokonaisuudistuk
sen yhteydessä tullaan harkitsemaan, miten 
säännökset rangaistuksen mittaamisesta ja ran
gaistuslajin valinnasta sijoitetaan rikoslakiin. 

Säännöksen tarkoituksena olisi selvästi il
maista periaate välttää nuoren tuomitsemista 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vaikka 
rajoitus muodollisesti koskisikin vain rangais
tukseen tuomitsemista, sen tarkoituksena olisi 
vaikuttaa myös tutkintavankeuden käyttöön. 
Hallituksen esityksessä esitutkintaa ja pakko
keinoja rikosasioissa koskevaksi lainsäädän
nöksi (hall.es. 14/1985 vp.) korostettiin pidät
tyvyyttä sekä nuorten pidättämisen että vangit
semisen yhteydessä. Nimenomaisesti todettiin, 
että alle 18-vuotiaan epäillyn pidättämistä olisi 
mahdollisuuksien mukaan vältettävä. On ko
rostettava, että ne syyt, joiden vuoksi ehdoton
ta vankeusrangaistusta pitäisi välttää, koskevat 
yhtä lailla tutkiotavankeudessa saatavia laitos
kokemuksia. 

Aina kuitenkaan ehdotonta vankeusrangais
tusta ei voida välttää. Nuoren rikos saattaa 
olla niin vakava, että siitä katsotaan välttämät
tömäksi tuomita ehdottomaan vankeusrangais
tukseen. Siksi huomiota on kiinnitettävä myös 
nuorten vankien aseman parantamiseen. -
Tässä esityksessä ei kuitenkaan puututa ongel
maan, joka aiheutuu, kun ensimmäistä kertaa 
ehdottomaan vapausrangaistukseen tuomitulle 
nuorelle määrätään mahdollisesti useitakin ai
kaisempia ehdollisia rangaistuksia täytäntöön
pantaviksi. Uudesta rikoksesta tuomittu ran
gaistus ja aikaisemmat ehdolliset rangaistukset 
lasketaan tällöin täysin määrin yhteen. Tämä 
voi johtaa nuoren ensikertaisen vangin koh
tuuttoman pitkään rangaistusaikaan. 

Tarkoitus on korjata epäkohta rikoslain 7 
luvun uudistuksen yhteydessä, jota koskevaa 
esitystä valmistellaan oikeusministeriössä. 

Useissa tapauksissa olisi vankeinhoidollisesti 
perusteltua, että myös nuorisovankilaan mää
rätty voitaisiin siirtää avolaitokseen. Avolai
toksessa hän saisi avolaitosvangin oikeudet, 
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muun muassa käyvän palkkatason mukaisen 
palkan. Tämän mahdollisuuden merkitys ko
rostuu, kun nuorisovankien keski-ikä nousisi 
siksi, että alle 18-vuotiaana rikoksensa tehneitä 
nykyistä harvemmin tuomittaisiin ehdotto
maan vankeusrangaistukseen. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että nuorisovan
kilaan määrätty voitaisiin siirtää avolaitokseen 
oikeusministeriön päätöksellä, kun siihen on 
vankeinhoidollisia syitä. Tämä oikeus koskisi 
ainoastaan osaa rangaistusajasta samojen peri
aatteiden mukaan kuin suljetusta laitoksesta 
muutoinkin voidaan siirtää avolaitokseen. 

4. Aikaisemmat valmisteluvaiheet 

Suomessa on viime vuosikymmeninä tehty 
useita ehdotuksia kielloista tai rajoituksista 
tuomita alle 18-vuotiaita rikoksentekijöitä eh
dottomaan vankeusrangaistukseen. Nuoria ri
koksentekijöitä koskevan lainsäädännön uudis
tamista ovat käsitelleet ainakin nuorisorikolli
suustoimikunta (1966), nuorisorikoskomitea 
(1970), kriminaalihuoltokomitea (1972), oi
keusministeriön työryhmä (1973), rikosoikeus
komitea (1976), oikeusministeriön työryhmät 
(1977 ja 1978), laintarkastuskunta (1980), oi
keusministeriön asettaman rikoslakiprojektin 
seuraamustyöryhmä (1981 ja 1986) ja kansain
välisen nuorisovuoden 1985 komitea. 

