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EHDOTUS ASETUKSEKSI YHDYSKUNTASEURAAMUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA
ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevat lainsäädännön muutokset (272-278/2019) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Oheisseuraamuksia koskevaa järjestelmää täydennetään lisäämällä siihen rikoksen 21 vuotta täytettyään tehneille uudeksi harkinnanvaraiseksi oheisseuraamukseksi valvonta. Lisäksi oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäistuntimäärä korotetaan nykyisestä 90 tunnista
120 tuntiin.
Rikoksen 21 vuotta täytettyään tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeusrangaistuksen tehosteeksi
valvontaan kahdella vaihtoehtoisella perusteella. Valvontaan voidaan tuomita, jos se on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi ottaen huomioon tekijän aikaisemman rikollisuuden, hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen johtaneet seikat tai, jos ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena, ja ehdollinen vankeus on vähintään kahdeksan kuukauden pituinen.
1. As etuksenantovaltuutukset
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädännön muutoksiin sisältyy asetuksenantovaltuutus. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 63 §:n (273/2019) mukaan
tarkemmat säännökset lain 60 §:n 3 momentissa tarkoitetun kuntoutuksen ja avohoidon edellyttämistä valmistelu- ja toteutustoimenpiteistä sekä valvonnan lakkauttamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Muut ehdotukset asetuksen muutoksiksi perustuvat aiemmin säädettyihin yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetussa laissa oleviin asetuksenantovaltuutuksiin, jotka
ovat lain 13 ja 85 §:ssä.
Uuden lainsäädännön edellyttämä asetuksen tasoinen sääntely sijoitetaan yhdyskuntaseuraamusten
täytäntöönpanosta annettuun valtioneuvoston asetukseen (551/2015).
2. Ehdotetut muu tokset
3 § Seuraamusselvityksen soveltamisala
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin pyytää Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraamusselvityksen, jos rikoksesta epäilty todennäköisesti tuomitaan yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen, mutta syyttäjä ei ole pyytänyt seuraamusselvityksen laatimista. Pykälään lisättäisiin 21
vuotta täytettyään rikoksen tehneen valvonta, koska seuraamusselvitys on tehtävä myös ennen valvontaan tuomitsemista.
Pykälän 3 momentissa säädetään tilanteesta, jossa rikoksesta epäilty pyytää seuraamusselvitystä.
Pyyntöä harkittaessa painavana syynä voidaan pitää sitä, että rikoksesta epäillyn elämäntilanteen
muuttumisen tai muun vastaavan syyn perusteella hänen arvioidaan kykenevän suorittamaan yhdyskuntapalvelun tai valvontarangaistuksen. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uudeksi seuraamukseksi
21 vuotta täytettyään tehneen valvonta, koska rikoksesta epäilty voi pyytää seuraamusselvityksen
tekemistä myös ehdollisen vankeuden valvontaan tuomitsemista varten.
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4 § Seuraamusselvityksen sisältö
Pykälän 1 momentissa säädetään seikoista, jotka Rikosseuraamuslaitoksen on otettava huomioon
tutkiessaan rikoksesta epäillyn edellytyksiä yhdyskuntapalvelun tai valvontarangaistuksen suorittamiseen. Lisäksi pykälässä säädetään yhdyskuntaseuraamukseen liitettävän toimintavelvollisuuden
sisällön ja määrän suunnittelusta sekä rikoksesta epäillyn tukitoimien tarpeen selvittämisestä.
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että Rikosseuraamuslaitoksen olisi suunniteltava myös 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvonnan sisältöä ja
määrää.
Uusi 31 a § Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottajan järjestämän kuntoutuksen tai avohoidon edellyttämät valmistelu- ja toteutustoimenpiteet
Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 31 a §, jossa säädettäisiin 21 vuotta täytettyään rikoksen
tehneen ehdollisen vankeuden valvontaan sisältyvän kuntoutuksen ja avohoidon edellyttämistä valmistelu- ja toteutustoimenpiteistä. Ehdotettava pykälä vastaa sisällöltään asetuksen 25 §:ää, jossa
säädetään yhdyskuntapalveluun sisältyvän hoidon valmistelusta ja toteuttamisesta.
32 § Ilmoitukset valvonta-ajan pidentämistä tai muuntamista koskevassa asiassa
Pykälän otsikkoon ehdotetaan lisäystä, joka johtuu uuteen lainsäädäntöön sisältyvästä mahdollisuudesta muuntaa suorittamatta oleva valvonta vankeudeksi.
Pykälän 1 momentissa säädetään syyttäjän velvollisuudesta ilmoittaa Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle, jos hän ei ehdollisen vankeuden valvonnan ehtojen törkeää rikkomista epäiltäessä esitä vaatimusta valvonta-ajan pidentämisestä. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi
syyttäjän velvollisuus tehdä vastaava ilmoitus myös silloin, kun hän ei esitä suorittamatta olevan
valvonnan muuntamista ehdottomaksi vankeudeksi. Lisäys on tarpeen, koska 21 vuotta täytettyään
rikoksen tehneen suorittamatta oleva valvonta voidaan velvollisuuksien törkeän rikkomisen seurauksena muuntaa ehdottomaksi vankeudeksi.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimen on ilmoitettava Rikosseuraamuslaitokselle päätöksestään, jolla se on pidentänyt valvonta-aikaa tai hylännyt syyttäjän vaatimuksen valvonta-ajan pidentämisestä. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi tuomioistuimen velvollisuus tehdä vastaavat ilmoitukset myös silloin, kun se on muuntanut suorittamatta olevan valvonnan ehdottomaksi vankeudeksi
tai hylännyt syyttäjän vaatimuksen vankeudeksi muuntamisesta.
33 § Valvonnan lakkauttaminen
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan säädösteknistä muutosta, joka johtuu yhdyskuntaseuraamusten
täytäntöönpanosta annetun lain 60 §:n 3 momentin siirtymisestä 4 momentiksi.
3. As etusehdotuksen val mistelu
Ehdotukset asetuksen muutoksiksi on valmisteltu oikeusministeriössä yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kanssa.
.
4. Voi maantulo
Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

