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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdyskuntapal-
velusta annetun lain muuttamiseksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yh-
dyskuntapalvelusta annettua lakia siten, että 
eräät yhdyskuntapalvelun käytännön toi-
meenpanossa havaitut ongelmat poistuisivat. 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
muun kuin työn osuus yhdyskuntapalvelusta 
voisi olla nykyisen enintään kymmenen tun-
nin sijasta enintään kolmekymmentä tuntia. 
Tämän osuuden sisältönä voisivat olla ny-
kyistä laajemmin uusintarikollisuuden ehkäi-
semiseksi ja päihdeongelmien vähentämisek-
si kehitetyt toimintaohjelmat ja muu yhdys-
kuntapalvelun suorittamista tukeva toiminta. 
Lakiin ehdotetaan täsmentäviä säännöksiä 
siitä, miten yksittäisen yhdyskunta-
palvelurangaistuksen täytäntöönpano järjes-
tetään Rikosseuraamuslaitoksessa. Niin ikään 
ehdotetaan säädettäväksi, että eräistä tuomi-
tun elämäntilanteesta johtuvista syistä yh-
dyskuntapalvelun täytäntöönpano voitaisiin 
lykätä tai keskeyttää määräajaksi. 

Lakiin ehdotetaan säännöstä yhdyskunta-
palveluun tuomitun velvollisuudesta olla 
käyttämättä huumausaineita yhdyskuntapal-
velun täytäntöönpanon aikana. Epäiltäessä 
huumausaineen käyttöä tuomittu olisi velvol-
linen antamaan virtsa- tai sylkinäytteen. La-
kiin ehdotetaan säännöstä tuomitun palvelu-
paikalla työskentelyn yhteydessä aiheutta-
man esine- tai henkilövahingon korvaamises-
ta, kun teko ei ole ollut tahallinen. 

Lakiin tehtäisiin myös vuoden 2010 alusta 
lukien voimaan tulleen rikosseuraamusalan 
organisaatiouudistuksen mukainen viran-
omaisen nimen muutos, koska Rikosseu-
raamusvirasto, Kriminaalihuoltolaitos ja 
Vankeinhoitolaitos yhdistyivät Rikosseu-
raamuslaitokseksi. Lakiin ehdotetaan lisäksi 
eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä lokakuuta 2010. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la   

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yhdyskuntapalveluun tuomitseminen ja sii-
hen soveltuvuuden selvittäminen 
 

Rikoslain 6 luvun 11 §:n mukaan rikoksen-
tekijä, joka tuomitaan enintään kahdeksan 
kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeus-
rangaistukseen, tuomitaan sen sijasta yhdys-
kuntapalveluun, jollei ehdottomien vankeus-
rangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelu-
rangaistusten tai muiden painavien syiden ole 
katsottava olevan esteenä yhdyskuntapalve-
luun tuomitsemiselle. Yhdyskuntapalveluun 
tuomitsemisen edellytyksenä on, että rikok-
sentekijä on antanut suostumuksensa rangais-
tuksen tuomitsemiseen yhdyskuntapalveluna 
ja että hänen voidaan olettaa suoriutuvan yh-
dyskuntapalvelusta. 

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 
(1055/1996) 4 §:n mukaan yhdyskuntapalve-
lusta suoriutumisen arvioimista varten Kri-
minaalihuoltolaitos laatii yhdyskuntapalve-
lusta annetun asetuksen (1259/1990) 3 §:ssä 
tarkoitetun soveltuvuusselvityksen. Viimeksi 
mainitun säännöksen 1 momentin mukaan 
Kriminaalihuoltolaitoksen on tutkiessaan ri-
koksesta epäillyn soveltuvuutta yhdyskunta-
palveluun otettava huomioon hänen kykynsä 
ja halukkuutensa suoriutua palvelusta sekä 
hänen muut olosuhteensa. Samalla on selvi-
tettävä mahdollisten tukitoimien tarve. 

 
Yhdyskuntapalvelun sisältö 
 

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 1 §:n 
mukaan yhdyskuntapalvelu on ehdottoman 
vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava ran-
gaistus, joka käsittää vähintään 20 ja enin-
tään 200 tuntia valvonnan alaisena tehtävää 
säännöllistä, palkatonta työtä. Enintään 
kymmenen tuntia yhdyskuntapalvelurangais-
tuksesta voidaan kuitenkin suorittaa osallis-
tumalla uusintarikollisuuden vähentämistä 
tukeviin toimintaohjelmiin tai käyttämällä 
päihdeongelmien vähentämiseen tarkoitettuja 
palveluja Kriminaalihuoltolaitoksen hyväk-
symällä tavalla. 

Yhdyskuntapalvelussa tuomittu tekee pal-
katonta, yleishyödyllistä työtä vapaa-
aikanaan. Työskentely tapahtuu Krimi-
naalihuoltolaitoksen vahvistaman aikataulun 
mukaisesti. Palvelu ajoitetaan tuomitun van-
keusrangaistuksen pituiselle ajanjaksolle si-
ten, että palvelua on yleensä kaksi kertaa vii-
kossa, kolmesta neljään tuntia kerrallaan. 
Kriminaalihuoltolaitos valvoo palvelun suo-
rittamista. Rangaistuksen suorittamisen ajan 
tuomittu voi asua kotonaan sekä pitää koulu-
tus- tai työpaikkansa. 

Yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen 1 
§:n mukaan yhdyskuntapalvelupaikan järjes-
täjänä voi olla julkisyhteisö tai julkisoikeu-
dellinen yhdistys taikka muu voittoa tavoitte-
lematon yhteisö tai säätiö. Palvelupaikan jär-
jestäjänä voi lisäksi olla sellainen voittoa ta-
voitteleva yhteisö tai säätiö, joka julkisen 
valvonnan alaisena tuottaa palveluja jul-
kisyhteisölle. Kriminaalihuoltolaitos hyväk-
syy palvelupaikan järjestäjän samoin kuin 
määrää yksittäisen palvelupaikan. Palvelu-
paikkaa järjestettäessä pyritään siihen, että 
työtehtävät ovat tuomitun kannalta tarkoituk-
senmukaisia. Palvelutehtävät ovat yleensä 
luonteeltaan palvelupaikan henkilöstöä avus-
tavia. 

Päihdeongelmien vähentämiseen tähtääväl-
lä toiminnalla on käytännössä tarkoitettu 
osallistumista päihdeklinikan Kriminaali-
huoltolaitoksen kanssa tai yksin järjestä-
mään, päihdeongelmia ja hoitomahdollisuuk-
sia kartoittavaan ja motivoivaan jaksoon 
taikka Liikenneturvan ja Kriminaalihuoltolai-
toksen yhdessä toteuttamaan, rattijuopumuk-
sesta tuomituille tarkoitettuun toimintaoh-
jelmaan. Lisäksi tuomituilla on ollut mahdol-
lisuus osallistua suuttumuksen hallintaa edis-
tävään ja elämänmuutosta tukevaan ohjel-
maan. Vuonna 2008 näihin toimintoihin osal-
listui noin 10 % yhdyskuntapalvelua suorit-
taneista tuomituista. Kokemukset toimintaoh-
jelmien käytöstä ovat olleet myönteisiä. 
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Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano 
 

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 2 §:n 
mukaan yhdyskuntapalvelun täytäntöön-
panosta huolehtii Kriminaalihuoltolaitos. Yk-
sittäisen yhdyskuntapalvelurangaistuksen 
täytäntöönpanosta huolehtii vastuuhenkilöksi 
nimetty Kriminaalihuoltolaitoksen virkamies. 
Vastuuhenkilön ollessa estynyt hoitamaan 
tehtäväänsä, toinen Kriminaalihuoltolaitok-
sen virkamies hoitaa tehtävät. Käytännössä 
yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano on vir-
kamiesten yhteistyötä, jossa tietyllä virka-
miehellä on kokonaisvastuu rangaistuksen 
täytäntöönpanon asianmukaisen sujumisen 
seuraamisesta ja täytäntöönpanon eri vaiheis-
sa tarvittavista toimenpiteistä. 

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon mää-
räajasta säädetään yhdyskuntapalvelusta an-
netun lain 5 §:ssä. Sen mukaan yhdyskunta-
palvelun täytäntöönpano on aloitettava vii-
pymättä ja pääsääntöisesti palvelu on suori-
tettava loppuun vuoden kuluessa tuomion 
täytäntöönpanokelpoiseksi tulosta. Kriminaa-
lihuoltolaitos voi erityisestä syystä jatkaa 
palvelun suoritusaikaa siten, ettei se kuiten-
kaan ylitä yhtä vuotta kolmea kuukautta. Yh-
dyskuntapalvelun suorittamisen määräaikaan 
ei lasketa sitä aikaa, jona täytäntöönpano on 
ollut tuomioistuinkäsittelyn vuoksi kes-
keytettynä, kun tuomitun on epäilty rikko-
neen törkeästi palvelun ehtoja tai kun syyttä-
jä on ilmoittanut syyttävänsä häntä uudesta 
rikoksesta. 

Vuonna 2008 Kriminaalihuoltolaitoksen 
täytäntöönpantavaksi tuli 3 609 yhdyskunta-
palvelua, joista aloitettiin 3 430. Näistä suori-
tettiin loppuun 82,7 %. Täytäntöönpanossa 
oli päivittäin keskimäärin 1 679 yhdyskunta-
palvelua. 

 
Yhdyskuntapalveluun tuomitun ja yhdyskun-
tapalvelua suorittavan velvollisuudet 
 

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 6 §:n 1 
momentissa edellytetään, että Kriminaali-
huoltolaitos vahvistaa palvelusuunnitelman, 
joka sisältää palvelutehtävät ja palvelun päät-
tymispäivän. Palvelusuunnitelmaan kirjataan 
myös palvelutehtävien ja palvelupaikan olo-
jen edellyttämät palvelun suorittamista kos-
kevat tarpeelliset ehdot. Kriminaalihuoltolai-

tos laatii erikseen palvelun tarkan aikataulun. 
Yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen 4 
§:n mukaan Kriminaalihuoltolaitos tekee 
palvelusuunnitelman yhteistyössä palvelu-
paikan kanssa. Yhdyskuntapalveluun tuomi-
tulle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 
suunnitelmaa laadittaessa. Palvelusuunnitel-
ma on annettava tuomitulle tiedoksi kohtuul-
lisessa ajassa ennen palvelun alkamista. Pä-
tevästä syystä palvelusuunnitelmaa voidaan 
muuttaa. Palvelusuunnitelmassa yhdyskunta-
palvelua suorittavalle asetettavia tavanomai-
sia ehtoja ovat muun muassa oman matkapu-
helin käyttökielto, vaitiolovelvollisuus palve-
lupaikan asioista ja määräaika, jonka kulues-
sa tuomitun on esitettävä todistus palvelun 
saapumisen esteeksi ilmoittamastaan sairau-
desta. 

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 7 §:n 
mukaan yhdyskuntapalveluun tuomitun on 
osallistuttava palvelusuunnitelman laatimi-
seen ja palvelun täytäntöönpanon vaatimiin 
tilaisuuksiin. Tuomitun on noudatettava vah-
vistettua palvelusuunnitelmaa ja aikataulua 
sekä suoritettava tunnollisesti palvelupaikalla 
annetut tehtävät. Tuomittu ei saa palvelupai-
kalla tai yhdyskuntapalvelun täytäntöönpa-
non vaatimissa tilaisuuksissa käyttää alkoho-
lia tai muuta päihdyttävää ainetta tai olla sel-
laisen vaikutuksen alainen. Lain 7 a §:n mu-
kaan, jos tuomittu on palvelupaikalla tai pal-
velun täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuk-
sissa ulkoisista merkeistä päätellen todennä-
köisesti alkoholin tai muun päihdyttävän ai-
neen vaikutuksen alainen, Kriminaalihuolto-
laitoksen virkamiehen on kirjattava päihty-
mystilaa koskevat havainnot. Jos päihtymys-
tilan epäillään johtuvan alkoholista, Krimi-
naalihuoltolaitoksen virkamies voi lisäksi 
velvoittaa tuomitun suorittamaan puhallus-
kokeen. 

Yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen 6 
§:n 1 momentin mukaan Kriminaalihuoltolai-
toksen on valvottava yhdyskuntapalvelun 
suorittamista käymällä palvelupaikalla ja pi-
tämällä yhteyttä sekä palvelupaikan järjestä-
jään että palvelun suorittajaan. Asetuksen 7 
§:n mukaan palvelun suorittajan on viipymät-
tä ilmoitettava Kriminaalihuoltolaitokselle, 
jos hänelle syntyy laillinen este saapua palve-
lupaikalle. Kriminaalihuoltolaitoksen tulee 
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saattaa asia palvelupaikan yhdyshenkilön tie-
toon. 

Lain 8 a §:n mukaan, jos tuomitun epäil-
lään rikkoneen tai törkeästi rikkoneen 7 §:ssä 
säädettyjä velvollisuuksia, Kriminaalihuolto-
laitoksen on tehtävä asiasta selvitys. Yhdys-
kuntapalvelusta annetun lain 7 b §:n mukaan 
Kriminaalihuoltolaitoksen on annettava suul-
linen tai kirjallinen huomautus palvelusuun-
nitelman tai muiden ehtojen vastaisesti toi-
mineelle tuomitulle. Lain 8 §:n mukaan tör-
keästä palveluehtojen rikkomisesta on kyse, 
jos tuomittu ei aloita yhdyskuntapalvelun 
suorittamista, jättää suorittamisen kesken tai 
muulla tavoin törkeästi rikkoo palvelusuunni-
telmaa tai palvelun aikataulua taikka jättää 
noudattamatta päihteiden käyttöä ja päihty-
neisyyttä koskevaa kieltoa. Törkeänä tekona 
pidetään esimerkiksi perusteetonta poisjään-
tiä palvelusta tai päihtyneenä oloa palvelu-
paikalla. Törkeästä rikkomuksesta Kriminaa-
lihuoltolaitoksen on viipymättä ilmoitettava 
syyttäjälle. Lisäksi Kriminaalihuoltolaitoksen 
on kiellettävä yhdyskuntapalvelun aloittami-
nen tai määrättävä palvelun suorittaminen 
keskeytettäväksi. Syyttäjä arvioi, tulisiko yh-
dyskuntapalvelu muuntaa vankeudeksi. Jos 
muuntoperusteet ovat syyttäjän mukaan ole-
massa, hän tekee viipymättä asiaa koskevan 
vaatimuksen tuomioistuimelle. Tarvittaessa 
syyttäjän on määrättävä asiassa tehtäväksi 
tutkinta. Jos tuomioistuin katsoo palveluehto-
ja rikotun törkeästi, sen on muunnettava yh-
dyskuntapalvelun suorittamatta oleva osa 
vankeudeksi. 

Vuonna 2008 muunnettiin käräjäoikeuden 
päätöksellä 595 yhdyskuntapalvelua ehdot-
tomaksi vankeusrangaistukseksi. Muuntami-
sen syynä oli useimmiten tuomitun hallitse-
maton päihteiden käyttö. 

 
 

1.2 Pohjoismainen katsaus 

Ruotsi 

Ruotsissa suojeluvalvontaan tai ehdolliseen 
tuomioon voidaan liittää syytetyn suostu-
muksella yhdyskuntapalvelu. Yhdyskunta-
palvelu sisältää palkatonta työtä vähintään 40 
ja enintään 240 tuntia. Seuraamukseen voi-

daan yhdistää määräys osallistua toimintaoh-
jelmaan tai hoitoon. 

Ruotsissa ei ole laintasoista säännöstä, jolla 
tuomittu velvoitettaisiin päihteettömyyteen 
yhdyskuntapalvelun aikana. Viranomaismää-
räyksissä päihtymys alkoholista tai huumaus-
aineesta palvelun aikana katsotaan kuitenkin 
yhdyskuntapalvelun ehtojen rikkomiseksi. 
Laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla tuomit-
tu voitaisiin velvoittaa antamaan virtsa- tai 
verinäyte, jollei yhdyskuntapalvelua ole kyt-
ketty päihdehoitoon. Tällöin tilanteeseen so-
veltuvat hoitoa koskevat säännökset näytteen 
antamisesta. 

Yhdyskuntapalvelun järjestäjällä tai sen 
henkilöstöön kuuluvalla on mahdollisuus 
saada kriminaalihuollolta korvaus tuomitun 
aiheuttamasta tahattomasta henkilö- tai esi-
nevahingosta palvelupaikalla. Korvaussum-
ma on enintään 100 000 kruunua. 

 
Norja 

Norjassa korvattiin 2000-luvun alussa ran-
gaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 
muutoksella yhdyskuntapalvelu (samfunnst-
jeneste) yhdyskuntarangaistuksella (sam-
funnsstraff). Yhdyskuntarangaistus voi sisäl-
tää yhteiskunnalle hyödyllisen työn lisäksi 
toimintaohjelmiin osallistumista, yksilöllisiä 
keskusteluja, hoitoa sekä konfliktinratkaisua 
ja muita toimenpiteitä, jotka ovat oleellisessa 
yhteydessä tuomitun rikollisuuteen. Yhdys-
kuntarangaistuksen pituus on vähintään 30 ja 
enintään 420 tuntia. 

