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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rangaistusten täytän
töönpanosta annetun asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun lain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Lain tasoista asetusta rangaistusten täytän
töönpanosta ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että nykyisen työvelvollisuuden sijaan ja rinnal
le vangille säädettäisiin laajempi osallistumis
velvollisuus laitoksessa järjestettyihin toimin
toihin. Osallistumisvelvollisuus olisi saman si
sältöinen suljetuissa laitoksissa ja avolaitoksis
sa. Avolaitokseen määräämisen edellytyksiä eh
dotetaan samalla väljennettäviksi ja määrää
mismenettelyä yksinkertaistettavaksi. 

Myös vangin taloudellista asemaa koskevia 
säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi niin, että 
erot eri toimintoihin osallistuvien vankien tu
loissa vähenisivät. Suuritäisiä pidätyksiä van
kien tuloista karsittaisiin. 

Vangin mahdollisuuksia olla puhelinyhtey
dessä laitoksen ulkopuolelle ehdotetaan laajen
nettaviksi. Samalla lakiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös siitä, että vangin puheluja saa
daan eräin poikkeuksin kuunnella, jos on 
perusteltua aihetta epäillä väärinkäytöksiä. 
Vangin kirjeiden tarkastusoikeutta ehdotetaan 
rajoitettavaksi kansainvälisten ihmisoikeussopi
musten edellyttämällä tavalla. Myös kurinpito
rangaistuksia koskevia säännöksiä ehdotetaan 
tarkennettaviksi. 

Huumausaineiden torjuntaa ehdotetaan te-
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hostettavaksi siten, että vangilla, jonka epäil
lään olevan alkoholin tai muiden huumaavien 
aineiden vaikutuksen alainen, olisi velvollisuus 
antaa virtsanäyte tai suorittaa puhalluskoe. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännök
set vangin tapaajan henkilöntarkastuksesta ja 
mahdollisuudesta järjestää tapaaminen erityi
sen valvotuissa olosuhteissa. Tapaajalle, jonka 
on todettu toimittaneen tai yrittäneen toimittaa 
vankilaan huumeita, päihteitä tai luvattomia 
esineitä, voitaisiin ehdotuksen mukaan antaa 
määräaikainen kielto tulla vankilaan. Lakiin 
ehdotetaan lisäksi otettavaksi säännökset, jotka 
selventävät viranomaisten valtuuksia päihteet
tömien erityisosastojen toimintaa valvottaessa. 

Vankeinhoitoasetuksen nykyiset perussään
nökset rangaistuksen täytäntöönpanosta sekä 
vankien oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta 
kohtelusta ehdotetaan siirrettäviksi lain tasolle. 
Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun ase
tuksen nimi ehdotetaan samalla muutettavaksi 
laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta, jolloin 
säädöksen nimi vastaisi sen säädöstasoa. 

Tutkintavankeudesta annettuun lakiin ehdo
tetaan tehtäväksi eräitä vähäisiä muutoksia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan aikai
sintaan vuoden 1995 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Asetus rangaistuksen täytäntöönpanosta an
nettiin 19 päivänä joulukuuta 1889. Se uudis
tettiin lähes kokonaisuudessaan 1 päivänä hei
näkuuta 1975 voimaan tulleella lailla (612/74). 
Tällä niin sanotulla RTA-uudistuksella muutet
tiin myös useita muita lakeja. Samaan aikaan 
uudistuksen kanssa tuli voimaan uusi vankein
hoitoasetus (431175), johon koottiin vangin 
kohtelua koskevat keskeiset periaatteet. 

Vuoden 1975 uudistusta valmisteltaessa kes
keisenä lähtökohtana oli se, että rangaistukse
na olisi pelkästään vapauden menettäminen. 
Muita rajoituksia tulisi käyttää vain siinä 
määrin kuin vangin laitoksessa pitämisen var
muus ja laitoksen järjestys sitä edellyttävät. 
Vankiloiden eri toimintojen tulisi vastata mah
dollisimman pitkälle vankilan ulkopuolisia vas
taavia toimintoja ja niiden kehityksen seurata 
yleistä yhteiskunnallista kehitystä (normaali
suusperiaate ). 

Uudistuksella pyrittiin rangaistusaikana teh
tävän työn, koulutuksen, ammattiopetuksen ja 
vangin kuntouttamisen nykyaikaistamiseen ja 
kehittämiseen. Lakiin otettiin säännös, jonka 
mukaan sairasta ja vammautunuHa vankia on 
asianmukaisesti hoidettava ja kuntoututettava. 
Vangille, joka on työkyvytön tai jonka työkyky 
on vamman, vian tai sairauden takia alentunut, 
on vankeinhoitoasetuksen perusteella mahdol
lisuuksien mukaan järjestettävä ammatillista 
kuntoutusta. Vangin periaatteellinen velvolli
suus tehdä työtä säilytettiin, vaikka ammatti
koulutus säädettiinkin tietyin edellytyksin työn
teon vaihtoehdoksi. Vankityöllä katsottiin ole
van suotuisia vaikutuksia, jos vanki kokee työn 
mielekkääksi. Toisaalta ammattikoulutuksen 
katsottiin olevan yksi parhaista keinoista uu
sintarikollisuuden ehkäisemiseksi. 

Keskeisenä tavoitteena vuoden 1975 uudis
tuksessa oli lisäksi avolaitostoiminnan kehittä
minen ja laajentaminen. Avolaitostoiminnan 
laajentaminen oli myös eräs keino vankeusran
gaistuksen normalisointipyrkimyksissä. Tavoit
teeksi asetettiin muuttaa osa suljetuista vanki
paikoista avovankilapaikoiksi siten, että avo
vankilapaikkoja olisi ollut vuonna 1976 yhteen
sä 2300. Tämä olisi merkinnyt sitä, että lähes 
puolet vangeista olisi suorittanut rangaistuk
sensa avolaitoksissa. Avolaitoksissa työnteolla 
oli rangaistusten täytäntöönpanossa ratkaiseva 

merkitys. Avolaitoskelpoisuuden edellytyksiksi 
säädettiin muun muassa, että vanki on työky
kyinen ja terve. 

Vuoden 1975 uudistuksen jälkeen on rangais
tusten täytäntöönpanosta annettuun asetuk
seen tehty pienempiä uudistuksia. Koska yh
teiskunnassa ja kriminaalipolitiikassa on lähes 
kahdenkymmenen vuoden kuluessa tapahtunut 
runsaasti muutoksia, vankeusrangaistusten si
sältöä koskevat säännökset ovat osittain van
hentuneita ja nykyaikaista vankeinhoidollista 
ajattelua vastaamattomia. Rangaistusten täy
täntöönpanosta annettu asetus on lisäksi tek
niseltä rakenteeltaan epäsystemaattinen ja laki
teknisesti vanhentunut. Tästä syystä vankeus
rangaistusta koskevien säännösten uudistami
nen kokonaan olisi erittäin tarpeellista. 

Asetukseen sisältyy kuitenkin säännöksiä, 
jotka ovat esteenä vankeinhoidon kehittämisel
le ja lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden 
toteutumiselle. Näiden säännösten muuttamista 
ei voida lykätä odottamaan mahdollista laa
jempaa uudistusta, vaan niiden uudistaminen 
olisi toteutettava pikaisesti. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö, käytäntö ja havaitut 
epäkohdat 

2.1.1. Työntekoa koskevat säännökset 

Vuoden 1975 uudistuksessa säilytettiin van
kien työvelvollisuus, vaikkakin myös ammat
tiopetukseen osallistuminen säädettiin tietyin 
edellytyksin vangille pakolliseksi. Nykyisin 
työnteosta suljetuissa laitoksissa ja avolaitok
sissa on voimassa erilaiset säännökset. Suljetus
sa laitoksessa rangaistustaan suorittavan van
gin työnteosta säädetään rangaistusten täytän
töönpanosta annetun asetuksen 3 luvun 5 §:ssä. 
Lainkohdan mukaan vanki on rangaistusaika
naan velvollinen tekemään työtä. Varsinaisena 
työaikana järjestettävään ammattiopetukseen 
vanki on velvollinen osallistumaan, jollei joh
taja vapauta häntä siitä rangaistusajan lyhyy
den tai opetuksen ilmeisen tarpeettomuuden 
vuoksi taikka muusta syystä. Työaikana järjes
tettävään muuhun opetukseen vangilla ei ole 
velvollisuutta osallistua, mutta siihen voidaan 
varata tilaisuus vangille, jonka kannalta sitä on 
pidettävä hyödyllisenä. 
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Avolaitoksia koskevat erityissäännökset ovat 
asetuksen 4 luvussa. Luvun 5 §:n mukaan 
avolaitoksessa oleva on velvollinen tekemään 
varsinaisena työaikana työtä valtion lukuun. 
Oikeusministeriö tai, sen antamien ohjeiden 
mukaan laitoksen johtaja, voi kuitenkin myön
tää avolaitoksessa olevalle luvan tehdä varsi
naisena työaikana omaa työtä tai työtä laitok
sen ulkopuolella. 

Nuorisovankilaan sijoitettuja koskevat sään
nökset ovat 5 luvussa. Luvun 3 §:n mukaan 
nuorisovankilassa rangaistusta suorittavat on 
ensisijaisesti määrättävä tekemään sellaista työ
tä, johon voidaan yhdistää koulutus vangin 
taipumuksia vastaavaan ammattiin. Luvun 
5 §:ssä on säännökset oppivelvollisuuden täyt
tämiseksi annettavasta opetuksesta. 

Vuonna 1977 vangeista noin 70% kävi työs
sä. Työnteko muodostaa nykyisinkin merkittä
vän osan vangin ajankäytöstä laitoksissa. Esi
merkiksi vuonna 1992 työssä kävi noin 58 % 
vangeista. Vankien sijoittuminen eri toimintoi
hin vuonna 1992 ilmenee seuraavasta taulukos
ta: 

Taulukko 1. Vankien sijoittuminen eri toimin
toihin vuonna 1992 

Vankeja keskimäärin 
Toiminto päivässä % 

Tuotantotoiminta 721 20,5 
Talous- ja kiinteistön-
huolto ................. 863 24,6 
Rakennustoiminta ..... 102 2,9 
Työsiirtolatyöt ········ 224 6,4 
Siviilityö ............... 47 1,3 
Muu työtoiminta ...... 34 1,0 
Perus- ja ammattikou-
lutus ................... 323 9,2 
Kuntoutuksessa ....... 23 0,7 
Käräjillä, siirrettävänä, 
poistumisluvalla yms. 227 6,4 
Sairaana ··············· 282 8,0 
Osatoiminnoille sijoit-
tamattomat tutkin ta-
vangit .................. 132 3,8 
Työhön sijoittumatto-
mat .................... 251 7,2 
Vaikeasti työllistettävät 104 3,0 
Muut .................. 177 5,0 
Yhteensä .............. 3 510 100,0 

Käytännössä vankien velvollisuus osallistua 
työntekoon vaihtelee verraten paljon eri laitok-

sissa. Joissakin laitoksissa työnteosta kieltäyty
misestä seuraa kurinpitorangaistus, kun taas 
toisissa laitoksissa jatkuvasti työstä kieltäyty
välle vangille pyritään järjestämään muuta toi
mintaa. 

Vuodesta 1982 vuoteen 1992 keskimääräinen 
vankiluku on laskenut noin 1250 vangilla. 
Vankiluvun laskusta huolimatta sairaiden van
kien absoluuttinen määrä on pysynyt ennallaan 
ja heidän osuutensa keskimääräisestä vankilu
vusta on siten noussut parilla prosenttiyksiköl
lä. Myös vaikeasti työhön sijoitettavien vanki
en absoluuttinen määrä sekä myös heidän 
osuutensa keskimääräisestä vankiluvusta on 
noussut viime vuosina. Vuonna 1982 työhön 
sijoittamattornia vankeusvankeja ja vaikeasti 
työllistettäviä vankeja oli 248 (5,9 %) ja vuonna 
1990 283 (8,2 %). Vuonna 1992 vaikeasti 
työllistettäviä ja työhön sijoittamattornia van
keusvankeja oli päivittäin keskimäärin yhteen
sä 355 (10,2 %). 

Viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset viit
taavat siihen, että kuntoutusta ja muuta akti
voivaa toimintaa tarvitsevien vankien osuus on 
kasvanut. Vankien yleisestä terveydentilasta on 
syksyllä 1991 valmistunut laaja tutkimus vuon
na 1985 kerätyn aineiston pohjalta (Kansanter
veystieteen julkaisuja M 107/91 ). Tässä tutki
muksessa lähes 60 % tutkituista vangeista to
dettiin alentuneesti työkykyisiksi tai täysin työ
kyvyttömiksi. Työkyvyn alentumiseen tai työ
kyvyttömyyteen oli useimmiten syynä psyykki
nen häiriö. Psyykkisistä häiriöistä yleisin oli 
alkoholismi, mikä diagnoosi tehtiin noin 45 
%:lle tutkituista vangeista. Suurten ikäluokkien 
vanhenemisen myötä myös vankien ikärakenne 
todennäköisesti muuttuu. Vankien keski-ikä 
sekä yli 40-vuotiaiden osuus keskimääräisestä 
vankiluvusta nousevat. Myös heidän absoluut
tinen määränsä tulee nousemaan. Tämä tulee 
entisestään lisäämään muihin toimintoihin kuin 
työhön sijoitettavien vankien määrää. Näiden 
tietojen valossa näyttää ilmeiseltä, että työnte
olle vaihtoehtoisia toimintoja tulee lisätä van
kiloissa. Tällaista toimintaa vankiloissa on 
toistaiseksi järjestetty verraten vähän. Esimer
kiksi kuntoutuksessa oli vuonna 1992 keski
määrin vain 23 vankia päivässä. 

Avolaitokseen suoraan vapaudesta pääsemi
sen edellytyksenä on rangaistusten täytäntöön
panosta annetun asetuksen 4 luvun 2 §:n 1 
momentin mukaan, että tuomittu soveltuu ter
veydentilansa, ikänsä ja työkykynsä puolesta 
avolaitoksen työntekijäksi ja hänen voidaan 
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katsoa sopeutuvan laitoksen oloihin ja työsken
telyyn aiheuttamatta haittaa laitoksen järjes
tykselle eikä ole syytä olettaa hänen luvatta 
poistuvan laitoksesta. Suoraan vapaudesta avo
laitokseen määräämisen edellytyksenä on lisäk
si, että vangille tuomittu rangaistus on sakon 
muuntorangaistus tai enintään kahden vuoden 
pituinen yhdestä tai useammasta rikoksesta 
tuomittu vankeusrangaistus tai sellaiseen ran
gaistukseen yhteenlaskettu sakon muuntoran
gaistus. 

Vangin ikää, työkykyä ja terveydentilaa kos
kevista avolaitokseen määräämisen edellytyk
sistä johtuen avolaitoksiin ei ole voitu määrätä 
vankeja, joiden työkyky on alentunut. Koska 
avolaitoksissa on ollut voimassa työntekovel
vollisuus, niissä ei ole voitu järjestää muuta, 
esimerkiksi vangin toimintakykyä kohentavaa 
kuntoutusta tai tähän verrattavaa toimintaa. 
Vangin toimintakykyä parantavaa kuntoutusta 
tulisi kuitenkin voida järjestää myös avolaitok
sissa. Valtiontilintarkastajien kertomuksessa 
vuodelta 1990 ehdotetaan harkittavaksi avolai
tostmmmnan laajentamisen mahdollistavaa 
Iainsäädäntömuutosta, jonka myötä avolaitok
seen voitaisiin määrätä myös muita kuin työ
kykyisiä vankeja. 

Vankeinhoitoasiain neuvottelukunta on sel
vityksessään korostanut päihdehuollon lisäämi
sen sekä avolaitostoiminnan laajentamisen ja 
kehittämisen tarpeellisuutta vankeinhoitolai
toksessa (Selvitys RTA-uudistuksen toteutumi
sesta, 6:1989). Neuvottelukunta on myös pitä
nyt tarpeellisena, että vajaatyökykyisiä tai 
muutoin kuntoutuksen tarpeessa olevia varten 
kehitetään erilaisia pienimuotoisen ja käsityö
valtaisen työtoiminnan muotoja avolaitoksiin. 
Tästä syystä neuvottelukunta on esittänyt ran
gaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuk
sen 4 luvun 5 §:n muuttamista. Neuvottelukun
ta on selvityksessään myös korostanut, että 
varsinaisen työpakon sijasta ja rinnalla vangilla 
tulisi olla yleisempi osallistumisvelvollisuus lai
toksessa järjestettäviin toimintoihin. Myös val
tiontilintarkastajien kertomuksessa vuodelta 
1990 korostetaan, että työtoiminnan ohella on 
kehitettävä kuntoutusta, koulutusta ja muita 
vaihtoehtoisia toimintamuotoja työkyvyttömil
le tai vajaatyökykyisille vangeille. 

Eräs peruste väljentää avolaitokseen määrää
misen edellytyksiä on myös se, että joissakin 
avolaitoksissa on tyhjää majoituskapasiteettia, 
koska vangeille ei ole voitu osoittaa työtä. 

Viime vuosina on perustettu kolme uutta 

vankilaa, joiden toiminnan tavoitteena on van
gin sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen toimin
takyvyn parantaminen. Uusin näistä vankilois
ta on vuonna 1991 perustettu Kestiiän vara
vankila. Varavankilan toimintaa suunnitellut 
työryhmä piti tärkeänä vankien toimintakyvyn 
lisäämiseen tarkoitettujen kuntoutuspalvelui
den ja muiden tuotannolliselle vankityölle vaih
toehtoisten toimintamuotojen kehittämistä. 
Vaikka Kestiiän varavankila on joutunut aloit
tamaan toimintansa suljettuna laitoksena, se on 
tarkoitus muuttaa tulevaisuudessa avolaitok
seksi. Myös Vilppulan varavankila ja Sulkavan 
kurssikeskus on tarkoitus muuttaa aikanaan 
kokonaan avolaitoksiksi. 

Asetuksen 4 luvun 2 §:n 2 momentti koskee 
vangin siirtämistä suljetusta laitoksesta avolai
tokseen. Tämän lainkohdan perusteella vanki 
voidaan siirtää vankilasta tai nuorisovankilasta 
avolaitokseen määräajaksi tai rangaistuksen 
jäljellä olevaa osaa suorittamaan, jos se on 
vankeinhoidollisista syistä tarkoituksenmukais
ta. Vankia ei ole kuitenkaan ilman erityistä 
syytä siirrettävä avolaitokseen ennen kuin kak
si kuukautta on kulunut rangaistuksen täytän
töönpanon alkamisesta. Päätöksen vangin 
määräämisestä avolaitokseen tekee oikeusmi
nisteriö vankilan johtokunnan esityksestä. 

Erityistä syytä koskeva edellytys lisättiin 
asetukseen vuoden 1975 uudistuksessa. Tällai
sena syynä hallituksen esityksen perusteluissa 
mainittiin esimerkiksi vangin elatusvelvollisuus 
tai muu sosiaalinen peruste. Käytännössä sään
nöstä sovelletaan laitoksissa eri tavoin esityk
sen tekemisestä harkittaessa. Tämän vuoksi eri 
vankiloissa rangaistustaan suorittavat vangit 
voivat joutua eriarvoiseen asemaan. Muutamis
sa vankiloissa johtokunta ei juuri koskaan esitä 
vankia siirrettäväksi avolaitokseen ennenkuin 
vanki on ollut suljetussa laitoksessa kaksi 
kuukautta. Useimmissa vankiloissa säännöstä 
ei kuitenkaan käytännössä sovelleta vaan kat
sotaan tällaisen erityisen syyn olevan melkein 
aina olemassa. Avolaitokseen siirtämiselle en
nen kahden kuukauden määräajan kulumista 
voidaan haluttaessa lähes aina löytää erityinen 
peruste. Säännös on siten menettänyt käytän
nön merkityksensä useimmissa laitoksissa. 

Siirtäminen avolaitokseen suljetusta laitok
sesta edellyttää nykyisin oikeusministeriön te
kemää avolaitosmääräystä. Tätä ei pidetä enää 
tarpeellisena avolaitoksen toimiessa suljetun 
laitoksen avolaitososastona. Tällaisia avolaitos
osastoja ovat esimerkiksi Konnunsuon keskus-
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vankilan Kivisaaren avovankilaosasto ja Suke
van keskusvankilan Iskolan avovankilaosasto. 
Myös Käyrän työsiirtoJa toimii Turun läänin
vankilan alaisena pysyvänä avolaitoksena. Täl
laisissa tapauksissa olisi joustavampaa, että 
päävankilan johtaja voisi päättää avolaitos
osastoon sijoittamisesta. Vankeinhoitolaitok
sessa on tarkoitus tulevaisuudessa kehittää 
alueellista toimivalta- ja työnjakoa, jolloin kul
lakin alueella sijaitsevat yksittäiset laitokset 
voisivat erikoistua erityyppisiin toimintoihin. 
Tällöin vankien sijoittelusta ja avolaitokseen 
määräämisestä voitaisiin päättää mahdollisim
man pitkälle itsenäisesti kullakin alueella. Sää
döstasolla olisi varattava tähän kehitykseen 
tarvittavat päätösvallan delegoinnin mahdolli
suudet. 

2.1.2. Vangin taloudellinen asema 

Yleistä 

Vangin taloudellinen asema määräytyy sen 
mukaan, suorittaako vanki rangaistustaan sul
jetussa laitoksessa vai avolaitoksessa. Suljetuis
sa laitoksissa vankien taloudellista asemaa sää
televät rangaistusten täytäntöönpanosta anne
tun asetuksen 3 luvun 10 ja 12 §ja avolaitok
sissa 4 luvun 6 §. Avolaitoksia varten on 
erilliset säännökset vankityöstä maksettavasta 
palkasta. Ajalta, jolta avolaitosvanki ei ole 
oikeutettu avolaitospalkkaan, hän saa korvaus
ta suljettujen laitosten työ- ja käyttörahajärjes
telmän mukaisesti. Siviilityötä ja omaa työtä 
koskevat säännökset ovat yhdenmukaiset sul
jetuissa vankiloissa ja avolaitoksissa. Myös 
muut viranomaiset maksavat myöntämänsä ta
loudelliset etuudet, esimerkiksi työvoimapoliit
tisen koulutustuen tai kuntoutusrahan, saman 
suuruisina sekä suljettujen laitosten että avolai
tosten vangeille. Ansioita koskeva pidätysjär
jestelmä on erilainen suljetuissa vankiloissa ja 
avolaitoksissa. 

Työ- ja käyttöraha 

Suljettujen laitosten vangeille maksetaan ran
gaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuk
sen 3 luvun 10 §:n mukaan vankityöstä työra
haa. Työrahaa maksetaan eri suuruisena työ
suorituksen mukaan. Vankeinhoitoasetuksen 

26 §:ssä säädetään, että työraha maksetaan 
työhön käytetyn ajan tai työn tuloksen mu
kaan. Työrahan määräämiseksi työt luokitel
laan työn vaativuuden ja raskauden sekä työssä 
vaadittavan ammattitaidon ja ammattikoulu
tuksen mukaan. 

Vuoden 1975 uudistusta koskeneen hallituk
sen esityksen tavoitteena oli nostaa työraha 
vapailla markkinoilla yleisesti noudatettavaan 
ansiotasoon, ottaen kuitenkin huomioon val
tion vangille antaman maksuttoman ylläpidon. 
Tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Vuonna 1993 
työraha on vaihdellut 2,00 markasta 3,15 
markkaan tunnilta ja vastaavat kuukausiansiot 
330 markasta 520 markkaan. Urakkatyöt ja 
muut lisät nostavat säännöllisesti työssä käyvi
en ja opiskelevien vankien keskimääräistä kuu
kausiansiota noin 550 markkaan kuukaudessa. 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 3 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan 
vangille, joka opiskelun tai sairauden vuoksi tai 
muusta pätevästä syystä ei ole varsinaisena 
työaikana tehnyt työtä, maksetaan käyttöra
haa. Vankeinhoitoasetuksen 27 §:ssä säädetään, 
että käyttöraha on puolet alimmasta työrahas
ta. Jos vanki ei osallistu työntekoon ammatti
koulutuksen, opiskelun tai työkyvyttömyyden 
taikka muun näihin verrattavan syyn vuoksi, 
voidaan hänelle maksaa suurempikin käyttöra
ha. Se ei kuitenkaan saa ylittää suurinta työ
rahaa. Opiskelevalie vangille ei ole edellä mai
nittujen säännösten vuoksi voitu maksaa suo
raan työrahaa, vaan hänelle maksetaan käyt
törahaa, joka on mitoitettu työrahaluokkien 
mukaisesti. Opiskelevan vangin ansiot ovat 
olleet yleensä 330-520 markkaa kuukaudessa 
ja vastaavat siten suljetussa laitoksessa työtä 
tekevän vangin ansioita. Käytäntö vastaa Eu
roopan neuvoston suosituksia, joiden mukaan 
koulutuksella tulisi olla työtoimintaan rinnas
tettava asema eikä koulutukseen osallistuvien 
vankien tulisi olla taloudellisesti huonommassa 
asemassa työtä tekeviin vankeihin verrattuina 
(Suositus No R (89) 12). 

Vanki, joka pätevästä syystä ei ole osallistu
nut toimintoihin, saa alinta käyttörahaa. Käyt
töraha on yksi markka tunnissa eli noin 165 
markkaa kuukaudessa. Alinta käyttörahaa 
maksetaan siten esimerkiksi toimintaan sijoit
tamista odottaville, työstä vapautetuille, sairail
le tai eristyksessä taikka käräjämatkoilla ole
ville vangeille. Päteväksi syyksi ei R T A-uudis
tuksen yhteydessä katsottu työstä kieltäytymis
tä. Käytännössä nykyisin myös työstä ja opis-
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kelusta kieltäytyjille maksetaan yleensä alinta 
käyttörahaa. 

Keskeinen ongelma suljettujen laitosten van
kien ansiojärjestelmässä on työrahojen alhai
nen taso. Tämä vaikeuttaa sellaisen järjestel
män luomista, jossa vangeille taattaisiin käyt
tövaraminimi osallistumisvelvollisuuden täyttä
misestä riippumatta, mutta joka olisi samalla 
oikeudenmukainen ja osallistumiseen kannus
tava. Eron vastikkeetta saatavan käyttörahan 
ja aktiivisuuden perusteella maksettavan työra
han välillä tulisi olla selkeä, jotta taloudellisilla 
etuisuuksilla pystyttäisiin vaikuttamaan vanki
en osallistumisaktiivisuuteen. Esimerkiksi sosi
aalihuoltoalan laitoksissa on potilaiden käyttö
varaminimi kansaneläkkeen pohjaosan suurui
nen eli 437 markkaa kuukaudessa, mikä sulje
tuissa vankiloissa vastaa neljännen työluokan 
työrahaa. 

Työ- ja käyttöraha ovat tuloverolain 
(1535/92) 92 §:n mukaan verotonta tuloa. Ran
gaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuk
sen 3 luvun 14 §:n mukaan työ- ja käyttörahaa 
ei voi ulosmitata rangaistusaikana eikä kolmen 
kuukauden kuluessa vapautumisen jälkeen. 

Avolaitospalkka 

Avolaitosvangin palkasta säädetään rangais
tusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 
luvun 6 §:ssä. Sen mukaan valtion lukuun 
tehtävästä työstä on maksettava käypä palkka. 
Vankeinhoitoasetuksen 70 §:n mukaan avolai
tospalkan suuruuden vahvistaa oikeusministe
riö. Palkan määräämiseksi työt luokitellaan 
työn vaativuuden ja raskauden sekä työssä 
vaadittavan ammattitaidon ja ammattikoulu
tuksen mukaan. Palkka voidaan myös suorittaa 
noudattaen soveltuvin osin asianomaisen alan 
työehtosopimusta. 

Avolaitoksiin on käytännössä muodostunut 
kaksi erillistä palkkausjärjestelmää. Työsiirto
latöissä olevat avolaitosvangit saavat työehto
sopimusten mukaista perustuntipalkkaa, mikä 
yleisimmin sovellettavan työehtosopimuksen eli 
rakennusalan työehtosopimuksen mukaan 
vaihtelee 31-33 markan välillä tunnissa ja 
johtaa 5 100--5 400 markan bruttoansioihin 
kuukaudessa. Avovankiloissa ja avovankila
osastoissa vankeinhoitolaitoksen järjestämää 
työtä tekevät vangit ansaitsevat 21,60--26,20 
markkaa tunnilta. Heidän bruttoansionsa ovat 
siten noin 3 500--4 300 markkaa kuukaudessa. 

Avolaitoksissa ei ole erillistä käyttörahajär
jestelmää. Opiskeleva avolaitosvanki saa opis
kelujen ajalta työrahan mukaista käyttörahaa 
samoin perustein ja saman suuruisena kuin 
suljetun laitoksen vanki. Pätevästä syystä työs
tä tai koulutuksesta estyneelle maksetaan sul
jettujen laitosten mukaista alinta käyttörahaa. 
Siten esimerkiksi sairastuneen vangin ansiot 
laskevat avolaitospalkan tasosta suljettujen lai
tosten ansioiden tasolle. Tästä poikkeuksena 
avolaitoksia varten on määritelty ammatilliseen 
koulutukseen osallistuville vangeille käyttöra
ha, joka on 35 % alimmasta avovankilapalkas
ta. Tätä käyttörahaa maksetaan ammatilliseen 
koulutukseen ja siihen valmentavaan koulutuk
seen osallistuville. Kyseisellä käyttörahalla on 
korvattu työvoimaviranomaisten aikaisemmin 
vankiloissa järjestämään työllisyyskoulutuk
seen osallistuville vangeille työvoimapoliittises
ta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) 
nojalla maksettu koulutustuki. 

Avolaitospalkka on vangille veronalaista tu
loa. Avolaitospalkasta maksetaan sosiaalitur
vamaksut mutta ei eläkemaksuja, koska kysy
myksessä ei ole työsuhde. Näin ollen avolaitos
työ ei kartuta vangin eläketurvaa. A volaitos
palkka on ulosmittauskelpoista. 

Työ- ja käyttörahoista sekä avolaitospalkoista 
tehtävät pidätykset 

Työ- ja käyttörahasta on rangaistusten täy
täntöönpanosta annetun asetuksen 3 luvun 
12 §:n mukaan pidätettävä vapautumisen varal
le oikeusministeriön vahvistama määrä, kuiten
kin enintään puolet. Jos vangin elatuksen 
varassa on puoliso, lapsia, ottolapsia tai puo
lison lapsia tai jos vangilla on tuomiolla mää
rätty tai sopimuksella vahvistettu elatusvelvol
lisuus, on työ- ja käyttörahasta pidätettävä 
enintään puolet ja toimitettava pidätetty määrä 
elatukseen oikeutetuille. 