Nuorisorikollisuustoimikunta (komiteanmie
tintö 1966: A 2, s. 38-44 ja 86) asetti erityises
ti pyrkimyksen vähentää laitoksiin joutuvien 
nuorten lukumäärää yhdeksi seuraamusjärjes
telmän kehitystavoitteeksi. Toimikunta esitti, 
että olisi syytä harkita kaikkia mahdollisuuksia 
ehdottomien vapausrangaistusten käytön vä
hentämiseksi nuorten tekemistä rikoksista, mil
loin näin ei vaaranneta yhteiskunnan etuja. 

Myös nuorisorikoskomitea (komiteanmietin
tö 1970:A 9, s. 12-133) totesi yleisesti, että 
pääperiaatteena nuoria rikoksentekijöitä kos
kevan seuraamusjärjestelmän uudistamisessa 
olisi välttää nykyisessä muodossa tapahtuvaa 
vapaudenriistoa. Komitean mukaan yleisestä
vät näkökohdat asettavat rajoituksia laitosran
gaistusten käytön vähentämiselle. 

Kriminaalihuo/tokomitean (komiteanmietin
tö 1972: A 1, s. 159-161) mukaan alle 18-vuo
tiaille tulisi käyttää sekä ehdotonta että ehdol
lista vankeusrangaistusta vain poikkeuksellises
ti. Mietinnössä kuitenkin painotettiin juuri va
paudenriiston välttämistä, komiteahan suosit-

teli erityisesti avoseuraamusten käytön lisää
mistä. 

Myös oikeusministeriön niin sanottu krimi
naalityöryhmä esitti vuonna 1973 valmistunees
sa julkaisemattomassa ehdotuksessaan ehdot
tomien vapausrangaistusten käytön vähentä
mistä alle 18-vuotiaiden rikoksista. Työryhmän 
mielestä alle 18-vuotiaiden tuomitsemista koh
talokkaisiin vapausrangaistuksiin olisi vältettä
vä niin pitkään kuin mahdollista, koska tämän 
ikäryhmän sosiaaliset ongelmat voitiin vielä 
useinkin ratkaista muilla keinoilla ja rangais
tuslaitokseen joutuminen vain lisäisi uusimis
riskiä. 

Rikosoikeuskomitean (komiteanmietintö 
1976:72, s. 116-117) mukaan nuorten erityis
asema olisi otettava huomioon seuraamusvalin
nassa. Koska äskettäin syyntakeisuusiän saa
vuttaneen nuoren sulkeminen vankilaan tai 
muuhun suljettuun laitokseen on osoittautunut 
uusimisriskiä lisäävääksi ja koska vankeutta on 
myös usein pidettävä tämän ikäiselle kohtuut
tomana seuraamuksena, komitean mielestä eh
dotonta vankeutta olisi käytettävä nuorille pi
dättyvästi. Tarvittaisiin ehdottoman vankeus
rangaistuksen käyttöä rajoittava säännös. Olisi 
erikseen harkittava, tulisiko säännös kytkeä 
rikoksentekijän ikään tuomitsemis- vai täytän
töönpanohetkellä. 

Nuoria rikoksentekijöitä koskevan lainsää
dännön uudistamista käsitteli 1970-luvun lop
pupuolella kaksi oikeusministeriön työryhmää 
(oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkai
su 3/1977, s. 58-59, 79 ja 82 ja oikeusministe
riön lainvalmisteluosaston julkaisu 17/1978, s. 
6-9, 13, 23 ja 24). Työryhmät ehdottivat 
kumpikin, että rikoslain 3 luvun 2 § :ään lisät
täisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan alle 
18-vuotiaana rikoksen tehnyttä ei ole tuomitta
va (ei saisi tuomita) ehdottomaan vankeusran
gaistukseen, ellei yleisen lainkuuliaisuuden yl
läpitäminen (välttämättä) sitä vaadi tai siihen 
ole muuta erittäin painavaa syytä. 