Yhdyskuntarangaistusta suorittava ei saa 
olla päihtynyt rangaistukseen liittyvissä tilai-
suuksissa. Tuomioistuin voi kieltää päihtei-
den käytön koko täytäntöönpanon ajaksi. 
Myös kriminaalihuolto voi asettaa yhdyskun-
tarangaistuksen suorittamisen ehdoksi täydel-
lisen päihteiden käytön kiellon. Näissä tapa-
uksissa kriminaalihuollolla on toimivaltuudet 
testata tuomitun päihteiden käyttöä. 

 
Tanska 

Tanskan rikoslainsäädännön mukaan tuo-
mioistuin voi määrätä ehdollisen vankeus-
rangaistuksen lisäksi yhdyskuntapalvelua, jos 
ehdollista vankeusrangaistusta ei pidetä sel-
laisenaan riittävänä ja jos syytetyn katsotaan 



 HE 3/2010 vp  
  

 

6 

sopivan yhdyskuntapalveluun. Yhdyskunta-
palvelun pituus on vähintään 30 ja enintään 
240 tuntia. Se suoritetaan 4 – 12 kuukauden 
aikana. Yhdyskuntapalvelu voi Tanskassa si-
sältää ainoastaan palkatonta työtä, ei esimer-
kiksi velvollisuutta osallistua uusintarikolli-
suuteen vaikuttamiseen tähtääviin toiminta-
ohjelmiin. 

Tuomittu on kriminaalihuollon valvonnas-
sa yhdyskuntapalvelun suorittamisen ajan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tuomittua tavataan 
säännöllisesti myös muulloin kuin yhdyskun-
tapalvelun suorittamisen aikoina. Tapaamisil-
la voidaan varmistaa muiden ehdollisen van-
keuden ehtojen, muun muassa päihdehoitoon 
osallistumisen toteutuminen ja tukea tuomit-
tua ratkaisemaan henkilökohtaisia ongelmi-
aan. 

Tanskan lainsäädännössä ei ole säännöksiä 
siitä, että yhdyskuntapalveluun tuomitun on 
pitäydyttävä alkoholin tai muun päihdyttävän 
aineen käytöstä yhdyskuntapalvelun suorit-
tamisen aikana. Laissa ei ole myöskään 
säännöksiä siitä, millä menetelmillä mahdol-
linen päihteiden käyttö palvelun aikana voi-
taisiin todeta. Tuomioistuin voi rangaistusta 
määrätessään kuitenkin määrätä päihteiden 
väärinkäyttöä koskevan hoidon ehtoja. 

 
Islanti 

Islannissa rikoksentekijä voidaan tuomitun 
hakemuksesta määrätä suorittamaan yhdys-
kuntapalvelua enintään kuuden kuukauden 
mittaisen ehdottoman vankeusrangaistuksen 
sijasta, jollei se ole vastoin yleistä etua. Pää-
töksen yhdyskuntapalvelusta tekee täytän-
töönpanoviranomainen. Yhdyskuntapalvelun 
pituus on vähintään 40 ja enintään 240 tuntia. 
Yhdyskuntapalvelu sisältää palkatonta työtä, 
kuitenkin enintään viidesosa tunneista voi-
daan käyttää keskusteluterapiaan. 

Islannissa tuomittu ei saa käyttää päihdyt-
täviä aineita yhdyskuntapalvelun suorittami-
sen aikana. Päihteiden käyttöä voidaan päih-
tymysepäilytilanteissa testata puhallustestillä 
tai virtsa- ja veritestillä. 

 
 

1.3 Nykytilan arviointi 

Muun kuin palkattoman työn osuus yhdys-
kuntapalvelussa 
 

Enintään 10 tuntia yhdyskuntapalveluran-
gaistuksesta voidaan suorittaa siten, että 
tuomittu osallistuu uusintarikollisuuden vä-
hentämistä tukeviin toimintaohjelmiin tai että 
hän käyttää päihdeongelmien vähentämiseen 
tarkoitettuja palveluja Rikosseuraamuslaitok-
sen hyväksymällä tavalla. Muuna kuin pal-
kattomana työnä suoritettavan osuuden tun-
timäärä on osoittautunut riittämättömäksi 
asetettujen tavoitteiden ja kehitettyjen ohjel-
mien toteuttamisen kannalta. Lähes puolet 
(45 %) yhdyskuntapalveluun tuomituista on 
saanut rangaistuksensa törkeästä rattijuopu-
muksesta, joten vaikuttamistarve tuomittujen 
päihdeongelmien vähentämiseen on ilmei-
nen. 

Lyhyimmissä toimintaohjelmissa on tar-
peellista lisätä tuntimäärää, jotta ohjelman to-
teutuksessa välttämättömien asioiden määrä 
ja käytettävissä oleva aika olisivat sopusoin-
nussa. Nykyisin on varsin yleistä, että asioi-
den käsittelyn kiirehtiminen hankaloittaa asi-
oiden omaksumista. Toisaalta käytettävissä 
oleva niukka tuntimäärä pakottaa valitse-
maan joko käynnit A-klinikalla tai liikenne-
turvajakson taikka muutosmotivointiohjel-
man. Rattijuopumuksesta tuomituille suunna-
tun liikenneturvaohjelman sisällön mahdut-
taminen nykyiseen tuntimäärään on hanka-
laa. Lisäksi väkivaltaiseen käyttäytymiseen 
syyllistyneille suunnattua 18 tunnin suuttu-
muksenhallintaohjelmaa pystytään toteutta-
maan vain osittain. 

Muuhun kuin palkattomaan työhön käytet-
tävissä olevan tuntimäärän tulisi olla myös 
siinä määrin riittävä, että yhdys-
kuntapalvelun aikana voitaisiin tuomitun tar-
peiden mukaan suorittaa useampi kuin yksi 
ohjelma. Tämä olisi hyödyllistä ainakin pit-
kissä yhdyskuntapalveluissa. Rikosseu-
raamuslaitoksen kokemuksen perusteella joi-
takin yhdyskuntapalvelutunteja olisi rangais-
tuksen alussa hyvä käyttää myös tuomitun 
yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen edelly-
tysten parantamiseen ja palvelun kestäessä 
niiden ylläpitämiseen. 
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Yksittäisen yhdyskuntapalvelurangaistuksen 
käytännön täytäntöönpano 
 

Yhdyskuntapalvelusta annettu laki ei sisäl-
lä säännöksiä siitä, miten Rikosseuraamuslai-
toksen tulee järjestää yksittäisen yhdyskunta-
palvelun täytäntöönpano. Säännöstä ei ole 
myöskään muun kuin Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamiehen mahdollisuudesta osallistua 
täytäntöönpanotehtäviin. Tällaiset säännökset 
tarvittaisiin varmistamaan täytäntöönpanon 
yhdenmukaisuutta ja uskottavuutta silloinkin, 
kun yhdyskuntapalvelun suorituspaikka si-
jaitsee etäällä Rikosseuraamuslaitoksen toi-
mipaikasta tai täytäntöönpano vaatii tuomi-
tun henkilöstä johtuen erityistä valvontaa. 
Näin ollen käytännön täytäntöönpanotehtä-
vissä tarvittaisiin säännökset täytäntöönpa-
non valvojasta, jona toimisi nimetty Rikos-
seuraamuslaitoksen virkamies. Hänen avuk-
seen voitaisiin tarvittaessa määrätä tehtävään 
suostunut yksityishenkilö, jota kutsuttaisiin 
esimerkiksi apuvalvojaksi. 

Lain tasolla ei ole riittävästi saati kootusti 
säännöksiä yhdyskuntapalvelun käytännön 
täytäntöönpanosta huolehtivan henkilön teh-
tävistä eikä vastuusta. Tällaiset säännökset 
olisivat välttämättömät, onhan kyseessä ran-
gaistuksen täytäntöönpano. 

 
Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon mää-
räaikainen lykkäys ja määräaikainen keskey-
tys 
 

Yhdyskuntapalvelusta annettu laki ei sisäl-
lä säännöksiä täytäntöönpanon aloittamisen 
lykkäämisestä eikä sen määräaikaisesta kes-
keyttämisestä. 

Käytännön täytäntöönpanotehtävissä tulee 
esiin tilanteita, joissa yhdyskuntapalvelun 
täytäntöönpanoa pitäisi voida lykätä tai jo 
aloitettu täytäntöönpano pitäisi voida kes-
keyttää. Näissä tilanteissa tuomitulla on tosi-
asiallinen este suorittaa rangaistusta. Käytän-
nössä este voi johtua tuomitun sairaudesta, 
päihdekuntoutukseen osallistumisesta, ase-
velvollisuuden suorittamisesta tai vankeus-
rangaistuksen taikka toisen yhdyskuntapalve-
lurangaistuksen suorittamisesta. Koska ei ole 
ollut kohtuullista näissä tilanteissa vaatia 
tuomittua suorittamaan yhdyskuntapalvelua, 
tuomitun esittämän lääkärintodistuksen tai 

muun selvityksen perusteella täytäntöönpa-
non toimenpiteet on toistaiseksi lopetettu. 
Koska muodollista keskeytyspäätöstä ei voi-
da tehdä, yhdyskuntapalvelusta annetun lain 
mukainen yhden vuoden täytäntöönpanon 
määräaika on kulunut umpeen esteen aikana. 
Tästä on aiheutunut usein tarve hakea tuo-
mioistuimelta lisäaikaa rangaistuksen saat-
tamiseksi loppuun. Vuosittain hakemuksia on 
tehty noin 200. Vuonna 2008 luku oli 199. 
Lisäaikaa koskevan päätöksen hakeminen 
tuomioistuimelta vaikuttaa merkitykseensä 
nähden raskaalta ja viivyttää täytäntöönpa-
noa.  

Tarkoituksenmukaisempi menettely kuin 
edellä todettu lisäajan hakeminen tuomiois-
tuimelta olisi se, että Rikosseuraamuslaitos 
voisi määräaikaisesti lykätä täytäntöönpanoa 
tai keskeyttää sen, jos rangaistuksen suorit-
tamiselle olisi tuomitun tilanteesta johtuva 
hyväksyttävä este. Täytäntöönpanoaikaan ei 
luettaisi aikaa, jolloin täytäntöönpanon aloit-
tamista on lykätty tai täytäntöönpano on kes-
keytetty. Käytännön täytäntöönpanotyössä on 
todettu, että tässä tarkoitetuissa tilanteissa 
tarvittavan määräaikaisen lykkäyksen tai 
keskeytyksen pituus olisi yhteensä enintään 
yksi vuosi. Jos esteen syy muuttuisi oleelli-
sesti tai poistuisi kokonaan, määräaikainen 
lykkäys tai keskeytys pitäisi voida peruuttaa. 
Peruuttamisen syy voisi olla esimerkiksi 
päihdekuntoutuksen tai varusmiespalveluk-
sen keskeytyminen. 

 
Päihteettömyyden valvonta 
 

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain mukaan 
tuomittu ei saa palvelupaikalla tai täytän-
töönpanon vaatimissa tilaisuuksissa käyttää 
alkoholia taikka muuta päihdyttävää ainetta 
tai olla sellaisen vaikutuksen alainen. Jos 
tuomitun epäillään olevan ulkoisista merkeis-
tä päätellen päihtynyt, Rikosseuraamuslai-
toksen virkamiehen on kirjattava päihtymys-
tilaa koskevat havainnot. Hän voi myös vel-
voittaa tuomitun suorittamaan puhallusko-
keen, jos päihtymystilan epäillään johtuvan 
alkoholista. 

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan alkoho-
lin käytön valvonta toimii varsin hyvin. Sen 
sijaan muiden päihdyttävien aineiden, käy-
tännössä huumausaineiden käytön osalta tar-
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vittaisiin uusia valvontakeinoja, jotta päihtei-
den käytön valvonta olisi kokonaisuudessaan 
uskottava. Nykyistä, yksinomaan Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamiehen aistihavaintoi-
hin perustuvaa arviointia ei voi pitää riittävä-
nä selvityskeinona eikä se myöskään syyttä-
jän ja tuomioistuimen mielestä aina ole ollut 
riittävä näyttö huumausaineiden käytöstä yh-
dyskuntapalvelussa. Samalla on kysymys 
tuomitun oikeusturvasta, koska tuomittu ei 
voi asianmukaiseen testaukseen perustuen 
osoittaa myöskään päihteettömyyttään. 

Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä, 
jotka oikeuttaisivat Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamiehen velvoittamaan tuomitun anta-
maan näytteen huumausainetestin suoritta-
mista varten. Huumausaineiden käytön testa-
uksen ongelmana yhdyskuntapalvelussa on 
se, miten osoittaa tuomitun olleen huumaus-
aineen vaikutuksen alaisena juuri tiettynä 
ajankohtana, koska positiivinen testitulos 
voidaan eräiden huumausaineiden kohdalla 
saada vielä viikkojen kuluttua käytön lopet-
tamisesta. Luotettavan testaamisen mahdol-
listamiseksi olisi tarpeellista kieltää tuomitun 
huumausaineen käyttö koko täytäntöönpanon 
ajaksi. Kiellon asettamisen kannalta on huo-
mattava, että huumausaineiden hallussapito 
ja käyttö ovat rikoslain 50 luvun 1 ja 2 a §:n 
tarkoittamia rikoksia. 

Yhdyskuntapalvelua suorittavan henkilön 
päihteiden käytöstä johtuvat tekijät ovat ylei-
sin yhdyskuntapalvelun ehdottomaksi vanke-
usrangaistukseksi muuntamisen syy. Yhdys-
kuntapalvelua suorittavien päihteiden käyt-
töön liittyvät ongelmat näkyvät selvästi sekä 
palvelupaikoilla että Rikosseuraamuslaitok-
sen yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Päih-
teiden käytön osoittamisen ja siihen puuttu-
misen keinoista sekä osapuolten oikeuksista 
ja velvollisuuksista tulisi olla laissa nykyisen 
tilanteen edellyttämät ja kattavat säännökset. 

 
Yhdyskuntapalvelun suorittajan palvelupai-
kalla aiheuttama esine- tai henkilövahinko 
 

Yhdyskuntapalvelua suorittavat henkilöt 
ovat toisinaan aiheuttaneet yhdyskuntapalve-
lutyötä tehdessään aineellista vahinkoa pal-
velupaikan työvälineelle tai koneelle taikka 
työskentely-ympäristössä olleelle palvelupai-
kan tai sen henkilöstön omaisuudelle. Näitä 

tekoja ei ole aiheutettu rikoksella, joten niitä 
ei korvata rikosvahinkolain (935/1973) nojal-
la. Vahinkoja on sattunut harvakseltaan ja ne 
ovat olleet rahamääräisesti melko vähäisiä. 
Palvelupaikkatilanteen kannalta olisi kuiten-
kin tärkeää, että Rikosseuraamuslaitoksella 
olisi mahdollisuus korvata tuomitun tahatto-
masti aiheuttamat vahingot palvelupaikan 
järjestäjälle ja sen henkilöstölle. 
 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on poistaa eräitä yh-
dyskuntapalvelun käytännön täytäntöön-
panossa havaittuja ongelmia. 

Uusintarikollisuuden ja päihdeongelmien 
vähentämiseksi tarkoitettujen palveluiden ja 
toimintaohjelmien osuutta on pidetty liian 
lyhyenä ja vaihtoehdoiltaan suppeana. Lakiin 
ehdotetaan tehtäväksi muutos, jonka perus-
teella muun kuin työn osuus yhdyskuntapal-
velusta voisi olla enintään kolmekymmentä 
tuntia, ei kuitenkaan yli puolta tuomitusta 
tuntimäärästä. Työn osuuden lisäksi rangais-
tusajan käyttömahdollisuutta laajennettaisiin 
koskemaan toimintaohjelmien ohella muilla-
kin tavoin yhdyskuntapalvelusta suoriutumis-
ta edistävään toimintaan. 

Yhdyskuntapalveluun tuomittu voi olla elä-
mäntilanteessa, jossa hän hyväksyttävästä 
syystä ei voi aloittaa yhdyskuntapalvelun 
suorittamista tai yhdyskuntapalvelun suorit-
taminen keskeytyy. Tällaisissa tilanteissa yh-
dyskuntapalvelun suorittamiselle asetettu 
vuoden määräaika saattaa ehtiä kulua lop-
puun, jolloin tuomioistuimelta on haettava li-
säaikaa rangaistuksen suorittamiseksi koko-
naan. Voimassa olevaan lakiin esitetään lisät-
täväksi säännökset täytäntöönpanon lykkäyk-
sestä ja keskeytyksestä määräajaksi. 

Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä 
siitä, miten yhdyskuntapalvelua suorittavan 
henkilön epäiltyä muun päihdyttävän aineen 
kuin alkoholin käyttöä voitaisiin testata. La-
kiin ehdotetaan lisättäväksi päihteettömyy-
den valvontaa koskeva säännös, jonka mu-
kaan ulkonaisista merkeistä päätellen ilmeis-
tä, muusta kuin alkoholista johtuvaa päihty-
mystilaa voitaisiin testata virtsa- tai sylkiko-
keella. Tuomitulta, joka ilman pätevää syytä 
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kieltäytyy puhalluskokeen suorittamisesta tai 
virtsa- taikka sylkinäytteen antamisesta, voi-
taisiin ottaa verinäyte. Lisäksi tuomitun vel-
vollisuudeksi asetettaisiin kielto käyttää 
huumausaineita koko yhdyskuntapalvelun 
täytäntöönpanon ajan. Tämä olisi perusteltua 
paitsi testauksen toimivuuden varmistami-
seksi, myös siksi, että huumausaineiden käyt-
tö on rikos. 

Lakiin ehdotetaan mahdollisuutta korvata 
tuomitun tahattomasti aiheuttama esine- tai 
henkilövahinko palvelupaikalle ja sen henki-
löstölle. 

Lakiin ehdotetaan otettaviksi aikaisempaa 
täsmällisemmät säännökset siitä, miten Ri-
kosseuraamuslaitos panee täytäntöön yksit-
täisen yhdyskuntapalvelurangaistuksen. Li-
säksi lakiin ehdotetaan nykyistä täsmällisem-
piä, nykyisin lähinnä palvelusuunnitelmiin 
sisällytettyjä säännöksiä tuomitun velvolli-
suuksista. Näitä velvollisuuksia ovat suorit-
taa palvelutehtävät asianmukaisesti, ilmoittaa 
Rikosseuraamuslaitokselle palveluun saapu-
misen esteestä, esittää terveydentilastaan 
asianmukainen todistus, jos on perusteltua 
syytä epäillä tuomitun terveydentilaa riittä-
mättömäksi yhdyskuntapalvelusta suoriutu-
miseksi sekä päihtymysepäilytilanteissa suo-
rittaa puhalluskoe ja antaa virtsa- tai sylki-
näyte. Lakiin tehtäisiin myös rikosseu-
raamusalan organisaatiouudistuksen edellyt-
tämä viranomaisen nimen muutos, koska 
vuoden 2010 alusta lukien Rikosseuraamus-
virasto, Kriminaalihuoltolaitos ja Vankein-
hoitolaitos yhdistyivät Rikosseuraamuslai-
tokseksi. Lisäksi voimassa olevaan lakiin eh-
dotetaan eräitä teknisluonteisia, muun muas-
sa terminologisia muutoksia. 

 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. 
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esityksen toteuttaminen ei juurikaan vai-
kuttaisi viranomaisten välisiin tehtäväjakoi-

hin tai velvollisuuksiin. Olennaisimmat vai-
kutukset kohdistuvat Rikosseuraamuslaitok-
seen, mutta päihteettömyyden valvonnan laa-
jentamista lukuun ottamatta kyse olisi lähin-
nä nykyisistä asetuksen tai vakiintuneiden 
käytäntöjen nojalla noudatettujen toimintata-
pojen säätämisestä lailla. Kyse olisi myös 
toimintatapojen järkeistämisestä. 
 
3.3 Vaikutukset rikollisuuteen 

Päihteettömyyden valvonnan voidaan otak-
sua tiukentuvan jonkin verran nykyisestä. 
Tämä lisännee hieman yhdyskuntapalvelu-
rangaistusten ehdottomaksi vankeudeksi 
muuntamista. Toisaalta muun toiminnan kuin 
työn osuuden lisääminen voi parantaa yhdys-
kuntapalvelun suorittamisen edellytyksiä. 
Esityksellä ei voida olettaa olevan merkittä-
viä vaikutuksia rikollisuuteen. 

 
 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä. 
Valmistelutyössä on toimittu kiinteässä yh-
teistyössä Rikosseuraamusviraston kriminaa-
lihuollon tuloslinjan kanssa. 

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot 
eräiltä Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimis-
toilta, syyttäjävirastoilta ja käräjäoikeuksilta 
sekä Valtakunnansyyttäjänvirastolta ja Ri-
kosseuraamusviraston oikeudelliselta yksi-
költä. Lausunnonantajat pitivät ehdotettuja 
muutoksia perusteltuina ja nykyistä yhdys-
kuntapalvelujärjestelmää parantavina. Esitys-
tä on muokattu lausuntojen yksityiskohtien 
perusteella. 
 
 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Eduskunnalle on annettu marraskuun 2009 
alussa hallituksen esitys nuoren rikoksesta 
epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen 
vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädän-
nöksi. Kyseisessä esityksessä on kyse paitsi 
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 
yleensä myös muun muassa valvojan ja apu-
valvojan tehtävistä sekä päihteettömyyden 
valvonnasta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Yhdyskuntapalvelu. Pykälässä sääde-
tään yhdyskuntapalvelun sisällöstä. Pykälän 
1 momentin mukaan yhdyskuntapalvelu on 
ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta 
tuomittava rangaistus, joka käsittää vähintään 
20 ja enintään 200 tuntia valvonnan alaisena 
tehtävää säännöllistä, palkatonta työtä. 

Pykälän 2 momentin mukaan enintään 
kymmenen tuntia yhdyskuntapalvelurangais-
tuksesta voidaan suorittaa muuna kuin työnä. 
Kyse on uusintarikollisuuden vähentämistä 
tukevista toimintaohjelmista sekä päihdeon-
gelmien vähentämiseen tarkoitetuista palve-
luista, joihin tuomittu osallistuu tai joita hän 
käyttää Kriminaalihuoltolaitoksen hyväksy-
mällä tavalla. Pykälän 2 momenttia ehdote-
taan muutettavaksi siten, että muun toimin-
nan kuin työn tekemisen osuutta yhdys-
kuntapalvelun suorittamisessa lisättäisiin ny-
kyisestä kymmenestä tunnista 30 tuntiin. 
Muun toiminnan kuin työn osuuden sisältöä 
esitetään laajennettavaksi siten, että kyse oli-
si Rikosseuraamuslaitoksen järjestämästä tai 
hyväksymästä toiminnasta, jonka tarkoituk-
sena on vähentää tuomitun uusintarikollisuu-
den riskiä tai päihdeongelmia sekä lisätä 
tuomitun edellytyksiä suorittaa yhdyskunta-
palvelurangaistus. 

Rikosseuraamusalalla on viime vuosina 
otettu käyttöön useita tuomitun selviyty-
misedellytyksien parantamiseen sekä uusin-
tarikollisuuden vähentämiseen tähtääviä toi-
mintaohjelmia. Rikosseuraamuslaitoksessa 
on käytössä väkivaltarikoksista tuomituille 
henkilöille suunnattu toimintaohjelma, lii-
kennejuopumukseen toistuvasti syyllistynei-
den hoitoon motivoimiseen tähtäävä ohjelma 
sekä yleisesti elämänmuutokseen motivoiva 
ohjelma. Edellä mainittujen toimintaohjelmi-
en ohella kyse voisi olla esimerkiksi osallis-
tumisesta A-klinikalla toimeenpantavaan 
päihdehuollolliseen ohjelmaan taikka käyt-
tämällä muuten A-klinikan palveluita. Ky-
seeseen voisi tulla myös toiminta, jolla lisä-
tään tuomitun halua, kykyä ja muita edelly-
tyksiä suorittaa yhdyskuntapalvelu. Tämä tu-

lisi kyseeseen esimerkiksi silloin, kun tuomi-
tun päihteiden käyttö vaikeuttaa yhdyskunta-
palvelussa suoriutumista tai ongelmia on 
palvelutehtävistä suoriutumisessa tai yhteis-
työssä palvelupaikan kanssa.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si myös kielellinen muutos siten, että toimin-
taohjelma-käsite korvattaisiin laajemmalla 
toiminta-käsitteellä, joka kattaisi käytettävät 
toimintaohjelmat sekä muun tuomitun suo-
riutumisedellytysten parantamiseen tarkoite-
tun toiminnan. 

Pykälän 2 momentin viimeisen virkkeen 
mukaan työn osuuden olisi kuitenkin oltava 
vähintään puolet tuomitusta tuntimäärästä. 
Näin ollen muun toiminnan kuin työn 30 tun-
nin enimmäismäärä olisi käytettävissä, jos 
yhdyskuntapalvelun pituus on vähintään 60 
tuntia. Rikosseuraamuslaitoksen järjestämään 
tai hyväksymään toimintaan osallistumistun-
tien määrä suhteutettaisiin joustavasti tuomi-
tun tarpeisiin sekä yhdyskuntapalvelutuntien 
kokonaismäärään. Käytännössä kolmen-
kymmenen tunnin osuutta käytettäisiin täy-
täntöönpanon eri vaiheissa. 

2 §. Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano. 
Pykälään tehtäisiin organisaatiouudistuksen 
edellyttämä viranomaisen nimen muutos eli 
kriminaalihuoltolaitos korvattaisiin Rikos-
seuraamuslaitoksella. 

2 a §. Valvoja ja apuvalvoja. Lakiin ehdo-
tetaan lisättäväksi säännökset yhdyskunta-
palvelun käytännön täytäntöönpanosta. Eh-
dotetun 2 a pykälän 1 momentin mukaan yk-
sittäisen yhdyskuntapalvelurangaistuksen 
täytäntöönpanosta vastaisi Rikosseuraamus-
laitoksen virkamies, jota kutsuttaisiin valvo-
jaksi. Valvojan vastuulle kuuluisivat 3 §:n 1 
momentissa tarkoitetut tehtävät. Valvojan ol-
lessa estyneenä tehtävät hoitaisi muu Rikos-
seuraamuslaitoksen virkamies. Olennaista 
olisi se, että yhdyskuntapalvelun täytäntöön-
panotoimien vastuu olisi selkeä. Siten yhdys-
kuntapalvelun suorittaja, palvelupaikan edus-
taja ja täytäntöönpanon käytännön toteutuk-
seen osallistuvat muut tahot tietäisivät, ke-
neen virkamieheen tulee tai voi olla yhtey-
dessä täytäntöönpanon kuluessa. Ehdotettu 
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toimintatapa vastaa Rikosseuraamuslaitok-
sessa noudatettua käytäntöä. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
valvojan avuksi voitaisiin yhdyskuntapalve-
lun tarkoituksenmukaisen järjestämisen to-
teuttamiseksi määrätä henkilö, joka suostuu 
tehtävään ja jolla on tehtävään soveltuva 
koulutus ja työkokemus. Tällaista henkilöä 
kutsuttaisiin apuvalvojaksi. Apuvalvojaa voi-
taisiin käyttää esimerkiksi haja-asutusalueilla 
tai silloin, kun tuomittu tarvitsee yhdyskun-
tapalvelusta suoriutuakseen tavanomaista 
enemmän tukea tai kun täytäntöönpano muu-
ten edellyttää tavallista tarkempaa valvontaa. 
Apuvalvojan tehtävä olisi rangaistuksen täy-
täntöönpanoa. Siksi apuvalvojalta edellytet-
täisiin tehtävässä tarvittava koulutus ja työ-
kokemus. Kyse ei välttämättä olisi mainittu-
jen alojen tutkinnon suorittamisesta. Laissa 
todettaisiin soveltuvina koulutusaloina rikos-
seuraamus-, sosiaali-, terveys- tai kasva-
tusalan koulutus. Pykälässä säädettäisiin 
myös poikkeus apuvalvojalle asetettuihin 
vaatimuksiin: apuvalvojan tehtävään voidaan 
määrätä muukin siihen sopiva henkilö, jos se 
on tarpeellista yhdyskuntapalvelun valvon-
nan turvaamiseksi tai muusta siihen rinnas-
tettavasta syystä. Apuvalvojana voisi toimia 
esimerkiksi palvelupaikan työntekijä. Täy-
täntöönpanon asianmukaisen toteuttamisen 
varmistamiseksi Rikosseuraamuslaitoksen tu-
lisi järjestää virkamiestensä apuna toimiville 
henkilöille yhdyskuntapalveluun liittyvää 
koulutusta ja ohjausta. Lisäksi kaikille apu-
valvojille tulisi antaa yhtenäinen ja ajantasai-
nen ohjeistus. 

Pykälän 2 momentissa säädettäväksi esitet-
ty mahdollisuus määrätä valvontatehtävään 
muukin henkilö kuin Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamies ei olisi perustuslain 124 §:n eli 
julkisen vallan käyttöä koskevien vaatimus-
ten kannalta ongelmallinen. Näin olisi siksi, 
että vaikka apuvalvojalla olisi velvollisuus 
ilmoittaa yhdyskuntapalvelua suorittavan 
rikkomuksista Rikosseuraamuslaitokselle, 
päätöksen rikkomuksesta mahdollisesti ai-
heutuvasta seuraamuksesta tekee aina Rikos-
seuraamuslaitos. Niin ikään lakiesityksen 7 a 
§:ssä tarkoitetut, päihteettömyyden valvon-
taan liittyvät puhalluskokeen suorittamisen 
tai virtsa- taikka sylkinäytteen antamiseen 
velvoittamisen tekisi aina Rikosseuraamus-

laitoksen virkamies. Käsitellessään esitystä 
laiksi ehdonalaisen vapauden valvonnasta 
(782/2005) eduskunnan perustuslakivalio-
kunta ei pitänyt nyt esitetyn kaltaista valvon-
tatehtävän antamista muulle kuin virkamie-
helle perustuslain kannalta ongelmallisena 
(PeVL 21/2005 vp). 

Pykälän 3 momentin mukaan Rikosseu-
raamuslaitos tekisi apuvalvojan kanssa sopi-
muksen tehtävän hoitamisesta. Sopimuksessa 
sovittaisiin ainakin, minkälaisia toimia tehtä-
vän hoitaminen sisältää, mikä on henkilön 
vastuu ja mitkä ovat hänen velvollisuutensa. 
Niin ikään Rikosseuraamuslaitos päättäisi 
apuvalvojalle valtion varoista maksettavasta 
palkkiosta ja kulukorvauksesta. Solmittavalla 
sopimuksella ei syntyisi Rikosseuraamuslai-
toksen ja apuvalvojan välille virkasuhdetta 
eikä työsopimussuhdetta. Järjestelmässä on 
kyse nimenomaan siitä, että tietynlaisella va-
paaehtoistoiminnalla laajennettaisiin yhdys-
kuntapalvelun täytäntöönpanon mahdolli-
suuksia alueilla, jotka ovat kaukana Rikos-
seuraamuslaitoksen toimipaikoista ja joissa 
julkinen liikenne on vähäistä tai sitä ei ole 
lainkaan.   

Pykälän 4 momentissa olisi säännös kieli-
lakia (423/2003), rikosoikeudellista virkavas-
tuuta ja vahingonkorvausvastuuta koskevien 
säännösten soveltamisesta apuvalvojaan. 
Kielilain tarkoituksena on turvata jokaisen 
oikeus käyttää viranomaisessa omaa kieltään, 
suomea tai ruotsia. Julkisen hallinnon asioi-
den käsittelyn ja asiakirjojen kieli sekä tehtä-
vissä toimivien henkilöiden kielitaitovaati-
mus määräytyvät viranomaisen yksi- tai kak-
sikielisyyden ja tehtävän luonteen perusteel-
la. Rikoslain 40 luku koskee virkarikoksia. 
Luvun 12 § sisältää soveltamisalasäännökset, 
joiden nojalla rikosoikeudellinen virkavastuu 
ulottuu laajasti myös virkamiesaseman ulko-
puolelle. Selkeyden vuoksi asiasta otettaisiin 
säännös myös yhdyskuntapalvelusta annet-
tuun lakiin. Niin ikään säännöksessä olisi va-
hingonkorvausvastuun osalta viittaus vahin-
gonkorvauslakiin (412/1974). 