Oikeusministeriö on vahvistanut vapautumi
sen varalle tehtävän pidätyksen suuruudeksi 
30% työ- ja käyttörahoista. Jos työ- ja käyt
törahasta tulee suoritettavaksi pidätys myös 
elatukseen oikeutetuille, on vapautumista var
ten tehtävän pidätyksen suuruus 10 °/c, ja huol
lettavia varten suoritettavan pidätyksen suu
ruus 20 %. Suljetun laitoksen vanki saa siten 
laitosaikaiseen kulutukseen 70 % ansioistaan. 

Avolaitospalkasta pidätetään 4 luvun 6 §:n 
mukaan vangin elatuksen varassa oleville enin-



8 1994 vp - HE 66 

tään puolet siitä palkan osasta, joka jää jäljelle 
ennakonpidätyksen ja ruoka- ja ylläpitokorva
uksen maksamisen jälkeen. Loppuosasta suori
tetaan vielä pidätys vapautumisen varalle. Avo
laitosvangin palkasta suoritettavat vastaavat 
pidätysprosentit on vahvistettu suuremmiksi 
kuin työ- ja käyttörahasta tehtävät pidätyspro
sentit. Avolaitosvangin henkilökohtaiseen ku
lutukseen jäävän palkanosan suuruutta on vai
kea määritellä kattavasti, koska siihen vaikut
tavat huoltovelvollisuuspidätyksen lisäksi myös 
veroennakon määrä ja mahdollinen ulosmitta
us. 

Vapautumista varten pidätettyjä varoja van
ki voi saada rangaistusaikana käyttöönsä joh
tokunnan luvalla. Käytännössä varoja on luo
vutettu muun muassa poistumislupamatkojen 
kustantamiseen ja sakkojen maksuun. Työ- ja 
käyttörahojen alhaisen tason vuoksi vapautu
misen varalle suoritettavat pidätykset ovat pie
niä, keskimäärin 100 markkaa kuukaudessa. 
Pidätys suoritetaan kaavamaisesti kaikista 
maksetuista käyttörahoista ja työrahoista. 
Rangaistusajan pituus ei vaikuta pidätyksen 
tekemiseen. Pidätetyillä varoilla ei toimeentu
loturvan kehittymisen vuoksi ole enää samaa 
merkitystä vapautumistilanteessa kuin RT A
uudistuksen aikaan vuonna 1975. Sen sijaan 
vangit kustantavat merkittävän osan poistu
mislupamatkastaan vapautumisen varalle pidä
tetyistä varoista. 

Vapautumisen varalle avolaitospalkasta suo
ritettu pidätys on keskimäärin 300 markkaa 
kuukaudessa. Se talletetaan pankkiin vangin 
tilille, johon vangilla ei kuitenkaan ole käyttö
oikeutta. Näiden niin sanottujen pakkosäästö
jen pidättäminen palkasta, pidätettyjen varojen 
tallettaminen pankkiin kahdesti kuukaudessa, 
pidätettyjä varoja koskevien käyttöhakemusten 
käsittely ja tililtä nostot aiheuttavat runsaasti 
työtä. Työtä ovat lisänneet myös postikontto
reiden lakkauttamiset sekä säästökirjojen pois
taminen käytöstä. 

Suljettujen laitosten työ- ja käyttörahasta 
tehtiin aikaisemmin pidätykset elatukseen oi
keutetuille myös perheensisäisessä elatuksessa. 
Pidätyssummien pienentymisen ja rahan arvon 
alenemisen vuoksi ei tällä niin sanotulla huol
tovelvollisuuspidätyksellä ole enää käytännön 
merkitystä. Yleensä pidätys elatukseen oikeu
tetuille tehdään vain asetuksessa erikseen mai
nituissa tapauksissa, jolloin vangilla on tuomi
olla määrätty tai sopimuksella vahvistettu ela
tusvelvollisuus. Pidätys koskee noin kolmea 

prosenttia vangeista ja sen suuruus vaihtelee 20 
markasta 150 markkaan kuukaudessa. Maksun 
saajana on useimmiten sosiaalitoimisto, joka 
maksaa elatukseen oikeutetuille elatustukea ja 
perii· näin osan vankeusaikana maksamastaan 
tuesta takaisin vangilta. 

Pidätys vangin elatuksen varassa oleville on 
tehtävä myös puolison lasten elatukseksi. Vel
vollisuus vastata puolison lasten elatuksesta on 
kuitenkin poistettu avioliittolåin 46 §:stä 
(411187). 

Huoltovelvollisuuspidätysten tekeminen al
haisista työ- ja käyttörahoista johtaa vangin 
kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Pidä
tysten tekeminen, pidätettyjen varojen lähettä
minen sosiaalitoimistoille ja ennen kaikkea 
huoltovelvollisuuksien selvittäminen vaativat 
suhteettoman suuren työpanoksen pidätyksistä 
saatavaan rahalliseen tuottoon verrattuna. 
Myös sosiaalitoimistojen käytännöt poikkeavat 
toisistaan. Kaikki toimistot eivät peri maksa
maansa elatustukea takaisin vangin työ- ja 
käyttörahasta. 

Avolaitospalkasta tehtävillä huoltovelvolli
suuspidätyksillä on merkitystä elatusapujen 
maksussa tai perheen sisäisessä elatuksessa. 
Pidätys tehdään verojen, ruoka- ja ylläpitokor
vausten perimisen sekä ulosmittauksen jälkeen. 
Käytännössä pidätys huonettaville muodostuu 
näin eri suuruiseksi kuin esimerkiksi ulosmit
tauksessa vangille mahdollisesti varattava suo
jaosuus huollettavia varten. Huonettaville tar
koitettu pidätys suoritetaan joka viidennen 
avolaitosvangin palkasta. Keskimääräiset pidä
tykset ovat 550 markkaa kuukaudessa. Pidä
tyksellä hankittuja varoja vankila ei voi lähet
tää muille kuin suoraan vangin perheelle päin
vastoin kuin suljetuissa laitoksissa. Sosiaalitoi
miston on turvauduttava ulosottoon, mikäli 
vankeusaikana maksetusta elatustuesta halu
taan periä osa takaisin vangilta. Käytännössä 
vangit ovat antaneet luvan lähettää pidätetyt 
varat sosiaalitoimistoille, koska muussa ta
pauksessa elatusapumaksut perittäisiin ulos
oton kautta. 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 3 luvun 12 §:n 3 momentin mukaan 
vangille maksetuista työ- ja käyttörahoista on 
mahdollista pidättää enintään puolet, jos vanki 
on tuomittu rikoksen johdosta korvausvelvol
liseksi. Pidätystä ei kuitenkaan saa tehdä, jos 
vangin työ- ja käyttörahasta tehdään pidätys 
elatuksen varassa oleville. Korvausvaatimuksia 
ei kuitenkaan ole esitetty, joten pidätyksiä 
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korvausvelvollisuuden vuoksi ei ole tarvinnut 
tehdä. Avolaitospalkka on ulosmittauskelpois
ta, joten avolaitospalkkojen osalta ei lakiin ole 
otettu vastaavaa säännöstä. 

Ruoka- ja ylläpitokorvaukset 

Avolaitospalkkaa saaviita sekä omaa työtä 
ja siviilityötä tekeviltä vangeilta peritään ran
gaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuk
sen 3 luvun 11 §:n ja 4 luvun 6 §:n mukaisesti 
korvausta ruoka- ja ylläpitomenoista. Suljetuis
sa laitoksissa korvaukset on määritelty keski
määräisiksi kustannuksiksi. Avolaitoksissa pe
rittävät ylläpitomenot on vahvistettava asetuk
sessa. Ruokakorvauksen määrittelee oikeusmi
nisteriö. Vankeinhoitoasetuksen 71 §:n mukaan 
ylläpito- ja ruokakorvaus määrätään tehtyä 
työtuntia kohti. Jos vanki on avolaitoksessa 
muussa kuin valtion lukuun tehtävässä työssä, 
perittävistä korvauksista päättää oikeusminis
teriö. Avolaitoksessa suljettujen laitosten työ
ja käyttörahaa tai avolaitosten ammatillisen 
koulutuksen käyttörahaa saavien vankien ansi
ot jäävät niin alhaisiksi, ettei ruoka- ja ylläpi
tokorvausta peritä. 

Koko kuukauden työssä käynyt avolaitos
vanki sekä omaa työtä tai siviilityötä tekevä 
vanki maksaa laitokselle ruoka- ja ylläpitokor
vauksia keskimäärin 1 532 markkaa kuukau
dessa. Ruoka- ja ylläpitokorvauksiin kuluva 
osuus on ulosmittauskäytännössä luettu kuulu
vaksi vangin suojaosuuteen. 

Avolaitoksessa olevalta perittävät korvauk
set voidaan vankeinhoitoasetuksen 71 §:n pe
rusteella ottaa suoraan hänen palkastaan. 
Omaa työtä ja siviilityötä tekevä vanki, joka 
jättää korvaukset maksamatta, siirretään ran
gaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuk
sen 3 luvun 11 §:n mukaan tekemään vankityö
tä. 

Avolaitosvangin henkilökohtaiseen kulutuk
seen jäävän palkanosan suuruus vaihtelee en
nakkoveroprosentin ja palkan mahdollisen 
ulosmittauksen vuoksi suuresti. Jos ennakkove
roprosentti on 17 %, jää vangille, jolla ei ole 
huollettavia, avolaitospalkasta henkilökohtai
seen kulutukseen ruoka- ja ylläpitokorvauksen 
perimisen ja vapautumista varten suoritetun 
pidätyksen jälkeen 1 100-1 600 markkaa kuu
kaudessa ja työsiirtolavangille 2 100-2 300 
markkaa kuukaudessa. Jos vangilla on yksi 
huollettava, ovat vastaavat summat avovanki-

2 340282F 

Ia palkasta 770-1 100 markkaa kuukaudessa ja 
työsiirtoJapalkasta l 500-1 650 markkaa kuu
kaudessa. Palkan ulosmittaus muuttaa tilannet
ta huomattavasti. 

Muiden viranomaisten vangeille maksamat 
taloudelliset etuudet 

N ormaalisuusperiaatteen mukaisesti muutkin 
kuin vankeinhoitoviranomaiset voivat myöntää 
vangeille tietyin perustein taloudellista tukea 
vankeusaikana. Näitä tukia ovat muun muassa 
toimeentulotuki, opintotukilain (28/72) mukai
nen opintoraha (360-640 markkaa kuukau
dessa), työvoimapoliittisesta aikuiskoulutukses
ta annetun lain mukainen koulutustuki (116 
markkaa päivässä sekä lisäksi ansioihin sidottu 
ansio-osa ja lasten lukumäärästä riippuva lap
sikorotus), työvoimakoulutuksen ylläpitokor
vaus sekä kuntoutusrahalain (611191) nojalla 
maksettava kuntoutusraha, jonka suuruus riip
puu henkilön taustasta, mutta muodostuu 
usein korkeammaksi kuin työvoimapoliittinen 
koulutustuki. Opintotukea ei enää vuoden 1993 
heinäkuun alun jälkeen myönnetä vankilassa 
opiskeleville. Sitä vastoin laitoksen ulkopuolel
la opiskeleville vangeille tätä tukea voidaan 
maksaa. 

Edellä lueteltuja taloudellisia etuisuuksia 
maksetaan sekä suljettujen että avolaitosten 
vangeille. Nykyiset säädökset työ- ja käyttöra
hoista eivät ota huomioon millään tavoin 
muiden viranomaisten maksamia taloudellisia 
etuisuuksia. Muiden kuin vankeinhoitolaitok
sen maksamista taloudellisista etuisuuksista ei 
tehdä pidätyksiä huonettaville tai vapautumista 
varten. Myöskään ruoka- ja ylläpitokorvauksia 
ei peritä muista kuin avolaitospalkoista sekä 
siviilityöstä ja omasta työstä saadusta palkasta. 

Tutkintavangin taloudellinen asema 

Tutkintavankeudesta annetun lain (615/74) 
11 §:n mukaan tutkintavanki ei ole velvollinen 
osallistumaan työntekoon eikä laitoksessa an
nettavaan opetukseen. Jos vanki haluaa tehdä 
työtä, on siihen mahdollisuuksien mukaan va
rattava tilaisuus. Jos vanki tekee vankityötä, on 
ennen työn aloittamista sovittava työstä mak
settavan palkan perusteista. 

Osa tutkintavangeista tekee vankilan jätjes
tämää työtä tai osallistuu opetukseen. Heille 
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maksetaan korvausta työstä suljettujen laitos
ten työrahasäännösten mukaan. Vaikka lain 
mukaan vangilla on mahdollisuus tehdä myös 
omaa työtä, näin ei käytännössä tapahdu. 
Tutkintavankeudesta annetusta laista puuttuu 
mahdollisuus käyttörahan maksamiseen. Opis
keleville tutkiotavangeille on maksettu työra
haluokkien mukaista käyttörahaa sen jälkeen, 
kun valtion tulo- ja menoarvion perusteluosaan 
lisättiin kyseinen määrärahan käyttöperustelu. 
Ongelman muodostavat ne varattomat tutkin
tavangit, jotka eivät voi tai halua tehdä työtä 
tai opiskella ja saada sitä kautta tuloja. Joiden
kin tutkiotavankien kotikunnat myöntävät 
heille tukea. Oma erillinen ryhmänsä ovat 
myös ulkomaalaiset tutkintavangit, joilla ei ole 
suomalaista kotikuntaa. 

Vankityötä tekevän tutkintavangin tai opis
kelevan tutkintavangin ansioista ei tehdä pidä
tystä vapautumista varten tai elatukseen oikeu
tetuille. 

2.1.3. Vangin yhteydet laitoksen ulkopuolelle 

Kirjelähetykset ja puhelimen käyttö 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 2 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan 
vangille saapuneet ja vangilta peräisin olevat 
kirje- ja postilähetykset saadaan tarkastaa. 
Tarkastaminen on yläkäsite, joka kattaa kir
jeen ja postilähetyksen ulkokohtaisen tunnus
telun, läpivalaisun sekä mahdollisen avaamisen. 
Kirjettä ei saa kuitenkaan lukea, ellei se ole 
tarpeen rikoksen estämiseksi tai ellei ole erityis
tä syytä epäillä kirjeenvaihto-oikeutta väärin
käytettävän. Rangaistuslaitoksen toimintaa 
valvovalle viranomaiselle taikka vangin asia
miehenä toimivalle asianajajalle tai yleiselle 
Oikeusavustajalie osoitettu kirje on tarkasta
maHa toimitettava perille. Oikeusministeriön 
vankeinhoito-osaston antaman ohjeen mukaan 
myöskään vangin Euroopan neuvoston ihmis
oikeustoimikunnalle ja Yhdistyneiden kansa
kuntien ihmisoikeuskomitealle osoittamia kir
jeitä ei saa tarkastaa. 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin mukaan 
vangille voidaan pätevästä syystä antaa lupa 
olla puhelinyhteydessä laitoksen ulkopuolelle. 
Vankeinhoitoasetuksen 50 §:n mukaan vangin 
on lupaa pyytäessään ilmoitettava, kenen kans
sa ja mistä asiasta hän aikoo puhua. Oikeus-

ministeriön luvalla voidaan vankilaan tai sen 
osastoon hankkia puhelin vankien käyttöön. 

Vanki saattaa olla sijoitettu kotipaikastaan 
ja omaisistaan etäällä sijaitsevaan vankilaan, 
jolloin puhelinyhteys on nopein ja helpoin tapa 
pitää yhteyttä omaisiin. Asioiminen vankilan 
ulkopuolelle on vaivattomiota ja nopeinta pu
helimitse. Nykyisin laissa on ehdoksi puheli
men käytölle suljetuissa laitoksissa asetettu 
pätevä syy. Säännös on tullut voimaan vuonna 
1975 ja se on sisällöltään vanhentunut. Puhelin 
on nykyisin normaali yhteydenpitomuoto. 
Useissa vankiloissa vankien käytössä on kort
tipuhelin. 

Jos puhelimen käyttöä laajennetaan, ongel
maksi voi kuitenkin muodostua puheluoikeu
den väärinkäytön lisääntyminen. Puhelimen vä
lityksellä saatetaan pyrkiä jatkamaan yhteyden
pitoa rikoskumppaneihin. Vankiloissa on ha
vaittu, että erityisesti huumavien aineiden väli
tyksen sekä karkaamisen valmistelussa puhelin 
on tärkeä yhteydenpitoväline. Jos puhelimen 
käyttöä laajennetaan, on aiheellista antaa sään
nökset siitä, millä edellytyksillä vangin puhelu
ja voidaan kuunnella. 

Tutkiotavankien osalta on annettu lain ta
soiset säännökset puhelinkuuntelusta. Tutkin
tavankeudesta annetun lain 13 a §:n mukaan 
tutkintavangin ja muun kuin lain 13 §:n 2 
momentissa tarkoitetun viranomaisen puhelua 
saadaan kuunnella. Tällaisia viranomaisia ovat 
oikeusministeriö ja muut rangaistuslaitoksen 
tai säilytyspaikan toimintaa valvovat viran
omaiset. Puhelun kuuntelemisesta on ilmoitet
tava vangille ja sille, johon hän on puhelimitse 
yhteydessä. Vankeusvankien osalta vastaavat 
lain tasoiset säännökset puhelujen kuuntelemi
sesta puuttuvat. 

Vierailut 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 2 luvun 9 §:n 4 momentin mukaan 
vangilla on oikeus vastaanottaa vieraita val
vonnan alaisena. Vierailua ei saa kieltää, ellei 
ole perusteltua aihetta epäillä väärinkäytöksiä. 
Läheisten omaisten ja vangin asiamiehenä toi
mivan asianajajan ja yleisen oikeusavustajan 
sekä, milloin valvontaa muusta syystä ei kat
sota tarpeelliseksi, muidenkin vierailu voidaan 
sallia ilman valvontaa. Vankeinhoitoasetuksen 
51 §:n mukaan ulkopuolista ei saa päästää 
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rangaistuslaitokseen ilman asianmukaista lu
paa. 

Tarkemmat säännökset vierailujen järjestä
misestä sisältyvät vankeinhoitoasetuksen 
52 §:ään. Vangeilla on oikeus vastaanottaa vie
raita tapaamista varten varattuina aikoina niin 
usein kuin se laitoksen järjestystä ja työtoimin
taa haittaamatta on mahdollista. Erityisestä 
syystä vierailu voidaan järjestää muulloinkin. 
Vangin tapaamista on tarpeen mukaan valvot
tava. Keskustelua saadaan kuunnella, jos se on 
välttämätöntä väärinkäytösten ehkäisemiseksi. 
Vierailijan tuomat tavarat on tarkastettava 
ennen niiden luovuttamista vangille. Tapaami
seen on varattava mahdollisuuksien mukaan 
sopivat tilat. 

Vuonna 1992 kävi valvotuissa tapaamisissa 
noin 109 500 vierailijaa. Yli neljäsosa heistä 
kävi tapaamassa pääkaupunkiseudun vankiloi
hin sijoitettuja vankeja. Valvomattornia tapaa
misia järjestettiin vuonna 1992 noin 4 400. 
Valvomattornia tapaamisia järjestettiin kaikissa 
vankiloissa kahta vankilaa lukuun ottamatta. 

Huumeiden torjunnan ja päihdehuollon te
hostamista vankeusaikana selvittäneen työryh
män tekemän selvityksen (oikeusministeriön 
vankeinhoito-osaston julkaisuja 1/1991) mu
kaan valtaosa huumeista ja muista luvattomista 
aineista ja esineistä kulkeutuu vankiloihin ta
paamisten kautta. Vaikka pääosa tapaamista 
järjestetään valvotuissa olosuhteissa, se ei yk
sinään riitä torjumaan huumeiden kulkeutu
mista vankiloihin. On myös havaittu, että juuri 
vankilasta vapautuneet vangit alkavat toimia 
huumeiden välittäjinä käyden tapaamassa enti
siä vankitovereitaan. Vierailija saattaa käydä 
useissa eri vankiloissa tapaamassa monia eri 
vankeja. Nykyisen lain mukaan vierailu voi
daan kieltää, jos on perusteltua aihetta epäillä 
väärinkäytöksiä. Tätä on käytännössä tulkittu 
siten, että tapaajalle on voitu yksittäisessä 
tapauksessa määrätä kielto tulla tapaamaan 
tiettyä vankia. Nykyisen säännöksen perusteel
la ei ole katsottu voitavan määrätä määräai
kaisia tapaamiskieltoja vaan kielto kohdistuu 
yksittäiseen tapaamiskertaan. Jos esimerkiksi 
joku tapaaja on toistuvasti välittänyt huumeita, 
on tapaaja kiellosta huolimatta voinut jatkaa 
toimintaansa toisessa vankilassa. 

Vaikka vankiloissa käy noin 110 000 tapaa
jaa, laissa ei ole säännöksiä vierailijoiden tar
kastamisesta. Tapaajat voidaan tarkastaa aino
astaan metallinilmaisiota käyttäen. Tämä ei 
kuitenkaan estä esimerkiksi huumeiden ja mui-

den luvattomien aineiden kulkeutumista vanki
laan, koska vankeinhoitoviranomaisilla ei ole 
valtuuksia tehdä tapaajalle henkilöntarkastus
ta. Jos on perusteltua aihetta epäillä väärinkäy
töksiä, ainoa vankeinhoitoviranomaisten käy
tössä oleva keino on yksittäisen vierailun kiel
täminen. Tämä on usein sekä vangin että 
tapaajan kannalta varsin jyrkkä toimenpide. 
Usein epäily esimerkiksi huumeiden kuljetus
yrityksestä voitaisiin poistaa veivoittamalla vie
railija henkilöntarkastukseen. Nykyisin se ei ole 
mahdollista, vaan vankeinhoitoviranomaiset 
joutuvat turvautumaan poliisin virka-apuun. 
Varsinkin maaseudulla sijaitsevissa vankiloissa 
tämä on varsin hankalaa ja saattaa viedä 
tarpeettomasti aikaa. Myös kaupungeissa sijait
sevissa vankiloissa virka-apuun turvautuminen 
voi olla hankalaa, koska poliisit ovat muutoin
kin erittäin työllistettyjä. Kun poliisi suorittaa 
henkilöntarkastuksen, sovelletaan pakkokeino
lain 5 luvun 10 §:ssä säädettyjä henkilöntarkas
tuksen suorittamisen edellytyksiä. Henkilöntar
kastuksella tarkoitetaan pakkokeinolain 5 lu
vun 9 §:n mukaan sen tutkimista, mitä tarkas
tettavalla on vaatteissaan tai muutoin yllään. 

2.1.4. Vangin tarkastaminen 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 3 luvun 3 §:n mukaan vanki on 
todistajan läsnäollessa tarkastettava hänen saa
puessaan vankilaan. Tarvittaessa voidaan teh
dä henkilöön käyvä tarkastus. Tarkastus voi
daan tehdä myöhemminkin, jos siihen on pe
rusteltua syytä. Oikeusministeriön vankeinhoi
to-osaston yleiskirjeessä n:o 411/4/2911983 on 
vangin tarkastamisesta annettu tarkemmat oh
jeet. Ohjeen mukaan tarkastus voidaan suorit
taa riisuttamalla vanki alasti ja vaihtamalla 
hänelle vaatteet. Tarpeen vaatiessa voidaan 
tarkastaa myös vangin suu ja hiukset. 

Henkilönkatsastuksen suorittaminen on 
säännelty tarkemmin vankeinhoito-osaston 
määräyksellä n:o 8/3/91. Henkilönkatsastuk
seen voidaan ryhtyä pakkokeinolain 5 luvun 
10-12 §:ssä tarkoitetuin edellytyksin. Henki
lönkatsastuksella tarkoitetaan pakkokeinolain 
5 luvun 9 §:n mukaan katsastettavan ruumiin 
tarkastamista, verinäytteen ottamista tai muuta 
ruumiiseen kohdistuvaa tutkimusta. Henkilön
katsastuksen suorittamiseksi vankilan johtaja 
tai hänen sijaisensa voi pyytää poliisilta virka
apua. Mikäli henkilönkatsastusta ei suoriteta, 
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vaikka vangilla todennäköisin syin epäillään 
olevan elimistössään luvattomia aineita tai esi
neitä, vankilan johtaja voi määrätä hänet eris
tettäväksi, kunnes luvattomat esineet tai aineet 
ovat poistuneet elimistöstä. Vankia ei voida 
velvoittaa antamaan virtsa- tai puhallusnäytet
tä vastoin tahtoaan. 

Nykyiset säännökset on laadittu vuonna 
1975 ennen pakkokeinolain voimaantuloa. 
Rangaistuksen täytäntöönpanosta annetussa 
asetuksessa tarkoitettu "henkilöön käyvä tar
kastus" on sisällöllisesti epämääräinen suhtees
sa pakkokeinolain käsitteisiin "henkilöntarkas
tus" ja "henkilönkatsastus". Vaikka vangin 
tarkastamista koskevia säännöksiä on tarken
nettu oikeusministeriön vankeinhoito-osaston 
määräyksillä, rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetussa asetuksessa käytetyt käsitteet on 
syytä saattaa yhdenmukaisiksi pakkokeinolain 
käsitteiden kanssa myös lain tasolla. 

Epäkohtana on myös pidetty, että vankia ei 
voida velvoittaa antamaan puhallus- tai virtsa
näytettä päihtymystilan toteamiseksi. Näytteen 
antaminen edellyttää vangin vapaaehtoisuutta. 
Jos vanki ei vapaaehtoisesti anna pyydettyä 
näytettä, vankeinhoitoviranomaiset joutuvat 
pyytämään virka-apua poliisilta. Useissa ta
pauksissa poliisin virka-apuun turvautuminen 
on hankalaa ja vie runsaasti aikaa. 

2.1.5. Kurinpitoa koskevat säännökset 

Jos vanki rikkoo laitoksen järjestystä tai 
tekee laitoksessa rikoksen, josta yleisen lain 
mukaan tulevan seuraamuksen katsotaan ole
van sakkoa (järjestysrikkomus), voidaan vangil
le määrätä rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun asetuksen 2 luvun 10 §:n nojalla ku-

rinpitorangaistus. Kurinpitorangaistuksia ovat 
varoitus, oikeuksien menetys, yksinäisyys ja 
suoritetun ajan menetys. Kurinpitorangaistuk
sen määrää rangaistuslaitoksen johtaja tai joh
tokunta (2 luvun 10 a §). Oikeuksien menetys 
voi kestää enintään kolmekymmentä ja yksi
näisyys enintään kaksikymmentä vuorokautta. 

Vuonna 1992 kurinpitorangaistuksia määrät
tiin 1 705, joista yksinäisyysrangaistuksia oli 
1 347. Suurin osa kurinpitorangaistuksista 
määrättiin erilaisten päihderikkomusten (531) 
ja poistumislupaehtojen rikkomisten (516) pe
rusteella. 

Poistumislupien myöntäminen perustuu ran
gaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuk
sen 2 luvun 3 b §:ään sekä vankeinhoitoasetuk
sen 53 ja 54 §:ään. Mainitun 3 b §:n mukaan 
oikeusministeriö tai sen antamien ohjeiden mu
kaan rangaistuslaitoksen johtaja voi antaa van
gille luvan poistua lyhyeksi ajaksi rangaistus
laitoksesta, jos siihen on tärkeä syy tai jos sitä 
rangaistusajan pituuden perusteella on pidettä
vä muuten perusteltuna. Vankeinhoitoasetuk
sen 54 §:n mukaan poistumislupa on annettava 
kirjallisena. Siinä on mainittava poistumisluvan 
ehdot sekä seuraamukset ehtojen rikkomisesta. 

Ellei vanki noudata poistumisluvan ehtoja 
tai jos hän poissalon aikana taikka lähdön tai 
paluun yhteydessä syyllistyy rikkomukseen tai 
muuten sopimattomaan menettelyyn, voidaan 
rikkomuksen laadusta riippuen seuraamukseksi 
määrätä kurinpitorangaistus, poissaoloajan 
rangaistusajaksi lukematta jättäminen taikka 
uuden poistumisluvan myöntämättä jättäminen 
kokonaan tai säännönmukaisena aikana. Mah
dollista on myös vangin ehdonalaiseen vapau
teen pääsyn lykkääminen. Seuraamus määräy
tyy rikkomuksen laadun mukaan oheisesta 
taulukosta tarkemmin ilmeneväHä tavalla. 
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Taulukko 2. Vangin poistumislupaehtojen rikkomisen perusteella määrättävissä olevat 
seuraamukset: 

Rikkomuksen laatu Seuraamus ( + = voidaan määrätä, - = ei voida määrätä) 
Poissaolon aikaa Uutta poistumis- Kurinpito-
tai sen osaa ei lupaa tai ehdon- rangaistus 

lueta rangaistus- alaiseen vapauteen 

1. Yritys tuoda salaa rangaistuslaitok
seen aseita tai esineitä, jotka saattavat 
aiheuttaa häiriötä .................... . 

2. Määräaikana palaamatta jääminen .. 
3. Rikos poissaolon aikana ............ . 
4. Poistumisluvan perusteena olevan tär-

keän asian hoidon laiminlyönti ..... . 
5. Järjestyshäiriö poissaolon aikana ... . 
6. Sallitun oleskelupaikan ulkopuolella 

oleskeleminen ......................... . 
7. Ilmoittautumisen laiminlyönti ....... . 
8. Palaaminen alkoholin tai siihen rin

nastettavan aineen vaikutuksen alaise-
na ..................................... . 

9. Sopimaton käytös lähtiessä tai pala-
tessa .................................. . 

Seuraamukset luvan ehtojen rikkomisesta 
luetellaan poistumislupia koskevassa oikeusmi
nisteriön päätöksessä sekä vangin lähtiessä 
poistumisluvan nojalla lomalle hänelle annetta
vassa lupakirjassa. 

Myönnettäessä vangille rangai5tusten täytän
töönpanosta annetun asetuksen 3 luvun 6 §:n 2 
momentin mukainen siviilityölupa tai saman 
luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa 
opiskella laitoksen ulkopuolella myös näille 
luville määritellään tietyt ehdot. Jos vanki 
rikkoo laitoksen ulkopuolisen opintoluvan eh
toja, voidaan aika, jonka vanki luvan nojalla 
on rangaistuslaitoksen ulkopuolella, jättää 3 
luvun 8 §:n 3 momentin mukaan kokonaan tai 
osaksi lukematta rangaistusajaksi. Lisäksi lupa 
voidaan vankeinhoitoasetuksen 24 ja 44 §:n 
nojalla peruuttaa. Oikeusministeriön vankein
hoito-osaston opintolupia ja siviilityötä koske
vien määräysten mukaan kyseiset luvat on 
mahdollista peruuttaa myös määräajaksi. 

