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Laki
rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 2 c luvun 5 ja 6 § sekä 7 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 5 § laeissa 780/2005 ja 1099/2010, 6 § laissa 780/2005 ja 7 §:n

1 momentti laissa 800/2017, seuraavasti:

2 c luku

Vankeudesta ja yhdistelmärangaistuksesta

5 §

Ehdonalaisen vapauttamisen määritelmä ja määräytyminen

Ehdonalainen vapauttaminen tarkoittaa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun
vangin päästämistä suorittamaan loppuosa rangaistuksesta vapaudessa.

Määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava päästetään ehdonalaiseen vapauteen,
jollei 9 §:stä muuta johdu, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa.
Vanki, joka rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusran-
gaistusta vankilassa, päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suori-
tettu puolet.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, päästetään määräaikaista vankeusrangais-
tusta kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tehdyn rikoksen perusteella suorittava vanki
ehdonalaiseen vapauteen, jollei 9 §:stä muusta johdu, kun hän on suorittanut rangaistuk-
sestaan puolet. Rikoksen kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tehnyt vanki, joka ei ole
rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa,
päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu yksi kolmasosa.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen lievempien määräosien soveltamista ei estä se,
että henkilö on rikosta edeltäneiden viiden tai kolmen vuoden aikana suorittanut vankilas-
sa sakon muuntorangaistusta tai rangaistusta siviilipalveluslain (1446/2007) 74 §:ssä tar-
koitetusta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä, 75 §:ssä tarkoitetusta siviilipalvelusrikok-
sesta, 76 §:ssä tarkoitetusta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä ylimääräisen palveluksen
tai liikekannallepanon aikana tai 77 §:ssä tarkoitetusta siviilipalvelusrikoksesta ylimääräi-
sen palveluksen tai liikekannallepanon aikana taikka asevelvollisuuslain (1438/2007)
118 §:ssä tarkoitetusta asevelvollisuudesta kieltäytymisestä, 120 §:ssä tarkoitetusta pois-
saolosta kutsunnasta liikekannallepanon aikana, 122 §:ssä tarkoitetusta palveluksen vält-
tämisestä tai 123 §:ssä tarkoitetusta palveluksen välttämisestä liikekannallepanon aikana.
Määräosaa laskettaessa päivän osaa ei oteta huomioon. Tämän lain 6 luvun 13 §:n mukai-
nen vapaudenmenetysaika vähennetään edellä mainituista määräosista.
HE 175/2018
PeVL 56/2018
LaVM 20/2018
EV 265/2018
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Ehdonalaiseen vapauteen päästäminen on mahdollista, kun vankeusrangaistuksesta on
suoritettu 14 päivää.

6 §

Ehdonalainen vapauttaminen yhteisestä vankeusrangaistuksesta

Jos yhteistä vankeusrangaistusta suorittavan eri rikokset johtaisivat 5 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettujen eri määräosien soveltamiseen, hänet päästetään ehdonalaiseen vapau-
teen niistä suuremman mukaan.

7 §

Ehdonalainen vapauttaminen samalla kertaa täytäntöön pantavista määräaikaisista 
vankeusrangaistuksista

Samalla kertaa täytäntöön pantavia määräaikaisia vankeusrangaistuksia suorittava van-
ki päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksesta ajan, joka
saadaan laskemalla yhteen kustakin rangaistuksesta suoritettava aika siihen vaikuttavan
5 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun määräosan mukaan. Määräosia yhteen laskettaessa
päivän osia ei oteta huomioon.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Rikokseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, ja siitä seuraavan rangaistuk-

sen täytäntöönpanoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä.
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