3 §. Valvojan ja apuvalvojan tehtävät.  Py-
kälä sijoitettaisiin lain uudeksi 3 §:ksi. Lain 
alkuperäinen 3 § on kumottu lailla 
13.6.2003/538. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan val-
vojan tehtävänä olisi vastata voimassa olevan 
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lain 6 §:n mukaisen suunnitelman laatimises-
ta. Suunnitelman nimi muutettaisiin tässä esi-
tyksessä palvelusuunnitelmasta toimeenpa-
nosuunnitelmaksi. Valvoja laatisi myös pal-
velun aikataulun. Näihin tehtäviin sisältyisi 
myös tarvittavien muutosten tekeminen toi-
meenpanosuunnitelmaan ja aikatauluun. 
Muutoksia olisivat esimerkiksi palvelupaikan 
vaihtuminen ja palvelun jatkoaikataulujen te-
keminen täytäntöönpanon edetessä. Valvoja 
myös antaisi tuomitulle tiedoksi toimeenpa-
nosuunnitelman ja aikataulun. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan val-
voja huolehtisi yhdyskuntapalvelun asian-
mukaisen suorittamisen valvonnasta. Tämä 
tarkoittaisi yhteydenpitoa tuomittuun sekä 
palvelupaikan järjestäjään. Valvontatehtä-
vään kuuluisivat myös käynnit palvelupaikal-
la. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan val-
vojan tehtävänä olisi ilmoittaa Rikosseu-
raamuslaitoksen toimivaltaiselle virkamiehel-
le siitä, että yhdyskuntapalvelua suorittava 
henkilö on valvojan näkemyksen mukaan 
rikkonut laissa säädettyjä velvollisuuksiaan 
tai palvelusuunnitelman taikka aikataulun 
määräyksiä. Toimivaltaisella virkamiehellä 
tarkoitetaan esimerkiksi Rikosseuraamuslai-
toksen yhdyskuntaseuraamustoimiston johta-
jaa tai apulaisjohtajaa, jonka tehtäviin työjär-
jestyksen nojalla kuuluu esimerkiksi antaa 
suullinen tai kirjallinen huomautus taikka il-
moittaa velvollisuuksien törkeästä rikkomi-
sesta syyttäjälle. Näihin tilanteisiin liittyvä, 8 
a §:ssä säädetty asian selvittäminen sekä sel-
vityksen laatiminen olisivat niin ikään valvo-
jan tehtävänä. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdan nojalla val-
vojan tehtävänä olisi lisäksi huolehtia muista 
yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon vaati-
mista toimenpiteistä. Näitä voisivat olla esi-
merkiksi neuvonpidot palvelupaikan kanssa 
tietojen vaihtamiseksi ja tarpeellisten muu-
tosten tekemiseksi tuomitun työtehtävissä. 

Pykälän 2 momentin nojalla apuvalvojan 
tehtävät olisivat valvojan tehtävien kaltaiset, 
mutta apuvalvojan tehtävän luonne olisi eh-
dotetun 2 a §:n mukaisesti avustava. Apuval-
vojan tehtävänä on toimia valvojan apuna 1 
momentissa säädetyissä tehtävissä. Vastuu 
täytäntöönpanon toteutuksesta olisi kuitenkin 
valvojalla. Käytännössä tämä tarkoittaisi tar-

vittavan itsenäistä tai ohjattua yhdyskunta-
palvelun täytäntöönpanon käytännön valvon-
taa. Apuvalvojan tulisi noudattaa Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamiehen hänelle täytän-
töönpanoa varten antamia määräyksiä sekä 
ilmoittaa tälle tuomitun velvollisuuksien sekä 
toimeenpanosuunnitelman ja siihen perustu-
vien määräysten rikkomisesta. Siltä osin kuin 
apuvalvoja tarvitsee tässä valvojan tukea, oh-
jausta tai virkamiesasemaan liittyvää esimer-
kiksi päätösvaltaa, apuvalvoja kääntyisi val-
vojan tai tämän ollessa estyneenä Rikosseu-
raamuslaitoksen muun virkamiehen puoleen. 
Valvoja tai Rikosseuraamuslaitoksen virka-
mies voisi puuttua tilanteeseen myös oma-
aloitteisesti. Valvojalla olisi kokonaisvastuu 
täytäntöönpanon sujumisesta asianmukaises-
ti. Vastuusta säätäminen erikseen selkiinnyt-
täisi täytäntöönpanotehtävään liittyvää vas-
tuuta myös henkilölle, joka ei työskentele 
täytäntöönpanosta vastaavan organisaation 
palveluksessa. 

Pykälän 3 momentti edellyttäisi, että valvo-
ja ja apuvalvoja kohtelevat tuomittua asian-
mukaisesti. Lisäksi heidän tulisi huolehtia 
siitä, ettei tuomitulle aiheudu yhdyskuntapal-
velun täytäntöönpanosta tarpeettomasti hait-
taa. Asianmukaiseen kohteluun kuuluisivat 
muun muassa puolueeton asennoituminen 
tuomittuun sekä se, ettei yhdyskuntapalvelun 
täytäntöönpanossa herätettäisi palvelupaikal-
la tarpeetonta, tuomittua leimaavaa huomio-
ta. Yhdyskuntapalvelu tulisi järjestää siten, 
että tuomitun asema palvelupaikalla vastaisi 
ulkoisilta olosuhteiltaan tavanomaista työ-
paikkaa. Valvojan ja apuvalvojan tulisi myös 
tukea ja ohjata tuomittua hänen sosiaalisessa 
selviytymisessään. Kyse voisi olla monenlai-
sista toimenpiteistä, kuten käytännön asioi-
den järjestämisestä, neuvonnasta miten toi-
mia jossakin viranomaisessa, vaihtoehtoisten 
ratkaisutapojen etsimisestä hankalassa tilan-
teessa tai kannustamisesta esimerkiksi kou-
lunkäyntiin. Tuomitun ongelmatilanteissa tu-
lisi myös arvioida sitä, olisiko paikallaan 
käyttää yhdyskuntapalvelutunteja 1 §:n 2 
momentin mukaiseen toimintaan, kuten 
päihdeongelmien vähentämiseen tähtääviin 
palveluihin. 

4 §. Soveltuvuusselvitys. Pykälään tehtäi-
siin organisaatiouudistuksen edellyttämä vi-
ranomaisen nimen muutos eli kriminaalihuol-
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tolaitos korvattaisiin Rikosseuraamuslaitok-
sella. Lisäksi pykälässä todettaisiin, että so-
veltuvuusselvityksestä säädettäisiin valtio-
neuvoston asetuksella. 

5 §. Täytäntöönpanon ajankohta. Pykälä 
koskee yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon 
ajankohtaa. Voimassaolevan lain 5 §:n 1 
momentin mukaan yhdyskuntapalvelun täy-
täntöönpano on aloitettava viipymättä ja pal-
velu on suoritettava loppuun vuoden kulues-
sa siitä, kun tuomio on tullut täytäntöön-
panokelpoiseksi, ellei Kriminaalihuoltolaitos 
ole pidentänyt suoritusaikaa tai tuomioistuin 
ole pidentänyt täytäntöönpanoaikaa taikka 
muuntanut suorittamatta olevan yhdyskunta-
palvelun osan ehdottomaksi vankeusrangais-
tuksesi laissa säädetyin edellytyksin. Yhden 
vuoden pituiseen täytäntöönpanon määräai-
kaan ei lasketa aikaa, jona palvelu on ollut 
keskeytettynä tai sen aloittaminen on ollut 
kiellettynä sen vuoksi, että tuomitun on 
epäilty rikkoneen palvelun ehtoja tai syyttäjä 
on ilmoittanut syyttävänsä tuomittua uudesta 
rikoksesta. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jonka mukaan 1 momentissa tar-
koitettuun vuoden enimmäisaikaan ei myös-
kään laskettaisi aikaa, jona täytäntöönpanon 
aloittaminen on ollut määräaikaisesti lykätty-
nä tai täytäntöönpano on ollut määräaikaises-
ti keskeytettynä 5 a §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
Ehdotettu uusi 5 a § sisältäisi säännöksen Ri-
kosseuraamuslaitoksen mahdollisuudesta 
enintään yhden vuoden pituiseksi määräajak-
si lykätä tai keskeyttää yhdyskuntapalvelun 
täytäntöönpano muun muassa, jos tuomittu 
on sairas tai päihdekuntoutuksessa. 

Pykälän uusi 2 momentti siirtäisi nykyisen 
2 momentin 3 momentiksi, koska edellä to-
detut asiat koskevat täytäntöönpanon aloit-
tamista yhden vuoden kuluessa ja siihen liit-
tyviä poikkeustilanteita. Uudeksi 3 momen-
tiksi ehdotettu säännös puolestaan koskee 
yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aloit-
tamista ennen tuomion lainvoimaisuutta ti-
lanteissa, joissa tuomittu suostuu täytäntöön-
panoon ja on tyytynyt tuomioon siltä osin 
kuin hänet on tuomittu yhdyskuntapalveluun. 
Pykälän alkuperäinen 3 momentti on kumot-
tu lailla 11.4.2003/298. 

5 a §. Täytäntöönpanon lykkäys tai keskey-
tys. Voimassa olevassa laissa ei ole säännöstä 

yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon määrä-
aikaisesta lykkäyksestä tai määräaikaisesta 
keskeyttämisestä. Tällainen säännös on yh-
dyskuntapalvelun käytännön täytäntöönpano-
toimissa todettu tarpeelliseksi, jotta hyväk-
syttävistä syistä täytäntöönpanon aloittamista 
voitaisiin lykätä tai aloitettu täytäntöönpano 
voitaisiin keskeyttää. 

Ehdotetun pykälän mukaan Rikosseu-
raamuslaitos voisi määräajaksi lykätä yhdys-
kuntapalvelun täytäntöönpanon tai määrä-
ajaksi keskeyttää jo aloitetun täytäntöönpa-
non, kun täytäntöönpanolle on tosiasiallinen, 
tuomitun elämäntilanteesta johtuva, tilapäi-
nen este. Pykälän 1 momentissa mainittaisiin 
esteiksi hyväksyttäviksi syiksi tuomitun sai-
raus, päihdekuntoutukseen osallistuminen, 
asevelvollisuuden suorittaminen tai muu näi-
hin rinnastettava hyväksyttävä syy. Sairau-
den perusteella voitaisiin määräaikainen kes-
keytys tehdä, jos tuomitun sairaus aiheuttaisi 
melko pitkäaikaisen työkyvyttömyyden. Si-
ten määräaikaista keskeytystä ei tehtäisi nu-
hakuumeen tai muun vastaavan tavanomai-
sen sairauden perusteella. Päihdekuntoutuk-
sella tarkoitettaisiin yhdyskuntapalveluun 
tuomitun henkilön kotikunnan päihdehuolto-
lain (41/1986) 3 §:n perusteella järjestämiä 
päihdehuollon palveluja. Kyse olisi nimen-
omaisesti osallistumisesta laitoksessa tapah-
tuvaan kuntoutukseen. Muuna luetellun kal-
taisena hyväksyttävänä täytäntöönpanon 
määräaikaisen lykkäyksen tai määräaikaisen 
keskeytyksen syynä voisi olla esimerkiksi si-
viilipalveluksen koulutusjakson suorittami-
nen tai työeste, kuten määräaikainen työsken-
tely ulkomailla. 

Yhdyskuntapalvelun määräaikaisen lykkä-
yksen tai määräaikaisen keskeytyksen tar-
peen ja esteen olemassaolon toteaisi Rikos-
seuraamuslaitos, käytännössä soveltuvuus-
selvityksen laatija tai valvoja. Lykkäyksen 
osalta tämä toteaminen tapahtuisi täytän-
töönpanon aloittamisen yhteydessä. Täytän-
töönpanon määräaikaista keskeytystä edellyt-
tävän esteen olemassaolo todettaisiin täytän-
töönpanon kuluessa. Kyse olisi siis Rikosseu-
raamuslaitoksen täytäntöönpanoa toteuttaes-
saan havaitsemasta tilapäisen esteen olemas-
saolosta. Kyse ei olisi tuomitun itsensä ha-
kemasta täytäntöönpanon määräaikaisesta 
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lykkäyksestä tai määräaikaisesta keskeytyk-
sestä. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
yhdyskuntapalvelun määräaikainen lykkäys 
olisi mahdollinen myös tilanteissa, joissa 
käynnissä oleva ehdottoman vankeusrangais-
tuksen tai muun yhdyskuntaseuraamuksen 
suorittaminen käytännössä estäisi uuden yh-
dyskuntapalvelun täytäntöönpanon aloittami-
sen. Esimerkiksi vankeusrangaistuksen lop-
puun suorittaminen voisi lykätä yhdyskunta-
palvelun täytäntöönpanoa mahdollisesti pit-
käänkin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin määrä-
aikaisen lykkäyksen tai määräaikaisen kes-
keytyksen enimmäiskestoksi yhteensä yksi 
vuosi. Tällä aikarajalla pyritään tasapainoi-
sesti ottamaan huomioon sekä tuomitun elä-
mäntilanteen edellyttämät täytäntöönpanon 
lykkäyksen ja keskeytyksen syyt että yhdys-
kuntapalvelun joutuisan täytäntöönpanon ta-
voite. 

Pykälän 4 momentti edellyttäisi Rikosseu-
raamuslaitoksen peruuttavan täytäntöönpa-
non määräaikaisen lykkäyksen tai määräai-
kaisen keskeytyksen, jos lykkäyksen tai kes-
keytyksen antamisen syytä ei enää ole ole-
massa. Esimerkiksi jos tuomittu on keskeyt-
tänyt asevelvollisuutensa suorittamisen, lyk-
käys tai keskeytys olisi peruutettava. Asiain-
tilan muutos olisi todettavissa yhdyskunta-
palvelun täytäntöönpanoa valmisteltaessa tai 
käynnistettäessä tai täytäntöönpanon kulues-
sa. 

6 §. Toimeenpanosuunnitelma. Voimassa 
olevassa laissa yhdyskuntapalvelun täytän-
töönpanon kannalta olennaiset asiat sisältävä 
suunnitelma on nimeltään palvelusuunnitel-
ma. Tältä osin ehdotetaan tehtäväksi termino-
loginen muutos, jolla palvelusuunnitelma-
käsite muutettaisiin toimeenpanosuunnitel-
maksi, koska viimeksi mainittu käsite vastai-
si paremmin sekä pykälän sisältöä että yh-
dyskuntapalvelun käytännön täytäntöönpa-
noa. Käsitteen muutoksella yhdenmukaistet-
taisiin yhdyskuntaseuraamuksia koskevaa 
käsitteistöä, koska nuorisorangaistuksessa 
vastaava suunnitelma on nimeltään toimeen-
panosuunnitelma. Pykälän 1 momentin en-
simmäiseen virkkeeseen ehdotetaan tehtä-
väksi kielellisiä tarkistuksia, joilla täsmenne-
tään palvelupaikan ja palvelutehtävien käsit-

teitä. Lisäksi tehtäisiin yhdyskuntapalvelun 
sisältöä koskeva lisäys, joka vastaisi lain 1 
§:n 2 momenttiin ehdotettua muutosta, jonka 
mukaan yhdyskuntapalvelu voi sisältää ny-
kyistä enemmän muuta toimintaa kuin palka-
tonta työtä. 

Pykälän 2 momenttiin esitetään muutosta, 
jolla täsmennettäisiin niitä edellytyksiä, joi-
den olemassa ollen Rikosseuraamuslaitos voi 
pidentää toimeenpanosuunnitelmassa vahvis-
tettua yhdyskuntapalvelun suoritusaikaa 
enintään kolmella kuukaudella kerrallaan. 
Voimassa olevassa laissa on todettu piden-
tämisen edellytyksenä ainoastaan se, että pi-
dentämiseen on erityisiä syitä. Ehdotetun 
täsmennyksen mukaan pidennys olisi mah-
dollinen, jos siihen on tuomitun sairauteen 
liittyvä tai muu erityinen syy. Muuna erityi-
senä syynä voisi tulla kyseeseen esimerkiksi 
erityiset työhön liittyvät seikat. Yhdyskunta-
palvelun tarkoituksena on olla rangaistus, jo-
ka on suoritettavissa työssä käynnin ohella. 
Toisinaan tuomitulle voi tulla sellaisia työn 
tekemiseen liittyviä muutoksia, jotka eivät 
olleet tiedossa toimeenpanosuunnitelmaa laa-
dittaessa. 

Lisäksi pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
muutosta, jonka mukaan Rikosseuraamuslai-
toksen mahdollisuutta pidentää toimeenpano-
suunnitelmassa vahvistettua yhdyskuntapal-
velun suoritusaikaa jatkettaisiin kolmella 
kuukaudella. Voimassa olevan lain mukaan 
pidennetty suoritusaika ei saa ylittää yhtä 
vuotta kolmea kuukautta. Ehdotuksen mu-
kaan suoritusajan pituus voisi siten olla enin-
tään yksi vuosi kuusi kuukautta. Ehdotuksel-
la vähennettäisiin tarvetta hakea tuomiois-
tuimesta yhdyskuntapalvelun suoritusajalle 
lisäaikaa täytäntöönpanon viivästyessä esi-
merkiksi tuomitun sairauden takia. 

7 §. Tuomitun velvollisuudet. Tuomitun 
velvollisuuksia koskevan pykälän rakennetta 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuomitun 
velvollisuudet koottaisiin luetteloksi. Luette-
lon alkupuoli sisältäisi toimeenpanosuunni-
telman laatimiseen ja noudattamiseen liitty-
vät velvollisuudet ja loppupuoli sisältäisi 
tuomitun päihteettömyyteen liittyvät velvol-
lisuudet. Tuomitun velvollisuuksia koskeva 
pykälä sisältäisi myös sisällöllisiä muutoksia. 