Poistumis-, opinto- tai siviilityöluvan ehtojen 
rikkomista ei ole erikseen mainittu kurinpitoa 
koskevassa säännöksessä, vaan ehtojen rikko
minen on osa vankilan järjestyksen rikkomista. 
Kurinpitorangaistuksen määräämisen edelly
tyksenä rangaistusten täytäntöönpanosta anne-

ajaksi pääsyä ei myönnetä 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

lainkaan tai 
säännönmukaisena 

aikana 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

tun asetuksen 2 luvun 10 §:n 1 momentin 
mukaan on, että järjestysrikkomus on tehty 
laitoksessa. Tämän johdosta kurinpitorangais
tusta ei ole voitu määrätä laitoksen ulkopuo
lella tapahtuneesta rikkomuksesta esimerkiksi 
tapauksissa, joissa vanki laiminlyö poistumis
luvan perusteena olevan tärkeän asian hoitami
sen tai oleskelee poistumisluvalla ollessaan sal
litun oleskelupaikan ulkopuolella. Sama koskee 
tapauksia, joissa vanki on poistumisluvallaan 
syyllistynyt rikokseen. Kurinpitorangaistusta ei 
ole voitu määrätä myöskään silloin, kun vanki 
on vastaavalla tavalla rikkonut siviilityöluvan 
tai laitoksen ulkopuolella tapahtuvalle opiske
lulle annetun luvan ehtoja. Käytännössä seu
raamuksena on tällöin voinut rikkomuksen 
laadusta riippuen olla vangin ehdonalaiseen 
vapauteen pääsyn lykkääminen ja uuden pois
tumisluvan myöntämättä jättäminen taikka 
opinto- tai siviilityöluvan peruuttaminen. 

Harkittaessa vangin ehdonalaiseen vapau
teen pääsyn edellytyksiä on rangaistusten täy
täntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 
13 §:n mukaan otettava huomioon muun mu
assa hänen käyttäytymisensä rangaistuslaitok
sessa. Pykälän 3 momentin mukaan ehdonalai
seen vapauteen päästämisestä päättää oikeus-
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ministeriö tai sen antamien ohjeiden mukaan 
vankilan johtokunta. Oikeusministeriön 23 päi
vänä kesäkuuta 1992 tekemän päätöksen 
(194/541/92) mukaan ehdonalaiseen vapauteen 
pääsyä voidaan lykätä esimerkiksi silloin, kun 
vanki on kulumassa olevalla rangaistuskaudella 
rikkonut törkeästi poistumis-, siviilityö- tai 
laitoksen ulkopuolisen opintoluvan ehtoja. 
Törkeänä ehtojen rikkomisena pidetään oike
usministeriön päätöksen mukaan muun muassa 
joutumista palautetuksi määräajan päätyttyä, 
yritystä tuoda aseita, karkaamisvälineitä tai 
huumaavia aineita laitokseen paluun yhteydes
sä taikka rikosta luvan tai sen ylityksen aikana. 
Käytännössä ehdonalaista vapauttamista on 
lykätty yleensä enintään yhdellä kuukaudella. 

Poistumislupa-, siviilityö- tai opintoluvan eh
toja rikkoneen vangin rankaiseminen on muo
dostunut epäyhtenäiseksi, koska osasta rikko
muksia on voitu määrätä kurinpitorangaistus 
ja osasta ei. Nykyiset säännökset ovat johta
neet lisäksi siihen, että osasta rikkomuksista on 
luvan peruuttamisen tai epäämisen lisäksi mää
rätty seuraamukseksi sekä kurinpitorangaistus 
että ehdonalaiseen vapauteen pääsyn lykkäämi
nen. Tilannetta voidaan pitää vangin kannalta 
kohtuuttomana. Erityisen epätarkoituksenmu
kaiseksi nykyinen käytäntö voi muodostua 
silloin, kun vangin jäljellä oleva rangaistusaika 
on pitkä. Tällöin rikkomuksesta seuraamukse
na määrättävä ehdonalaiseen vapauteen pääsyn 
siirtäminen tulee käytännössä täytäntöönpan
nuksi useiden kuukausien, jopa vuosien kulut
tua rikkomuksen tapahtumisesta. Seuraamuk
sen ei tällaisessa tapauksessa voida katsoa 
vastaavan sille asetettua tarkoitusta. 

Tilanne on erityisen ongelmallinen avolaitok
siin sijoitetuille vangeille. Nykyisen lain mu
kaan avolaitoksessa oleva, joka tekee siellä 
järjestysrikkomuksen tai poistuu sieltä luvatta, 
on heti toimitettava vankilaan suorittamaan 
rangaistustaan. Jos rikkomus tai luvatta pois
tuminen katsotaan vähäiseksi, avolaitoksen 
johtaja voi vankilaan toimittamisen sijasta ran
gaista syyllistä varoituksena tai määräämällä 
tämän siirrettäväksi vankilaan määräajaksi, 
enintään 14 vuorokaudeksi. Muita kurinpito
rangaistuksia ei avolaitokseen sijoitetuille voida 
määrätä. Suuri osa avolaitosmääräysten pe
ruuttamisista johtuu juuri poistumis-, siviilityö
tai opintolupaehtojen rikkomisesta. Seuraa
muksina esimerkiksi poistumislupaehtojen rik
komisesta voi siis olla poistumislupakelpoisuu
den menetys, suljettuun laitokseen siirtäminen 

ja ehdonalaisen vapauteen pääsyn siirtyminen. 
Seuraamusten kasautumisen estämiseksi mai
nittujen lupaehtojen rikkomiset tulisi voida 
käsitellä kurinpitomenettelyssä sen sijaan, että 
niistä on seurauksena myös avolaitoskelpoisuu
den menettäminen. 

Oikeuksien menettämisenä määrättävä ku
rinpitorangaistus voi rangaistusten täytäntöön
panosta annetun asetuksen 2 luvun 10 §:n 2 
momentin mukaan koskea osallistumista va
paa-ajan toimintaan, kirjaston käyttöä, tavaran 
ostoa laitoksessa, rahavarojen käyttöä sekä 
oikeutta hankkia laitoksen ulkopuolelta kirjal
lisuutta, lehtiä tai askartelussa ja harrastustoi
minnassa tarvittavia välineitä. Rangaistus voi 
koskea myös oikeutta seurata radio- ja televi
sio-ohjelmia. Oikeuksia voidaan määrätä me
netettäväksi tai vähennettäväksi yksinäisyys
rangaistuksen ohessa ja oikeuksien menetyksen 
on etupäässä kohdistuttava niihin oikeuksiin, 
joiden väärinkäytön vuoksi kurinpitomenette
lyyn on ryhdytty. 

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto on 
antanut tarkempia ohjeita oikeuksien menettä
misen täytäntöönpanosta yleiskirjeillään n:o 
229/4/9/21.5.1975 (Kurinpitorangaistusten mää
rääminen ja täytäntöönpano) ja n:o 
420/4/31128.11.1983 (Oikeuksien menettäminen 
tai vähentäminen kurinpitorangaistuksena sekä 
kurinpidollista yksinäisyyttä suorittavan vangin 
hallussapito-oikeudet). Vapaa-ajan toimintoi
hin osallistumista koskeva oikeuksien menetys 
voi ohjeiden mukaan koskea määrättyjä vapaa
ajan toimintoja tai kaikkea vapaa-ajan toimin
taa. Vangin oikeutta ulkoilla vähintään tunti 
päivässä ei kuitenkaan saa rajoittaa. Kirjaston 
käyttöoikeuden menetys voi ohjeiden mukaan 
koskea oikeutta lainata kirjoja vankilan kirjas
tosta tai käyttää ulkopuolisia kirjastopalveluja. 

Jos vangille on määrätty kurinpitorangais
tuksena yksinäisyyttä, rangaistuksen luonteesta 
seuraa, ettei yksinäisyyteen määrätty saa yh
dessä muiden vankien kanssa osallistua televi
sion katseluun eikä muuhun vapaa-ajan toi
mintaan. Suorittaessaan kurinpidollista yksi
näisyyttä vangilla on oikeus pitää hallussaan 
kohtuullinen määrä kirjallisuutta ja lehtiä. Näi
tä hallussapito-oikeuksia ei voida kurinpidolli
sesti määrätyn yksinäisyyden ohella rajoittaa. 
Vangille välttämättömien henkilökohtaisten 
esineiden hallussapitoa ei myöskään voida kiel
tää. 

Käytännössä oikeuksien menettämistä on 
käytetty varsin harvoin. Yleensä se liittyy 
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välttämättömänä ja toimenpiteen luonteesta 
johtuvana osana yksinäisyysrangaistuksen täy
täntöönpanoon. Jos yksinäisyysrangaistus pan
naan täytäntöön eristysosastolla, se väistämät
tä rajoittaa esimerkiksi vangin mahdollisuuksia 
television katseluun. Nykyisin tavoitteena on 
lisätä vangin aktiivista osallistumista vankilan 
toimintoihin. Tavoitteen kanssa on ristiriidassa 
mahdollisuus määrätä vangille kurinpitoran
gaistukseksi esimerkiksi kirjaston käyttöä tai 
askarteluvälineiden hankkimista koskeva kiel
to. 

2.1.6. Muut asiat 

Rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvät 
yleiset säännökset 

Vankeinhoidon perussäännökset sisältyvät 
nykyisin vankeinhoitoasetuksen 1 lukuun. Ase
tuksen 3 §:ssä säädetään laitosoloista ja ran
gaistuksen täytäntöönpanotavasta. Rangaistus
laitoksen olot on pykälän mukaan mahdolli
suuksien mukaan järjestettävä vastaamaan yh
teiskunnassa yleensä vallitsevia oloja, ja ran
gaistuksen täytäntöönpano on järjestettävä si
ten, että rangaistuksena on pelkästään 
vapaudenmenetys. Muita rajoituksia voidaan 
käyttää siinä määrin kuin laitoksessa pitämisen 
varmuus ja laitoksen järjestys sitä edellyttävät. 

Vankeusrangaistuksen tavoite on ilmaistu 
vankeinhoitoasetuksen 4 §:ssä. Säännöksen mu
kaan rangaistus on pantava täytäntöön siten, 
ettei se tarpeettomasti vaikeuta vaan mahdol
lisuuksien mukaan edistää vangin sijoittumista 
yhteiskuntaan. Vapaudenmenetyksestä aiheutu
via haittoja on mahdollisuuksien mukaan eh
käistävä. Vankeinhoitoasetuksen 5 §:ssä on il
maistu vankien oikeudenmukaisen ja inhimilli
sen kohtelun periaate sekä yleinen syrjintäkiel
to. Tämän pykälän mukaan vankeja on koh
deltava oikeudenmukaisesti ja heidän ihmisar
voaan kunnioittaen. Vankeja ei saa perus
teettomasti asettaa eri asemaan rodun, ihonvä
rin, sukupuolen, kielen, kansallisuuden tahi 
uskonnollisen, poliittisen tai muun vakaumuk
sen, yhteiskunnallisen aseman, varallisuuden 
taikka muun vastaavan seikan perusteella. 
Nuorelle rikoksentekijälle tuomittua rangais
tusta täytäntöönpantaessa on kiinnitettävä eri
tyistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta 
johtuviin erityistarpeisiin. Säännös vangin kuu-

Iemisesta häntä koskevaa päätöstä tehtäessä 
sisältyy asetuksen 72 §:ään. 

Vankeinhoidon ja sen kehittämisen keskeiset 
periaatteet sisältyvät nykyisin siis asetuksen 
tasoiseen säännökseen. Säännösten luonteen 
vuoksi niiden oikeampi paikka on lain tasoi
sessa säädöksessä. 

Toimivallan siirtäminen 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annettu 
asetus sisältää useita toimivaltaa koskevia 
säännöksiä. Osassa pykälistä toimivalta vanke
ja koskevassa päätöksenteossa on säädetty 
kuuluvaksi oikeusministeriölle tai sen antamien 
ohjeiden mukaan laitoksen johtajalle. Tällaisia 
säännöksiä ovat muun muassa vangin poistu
ruislupia koskeva 2 luvun 3 b §, siviilityölupaa 
koskeva 3 luvun 6 §:n 2 momentti sekä laitok
sen ulkopuolista opintolupaa koskeva 3 luvun 
8 §:n 2 momentti. Eräitä päätöksiä koskeva 
toimivalta on jo laiss2. annettu laitoksen johta
jalle. Tällaisia ovat esimerkiksi useat laitostoi
mintaan liittyvät päätökset, muun muassa van
gin osallistuminen päivittäistoimintoihin, ja 
eräät kurinpitorangaistukset. Vangin päästärui
sestä ehdonalaiseen vapauteen ja eräiden ku
rinpitorangaistusten määräämisestä päättää 
vankilan johtokunta. 

RTA-uudistuksen voimaantulon jälkeen toi
mivaltaa on siirretty asteittain ministeriöstä 
laitostasolle ja tätä kehitystä on tarkoitus 
edelleen jatkaa. Toimivallan siirtäminen on 
toteutettu lakiin sisältyvien yksittäisten valtuu
tussäännösten perusteella. Eräs tällainen val
tuutussäännös on poisturuislupia koskeva 2 
luvun 3 b §. Poisturuislupa-anomuksia on rat
kaistu vuosittain 17 000-18 000, joista vain 
noin viidennes vankeinhoito-osastossa. Vastaa
vasti on siirretty toimivaltaa laitostasolle van
gin ehdonalaiseen vapauteen päästämistä kos
kevissa asioissa. Tällaisia asioita käsiteltiin 
vuonna 1987 oikeusministeriön istunnossa 
3 045 vastaavan luvun ollessa vuonna 1992 
enää 459. 

Johtajalle on keskittynyt paljon päätösvaltaa 
laitoksessa. Laitos- ja henkilökuntarakenne on 
kuitenkin muuttunut huomattavasti siitä, mitä 
se oli lainsäädäntöä edellisen kerran uudistet
taessa. Käytännössä vankilan päivittäiseen toi
mintaan liittyviä tosiasiallisia päätöksiä tekevät 
runsaasti myös muut virkamiehet kuin johtaja. 
Varsinaisten vankia koskevien hallintopäätös-
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ten osalta nykyiset säännökset mahdollistavat 
toimivallan siirron ministeriötasolta kuitenkin 
vain vankilan johtajalle. 

Viime vuosina päätösvallan delegoiminen on 
ollut erityisesti esillä hallinnon yleisiin kehittä
mistavoitteisiin liittyen. Merkitystä on myös 
vankeinhoitolaitoksen siirtymisellä vuoden 
1992 alusta tulosohjaukseen. Tulosohjausviras
tossa tulosvastuuta ja siihen liittyvää itsenäistä 
toimivaltaa tulisi olla mahdollista siirtää osas
totasolle tai yksittäisille virkamiehille huomat
tavasti nykyistä enemmän. Myös yksittäisten 
päätösten suuri määrä edellyttäisi mahdolli
suutta toimivallan siirtoon. Lakiin tulisikin 
sisällyttää yleissäännös, joka mahdollistaisi 
päätösvallan siirtämisen myös muulle laitoksen 
virkamiehelle kuin johtajalle. 

2.2. Lainsäädäntö Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa 

2.2.1. Nykytila 

Ruotsi 

Ruotsissa vankeusrangaistuksen täytäntöön
panoa säätelee laki kriminaalihuollosta laitok
sissa (lag om kriminalvård i anstalt, 203/1974). 
Lain 12 §:ssä säädetään vangin työvelvollisuu
desta. Lainkohdan mukaan vangin (intagen) on 
tehtävä sitä työtä tai osallistuttava siihen ope
tukseen tai koulutukseen, johon hänet velvoi
tetaan. Jos vanki on koulutuksen tai opetuk
sen, lääketieteellispsykologisen tai muun erityi
sen hoidon tarpeessa, tulee sitä hänelle järjes
tää, jos se on mahdollista ottaen huomioon 
rangaistusaika ja vangin edellytykset (1 0 §). 

Lain 29 §:ssä on säännökset vierailuista. 
Vangilla on oikeus vastaanottaa vieraita siinä 
laajuudessa kuin se sopivasti voi tapahtua. Hän 
ei saa vastaanottaa vieraita, jotka vaarantavat 
laitosturvallisuutta tai voivat vaikeuttaa vangin 
sopeutumista yhteiskuntaan tai muutoin voivat 
vahingoittaa vankia tai jotakuta toista. Vierai
lijan mahdollisesta rikollisuudesta voidaan etu
käteen hankkia tietoja, ellei se ole ilmiselvästi 
tarpeetonta. Suljettuja (valtion)vankiloita (rik
sanstalt) ja paikallisvankiloita (lokalanstalt) 
koskevat hiukan erilaiset säännökset. Laitok
sen virkamies voi olla läsnä tapaamisessa, jos 
se on tarpeen turvallisuuden kannalta. Vierai
lun ehdoksi voidaan turvallisuussyistä asettaa, 
että vierailija alistuu henkilöntarkastukseen tai 

ulkoiseen henkilönkatsastukseen taikka antaa 
luvan tarkastaa laukkunsa, kassinsa tai muun 
sellaisen tavaran, jonka vierailija haluaa viedä 
tapaamiseen. 

Vanki voi lain 30 §:n mukaan olla puhelinyh
teydessä laitoksen ulkopuolelle siinä laajuudes
sa kuin se sopivasti voi tapahtua. Turvallisuus
syistä puhelimen käyttö voidaan kieltää tai 
hankkia etukäteistietoja puhelun vastaanotta
jasta. 

Lain 34 §:n, jossa säädetään hoidosta ja 
oleskelusta laitoksen ulkopuolella, mukaan 
oleskelun ehdoksi voidaan asettaa, että tuomit
tu antaa virtsa-, puhallus- tai verinäytteen sen 
tutkimiseksi, onko hän riippuvuutta aiheutta
vien aineiden vaikutuksen alainen. Säännös on 
tullut voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993. 

Henkilöntarkastuksen edellytyksistä sääde
tään lain 52 a §:ssä. Vangille voidaan tehdä 
henkilöntarkastus hänen tullessaan vankilaan, 
valvomaUoman tapaamisen jälkeen, laitoksen 
ulkopuolella olon jälkeen tai silloin, kun epäil
lään, että hänen hallussaan on luvattomia 
aineita. Henkilöntarkastus voidaan tehdä myös 
pistokokeenomaisesti tai turvallisuussyistä teh
tävän laajemman tarkastuksen yhteydessä. 
Vangille voidaan tehdä henkilönkatsastus, jos 
on syytä epäillä, että vangilla on hallussa 
luvattomia esineitä (52 b §). Jos se katsotaan 
tarpeelliseksi, voidaan suurin piirtein samoin 
edellytyksin kuin henkilöntarkastus suorittaa 
myös henkilönkatsastus. Muille kuin suljetuissa 
vankiloissa oleville voidaan tehdä vain ulkoi
nen henkilönkatsastus. Vanki on lisäksi velvol
linen kehotuksesta antamaan virtsa- ja puhal
lusnäytteen sekä verikokeen sen tutkimiseksi, 
onko hän huumaavien tai päihdyttävien ainei
den vaikutuksen alainen, ellei lääketieteellisistä 
tai muista vastaavista syistä muuta johdu 
(52 d §). 

Norja 

Norjassa vankeusrangaistuksen täytäntöön
panoa koskee laki vankilalaitoksesta (lov om 
fengselsvesenet, 12.12. 1958, nr 7). Lain 17 §:n 
mukaan vangille (innsatt) on annettava sopivaa 
työtä, ellei se rangaistusajan lyhyyden vuoksi 
ole erityisen vaikeaa. Vangit ovat velvollisia 
tekemään heille annettua työtä. Lain 19 §:n 
mukaan vanki voi saada opetusta tai koulutus
ta, jos se on tarkoituksenmukaista. 

Lain 23 §:ssä on säännökset vierailuista. 
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Vanki saa ottaa vastaan läheisten ja muiden 
hänelle tärkeiden henkilöiden vierailuja. Vierai
lu voidaan kieltää, jos on aihetta olettaa, että 
sillä on epäsuotuisa vaikutus. Tämä koskee 
myös vangin lähiomaisia. Vanki voi kieltäytyä 
muista kuin eräiden viranomaisten vierailuista. 
Vierailuissa on yleensä läsnä laitoksen virka
mies. 

Saman lain 30 a §:n mukaan johtaja voi 
päättää virtsa-, puhallus- tai muiden kokeiden 
ottamisesta, jos on perusteita epäillä, että vanki 
on käyttänyt huumaaviatai päihdyttäviä ainei
ta. Jos erityiset olosuhteet laitoksessa edellyt
tävät, johtaja voi päättää virtsakokeiden otta
misesta pistokokeenomaisesti tai rutiiniluontoi
sesti. Keskusvirasto (fengselsstyret) antaa, jos 
se on käytännössä mahdollista, kokeiden otta
miseen etukäteissuostumuksen. Jos on erityistä 
aihetta epäillä, että vanki on kätkenyt huumaa
via tai päihdyttäviä aineita kehoonsa, voi joh
taja lääkärin lausunnon saatuaan päättää ruu
miintarkastukseen tai muuhun toimenpiteeseen 
ryhtymisestä aineiden löytämiseksi. Toimenpi
teeseen tulee hankkia mahdollisuuksien mu
kaan keskusviraston lupa. Jos vanki kieltäytyy, 
johtaja voi päättää, että vanki sijoitetaan eris
tykseen. 

Tanska 

Tanskassa säännökset vankeusrangaistusten 
täytäntöönpanosta sisältyvät rikoslakiin (bor
gerlig straffelov, 15.8. 1967, nr 347). Tarkem
mat määräykset vankeusrangaistuksen täytän
töönpanosta sisältyvät oikeusministeriön vah
vistamaan asetuksen luonteiseen päätökseen 
vapausrangaistusten täytäntöönpanosta (be
kendtgörelse om fuldbyrdelse af frihedsstraf 
21.6. 1973) ja useisiin yleiskirjeisiin. Rikoslain 6 
luvun 35 §:n mukaan tuomitulla on velvollisuus 
tehdä hänelle annettua työtä oikeusministeriön 
vahvistamien perusteiden mukaan. Oikeusmi
nisteriön päätöksen 12 §:n mukaan vangin (ind
satte) tulee olla sijoitettu työhön tai koulutuk
seen tai jos se yksittäisissä tapauksissa katso
taan tarkoituksenmukaiseksi, muuhun toimin
taan, joka voidaan järjestää laitoksen valvon
nan alaisena. 

Edellä mainitun päätöksen 22 ja 23 §:ssä on 
määräykset vierailuista ja kirjeenvaihdosta. 
Niiden mukaan vangilla on kirjeiden ja vierai
lujen avulla mahdollisuus pitää yhteyttä ulko
maailmaan. Vierailun ehdoksi voidaan asettaa, 

3 340282F 

että vierailija alistuu päällysvaatteidensa tar
kastamiseen. Keskusvirasto on antanut tarkem
mat ohjeet vierailuista ja kirjeenvaihdosta. 
Muiden kuin julkista tehtävää hoitavien henki
löiden vierailut voidaan kieltää. 

2.2.2. Uudistusehdotukset 

Ruotsi 

Ruotsissa on elokuussa 1993 annettu mietin
tö, joka sisältää ehdotukset vankeusrangaistuk
sen täytäntöönpanoa koskevaksi uudeksi lain
säädännöksi (SOU 1993:76, Verkställighet av 
fängelsestraff). Ehdotus sisältää varsin huomat
tavia muutoksia vankeusrangaistuksen täytän
töönpanon sisältöön. Ehdotuksessa esitetään 
muun muassa suljetussa laitoksessa olevan van
gin postilähetysten tarkastamisen tehostamista. 
Myös vierailuja koskeviin säännöksiin esitetään 
joitakin muutoksia. Ehdotuksen mukaan ta
paaminen voidaan järjestää valvottuna, jos se 
on tarpeen turvallisuussyistä ja järjestyksen 
säilymiseksi laitoksessa, eikä vierailua voida 
järjestää siten, että vanki ja tapaaja eivät voi 
luovuttaa toisilleen esineitä. Keskusvirasto (kri
minalvårdsstyrelse) voi myös määrätä, että 
tietyissä suljetuissa vankiloissa järjestetään ai
noastaan valvottuja tapaamisia. Vangin tapaa
jan tarkastamista koskevat säännökset esite
tään säilytettäviksi suurin piirtein ennallaan. 

Vangin tarkastamista koskevia säännöksiä 
ehdotetaan myös muutettaviksi. Vanki on pyy
dettäessä velvollinen antamaan virtsa-, puhal
lus- tai verinäytteen, ellei lääketieteellisistä syis
tä muuta johdu. Henkilönkatsastusta koskevat 
määräykset tulisivat koskemaan kaikkia laitok
sia, kun ne aikaisemmin koskivat vain suljet
tuja keskusvankiloita. Avolaitoksissa oleville 
voitaisiin tehdä kuitenkin vain ulkoinen henki
lönkatsastus. 

Kurinpitorangaistuksia koskevia säännöksiä 
ehdotetaan myös muutettaviksi. Ehdotuksen 
mukaan vangille voitaisiin määrätä kurinpito
rangaistus myös niistä rikkomuksista, joita hän 
tekee poistumisluvalla tai ollessaan muuten 
laitoksen ulkopuolella. 

Ehdotukseen sisältyy myös säännös vangin 
osallistumisvelvollisuudesta. Sen mukaan vanki 
on velvollinen tekemään hänelle osoitettua työ
tä tai osallistumaan opetukseen, koulutukseen 
tai työharjoitteluun taikka muuhun hänelle 
osoitettuun toimintaan. 
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Norja 

Norjassa julkaistiin vuonna 1988 laaja peri
aatteellinen mietintö vankeusrangaistuksen täy
täntöönpanosta, johon sisältyy ehdotus uudeksi 
vankilalaiksi (NOU 1988:37, 1.12. 1988, Ny 
fengsellov). Lakia valmistellut toimikunta ei 
ollut kaikilta osin täysin yksimielinen, ja mie
tintö sisältää myös vähemmistön ehdotukset. 
Ehdotus ei ole toistaiseksi johtanut lainsäädän
tötoimiin. 

Ehdotuksen 1 luku sisältää vankeusrangais
tuksen yleiset periaatteet. Luku sisältää peri
aatteet muun muassa vankilan ja kotipaikan 
etäisyydestä ja rangaistusten haittavaikutusten 
minimoimisesta. Muita kuin vankeusrangais
tuksen täytäntöönpanossa tarpeellisia rajoituk
sia ei tulisi käyttää. Ehdotuksen mukaan lain 5 
luvun 2 §:ssä säädetään, että vangeilla on oi
keus ja velvollisuus työhön ja opetukseen. 
Opetukseen ja työntekoon osallistuvat vangit 
saisivat siitä kohtuullisen korvauksen. Vangit, 
jotka terveydellisistä syitä eivät voisi osallistua 
työntekoon tai opetukseen, saisivat päivärahaa. 

Puhelimen käyttöä ja kirjeenvaihtoa koske
vat ehdotukset ovat pääosiltaan vastaavan kal
taisia kuin Suomessa nyt ehdotetaan säädettä
väksi. Esimerkiksi vangin kirjeitä kansainväli
sille ihmisoikeuselimille, joille vangilla on kan
sainvälisten sopimusten mukaan valitusoikeus, 
ei saisi missään olosuhteissa tarkastaa ( ehdo
tuksen 5 luvun 7 §). Suljettuun vankilaan sijoi
tetun vangin puhelua voitaisiin kuunnella, jos 
on perusteita uskoa, että puhelimitse suunnitel
laan tai toteutetaan rangaistava teko tai pyri
tään välttämään rangaistuksen täytäntöönpa
noa. 

Ehdotuksen 5 luvun 10 §:n mukaan suljet
tuun laitokseen sijoitettua vankia tapaamaan 
tulleelle vierailijalle voitaisiin tehdä henkilön
tarkastus ennen vierailua ja sen jälkeen, jos 
olisi erityistä aihetta uskoa, että vierailun yh
teydessä suunnitellaan tai toteutetaan rikos. 
Samoin edellytyksin vierailu voitaisiin järjestää 
valvottuna siten, että laitoksen virkamies olisi 
läsnä tapaamisessa ja kuuntelee tapaamista tai 
siten, että vierailija ja vanki eivät pääsisi 
fyysisesti toistensa kanssa kosketuksiin. Jos 
tapaaminen järjestettäisiin viimeksi mainituilla 
tavoilla valvottuna, vierailijalle ei voitaisi tehdä 
henkilöntarkastusta. 

Vierailu voitaisiin tietyin edellytyksin evätä, 
jos olisi erityistä aihetta epäillä väärinkäytök
siä. Vangille voitaisiin antaa määräaikainen 

enintään kolmen kuukauden pttumen kielto 
ottaa vastaan vieraita, jos hänen olisi todettu 
aikaisemmalla vierailukerralla syyllistyneen 
rangaistavaan tekoon, josta on ilmoitettu po
liisille. 

Ehdotuksen 5 luvun 6 §:n mukaan vangille 
voitaisiin tehdä henkilöntarkastus. Vangilla oli
si myös velvollisuus antaa virtsanäyte. Näyt
teen antamiseen ei vaadittaisi konkreettista 
epäilyä huumaavien aineiden käyttämisestä 
vaan siihen voitaisiin velvoittaa myös pistoko
keenomaisesti. Ruumiintarkastukseen voidaan 
velvoittaa henkilö, jota perustellusta syystä 
epäillään teosta, josta voi lain mukaan seurata 
vankeusrangaistus. Edellytyksenä toimenpiteel
le on, että sillä oletetaan saatavaksi valaistusta 
asiaan ja että se ei ole epäsuhteessa epäiltyyn 
tekoon. 

Tanska 

Tanskassa on valmistunut laaja kolmeosai
nen mietintö rangaistusten täytäntöönpanosta 
(Betrenkning om en lov om fuldbyrdelse af straf 
mv., nr 1181:1989). Mietintö sisältää ehdotuk
sen rangaistuksen täytäntöönpanolaiksi, johon 
sisältyisivät vankeusrangaistuksen, sakkoran
gaistuksen ja ehdollisen tuomion (betingede 
dom) täytäntöönpanoa koskevat säännökset. 
Lain 2 luku sisältäisi yleiset säännökset vanke
usrangaistuksesta. Lain 3 §:n mukaan vankeus
rangaistus tulisi panna täytäntöön ottaen huo
mioon sekä vapaudenriiston täytäntöönpanon 
turvaaminen että tarve auttaa tuomittua elä
mään rikoksetonta elämää. Muita kuin laista 
tai vapaudenriistosta itsessään seuraavia rajoi
tuksia ei saa käyttää. 