Kummankin työryhmän mukaan Suomessa 
on usein liioiteltu rangaistusten ja muiden kri
minaalipoliittisten keinojen merkitystä pyrit
täessä vaikuttamaan rikollisuuden määrään. 
Ehdottomien vankeusrangaistusten käytön vä
hentämistä työryhmät perustelivat paitsi tällai
sesta rangaistuksesta erityisesti nuorille aiheu
tuvilla haitoilla myös sillä, että usko rangais
tuksen parantavaan vaikutukseen on vähenty
nyt. Jälkimmäisen työryhmän mukaan yleises
tävät näkökohdat voivat kuitenkin joskus vaa-
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tia ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomit
semista alle 18-vuotiaanakin rikoksen tehneel
le. Työryhmä mainitsi tällaisiksi tilanteiksi lä
hinnä tärkeät rikokset sekä nopeasti toistuvat 
vakavanlaatuiset rikokset. Myös muu erittäin 
painava syy, kuten toiminta vakavanlaatuisia 
rikoksia tehneiden vanhempien rikoksenteki
jöiden johtajana, voisi työryhmän mielestä 
johtaa ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 
Rajoitus kytkettäisiin ehdotuksen mukaan ri
koksentekijän ikään tekohetkellä. Se ei siten 
jäisi riippumaan sellaisesta sattumanvaraisesta 
seikasta kuin rikoksen ilmitulon, syytteen nos
tamisen tai tuomion antamisen ajankohdasta. 

Edellä mainitusta ehdotuksesta pyydetyssä 
lausunnossa laintarkastuskunta puolsi periaat
teessa tällaisen säännöksen ottamista lakiin 
(lausunto n:o 1/1980, s. 13, 14, 27-30 ja 49). 
Laintarkastuskunnan mielestä säännös olisi 
luontevinta sijoittaa ehdollisesta rangaistukses
ta annettuun lakiin eikä rikoslakiin niin kuin 
työryhmä oli ehdottanut. Alle 18-vuotiaana 
tehdystä rikoksesta tuomittava vankeusrangais
tus olisi siten laintarkastuskunnan mukaan 
määrättävä ehdolliseksi, elleivät erittäin paina
vat syyt vaadi sen tuomitsemista ehdottomana. 
Tällaisia syitä olisivat esimerkiksi toiminta jär
jestäytyneen rikollisryhmän johtajana tai ri
koskierre, joka olisi tärkeätä katkaista. -
Laintarkastuskunta piti ehdotonta vankeusran
gaistusta tosiasiallisesti ankarampana alle 18-
vuotiaalle kuin aikuiselle ja viittasi haittoihin, 
jotka rangaistuslaitoksessa tapahtuvasta täy
täntöönpanosta erityisesti aiheutuvat nuorille. 
Laintarkastuskunnan ehdotuksen mukaan rat
kaiseva olisi ikä rikoksen tapahtuessa. Se kui
tenkin huomautti, että toisaalta olisi johdon
mukaista liittää ikärajoitus tuomitsemisen ai
kaan, koska alle 18-vuotiaana tehty rikos saat
taa tulla tuomittavaksi jopa useita vuosia ri
koksentekijän aikuistumisen jälkeen. 

Seuraavaksi ehdottoman vankeusrangaistuk
sen käytön rajoittamista 15-17 -vuotiaille ri
koksentekijöille käsiteltiin ehdotuksessa, jonka 
rikoslain kokonaisuudistusta valmistelemaan 
asetetun rikoslakiprojektin seuraamustyöryh
mä laati vuonna 1981 sille annetun erityisen 
toimeksiannon perusteella (seuraamustyöryh
män mietintö 30.12.1981, ehdotus 3). Seuraa
mustyöryhmäkin ehdotti ehdollisesta rangais
tuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, 
ettei alle 18-vuotiaana rikoksen tehnyttä olisi 
tuomittava ehdottomaan vankeusrangaistuk
seen, ellei yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämi-

nen sitä vaadi tai siihen ole muuta erittäin 
painavaa syytä. Työryhmä katsoi ikärajan kyt
kemisen rikoksenteko- eikä tuomitsemishet
keen olevan välttämätöntä tuomittavien yhden
vertaisuuden vuoksi. Ehdotustaan työryhmä 
perusteli samoilla ehdottoman vankeusrangais
tuksen haitoilla kehitysiässä oleville kuin aiem
matkin komiteat ja työryhmät. 

Vuonna 1986 valmistuneessa mietinnössään 
seuraamustyöryhmä vain kiirehti aikaisemman 
ehdotuksensa toteuttamista (oikeusministeriön 
lainvalmisteluosaston julkaisu 4/ 1987). 