Pykälän 1 ja 2 kohta sisältäisivät voimassa 
olevan pykälän 1 ja 2 momentissa säädellyt 
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tuomitun velvollisuudet nykyistä täsmälli-
semmin ja nyt käsiteltävänä olevan ehdotuk-
sen muutokset huomioon ottaen. Kyse on lä-
hinnä toimeenpanosuunnitelma- ja palvelu-
tehtäväkäsitteiden käytöstä. Pykälän 3 koh-
dassa yhdyskuntapalvelua suorittavan edelly-
tettäisiin käyttäytyvän asiallisesti palvelupai-
kan henkilökuntaa, asiakkaita ja muita henki-
löitä kohtaan. 

Ehdotetun pykälän 4 kohta sisältäisi lain 
tasolla uuden säännöksen tuomitun velvolli-
suudesta ilmoittaa Rikosseuraamus-
laitokselle palveluun saapumisen esteestä ja 
sen syystä sekä vaadittaessa esittää ilmoite-
tun esteen todenperäisyydestä todistus tai 
selvitys toimeenpanosuunnitelmassa määrä-
tyllä tavalla. Nykyisin esteestä ilmoittamises-
ta on säännös yhdyskuntapalveluasetuksen 
(1259/1990) 7 §:ssä. Perustuslain vaatimus-
ten mukaisesti tuomitun velvollisuuksista oli-
si syytä säätää lailla. Ilmoittamisvelvollisuu-
den tärkeyttä on syytä korostaa muun muassa 
siksi, että Rikosseuraamuslaitoksen tulisi 
voida mahdollisimman hyvissä ajoin ilmoit-
taa tuomitun poisjäännistä palvelupaikalle. 
Tavallisimmin esteestä ilmoitettaisiin puhe-
limitse, jolloin Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamies voisi esittää tuomitulle asiaa selven-
täviä kysymyksiä ja antaa tarpeellisia menet-
telyohjeita esteen olemassaolon osoittami-
seksi. Tuomitun ilmoitettua esteeksi sairau-
den, hänen tulisi esittää siitä asianmukainen 
todistus. Käytännössä tämä tarkoittaisi lääkä-
rin tai terveydenhoitajan antamaa todistusta. 

Ehdotetun pykälän 5 kohdan mukaan, jos 
olisi perusteltua syytä epäillä, että tuomitun 
terveydentila ei ole riittävän hyvä yhdyskun-
tapalvelun suorittamiseksi loppuun, tuomitul-
la olisi velvollisuus toimittaa Rikosseu-
raamuslaitokselle lääkärin antama lausunto 
edellytyksistään suorittaa yhdyskuntapalvelu-
rangaistus. Tässä tarkoitettu perusteltu syy 
voisi olla esimerkiksi toistuvat yhdyskunta-
palvelun suorittamisajankohtaan osuvat sai-
rauspoissaolot. 

Ehdotetun 7 §:n 6 kohta koskisi tuomitun 
velvollisuutta olla käyttämättä huumausainei-
ta. Lainkohdassa edellytettäisiin, että tuomit-
tu ei saa yhdyskuntapalvelun täytäntöönpa-
non alettua käyttää huumausainelain 
(373/2008) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja 
huumausaineita. Huumausaineiden käyttö on 

sinänsä lainvastaista ja tuomittu syyllistyy ri-
koslaissa rangaistavaan tekoon huumausai-
netta käyttäessään. Yhdyskuntapalvelun täy-
täntöönpanossa ei tällaisen teon lainvastai-
suutta olisi yksiselitteisesti mahdollista pitää 
tuomitun velvollisuuksien rikkomisena, 
vaikka käyttö voitaisiinkin osoittaa toteen. 
Tästäkin syystä olisi tarpeellista säätää asias-
ta selkeästi laissa. Huumausaineiden käyttö-
kielto koskisi koko yhdyskuntapalvelun täy-
täntöönpanoaikaa, toisin kuin alkoholin käyt-
tökielto, joka koskee palvelupaikalla tai täy-
täntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa tapah-
tuvaa alkoholin käyttöä ja sen vaikutuksen 
alaisena olemista. Ajallisesti laajempi huu-
mausaineiden käyttökielto olisi tarpeellinen 
siitä syystä, että tuomitun huumausaineiden 
vaikutuksen alaisena oloon yhdyskuntapalve-
lun aikana voitaisiin puuttua ilman, että tuo-
mittu voisi vedota positiivisen testituloksen 
johtuvan aikaisemmasta, yhdyskuntapalvelun 
suorittamisen ulkopuolella tapahtuneesta 
huumausaineiden käytöstä. Mainitussa lain-
kohdassa täytäntöönpanon alkamisen ajan-
kohta määriteltäisiin siten, että kyse olisi 
ajankohdasta, jolloin tuomittu on saanut tie-
doksi vahvistetun toimeenpanosuunnitelman. 

Pykälän 7 kohdan nojalla tuomittu ei saisi 
olla palvelupaikalla tai yhdyskuntapalvelun 
täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa al-
koholin tai muun päihdyttävän aineen vaiku-
tuksen alainen. Vastaavansisältöinen säännös 
on voimassa olevan lain 7 §:n 3 momentissa. 
Käytännössä tässä tarkoitetun päihteiden 
käyttöä koskevan kiellon rikkomisessa on 
kysymys useimmiten alkoholin käytöstä. 

Tuomitun velvollisuuksia koskevan pykä-
län loppuun ehdotetaan säännöstä, jonka no-
jalla päihtyneeksi epäilty tuomittu voitaisiin 
velvoittaa suorittamaan puhalluskoe tai an-
tamaan virtsa- taikka sylkinäyte. Voimassa 
olevassa laissa ei ole tuomitun velvollisuuk-
sia koskevassa pykälässä säädetty päihteet-
tömyyden valvontaa koskevia velvollisuuk-
sia. Sen sijaan voimassa olevassa laissa on 
päihteiden käytön valvontaa koskeva 7 a §, 
jonka mukaan Kriminaalihuoltolaitoksen vir-
kamies voi velvoittaa tuomitun suorittamaan 
puhalluskokeen, jos päihtymystilan epäillään 
johtuvan alkoholista. Sen sijaan huumausai-
neen vaikutuksen alaisuudesta epäiltyä tuo-
mittua ei voida velvoittaa huumetestiin, kos-
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ka tarvittavaa säännöstä ei ole. Päihty-
mysepäilyä voidaan todentaa vain havain-
noimalla tuomitun käyttäytymistä ja olemus-
ta sekä kirjaamalla havainnot asianmukaises-
ti. Rikosseuraamuslaitoksessa huumausaine-
testauksen käyttömahdollisuuden puuttumi-
nen koetaan epäkohtana verrattuna siihen, et-
tä tuomitun alkoholin käyttö voidaan toden-
taa puhalluskokeella. Täytäntöönpanon us-
kottavuuden kannalta huumausaineen käytön 
testauksella olisi merkitystä sekä palvelupai-
kalle että tuomitulle. Tuomitun kannalta 
mahdollisuus huumausaineen käytön testauk-
seen tukisi tuomitun huumausaineen käyt-
töön puuttumista sekä hänen motivoimistaan 
ja ohjaamistaan asianmukaiseen hoitoon. 

7 a §. Päihteettömyyden valvonta. Pykälän 
otsikko muutettaisiin nykyaikaisempaan 
muotoon eli päihteiden käytön valvonnasta 
päihteettömyyden valvontaan. Tätä käsitettä 
on käytetty muun muassa vankeuslain 
(767/2005) 16 luvun 7 §:ssä. Pykälässä ny-
kyisin olevat säännökset päihtymystilaa kos-
kevien ulkoisten merkkien havainnoinnista ja 
havaintojen kirjaamisesta säilytettäisiin sel-
laisinaan. Voimassa olevassa laissa on sään-
nös puhalluskokeen antamisvelvollisuudesta. 
Sen lisäksi pykälään ehdotetaan säännöstä 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen mah-
dollisuudesta velvoittaa tuomittu antamaan 
virtsa-, sylki- ja verinäyte. Näin ollen pykä-
län toinen virke sisältäisi mahdollisuuden 
päihtymystilaepäilyissä velvoittaa tuomittu 
suorittamaan puhalluskokeen tai antamaan 
virtsa- taikka sylkinäytteen. Puhalluskokees-
sa olisi kyse alkometrillä suoritettavasta ko-
keesta, jonka ottaisi Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamies. Virtsa- ja sylkinäytteessä olisi 
kyse niin kutsutuista pikatesteistä. Käytän-
nössä sylkitesti olisi ensisijainen. Sen ottaisi 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamies. Positii-
vinen pikatestitulos olisi varmistettava labo-
ratoriossa, joka täyttää huumausainetestien 
tekemisestä annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (218/2005) 3 §:ssä tarkoitetut laatuvaa-
timukset. Virtsanäytteen ottaminen ja tutki-
minen voitaisiin järjestää julkisissa ja yksi-
tyisissä laboratorioissa. Näytteenottopaikka-
na tulisivat kyseeseen päihdehuoltolain to-
teuttamisesta vastaavat toimintayksiköt, ku-
ten terveyskeskukset ja päihdepoliklinikat. 
Myös vankila voisi tulla kyseeseen näyt-

teenantopaikkana. Myös negatiivinen pika-
testitulos varmistettaisiin laboratoriossa, jos 
on perusteltua syytä epäillä päihtymystilaa. 
Testi voisi myös osoittaa tuomitun käyttä-
neen hänelle määrättyä lääkevalmistetta. Eri-
tyinen ongelma on se, ettei huumausainetes-
tien perusteella välttämättä kyetä arvioimaan 
huumausaineen käyttöajankohtaa. Testissä 
saattaa siten näkyä ennen yhdyskuntapalve-
lun täytäntöönpanoa käytetty huumausaine. 

Jos päihtymystila olisi ulkoisista merkeistä 
päätellen ilmeinen, koetta tai näytettä ei edel-
lytettäisi, ellei tuomittu sitä vaadi. Tuomitul-
ta, joka ilman pätevää syytä kieltäytyy puhal-
luskokeen suorittamisesta tai virtsa- taikka 
sylkinäytteen antamisesta, voitaisiin määrätä 
otettavaksi verinäyte. Kieltäytyminen ko-
keesta voisi yhdessä muiden päihtymystila-
havaintojen kanssa vaikuttaa päihtymystilaa 
koskevaan kokonaisarviointiin. 

Päihtymystila tai sellaisen epäily on palve-
lupaikan kannalta hankala asia. Tästä syystä 
momentin lopussa olisi säännös, jonka nojal-
la Rikosseuraamuslaitoksen virkamies voi ti-
lapäisesti keskeyttää yhdyskuntapalvelun 
täytäntöönpanon tässä momentissa tarkoite-
tun virtsa-, sylki- tai verinäytteen tulkinnan 
tai varmistuksen ajaksi. Tilapäinen keskeytys 
olisi Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen 
harkinnassa, koska nyt puheena olevat käy-
tännön tilanteet voivat poiketa toisistaan sii-
nä määrin, ettei esimerkiksi velvoitetta kes-
keyttää täytäntöönpano ole syytä säätää. Ri-
kosseuraamuslaitoksen virkamies tuntenee 
tuomitun ja palvelupaikan tilanteen ja voi sen 
nojalla päätyä kussakin yksittäistapauksessa 
tarkoituksenmukaisimpaan ratkaisuun. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännök-
set niistä toimenpiteistä, joihin 1 momentissa 
tarkoitettu päihdevalvonta antaisi aihetta. Jos 
sylki- tai virtsanäyte osoittautuisi positiivi-
seksi, sen tulos olisi varmistettava. Varmistus 
tulisi tehdä laboratoriossa, joka täyttää huu-
mausainetestien tekemisestä säädetyt laatu-
vaatimukset. Tällaisten testien laatuvaati-
muksista säädetään nykyisin huumausaine-
testien tekemisestä annetun valtioneuvoston 
asetuksen 3 §:ssä. 

Jos tuomitun todetaan puhallusnäytteen pe-
rusteella olevan alkoholin vaikutuksen alai-
nen, Rikosseuraamuslaitoksen olisi ryhdyttä-
vä 7 b §:n tai 8 §:n 1 momentin mukaisiin 
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toimenpiteisiin. Lain 7 b §:ssä säädetään vel-
vollisuuksien rikkomisesta ja suullisen tai 
kirjallisen huomautuksen antamisesta. Lain 8 
§:n 1 momentissa säädetään törkeästä velvol-
lisuuksien rikkomisesta. 

Todettu päihteiden käyttö olisi yhdyskun-
tapalvelusta annetun lain 7 b §:ssä tarkoitet-
tua velvollisuuksien tai 8 §:ssä tarkoitettua 
törkeää velvollisuuksien rikkomista. Tämän 
lisäksi päihtymystilan ja päihteiden käytön 
toteaminen ja siihen reagoiminen olisi eräs 
tuomitun elämäntilanteeseen puuttumisen 
keino myös myönteisessä mielessä. Päihty-
mystilahavainnon jälkeen tuomittua voitai-
siin kannustaa päihdehuollon palveluiden 
käyttäjäksi. 

Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 
täytäntöönpanossa annetun lain (422/2002) 
20 §:n 1 momentin mukaan yhdyskuntaseu-
raamuksen täytäntöönpanotehtävissä toimi-
valla Kriminaalihuoltolaitoksen virkamiehel-
lä on salassapitosäännösten estämättä oikeus 
saada valtion ja kunnan viranomaisilta tehtä-
vänsä hoitamista varten tarpeelliset tiedot 
muun muassa henkilön päihteiden käytöstä. 

7 b §. Velvollisuuksien rikkominen. Voi-
massa olevan lain 7 b §:n mukaan Kriminaa-
lihuoltolaitoksen on annettava suullinen tai 
kirjallinen huomautus tuomitulle, joka ei 
noudata palvelusuunnitelmaa, palvelun aika-
taulua tai 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
päihteettömyyskieltoa palvelupaikalla ja täy-
täntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa. Py-
kälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
siihen otettaisiin velvollisuuksien luettelemi-
sen sijaan viittaus 7 §:ään, jossa olisi kootusti 
säädetty tuomitun velvollisuudet. 

8 §. Törkeä velvollisuuksien rikkominen. 
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että siihen otettaisiin tuomitun 
eräiden velvollisuuksien luettelemisen sijaan 
viittaus muutettavaksi ehdotettuun 7 §:ään, 
jossa säädettäisiin kootusti tuomitun velvolli-
suudet. Lisäksi pykälässä säädettäisiin ny-
kyistä täsmällisemmin siitä, mitä tarkoitettai-
siin törkeällä 7 §:n mukaisten velvollisuuksi-
en rikkomisella. Näitä seikkoja ja tilanteita 
olisivat velvollisuuksien rikkominen suulli-
sesta tai kirjallisesta huomautuksesta piittaa-
matta, päihtymystila palvelupaikalla tai pal-
velun täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuk-

sissa taikka muut törkeät velvollisuuksien 
rikkomiset. 

Momentissa oleva virallinen syyttäjä–
käsite korvattaisiin nykyisin käytössä oleval-
la syyttäjä-käsitteellä. 

8 a §. Velvollisuuksien rikkomisen selvit-
täminen. Voimassaolevan 8 a §:n mukaan 
Kriminaalihuoltolaitoksen on tehtävä asiasta 
selvitys, jos tuomitun epäillään rikkoneen tai 
törkeästi rikkoneen velvollisuuksiaan. Selvi-
tystä tehtäessä on kuultava tuomittua ja tar-
vittaessa palvelupaikan edustajaa. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että kyse oli-
si velvollisuuksien rikkomisen selvittämises-
tä sinänsä, ilman jaottelua rikkomisen ja tör-
keän rikkomisen tilanteisiin. Tuomitun kuu-
lemisen osalta pykälää ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että tuomitun kuulemisvelvoit-
teesta luovuttaisiin. Sen sijasta tuomitulle va-
rattaisiin tilaisuus tulla kuulluksi. Tuomitun 
ehdoton kuulemisvelvoite on osoittautunut 
hankalaksi tilanteessa, jossa tuomittu jättää 
toistuvasti saapumatta hänelle ilmoitettuun 
kuulemistilaisuuteen eikä Rikosseuraamus-
laitoksella ole keinoa tavoittaa tuomittua. 
Eräät syyttäjät ovat katsoneet, etteivät he voi 
viedä velvollisuuksien rikkomisasiaa tuomio-
istuimeen, ennen kuin Rikosseuraamuslaitos 
on kuullut tuomittua. Näin asian käsittely on 
viivästynyt. Palvelupaikan edustajan kuule-
misessa säilytettäisiin nykyinen tilanne eli 
häntä kuultaisiin tarvittaessa. 