Lain 7 luku sisältäisi säännökset vangin 
oikeuksista ja velvollisuuksista rangaistuslai
toksessa. Lain 37 §:n mukaan vangilla olisi 
oikeus ja velvollisuus osallistua työhön, koulu
tukseen tai muuhun hyväksyttyyn toimintaan. 
Oikeusministeriö vahvistaisi 37 §:n 2 momentin 
mukaan tarkemmat säännöt laitoksissa ja eri 
vankiryhmille järjestettävistä toiminnoista. 
Vangille olisi kuitenkin mahdollisuuksien mu
kaan tarjottava työtä tai muuta toimintaa. 
Työhön tai muuhun toimintaan osallistumises
ta vangille maksetaan korvausta. Korvausta 
maksetaan myös vangille, joka sairauden vuok
si tai muusta hänestä riippumattomasta syystä 
ei voi osallistua toimintaan. 

Lakiehdotuksen 49 §:ssä säädetään vierailuis-
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ta. V angilla olisi oikeus vastaanottaa vieraita 
vähintään kerran viikossa. Laitos voisi päättää, 
että vierailijan tulee hankkia etukäteen lupa 
vierailulle. Vierailun ehdoksi voitaisiin myös 
asettaa, että vierailija alistuu päällysvaatteiden
sa ja mukanaan tuomiensa esineiden tutkimi
seen. Oikeusministeriö voisi vahvistaa muitakin 
sääntöjä vierailuoikeuden rajoittamiseksi järjes
tys- ja turvallisuussyistä, esimerkiksi vierailun 
järjestämisestä henkilökunnan valvonnan alai
sena. 

Lakiehdotuksen 51 § sisältää kirjeenvaihto
oikeutta koskevat säännökset. Vangin kirjeitä 
voitaisiin lukea vain, jos turvallisuus- ja järjes
tysnäkökohdat vaativat tai jos siten voidaan 
suojella uhria rikkomukselta. TarkastamaHa 
on toimitettava kirjeet muun ohessa Euroopan 
ihmisoikeustoimikunnalle. Lakiehdotuksen 
53 §:n mukaan vangilla on oikeus käyttää 
puhelinta siinä laajuudessa kuin se on käytän
nössä mahdollista. Puhelimen käyttö voidaan 
kieltää tai vaatia, että puhelua saadaan kuun
nella olemalla läsnä tai puhelinta kuuntelemal
la. 

Vanki voitaisiin lakiehdotuksen 56 §:n mu
kaan tarkastaa, kun hän saapuu laitokseen, 
kun häntä epäillään luvattomien esineiden hal
lussapidosta, ennen vierailua ja sen jälkeen 
sekä ennen laitoksesta poistumista ja laitokseen 
palatessa. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Osallistumisvelvollisuus laitoksen 
toimintoihin 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 3 luvun 5 §:ää ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että voimassa olevan työvelvolli
suuden sijasta vangille säädettäisiin yleisempi 
osallistumisvelvollisuus laitoksessa järjestettä
vään toimintaan. Ehdotuksen tavoitteena on, 
että nykyistä suurempi osa vangeista osallistuisi 
laitoksen toimintoihin. Myös alentuneesti työ
kykyisten vankien osallistumista pyritään lisää
mään. Jotta tämä olisi mahdollista, laitoksissa 
järjestettävän toiminnan tulisi olla riittävän 
monipuolista. Laissa tarkoitettuja toimintoja 
voisivat olla esimerkiksi työnteko, opiskelu ja 
erilaiset vangin sosiaalista, henkistä ja fyysistä 
toimintakykyä parantavat toiminnot. 

Asiallisesti saman sisältöinen osallistumisvel
vollisuus koskisi myös avolaitoksiin sijoitettuja. 
Näin mahdollistettaisiin muiden toimintojen 
kuin työnteon ja työntekoon läheisesti liittyvän 
koulutuksen toteuttaminen avolaitoksissa. Täl
laisia muita mahdollisia toimintoja olisivat 
esimerkiksi päihdehuollolliset ja vangin sosiaa
lista, henkistä ja fyysistä toimintakykyä paran
tavat toiminnot. Avolaitokseen määräämisen 
edellytyksenä säilyisi edelleen vangin soveltu
vuus avolaitokseen ja sen toimintaan. 

Osallistumisvelvollisuuden laajentamiseen 
liittyy ehdotus siitä, että työkykyisyydestä avo
laitokseen pääsyn yleisenä edellytyksenä luo
vuttaisiin. Suureen osaan avolaitoksista voitai
siin kuitenkin käytännössä edelleenkin ottaa 
vain työkykyisiä vankeja, koska niissä harjoi
tettavaan toimintaan, esimerkiksi työsiirtoloi
den rakennustöihin, osallistuminen edellyttää 
työkyä. Niihin laitoksiin, joissa harjoitettaisiin 
muutakin toimintaa, esimerkiksi koulutusta, 
kuntoutusta tai muuta siihen verrattavaa toi
mintaa, voitaisiin sijoittaa myös alentuneesti 
työkykyisiä vankeja. 

Osallistumisesta laitoksessa järjestettäviin 
toimintoihin päättäisi laitoksen johtaja. Osal
listumisvelvollisuuden sisältö määräytyisi ny
kyistä enemmän vangin yksilöllisten tarpeiden 
ja edellytysten mukaan. 

3.2. Vangin taloudellinen asema ja ansioista 
tehtävät pidätykset 

Työ- ja käyttöraha suljetuissa laitoksissa 

Ehdotetun 3 luvun 10 §:n mukaan vangille, 
joka tekee työtä tai osallistuu koulutukseen 
taikka muuhun laitoksen järjestämään tai hy
väksymään toimintaan, maksettaisiin työrahaa. 
Vangille, joka on vapautettu osallistumisvelvol
lisuudesta, maksettaisiin käyttörahaa. Työ- ja 
käyttöraha voitaisiin maksaa eri suuruisena 
oikeusministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan ja se voitaisiin jättää kokonaan tai 
osittain maksamatta, jos vanki saa tukea muul
ta viranomaiselta. 

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää käyt
töraha-nimike koskemaan vain vastikkeetta 
maksettavia käyttövaroja ja työraha-nimike 
koskemaan työtä tekeville ja muihin toimintoi
hin osallistuville maksettavia ansioita ja talou
dellisia etuisuuksia. Uudistuksen jälkeen työstä, 
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koulutuksesta ja muusta toiminnasta vanki 
saisi siis työrahaa. Käyttörahaa maksettaisiin 
osallistumisvelvollisuudesta vapautetuille ja 
osallistumisesta estyneille. Työraha-käsitteen si
jasta voitaisiin ajatella myös muita, osallistu
misvelvollisuutta paremmin kuvaavia termejä. 
Työraha on kuitenkin käytännössä vakiintunut 
käsittämään rahasuorituksen vangin velvolli
suudeksi määritellystä työstä ja esiintyy myös 
verolainsäädännössä. Työ- ja käyttörahojen ta
soon ei uudistuksella pyritä suoraan vaikutta
maan. 

Tavoitteena työrahajärjestelmällä on kannus
taa vankia aktiivisuuteen. Samalla pyritään 
vakiinnuttamaan tietynasteinen normaalisuus 
eri toiminnoista maksettavien ansioiden välillä. 
Siten esimerkiksi kuntoutuksessa olleen vangin 
ansiotason ei tulisi laskea, jos hän pystyy 
siirtymään esimerkiksi opiskelijaksi, eikä am
mattikoulutuksessa olleen vangin ansioiden tu
lisi laskea siinä vaiheessa, kun hän siirtyy 
tekemään opiskelemaansa työtä. 

Eri toiminnoista maksettavien työrahojen 
maksuperusteet on tarkoitus määritellä siten, 
ettei määrärahan kokonaiskulutus lisääntyisi. 
Käytännössä liikkumavara maksuperusteiden 
määrittämisessä jää siten varsin pieneksi, joskin 
eri vankiryhmien välillä esiintyvää eriarvoisuut
ta voidaan jossakin määrin vähentää. 

Opiskelu- ja kuntoutusajalta maksettavan 
työrahan maksuperusteiden määrittämisessä 
eräänä vaihtoehtona olisi jatkaa nykyistä käy
täntöä, jossa määritellään, minkä työrahaluo
kan työtä kyseinen opiskelu tai kuntoutus 
vastaa. Toisena vaihtoehtona olisi soveltaa 
pohjoismaista käytäntöä, jossa kaikilla toimin
taan osallistuvilla on sama lähtöansio, jonka 
lisäksi vanki voi tulosten mukaan saada erilai
sia lisiä. Esimerkiksi Tanskassa vangeille mak
setaan perustaksan mukaan sekä tuotannossa, 
taloushuollossa, koulutuksessa että niin sano
tuissa tuotantokouluissa, joiden toiminta vas
tannee kuntoutusta. Perusmaksu on 5,82 kruu
nua tunnissa. Työpaikalla pysyvyydestä ja pä
tevyydestä maksetaan joitakin kruunuja lisää 
tuntia kohti, samoin tietyn työtuloksen aikaan
saamisesta erikseen määritellyssä ajassa. Ruot
sissa vankien saama perusmaksu on 5,20 kruu
nua tunnissa (vastaa käyttörahaa), minkä lisäk
si kaikki toimintaan osallistuvat saavat lisäkor
vauksia enimmillään saman verran. Urakka
työtä tekevien lisäkorvaukset saavat nousta 
7,80 kruunuun tunnilta. Toiminnasta kieltäyty· 
jille ei makseta edes perusmaksua. 

Työ- ja käyttörahasta suljetuissa laitoksissa 
tehtävät pidätykset 

Vapautumisen varalle tehtävän pidätyksen 
pakollisuudesta ehdotetaan lain 3 luvun 
12 §:ssä luovuttavaksi. Pidätys voitaisiin ehdo
tuksen mukaan tehdä vapaudessa menestymistä 
edistävää tarkoitusta varten ja sen määrän 
vahvistaisi oikeusministeriö. Ehdotettu sana
muoto mahdollistaisi aikaisempaa suuremman 
harkintamahdollisuuden ja joustavuuden oike
usministeriön antamiin pidätysohjeisiin. Euroo
pan neuvoston vankilasääntöjen mukaan lai
toksen johdolla tulisi olla mahdollisuus pidät
tää osa ansioista ja koota niistä säästösumma, 
joka annetaan vangille hänen vapautuessaan 
(Suositus n:o R(87) 3, vuodelta 1987). Tär
keimpänä tavoitteena on, että vanki pystyisi 
kustantamaan vapautumista edistävää tarkoi
tusta varten pidätetyistä varoista vähintäänkin 
poistumislupa-aikaiset kulunsa. Pidätykset voi
sivat perustua myös vangin kanssa tehtäviin ja 
hänen omaa vastuutaan korostaviin "säästöso
pimuksiin". 

Vangin elatuksen varassa olevia varten suo
ritettavasta pidätyksestä ehdotetaan suljetuissa 
vankiloissa luovuttavaksi. Pidätys on käytän
nössä koskenut vain niitä vankeja, joilla on 
tuomio tai sopimus elatusavusta. Pidätetyt va
rat on tilitetty sosiaalilautakunnille. Kun ote
taan huomioon työ- ja käyttörahojen alhainen 
taso, ei pidätyksen tekeminen ole perusteltua. 
Pidätyksistä aiheutuvat hallintokustannukset 
ovat selvästi suuremmat kuin tilitettyjen pidä
tysten määrät. Samoin ehdotetaan luovutta
vaksi lain 3 luvun 12 §:n 3 momentin säännök
sistä, joiden mukaan rikoksen johdosta korva
usvelvollisen vangin työ- ja käyttörahasta on 
voitu pidättää osa korvauksien maksua varten. 
Näiden varojen pienuuden vuoksi tällaisia pi
dätyksiä ei ole voitu käytännössä tehdä eikä 
vaatimuksiakaan ole esitetty. 

Avolaitosten toimintaraha ja käyttöraha 

Lain 4 luvun 6 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
työstä maksettavan käyvän palkan periaatteen 
lisäksi säännös toimintarahasta. Ehdotuksen 
mukaan vankeinhoitolaitoksen järjestämään tai 
hyväksymään koulutukseen tai muuhun toi
mintaan osallistuville maksettaisiin toimintara
haa. Oikeusministeriö päättäisi palkan ja toi
mintarahan perusteista ja määrästä. 
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Toimintarahaa on tarkoitus maksaa koulu
tukseen ja muuhun toimintaan osallistuville 
avolaitosvangeille. Toimintarahan myötä avo
laitoksissa vangeille järjestettävät muut toimin
nat tulevat taloudellisesti tasaveroisempaan 
asemaan avolaitostyön ja vankeinhoitolaitok
sen järjestämän ammatillisen koulutuksen 
kanssa. Nykyisin avolaitosvanki, joka opiskelee 
muualla kuin vankilassa järjestetyllä ammatil
lisella kurssilla, saa käyttörahaa suljettujen 
laitosten työrahajärjestelmän mukaan. A volai
tostoimintojen laajentaminen kuntoutuksen 
suuntaan edellyttää myös säännöstä kuntou
tukseen osanistuvalle avolaitosvangille makset
tavasta korvauksesta. 

Toimintarahasta ei pidätettäisi vankilalle 
korvausta ylläpidosta ja ruuasta. Toimintaraha 
määräytyisi siten, että se vastaisi yhteiskunnan 
maksamia vastaavia taloudellisia tukimuotoja 
ottaen kuitenkin huomioon sen, että valtio 
kustantaa vangin ylläpidon ja ruuan. Ylläpi
toon kuuluvat asunto, terveydenhuolto ja puh
taus. 

Avolaitoksissa järjestettävä muu toiminta on 
pääasiassa kuntoutusta, jonka tavoitteena on 
ylläpitää vangin sosiaalista, henkistä ja fyysistä 
toimintakykyä. Tarkoituksena on järjestää sitä 
laitostuneille, passiivisille tai alentuneesti työ
kykyisille vangeille myös avolaitosoloissa. Täs
tä lähtökohdasta käsin kuntoutukseen osallis
tumisen ajalta maksettava toimintaraha tulisi 
mitoittaa siten, että vankia kannustettaisiin 
siirtymään koulutukseen tai työhön. Kuntou
tuksen ajalta maksettava toimintaraha jäisi 
siten alhaisemmaksi kuin koulutuksesta mak
settava toimintaraha. 

Oikeusministeriö maara1s1 toimintarahan 
määrän ja sen maksamisen perusteet. Toimin
taraha voisi olla eri laitoksissa eri suuruinen 
toiminnan luonteen mukaisesti. 

Ehdotetun 4 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan 
avolaitoksessa olevalle, jonka johtaja on sai
rauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi 
vapauttanut osallistumisvelvollisuudesta, mak
settaisiin käyttörahaa noudattaen soveltuvin 
osin, mitä 3 luvun 10 §:ssä säädetään. 

Palkasta ja toimintarahasta tehtävät pidätykset 
avolaitoksissa 

Vapautumista varten suoritettavasta pidä
tyksestä ehdotetaan luovuttavaksi. Avolaitos
ten korkeampi ansiotaso sekä kahden viikon 

palkanmaksukausi mahdollistavat suljettuja 
laitoksia paremmin sen, että vangilla on rahaa 
käytössään poistumisluvan aikana. Vangin olisi 
itse huolehdittava tarpeellisten säästöjen kerää
misestä. 

Tavoitteena on, että avolaitosvangit edelleen 
osallistuisivat perheidensä elatukseen joko per
heen sisäisesti tai maksamalla elatusapumaksu
ja. Tästä syystä ehdotetaan, että avolaitosvan
gin tuloista tehdään jatkossakin pidätys vangin 
elatuksen varassa oleville. Pidätystä ei kuiten
kaan tehdä puolison lasten elatukseksi, koska 
avioliittolaistakin on poistettu velvollisuus puo
lison lasten elättämiseen. Rangaistusten täytän
töönpanosta annetun lain 4 luvun 6 §:ään 
ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka nojalla 
pidätyksen voisi tehdä elatusapumaksujen suo
rittamiseksi ilman vangin nimenomaista lupaa. 
Perheen sisäisesti elatuksesta huolehtivia sekä 
tuomiolla tai sopimuksella vahvistettuja ela
tusapumaksuja maksavia kohdeltaisiin siten 
samalla tavoin tehtäessä pidätystä vangin ela
tuksen varassa oleville. Pidätyksen suuruus 
pyritään mahdollisuuksien mukaan sovitta
maan yhteen ulosotossa huollettavia varten 
jätettävän suojaosuuden kanssa. 

Muiden viranomaisten vangille maksama 
taloudellinen tuki 

Ehdotettujen 3 luvun 10 §:n 3 momentin ja 4 
luvun 6 §:n 5 momentin mukaan oikeusminis
teriön päätöksellä voitaisiin määrätä, että toi
mintarahaa, työrahaa tai käyttörahaa ei mak
seta tai se maksetaan vain osittain, jos raha 
muulta viranomaiselta saatu tuki huomioon 
ottaen taikka muista erityisistä syistä ei ole 
tarpeen. Oikeusministeriöllä olisi tällöin myös 
mahdollisuus määrätä, että vangilta voidaan 
periä korvausta ylläpito- ja ruokakustannuksis
ta oikeusministeriön vahvistama määrä. 

Tavoitteena on poistaa päällekkäisten tukien 
mahdollisuus. Muiden viranomaisten vangille 
maksama taloudellinen tuki saattaa olla mitoi
tettu siten, että tuella on tarkoitus kattaa myös 
elinkustannuksia kuten asumis- ja ruokakus
tannuksia. Tällaisissa tapauksissa vangin tulisi 
maksaa ylläpidostaan laitokselle. 

3.3. Vangin yhteydet laitoksen ulkopuolelle 

Kirjelähetykset ja puhelimen käyttö 

Tavoitteena on, että vangin mahdollisuudet 
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käyttää puhelinta tehdään joustavammiksi. Tä
män vuoksi puhelimen käytön perusteeksi ase
tettu ehto "pätevästä syystä" ehdotetaan pois
tettavaksi 2 luvun 9 §:n 3 momentista. 

Samalla kun oikeutta puhelimen käyttöön 
ehdotetaan laajennettavaksi, lakiin ehdotetaan 
otettavaksi säännökset vangin puhelujen kuun
telemisesta. Kuunteleminen ei tapahtuisi salaa, 
vaan puhelun kuuntelemisesta on ehdotuksen 
mukaan ennen puhelun alkamista aina ilmoi
tettava vangille ja sille, jonka kanssa vanki on 
puhelinyhteydessä. Hallitusmuodon 12 §:n mu
kaan kirje-, lennätin- ja puhelinsalaisuus on 
loukkaamaton, mikäli siitä ei ole laissa säädet
ty poikkeusta. Tämän vuoksi puhelinkuunte
lusta määrättäisiin lain tasoisella säännöksellä. 

Puhelua saataisiin kuunnella, jos se olisi 
tarpeen rikoksen estämiseksi tai jos olisi erityi
siä syitä epäillä väärinkäytöksiä. Mahdollisuus 
kuunnella vangin puheluja on tärkeä vankilan 
järjestyksen turvaamisen kannalta ja merkittä
vä osatekijä vankilaviranomaisten yleisen val
vontavelvollisuuden toteuttamisessa. Puhelun 
kuuntelemista ehdotetaan kuitenkin rajoitetta
vaksi siten, että vangin ja rangaistuslaitoksen 
toimintaa valvovan viranomaisen, asianajajan 
tai yleisen oikeusavustajan välistä puhelua ei 
saataisi kuunnella. Tämä rajoitus on tärkeä 
vangin oikeusturvan kannalta. Kielto kuunnel
la asianajajan tai yleisen oikeusavustajan ja 
vangin välistä puhelua on perusteltu myös 
siksi, että vastaava säännös on voimassa van
gin posti- ja muiden lähetysten tarkastamisesta 
sekä tapaamisten valvonnasta. Asianajajat ja 
yleiset oikeusavustajat ovat lisäksi Suomen 
Asianajajaliiton erityisen valvonnan alaisia. 

Vangin kirjeiden tarkastamista koskevia 
säännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi lisää
mällä lakiin säännös siitä, että kansainväliselle 
ihmisoikeuksia valvovalle elimelle osoitettu kir
je on toimitettava tarkastamatta perille. Samal
la säännöstä täydennettäisiin siten, ettei myös
kään rangaistuslaitoksen toimintaa valvovan 
viranomaisen tai kansainvälisen ihmisoikeuksi
en valvontaelimen vangille osoittamaa kirjettä 
saisi tarkastaa. Oikeudesta lukea tutkintavan
gin kirjeenvaihtoa otettaisiin lakiin nimenomai
nen säännös. 

Vierailut 

Vierailijoiden tarkastamista ja vierailujen jär
jestämistä valvotuissa olosuhteissa koskevilla 2 

luvun 9 a §:n säännöksillä pyritään estämään 
huumeiden ja muiden luvattomien aineiden ja 
esineiden kulkeutuminen vankilaan. Lisäksi 
vangin oikeusturvan kannalta on tärkeää, että 
vieraiden vastaanotto-oikeuden rajoittamisesta 
on voimassa yhtenäiset lakiin perustuvat sään
nökset ja että vankiloissa on yhdenmukainen 
vierailukäytäntö. Jos on perusteltua aihetta 
epäillä, että vierailuoikeutta käytetään väärin, 
ainoana keinona nykyisen lain mukaan on 
kieltää yksittäinen vierailu. Kielto saattaa tie
tyissä tapauksissa olla liian ehdoton ja jyrkkä 
toimenpide. Se saattaa myös olla kohtuuton 
esimerkiksi silloin, kun vanki on sijoitettu 
etäällä kotipaikastaan sijaitsevaan vankilaan ja 
vierailijan tapaamismatka on muodostunut pit
käksi. 

Vangin oikeus ottaa vastaan vieraita on 
tärkeä ihmissuhteiden säilymisen kannalta. Nii
den ylläpitäminen helpottaa vangin sijoittumis
ta yhteiskuntaan rangaistuksen suorittamisen 
jälkeen. On myös selvää, että vierailujen val
vontaa ja tarkastamista koskevilla säännöksillä 
ei pystytä kokonaan torjumaan huumeiden ja 
muiden luvattomien aineiden kulkeutumista 
vankilaan. Vankilasta ei voida tehdä täysin 
suljettua järjestelmää, jolla ei olisi kosketusta 
ulkomaailmaan. Kireä ja kontrollipainotteinen 
järjestelmä saattaa lisätä viihtymättömyyttä ja 
siten vankien tarvetta päihteiden käyttöön. 
Kontrolloivien keinojen käyttämisen on aina 
oltava järkevässä suhteessa siihen rikollisuu
teen, jota niillä pyritään torjumaan. 

Perussäännös vangin oikeudesta vastaanot
taa vieraita säilyisi ennallaan. Vankeinhoitovi
ranomaisille annettaisiin tietyin edellytyksin oi
keus tehdä henkilöntarkastus vierailijalle. Vie
railua ei saataisi kieltää, ellei ole perusteltua 
aihetta epäillä väärinkäytöksiä. Vangin asia
miehenä toimivan asianajajan tai yleisen oi
keusavustajan vierailua ei saisi kieltää. Tämä 
poikkeus perustuu kansainvälisiin ihmisoikeus
sopimuksiin. Vierailija voitaisiin vierailun kiel
tämisen sijasta velvoittaa alistumaan henkilön
tarkastukseen. Vierailu voitaisiin järjestää 
myös erityisen valvotuissa olosuhteissa. Tällä 
tarkoitetaan muun muassa teknisiä ratkaisuja, 
jotka estävät fyysisen kosketuksen. 

Lakiin ehdotetaan myös säännöstä määräai
kaisen vierailukiellon antamisesta vierailijalle. 
Tällainen kielto voitaisiin antaa, jos vierailija 
on syyllistynyt huumeiden, päihteiden tai mui
den luvattomien esineiden toimittamiseen van
kilaan tai sen yritykseen. Jos tällainen väärin-
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käytös on havaittu, vierailijalle voitaisiin antaa 
määräaikainen, olosuhteisiin nähden kohtuulli
sen pituinen vierailukielto. Vierailukielto voisi 
olla enintään kuuden kuukauden mittainen 
kerrallaan. 

Säännöstä vierailijalle annettavasta vierailu
kiellosta valmisteltaessa on myös harkittu mah
dollisuuksia antaa tällainen kielto vieraita Vas
taanottavalie vangille. Vangille annettavana 
kiellolla tavata tiettyä henkilöä ei kuitenkaan 
pystyttäisi vaikuttamaan ammattimaiseksi kat
sottavaan huumeiden ja päihteiden välitykseen, 
koska välittäjänä toiminut henkilö voisi jatkaa 
toimintaansa muissa vankiloissa tai tapaamaila 
muita vankeja. 

Vierailukieltoa ei voitaisi antaa vangin lä
hiomaiselle. Tällä pyritään turvaamaan vangin 
tärkeimpien ihmissuhteiden säilyminen vanke
usaikana. Jos vangin lähiomaisen todetaan 
syyllistyneen huumeiden tai muiden luvattorni
en aineiden tai esineiden toimittamiseen vanki
laan, vierailu tulisi järjestää erityisen valvotuis
sa olosuhteissa. Vierailukieltoa ei voitaisi myös
kään antaa vangin asiamiehenä toimivalle asi
anajajalle tai yleiselle oikeusavustajalle. Kielto 
olisi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
vastainen. 

Vierailujen järjestämistä ja vierailijoita kos
kevat säännökset ovat tarkoitetut sovellettavik
si lähinnä suljetuissa vankiloissa. A volaitoksis
sa vierailut järjestetään yleensä varsin vapaasti 
ja vain välillisesti valvottuina, jolloin vieraili
joiden tarkastaminen ei ole kovin perusteltua. 
Avolaitoksissa on muutoinkin huomattavasti 
vähemmän rajoituksia ja vangilla on yleensä 
vapaa liikkumisoikeus laitoksen alueella mää
rättyjen rajojen sisäpuolella. Näin ollen pelkäs
tään vierailuoikeuteen kohdistuvat rajoitukset 
eivät samalla tavalla vaikuta luvattomien ainei
den ja esineiden esiintymismäärään avolaitok
sessa kuin suljetuissa laitoksissa. 

3.4. Vangin ja vankitilojen tarkastaminen 

Nykyisen lain ilmaisu "henkilöön käyvä tar
kastus" on sisällöltään epämääräinen. Vangin 
henkilöön kohdistuvaa etsintää koskevilla uu
silla säännöksillä pyritään vangin tarkastamista 
koskevat säännökset yhdenmukaistamaan pak
kokeinolain henkilöntarkastusta ja henkilön
katsastusta koskevien säännösten kanssa. Van
keinhoitoviranomaisten toimivaltuuksia päät-

tää henkilöntarkastukseen ja henkilönkatsas
tukseen ryhtymisestä on lisäksi tarkoitus sel
keyttää. Samoin tarkennettaisiin säännöksiä 
todistajan IäsnäoJosta vankia tarkastettaessa ja 
vangin tarkastamisesta laitokseen saapumisen 
yhteydessä tehtävän tarkastuksen jälkeen. Uu
silla säännöksillä pyritään myös parantamaan 
edellytyksiä niin sanottujen päihteettömien 
osastojen perustamiselle. 

Vangille voitaisiin ehdotuksen mukaan tehdä 
henkilöntarkastus, jos se on tarpeen karkaami
sen ehkäisemiseksi, järjestyksen säilyttämiseksi 
tai jos vankia epäillään luvattomien esineiden 
tai aineiden hallussapidosta. 

Nykyään vankeinhoitoviranomaisilla ei ole 
toimivaltaa päättää henkilönkatsastukseen ryh
tymisestä, vaan he joutuvat pyytämään polii
silta virka-apua. Tällöin poliisi toimittaa rikok
sesta epäillyn yleensä terveyskeskukseen, jossa 
lääkäri suorittaa tarvittavat tutkimukset. Yhte
nä vaihtoehtona olisi, että vankeinhoitoviran
omaisille säädettäisiin toimivalta päättää hen
kilönkatsastukseen ryhtymisestä. Tämä saattai
si monessa tapauksessa yksinkertaistaa ja no
peuttaa menettelyä. Tällöin vankilaviranomais
ten tulisi voida ratkaista, onko vangin teke
mäksi epäilty rikos sellainen, että pakkokeino
lain 5 luvun II §:ssä säädetyt henkilönkatsas
tuksen suorittamisen edellytykset ovat olemas
sa. Henkilökatsastuksen edellytyksenä on, että 
henkilöä epäillään rikoksesta, josta säädetty 
rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta 
vankeutta. Useimmiten kysymyksessä on rikos, 
josta tulee joka tapauksessa tehdä rikosilmoitus 
poliisille. Tällöin myös henkilönkatsastuksen 
toimittamisen edellytykset voidaan samalla ot
taa harkittaviksi. 

Toisena vaihtoehtona olisi, että vankeinhoi
tolaitoksen terveydenhoitohenkilökuntaan kuu
luvalle lääkärille annettaisiin valtuudet toimit
taa henkilönkatsastus. Jos lääkärillä olisi val
tuudet henkilökatsastuksen suorittamiseen, se 
saattaisi synnyttää vangille mielikuvan siitä, 
että lääkärikunta on osa valvontahenkilöstöä. 
Tämä saattaisi käytännössä vaarantaa potilai
den kohtelun ja hoitosuhteen kannalta erittäin 
tärkeiden luottamuksellisten suhteiden säilymi
sen vankien ja terveydenhoitohenkilöstön välil
lä. Näistä syistä esityksessä ei ole ehdotettu 
vankeinhoitoviranomaisille toimivaltuutta hen
kilönkatsastuksen toimittamiseen. Ehdotuksen 
mukaan henkilönkatsastukseen sovellettaisiin 
pakkokeinolain säännöksiä. 

Vaikka henkilönkatsastuksen toimittamisen 
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edellytyksiin ei ehdoteta muutoksia, vangille 
ehdotetaan säädettäväksi velvollisuus antaa 
virtsanäyte tai suorittaa puhalluskoe, jos häntä 
epäillään huumaavien tai muiden päihdyttävien 
aineiden käyttämisestä. Velvollisuudella pyri
tään tehostamaan päihdyttävien aineiden tor
juntaa vankilassa. Tieto tällaisen velvollisuuden 
olemassaolosta saattaa sinänsä vaikuttaa eh
käisevästi näiden aineiden käyttämishalukkuu
teen vankilassa. Ehdotuksen mukaan kokeen 
ottamisesta päättäisi vankilan johtaja. 

Ehdotus helpottaa niin sanottujen huumeet
tomien tai päihteettömien osastojen perusta
mista vankeinhoitolaitokseen. Tällaisten osas
tojen toiminta perustuu vangin vapaaehtoiseen 
pyrkimykseen pidättäytyä huumeiden ja mui
den päihteiden käyttämisestä. Tällaisella osas
tolla järjestetään päihdeongelmaisille suunnitel
tua kuntouttavaa toimintaa. Muiden pohjois
maiden kokemusten mukaan varsin oleellinen 
osa tällaisten osastojen toiminnassa on, että 
vangit ovat velvollisia pyydettäessä antamaan 
virtsanäytteen tai suorittamaan puhallusko
keen. On havaittu, että näytteen antamisvelvol
lisuus ei toimi pelkästään kontrollikeinona, 
vaan myös tukee vangin omaa päätöstä hänen 
pyrkiessään päihteettömään elämäntapaan. 