Kansainvälisen nuorisovuoden 1985 komitea 
sivusi mietinnöissään nuorisorikollisuuttakin 
(komitean välimietintö 1985: 1, s. 71-7 5, lop
pumietintö 1986:41, s. 92-93). Sen mielestä 
pahin yksittäinen nuoria rikoksentekijöitä kos
keva ongelma on laitosseuraamosten liiallinen 
käyttö. Komitea esitti, että nuorista rikoksen
tekijöistä annettua lakia sekä ehdollisesta ran
gaistuksesta annettua lakia muutettaisiin siten, 
että alle 18-vuotias voitaisiin tuomita ehdotto
maan vankeusrangaistukseen vain erittäin tär
keiden, esimerkiksi yleisen lainkuuliaisuuden 
ylläpitämiseen liittyvien syiden takia. Loppu
mietinnössään komitea korosti vielä, että eri
tyistä huomiota tulisi suunnata nuorten rikok
sentekijöiden tutkintavankeuden kestoon ja 
tarpeellisuuteen. 

Edellä mainittujen komiteoiden ja työryh
mien mietintöjen lisäksi useassa muussa viral
liskannanotossa on nuorten ehdottomat van
keusrangaistukset nähty ongelmaksi. Viimeksi 
eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitel
lessään oikeuskanslerin kertomusta vuodelta 
1986 kiinnittänyt huomiota lapsivankien ja 
nuorten vankien suureen määrään. Mietinnös
sään se pitää tärkeänä, että rikoslain kokonais
uudistusta odottamatta toteutetaan aikaisem
min tehty ehdotus, jonka mukaan alle 18-vuo
tias voidaan tuomita ehdottomaan vankeusran
gaistukseen vain erityisestä syystä (PeVM n:o 
8/1987 vp.). 

Edellä mainitussa oikeusministeriön työryh
män mietinnössä vuodelta 1977 ( oikeusministe
riön lainsäädäntöosaston julkaisu 3/1977, s. 
61-64 ja 82-84) ehdotettiin, että nuorisovan
kilaa-koskevat erityissäännökset kumottaisiin. 
Tätä perusteltiin sillä, että kun nuorisovankila
pidennyksestä (nuorisovankilaan määrätyn 
rangaistusaikaa voisi vankilaoikeus periaattees
sa pidentää vuodella; laki nuorista rikoksente
kijöistä 17 §) on käytännössä luovuttu, ei enää 
ole perusteluita säilyttää nuorisovankilaa eri-
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tyisenä järjestelmänä. Nuorisovangeille saattai
si olla tarpeellista säilyttää erityinen laitos, 
joskaan sitä eivät silloin koskisi erityismää
räykset. Erityissäännösten kumoaminen mah
dollistaisi nuorten sijoittelun joustavammin eri 
laitoksiin. Viitattiin siihen, että monet vangit 
haluavat suorittaa rangaistuksensa asuinpaik
kansa lähettyvillä. Huomautettiin, että nykyi
setkin säännökset sallivat, että nuorisovankila 
voi olla paitsi erityinen laitos myös laitoksen 
osa. 

Myös vuotta myöhemmin julkaistussa oi
keusministeriön työryhmän mietinnössä ehdo
tettiin samalla tavoin perustellen nuorisovanki
laa koskevien erityissäännösten kumoamista 
(oikeusministeriön lainvalmisteluosaston jul
kaisu 17/1978, s. 19-21 ja 41). 

Mainituissa mietinnöissä, joiden ehdotukset 
olisivat merkinneet tätä esitystä syvällisempää 
puuttumista nuorisovankien asemaan, kuiten
kin kiinnitettiin huomiota nyt ehdotetun uudis-

tuksen tarkoitukseen: nuorisovankien sijoitte
luun vankeinhoidollisesti nykyistä tarkoituk
senmukaisemmalla tavalla. 

Tämä esitys on valmisteltu edellä mainittu
jen ehdotusten pohjalta oikeusministeriössä 
virkatyönä. 

5. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Vaikka esityksen tarkoituksena on vähentää 
nuorten vankien määrää, kysymys on koko
naisvankilukuun nähden niin pienestä osuudes
ta, että asialla ei ole taloudellisia vaikutuksia. 
Myöskään ehdotus mahdollisuudesta siirtää 
nuorisovankilaan määrätty suorittamaan osan 
rangaistuksestaan avolaitoksessa ei aiheuta 
muutoksia vankeinhoito-organisaatioon eikä li
sää valtion menoja. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki ehdollisesta rangaistuk
sesta 

1 §. Nykyisin pykälän 2 momentissa sääde
tään, että vankeusrangaistus voidaan määrätä 
ehdolliseksi, jollei yleisen lainkuuliaisuuden yl
läpitäminen vaadi rangaistuksen tuomitsemista 
ehdottomana. Lisäksi säädetään, että sakko
rangaistus on määrättävä ehdolliseksi vain, jos 
siihen on erityisiä syitä. 

Sakkorangaistusta koskeva virke ehdotetaan 
siirrettäväksi uudeksi kolmanneksi momentik
si, jolloin nykyinen kolmas momentti siirtyisi 
neljänneksi. Tämän virkkeen tilalle ehdotetaan 
säännöstä, jonka mukaan alle 18-vuotiaana 
tehdystä rikoksesta ei saa tuomita ehdotto
maan vankeusrangaistukseen, elleivät erityisen 
painavat syyt sitä vaadi. 

Pykälän 1 momentissa säädetään, että yh
destä tai useammasta rikoksesta tuomittu enin
tään kahden vuoden vankeus tai sakko voidaan 
määrätä ehdolliseksi. Tämä ensimmäinen mo
mentti asettaa näin enimmäispituuden van
keusrangaistukselle, joka voidaan määrätä eh
dolliseksi. Tämä enimmäispituus, johon ei eh
doteta muutoksia, koskee myös alle 18-vuotiai-

na tehdyistä rikoksista tuomittavia rangaistuk
sia. 

Pykälän 2 momentin ensimmäisessä virk
keessä asetetaan tuomioistuimen harkintaa oh
jaamaan rajoitus, jonka mukaan vankeusran
gaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei 
yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaadi 
rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. 
Useimmissa aikaisemmissa ehdotuksissa on 
lähdetty siitä, että kielto tuomita alle 18-vuo
tias ehdottomaan vankeusrangaistukseen olisi 
pääsääntö, josta voitaisiin poiketa yleisen lain
kunnioituksen ylläpitämiseksi. Ehdotetussa 
säännöksessä ei mainittaisi yleistä lainkuuliai
suutta. On katsottava ensiksikin, että nuorten 
tekemistä rikoksista rangaistusta tuomittaessa 
yleisellä lainkuuliaisuudella ei ole samaa merki
tystä kuin harkittaessa rangaistusta aikuisten 
tekemistä rikoksista. Toiseksi rangaistuksen 
enimmäispituus rajoittaa ehdollisen rangais
tuksen käyttöä nimenomaan yleisestävistä syis
tä. Onkin katsottava, että nuorten tekemissä 
rikoksissa yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämi
nen tulee yleensä riittävästi otetuksi huomioon 
pelkästään tämän rajoituksen kautta. Yli kah
den vuoden vankeusrangaistus seuraa niin va-
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kavasta rikollisuudesta, että yleisestävät syyt 
edellyttävät nuorenkin tuomitsemista ehdotto
maan vankeusrangaistukseen. Kolmanneksi 
tuomioistuimella on mahdollisuus tehostaa eh
dollisen rangaistuksen yleisestävyyttä tuomitse
malla sen ohessa ehdoton sakkorangaistus. Tä
tä mahdollisuutta ensikertalaisen törkeää ratti
juopumusta lukuun ottamatta tuomioistuimet 
näyttävät käyttävän liian vähän. Sakkorangais
tus ei välttämättä ole nuoriliekaan soveltuma
ton seuraamus. Tuomitaanhan muutoinkin alle 
18-vuotiaita sakkorangaistuksiin enemmän 
kuin mihinkään muuhun rangaistukseen. Jos 
tuomioistuin katsoisi alle 18-vuotiaana tehdys
tä rikoksesta tuomittavan ehdollisen enintään 
kahden vuoden vankeusrangaistuksen nimen
omaan yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen 
kannalta riittämättömäksi, pitäisi käyttää 
oheissakkoa. Mainituista syistä ei ole aihetta 
rajoittaa ehdotettua periaatekieltoa viittauksin 
yleisen lainkuuliaisuuden vaatimukseen. 