9 §. Este palvelun suorittamiselle. Pykäläs-
sä olevaan 5 §:n viittaukseen ehdotetaan li-
sättäväksi 2 momentti, joka on ehdotettu 
otettavaksi lakiin. Ehdotettu 5 §:n uusi 2 
momentti koskee täytäntöönpanon lykkäystä 
tai keskeytystä määräajaksi. Momentissa 
oleva virallinen syyttäjä –käsite korvattaisiin 
nykyisin käytössä olevalla syyttäjä-
käsitteellä.  Lisäksi pykälään tehtäisiin orga-
nisaatiouudistuksen edellyttämä viranomai-
sen nimen muutos eli Kriminaalihuoltolaitos 
korvattaisiin Rikosseuraamuslaitoksella. 

11 §. Uusi vankeusrangaistus. Pykälään 
tehtäisiin organisaatiouudistuksen edellyttä-
mä viranomaisen nimen muutos eli kriminaa-
lihuoltolaitos korvattaisiin Rikosseuraamus-
laitoksella. 

12 §. Täytäntöön pannun rangaistuksen 
vähentäminen. Pykälän 1 momentin alkuun 
tehtäisiin täsmennys siltä osin kuin on kyse 
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muutoksenhaun johdosta vankeudeksi muu-
tetun, jo täytäntöön pannun yhdyskuntapal-
velurangaistuksen huomioon ottamisesta. 
Kyse voisi olla myös edelleen täytäntöönpan-
tavasta yhdyskuntapalvelurangaistuksesta. 
Lisäksi pykälään tehtäisiin organisaatiouu-
distuksen edellyttämä viranomaisen nimen 
muutos eli kriminaalihuoltolaitos korvattai-
siin Rikosseuraamuslaitoksella. 

12 a §. Korvaus yhdyskuntapalveluun tuo-
mitun aiheuttamasta vahingosta. Rikosva-
hinkolain (1204/2005) 1 §:n mukaan rikok-
sella luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesäl-
le aiheutettu vahinko korvataan valtion va-
roista siten kuin laissa säädetään. Yhdyskun-
tapalvelun suorittajan aiheuttaman vahingon 
korvaamisesta on säädetty rikosvahinkolain 
14 §:ssä. Sen mukaan korvataan esinevahin-
ko, jonka yhdyskuntapalveluun tuomittu on 
aiheuttanut palvelupaikan järjestäjälle taikka 
sivulliselle suorittaessaan yhdyskuntapalve-
luun kuuluvaa työtä tai tehtävää. Rikosva-
hinkolain mukaan esinevahingon korvaami-
sen edellytyksenä on siis se, että vahinko on 
aiheutettu teolla, joka tekohetkellä on laissa 
säädetty rangaistavaksi. Yhdyskuntapalve-
luun kuuluvaa työtä tehdessään tuomitut ai-
heuttavat aika ajoin esinevahinkoja, joihin ei 
sisälly tahallisuutta eivätkä teot ole rangais-
tavia. Tavallisimpia vahinkoja ovat esimer-
kiksi ikkunan rikkoutuminen pesun yhtey-
dessä, kiven sinkoutuminen ruohonleikkuris-
ta palvelupaikan henkilöstön autoon tai pien-
koneen käyttövirheestä aiheutunut vahinko. 
Vahinkoja on sattunut palvelupaikoilla melko 
harvoin ja yksittäiset vahingot ovat olleet ra-
ha-arvoltaan pienehköjä. Edellä tarkoitetulla 
tavalla voi syntyä myös henkilövahinko. 
Myös sellaisen korvaamista voitaneen pitää 
kohtuullisena. 

Tuomitun aiheuttamia vahinkojen kustan-
nuksia ei ole kohtuullista eikä järkevää sälyt-
tää palvelupaikan järjestäjinä vapaaehtoisesti 
toimiville yhteisöille, joista monet ovat vä-
häisillä varoilla toimivia yhdistyksiä. Esine- 
ja henkilövahinkojen korvausvastuun osoit-
taminen selkeästi valtiolle turvaisi osaltaan 
palvelupaikkojen järjestäjien halukkuutta 
ryhtyä palvelupaikan järjestäjäksi ja jatkaa 
yhteistyötä myös tuomitun aiheuttaman va-
hingon jälkeen. Asiasta ei ole säännöstä va-
hingonkorvauslaissa. Näin ollen yhdyskunta-

palvelusta annettuun lakiin lisättäisiin sään-
nös valtion velvollisuudesta korvata yhdys-
kuntapalvelua suorittavan henkilön palvelu-
paikan järjestäjälle tai sen henkilökuntaan 
kuuluvalle taikka sivulliselle tuottamukselli-
sesti yhdyskuntapalvelua suorittaessaan ai-
heuttama esine- tai henkilövahinko. Teon 
tuottamuksellisuutta arvioitaessa sovellettai-
siin tavanomaisia vahingonkorvausoikeudel-
lisia periaatteita. 

Ehdotetun pykälän 2 momentti edellyttäisi, 
että Rikosseuraamuslaitos tekisi vahinkota-
pahtumaa koskevan selvityksen. Tekemänsä 
selvityksen nojalla Rikosseuraamuslaitos 
voisi maksaa korvausta esine- tai henkilöva-
hingosta enintään 5 000 euroa. Käytännössä 
tapahtuneiden vahinkotilanteiden nojalla on 
pääteltävissä, että mainittu korvauksen 
enimmäismäärä riittää kattamaan syntyneet 
vahingot. Jos vahinko olisi tätä suurempi, 
asian ratkaisisi Valtiokonttori. 

Pykälän 3 momentissa olisi viittaus rikos-
vahinkolakiin siltä osin kuin kyse on rikok-
sella aiheutetusta vahingosta. 

12 b §. Päätösvalta. Pykälässä säädettäisiin 
päätösvallasta. 

Yhdyskuntaseuraamustoimiston johtajan 
päätösvallassa olisivat sellaiset päätökset, 
joilla on suurin vaikutus tuomittuun yhdys-
kuntapalvelun täytäntöönpanossa. Johtaja 
päättäisi ilmoituksen tekemisestä syyttäjälle 
törkeissä velvollisuuksien rikkomistapauksis-
sa sekä sellaiseen tilanteeseen liittyvästä yh-
dyskuntapalvelun aloittamisen kieltämisestä 
tai suorittamisen keskeyttämisestä. Johtaja 
voisi tilanteen arvioituaan päättää myös, ettei 
kyse ole törkeästä velvollisuuksien rikkomi-
sesta, jolloin hän päättäisi, että yhdyskunta-
palvelun suorittaminen jatkuu. Päätösvallan 
säilyttäminen johtajalla olisi tärkeää tuomit-
tujen oikeusturvan ja päätösten yhdenmukai-
suuden varmistamiseksi. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi sellaisista päätöksistä, joissa johtajan 
päätösvalta voitaisiin työjärjestyksessä siirtää 
apulaisjohtajalle. Koska kaikissa yhdyskun-
taseuraamustoimistoissa ei ole apulaisjohta-
jaa, päätösvaltaa voitaisiin siirtää myös ri-
kosseuraamusesimiehelle. Pykälän sanamuo-
to mahdollistaisi päätösvallan siirtämisen 
myös toisen yhdyskuntaseuraamustoimiston 
tai vankilan apulaisjohtajalle tai rikosseu-
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raamusesimiehelle. Nämä päätökset koskisi-
vat 5 a §:ssä tarkoitettua täytäntöönpanon 
lykkäystä tai keskeytystä määräajaksi, 6 §:n 
2 momentissa tarkoitettua toimeenpanosuun-
nitelmassa vahvistetun suoritusajan pidentä-
mistä, 7 a §:ssä tarkoitettua verinäytteen ot-
tamista, 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun es-
teen ilmoittamista sekä 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua palvelun aloittamisen tai jatkami-
sen kieltämistä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valvo-
jan tai muun työjärjestyksessä tehtävään 
määrätyn virkamiehen päätösvallasta. Valvo-
ja tai muu työjärjestyksessä tehtävään mää-
rätty Rikosseuraamuslaitoksen virkamies 
päättäisi muusta 7 a §:ssä tarkoitetusta päih-
teettömyyden valvonnasta kuin verinäytteen 
ottamisesta ja 7 b §:ssä tarkoitetusta suullisen 
tai kirjallisen huomautuksen antamisesta. 

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Voimassa olevan lain 13 §:ssä säädetään 
tarkemmista säännöksistä. Pykälän 1 mo-
mentissa säädetään, että valtioneuvoston ase-
tuksella annetaan tarkemmat säännökset yh-
dyskuntapalvelupaikan järjestäjästä, menette-
lystä soveltuvuusselvityksen laatimisessa, 
yhdyskuntapalvelun suorittamisen valvon-
nasta sekä yhdyskuntapalvelun täytäntöön-
panoon liittyvistä toimenpiteistä ja asiakir-
joista sekä täytäntöönpanon valvonnasta. 
Voimassa olevan asetuksen valtuussäännök-
sen tulkitaan riittävän myös ehdotettujen 
muutosten edellyttäessä tarkempia, valtio-
neuvoston asetuksen tasoisia säännöksiä. 
Tämä lienee tilanne myös päihteettömyyden 
valvonnan uusien toimenpiteiden osalta, on-
han asiassa kyse yhdyskuntapalvelun suorit-
tamisen valvonnasta ja ehdotettu asiaa kos-
keva laintasoinen säännös on yksityiskohtai-
nen. 

Ehdotetun lain muuttamisen yhteydessä 
uusittaisiin yhdyskuntapalvelusta annettu 
asetus (1259/1990). Lainmuutoksen edellyt-

tämien, valtioneuvoston asetuksella annetta-
vien tarkempien määräysten ohella tässä yh-
teydessä asetukseen otettaisiin säännökset 
siitä, että palvelupaikan järjestäjänä voisi 
toimia myös sosiaalisista yrityksistä annetun 
lain (1351/2003) mukainen sosiaalinen yritys 
ja että Rikosseuraamuslaitos voisi itsenäisesti 
valvoa palkattoman työn suorittamista. Li-
säksi yhdyskuntapalvelusta annettuun ase-
tukseen ja yhdyskuntapalvelun täytäntöön-
panosta annettuun asetukseen (1260/1990) 
tehtäisiin lain muuttamisen edellyttämät tek-
nisluonteiset tarkistukset. Näitä olisivat esi-
merkiksi käsitteiden muuttamisesta johtuvat 
muutostarpeet. 

 
3  Voimaantulo 

Lain voimaantuloajankohtaa määritettäessä 
tulee ottaa huomioon lain edellyttämä henki-
löstön koulutustarve. Tämän otaksutaan vaa-
tivan muutaman kuukauden. Tämän perus-
teella ehdotetaan, että laki tulisi voimaan 1 
päivänä lokakuuta 2010. 

Lakia sovellettaisiin lain voimaantulon jäl-
keen täytäntöönpantaviksi tuleviin yhdyskun-
tapalvelurangaistuksiin. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
Tällaisia toimenpiteitä voisivat olla esimer-
kiksi yhdyskuntapalvelun muun osan kuin 
palkattoman työn lisäämisen edellyttämät 
toimintavaihtoehtojen laajentamisen suunnit-
telu- ja valmistelutoimet, lomakkeiston ja tie-
tojärjestelmien muutosten edellyttämät toi-
met, päihteettömyyden valvontaan liittyvien 
välineiden ja menetelmien hankinta sekä yh-
teistyön käynnistäminen testejä tutkivien ja 
tulkitsevien laboratorioiden kanssa. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 

Laki 

 
yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta 

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhdyskuntapalvelusta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1055/1996) 1 §:n 

2 momentti, 2, 4, 6, 7, 7 a ja 7 b §, 8 §:n 1 momentti, 8 a §, 9 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 mo-
mentti sekä 12 §:n 1 ja 3 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 2 momentti, 7, 7 a ja 7 b §, 8 §:n 1 momentti ja 8 a § laissa 
66/2003, 2 ja 6 §, 9 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti sekä 12 §:n 1 ja 3 momentti laissa 
138/2001 ja 4 § laissa 538/2003, sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a § ja lakiin siitä mainitulla lailla 538/2003 kumotun 3 §:n tilalle uusi 3 
§, 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi sekä lakiin uusi 
5 a ja 12 a § seuraavasti: 

 
 
 

1 § 

Yhdyskuntapalvelu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Enintään 30 tuntia yhdyskuntapalveluran-

gaistuksesta voidaan kuitenkin suorittaa osal-
listumalla Rikosseuraamuslaitoksen järjestä-
mään tai hyväksymään toimintaan, jonka tar-
koituksena on vähentää tuomitun uusintari-
kollisuuden riskiä tai päihdeongelmia sekä li-
sätä tuomitun edellytyksiä suorittaa yhdys-
kuntapalvelurangaistus. Työn osuuden on 
kuitenkin oltava vähintään puolet tuomitusta 
tuntimäärästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano 

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta 
huolehtii Rikosseuraamuslaitos. 
 
  

 
 
 

2 a § 

Valvoja ja apuvalvoja 

Yksittäisen yhdyskuntapalvelurangaistuk-
sen täytäntöönpanosta vastaa tehtävään mää-
rätty Rikosseuraamuslaitoksen virkamies 
(valvoja). 

Valvojan avuksi voidaan määrätä tehtävään 
suostunut henkilö (apuvalvoja), jolla on teh-
tävän hoitamiseen soveltuva rikosseuraamus-
, sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus 
sekä tarvittava työkokemus. Apuvalvojan 
tehtävään voidaan määrätä muukin siihen so-
piva henkilö, jos se on tarpeellista yhdyskun-
tapalvelun valvonnan turvaamiseksi tai 
muusta siihen rinnastettavasta syystä. 

Rikosseuraamuslaitos tekee apuvalvojan 
kanssa sopimuksen tehtävän hoitamisesta se-
kä päättää hänelle valtion varoista maksetta-
vasta palkkiosta ja kulukorvauksista. Rikos-
seuraamuslaitoksen ja apuvalvojan välille ei 
synny virkasuhdetta eikä työsopimussuhdet-
ta. 
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Apuvalvojaan sovelletaan kielilakia 
(423/2003) ja rikosoikeudellista virkavastuu-
ta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvaus-
vastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974).  
 

3 § 

Valvojan ja apuvalvojan tehtävät 

Valvojan tehtävänä on: 
1) laatia ja antaa tuomitulle tiedoksi yhdys-

kuntapalvelun toimeenpanosuunnitelma ja 
aikataulu; 

2) valvoa yhdyskuntapalvelun suorittamista 
pitämällä yhteyttä tuomittuun ja palvelupai-
kan järjestäjään sekä käymällä palvelupaikal-
la; 

3) ilmoittaa tuomitulle säädettyjen velvolli-
suuksien sekä toimeenpanosuunnitelman ja 
siihen perustuvien määräysten rikkomisesta 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle, jolla 
on toimivalta päättää, mihin toimenpiteisiin 
velvollisuuksien tai määräysten rikkomisen 
johdosta ryhdytään, sekä laatia selvitys asias-
ta; ja 

4) huolehtia muista yhdyskuntapalvelun 
täytäntöönpanon vaatimista toimenpiteistä. 

Apuvalvojan tehtävänä on toimia valvojan 
apuna 1 momentissa säädetyissä tehtävissä. 
Apuvalvojan tulee noudattaa Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamiehen hänelle täytän-
töönpanoa varten antamia määräyksiä sekä 
ilmoittaa tälle tuomitun velvollisuuksien sekä 
toimeenpanosuunnitelman ja siihen perustu-
vien määräysten rikkomisesta. 

Valvojan ja apuvalvojan tulee kohdella 
tuomittua asianmukaisesti sekä toimia niin, 
ettei tuomitulle aiheudu tarpeettomasti hait-
taa. Valvojan ja apuvalvojan tulee tukea ja 
ohjata tuomittua hänen sosiaalisessa selviy-
tymisessään. 
 

4 § 

Soveltuvuusselvitys 

Yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen arvi-
oimista varten Rikosseuraamuslaitos laatii 
soveltuvuusselvityksen. Soveltuvuusselvityk-
sestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 

5 § 

Täytäntöönpanon ajankohta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vuoden enimmäisaikaan ei myöskään las-

keta aikaa, jonka täytäntöönpanon aloittami-
nen on ollut lykättynä tai täytäntöönpano 
keskeytettynä 5 a §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a § 

Täytäntöönpanon lykkäys tai keskeytys 

Rikosseuraamuslaitos voi lykätä tai kes-
keyttää yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon 
määräajaksi, jos yhdyskuntapalvelun suorit-
tamiselle on tuomitun sairaudesta, päihde-
kuntoutukseen osallistumisesta, asevelvolli-
suuden suorittamisesta tai muusta näihin rin-
nastettavasta hyväksyttävästä syystä johtuva 
tilapäinen este. Rikosseuraamuslaitos toteaa 
täytäntöönpanon lykkäystä edellyttävän es-
teen olemassaolon täytäntöönpanon aloitta-
misen yhteydessä ja täytäntöönpanon keskey-
tystä edellyttävän esteen olemassaolon täy-
täntöönpanon kuluessa. 

Täytäntöönpano voidaan lykätä myös sil-
loin, kun aloittamiselle on ehdottoman van-
keusrangaistuksen tai muun yhdyskuntaseu-
raamuksen suorittamisesta johtuva este. 