Vankilan ja vankitilojen tarkastamista kos
kevat säännökset sisältyivät alunperin vankein
hoitoasetukseen. Kun RTA-uudistus tuli voi
maan, takavarikosta ja kotietsinnästä oli jo 
annettu erilliset lain tasoiset säännökset. Tä
män vuoksi rangaistusten täytäntöönpanosta 
annettuun asetukseen sisällytettiin säännökset 
ainoastaan ruumiillisesta tarkastuksesta. Van
kitilojen tarkastamista koskevat säännökset jäi
vät vankeinhoitoasetukseen. Selvyyden vuoksi 
myös vankitilojen ja vangin hallussa olevan 
omaisuuden tarkastamisesta tulisi ottaa sään
nökset lakiin, koska muutoin voi syntyä käsitys 
siitä, että kotirauha rajoittaisi vankitilojen tar
kastamista. Säännökset vankitilojen ja vangin 
hallussa olevan omaisuuden tarkastamisesta 
ehdotetaan samalla sisällytettäviksi myös tut
kintavankeudesta annettuun lakiin. 

3.5. Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Esityksen tavoitteena on vähentää vangin 
ehdonalaiseen vapauteen pääsyn lykkäämispe
rusteiden käyttöä. Seuraamus poistumis-, sivii-

lityö- tai laitoksen ulkopuolisen opintoluvan 
ehtojen rikkomisesta voitaisiin määrätä nope
asti rikkomuksen tapahtumisen jälkeen eikä 
sitä liitettäisi laitoksesta vapautumiseen. Myös 
sanktiojärjestelmän uskottavuuden ja tehok
kuuden kannalta lyhyt ja välittömästi toimeen
pantava kurinpitorangaistus on parempi vaih
toehto kuin vasta pitkänkin ajan kuluttua 
tapahtuva ehdonalaiseen vapauteen pääsyn 
lykkääminen. Poistumis-, opinto- tai siviilityö
luvan rikkomisesta annettavat seuraamukset 
voisivat lisäksi määräytyä samojen perusteiden 
mukaan siitä riippumatta, onko rikkomus ta
pahtunut laitoksen ulkopuolella vai vasta lai
tokseen paluun yhteydessä. Tarkoituksena ei 
ole lisätä lupaehtojen rikkomisen perusteella 
määrättävien seuraamusten käyttöä, vaan aino
astaan vaihtaa seuraamuslajia. 

Järjestysrikkomuksia koskevaan lain 2 luvun 
10 §:n 1 momenttiin ehdotetaan sisällytettäväk
si nimenomainen maininta poistumis-, siviili
työ- ja opintoluvan ehtojen rikkomisesta. Täl
löin myös luvan aikana vankilan ulkopuolella 
tapahtuneista järjestysrikkomuksista voitaisiin 
rangaista kurinpitomenettelyssä. Oikeusminis
teriön päätös ehdonalaiseen vapauteen pääsyn 
lykkäämisestä samalla perusteella voitaisiin tä
män vuoksi tarpeettomana kumota. 

Viime vuosina on pyritty lisäämään vankien 
osallistumista laitoksen toimintoihin. Nykyises
tä 2 luvun 10 §:n 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi tämän toimintaperiaatteen kans
sa ristiriidassa olevat niin sanottujen sivistyk
sellisten oikeuksien ja muiden vastaavien van
gin aktiivitoimintaan liittyvien oikeuksien me
nettämistä koskevat säännökset. 

Myös avolaitosten kurinpitoa koskevaa 4 
luvun 7 §:n 1 momenttia ehdotetaan täydennet
täväksi siten, että siinä mainittaisiin poistumis-, 
siviilityö- ja opintoluvan ehtojen rikkominen. 
Tällaisista rikkomuksista olisi mahdollista 
määrätä muukin 2 luvun 10 §:ssä mainittu 
kurinpitorangaistus kuin varoitus. Nykyisin 
avolaitoksissa käytettävissä olevat kurinpito
keinot ovat varsin rajoitetut, joten: poistumis-, 
siviilityö- tai opintoluvan ehtojen rikkominen 
on johtanut usein avolaitospaikan menettämi
seen. Laajentamalla käytettävissä olevia lie
vempiä vaihtoehtoja pyritään siihen, että avo
laitospaikan menettämisen sijasta vankia voi
taisiin tarvittaessa rangaista kurinpidollisesti 
avolaitoksessa ja että hän rikkomuksesta huo
limatta säilyttäisi edelleen avolaitospaikkansa. 
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4. Esityksen taloudelliset ja organi
satoriset vaikutukset 

Virtsan huumeseulontatutkimusten suoritta
minen maksaa 250-420 markkaa näytettä 
kohti. Näyte, jossa seulontatutkimuksen mu
kaan on luvattomia aineita, lähetetään aina 
varmistettavaksi kansanterveyslaitokselle. Var
mistustutkimus maksaa 300-350 markkaa 
näytteeltä. Vuonna 1992 seulontatutkimuksia 
tehtiin hieman toistatuhatta. Noin kymmenen 
prosenttia niistä lähetettiin varmistettavaksi. 
Virtsan huumetutkimusten kustannukset ilman 
työaika- ja laitekustannuksia olivat vuonna 
1992 noin 230 000 markkaa. Vangin veivoitta
minen virtsanäytteen antamiseen lisännee tut
kittavien näytteiden määrää jonkin verran. 

Toimintarahaa arvioidaan aluksi maksetta
van enintään 200 vangille kerrallaan. Toimin
tarahan suuruus vahvistettaisiin erikseen ja se 
korvaisi avolaitoksissa ammatilliseen koulutuk
seen osallistumisesta maksettavan käyttörahan. 
Jos toimintaraha olisi esimerkiksi 1 000 mark
kaa kuukaudessa, vankeinhoitolaitoksen kus
tannukset lisääntyisivät noin 2 miljoonalla 
markalla vuosittain. 

Tutkiotavankeja on keskimäärin 200 kerral-

laan. Jos heistä arviolta yhdelle neljäsosalle 
maksettaisiin käyttörahaa noin 160 markkaa 
kuukaudessa, kustannukset vuodessa olisivat 
noin 96 000 markkaa. 

Ehdotetut muutokset on mahdollista toteut
taa vankeinhoitolaitoksen toimintamääräraho
jen puitteissa siten, että määräraha pysyy enti
sen suuruisena. 

5. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu oikeusministeriössä vir
katyönä. Esityksen valmistelussa on otettu 
huomioon ehdotukset, joita ovat esittäneet 
oikeusministeriön asettamat huumeiden torjun
taa ja päihdehuollon tehostamista sekä tervey
denhuollon kustannusvastuuta selvittäneet työ
ryhmät. Huomiota on kiinnitetty myös van
keinhoitoasiain neuvottelukunnan selvitykseen 
vuoden 1975 R TA-uudistuksen toteutumisesta, 
vankeinhoito-osaston asettaman vankitalous
työryhmän ehdotuksiin sekä eduskunnan tilin
tarkastajien kannanottoihin. 

Ehdotuksesta on pyydetty vankiloiden johta
jien sekä vankeinhoitolaitoksen edustaviropien 
henkilöstöjärjestöjen lausunnot. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Asetus rangaistusten täytäntöönpanosta 

Lain nimike. Asetus rangaistusten täytän
töönpanosta annettiin vuonna 1889. Nimestään 
huolimatta se on säädetty lainsäätämisjärjes
tyksessä, joten sen nimike ehdotetaan tämän 
mukaisesti muutettavaksi laiksi rangaistusten 
täytäntöönpanosta. Nimikkeen muuttamista 
puoltaa myös se, että asetuksen viimeiset alku
peräisessä muodossaan olevat pykälät (2 luvun 
12 ja 21 §) ehdotetaan tässä esityksessä kumot
taviksi. 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annettu 
asetus on rangaistusten täytäntöönpanoa kos
kevat yleislaki ja sisältää tärkeimmät täytän
töönpanoa koskevat säännökset. Laki ei ole 
kuitenkaan tältä osin kattava. Erikseen on 
säädetty muun muassa yhdyskuntapalveluran-
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gaistuksen täytäntöönpanosta. Lakia sovelle
taankin rangaistusten täytäntöönpanoon vain, 
jos asiasta ei muualla toisin säädetä. Rangais
tusten täytäntöönpanoa koskevan lainsäädän
nön kodifiointi on vireillä rikoslain kokonais
uudistuksen yhteydessä. 

luku. Yleiset säännökset 

1-5 §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 1 
luku siitä vuonna 1974 kumotun kuolemanran
gaistusta koskevan luvun tilalle. Uuteen 1 
lukuun sisällytettäisiin tärkeimmät rangaistus
ten täytäntöönpanoa koskevat perussäännök
set. Rangaistusten täytäntöönpanossa nouda
tettavat perusperiaatteet sisältyvät tällä hetkellä 
pääosin vankeinhoitoasetukseen, mutta niiden 
tulisi laatunsa puolesta olla laissa. 

Luvun 1 § koskisi lain soveltamisalaa. Sään-
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nöksen mukaan lakia sovellettaisiin vankeus
rangaistuksen ja sakon muuntorangaistuksen 
suorittamiseen. Vankeinhoitoasetuksen 1 luvun 
säännökset rangaistuslaitoksista (2 §), lai
tosoloista (3 §), rangaistuksen täytäntöönpanon 
tavoitteesta (4 §) sekä vankien kohtelusta (5 §) 
siirrettäisiin uuden 1 luvun 2-5 §:ksi. Uuden 
2 §:n 3 momentiksi lisättäisiin samalla säännös 
siitä, että rangaistuslaitoksista ja niiden nimistä 
säädetään asetuksella. 

Vankien kohtelua koskevan 5 §:n 2 moment
tiin sisältyvä syrjinnän kielto ehdotetaan muu
tettavaksi saman sisältöiseksi kuin se on rikos
lain 11 luvun 9 §:ssä, joka sisältyy eduskunnan 
käsiteltävänä olevaan rikoslainsäädännön ko
konaisuudistuksen toiseen vaiheeseen (HE 
94/1993 vp.). 

6 §. Vangin kuuleminen. Säännös vangin kuu
lemisesta on nykyisin vankeinhoitoasetuksen 
72 §:ssä. Sen mukaan vankia on kuultava asu
mista ja työhön sijoittamista sekä muuta hänen 
kohteluaan koskevaa tärkeää päätöstä tehtäes
sä. Koska työvelvollisuus ehdotetaan korvatta
vaksi laajemmalla osallistumisvelvollisuudella, 
kuulemista koskeva säännös ehdotetaan muo
toiltavaksi nykyistä laajemmaksi siten, että 
siinä työnteon lisäksi mainittaisiin myös muu 
osallistuminen. Säännös ehdotetaan samalla 
siirrettäväksi asetustasolta uuden 1 luvun 
6 §:ksi. Kuulemisvelvollisuuden tarkka noudat
taminen on vankeinhoitolaitoksen kaltaisessa 
pakkovaltaa käyttävässä organisaatiossa van
gin oikeusturvan kannalta erittäin tärkeää. 
Vaikka hallintomenettelylain (598/82) 15 §:ään 
sisältyvä asianosaisen kuulemista koskeva yleis
säännös soveltuu sinänsä myös vankeinhoito
laitokseen, vangin alistetusta asemasta johtuen 
kuulemisvelvollisuutta koskeva periaate on ai
heellista mainita erikseen myös vankeinhoitoa 
koskevassa lainsäädännössä. 

7 §. Toimivallan siirtäminen. Luvun 7 §:ssä 
säädettäisiin mahdollisuudesta siirtää päätös
valtaa muullekin laitoksen virkamiehelle kuin 
johtajalle. Koska kysymyksessä on vapauden
riistoon liittyviä päätöksiä tekevä organisaatio, 
vastuusuhteiden tulee olla selkeästi määritellyt. 
Tämän vuoksi päätösvallan siirrosta päättäisi 
ehdotuksen mukaan oikeusministeriö, joka sa
malla määrittelisi kysymykseen tulevat virka
miehet sekä asiat, joissa toimivallan siirto olisi 
mahdollinen. 

Delegointimahdollisuus järkevöittäisi laitok
sen sisäistä toimivallanjakoa sekä mahdollistai
si muun muassa eräiden rutiinipäätösten siirtä-

misen organisaatiossa johtajaa alempana ole
ville virkamiehille. Vankeinhoitolaitoksen eri
tyisluonteen ja siihen liittyvien vangin oikeus
turvanäkökohtien vuoksi johtajalla säilyisi kui
tenkin oikeus pidättää itselleen päätösvalta 
muillekin virkamiehille uskottuihin päätöksiin. 
Asiaa koskeva säännös sisältyy vankeinhoito
laitoksesta annetun asetuksen (134/86) 24 §:n 2 
momenttiin. 

Delegointimahdollisuus pykälän 1 momentin 
perusteella rajoittuisi tilanteisiin, joissa päätös
valta nykyisen lain mukaan kuuluu johtajalle. 
Päätösvallan siirtäminen harkittaisiin kussakin 
tapauksessa erikseen asian laatu huomioon 
ottaen. Esimerkiksi muistutusta ankarampia 
kurinpitorangaistuksia koskevan päätösvallan 
siirtäminen johtajaa aiemmalle virkamiehelle ei 
tulisi kysymykseen. Tarkoituksena ei ole dele
goida päätösvaltaa asiassa, jossa vangilla on 
muutoksenhakuoikeus. Muutoksenhakuoikeu
desta säädetään vankeinhoitoasetuksen 
73 §:ssä. Tällaisia asioita on vankeinhoitolai
toksessa kuitenkin varsin vähän. Suurin osa 
vankeinhoitolaitoksessa tehtävistä hallintopää
töksistä on laadultaan sellaisia, etteivät ne saa 
lain- tai oikeusvoimaa. Asia on aina mahdol
lista ottaa uudelleen käsiteltäväksi esimerkiksi 
vangin tekemän uuden anomuksen perusteella. 

Päätösvaltaa voitaisiin ehdotetun säännök
sen nojalla siirtää aluksi esimerkiksi vankila
osasioista tai työsiirtoloista vastaaville apulais
johtajille. Säännös mahdollistaisi toimivallan 
siirron myös laitoksen muille virkamiehille. 
Vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 
25 §:n mukaan itsenäistä päätösvaltaa voi tällä 
hetkellä apulaisjohtajan lisäksi olla hallinto
päälliköllä, talousjohtajana, talouspäälliköllä, 
kamreerilla, apulaiskamreerilla ja notaarilla. 

Poistumislupa-anomukset muodostavat suu
rimman ryhmän johtajan toimivaltaan kuulu
vista yksittäistä vankia koskevista päätöksistä. 
Päätökset soveltuisivat hyvin myös laitoksen 
muiden virkamiesten ratkaistaviksi. Esimerkik
si apulaisjohtaja tai muu laitoksen virkamies 
tuntee usein vangit johtajaa paremmin ja pys
tyy tämän vuoksi hyvin arvioimaan lupaehto
jen noudattamisen todennäköisyyttä. Useilla 
laitoksen virkamiehillä on lisäksi runsaasti ai
kaisempaa kokemusta poistumislupa-anomus
ten käsittelystä, koska he valmistelevat ja esit
televät anomukset johtajalle tai antavat ano
muksista johtajalle omat lausuntonsa. 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annettu 
asetus ja vankeinhoitoasetus sisältävät myös 
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säännöksiä vankeja koskevasta päätöksenteos
ta ilman, että niissä määriteltäisiin tarkemmin, 
kenelle päätösvalta laitoksessa kuuluu. Johta
jalla on laitosta koskeva yleistoimivalta van
keinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 24 §:n 1 
momentin nojalla. Ellei asiaa ole erikseen 
määrätty kuuluvaksi muulle virkamiehelle, joh
taja tekee päätöksen kyseisen säännöksen no
jalla. Tällaisia tilanteita varten 7 §:n 2 moment
tiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että 
rangaistuslaitoksen virkamiehen muusta pää
tösvallasta määrättäisiin tarvittaessa oikeusmi
nisteriön ohjeiden mukaan laitoksen työjärjes
tyksessä. Säännös koskisi niin sanottuja tosi
asiallisia hallintopäätöksiä, jollainen voisi olla 
esimerkiksi ylivartijan päätös osastolla nouda
tettavasta päiväjärjestyksestä. 

8 §. Tarkemmat määräykset. Ehdotetun 8 §:n 
mukaan tarkemmat määräykset lain soveltami
sesta antaisi oikeusministeriö. Säännös vastaa 
sisällöltään voimassa olevaa 2 luvun 21 §:ää, 
mutta se on muotoiltu uudelleen. Aikaisempia 
ohje- ja johtosääntöjä vastaavat nykyisin mää
räykset ja ohjeet. Vuoden 1990 alusta voimaan 
tulleen viranomaisten määräyksiä ja ohjeita 
koskevista toimenpiteistä annetun lain (573/89) 
3 §:n mukaan määräyksillä tarkoitetaan viran
omaisen päättämiä yleisiä sääntöjä, joita on 
velvoittavina noudatettava, ja ohjeilla vastaavia 
sääntöjä, jotka eivät ole velvoittavia. Lakiin 
otettava valtuutus sitovien määräysten antami
seen sisältäisi valtuutuksen myös ohjeiden an
tamiseen. Selvyyden vuoksi pykälässä todetaan 
myös, että toimivalta oikeusministeriön mää
räysten antamiseen koskee koko lakia. 

2 luku. Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuk
sesta ja sakon muuntorangaistuksesta 

1 d §. Lainkohta koskee alitäytäntöön
panoviranomaisen mahdollisuutta lykätä ran
gaistuksen täytäntöönpanoa. Lainkohdasta eh
dotetaan poistettavaksi maininta maistraatista, 
koska maistraatit on lakkautettu. 

3 b §. Poistumisluvan ehtojen noudattamista 
koskevaan 3 b §:n 2 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännös siitä, että poistumisluvan 
ehtojen rikkominen voitaisiin ottaa huomioon 
uuden poistumisluvan myöntämistä harkittaes
sa tai luvan ehtoja määrättäessä. Säännös 
liittyy kurinpitorangaistuksia koskevan 10 §:n 1 
momentin muutosehdotukseen. 

Poistumislupien myöntämisessä noudatetta-

va käytäntö perustuu nykyään oikeusministeri
ön 23 päivänä kesäkuuta 1992 tekemään pää
tökseen (19/411/92) ja vankeinhoito-osaston 
antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Oikeusminis
teriön päätöksen mukaan poistumislupa voi
daan myöntää vain jos on todennäköistä, että 
vanki noudattaa lupaehtoja. Jos vanki on 
rikkonut törkeästi lupaehtoja, poistumislupa 
voidaan myöntää vain jos lupaehtojen noudat
tamista pidetään lähes varmana. Poistumislu
paehtojen törkeää rikkomista on ministeriön 
päätöksen mukaan esimerkiksi syyllistyminen 
luvan aikana uuteen rikokseen. Säännös lupa
ehtojen rikkomisen vaikutuksesta uuden pois
tumisluvan myöntämiseen ehdotetaan siis otet
tavaksi myös lakiin. Säännös on tarpeen muun 
muassa sen vuoksi, että rikos poistumisluvan 
aikana on laadultaan vakavin poistumislupaeh
tojen rikkominen eikä sen perusteella ole mah
dollista rangaista vankia kurinpidollisesti, ku
ten lievemmistä lupaehtojen rikkomisista. 

Vankeinhoito-osaston ohjeiden mukaan 
poistumislupa-asiaa ratkaistaessa on otettava 
huomioon muun muassa, onko vanki aikaisem
min karannut, yrittänyt karata, poistunut lu
vatta, jättänyt noudattamatta poistumis-, opin
to- tai siviilityöluvan ehtoja, onko hänet toimi
tettava rikosasiassa tuomioistuimeen henkilö
kohtaisesti vastaajana kuultavaksi sekä kaikki 
muut tiedossa olevat seikat, joilla saattaa olla 
merkitystä arvioitaessa, tulisiko vanki noudat
tamaan lupaehtoja. Eräs tällainen seikka voi 
olla esimerkiksi keskeneräinen oikeusasia. Jos 
vangin epäillään syyllistyneen esimerkiksi pois
tumisluvan aikana uuteen rikokseen, aiheuttaa 
tämä yleensä sen, ettei lupaehtojen noudatta
miseen voida täysin luottaa. Jos rikoksesta ei 
ole vielä täytäntöönpanokelpoista tuomiota, 
rikoksen todennäköisyyttä arvioitaessa kiinni
tetään huomiota paitsi rikoksesta mahdollisesti 
jo alioikeudessa tuomittuun rangaistukseen, 
myös rikoksesta esitettyyn näyttöön ja siihen, 
onko vanki esimerkiksi suoritetuissa kuuluste
luissa myöntänyt siihen syyllistyneensä. 

Ehdotetun säännöksen mukaan lupaehtojen 
rikkomisen vaikutus uuden poistumisluvan 
myöntämiseen jäisi luvasta päättävän viran
omaisen harkintaan. Vaikutusta olisi etenkin 
sillä, millainen lupaehtojen rikkominen on ollut 
kysymyksessä. Erityisinä syinä, joiden perus
teella lupa voitaisiin uudesta rikoksesta tai 
muusta poistumislupaehtojen rikkomisesta 
huolimatta saman rangaistuskauden aikana 
myöntää, voisivat olla muun muassa vangin 
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vapautumisen läheisyys tai luvan perusteeksi 
esitetyn syyn tärkeys. Merkitystä voisi olla 
myös rangaistuskauden pituudella. Jos rangais
tuskausi on esimerkiksi useiden vuosien mittai
nen, ei kauden alussa tapahtunut lupaehtojen 
rikkominen välttämättä estäisi uuden poistu
misluvan saamista myöhemmin saman rangais
tuskauden aikana. Poistumislupaehtojen rikko
minen voisi ehdotetun säännöksen mukaan 
vaikuttaa myös luvan ehtoihin. Lupa voitaisiin 
esimerkiksi myöntää tavallista lyhyempänä, 
vangille voitaisiin määrätä luvan ajaksi saattaja 
tai hänet voitaisiin velvoittaa ilmoittautumaan 
luvan aikana poliisille. 

9 §. Pykälä koskee vangin yhteyksiä rangais
tuslaitoksen ulkopuolelle puhelimitse ja kirjeit
se. Kirjeiden ja postilähetysten tarkastamista 
koskeva 1 momentti säilyisi ennallaan. Pykälän 
2 momenttia ehdotetaan täydennettäväksi si
ten, että tarkastamaHa olisi toimitettava perille 
myös vangin kirje ihmisoikeuksien valvontaeli
melle, jolle vangilla kansainvälisten sopimusten 
mukaan on valitus- tai kanteluoikeus. Näitä 
elimiä ovat esimerkiksi Euroopan neuvoston 
ihmisoikeustoimikunta ja ihmisoikeustuomiois
tuin, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeus
komitea sekä kidutusta ja epäinhimillisiä tai 
halventavaa kohtelua tai rangaistusta ehkäise
vä eurooppalainen komitea (CPT). Pykälässä 
tarkoitetut kansainväliset valvontaelimet mää
riteltäisiin tarkemmin hallinnollisilla ohjeilla. 
Pykälän 2 momenttia sovellettaisiin myös val
vontaelimiltä vangeille saapuviin kirjeisiin. Vä
häistä kielellistä tarkennusta lukuun ottamatta 
kirjeiden tarkastamista koskevat säännökset 
säilyisivät muilta osin sisällöltään ennallaan. 

Pykälän 3 momentti koskee puhelimen käyt
töä. Vangin mahdollisuuksia olla puhelinyhtey
dessä laitoksen ulkopuolelle ehdotetaan laajen
nettavaksi siten, ettei puhelimen käyttö enää 
edellyttäisi pätevän syyn esittämistä. Yleispe
rusteluissa mainituista syistä momenttiin ehdo
tetaan samalla lisättäväksi säännös vankilan 
henkilökunnan oikeudesta kuunnella vangin 
puhelua, jos on perusteltua aihetta epäillä 
väärinkäytöksiä. Perusteltu aihe puhelun kuun
teluun voisi olla esimerkiksi silloin, kun vanki 
on aikaisemmin pyrkinyt käyttämään väärin 
oikeuttaan puhelimen käyttöön. Kuunteluoike
utta ei olisi kuitenkaan silloin, kun kysymyk
sessä on rangaistuslaitosta valvovan viranomai
sen, vangin asianajajan tai oikeusavustajan ja 
vangin välinen puhelu. Ehdotettu sääntely vas
taisi kirjeiden ja postilähetysten tarkastamisesta 

saman pykälän 1 ja 2 momentissa annettuja 
säännöksiä. Puheluja ei kuunneltaisi salaa, 
vaan momenttiin lisättäisiin säännös myös sii
tä, että puhelun kuuntelemisesta olisi ennen 
kuuntelemisen alkamista ilmoitettava sekä van
gille että sille, johon hän on puhelimitse yhtey
dessä. 

Puhelimen käyttämistä koskevalla ehdotuk
sella ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä käytän
töä, jonka mukaan vangin kantelut ja vankia 
koskevat muut asiat pääasiallisesti hoidetaan 
kirjallista menettelyä noudattaen viranomaisten 
välityksellä. Puhelimen käyttöön tarvitaan siten 
lupa myös soitettaessa viranomaiselle. 

Väärinkäytöslen estämiseksi puhelimen käyt
töä tulee voida valvoa. Tämän vuoksi vangilla 
ei olisi lupa pitää hallussaan langatonta mat
kapuhelinta, modeemia tai muita vastaavia 
laitteita. Tällaisia elektronisia laitteita vanki 
voisi käyttää ainoastaan viranomaisen nimen
omaisella luvalla ja valvonnassa. Jos vangilla 
on hallussaan tietokone, sen kytkeminen ylei
seen puhelinverkkoon olisi sallittua vain viran
omaisen osoittamissa tiloissa ja valvonnassa. 

Tapaamisoikeutta koskeva nykyinen 4 mo
mentti ehdotetaan kumottavaksi. Asiasta sää
dettäisiin uudessa vierailuja koskevassa 2 luvun 
9 a §:ssä. 

9 a §. Uuteen 9 a §:ään koottaisiin vangin 
tapaamisia ja tapaajien tarkastamista koskevat 
säännökset. Pykälän 1 momentissa säädettäi
siin vangin oikeudesta ottaa vastaan vieraita. 
Säännös vastaa nykyistä 2 luvun 9 §:n 4 mo
menttia. Vierailun kieltämisestä säädettäisiin 
kuitenkin ehdotetussa 3 momentissa. 

Jos vierailijaa perustellusti epäiltäisiin vää
rinkäytöksistä, hänet voitaisiin 2 momentin 
mukaan velvoittaa alistumaan henkilöntarkas
tukseen. Henkilöntarkastuksella olisi tässä sa
ma sisältö kuin pakkokeinolaissa. Se koskisi 
siis vain vierailijan lompakon, käsilaukun, kas
sin ja vastaavien esineiden sekä vaatteiden ja 
sen, mitä hänellä muuten on yllään, tarkasta
mista. Henkilöntarkastus tulee toimittaa hieno
tunteisuutta noudattaen. Tällä tarkoitetaan lä
hinnä sitä, että tarkastuksessa ei pidä mennä 
pidemmälle kuin tarkastuksen tarkoituksen to
teuttaminen välttämättä vaatii ja että henkilön
tarkastuksen suorittaja on samaa sukupuolta 
kuin vierailija. Henkilöntarkastuksen toimitta
misesta päättäisi laitoksen johtaja tai hänen 
määräämänsä muu laitoksen virkamies, esimer
kiksi vartiopäällikkö tai ylivartija. Vierailija 
voitaisiin myös velvoittaa jättämään päällys-
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vaatteensa ja mahdollisesti mukanaan tuoman
sa esineet vankilan säilytykseen. Kaikki tapaa
jat voitaisiin velvoittaa edelleen kulkemaan 
metallinilmaisimen lävitse. 

Henkilöntarkastuksen suorittaminen olisi en
sisijainen keino selvittää epäillyt väärinkäytök
set. Vierailijan kieltäytyessä henkilöntarkastuk
sesta vierailu voitaisiin 3 momentin mukaan 
järjestää erityisen valvotuissa olosuhteissa tai 
tarvittaessa evätä. Erityisen valvotuilla olosuh
teilla tarkoitetaan esimerkiksi tapaamistilaa, 
jossa tapaaja ja vanki eivät pääse kosketuksiin 
toistensa kanssa, vaan heidän välillään on 
muovinen tai lasinen väliseinä tai muita tekni
siä esteitä. Tapaaminen tulisi ensisijaisesti jär
jestää valvotuissa olosuhteissa, jos laitoksessa 
on tähän tarkoitukseen soveltuvat tilat. Tarkoi
tuksena on, että tällaiset tilat varattaisiin tar
peen mukaan kaikkiin laitoksiin. Jos soveltuvia 
tiloja ei ole tai se muusta erityisestä syystä on 
tarpeen, tapaaminen voitaisiin evätä. Tällainen 
erityinen syy voisi olla esimerkiksi uhka siitä, 
että tapaaja voimakkaan päihtymystilan vuoksi 
vaarantaa laitoksen järjestystä. Vangin asiamie
henä toimivan asianajajan tai yleisen oikeus
avustajan vierailua ei kuitenkaan saisi virka
aikana evätä. 

Tapaamiskieltoa koskeva säännös ehdote
taan otettavaksi pykälän 4 momenttiin. Sään
nöksellä pyritään estämään esimerkiksi vapau
tuneita vankeja tapaamasta entisiä vankitove
reitaan tarkoituksenaan huumeiden välitys. Ta
paamiskiellon edellytyksenä olisi, että vieraili
jan on havaittu toimittaneen tai yrittäneen 
toimittaa huumeita, muita päihteitä tai luvat
tomia aineita tai esineitä vankilaan. Väärinkäy
töksen toteamisen tulisi perustua tuotettavaan 
havaintoon, esimerkiksi siihen, että vierailijalta 
on todistettavasti löytynyt teräaseita tai huu
mausaineita. Vierailukielto voidaan antaa myös 
entiselle vangille, joka rangaistusta suorittaes
saan on tuonut luvattomia aineita tai esineitä 
vankilaan tai yrittänyt sitä. Kielto vierailla 
vankilassa voisi koskea tietyn vangin tapaamis
ta, tiettyä vankilaa tai tarvittaessa kaikkia 
vankiloita. Vanki ei siten voisi anomalla siirtoa 
toiseen laitokseen saada oikeutta tavata vierai
lukiellossa olevaa henkilöä muussa vankilassa. 