Ehdotuksen mukaan vain erittäin painavista 
syistä saisi alle 18-vuotiaana tehdystä rikokses
ta tuomita ehdottomaan vankeusrangaistuk
seen. Tällaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta 
voidaan mainita esimerkkinä se, että alle 18-
vuotias on toiminut häntä vanhempien rikos
kumppanien liigan johtajana. Jos tällöin nämä 
vanhemmat kumppanit tuomitaan ehdotto
maan vankeusrangaistukseen, rikoksentekijöi
den oikeudenmukainen ja yhdenvertainen koh
telu edellyttää, että myös nuori, jonka syylli
syys on raskaampi, tuomitaan ehdottomasti. 
Toisena esimerkkinä erittäin painavasta syystä 
voitaisiin mainita tilanne, jossa nuori jollakin 
tapaa selvästi antaa ymmärtää, että hän ei tule 
piittaamaan ehdollisesta rangaistuksesta oheis
sakkoineenkaan vaan aikoo jatkaa rikollista 
toimintaansa. Eräissä tapauksissa alle 18-vuo
tiaan tuomitseminen ehdottomaan vankeusran
gaistukseen voi olla välttämätöntä rangaistus
järjestelmän uskottavuuden ylläpitämiseksi. 

Pykälän 2 momenttiin tehdyn lisäyksen joh
dosta on sakkorangaistusta koskeva säännös 
kielellisesti tarkistettuna siirretty 3 momentiksi. 
Mainitun siirron johdosta on oheissakkoa kos
keva säännös siirretty sellaisenaan 4 momentik
si. 

2. Asetus rangaistusten täytän
töönpanosta 

4 luvun 2 §. Lainkohdassa säädetään nykyi
sin, että oikeusministeriö voi vankilan johto
kunnan esityksestä tai sitä kuultuaan määrätä 
vankilassa rangaistustaan suorittavan vangin 
siirrettäväksi avolaitokseen määräajaksi tai 
rangaistuksen jäljellä olevaa osaa suoritta
maan, milloin se on vankeinhoidollisista syistä 
tarkoituksenmukaista. Ilman erityisiä syitä 
vankia ei tule kuitenkaan siirtää avolaitokseen, 
ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut ran
gaistuksen täytäntöönpanon alkamisesta. 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen käsitteistön mukaan nuorisovankila 
ei ole tässä lainkohdassa tarkoitettu vankila. 
Tämä käy ilmi esimerkiksi 3 luvun 1 §:n 1 
momentista. Tosin 5 luvun 11 §:n mukaan, 
jollei erikseen ole toisin säädetty, rangaistuk
sen täytäntöönpanossa nuorisovankilassa on 
noudatettava, mitä vankeusrangaistuksesta on 
säädetty. Lainkohtia lienee kuitenkin tulkittava 
niin, että oikeusministeriö ei voi siirtää nuori
sovankilaan määrättyä avolaitokseen aina
kaan, ellei tällainen avolaitos olisi suoraan 
nuorisovankilan osa. Kuitenkin monessa ta
pauksessa olisi vankeinhoidollisesti perus
teltua, että nuorisovankilaan määrätty voitai
siin siirtää avolaitokseen yhtä lailla kuin taval
liseen vankilaan sijoitettu. Täydentämällä 
säännöstä niin, että vankilassa rangaistustaan 
suorittavien ohella siinä mainittaisiin myös 
nuorisovankilassa rangaistustaan suorittavat, 
asia joka tapauksessa kävisi selväksi. 

Tällainen siirtopäätös olisi oikeusministeriön 
päätös, joka tehdään ministeriön vankein
hoito-osastossa. Se tehtäisiin nuorisovankilan 
johtokunnan esityksestä tai sitä kuullen. Pää
tös perustuisi vankeinhoidollisiin syihin, joita 
tässä yhteydessä arvioitaisiin erityisesti niiden 
näkökohtien perusteella, jotka koskevat nuori
sovankilaa. Pääsääntöisesti edellytettäisiin, et
tä nuorisovankilaan määrätty suorittaisi siellä 
ainakin säädetyt kaksi kuukautta rangaistuk
sestaan. Hänet voitaisiin siirtää nuorisovanki
lasta vasta, kun avolaitossijoitusta on pidettä
vä vankeinhoidollisesti tarkoituksenmukaisem
pana kuin rangaistuksen edelleen suorittamista 
nuorisovankilassa. Yleensä tämän asian selvit
täminen vaatisi vähintään säädetyt kaksi kuu
kautta. Erityisenä syynä aikaisempaan siirtoon 
voitaisiin mainita, että vanki on ennenkin ollut 
nuorisovankilassa, mistä syystä edes siirron 
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tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen ei 3 • Voimaan t u 1 o 
edellyttäisi kahta kuukautta. 