Lykkäyksen tai keskeytyksen pituus saa ol-
la yhteensä enintään yksi vuosi. 

Rikosseuraamuslaitoksen on peruutettava 
täytäntöönpanon lykkäys tai keskeytys, jos 
ilmenee, että lykkäyksen tai keskeytyksen 
edellytykset eivät enää ole olemassa. 
 

6 § 

Toimeenpanosuunnitelma 

Yhdyskuntapalvelun suorittamista varten 
Rikosseuraamuslaitos vahvistaa toimeenpa-
nosuunnitelman, joka sisältää tiedot yhdys-
kuntapalvelun suorituspaikasta (palvelupaik-
ka), työtehtävistä ja muusta toiminnasta (pal-
velutehtävät) sekä suoritusajan päättymispäi-
västä. Toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan 
myös palvelutehtävien ja palvelupaikan olo-
jen edellyttämät yhdyskuntapalvelun suorit-
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tamista koskevat tarpeelliset ehdot. Rikos-
seuraamuslaitos laatii erikseen palvelun tar-
kan aikataulun. 

Rikosseuraamuslaitos voi pidentää toi-
meenpanosuunnitelmassa vahvistettua suori-
tusaikaa enintään kolmella kuukaudella ker-
rallaan, jos siihen on tuomitun sairauteen liit-
tyvä tai muu erityinen syy. Suoritusaika ei 
näin pidennettynäkään saa ylittää yhtä vuotta 
kuutta kuukautta. 
 

7 § 

Tuomitun velvollisuudet 

Yhdyskuntapalveluun tuomitun tulee: 
1) osallistua toimeenpanosuunnitelman laa-

timiseen; 
2) noudattaa vahvistettua toimeenpano-

suunnitelmaa ja palvelun aikataulua sekä 
suorittaa hänelle annetut palvelutehtävät sekä 
osallistua palvelun täytäntöönpanon vaati-
miin tilaisuuksiin; 

3) käyttäytyä asiallisesti palvelupaikan 
henkilökuntaa, asiakkaita ja muita henkilöitä 
kohtaan; 

4) ilmoittaa Rikosseuraamuslaitokselle 
palveluun saapumisen esteestä ja sen syystä 
sekä vaadittaessa esittää esteen olemassa-
olosta asianmukainen todistus tai selvitys 
toimeenpanosuunnitelmassa määrätyllä taval-
la; 

5) toimittaa Rikosseuraamuslaitokselle ter-
veydentilastaan lääkärin antama lausunto, jos 
on perusteltua syytä epäillä terveydentilaa 
riittämättömäksi yhdyskuntapalvelusta suo-
riutumiseen; 

6) pidättäytyä käyttämästä huumausaine-
lain (373/2008) 3 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja huumausaineita yhdyskuntapalvelun täy-
täntöönpanon alettua; täytäntöönpanon alka-
misella tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin tuo-
mittu on saanut tiedoksi vahvistetun toi-
meenpanosuunnitelman; 

7) pidättäytyä olemasta palvelupaikalla tai 
yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon vaati-
missa tilaisuuksissa alkoholin tai muun päih-
dyttävän aineen vaikutuksen alainen; sekä 

8) suorittaa puhalluskoe tai antaa virtsa- 
taikka sylkinäyte, jos on syytä epäillä tuomi-
tun olevan päihtynyt. 
 

7 a § 

Päihteettömyyden valvonta 

Jos tuomittu on palvelupaikalla tai palvelun 
täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa ul-
koisista merkeistä päätellen todennäköisesti 
alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vai-
kutuksen alainen, Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamiehen on kirjattava päihtymystilaa 
koskevat havainnot. Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamies voi tällöin velvoittaa tuomitun 
suorittamaan puhalluskokeen tai antamaan 
virtsa- taikka sylkinäytteen. Jos päihtymysti-
la on ulkoisista merkeistä päätellen ilmeinen, 
koetta tai näytettä ei edellytetä, ellei tuomittu 
sitä vaadi. Tuomitulta, joka ilman pätevää 
syytä kieltäytyy puhalluskokeen suorittami-
sesta tai virtsa- taikka sylkinäytteen antami-
sesta, voidaan määrätä otettavaksi verinäyte. 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamies voi tila-
päisesti keskeyttää yhdyskuntapalvelun täy-
täntöönpanon virtsa-, sylki- tai verinäytteen 
tulkinnan tai varmistuksen ajaksi. 

Jos tuomitun todetaan puhalluskokeen pe-
rusteella olevan alkoholin vaikutuksen alai-
nen, Rikosseuraamuslaitoksen on ryhdyttävä 
7 b §:ssä tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitettui-
hin toimenpiteisiin. Jos tuomitun virtsa- tai 
sylkinäytteen perusteella todetaan käyttäneen 
päihdyttävää ainetta, positiivinen pikatestitu-
los on varmistettava laboratoriossa, joka täyt-
tää huumausainetestien tekemisestä säädetyt 
laatuvaatimukset. Samoin on meneteltävä, 
vaikka pikatestitulos on negatiivinen, jos on 
perusteltua syytä epäillä päihtymystilaa. Jos 
varmistettu tulos osoittaa tuomitun käyttä-
neen 7 §:ssä tarkoitettua huumausainetta 
taikka lääkettä muutoin kuin mihin hänellä 
on oikeus, Rikosseuraamuslaitoksen on ryh-
dyttävä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin. 
 

7 b § 

Velvollisuuksien rikkominen 

 
Rikosseuraamuslaitoksen on annettava 

suullinen tai kirjallinen huomautus tuomitul-
le, joka ei noudata 7 §:ssä säädettyä velvolli-
suutta. 
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8 § 

Törkeä velvollisuuksien rikkominen 

Jos tuomittu ei aloita yhdyskuntapalvelun 
suorittamista, jättää sen suorittamisen kes-
ken, suullisesta tai kirjallisesta huomautuk-
sesta piittaamatta ei noudata velvollisuuttaan, 
on päihtynyt palvelupaikalla tai palvelun täy-
täntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa taikka 
muulla tavoin törkeästi rikkoo 7 §:ssä säädet-
tyä velvollisuutta, Rikosseuraamuslaitoksen 
on viipymättä ilmoitettava asiasta syyttäjälle. 
Samalla Rikosseuraamuslaitoksen on kiellet-
tävä yhdyskuntapalvelun aloittaminen tai 
määrättävä palvelun suorittaminen keskeytet-
täväksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 a § 

Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen 

Jos tuomitun epäillään rikkoneen 7 §:ssä 
säädettyjä velvollisuuksiaan, Rikosseu-
raamuslaitoksen on tehtävä asiasta selvitys. 
Selvitystä tehtäessä on tuomitulle varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi ja tarvittaessa kuul-
tava palvelupaikan edustajaa. 
 
 

9 § 

Este palvelun suorittamiselle 

Jos yhdyskuntapalvelun suorittaminen ei 
ole muusta kuin 8 §:ssä tarkoitetusta syystä 
mahdollista 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaisen 
enimmäisajan kuluessa, Rikosseuraamuslai-
toksen on ilmoitettava asiasta syyttäjälle. 
Syyttäjä saattaa asian 8 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

11 § 

Uusi vankeusrangaistus 

Jos syyttäjä päättää syyttää yhdyskuntapal-
velua suorittavaa rikoksesta, josta voi syyttä-

jän arvion mukaan olla seuraamuksena van-
keutta, syyttäjä voi palvelun täytäntöönpanon 
kieltämiseksi ilmoittaa asiasta Rikosseu-
raamuslaitokselle. Rikosseuraamuslaitoksen 
on ilmoituksen saatuaan kiellettävä palvelun 
aloittaminen tai jatkaminen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 § 

Täytäntöön pannun rangaistuksen vähentä-
minen 

Jos lainvoimaa vailla täytäntöön pantavana 
oleva tai ollut yhdyskuntapalvelutuomio 
muuttuu muutoksenhaun johdosta vankeu-
deksi, Rikosseuraamuslaitoksen on vähennet-
tävä täytäntöön pantavasta vankeusrangais-
tuksesta määrä, joka vastaa siitä yhdyskunta-
palveluna täytäntöön pantua osaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rikosseuraamuslaitoksen on vähennettävä 
yhteisestä yhdyskuntapalvelurangaistuksesta 
yhdyskuntapalveluna aikaisemmin suoritettu 
osa sekä määrä, joka vastaa siitä vankeutena 
suoritettua osaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

12 a § 

Korvaus yhdyskuntapalveluun tuomitun ai-
heuttamasta vahingosta 

Palvelupaikan järjestäjälle tai sen henkilö-
kuntaan kuuluvalle taikka sivulliselle korva-
taan valtion varoista esine- tai henkilövahin-
ko, jonka tuomittu on aiheuttanut tuottamuk-
sellisesti yhdyskuntapalveluun kuuluvaa työ-
tä tai tehtävää suorittaessaan. 

Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä selvi-
tys 1 momentissa tarkoitetusta vahinkotapah-
tumasta. Korvauksen suorittaa Rikosseu-
raamuslaitos. Rikosseuraamuslaitos voi mak-
saa korvauksena samasta esine- tai henkilö-
vahingosta enintään 5 000 euroa. 

Rikoksella aiheutetun vahingon korvaami-
sesta valtion varoista säädetään rikosvahin-
kolaissa (1204/2005). 
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12 b § 

Päätösvalta 

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseu-
raamustoimiston johtaja päättää 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä 
syyttäjälle ja yhdyskuntapalvelun aloittami-
sen kieltämisestä tai suorittamisen keskeyt-
tämisestä. 

Yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja tai 
työjärjestyksessä määrätty apulaisjohtaja 
taikka rikosseuraamusesimies päättää 5 a 
§:ssä tarkoitetusta täytäntöönpanon lykkäyk-
sestä tai keskeytyksestä määräajaksi, 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta toimeenpanosuun-
nitelmassa vahvistetun suoritusajan pidentä-
misestä, 7 a §:ssä tarkoitetusta verinäytteen 
ottamisesta, 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
esteen ilmoittamisesta sekä 11 §:n 1 momen-

tissa tarkoitetusta palvelun aloittamisen tai 
jatkamisen kieltämisestä. 

Valvoja tai muu työjärjestyksessä tehtä-
vään määrätty Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamies päättää muusta 7 a §:ssä tarkoitetusta 
päihteettömyyden valvonnasta kuin verinäyt-
teen ottamisesta ja 7 b §:ssä tarkoitetusta 
suullisen tai kirjallisen huomautuksen anta-
misesta. 

 ———— 
 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta  

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl-

keen täytäntöön pantaviksi tuleviin yhdys-
kuntapalvelurangaistuksiin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 
 

————— 
 

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2010  

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Rinnakkaistekstit 
 
 

Laki 

 
yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta 

————— 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhdyskuntapalvelusta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1055/1996) 1 §:n 

2 momentti, 2, 4, 6, 7, 7 a ja 7 b §, 8 §:n 1 momentti, 8 a §, 9 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 mo-
mentti sekä 12 §:n 1 ja 3 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 2 momentti, 7, 7 a ja 7 b §, 8 §:n 1 momentti ja 8 a § laissa 
66/2003, 2 ja 6 §, 9 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti sekä 12 §:n 1 ja 3 momentti laissa 
138/2001 ja 4 § laissa 538/2003, sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a § ja lakiin siitä mainitulla lailla 538/2003 kumotun 3 §:n tilalle uusi 3 
§, 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi sekä lakiin uusi 
5 a ja 12 a § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Yhdyskuntapalvelu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Enintään 10 tuntia yhdyskuntapalveluran-

gaistuksesta voidaan kuitenkin suorittaa osal-
listumalla uusintarikollisuuden vähentämistä 
tukeviin toimintaohjelmiin tai käyttämällä 
päihdeongelmien vähentämiseen tarkoitettuja 
palveluja kriminaalihuoltolaitoksen hyväk-
symällä tavalla. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
2 § 

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano 

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta 
huolehtii kriminaalihuoltolaitos. 
 
 
 

1 § 

Yhdyskuntapalvelu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Enintään 30 tuntia yhdyskuntapalveluran-

gaistuksesta voidaan kuitenkin suorittaa osal-
listumalla Rikosseuraamuslaitoksen järjes-
tämään tai hyväksymään toimintaan, jonka 
tarkoituksena on vähentää tuomitun uusinta-
rikollisuuden riskiä tai päihdeongelmia sekä 
lisätä tuomitun edellytyksiä suorittaa yhdys-
kuntapalvelurangaistus. Työn osuuden on 
kuitenkin oltava vähintään puolet tuomitusta 
tuntimäärästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano 

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta 
huolehtii Rikosseuraamuslaitos. 
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3 § on kumottu L:lla 13.6.2003/538. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 a § 

Valvoja ja apuvalvoja 

Yksittäisen yhdyskuntapalvelurangaistuk-
sen täytäntöönpanosta vastaa tehtävään 
määrätty Rikosseuraamuslaitoksen virkamies 
(valvoja). 

Valvojan avuksi voidaan määrätä tehtä-
vään suostunut henkilö (apuvalvoja), jolla on 
tehtävän hoitamiseen soveltuva rikosseuraa-
mus-, sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan 
koulutus sekä tarvittava työkokemus. Apuval-
vojan tehtävään voidaan määrätä muukin 
siihen sopiva henkilö, jos se on tarpeellista 
yhdyskuntapalvelun valvonnan turvaamiseksi 
tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. 

Rikosseuraamuslaitos tekee apuvalvojan 
kanssa sopimuksen tehtävän hoitamisesta se-
kä päättää hänelle valtion varoista maksetta-
vasta palkkiosta ja kulukorvauksista. Rikos-
seuraamuslaitoksen ja apuvalvojan välille ei 
synny virkasuhdetta eikä työsopimussuhdetta. 

Apuvalvojaan sovelletaan kielilakia 
(423/2003) ja rikosoikeudellista virkavastuu-
ta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvaus-
vastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974).  
 

3 § 

Valvojan ja apuvalvojan tehtävät 

Valvojan tehtävänä on: 
1) laatia ja antaa tuomitulle tiedoksi yh-

dyskuntapalvelun toimeenpanosuunnitelma 
ja aikataulu; 

2) valvoa yhdyskuntapalvelun suorittamista 
pitämällä yhteyttä tuomittuun ja palvelupai-
kan järjestäjään sekä käymällä palvelupai-
kalla; 

3) ilmoittaa tuomitulle säädettyjen velvolli-
suuksien sekä toimeenpanosuunnitelman ja 
siihen perustuvien määräysten rikkomisesta 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle, jolla 
on toimivalta päättää, mihin toimenpiteisiin 
velvollisuuksien tai määräysten rikkomisen 
johdosta ryhdytään, sekä laatia selvitys asi-
asta; ja 

4) huolehtia muista yhdyskuntapalvelun 
täytäntöönpanon vaatimista toimenpiteistä. 
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4 § 

Soveltuvuusselvitys 

Yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen arvi-
oimista varten kriminaalihuoltolaitos laatii 
yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen 
(1259/1990) 3 §:ssä tarkoitetun soveltuvuus-
selvityksen. 

 
5 § 

Täytäntöönpanon ajankohta 

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

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano voi-
daan käräjäoikeuden tuomion perusteella 
aloittaa ennen kuin tuomio on saanut lain-
voiman, jos tuomittu suostuu täytäntöön-
panoon ja on tyytynyt tuomioon siltä osin 
kuin hänet on tuomittu yhdyskuntapalveluun. 

3 mom. on kumottu L:lla 11.4.2003/298. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apuvalvojan tehtävänä on toimia valvojan 
apuna 1 momentissa säädetyissä tehtävissä. 
Apuvalvojan tulee noudattaa Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamiehen hänelle täytän-
töönpanoa varten antamia määräyksiä sekä 
ilmoittaa tälle tuomitun velvollisuuksien sekä 
toimeenpanosuunnitelman ja siihen perustu-
vien määräysten rikkomisesta. 

Valvojan ja apuvalvojan tulee kohdella 
tuomittua asianmukaisesti sekä toimia niin, 
ettei tuomitulle aiheudu tarpeettomasti hait-
taa. Valvojan ja apuvalvojan tulee tukea ja 
ohjata tuomittua hänen sosiaalisessa selviy-
tymisessään. 