Kielto vierailla vankilassa olisi voimassa 
väärinkäytösten estämiseksi tarvittavan pitui
sen ajan. Kieltoa ei saisi määrätä pitemmäksi 
kuin olosuhteet ja rikkomuksen laatu ja vaka
vuus huomioon ottaen on kohtuullista. Kieltoa 
ei saisi määrätä kuitenkaan kuutta kuukautta 

pitemmäksi ajaksi kerrallaan. Uusi määräaikai
nen vierailukielto voitaisiin antaa tarvittaessa. 
Näin voitaisiin tehdä esimerkiksi tapauksissa, 
joissa poliisilta saadun tiedon perusteella on 
aihetta epäillä, että vireillä on huumausaineen 
tai luvattoman esineen luovutusyritys tapaami
sen yhteydessä eikä vankilassa ole erityisen 
valvottuun tapaamiseen varattuja tiloja. Vierai
lukiellon jatkaminen ei siis edellytä sitä, että 
vierailijan on todettu alkuperäisen kiellon jäl
keen toistamiseen yrittäneen tuoda huumeita, 
muita päihteitä tai luvattomia aineita tai esi
neitä vankilaan. Kun kiellon määräaika on 
umpeutunut, vierailun sallimiseen voitaisiin 
myös soveltaa 3 momentin säännöksiä. Vierai
lijan syyllistyminen huumeiden välittämiseen 
vankilaan saattaa antaa perustellun aiheen 
epäillä väärinkäytöksiä myös tulevaisuudessa, 
jolloin vierailija voitaisiin velvoittaa alistumaan 
henkilön tarkastukseen. 

Tapaamiskielto olisi toissijainen sikäli, että 
kieltoa ei voitaisi määrätä, jos väärinkäytökset 
voitaisiin estää henkilötarkastuksella tai jos 
tapaaminen voitaisiin järjestää erityisen valvo
tuissa olosuhteissa. Määräaikaista tapaamis
kieltoa ei voitaisi antaa vangin asiamiehenä 
toimivalle asianajajalle tai yleiselle oikeusavus
tajalle eikä vangin lähiomaisdle. Lähiomaisilla 
tarkoitetaan vangin puolisoa, avopuolisoa, 
vanhempia, isovanhempia, lapsia ja sisaruksia. 

Tapaamiskieltoon asetettavaa tulisi hallinto
menettelylain 15 §:n mukaisten periaatteiden 
mukaisesti mahdollisuuksien mukaan kuulla 
ennen päätöksen tekemistä. Kiellon luonne 
saattaa kuitenkin joissakin tilanteissa vaatia 
päätöksen tekemistä pykälän 2 momentin 3 
kohdan nojalla ilman kuulemista. 

Vierailujen valvontaa ja vieraiden vastaanot
to-oikeuden rajoittamista koskevat säännökset 
koskisivat pääsääntöisesti vain suljettuja laitok
sia. Avolaitoksissa niitä sovellettaisiin vain 
erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. 

9 b §. Pykälä sisältää säännökset vangin hen
kilöön kohdistuvasta etsinnästä sekä virtsa
näytteen antamis- tai puhalluskokeen suoritta
misvelvollisuudesta. Vangin tarkastamista kos
kevat säännökset koottaisiin uuteen 2 luvun 9 
b §:ään lukuun ottamatta 3 luvun 3 §:n 1 
momenttia, johon jäisi säännös vangin tarkas
tamisesta hänen saapuessaan vankilaan. 

Henkilöntarkastuksen edellytyksenä olisi py
kälän 1 momentin mukaan, että tarkastuksen 
suorittaminen on tarpeen karkaamisen ehkäi
semiseksi tai järjestyksen säilyttämiseksi. Vas-
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taava edellytys sisältyy myös nykyisen lakiin. 
Selvyyden vuoksi tarkastus ehdotetaan voita
van suorittaa myös silloin, kun vankia epäil
lään luvattomien aineiden tai esineiden hallus
sapidosta. Luvattornilla esineillä ja aineilla tar
koitetaan esimerkiksi huumaavia tai päihdyttä
viä aineita kuten huumeita ja alkoholia taikka 
näiden käyttöön liittyviä esineitä kuten huume
ruiskuja, -piippuja ja -vaakoja. Luvattomia 
ovat myös erilaiset karkaamistarkoitukseen 
valmistetut esineet. 

Henkilöntarkastus olisi tehtävä todistajan 
läsnäollessa. Todistajat kuuluisivat käytännös
sä yleensä vankilan henkilökuntaan. 

Henkilönkatsastuksen toimittamiseen ja siitä 
päättämiseen sovellettaisiin pakkokeinolain 
säännöksiä. Tätä koskeva viittaus ehdotetaan 
selvyyden vuoksi otettavaksi pykälän 2 mo
menttiin. Pakkokeinolain soveltaminen merkit
see sitä, että katsastuksen tekemisestä saa 
päättää vain poliisi. Myös katsastuksen edelly
tyksistä säädetään pakkokeinolaissa. 

Jos vangin on syytä epäillä käyttäneen alko
holia tai muita huumaavia aineita, johtajalla 
olisi 3 momentin mukaan mahdollisuus päät
tää, että vangin on annettava virtsanäyte tai 
suoritettava puhalluskoe. Edellytyksenä tälle ei 
olisi epäily pakkokeinolaissa tarkoitetusta ri
koksesta. Vangin veivoittaminen tähän edellyt
täisi konkreettista epäilyä. Epäily voisi perus
tua ulkoisiin havaintoihin, esimerkiksi vangin 
poikkeavaan käytökseen, epävarmaan kävelyyn 
tai puheeseen taikka alkoholin hajuun. Epäily 
voisi perustua myös siihen, että vangin hallusta 
on löydetty kielletty esine. 

Vangin oikeusturvan kannalta on tärkeää, 
että virtsanäyte, jossa on todettu huumeita tai 
päihdeaineita, aina lähetetään varmistettavaksi 
kansanterveyslaitokseen. Näytteet tulee antaa 
valvotuissa olosuhteissa, jotta niiden lopputu
lokseen ei pystytä vaikuttamaan. Kokeesta ei 
saa aiheutua tarpeetonta haittaa. Tällä tarkoi
tetaan esimerkiksi sitä, että kokeen ottaminen 
tulisi järjestää viivytyksettä, jotta vanki ei 
joudu odottamaan koetta tarpeettoman kauan. 
Tarkemmat määräykset kokeiden toimittami
sesta antaisi oikeusministeriö 1 luvun 8 §:n 
valtuutussäännöksen nojalla. 

Kieltäytyminen virtsanäytteen antamisesta ei 
sinänsä ole kurinpitorikkomus. Pelkästään kiel
täytymistä ei yleensä voitaisi pitää perusteena 
kurinpitorangaistuksen määräämiselle myös
kään huumeiden käytöstä. Kieltäytymistä voi
taisiin kuitenkin pitää jonkin asteisena aiheto-

disteena ja perusteena kurinpidolliselle rankai
semiselle huumerikkomuksesta silloin, kun kiel
lettyjen aineiden käytöstä on esitetty muutakin 
näyttöä. Laitostoiminnan kannalta esimerkiksi 
muutos osastosijoituksessa voisi tällöinkin olla 
kurinpitorangaistusta tarkoituksenmukaisempi 
vaihtoehto näytteen antamisesta kieltäytyneelle 
vangille. 

9 c §. Pykälään sisällytettäisiin säännökset 
päihteettömistä erityisosastoista. Tällaiselle 
osastolle pääsemisen edellytyksenä olisi, että 
vanki vapaaehtoisesti sitoutuisi noudattamaan 
osastolla asumiselle ja päihteettömyydelle ase
tettavia ehtoja. Tällaiset ehdot voisivat liittyä 
paitsi päihteettömyyteen ja sen kontrolloimi
seksi asetettuun velvollisuuteen antaa virtsa
näytteitä ja suorittaa puhalluskokeita, myös 
esimerkiksi velvollisuuteen osallistua osaston 
toimintoihin. Osastolla asumiselle annetut eh
dot voisivat vaihdella sen mukaan, millaisia 
toimintoja kullakin osastolla järjestetään. 
Näytteen antamis- ja puhalluskokeen suoritta
misvelvollisuus olisi kuitenkin sama kaikilla 
osastolla. Erityisosastolla velvollisuus ei perus
tuisi konkreettiseen epäilyyn päihdeaineiden 
käytöstä vaan se olisi rutiininomainen ja voisi 
kohdistua koko ryhmäänkin. Jos vanki ei 
noudattaisi osastolla asumiselle tai päihteettö
myydelle asetettuja ehtoja, hänet poistettaisiin 
osastolta. Pelkästään päihteettömyyttä koske
van ehdon rikkomisesta hänelle ei voitaisi 
määrätä sen lisäksi kurinpitorangaistusta. Van
kilajärjestystä koskevat muut säännöt koskevat 
sen sijaan päihteettömällä osastolla asuvia sa
malla tavoin kuin muitakin vankeja. 

10 §. Pykälän nykyisessä 1 momentissa lue
tellaan seuraamukset, jotka vangille voidaan 
määrätä hänen vankilassa tekemänsä järjestys
rikkomuksen tai vähäisen rikoksen johdosta. 
Esityksessä ehdotetaan 10 §:n 1 momenttia 
täydennettäväksi siten, että se koskisi myös 
poistumisluvan, siviilityöluvan ja laitoksen ul
kopuolisen opintoluvan ehtojen rikkomista. 
Nykyisin luvan ehtojen rikkomisesta voidaan 
määrätä kurinpitorangaistus vain silloin, kun 
ehtoja rikotaan laitokseen paluun yhteydessä, 
esimerkiksi jos vanki yrittää tuoda laitokseen 
kiellettyjä aineita. Ehdotus merkitsisi sitä, että 
vangille voitaisiin määrätä kurinpitorangaistus, 
jos hän laiminlyö poistumisluvan perusteena 
olevan tärkeän asian hoitamisen, oleskelee sal
litun paikan ulkopuolella, laiminlyö ilmoittau
tumisen tai syyllistyy järjestyshäiriöön poissa
olon aikana. 
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Vaikka rikos poistumisluvan aikana onkin 
samalla poistumislupaehtojen rikkominen, ran
gaistuslaitoksen ulkopuolella tehtyä rikosta ei 
voida rikoslain 2 luvun 13 §:n 3 momentin 
mukaan käsitellä hallinnollisessa kurinpitome
nettelyssä. Vangin syyllistyessä luvan aikana 
rikokseen hän saa siitä seuraamuksen rikospro
sessuaalisessa järjestyksessä. Rikoksesta voisi 
aiheutua myös muita seuraamuksia. Asia voi
daan ottaa harkintaperusteena huomioon hä
nen myöhempiä poistumislupa-anomuksiaan 
käsiteltäessä. Lisäksi rikos voi vaikuttaa tule
vien poistumislupien ehtoihin. Säännös tästä 
ehdotetaan otettavaksi lain 2 luvun 3 b §:n 2 
momenttiin. 

Pykälän 2 momentin perusteella määräyty
vän oikeuksien menettämisen tai vähentämisen 
lajeja ehdotetaan vähennettäviksi. Momentista 
poistettaisiin mahdollisuus määrätä vangille 
erillisenä kurinpitorangaistuksena kirjaston 
käytön kielto tai mahdollisuus evätä häneltä 
oikeus hankkia laitoksen ulkopuolelta lehtiä ja 
5 §:n 3 momentissa mainittuja askartelu- ja 
harrastustoiminnassa tarvittavia välineitä taik
ka mahdollisuus kieltää häneltä radio- ja tele
visio-ohjelmien seuraaminen. Yksinäisyysran
gaistuksen täytäntöönpanoon voisi kuitenkin 
liittyä kirjaston käyttöä, radio- ja televisio
ohjelmien seuraamista sekä askartelu- ja har
rastustoimintaa koskevia rajoituksia. Muutoin 
oikeuksien menettämistä ei tulisi käyttää sa
manaikaisesti muun seuraamuksen kanssa. Jos 
vanki on esimerkiksi rikkonut siviilityö- tai 
opintoluvan ehtoja ja lupa tämän johdosta 
peruutetaan, häntä ei tulisi luvan peruuttami
sen lisäksi enää määrätä menettämään muita 
oikeuksia. 

12 §. Pykälässä on säännös vankilan johto
kunnan velvollisuudesta yrittää hankkia vapau
tuvalle vangille palveluspaikka kunnollisen 
isännän luota. Koska vangin toimeentulosta 
vapautumisen jälkeen huolehditaan nykyisin 
normaalisuusperiaatteen mukaisesti yleisten 
työvoima- ja sosiaalipalveluja koskevien sään
nösten mukaan, pykälä ehdotetaan kumotta
vaksi. Vankilaviranomaisten tehtävänä olisi 
kuitenkin edelleen tukea ja ohjata vankia yh
teydenpidossa sosiaali- ja työvoimaviranomai
siin vapautumistilanteen järjestelyissä. 

21 §. Pykälä sisältää valtuutuksen ohje- ja 
johtosääntöjen antamiseen. Säännös ehdote
taan vanhentuneena kumottavaksi. Valtuutus
säännös tarkempien määräysten antamiseen on 
ehdotettu otettavaksi uuden 1 luvun 8 §:ään. 

3 luku. Täytäntöönpanosta vankilassa 

3 §. Vangin henkilöön käyvää tarkastusta 
koskevat säännökset ehdotetaan muutettuina 
siirrettäviksi 2 luvun uuteen 9 b §:ään. Lain 3 
luvun 3 §:n 1 momenttiin jäisi säännös vangin 
tarkastamisesta hänen saapuessaan vankilaan. 
Tämä niin sanottu tulotarkastus sisältäisi esi
merkiksi vaatteiden vaihdon, henkilötietojen 
kirjaamisen ja erityistuntomerkkien ottamisen. 
Tarkastaminen voisi sisältää myös vangin vaat
teiden ulkoisen tunnustelemisen esimerkiksi lu
vattomien aseiden löytämiseksi. Tarkastaminen 
olisi vähemmän perusteellista ja pinnallisempaa 
kuin henkilöntarkastuksessa. Vanki tarkaste
taan vain ulkoisesti. Säännöstä tulotarkastuk
sesta sovellettaisiin myös vangin palatessa van
kilaan laitoksen ulkopuolelta, esimerkiksi pois
tumisluvalta ja siviilityöstä. Jos henkilöntarkas
tus katsotaan tarpeelliseksi, sen edellytyksiä 
harkittaessa sovellettaisiin 2 luvun 9 b §:n 
säännöksiä. Lain 3 luvun 3 §:n 1 momenttiin 
lisättäisiin velvoite tarkastaa vanki myös muul
loin järjestyksen niin vaatiessa. Säännös koskisi 
normaalia järjestyksen ylläpitämiseksi suoritet
tavaa valvontaa. Lain 2 luvun 9 b §:ää sovel
lettaisiin vain silloin, kun yksittäistä vankia 
epäillään konkreettisesta rikkomuksesta. 

Momenttiin lisättäisiin valtuutus myös van
kien käytössä olevien tilojen ja heidän hallus
saan olevan omaisuuden tarkastamiseen. Esi
merkiksi esineet, jotka ovat omiaan aiheutta
maan haittaa laitoksen siisteydelle, järjestyksel
le tai turvallisuudelle, voitaisiin ottaa pois 
vangin hallusta laitoksessa säilytettäviksi tai 
lähettää vangin osoittamaan paikkaan vankilan 
ulkopuolelle. Lisäksi momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi maininta siitä, että vankilan tilojen 
valvonnasta ja suljettuna pitämisestä päättää 
laitoksen johtaja. Säännös tilojen valvonnasta 
ja tarkastamisesta on nykyisin vankeinhoi
toasetuksen 9 §:ssä, joka voidaan tarpeetomana 
kumota. 

5 §. Pykälässä säädettäisiin vangin yleisestä 
osallistumisvelvollisuudesta vankilassa järjestet
tävään toimintaan. Säännös korvaisi aikaisem
man muun muassa työvelvollisuutta koskevan 
säännöksen. Se koskisi myös nuorisovankeja. 
Vastaavan sisältöinen säännös ehdotetaan lisät
täväksi myös avolaitoksia koskevaan 4 lukuun. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan vanki olisi 
velvollinen osallistumaan työhön, koulutukseen 
tai muuhun toimintaan rangaistusaikanaan. 
Päätöksen osallistumisesta tulisi perustua van-
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gin yksilöllisiin ominaisuuksiin, tarpeisiin ja 
toiveisiin. Myös vangin mahdollisuuksia me
nestyä vapautumisen jälkeen olisi yritettävä 
parantaa. Toiminnat voisivat olla vankeinhoi
tolaitoksen järjestämiä tai hyväksymiä. Laitok
sen hyväksymiä toimintoja voisivat olla esimer
kiksi ulkopuolisten oppilaitosten vankilassa 
järjestämä koulutus tai vangin siviilityö, oma 
työ tai opiskelu laitoksen ulkopuolella. 

Vanki voitaisiin 2 momentin mukaan va
pauttaa osittain tai kokonaan osallistumisvel
vollisuudesta, jos hänen terveydentilansa niin 
vaatii. Vankeinhoitoasetuksen 20 §:n 1 momen
tissa on nykyisin vastaavan sisältöinen säännös 
työnteosta vapauttamisesta. Ehdotettu säännös 
olisi kuitenkin sisällöltään asetuksen 20 §:ää 
laajempi, koska se koskisi vapauttamista muus
takin toiminnasta kuin työnteosta. Asian tär
keyden vuoksi asiasta ehdotetaan säädettäväksi 
laissa. Osallistumisvelvollisuudesta voitaisiin 
vapauttaa myös osapäiväisesti ottamalla huo
mioon esimmiksi vangin terveydentila ja muu 
toimintakykY, Lisäksi vanki voitaisiin vapaut
taa osallistumisvelvollisuudesta, kun siihen olisi 
muu tärkeä syy. Tällä tarkoitetaan lähinnä 
puolustuksen valmisteleroista tai muuta siihen 
rinnastettavaa syytä. Päätöksen toimintoihin 
osallistumisesta ja osallistumisvelvollisuudesta 
vapauttamisesta tekisi laitoksen johtaja. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset vangin 
velvollisuudesta osallistua laitoksen puh
taanapito- ja taloustöihin. Säännös säilyisi asi
allisesti ennallaan, mutta sen kieliasua ehdote
taan nykyaikaistettavaksi. 

7 §. Nykyisessä 7 §:ssä säädetään vangin työ
hön sijoittamisessa noudatettavista periaatteis
ta. Kun työvelvollisuus laajenisi osallistumis
velvollisuudeksi, lainkohtaan ehdotetaan tehtä
väksi tästä aiheutuvat muutokset. Vankeinhoi
toviranomaisille asetettaisiin velvollisuus järjes
tää vangille sellaista työtä ja muuta toimintaa, 
joka on omiaan ylläpitämään ja kehittämään 
vangin ammattitaitoa tai muuten edistämään 
vangin mahdollisuuksia tulla toimeen yhteis
kunnassa. Tällaista muuta toimintaa voisi olla 
esimerkiksi kuntoutus. Toiminnan tulisi olla 
monipuolista, jotta pykälässä asetetut tavoit
teet voitaisiin saavuttaa. Myös alentuneesti 
työkykyisistä vangeista tulisi huolehtia. 

8 §. Pykälän nykyisen 1 momentin mukaan 
johtaja voi vapauttaa vangin osaksi tai koko
naan työnteosta, jos vanki harjoittaa vankilas
sa opintoja, joista hänelle katsotaan olevan 
hyötyä vapaudessa. Esityksessä työvelvollisuus 

on ehdotettu korvattavaksi yleisemmällä osal
listumisvelvollisuudella. Jos vanki osallistuisi 
esimerkiksi opiskeluun, häntä ei tarvitsisi täl
löin erikseen vapauttaa työvelvollisuudesta. Tä
män vuoksi momentti ehdotetaan tarpeettoma
na kumottavaksi. 

10 §. Pykälässä säädetään nykyisin työstä 
maksettavasta työrahasta sekä opiskelun, sai
rauden tai muun pätevän syyn perusteella 
maksettavasta käyttörahasta. Käsitteistöä eh
dotetaan muutettavaksi siten, että rangaistus
laitoksessa järjestettäviin tai laitoksen hyväksy
miin toimintoihin osallistuville maksettaisiin 
työrahaa. Käyttörahaa maksettaisiin vangille, 
joka on kokonaan tai osittain vapautettu osal
listumisvelvollisuudesta tai joka ei itsestään 
riippumattomista syistä voi osallistua toimin
toihin. 

Vankeinhoitoasetuksen nykyisiä työstä mak
settavan työrahan maksuperusteita ei ole tar
koitus muuttaa uudessa 1 momentissa. Koulu
tukselle ja kuntoutukselle määriteltäisiin omat 
maksuperusteet, jotka sovitettaisiin yhteen 
työstä säädettyjen maksuperusteiden kanssa. 

Työvelvollisuuden muuttaminen yleisemmäk
si osallistumisvelvollisuudeksi laajentaa vanki
en valinnanmahdollisuuksia toimintaan osallis
tumisessa. Toisaalta se laajentaa myös vankilan 
mahdollisuuksia järjestää toimintaa vangeille, 
joille ei voida osoittaa työtä tai laitoshuoltoon 
liittyviä tehtäviä. Valinnanmahdollisuuksia li
sää myös joustava työn, koulutuksen ja kun
toutuksen vuorottelu sekä mahdollisuus osa
aikaisiin toimintoihin. Tämän johdosta 2 mo
mentissa ehdotetaan säilytettäväksi vuoden 
1975 RTA-uudistuksen periaate, jonka mukaan 
käyttörahaa ei makseta niille vangeille, jotka 
eivät osallistumisvelvollisuuttaan täytä. Osallis
tumattomalle vangille maksettaisiin käyttöra
haa vain, jos hän ei pätevästä syystä voi 
osallistua toimintaan. Pätevät syyt ovat vangis
ta itsestään riippumattomia, kuten esimerkiksi 
sairaus, arkipyhät tai käräjämatkat. 

Työ- ja käyttörahan maksamisperusteita tar
kistettaisiin 3 momentissa siten, että raha voi
taisiin jättää kokonaan tai osaksi maksamatta, 
jos tätä voitaisiin pitää perusteltuna vangin 
muulta viranomaiselta saaman tuen tai muun 
erityisen syyn vuoksi. Työ- tai käyttöraha 
voitaisiin siten jättää maksamatta esimerkiksi 
silloin, kun toiminnoista vapautetulla vangilla 
on muita, laitosaikaisen kulutustarpeen tyydyt
täviä tuloja, kuten esimerkiksi eläke tai siviili
työntekijän sairausajan palkka. Samoin esimer-
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kiksi vangille, jonka opiskelua työviranomaiset 
tukevat tai joka saa kuntoutukseen tukea Kan
saneläkelaitokselta, ei maksettaisi työrahaa. 
Koska yleinen periaate on, että tehdystä työstä 
maksetaan siitä vahvistettu korvaus, vankilan 
järjestämästä työstä maksettavaa työrahaa ei 
kuitenkaan jätettäisi tällä perusteella maksa
matta. Tarkoituksena ei ole myöskään jättää 
työ- tai käyttöraha~ maksamatta . vangin hen
kilökohtaisen varallisuuden vuoksi. 

Muiden viranomaisten vangille maksama ta
loudellinen tuki saattaa olla mitoitettu siten, 
että tuella on tarkoitus kattaa myös elinkus
tannuksia, kuten asumis- ja ruokamenoja. Täl
laisessa tilanteessa vankilan tulisi voida periä 
ruoka- ja ylläpitokustannukset maksetusta tu
esta joko kokonaan tai osittain. Pykälään 
ehdotetaan perimisen mahdollistavaa säännös
tä. Jos ruoka- ja ylläpitokustannuksia peritään, 
perinnän tulee perustua laskelmaan, jossa se~
keästi osoitetaan, mikä osuus tuesta on tarkOI
tettu elinkustannusten peittämiseen. Vankilan 
perimä korvaus ei saisi ylittä~ my?s~ään muilta 
vangeilta perittävän ruoka- Ja ylläpitokorvauk
sen suuruutta. 

12 §. Pykälän nykyisessä 1 momentissa sä~
detään työ- ja käyttörahasta sekä omasta Ja 
vapaa-ajan työstä s:aaduista tuloi~ta tehtävästä 
pidätyksestä. _v~ngm vapau~umise~ .. ~~ran:. 
Säännös säilyisi muuten entisen sisaltOisena, 
mutta vapautumisen varalle tehtävän pidäty~
sen pakollisuudesta ehdotetaan luovuttavaks1. 
Pidätys voitaisiin ehdotuksen mukaan tehdä 
vapaudessa menestymistä edist~vä~ _ta~koitust_a 
varten ja sen suuruuden vahvistaiSI Oikeusm~
nisteriö. Uuden sanamuodon myötä oikeusmi
nisteriön antamiin pidätysohjeisiin voitaisiin 
lisätä harkinta- ja joustomahdollisuuksia. Erää
nä käytännön vaihtoehtona on suorittaa työ
rahasta pidätyksiä, kunnes I?äär~summa ~n 
koossa. Jos vanki käyttäisi näitä mm sanottuJa 
pakkosäästöjä esimerkiksi poistumislupamat
kojen kustantamiseen tai siviiliasunnon vuok
raan voitaisiin pidätyksen tekeminen tämän 
jälk;en aloittaa uud~lleen. Mahdoll.~st.~ ?li.~i 
myös sitoa vapautumi~ta v~rte~ teht~v~ pid~
tys tuomion pituuteen~ JOll?m esim~rkiksi ~Y:vm 
lyhyttä tuomiota suo~Ittavie~ ':a~kien _ansi_Ois.~~ 
ei tehtäisi lainkaan pidätysta eika hyvm pitkaa 
tuomiota suorittavien vankien ansioista tehtäisi 
pidätystä tuomion loppupuolella. 

Pykälän nykyisessä 2 ja 3 momentissa tar
koitetut pidätysmahdollisuudet ehdotetaan 
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yleisperusteluissa esitetyillä perusteilla jätettä
viksi pois 12 §:stä. 

4 luku. Täytäntöönpanosta avolaitoksessa 

2 §. Nykyisin avolaitokseen määräämisen 
edellytyksenä on kahden vuoden enim~äis~an
gaistusajan ja vangin luotettavuuden lisäksi se, 
että tuomittu terveydentilansa, ikänsä ja työ
kykynsä puolesta soveltuu avolaitoksen työn
tekijäksi. Koska vangin työvelvollisuus ehdote
taan laajennettavaksi osallistumisvelvollisuu
deksi, tuomitun terveydentilaa, ikää ja työk_y
kyä koskevat yleiset edellykset ehdoteta_an pOI~
tettaviksi laista. Yleiseksi edellytykseksi avolai
tokseen määräämiselle jäisi se, että tuomittu 
soveltuu avolaitokseen ja hänen voidaan olet
taa sopeutuvan laitoksen oloihin ja sen toimin
taan. Avolaitosten luonteen vuoksi on myös 
voitava olettaa, ettei avolaitokseen määrättävä 
luvatta poistu laitoksesta. 

Vangin soveltuvuus avolaitokseen harkittai
siin kussakin tapauksessa erikseen avolaitok
sessa järjestettävien toimintojen kannalta. Esi
merkiksi työkyvyn ja terveydentilan merkitys 
riippuisi siitä, millaista toimintaa. avo~aitoks~s: 
sa järjestetään. Koska osa avolaitoksista ~ul~si 
säilyttämään työntekoon perustuvan entyis
luonteensa, tuomitun työkykyisyys ja tervey
dentila säilyisivät avolaitoksen määräämisen 
edellytyksinä näissä laitoksissa. Poikkeaminen 
vangin luotettavuudelle ja laitoksen olo~uhtei: 
siin sopeutumiselle asetetuista edellytyksistä ei 
olisi mahdollista, joten tältä osin säännöksen 
sisältö jäisi ennalleen. 

Avolaitoksiin voitaisiin määrätä myös alen
tuneesti työkykyisiä vankeja. Riittävän moni
puolista toimintaa heille järjestävinä avolaitok
sina voisivat tulla kysymykseen lähinnä pysyvät 
avovankilat, avovankilaosastot ja pysyvät työ
siirtolat. Vähitellen on tarkoitus luoda alueel
lisesti nykyistä kattavampi järjestelmä, jossa 
kuntoutusta tarvitsevan vangin sijoitusvankilan 
etäisyys hänen kotipaikkaansa ja omaisiinsa ei 
muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi. Joidenkin 
nykyään suljettuina laitoksina toimivien vanki
loiden muuttaminen avolaitoksiksi saattaisi tul
la kysymykseen. Tällaisia laitoksia ovat lähinnä 
pienet suljetut laitokset kuten Kestiiän vara
vankila, Sulkavan kurssikeskus ja Vilppulan 
varavankila. Tavoitteena on maan kattava mo
nipuolisia toimintoja järjestävä avolaitosver
kosto. 

Laitoksissa järjestettäisiin pienimuotoista 
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työtoimintaa tai muuta vangin toimintakykyä 
parantavaa kuntoutuksellista toimintaa. Toi
mintakykyä lisääviä toimintoja voisivat olla 
esimerkiksi päihdehuoltoon liittyvä kuntoutus, 
sosiaalinen kuntoutus sekä erilaiset vangin fyy
sistä ja psyykkistä kuntoa edistävät toiminnat. 
Työnteko, koulutus ja kuntoutus voitaisiin 
järjestää joustavasti. Esimerkiksi päihdehuollon 
kuntoutusta voitaisiin järjestää joko osapäiväi
sesti työntekoon liittyen tai eri pituisina yhte
näisinä jaksoina. Vangin päiväohjelma raken
tuisi hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. 

Nykyisen 2 §:n 2 momentissa säädetään van
gin siirtämisestä suljetusta laitoksesta avolai
tokseen. Säännöksen mukaan vangin on oltava 
suljetussa laitoksessa kaksi kuukautta ennen 
kuin hänet voidaan siirtää avolaitokseen, ellei 
siirtämiseen ole erityisiä syitä. Kahden kuukau
den vähimmäisajasta ehdotetaan luovuttavaksi. 

Suomi on vuonna 1991 ratifioinut lapsen 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 
60/91). Sopimuksen 37 artikla sisältää velvoit
teen pitää vapaudenriiston kohteeksi joutuneet 
alle 18-vuotiaat erillään aikuisista vangeista 
jollei katsota olevan lapsen edun mukaista 
menetellä toisin. Sopimus rajoittaa mahdolli
suuksia sijoittaa alle 18-vuotiaita avolaitoksiin, 
koska heitä ei yleensä voi niissä pitää erillään 
aikuisista vangeista. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi viittaus yleissopimuk
sessa tarkoitettuun alle 18-vuotiaan omaan 
etuun, joka mahdollistaa yksittäistapauksissa 
poikkeamisen erillään pitämisen periaatteesta. 

