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Laki
rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 13 §, sellaisena kuin se on laeissa 515/2003,

1195/2004, 395/2015 ja 985/2016, seuraavasti:

6 luku

Rangaistuksen määräämisestä

13 §

Vapaudenmenetysajan ja vapauden rajoituksen ajan vähentäminen

Jos määräaikainen vankeusrangaistus tuomitaan teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt
on ollut vapautensa menettäneenä, tuomioistuimen on vähennettävä rangaistuksesta va-
paudenmenetystä vastaava aika tai katsottava vapaudenmenetys rangaistuksen täydeksi
suoritukseksi. Jos määräaikainen vankeusrangaistus tuomitaan teosta, jonka johdosta ri-
koksen tehnyt on ollut tehostetussa matkustuskiellossa tai tutkinta-arestissa yhtäjaksoises-
ti vähintään kaksi vuorokautta, tuomioistuimen on vähennettävä rangaistuksesta vapauden
rajoitusta vastaava aika siten, että kaksi vuorokautta tehostetussa matkustuskiellossa tai
tutkinta-arestissa vastaa yhtä päivää vankeutta tai se on katsottava rangaistuksen täydeksi
suoritukseksi. Jos vähennettävien päivien lukumäärä ei ole kahdella jaollinen, ylijäävä
päivä jätetään vähentämättä. Vapaudenmenetysaika ja vapauden rajoituksen aika laske-
taan päivinä. Tuomioon on merkittävä vapaudenmenetysten, tehostetun matkustuskiellon
ja tutkinta-arestin alkamis- ja päättymispäivät.

Samoin on meneteltävä, jos vapaudenmenetys on aiheutunut muun saman asian yhtey-
dessä syytteen tai esitutkinnan kohteena olleen rikoksen johdosta tai oikeuteen tuotavaksi
määrätyn vastaajan säilöön ottamisen johdosta.

Jos rangaistukseksi tuomitaan sakkoa, 1 momentin mukainen aika on otettava huo-
mioon kohtuullisessa määrin, kuitenkin vähintään vapaudenmenetystä ja vapauden rajoi-
tusta vastaavan ajan pituisena, tai katsottava rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

Jos rangaistukseksi tuomitaan nuorisorangaistus, 1 momentin mukainen vapaudenme-
netys ja vapauden rajoitus on otettava huomioon vähennyksenä. Vähennystä laskettaessa
yksi vapaudenmenetysvuorokausi vastaa kahta nuorisorangaistuspäivää ja yksi vapauden-
rajoitusvuorokausi vastaa yhtä nuorisorangaistuspäivää, jollei tästä ole erityistä syytä poi-
keta.

Jos rangaistukseksi tuomitaan rikesakko, vapaudenmenetys on katsottava rangaistuk-
sen täydeksi suorittamiseksi.
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