Avolaitokseen määräys voitaisiin peruuttaa 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun ase
tuksen 4 luvun 2 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä 
mainituilla perusteilla. Näihin ei ehdoteta muu
toksia. On selvää, että lainkohdissa mainittu 
vankila tarkoittaisi nuorisovankilaakin. 

1. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan välittö
mästi sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ehdollisesta rangaistuksesta 13 päivänä helmikuuta 1976 annetun lain (135/76) 1 §:n 

2 momentti ja 
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

1 § 

Vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolli
seksi, jollei yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitä
minen vaadi rangaistuksen tuomitsemista eh
dottomana. Alle kahdeksantoistavuotiaana 
tehdystä rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät 
erityisen painavat syyt sitä vaadi. 

2 381536N 

Sakkorangaistus voidaan määrätä ehdolli
seksi vain, jos siihen on erityinen syy. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 
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2. 
Laki 

rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä 
heinäkuuta 1974 annetussa laissa (612174), näin kuuluvaksi: 

4 luku 

Täytäntöönpanosta avolaitoksessa 

2§ 

Vankilassa tai nuorisovankilassa rangaistus
taan suorittavan vangin oikeusministeriö voi 
vankilan johtokunnan esityksestä tai sitä kuul
tuaan määrätä siirrettäväksi avolaitokseen 
määräajaksi tai rangaistuksen jäljellä olevaa 
osaa suorittamaan, milloin se on vankeinhoi-

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989 

dollisista syistä tarkoituksenmukaista. Vankia 
ei ole kuitenkaan ilman erityistä syytä siirrettä
vä avolaitokseen, ennen kuin kaksi kuukautta 
on kulunut rangaistuksen täytäntöönpanon al
kamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

1. 
Laki 

ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ehdollisesta rangaistuksesta 13 päivänä helmikuuta 1976 annetun lain (135176) 1 §:n 

2 momentti ja 
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolli
seksi, jollei yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitä
minen vaadi rangaistuksen tuomitsemista eh
dottomana. Sakkorangaistus on määrättävä 
ehdolliseksi vain, jos siihen on erityisiä syitä. 

2. 

Ehdotus 

1 § 

Vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolli
seksi, jollei yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitä
minen vaadi rangaistuksen tuomitsemista eh
dottomana. Alle kahdeksantoistavuotiaana 
tehdystä rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät 
erityisen painavat syyt sitä vaadi. 

Sakkorangaistus voidaan määrätä ehdol/i
seksi vain, jos siihen on erityinen syy. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä 
heinäkuuta 1974 annetussa laissa (612/74), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 luku 

Täytäntöönpanosta avolaitoksessa 

Vankilassa rangaistustaan suorittavan van
gin oikeusministeriö voi vankilan johtokunnan 
esityksestä tai sitä kuultuaan määrätä siirrettä-

2§ 

Vankilassa tai nuorisovankilassa rangaistus
taan suorittavan vangin oikeusministeriö voi 
vankilan johtokunnan esityksestä tai sitä kuul-
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Voimassa oleva laki 

väksi avolaitokseen määräajaksi tai rangaistuk
sen jäljellä olevaa osaa suorittamaan, milloin 
se on vankeinhoidollisista syistä tarkoituksen
mukaista. Vankia ei ole kuitenkaan ilman eri
tyistä syytä siirrettävä avolaitokseen, ennen 
kuin kaksi kuukautta on kulunut rangaistuksen 
täytäntöönpanon alkamisesta. 

Ehdotus 

tuaan määrätä siirrettäväksi avolaitokseen 
määräajaksi tai rangaistuksen jäljellä olevaa 
osaa suorittamaan, milloin se on vankeinhoi
dollisista syistä tarkoituksenmukaista. Vankia 
ei ole kuitenkaan ilman erityistä syytä siirrettä
vä avolaitokseen, ennen kuin kaksi kuukautta 
on kulunut rangaistuksen täytäntöönpanon al
kamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