Samalla ehdotetaan, että toimivaltaa avolai
tokseen määräämisessä voitaisiin 2 §:n 2 mo
mentin nojalla siirtää oikeusministeriön anta
malla määräyksellä rangaistuslaitoksen johta
jalle tai 1 luvun 7 §:n perusteella laitoksen 
muulle virkamiehelle. Muuna virkamiehenä tu
lisi kysymykseen lähinnä apulaisjohtaja. Oike
usministeriö vahvistaisi perusteet, joilla avolai
tokseen määrääminen johtajan päätöksellä olisi 
mahdollista. Kysymykseen voisi tulla esimer
kiksi järjestelmä, jossa vankilan johtajalla olisi 
käytössään tietty kiintiö avolaitospaikoista. Jos 
johtajan kiintiö jäisi käyttämättä, voitaisiin 
avolaitokseen soveltuvia vankeja siirtää laitok
seen oikeusministeriön päätöksellä. 

Tässä yhteydessä ehdotetaan täsmennettä
väksi myös 2 §:n 3 momenttia siten, että siinä 
käytetyt käsitteet vastaisivat 1 luvun 2 §:ssä 
käytettyjä. Uudessa 3 momentissa mainittaisiin 
nimenomaisesti, että nuorisovankilasta avolai-

tokseen siirretty vanki voitaisiin siirtää sieltä 
takaisin nuorisovankilaan. 

5 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi saman
lainen säännös yleisestä osallistumisvelvollisuu
desta kuin suljettuja laitoksia koskevan 3 luvun 
5 §:ään. Vanki olisi velvollinen osallistumaan 
työhön, koulutukseen tai muuhun avolaitoksen 
järjestämään tai hyväksymään toimintaan. 
Avolaitoksen hyväksymällä toiminnalla tarkoi
tetaan myös laitoksen ulkopuolista opiskelua. 
Laitoksen ulkopuolella opiskelusta ei tällä het
kellä ole avolaitoksia koskevia erityissäännök
siä. Säännökset ehdotetaan tältäkin osin yhte
näistettäviksi vankiloita koskevien säännösten 
kanssa. 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 3 luvun 6 §:ssä on määräykset siitä, 
millaiseen työhön vanki voi laitoksessa tai 
laitoksen ulkopuolella osallistua. Lainkohdan 
mukaan vanki voi tehdä työtä laitoksessa 
valtion lukuun (vankityö) tai omaan lukuunsa 
(oma työ) tai työtä laitoksen ulkopuolella 
sopivasti valvottuna (siviilityö). Nämä määrä
ykset koskisivat 4 luvun 9 §:n viittaussäännök
sen nojalla soveltuvin osin myös avolaitoksiin 
sijoitettuja, koska avolaitoksia koskevia erityi
siä säännöksiä omasta työstä ja siviilityöstä ei 
enää otettaisi ehdotettuun 5 §:ään. 

Ehdotetun 2 momentin säännös osallistumis
velvollisuudesta vapauttamisesta on saman si
sältöinen kuin suljettuja laitoksia koskevaan 3 
luvun 5 §:ään ehdotettu. 

6 §. Pykälä sisältää säännökset valtion lu
kuun tehdystä työstä maksettavasta palkasta 
sekä tuloista tehtävistä pidätyksistä. 

Valtion lukuun tehtävästä työstä maksettai
siin ehdotetun 1 momentin mukaan edelleen 
käypä palkka. Momenttiin ehdotetaan lisättä
väksi säännös koulutukseen tai muuhun toi
mintaan Osallistuvalle maksettavasta toiminta
rahasta. Toimintarahan suuruuden määrittelisi 
oikeusministeriö. 

Veron ennakonperintää varten tehtävää pi
dätystä ja ruoka- ja ylläpitokorvauksia koskeva 
2 momentti vastaa voimassa olevaa lainsäädän
töä. 

Palkasta säännönmukaisesti tehtävästä pidä
tyksestä vapautumisen varalle ehdotetaan luo
vuttavaksi avolaitoksessa. Myöskään toiminta
rahasta ei tehtäisi pidätystä vapautumisen va
ralle. Sen sijaan säännös avolaitosvangin ela
tuksen varassa oleville tehtävästä pidätyksestä 
ehdotetaan säilytettäväksi 3 momentissa. Pidä
tys tehtäisiin vankilan maksamista tuloista eli 
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palkasta ja toimintarahasta. Pidätys vangin 
elatuksen varassa oleville suoritettaisiin edel
leen myös tuomiolla määrätyn tai sopimuksella 
vahvistetun elatusavun maksamiseksi. Pidätys
tä ei kuitenkaan enää tehtäisi puolison lasten 
elatukseksi. 

Tuomiolla tai sopimuksella vahvistettu ela
tusapu, sosiaalilautakunnan mahdollisesti mak
sama elatustuki ja pidätys vangin palkasta 
elatuksen varassa olevalle eroavat yleensä toi
sistaan suuruudeltaan. Sen vuoksi 3 momentin 
viimeisessä virkkeessä ehdotetaan, että tuomi
on tai sopimuksen nojalla elatukseen oikeute
tulle suoritetut pidätykset voitaisiin lähettää 
sosiaalilautakunnalle, jolloin tämä voisi ottaa 
pidätetyt varat huomioon harkitessaan elatus
tukipäätöksen tekemistä. Tämän jälkeen so
siaalilautakunta toimittaisi varat elatukseen oi
keutetulle. 

Osallistumisvelvollisuudesta vapautetulle 
vangille maksettaisiin 4 momentin mukaan 
käyttörahaa noudattaen soveltuvin osin suljet
tujen laitosten käyttörahasäännöksiä. 

Ehdotetun 5 momentin mukaan toimintara
ha tai käyttöraha voidaan jättää maksamatta 
samoin edellytyksin kuin suljettujen laitosten 
työraha, jos vanki saa vankilassa harjoitta
maansa toimintaan tukea muualta viranomai
selta. Mahdollisuutta periä elinkustannuksia 
vangin muulta viranomaiselta saamasta tuesta 
on selvitetty 3 luvun 10 §:n perusteluissa. 

7 §. Avolaitosvangin kurinpidollista rankai
semista koskevaa pykälää ehdotetaan täyden
nettäväksi siten, että järjestysrikkomuksen 
ohella pykälässä mainittaisiin rangaistavana 
käyttäytymisenä myös poistumisluvan, siviili
työluvan ja opintoluvan ehtojen rikkominen. 
Vastaava määräys ehdotetaan otettavaksi sul
jettuja laitoksia koskevan 2 luvun 10 §:ään. 
Nykyisin poistumis-, siviilityö- tai opintoluvan 
ehtojen rikkominen johtaa usein avolaitosmää
räyksen peruuttamiseen, koska mahdollisuudet 
vangin muuhun kurinpidollisen rankaisemiseen 
ovat vähäiset. 

Jotta vangin rankaisemiseen olisi käytettävis
sä aikaisempaa enemmän myös avolaitosmää
räyksen peruuttamista lievempiä keinoja, pykä
lässä todettaisiin, että edellä mainittujen lupien 
ehtoja rikkoneelle vangille voitaisiin määrätä 
muukin 2 luvun 10 §:n mukainen kurinpitoran
gaistus kuin voimassa olevassa 7 §:ssä mainittu 
varoitus. Tällaisia muita rangaistuksia olisivat 
oikeuksien menettäminen tai vähentäminen, 
siirtäminen yksinäishuoneeseen ja suoritetun 

ajan menetys. Avolaitoksen luonteesta johtuen 
oikeuksien menettäminen tosin tuskin tulisi 
käytännössä kysymykseen. 

Muu rangaistus kuin varoitus voidaan 2 
luvun 10 §:n 4 momentin mukaisesti määrätä 
myös ehdollisena. Koska kaikissa avolaitoksis
sa ei ole soveltuvia tiloja yksinäisyysrangaistuk
sen täytäntöönpanoa varten, ehdotetaan sää
dettäväksi, että avolaitoksessa oleva voitaisiin 
siirtää ehdottomana tuomitun yksinäisyysran
gaistuksen täytäntöönpanon ajaksi vankilaan 
tai nuorisovankilaan. 

Päätöksen kurinpitorangaistuksen määrää
misestä tekisi aikaisempaan tapaan avolaitok
sen johtaja. 

Avolaitosaikaa on myös mahdollista jättää 
lukematta rangaistusajaksi oikeusministeriön 
7 §:n 2 ja 3 momentin nojalla tekemällä pää
töksellä. Säännöksiä ei tulisi kuitenkaan sovel
taa siten, että samanaikaisesti käytettäisiin use
ammanlaisia rangaistuksia. 

Vankilaan toimittamisen ja siirtämisen rin
nalla ehdotetaan 1 momentin eri kohdissa 
mainittavaksi nuorisovankilaan toimittaminen. 
Momentti olisi tällöin ehdotetussa 1 luvun 
2 §:ssä käytetyn käsitteistön mukainen. Vastaa
va muutos ehdotetaan tehtäväksi myös 7 §:n 2 
momenttiin. 

8 §. Myös 8 §:ää ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että vankilan rinnalla mainittaisiin nuori
sovankila. Näin 8 §:ssä ja 1 luvun 2 §:ssä 
käytetyt käsitteet vastaisivat toisiaan. 

5 luku. Täytäntöönpanosta nuorisovankilassa 

5 §. Nykyinen opetuksen tarjoamista nuori
sovangeille koskeva 5 § ehdotetaan kumotta
vaksi tarpeettomana, koska velvollisuudesta 
tarjota opetusta oppivelvollisille säädetään pe
ruskoululaissa ( 4 76/83). 

1.2. Laki tutkintavankeudesta 

4 §. Voimassa olevan 4 §:n 2 momentin mu
kaan naisvangin pieni lapsi saadaan ottaa 
hoidettavaksi laitokseen, jos se on lapsen edun 
mukaista ja nainen itse sitä haluaa. Käytännös
sä voi esiintyä tilanteita, joissa lapsen huolto 
on uskottu lapsen isälle eikä lapselle voida 
tarkoituksenmukaisesti järjestää hoitopaikkaa 
isän vankilassaolon ajaksi. Jotta myöskään 
miesvangin pienen lapsen ottamiselle hoidetta-
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vaksi rangaistuslaitokseen ei olisi lainsäädän
nöllisiä esteitä, säännöksestä ehdotetaan pois
tettavaksi maininta naisvangista. Muutos olisi 
myös vuonna 1987 voimaan tulleen tasa-arvo
lainsäädännön vaatimusten mukainen. Vastaa
va muutos rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun asetuksen 2 luvun 1 b §:ään tehtiin 
vuonna 1990. Edellytykset lapsen ottamiselle 
vankilaan säilyisivät ennallaan. Ratkaisevana 
olisi edelleen lapsen etu. Vankeinhoitolaitoksen 
ainoa lapsiosasto sijaitsee Hämeenlinnan kes
kusvankilassa. Osastolla on viime vuosina ollut 
hoidettavana keskimäärin 6-7 lasta kerral
laan. Osastolle otettujen lasten yläikärajana on 
pidetty kahta vuotta. Osastolla ei ole toistai
seksi ollut hoidettavana yhtään miesvangin 
lasta. 

Hämeenlinnan keskusvankilaan ei sijoiteta 
miespuolisia tutkintavankeja, joten ehdotetussa 
säännöksessä tarkoitettuna sijoituspaikkana tu
lisi olemaan jokin lääninvankila, johon järjes
tettäisiin tarkoitukseen soveltuvat tilat. Tutkin
tavangeilla ei ole työvelvollisuutta, joten käy
tännössä isä huolehtisi päivisin itse lapsestaan. 
Tarkoitukseen varattua erityishenkilökuntaa ei 
lääninvankiloissa ole. Mahdollisten oikeuden
käyntien tai muiden vastaavien esteiden ajaksi 
lapsi saatettaisiin joutua sijoittamaan hoidetta
vaksi laitoksen ulkopuolelle. 

5 §. "Henkilöön käypä tarkastus" korvattai
siin pykälässä pakkokeinolain mukaisella hen
kilöntarkastuksella. Vastaava muutos ehdote
taan tehtäväksi rangaistusten täytäntöönpanos
ta annetun asetuksen 2 luvun 9 b §:ään. Ehdo
tetun 5 §:n mukaan henkilöntarkastus ja tulo
tarkastus on vangin laitokseen tullessa tehtävä 
todistajan läsnä ollessa. Todistaja kuuluu käy
tännössä yleensä laitoksen henkilökuntaan. Ni
menomaisesti säädettäisiin myös siitä, että tu
lotarkastusta vastaava tarkastus ja henkilöntar
kastus voidaan tehdä myös sen jälkeen kun 
vanki on tullut laitokseen, ja tällöinkin todis
tajan olisi oltava läsnä. 

Lisäksi pykälään lisättäisiin säännös valtuu
tuksesta tutkiotavankien käytössä olevien tilo
jen ja heidän hallussaan olevan omaisuuden 
tarkastamiseen. Esineet, jotka ovat omiaan 
aiheuttamaan haittaa laitoksen siisteydelle, jär
jesty kselle tai turvallisuudelle, voitaisiin ottaa 
pois tutkintavangin hallusta laitoksessa säily
tettäväksi tai lähettää tutkintavangin osoitta
maan paikkaan laitoksen ulkopuolelle. Tältä 
osin säännös vastaisi rangaistusten täytäntöön-

panosta annetun asetukseen ehdotetun 3 luvun 
3 §:n säännöstä. 

11 §. Tutkintavangin työntekoa koskevan py
kälän 1 momenttiin ehdotetaan selvyyden 
vuoksi tehtäväksi laajennettavasta osallisturuis
velvollisuudesta johtuvat muutokset. Tutkinta
vanki ei olisi velvollinen tekemään työtä eikä 
osallistumaan muuhunkaan laitoksen hyväksy
mään tai järjestämään toimintaan. Jos tutkin
tavanki haluaisi osallistua työhön tai muuhun 
toimintaan, siihen olisi kuitenkin mahdolli
suuksien mukaan varattava tilaisuus. Pykälässä 
tarkoitetulla vapauttamisella osallistumisvelvol
lisuudesta ei ole tarkoitus muuttaa vangille 
peruskoululaissa tai muissa laeissa säädettyjä 
velvoitteita. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 mo
mentti, joka koskisi mahdollisuutta maksaa 
tutkintavangille käyttörahaa. Käyttörahan 
maksaminen olisi harkinnanvaraista. Käyttöra
haa maksettaisiin varattomille tutkintavangeil
le, jotka eivät saa työhön tai muihin toimintoi
hin osallistumisen perusteella työrahaa eivätkä 
myöskään kotikunnan myöntämää toimeentu
lotukea. Kotikunnan myöntämä toimeentulo
tuki olisi siis tässä mielessä ensisijainen käyt
törahaan nähden. 

Tuloverolain 92 §:n mukaan tutkintavangin 
käyttöraha on verollista tuloa. Koska käyttö
rahat ovat määrältään varsin pieniä, olisi tulo
verolain asianomaista pykälää tarpeen muuttaa 
siten, ettei tutkintavangin käyttörahaa pidettäi
si veronalaisena tulona. 

13 §. Tutkintavangin kirjeenvaihdon tarkas
tamista koskevaan 1 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi lisäys, jonka mukaan vangin kirjeen
vaihtoa voidaan lukea samoissa tilanteissa kuin 
olla toimittamatta sitä perille. Ilman oikeutta 
lukea kirjeitä ei aina voida selvittää sitä, voiko 
kirjeen perille toimittaminen momentissa tar
koitetulla tavalla vaarantaa vangitsemisen tar
koituksen. 

Kirjeenvaihdon tarkastaruisoikeutta rajoitta
vaa 2 momentin säännöstä ehdotetaan täyden
nettäväksi samanlaisella lisäyksellä ihmisoike
uksia valvovasta elimestä, jolla vankeusvankien 
kirjeenvaihtoa koskevaa rangaistusten täytän
töönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 9 §:ää 
on ehdQtettu täydennettäväksi. Vastaavasti 
säännöstä täydennettäisiin myös siten, ettei 
valvontaelimen vangille osoittamia kirjeitä saisi 
tarkastaa. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännökset tapaajalle tehtävästä henkilöntar-
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kastuksesta ja vierailun järjestämisestä erityisen 
valvotuissa olosuhteissa. Säännös vastaa sisäl
löltään rangaistusten täytäntöönpanosta anne
tun asetuksen ehdotettua 2 luvun 9 a §:n 2 
momenttia. 

2. Voimaantulo 

Ehdotetut muutokset edellyttävät vankein-

1. 

hoitoasetuksen sekä useiden hallinnollisten 
määräysten ja ohjeiden muuttamista sekä kou
lutusta ja tiedottamista. Tämän vuoksi lait 
ehdotetaan tuleviksi voimaan aikaisintaan vuo
den 1995 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 2 

luvun 9 §:n 4 momentti sekä 12 ja 21 §, 3 luvun 8 §:n 1 momentti sekä 5 luvun 5 §, näistä 2 luvun 
9 §:n 4 momentti, 3 luvun 8 §:n 1 momentti ja 5 luvun 5 § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä 
heinäkuuta 1974 annetussa laissa (612/74), 

muutetaan lain nimike, 2 luvun 1 d §:n 1 momentti, 3 b §:n 2 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti, 
10 §:n 1 ja 2 momentti, 3 luvun 3 §:n 1 momentti sekä 5, 7, 10 ja 12 §, 4 luvun 2, 5 ja 6 § sekä 
7 §:n 1 ja 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 1 d §:n 1 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
laissa (555/90), 2 luvun 3 b §:n 2 momentti 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (302/71), 
2 luvun 9 §:n 2 ja 3 momentti, 10 §:n 1 ja 2 momentti, 3 luvun 3 §:n 1 momentti sekä 5, 10 ja 12 § 
sekä 4 luvun 5 ja 6 §sekä 7 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa 
laissa, 3 luvun 7 § 15 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (993/78) sekä 4 luvun 2 § 
muutettuna mainitulla 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetulla lailla ja 15 päivänä joulukuuta 1978 
ja 17 päivänä marraskuuta 1989 annetuilla laeilla (969/78 ja 993/89), sekä 

lisätään lakiin siitä mainitulla 19 päivänä heinäkuuta 197 4 annetulla lailla kumotun 1 luvun 
tilalle uusi 1 luku sekä lain 2 lukuun uusi 9 a-9 c § seuraavasti: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Laki 
rangaistusten täytäntöönpanosta 

2§ 

Rangaistuslaitokset 

Rangaistuslaitoksia ovat vankilat, avolaitok
set ja nuorisovankilat 

Tätä lakia sovelletaan vankeusrangaistuksen 
ja sakon muuntorangaistuksen suorittamiseen. 

Avolaitoksina toimivat avovankilat, työsiir
tolat ja muut rangaistuslaitokset tai niiden 
osastot, jotka oikeusministeriö on määrännyt 
toimimaan avolaitoksina. 
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Rangaistuslaitoksista ja niiden nimistä sää
detään asetuksella. 

3§ 

Laitosolot 

Rangaistuslaitoksen olot on mahdollisuuksi
en mukaan järjestettävä vastaamaan yhteiskun
nassa yleensä vallitsevia elinoloja. 

Rangaistuksen täytäntöönpano on järjestet
tävä siten, että rangaistuksena on pelkästään 
vapaudenmenetys. Muita rajoituksia voidaan 
käyttää siinä määrin kuin laitoksessa pitämisen 
varmuus ja laitoksen järjestys vaativat. 

4 § 

Rangaistuksen täytäntöönpanon tavoite 

Rangaistus on pantava täytäntöön siten, 
ettei se tarpeettomasti vaikeuta vaan mahdol
lisuuksien mukaan edistää vangin sijoittumista 
yhteiskuntaan. 

Vapaudenmenetyksestä aiheutuvia haittoja 
on mahdollisuuksien mukaan ehkäistävä. 

5 § 

Vankien kohtelu 

Vankeja on kohdeltava oikeudenmukaisesti 
ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. 

Vankeja ei saa perusteettomasti asettaa kes
kenään eri asemaan rodun, kansallisen tai 
etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuo
len, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntau
tumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, 
yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai am
matillisen toiminnan tai muun näihin rinnastet
tavan seikan perusteella. 

Nuorelle rikoksentekijälle tuomittua rangais
tusta täytäntöönpantaessa on kiinnitettävä eri
tyistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta 
johtuviin erityistarpeisiin. 

6 § 

Vangin kuuleminen 

Vankia on kuultava asumista ja työhön tai 
muuhun toimintaan sijoittamista sekä muuta 
hänen kohteluaan koskevaa tärkeää päätöstä 
tehtäessä. 

7 § 

Toimivallan siirtäminen 

Asiat, jotka tämän lain tai sen nojalla anne-

tun määräyksen mukaan ratkaisee rangaistus
laitoksen johtaja, voidaan oikeusministeriön 
päätöksellä antaa myös laitoksen muun virka
miehen ratkaistavaksi. 

Rangaistuslaitoksen virkamiehen muusta 
päätösvallasta määrätään tarvittaessa oikeus
ministeriön ohjeiden mukaan laitoksen työjär
jestyksessä. 

8 § 

Tarkemmat mtläräykset 

Tarkemmat määräykset tämän lain sovelta
misesta antaa oikeusministeriö. 

2 luku 

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta ja 
sakon muuntorangaistuksesta 

l d § 
Enintään yhden vuoden lykkäyksen rangais

tuksen täytäntöönpanaan l c §:ssä tarkoitetuil
la perusteilla myöntää täytäntöönpanoviran
omaisena toimiva kaupunginvouti, nimismies 
tai Ahvenanmaan maakunnanvouti. Yhden 
vuoden aika lasketaan siitä, kun täytäntöön
panokirja on saapunut edellä mainitulle täytän
töönpanoviranomaiselle. Oikeusministeriö voi 
1 c §:ssä tarkoitetuilla perusteilla edelleen lykä
tä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon 
aloittamista enintään yhdellä vuodella kerral
laan, jos se on yleisen edun mukaista. 

3b§ 

Aika, jonka vanki 1 momentissa tarkoitetun 
luvan nojalla on rangaistuslaitoksen ulkopuo
lella, luetaan rangaistusajaksi, jos hän on nou
dattanut lupaan liittyviä ehtoja. Muussa ta
pauksessa oikeusministeriön tai sen antamien 
ohjeiden mukaan rangaistuslaitoksen johtajan 
on määrättävä, luetaanko aika kokonaan, 
osaksi tai lainkaan rangaistusajaksi. Jos vanki 
on rikkonut poistumisluvan ehtoja, se voidaan 
ottaa huomioon uuden poistumisluvan myön
tämistä harkittaessa tai sen ehtoja määrättäes
sä. 

9 § 

Vangin ja rangaistuslaitoksen toimintaa val
vovan viranomaisen tai ihmisoikeuksien vai-
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vontaelimen, jolle vangilla kansainvälisten so
pimusten mukaan on valitus- tai kanteluoikeus, 
välinen kirjeenvaihto on tarkastamaHa viipy
mättä toimitettava perille. Vangin hänen asia
miehenään toimivalle asianajajalle tai yleiselle 
oikeusavustajalle osoittama kirje on tarkasta
matta viipymättä toimitettava perille. 

Vangille voidaan antaa lupa olla puhelinyh
teydessä laitoksen ulkopuolelle. Puhelimen käy
töstä peritään enintään siitä aiheutuneita kus
tannuksia vastaava maksu. Vangin puhelua 
saadaan kuunnella, jos se on tarpeen rikoksen 
estämiseksi tai jos on erityistä syytä epäillä 
väärinkäytöksiä. Puhelun kuuntelemisesta on 
ennen kuuntelemisen alkamista ilmoitettava 
vangille ja sille, johon hän on puhelimitse 
yhteydessä. Rangaistuslaitoksen toimintaa val
vovan viranomaisen taikka vangin asiamiehenä 
toimivan asianajajan tai yleisen oikeusavusta
jan ja vangin välistä puhelua ei saa kuunnella. 

9 a § 
Vangilla on oikeus vastaanottaa vieraita val

vonnan alaisena siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. Läheisten omaisten ja vangin 
asiamiehenä toimivan asianajajan tai yleisen 
oikeusavustajan sekä, milloin valvontaa muus
ta syystä ei katsota tarpeelliseksi, muidenkin 
vierailut voidaan sallia ilman valvontaa. 

Jos on perusteltua aihetta epäillä väärinkäy
töksiä, vierailun ehdoksi voidaan asettaa, että 
vankia tapaamaan tullut henkilö suostuu hen
kilöntarkastukseen sen tutkimiseksi, mitä hä
nellä on vaatteissaan tai muuten yllään. Hen
kilöntarkastus tulee suorittaa hienotunteisesti, 
eikä siitä saa aiheutua vierailijalle enempää 
haittaa kuin tarkastuksen toteuttaminen välttä
mättä vaatii. 

Jos vierailija kieltäytyy henkilöntarkastuk
sesta, vierailu voidaan järjestää erityisen valvo
tuissa olosuhteissa tai tarvittaessa evätä. Van
gin asiamiehenä toimivan asianajajan tai ylei
sen oikeusavustajan vierailua ei kuitenkaan saa 
evätä. 

Jos vierailijan on todettu kuljettaneen tai 
yrittäneen kuljettaa huumeita, muita päihteitä 
tai luvattomia esineitä vankilaan, johtaja voi 
antaa vierailijalle olosuhteisiin nähden kohtuul
lisen, enintään kuuden kuukauden pituisen 
kiellon vierailla vankilassa. Tapaamiskielto voi
daan tarvittaessa uusia. Tapaamiskieltoa ei saa 
antaa lähiomaiselle taikka vangin asiamiehenä 
toimivalle asianajajalle tai yleiselle oikeusavus
tajalle eikä silloin, kun tapaaminen voidaan 

laitoksen järjestystä vaarantamatta järjestää 3 
momentissa tarkoitetulla tavalla. 

9 b § 
Vangille voidaan todistajan läsnä ollessa 

tehdä henkilöntarkastus, jos se on tarpeen 
karkaamisen ehkäisemiseksi tai järjestyksen säi
lyttämiseksi taikka jos vankia epäillään Juvat
tomien esineiden tai aineiden hallussapidosta. 

Henkilönkatsastuksesta on voimassa, mitä 
pakkokeinolaissa (450/87) säädetään. 

Jos on syytä epäillä vangin olevan alkoholin 
tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alai
nen, johtaja voi pakkokeinolain säännösten es
tämättä päättää, että vangin on annettava 
virtsanäyte tai suoritettava puhalluskoe. Näyt
teen ottamisesta tai kokeen suorittamisesta ei 
saa aiheutua tarpeetonta haittaa tutkittavalle. 

9 c § 
Vankilassa voi olla osastoja vangeille, jotka 

sitoutuvat olemaan käyttämättä alkoholia ja 
muita huumaavia aineita sekä pyydettäessä 
antamaan virtsanäytteen tai suorittamaan pu
halluskokeen. Vanki, joka rikkoo sitoumuksen
sa, poistetaan osastolta. 

10 § 
Jos vanki rikkoo vankilan järjestystä tai 

poistumisluvan, siviilityöluvan tai opintoluvan 
ehtoja taikka tekee laitoksessa rikoksen, josta 
yleisen lain mukaan tulevan seuraamuksen 
arvioidaan olevan sakkoa (järjestysrikkomus), 
voidaan vangille, jollei muistutusta pidetä riit
tävänä, määrätä kurinpitorangaistuksena: 

1) varoitus; 
2) oikeuksien menettäminen tai vähentämi

nen (oikeuksien menetys); 
3) siirtäminen yksinäishuoneeseen ( yksinäi

syys) tai; 
4) milloin vankia rangaistaan yksinäisyydel

lä, tämän ajan jättäminen samalla kokonaan 
tai osaksi lukematta rangaistusajaksi (suorite
tun ajan menetys). 

Oikeuksien menetys voi koskea osallistumis
ta vapaa-ajan toimintaan, tavaran ostoa ja 
hallussapitoa laitoksessa sekä rahavarojen 
käyttöä. Näitä oikeuksia voidaan määrätä me
netettäväksi tai vähennettäväksi erikseen tai 
yksinäisyyden ohessa. Yksinäisyyteen voidaan 
liittää myös kirjaston käyttöä, radio- ja televi
sio-ohjelmien seuraamista sekä askartelu- ja 
harrastustoimintaa koskevia rajoituksia. Oike
uksien menetyksen on etupäässä kohdistuttava 
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niihin oikeuksiin, joiden väärinkäytön vuoksi 
kurinpitomenettelyyn on ryhdytty. 

3 luku 

Täytäntöönpanosta vankilassa 

3§ 
Kun vanki on saapunut vankilaan sekä 

muulloinkin järjestyksen niin vaatiessa hänet 
on todistajan läsnä ollessa tarkastettava. Van
kien käytössä olevia tiloja ja heidän hallussaan 
olevaa omaisuutta voidaan tarkastaa tarpeen 
vaatiessa. Esineet, jotka ovat omiaan aiheutta
maan haittaa laitoksen siisteydelle, järjestyksel
le tai turvallisuudelle, voidaan ottaa laitoksessa 
säilytettäviksi tai lähettää vangin osoittamaan 
paikkaan laitoksen ulkopuolelle. Vankilan tilo
jen valvonnasta ja suljettuna pitämisestä päät
tää laitoksen johtaja. 

5 § 
Vanki on rangaistusaikanaan velvollinen te

kemään varsinaisena työaikana työtä tai osal
listumaan koulutukseen taikka muuhun ran
gaistuslaitoksen järjestämään tai hyväksymään 
toimintaan. Osallistumisesta työhön, koulutuk
seen tai muuhun toimintaan päättää laitoksen 
johtaja. 

Vanki on kokonaan tai osittain vapautettava 
osallistumisvelvollisuudesta, jos hänen tervey
dentilansa tai muu tärkeä syy niin vaatii. 
Osallistumisvelvollisuudesta vapauttamisesta 
päättää johtaja. 

Vangin on osallistuttava rangaistuslaitoksen 
päiväjärjestyksen mukaisiin puhtaanapito- ja 
muihin vastaaviin taloustöihin. 

7 § 
Vangille on mahdollisuuksien mukaan järjes

tettävä sellaista hänen taipumuksiaan vastaa
vaa työtä tai muuta toimintaa, joka on omiaan 
ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoa tai 
muuten edistämään hänen mahdollisuuksiaan 
tulla toimeen yhteiskunnassa. 

10 § 
Vangille, joka tekee työtä tai osallistuu kou

lutukseen taikka muuhun laitoksen järjestä
mään tai hyväksymään toimintaan, maksetaan 
työrahaa. 

Vangille, joka on vapautettu osallistumisvel
vollisuudesta, maksetaan käyttörahaa. 