 
4 § 

Soveltuvuusselvitys 

Yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen arvi-
oimista varten Rikosseuraamuslaitos laatii 
soveltuvuusselvityksen. Soveltuvuusselvityk-
sestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

5 § 

Täytäntöönpanon ajankohta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vuoden enimmäisaikaan ei myöskään las-

keta aikaa, jonka täytäntöönpanon aloittami-
nen on ollut lykättynä tai täytäntöönpano 
keskeytettynä 5 a §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

 
 
 
 
 

 
5 a § 

Täytäntöönpanon lykkäys tai keskeytys 

Rikosseuraamuslaitos voi lykätä tai kes-
keyttää yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon 
määräajaksi, jos yhdyskuntapalvelun suorit-
tamiselle on tuomitun sairaudesta, päihde-
kuntoutukseen osallistumisesta, asevelvolli-
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6 § 

Palvelusuunnitelma 

Yhdyskuntapalvelun suorittamista varten 
kriminaalihuoltolaitos vahvistaa palvelusuun-
nitelman, joka sisältää yhdyskuntapalvelun 
palvelutehtävät ja palvelun päättymispäivän. 
Palvelusuunnitelmaan kirjataan myös palve-
lutehtävien ja palvelupaikan olojen edellyt-
tämät yhdyskuntapalvelun suorittamista kos-
kevat tarpeelliset ehdot. Kriminaalihuoltolai-
tos laatii erikseen palvelun tarkan aikataulun. 

Kriminaalihuoltolaitos voi pidentää palve-
lusuunnitelmassa vahvistettua suoritusaikaa 
enintään kolmella kuukaudella kerrallaan, jos 
siihen on erityisiä syitä. Suoritusaika ei näin 
pidennettynäkään saa ylittää yhtä vuotta kol-
mea kuukautta. 
 

 
 
 
 

7 § 

Tuomitun velvollisuudet 

Yhdyskuntapalveluun tuomittu on velvolli-
nen osallistumaan palvelusuunnitelman laa-
timiseen ja palvelun täytäntöönpanon vaati-
miin tilaisuuksiin. 

Yhdyskuntapalveluun tuomitun on nouda-

suuden suorittamisesta tai muusta näihin rin-
nastettavasta hyväksyttävästä syystä johtuva 
tilapäinen este. Rikosseuraamuslaitos toteaa 
täytäntöönpanon lykkäystä edellyttävän es-
teen olemassaolon täytäntöönpanon aloitta-
misen yhteydessä ja täytäntöönpanon keskey-
tystä edellyttävän esteen olemassaolon täy-
täntöönpanon kuluessa. 

Täytäntöönpano voidaan lykätä myös sil-
loin, kun aloittamiselle on ehdottoman van-
keusrangaistuksen tai muun yhdyskuntaseu-
raamuksen suorittamisesta johtuva este. 

Lykkäyksen tai keskeytyksen pituus saa olla 
yhteensä enintään yksi vuosi. 

Rikosseuraamuslaitoksen on peruutettava 
täytäntöönpanon lykkäys tai keskeytys, jos 
ilmenee, että lykkäyksen tai keskeytyksen 
edellytykset eivät enää ole olemassa. 
 

6 § 

Toimeenpanosuunnitelma 

Yhdyskuntapalvelun suorittamista varten 
Rikosseuraamuslaitos vahvistaa toimeenpa-
nosuunnitelman, joka sisältää tiedot yhdys-
kuntapalvelun suorituspaikasta (palvelupaik-
ka), työtehtävistä ja muusta toiminnasta (pal-
velutehtävät) sekä suoritusajan päättymis-
päivästä. Toimeenpanosuunnitelmaan kirja-
taan myös palvelutehtävien ja palvelupaikan 
olojen edellyttämät yhdyskuntapalvelun suo-
rittamista koskevat tarpeelliset ehdot. Rikos-
seuraamuslaitos laatii erikseen palvelun tar-
kan aikataulun. 

Rikosseuraamuslaitos voi pidentää toi-
meenpanosuunnitelmassa vahvistettua suori-
tusaikaa enintään kolmella kuukaudella ker-
rallaan, jos siihen on tuomitun sairauteen liit-
tyvä tai muu erityinen syy. Suoritusaika ei 
näin pidennettynäkään saa ylittää yhtä vuotta 
kuutta kuukautta. 
 

7 § 

Tuomitun velvollisuudet 

Yhdyskuntapalveluun tuomitun tulee: 
1) osallistua toimeenpanosuunnitelman 

laatimiseen; 
2) noudattaa vahvistettua toimeenpano-

suunnitelmaa ja palvelun aikataulua sekä 
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tettava hänelle vahvistettua palvelusuunni-
telmaa ja palvelun aikataulua sekä tunnolli-
sesti suoritettava hänelle annetut tehtävät. 

Tuomittu ei palvelupaikalla tai yhdyskunta-
palvelun täytäntöönpanon vaatimissa tilai-
suuksissa saa käyttää alkoholia tai muuta 
päihdyttävää ainetta tai olla päihdyttävän ai-
neen vaikutuksen alainen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 a § 

Päihteiden käytön valvonta 

Jos tuomittu on palvelupaikalla tai palvelun 
täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa ul-
koisista merkeistä päätellen todennäköisesti 
alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vai-
kutuksen alainen, kriminaalihuoltolaitoksen 
virkamiehen on kirjattava päihtymystilaa 
koskevat havainnot. Jos päihtymystilan epäil-
lään johtuvan alkoholista, krimi-
naalihuoltolaitoksen virkamies voi lisäksi 
velvoittaa tuomitun suorittamaan puhallusko-
keen. 
 

 
 
 
 
 

suorittaa hänelle annetut palvelutehtävät se-
kä osallistua palvelun täytäntöönpanon vaa-
timiin tilaisuuksiin; 

3) käyttäytyä asiallisesti palvelupaikan 
henkilökuntaa, asiakkaita ja muita henkilöitä 
kohtaan; 

4) ilmoittaa Rikosseuraamuslaitokselle pal-
veluun saapumisen esteestä ja sen syystä se-
kä vaadittaessa esittää esteen olemassaolosta 
asianmukainen todistus tai selvitys toimeen-
panosuunnitelmassa määrätyllä tavalla; 

5) toimittaa Rikosseuraamuslaitokselle ter-
veydentilastaan lääkärin antama lausunto, 
jos on perusteltua syytä epäillä terveydenti-
laa riittämättömäksi yhdyskuntapalvelusta 
suoriutumiseen; 

6) pidättäytyä käyttämästä huumausaine-
lain (373/2008) 3 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja huumausaineita yhdyskuntapalvelun täy-
täntöönpanon alettua; täytäntöönpanon al-
kamisella tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin 
tuomittu on saanut tiedoksi vahvistetun toi-
meenpanosuunnitelman; 

7) pidättäytyä olemasta palvelupaikalla tai 
yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon vaati-
missa tilaisuuksissa alkoholin tai muun päih-
dyttävän aineen vaikutuksen alainen; sekä 

8) suorittaa puhalluskoe tai antaa virtsa- 
taikka sylkinäyte, jos on syytä epäillä tuomi-
tun olevan päihtynyt. 
 

7 a § 

Päihteettömyyden valvonta 

Jos tuomittu on palvelupaikalla tai palvelun 
täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa ul-
koisista merkeistä päätellen todennäköisesti 
alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vai-
kutuksen alainen, Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamiehen on kirjattava päihtymystilaa 
koskevat havainnot. Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamies voi tällöin velvoittaa tuomitun 
suorittamaan puhalluskokeen tai antamaan 
virtsa- taikka sylkinäytteen. Jos päihtymystila 
on ulkoisista merkeistä päätellen ilmeinen, 
koetta tai näytettä ei edellytetä, ellei tuomittu 
sitä vaadi. Tuomitulta, joka ilman pätevää 
syytä kieltäytyy puhalluskokeen suorittami-
sesta tai virtsa- taikka sylkinäytteen antami-
sesta, voidaan määrätä otettavaksi verinäyte. 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamies voi tila-
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7 b § 

Velvollisuuksien rikkominen 

Tuomitulle, joka ei noudata palvelusuunni-
telmaa, palvelun aikataulua tai 7 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettua kieltoa, kriminaalihuol-
tolaitoksen on annettava suullinen tai kirjalli-
nen huomautus. 
 

8 § 

Törkeä velvollisuuksien rikkominen 

Jos tuomittu ei aloita yhdyskuntapalvelun 
suorittamista, jättää sen suorittamisen kesken 
tai muulla tavoin törkeästi rikkoo toimeenpa-
nosuunnitelmaa tai palvelun aikataulua taikka 
toistuvasti tai törkeästi jättää noudattamatta 7 
§:n 3 momentissa tarkoitettua kieltoa, krimi-
naalihuoltolaitoksen on viipymättä ilmoitetta-
va asiasta viralliselle syyttäjälle. Samalla 
kriminaalihuoltolaitoksen on kiellettävä yh-
dyskuntapalvelun aloittaminen tai määrättävä 
palvelun suorittaminen keskeytettäväksi. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

päisesti keskeyttää yhdyskuntapalvelun täy-
täntöönpanon virtsa-, sylki- tai verinäytteen 
tulkinnan tai varmistuksen ajaksi. 

Jos tuomitun todetaan puhalluskokeen pe-
rusteella olevan alkoholin vaikutuksen alai-
nen, Rikosseuraamuslaitoksen on ryhdyttävä 
7 b §:ssä tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitettui-
hin toimenpiteisiin. Jos tuomitun virtsa- tai 
sylkinäytteen perusteella todetaan käyttäneen 
päihdyttävää ainetta, positiivinen pikatestitu-
los on varmistettava laboratoriossa, joka 
täyttää huumausainetestien tekemisestä sää-
detyt laatuvaatimukset. Samoin on menetel-
tävä, vaikka pikatestitulos on negatiivinen, 
jos on perusteltua syytä epäillä päihtymysti-
laa. Jos varmistettu tulos osoittaa tuomitun 
käyttäneen 7 §:ssä tarkoitettua huumausai-
netta taikka lääkettä muutoin kuin mihin hä-
nellä on oikeus, Rikosseuraamuslaitoksen on 
ryhdyttävä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin. 

 
 

7 b § 

Velvollisuuksien rikkominen 

Rikosseuraamuslaitoksen on annettava 
suullinen tai kirjallinen huomautus tuomitul-
le, joka ei noudata 7 §:ssä säädettyä velvolli-
suutta. 

 
 

8 § 

Törkeä velvollisuuksien rikkominen 

Jos tuomittu ei aloita yhdyskuntapalvelun 
suorittamista, jättää sen suorittamisen kes-
ken, suullisesta tai kirjallisesta huomautuk-
sesta piittaamatta ei noudata velvollisuut-
taan, on päihtynyt palvelupaikalla tai palve-
lun täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksis-
sa taikka muulla tavoin törkeästi rikkoo 7 
§:ssä säädettyä velvollisuutta, Rikosseu-
raamuslaitoksen on viipymättä ilmoitettava 
asiasta syyttäjälle. Samalla Rikosseuraamus-
laitoksen on kiellettävä yhdyskuntapalvelun 
aloittaminen tai määrättävä palvelun suorit-
taminen keskeytettäväksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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8 a § 

Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen 

Jos tuomitun epäillään rikkoneen tai törke-
ästi rikkoneen 7 §:ssä tarkoitettuja velvolli-
suuksiaan, kriminaalihuoltolaitoksen on teh-
tävä asiasta selvitys. Selvitystä tehtäessä on 
kuultava tuomittua ja tarvittaessa palvelupai-
kan edustajaa. 
 

9 § 

Este palvelun suorittamiselle 

Jos yhdyskuntapalvelun suorittaminen ei 
ole muusta kuin 8 §:ssä tarkoitetusta syystä 
mahdollista 5 §:n 1 momentin mukaisen 
enimmäisajan kuluessa, kriminaalihuoltolai-
toksen on ilmoitettava asiasta viralliselle 
syyttäjälle. Syyttäjä saattaa asian 8 §:n 2 
momentissa tarkoitetun tuomioistuimen käsi-
teltäväksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Uusi vankeusrangaistus 

Jos syyttäjä päättää syyttää yhdyskuntapal-
velua suorittavaa rikoksesta, josta voi syyttä-
jän arvion mukaan olla seuraamuksena van-
keutta, syyttäjä voi palvelun täytäntöönpanon 
kieltämiseksi ilmoittaa asiasta kriminaali-
huoltolaitokselle. Kriminaalihuoltolaitoksen 
on ilmoituksen saatuaan kiellettävä palvelun 
aloittaminen tai jatkaminen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

12 § 

Täytäntöön pannun rangaistuksen vähentä-
minen 

Jos lainvoimaa vailla täytäntöön pantavana 
ollut yhdyskuntapalvelutuomio muuttuu muu-
toksenhaun johdosta vankeudeksi, rikosseu-
raamusviraston on vähennettävä täytäntöön 
pantavasta vankeusrangaistuksesta määrä, jo-
ka vastaa siitä yhdyskuntapalveluna täytän-
töön pantua osaa. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rikosseuraamusviraston on vähennettävä 

8 a § 

Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen 

Jos tuomitun epäillään rikkoneen 7 §:ssä 
säädettyjä velvollisuuksiaan, Rikosseu-
raamuslaitoksen on tehtävä asiasta selvitys. 
Selvitystä tehtäessä on tuomitulle varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi ja tarvittaessa kuul-
tava palvelupaikan edustajaa. 
 

9 § 

Este palvelun suorittamiselle 

Jos yhdyskuntapalvelun suorittaminen ei 
ole muusta kuin 8 §:ssä tarkoitetusta syystä 
mahdollista 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaisen 
enimmäisajan kuluessa, Rikosseuraamuslai-
toksen on ilmoitettava asiasta syyttäjälle. 
Syyttäjä saattaa asian 8 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Uusi vankeusrangaistus 

Jos syyttäjä päättää syyttää yhdyskuntapal-
velua suorittavaa rikoksesta, josta voi syyttä-
jän arvion mukaan olla seuraamuksena van-
keutta, syyttäjä voi palvelun täytäntöönpanon 
kieltämiseksi ilmoittaa asiasta Rikosseu-
raamuslaitokselle. Rikosseuraamuslaitoksen 
on ilmoituksen saatuaan kiellettävä palvelun 
aloittaminen tai jatkaminen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

12 § 

Täytäntöön pannun rangaistuksen vähentä-
minen 

Jos lainvoimaa vailla täytäntöön pantavana 
oleva tai ollut yhdyskuntapalvelutuomio 
muuttuu muutoksenhaun johdosta vankeu-
deksi, Rikosseuraamuslaitoksen on vähennet-
tävä täytäntöön pantavasta vankeusrangais-
tuksesta määrä, joka vastaa siitä yhdyskunta-
palveluna täytäntöön pantua osaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rikosseuraamuslaitoksen on vähennettävä 
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yhteisestä yhdyskuntapalvelurangaistuksesta 
yhdyskuntapalveluna aikaisemmin suoritettu 
osa sekä määrä, joka vastaa siitä vankeutena 
suoritettua osaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

yhteisestä yhdyskuntapalvelurangaistuksesta 
yhdyskuntapalveluna aikaisemmin suoritettu 
osa sekä määrä, joka vastaa siitä vankeutena 
suoritettua osaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 a § 

Korvaus yhdyskuntapalveluun tuomitun ai-
heuttamasta vahingosta 

Palvelupaikan järjestäjälle tai sen henkilö-
kuntaan kuuluvalle taikka sivulliselle korva-
taan valtion varoista esine- tai henkilövahin-
ko, jonka tuomittu on aiheuttanut tuottamuk-
sellisesti yhdyskuntapalveluun kuuluvaa työtä 
tai tehtävää suorittaessaan. 

Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä selvi-
tys 1 momentissa tarkoitetusta vahinkotapah-
tumasta. Korvauksen suorittaa Rikosseu-
raamuslaitos. Rikosseuraamuslaitos voi mak-
saa korvauksena samasta esine- tai henkilö-
vahingosta enintään 5 000 euroa. 

Rikoksella aiheutetun vahingon korvaami-
sesta valtion varoista säädetään rikosvahin-
kolaissa (1204/2005). 

 
12 b § 

Päätösvalta 

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseu-
raamustoimiston johtaja päättää 8 §:n 1 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemi-
sestä syyttäjälle ja yhdyskuntapalvelun aloit-
tamisen kieltämisestä tai suorittamisen kes-
keyttämisestä. 

Yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja tai 
työjärjestyksessä määrätty apulaisjohtaja 
taikka rikosseuraamusesimies päättää 5 a 
§:ssä tarkoitetusta täytäntöönpanon lykkäyk-
sestä tai keskeytyksestä määräajaksi, 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta toimeenpanosuun-
nitelmassa vahvistetun suoritusajan piden-
tämisestä, 7 a §:ssä tarkoitetusta verinäyt-
teen ottamisesta, 9 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun esteen ilmoittamisesta sekä 11 §:n 1 
momentissa tarkoitetusta palvelun aloittami-
sen tai jatkamisen kieltämisestä. 

Valvoja tai muu työjärjestyksessä tehtä-
vään määrätty Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamies päättää muusta 7 a §:ssä tarkoitetus-
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ta päihteettömyyden valvonnasta kuin veri-
näytteen ottamisesta ja 7 b §:ssä tarkoitetus-
ta suullisen tai kirjallisen huomautuksen an-
tamisesta. 

 
 ———— 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl-

keen täytäntöön pantaviksi tuleviin yhdyskun-
tapalvelurangaistuksiin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 
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