LA 50/1996 vp
Lakialoite 50
Markku Pohjola /sd ym.: Lakialoite laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Viime aikoina maailmalla paljastuneiden törkeiden lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten
yhteydessä on käynyt selväksi, että pedofiilin rikoksenuusimisriski kärsityn tuomion jälkeenkin
on suuri. Saksassajopa 80 prosenttia pedofiliasta
tuomituista uusii rikoksensa. Kun lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat sekä yhteiskunnallisesti erittäin tuomittavia että erityisesti rikoksen uhriksi joutuvan lapsen kannalta äärimmäisen tuhoisia, on lainsäädännön otettava huomioon erityinen tarve sulkea törkeisiin lapsiin
kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneet
mahdollisimman tehokkaasti yhteiskunnan ulkopuolelle.
Useissa Euroopan maissa on jo pitkään ollut
käytössä kemiallinen kastrointi seksuaalirikollisten hoidossa. Vapaaehtoisesti hoitoon suostuvien sukupuolivietti voidaan lamaannuttaa esimerkiksi cyproteronasetaattia sisältäväliä lääkkeellä,joka vähentää kiveshormonin määrää veressä. Hoito voidaan antaa joko tabletteina tai
ruiskeina.

Lakiaioitteella pyritään toisaalta suojaamaan
merkittävää julkista etua epäämällä törkeisiin
lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneiltä pääsy ehdonalaiseen vapauteen. Tämä on
perusteltua erityisesti ennalta ehkäisevänä toimena ottaen huomioon lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten voimakkaan uusimistodennäköisyyden ja jokaisen kuvatun rikoksen tuhoisan
vaikutuksen uhriksi joutuvaan lapseen. Toisaalta on haluttu antaa rikoksesta tuomitulle vapaaehtoinen mahdollisuus siirtyä kemialliseen
kastrointiinja näin päästä ehdonalaiseen vapauteen.
Tässä lakialoitteessa on yhdistetty yhteiskunnan oikeus ryhtyä ennalta ehkäiseviin turvaamistoimenpiteisiinja rikokseen tuomitun oikeus hakeutua vapaaehtoisesti hoitoon ja sitä kautta ehdolliseen vapauteen.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun lain 2 luvun
13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (506/88),
seuraavasti:
13 §
Määräajaksi vankeusrangaistukseen tuomittu
voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen, kun
hän on suorittanut rangaistuksestaan, tuomioistuimen rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla tekemä
vähennys mukaan luettuna, kaksi kolmannesta
tai, milloin ehdonalaiseen vapauteen päästämiseen on erityisiä syitä, puolet siitä, kummassakin
tapauksessa vähintään 14 päivää. Määräajaksi
rangaistukseen tuomittua ei kuitenkaan voida

päästää ehdonalaiseen vapauteen, mikäli hän on
syyllistynyt rikoslain 20 luvun 3 §:n 3 momentissa
tarkoitettuun törkeään lapseen kohdistuvaan
haureuteen, ellei hän suostu kemialliseen
kastrointiin.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.
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