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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 7
luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 4811997 vp laiksi rikoslain 7 luvun
muuttamisesta Ja eräiksi siihen liittyviksi

laeiksi. Eduskunta, jolle lakivaliokunta on
antanut asiasta mietintönsä n:o 811997 vp,
on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
rikoslain 7 luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 7 luvun 7-9 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 69711991, ja
muutetaan 7 luvun 1 §:n 1 momentti ja 6 §,
sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 69711991, seuraavasti:
?luku
Yhteisestä rangaistuksesta
1§

Yhteisen vankeusrangaistuksen
määräiiminen
Jos joku on tuomittava samalla kertaa kahdesta tai useammasta rikoksesta vankeusrangaistukseen, hänet tuomitaan rikoksista yhteiseen vankeusrangaistukseen, jollei muualla laissa toisin säädetä.
6 §

Aikaisemmin tuomitun
vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen
Jos ehdottomaan vankeusrangaistukseen
tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista tekemästään muusta rikoksesta, voidaan aikaisempi ehdoton
vankeusrangaistus ottaa uutta rangaistusta
määrättäessä kohtuuden mukaan huomioon
rangaistusta alentavana tai lieventävänä
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seikkana. Uudesta rikoksesta voidaan myös
tuomita laissa sille säädettyä vähimmäisaikaa
lyhyempään vankeusrangaistukseen tai katsoa aikaisempi rangaistus riittäväksi seuraamukseksi myös myöhemmin käsiteltäväksi
tulleesta rikoksesta.
Tuomiossa on ilmoitettava, mikä aikaisempi tuomio tai mitkä aikaisemmat tuomiot on
otettu huomioon rangaistusta tämän pykälän
mukaan mitattaessa.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 19 .
Lakia sovelletaan myös rikoksiin, jotka on
tehty ennen tämän lain voimaantuloa. Rangaistus on kuitenkin määrättävä siten, ettei
kokonaisrangaistus tule ankarammaksi kuin
jos olisi sovellettu tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 6-8 §:ää.
Kumottuja 6-9 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin muutoksenhakumenettelyssä
käsiteltäessä valitusta tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleen lain aikana tuomitusta ehdottomasta vankeusrangaistuksesta
sekä yhteisen vankeusrangaistuksen määräämisestä täytäntöönpanoa varten, jos ehdottomat vankeusrangaistukset on tuomittu ennen
tämän lain voimaantuloa.
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Laki
ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ehdollisesta rangaistuksesta 13 päivänä helmikuuta 1976 annetun lain (135/1976)
5 §, sellaisena kuin se on laissa 700/1991, ja
muutetaan 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 700/1991, seuraavasti:
4 §

Jos ehdollinen rangaistus määrätään pantavaksi täytäntöön joko kokonaan tai osaksi ja
uudesta rikoksesta olisi tuomittava ehdoton
vankeusrangaistus, tekijän tuomitsemisessa
yhteiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen noudatetaan soveltuvin osin, mitä rikoslain 7 luvussa säädetään. Vastaavasti on meneteltävä, jos täytäntöönpantavaksi määrätään kaksi tai useampia ehdollisia rangaistuksia.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 19 .
Lakia sovelletaan myös rikoksiin, jotka on
tehty ennen tämän lain voimaantuloa. Rangaistus on kuitenkin määrättävä siten, ettei
kokonaisrangaistus tule ankarammaksi kuin
jos olisi sovellettu tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 4 ja 5 §:ää. Uudesta
rikoksesta voidaan tällöin tuomita laissa sille
säädettyä vähimmäisaikaa lyhyempään rangaistukseen tai katsoa aikaisempi rangaistus
riittäväksi seuraamukseksi mY.ös myöhemmin käsiteltäväksi tulleesta nkoksesta.

Laki
Suomen ja muiden pobjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen
tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n 2 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan Suomen ja muiden
pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/1963) 29 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 704/1991.

2§
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19

päivänä
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Laki
yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yhdyskuntapalvelusta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (105511996)
3 §:n 3 momentti sekä 11 §:n 3 momentti ja
muutetaan 3 §:n 2 momentti ja 11 §:n 4 momentti seuraavasti:
3 §
Aikaisempi yhdyskuntapalvelurangaistus
voidaan ottaa uutta rangaistusta tuomittaessa
huomioon vastaavalla tavalla kuin aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus rikoslain 7 luvun 6 § :n mukaan.

11§

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 19 .
Jos lain voimaantulon jälkeen käsiteltävässä asiassa sovelletaan rikoslain muuttamisesta
päivänä
kuuta 1997 annetun lain
( 1 ) siirtymäsäännösten mukaan rikoslain
aikaisempia 7 luvun 6-9 §:n säännöksiä,
sovelletaan aikaisempia 3 §:n 2 ja 3 momenttia sekä 11 §:n 3 ja 4 momenttia.

Päätöstä aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämisestä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Laki
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §, sellaisena kuin se on laissa 70811991,
seuraavasti:
9a§
Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa
voidaan purkaa myös, jos siinä rangaistusta

määrättäessä on rikoslain 7 luvun 6 §:ssä
säädetyin tavoin otettu huomioon toinen rangaistus ja viimeksi mainittu rangaistus on
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sittemmin poistettu taikka sen perustana ollut syyte on kokonaan tai osittain hylätty tai
rangaistus on muuten olennaisesti muuttunut.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1997
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Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19 .

päivänä