Työ- ja käyttöraha voidaan maksaa eri 
suuruisina oikeusministeriön vahvistamien pe
rusteiden mukaan. Työ- ja käyttöraha voidaan 
jättää kokonaan tai osittain maksamatta, jos 
sitä voidaan pitää perusteltuna vangin muulta 
viranomaiselta saaman tuen tai muun erityisen 
syyn vuoksi. Oikeusministeriöllä on myös mah
dollisuus määrätä, että vangeilta voidaan näis
sä tapauksissa periä korvauksena ylläpito- ja 
ruokakustannuksista oikeusministeriön vahvis
tama määrä. 

12 § 
Työ- ja käyttörahasta sekä 11 §:ssä säädetyn 

korvauksen perimisen jälkeen vangille omasta 
työstä jäävästä samoin kuin vapaa-ajan työstä 
vangille tilitetystä tulosta, sitten kun siitä on 
tehty laissa säädetty pidätys veron ennakkope
rintää varten, voidaan pidättää vapaudessa 
menestymistä edistävää tarkoitusta varten oi
keusministeriön vahvistama määrä, kuitenkin 
enintään puolet. Loppuosa on vähintään ker
ran kuukaudessa annettava vangin omaan 
käyttöön. 

4 luku 

Täytäntöönpanosta avolaitoksessa 

2§ 
Sakon muuntorangaistuksen ja enintään 

kahden vuoden pituisen yhdestä tai useammas
ta rikoksesta tuomitun vankeusrangaistuksen ja 
sellaiseen rangaistukseen yhteenlasketun sakon 
muuntorangaistuksen oikeusministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi avolaitoksessa. Edelly
tyksenä avolaitokseen määräämiselle on, että 
tuomittu soveltuu avolaitokseen ja sen toimin
taan eikä ole syytä olettaa hänen luvatta 
poistuvan laitoksesta. 

Vankilassa tai nuorisovankilassa rangaistus
taan suorittavan vangin oikeusministeriö voi 
määrätä siirrettäväksi avolaitokseen määrä
ajaksi tai rangaistuksen jäljellä olevaa osaa 
suorittamaan, jos se on vankeinhoidollisista 
syistä tarkoituksenmukaista. Alle 18-vuotiaan 
vangin siirtämisen on oltava hänen etunsa 
mukaista, vaikka häntä ei voitaisi pitää erillään 
aikuisista vangeista. Määräyksen voi oikeusmi
nisteriön vahvistamien perusteiden mukaan an
taa myös rangaistuslaitoksen johtaja. 

Jos avolaitoksessa oleva vanki osoittautuu 
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mielenlaatunsa, käyttäytymisensä tai ruumiilli
sen kuntonsa puolesta sopimaHornaksi avolai
tokseen, oikeusministeriö voi vankilan johto
kunnan tai vastaavasti avolaitoksen esimiehen 
esityksestä taikka johtokuntaa tai esimiestä 
kuultuaan määrätä hänet siirrettäväksi vanki
laan tai nuorisovankilaan. Avolaitosaika lue
taan tällöin rangaistusajaksi. 

5 § 
Avolaitoksessa oleva on velvollimin teke

mään varsinaisena työaikana työtä valtion lu
kuun tai osallistumaan koulutukseen taikka 
muuhun avolaitoksen järjestämään tai hyväk
symään toimintaan. 

Avolaitoksessa oleva on kokonaan tai osit
tain vapautettava osallistumisvelvollisuudesta, 
jos hänen terveydentilansa tai muu tärkeä syy 
niin vaatii. 

6 § 
Valtion lukuun tehtävästä työstä on makset

tava käypä palkka. Koulutukseen tai muuhun 
toimintaan osallistuville maksetaan toimintara
haa. Oikeusministeriö päättää palkan ja toi
mintarahan perusteista ja määrästä. 

Palkasta ja toimintarahasta on tehtävä laissa 
säädetty pidätys veron ennakkoperintää varten. 
Palkasta avolaitoksessa olevan on suoritettava 
laitokselle korvaus ylläpitomenoista ja ruoka
kustannuksista siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. Loppuosa on mahdollisen ulos
mittauksen jälkeen vähintään kaksi kertaa kuu
kaudessa annettava avolaitoksessa olevan 
omaan käyttöön. 

Avolaitoksessa rangaistustaan suorittavan 
elatuksen varassa olevan aviopuolison ja lasten 
elatukseen sekä tuomiolla määrätyn tai sopi
muksella vahvistetun elatusavun maksamiseen 
on laitoksen johtajan tehtävä pidätys. Laitok
sen maksamasta tulosta· pidätetään, sitten kun 
2 momentissa tarkoitetut korvaukset on suori
tettu, enintään puolet ja toimitetaan se elatuk
seen oikeutetuille, kullekin yhtä paljon. Jos tulo 
on ulosmittauksen kohteena, elatukseen oikeu
tetuille toimitettava määrä lasketaan siitä osas
ta tuloa, joka on jäänyt jäljelle ulosmittauksen 
jälkeen. Elatusavun maksamiseen pidätetyn 
määrän johtaja voi toimittaa sosiaalilautakun
nalle elatusapuun oikeutetulle edelleen toimitet
tavaksi. 

Avolaitoksessa olevalle, jonka' johtaja on 
vapauttanut osallistumisvelvollisuudesta, mak-

6 340282F' 

setaan käyttörahaa noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 3 luvun 10 §:ssä säädetään. 

Oikeusministeriön päätöksellä voidaan mää
rätä, että toimintaraha tai käyttöraha voidaan 
jättää kokonaan tai osittain maksamatta, jos 
sen maksaminen vangin muulta viranomaiselta 
saama tuki huomioon ottaen taikka muista 
erityisistä syistä ei ole tarpeen. Oikeusministe
riöllä on myös mahdollisuus määrätä, että 
avolaitoksissa olevilta voidaan näissä tapauk
sissa periä korvausta ylläpito- ja ruokakustan
nuksista oikeusministeriön vahvistama määrä. 

7 § 
Avolaitoksessa oleva, joka tekee siellä järjes

tysrikkomuksen tai poistuu sieltä luvatta taikka 
rikkoo poistumisluvan, siviilityöluvan tai opin
toluvan ehtoja, voidaan toimittaa vankilaan tai 
nuorisovankilaan suorittamaan rangaistustaan. 
Jos rikkomus katsotaan vähäiseksi, avolaitok
sen johtaja voi rangaista syyllistä varoituksena 
tai määräämällä tämän siirrettäväksi vankilaan 
tai nuorisovankilaan määräajaksi, enintään 14 
vuorokaudeksi. Jos kyseessä on poistumislu
van, siviilityöluvan tai opintoluvan ehtojen 
rikkominen, voidaan avolaitoksessa olevalle 
määrätä muukin 2 luvun 10 §:n mukainen 
kurinpitorangaistus, jollei rikkomuksen seuraa
muksena ole siirto vankilaan tai nuorisovanki
laan. Ehdottomana määrätyn yksinäisyysran
gaistuksen täytäntöönpanon ajaksi avolaitok
sessa oleva voidaan siirtää vankilaan tai nuo
risovankilaan. 

Jos avolaitoksessa oleva on järjestysrikko
muksen taikka poistumisluvan, siviilityöluvan 
tai opintoluvan ehtojen rikkomisen vuoksi toi
mitettu vankilaan tai nuorisovankilaan, avolai
tosaika luetaan rangaistusajaksi. Laitoksesta 
poistumisen vuoksi vankilaan tai nuorisovan
kilaan toimitetulle avolaitosaikaa ei lueta ran
gaistusajaksi. Rikkomuksen laadun tai muun 
erityisen syyn takia oikeusministeriö voi edellä 
tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
määrätä rangaistusajan laskemisesta toisin. Jos 
avolaitoksessa oleva on 1 momentin nojalla 
siirretty määräajaksi vankilaan tai nuorisovan
kilaan, avolaitosaikaa ei kuitenkaan saa mää
rätä menetetyksi. 

8 § 
Avolaitokseen määrätty, joka on pätevättä 

syyttä jäänyt saapumatta sinne määräaikana, 
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on toimitettava vankilaan tai nuorisovankilaan 
suorittamaan rangaistustaan. Avolaitoksesta 
ehdonalaiseen vapauteen päästetty, joka on 
määrätty menettämään ehdonalaisen vapauten
sa, on myös toimitettava vankilaan tai nuori-

2. 

sovankilaan jäännösrangaistustaan suoritta
maan, niin kuin 2 luvun 16 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tutkintavankeudesta 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (615/74) 4 §:n 2 

momentti, 5 §, 11 §:n 1 momentti sekä 13 §:n 1 ja 2 momentti, näistä 13 §:n 2 momentti sellaisena 
kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (455/87), sekä 

lisätään 11 §:ään uusi 4 momentti ja 13 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
mainitulla 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla lailla, uusi 4 momentti seuraavasti: 

4§ 

Tutkintavangin pieni lapsi saadaan ottaa 
hoidettavaksi laitokseen, jos se on lapsen edun 
mukaista ja vanki itse sitä haluaa. 

5 § 
Tutkintavangin saavuttua laitokseen hänet 

on tarpeen vaatiessa tarkastettava todistajan 
läsnä ollessa. Myös myöhemmin voidaan tar
vittaessa tehdä tarkastus. Laitokseen saapumi
sen yhteydessä saadaan todistajan läsnä ollessa 
toimittaa myös henkilöntarkastus, jos siihen 
katsotaan olevan aihetta. Henkilöntarkastus 
saadaan toimittaa myöhemminkin, jos siihen 
on perusteltua syytä. 

Tutkiotavankien käytössä olevia tiloja ja 
heidän hallussaan olevaa omaisuutta voidaan 
tarkastaa tarpeen vaatiessa. Esineet, jotka ovat 
omiaan aiheuttamaan haittaa laitoksen siistey
delle, järjestykselle tai turvallisuudelle, voidaan 
ottaa laitoksessa säilytettäviksi tai lähettää 
tutkintavangin osoittamaan paikkaan laitoksen 
ulkopuolelle. 

11 § 
Tutkiotavanki ei ole velvollinen tekemään 

työtä eikä osallistumaan muuhun laitoksen 
järjestämään tai hyväksymään toimintaan. Jos 

vanki haluaa tehdä työtä tai osallistua muuhun 
toimintaan, on siihen mahdollisuuksien mu
kaan varattava tilaisuus. 

Tutkintavangille voidaan maksaa käyttöra
haa oikeusministeriön vahvistamien perustei
den mukaan. 

13 § 
Tutkintavangille saapuneet ja hänen lähettä

mänsä posti- ja muut lähetykset on tarkastet
tava, jollei 12 §:n säännöksistä muuta johdu. 
Jos lähetyksen perille toimittaminen saattaa 
vaarantaa vangitsemisen tarkoituksen tai häiri
tä laitoksen järjestystä, lähetys on palautettava 
tai annettava vangille hänen päästessään va
paaksi. Samoista syistä voidaan vangin kirjeen
vaihtoa lukea. 

Vangin ja rangaistuslaitoksen tai muun säi
lytyspaikan toimintaa valvovan viranomaisen 
taikka ihmisoikeuksien valvontaelimen, jolle 
vangilla kansainvälisten sopimusten mukaan 
on valitus- tai kanteluoikeus, välinen kirjeen
vaihto on tarkastamaHa viipymättä toimitetta
va perille. 

Jos on perusteltua aihetta epäillä väärinkäy
töksiä, vierailun ehdoksi voidaan asettaa, että 



1994 vp - HE 66 43 

vankia tapaamaan tullut henkilö suostuu hen
kilöntarkastukseen sen tutkimiseksi, mitä hä
nellä on vaatteissaan tai muuten yllään. Hen
kilöntarkastus tulee suorittaa hienotunteisesti, 
eikä siitä saa aiheutua vierailijalle enempää 
haittaa kuin tarkastuksen toteuttaminen välttä
mättä vaatii. Jos vierailija kieltäytyy henkilön-

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1994 

tarkastuksesta, vierailu voidaan järjestää erityi
sen valvotuissa olosuhteissa tai tarvittaessa 
evätä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki 
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Liite 1 

1. 
Laki 

rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 2 

luvun 9 §:n 4 momentti sekä 12 ja 21 §, 3 luvun 8 §:n 1 momentti sekä 5 luvun 5 §, näistä 2 luvun 
9 §:n 4 momentti, 3 luvun 8 §:n 1 momentti ja 5 luvun 5 §, näistä 2 luvun 9 §:n 4 momentti, 3 luvun 
8 §:n 1 momentti ja 5 luvun 5 § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä heinäkuuta 197 4 annetussa laissa 
(612/74), 

muutetaan lain nimike, 2 luvun 1 d §:n 1 momentti, 3 b §:n 2 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti, 
10 §:n 1 ja 2 momentti, 3 luvun 3 §:n 1 momentti sekä 5, 7, 10 ja 12 §, 4 luvun 2, 5 ja 6 § sekä 
7 §:n 1 ja 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 1 d §:n 1 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
laissa (555/90), 2 luvun 3 b §:n 2 momentti 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (302/71), 
2 luvun 9 §:n 2 ja 3 momentti ja 10 §:n 1 ja 2 momentti, 3 luvun 3 §:n 1 momentti sekä 5, 10 ja 
12 § sekä 4 luvun 5 ja 6 § sekä 7 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 19 päivänä heinäkuuta 1974 
annetussa laissa, 3 luvun 7 § 15 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (993/78) sekä 4 luvun 
2 § muutettuna mainitulla 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetulla lailla ja 15 päivänä joulukuuta 
1978 ja 17 päivänä marraskuuta 1989 annetuilla laeilla (969/78 ja 993/89), sekä 

lisätään lakiin siitä mainitulla 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetulla lailla kumotun 1 luvun 
tilalle uusi 1 luku sekä lain 2 lukuun uusi 9 a-9 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Asetus 
rangaistusten täytäntöönpanosta 

(ks. vankeinhoitoasetus, jäljempänä VHA 
1 §) 

(ks. VHA 2 §) 

Ehdotus 

Laki 
rangaistusten·. täytäntöönpanosta 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

'Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan vankeusrangaistuksen 
ja sakon muuntorangaistuksen suorittamiseen. 

2 § 

Rangaistuslaitokset 

Rangaistuslaitoksia ovat vankilat, avolaitokset 
ja, nuorisovankilat. 

A vo/aitoksina toimivat avo vankilat, työsiirto
/af ja muut rangaistuslaitokset tai niiden osastot, 
jotka oikeusministeriö on määrännyt toimimaan 
avolaitoksina. 

Rangaistuslaitoksista ja niiden nimistä sääde
tään asetuksella. 



Voimassa oleva laki 

(ks. VHA 3 §) 

(ks. VHA 4§) 

(ks. VHA 5 §) 

(Ks. VHA 72 §) 
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Ehdotus 

3§ 

Laitosolot 

Rangaistuslaitoksen olot on mahdollisuuksien 
mukaan järjestettävä vastaamaan yhteiskunnassa 
yleensä vallitsevia elinoloja. 

Rangaistuksen täytäntöönpano on järjestettä
vä siten, että rangaistuksena on pelkästään 
vapaudenmenetys. Muita rajoituksia voidaan 
käyttää siinä määrin kuin laitoksessa pitämisen 
varmuus ja laitoksen järjestys vaativat. 

4 § 

Rangaistuksen täytäntöönpanon tavoite 

Rangaistus on pantava täytäntöön siten, ettei 
se tarpeettomasti vaikeuta vaan mahdollisuuk
sien mukaan edistää vangin sijoittumista yhteis
kuntaan. 

Vapaudenmenetyksestä aiheutuvia haittoja on 
mahdollisuuksien mukaan ehkäistävä. 

5§ 

Vankien kohtelu 

Vankeja on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja 
heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. 

Vankeja ei saa perusteettomasti asettaa kes
kenään eri asemaan rodun, kansallisen tai etni
sen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, 
perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai 
terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnalli
sen mieJipiteen, poliittisen tai ammatillisen toi
minnan tai muun näihin rinnastettavan seikan 
perusteella. 

Nuorelle rikoksentekijälle tuomittua rangais
tusta täytäntöönpantaessa on kiinnitettävä eri
tyistä huomiota vangin iästä ja kehitystarpeesta 
johtuviin erityistarpeisiin. 

6§ 

Vangin kuuleminen 

Vankia on kuultava asumista ja työhön tai 
muuhun toimintaan sijoittamista sekä muuta 
hänen kohteluaan koskevaa tärkeää päätöstä 
tehtäessä. 

7 § 

Toimivallan siirtäminen 

Asiat, jotka tämän lain tai sen nojalla annetun 
määräyksen mukaan ratkaisee rangaistuslaitok-
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(ks. 2 luku 21 §) 

Ehdotus 

sen johtaja, voidaan oikeusministeriön päätöksel
lä antaa myös laitoksen muun virkamiehen 
ratkaistavaksi. 

Rangaistuslaitoksen virkamiehen muusta pää
tösvallasta määrätään tarvittaessa oikeusminis
teriön ohjeiden mukaan laitoksen työjärjestyk
sessä. 

8§ 

Tarkemmat määräykset 

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltami
sesta antaa oikeusministeriö. 

2 luku 

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta ja 
sakon muuntorangaistuksesta 

1 d § 
Enintään yhden vuoden lykkäyksen rangais

tuksen täytäntöönpanaan 1 c §:ssä tarkoitetuil
la perusteilla myöntää täytäntöönpanoviran
omaisena toimiva maistraatti, kaupunginvouti, 
nimismies tai Ahvenanmaan maakunnanvouti. 
Yhden vuoden aika lasketaan siitä, kun täytän
töönpanokirja on saapunut edellä tarkoitetulle 
täytäntöönpanoviranomaiselle. Oikeusministe
riö voi 1 c §:ssä tarkoitetuilla perusteilla ja, jos 
se on yleisen edun mukaista, edelleen lykätä 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloit
tamista enintään yhdellä vuodella kerrallaan. 

1 d § 
Enintään yhden vuoden lykkäyksen rangais

tuksen täytäntöönpanaan 1 c §:ssä tarkoitetuil
la perusteilla myöntää täytäntöönpanoviran
omaisena toimiva kaupunginvouti, nimismies 
tai Ahvenanmaan maakunnanvouti. Yhden 
vuoden aika lasketaan siitä, kun täytäntöön
panokirja on saapunut edellä mainitulle täytän
töönpanoviranomaiselle. Oikeusministeriö voi 
1 c §:ssä tarkoitetuilla perusteilla edelleen lykätä 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloitta
mista enintään yhdellä vuodella kerrallaan, jos se 
on yleisen edun mukaista. 

3 b§ 

Aika, jonka vanki 1 momentissa tarkoitetun 
luvan nojalla on rangaistuslaitoksen ulkopuo
lella, luetaan rangaistusajaksi, jos hän on nou
dattanut lupaan liittyviä ehtoja. Muussa ta
pauksessa oikeusministeriön tai, sen antamien 
ohjeiden mukaan, rangaistuslaitoksen johtajan 
on määrättävä, luetaanko aika kokonaan, 
osaksi tai lainkaan rangaistusajaksi. 

Vangin rangaistuslaitoksen toimintaa valvo
valle viranomaiselle taikka hänen asiamiehe
nään toimivalle asianajajalle tai yleiselle oike-

9 § 

Aika, jonka vanki 1 momentissa tarkoitetun 
luvan nojalla on rangaistuslaitoksen ulkopuo
lella, luetaan rangaistusajaksi, jos hän on nou
dattanut lupaan liittyviä ehtoja. Muussa ta
pauksessa oikeusministeriön tai sen antamien 
ohjeiden mukaan rangaistuslaitoksen johtajan 
on määrättävä, luetaanko aika kokonaan, 
osaksi tai lainkaan rangaistusajaksi. Jos vanki 
on rikkonut poistumisluvan ehtoja, se voidaan 
ottaa huomioon uuden poistumisluvan myöntä
mistä harkittaessa tai sen ehtoja määrättäessä. 

Vangin ja rangaistuslaitoksen toimintaa val
vovan viranomaisen tai ihmisoikeuksien valvon
taelimen, jolle vangilla kansainvälisten sopimus-
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usavustajalle osoittama kirje on tarkastamaHa 
heti toimitettava perille. 

Vangille voidaan antaa pätevästä syystä lupa 
olla puhelinyhteydessä laitoksen ulkopuolelle. 
Puhelimen käytöstä peritään enintään siitä 
aiheutunuHa kustannusta vastaava maksu. 

Vangilla on oikeus vastaanottaa vieraita val
vonnan alaisena, sen mukaan kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. Vierailua ei ole kiellettä
vä, jollei ole perusteltua aihetta epäillä väärin
käytöksiä. Läheisten omaisten ja vangin asia
miehenä toimivan asianajajan tai yleisen oi
keusavustajan sekä, milloin valvontaa muusta 
syystä ei katsota tarpeelliseksi, muidenkin vie
railut voidaan sallia ilman valvontaa 

Ehdotus 

ten mukaan on valitus- tai kanteluoikeus, välinen 
kirjeenvaihto on tarkastamatta viipymättä toimi
tettava perille. Vangin hänen asiamiehenään 
toimivalle asianajajalle tai yleiselle oikeusavus
tajalle osoittama kirje on tarkastamatta viipy
mättä toimitettava perille. 

Vangille voidaan antaa lupa olla puhelinyh
teydessä laitoksen ulkopuolelle. Puhelimen käy
töstä peritään enintään siitä aiheutuneita kus
tannuksia vastaava maksu. Vangin puhelua saa
daan kuunnella, jos se on tarpeen rikoksen 
estämiseksi tai jos on erityistä syytä epäillä 
väärinkäytöksiä. Puhelun kuuntelemisesta on en
nen kuuntelemisen alkamista ilmoitettava vangil
le ja sille, johon hän on puhelimitse yhteydessä. 
Rangaistuslaitoksen toimintaa valvovan viran
omaisen taikka vangin asiamiehenä toimivan 
asianajajan tai yleisen oikeusavustajan ja vangin 
välistä puhelua ei saa kuunnella. 

9 a § 
Vangilla on oikeus vastaanottaa vieraita val

vonnan alaisena siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. Läheisten omaisten ja vangin 
asiamiehenä toimivan asianajajan tai yleisen 
oikeusavustajan sekä, milloin valvontaa muus
ta syystä ei katsota tarpeelliseksi, muidenkin 
vierailut voidaan sallia ilman valvontaa. 

Jos on perusteltua aihetta epäillä väärinkäy
töksiä, vierailun ehdoksi voidaan asettaa, että 
vankia tapaamaan tullut henkilö suostuu henki
löntarkastukseen sen tutkimiseksi, mitä hänellä 
on vaatteissaan tai muuten yllään. Henkilöntar
kastus tulee suorittaa hienotunteisesti, eikä siitä 
saa aiheutua Vierailijalie enempää haittaa kuin 
tarkastuksen toteuttaminen välttämättä vaatii. 

Jos vierailija kieltäytyy henkilöntarkastukses
ta, vierailu voidaan järjestää erityisen valvotuissa 
olosuhteissa tai tarvittaessa evätä. Vangin asia
miehenä toimivan asianajajan tai yleisen oikeus
avustajan vierailua ei kuitenkaan saa evätä. 

Jos vierailijan on todettu kuljettaneen tai 
yrittäneen kuljettaa huumeita, muita päihteitä 
tai luvattomia esineitä vankilaan, johtaja voi 
antaa vierailijalle olosuhteisiin nähden kohtuulli
sen, enintään kuuden kuukauden pituisen kiellon 
vierailla vankilassa. Tapaamiskielto voidaan tar
vittaessa uusia. Tapaamiskieltoa ei saa antaa 
lähiomaiselle taikka vangin asiamiehenä toimi
valle asianajajalle tai yleiselle oikeusavustajalle 
eikä silloin, kun tapaaminen voidaan laitoksen 
järjestystä vaarantamatta järjestää 3 momentis
sa tarkoitetulla tavalla. 
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10 § 
Jos vanki rikkoo vankilan järjestystä tai 

tekee laitoksessa rikoksen, josta yleisen lain 
mukaan tulevan seuraamuksen katsotaan ole
van sakkoa {järjestysrikkomus), voidaan van
gille, jollei muistutusta pidetä riittävänä, mää
rätä kurinpitorangaistuksena: 

1) varoitus, 
2) oikeuksien menettäminen tai vähentämi

nen (oikeuksien menetys), 
3) siirtäminen yksinäishuoneeseen ( yksinäi

syys) tai, 
4) milloin vankia rangaistaan yksinäisyydel

lä, tämän ajan jättäminen samalla kokonaan 
tai osaksi lukematta rangaistusajaksi ( suorite
tun ajan menetys). 

Oikeuksien menetys voi koskea osallistumis
ta vapaa-ajan toimintaan, kirjaston käyttöä, 
tavaran ostoa laitoksessa, rahavarojen käyttöä 
sekä oikeutta hankkia laitoksen ulkopuolelta 
kirjallisuutta, lehtiä ja 5 § 3 momentissa mainit
tuja välineitä samoin kuin oikeutta seurata 
radio- ja televisio-ohjelmia. Tässä mainittuja 
oikeuksia voidaan määrätä menetettäväksi tai 
vähennettäväksi yksinäisyyden ohessa. Oikeuk
sien menetyksen on etupäässä kohdistuttava 
niihin oikeuksiin, joiden väärinkäytön vuoksi 
kurinpitomenettelyyn on ryhdytty. 

Ehdotus 

9 b§ 
Vangil/e voidaan todistajanläsnä ollessa tehdä 

henkilön tarkastus, jos se on tarpeen karkaamisen 
ehkäisemiseksi tai järjestyksen säilyttämiseksi 
taikka jos vankia epäillään luvatlomien esineiden 
tai aineiden hallussapidosta. 

Henkilönkatsastuksesta on voimassa, mitä 
pakkokeinolaissa ( 450/87) säädetään. 

Jos on syytä epäillä vangin olevan alkoholin 
tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen, 
johtaja voi pakkokeino/alin säännösten estämät
tä päättää, että vangin on annettava virtsanäyte 
tai suoritettava puha/luskoe. Näytteen ottamises
ta tai kokeen suorittamisesta ei saa aiheutua 
tarpeetonta haittaa tutkittavalle. 

9 c § 
Vankilassa voi olla osastoja vangeille, jotka 

sitoutuvat olemaan kayttämättä alkoholia ja 
muita huumaavia aineita sekä pyydettäessä an
tamaan virtsanäytteen tai suorittamaan puhallus
kokeen. Vanki, joka rikkoo sitoumuksensa, pois
tetaan osastolta. 

10 § 
Jos vanki rikkoo vankilan järjestystä tai 

poistumisluvan, siviilityöluvan tai opintoluvan 
ehtoja taikka tekee laitoksessa rikoksen, josta 
yleisen lain mukaan tulevan seuraamuksen 
arvioidaan olevan sakkoa (järjestysrikkomus), 
voidaan vangille, jollei muistutusta pidetä riit
tävänä, määrätä kurinpitorangaistuksena: 

1) varoitus; 
2) oikeuksien menettäminen tai vähentämi

nen (oikeuksien menetys); 
3) siirtäminen y ksinäishuoneeseen ( yksinäi

syys) tai; 
4) milloin vankia rangaistaan yksinäisyydel

lä, tämän ajan jättäminen samalla kokonaan 
tai osaksi lukematta rangaistusajaksi ( suorite
tun ajan menetys). 

Oikeuksien menetys voi koskea osallistumis
ta vapaa-ajan toimintaan, tavaran ostoa ja 
ha/lussapitoa laitoksessa sekä rahavarojen käyt
töä. Näitä oikeuksia voidaan määrätä menetet
täväksi tai vähennettäväksi erikseen tai yksinäi
syyden ohessa. Yksinäisyyteen voidaan liittää 
myös kirjaston käyttöä, radio- ja televisio-ohjel
mien seuraamista sekä askartelu- ja harrastus
toimintaa koskevia rajoituksia. Oikeuksien me
netyksen on etupäässä kohdistuttava niihin 
oikeuksiin, joiden väärinkäytön vuoksi kurin
pitomenettelyyn on ryhdytty. 
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12 § 
Jos vangilla, jonka rangaistusaika lähenee (kumotaan) 

loppuaan, ei ole vapaaksi päästyänsä varmaa 
toimeentuloa odotettavana, koettakoon rangais-
tuslaitoksen johtokunta hyvissä ajoin edeltäpäin 
hankkia hänelle palveluspaikan kunnollisen isän-
nän luona, tahi. muuta rehellisen elatuksen tilai-
suutta. 

21 § 
Tarkempia määräyksiä vapausrangaistuksista, (kumotaan, ks. 1 luku 8 §) 

kuin mitkä tässä on säädetty, annetaan, yhtäpi-
tävästi tämän asetuksen kanssa, erityisissä ohje-
ja johtosäännöissä. 

3 luku 

Täytäntöönpanosta vankilassa 

3§ 
Kun vanki on saapunut vankilaan, hänet on 

todistajan läsnäollessa tarkastettava. Tarvitta
essa voidaan toimittaa henkilöön käypä tarkas
tus. Tarkastus voidaan toimittaa myöhemminkin, 
jos se on tarpeen karkaamisen ehkäisemiseksi tai 
järjestyksen säilymiseksi. 

5 § 
Vanki on velvollinen tekemään rangaistusai

kanaan työtä. 
Varsinaisena työaikana rangaistuslaitoksessa 

järjestettävään ammattiopetukseen vanki on 
velvollinen osallistumaan, jollei johtaja vapauta 
häntä siitä rangaistusajan lyhyyden tai opetuk
sen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi taikka 
muusta syystä. Työaikana järjestettävään muu
hun opetukseen sekä neuvontaan ja pohdintaan 
vangilla ei ole velvollisuutta osallistua, mutta 
siihen voidaan varata tilaisuus vangille, jonka 
kannalta sitä on pidettävä hyödyllisenä. 

Johtajan määräysten mukaan vangin on osal
listuttava rangaistuslaitoksen päiväjärjestyksen 
mukaisiin puhtaanapitotöihin ja muihin talous
askareisiin. 

7 340282F 

3§ 
Kun vanki on saapunut vankilaan sekä 

muulloinkin järjestyksen niin vaatiessa hänet on 
todistajan läsnä ollessa tarkastettava. Vankien 
käytössä olevia tiloja ja heidän hallussaan olevaa 
omaisuutta voidaan tarkastaa tarpeen vaatiessa. 
Esineet, jotka ovat omiaan aiheuttamaan haittaa 
laitoksen siisteydelle, järjestykselle tai turvalli
suudelle, voidaan ottaa laitoksessa säilytettäviksi 
tai lähettää vangin osoittamaan paikkaan laitok
sen ulkopuolelle. Vankilan tilojen valvonnasta ja 
suljettuna pitämisestä päättää laitoksen johtaja. 

5 § 
Vanki on rangaistusaikanaan velvollinen te

kemään varsinaisena työaikana työtä tai osal
listumaan koulutukseen taikka muuhun rangais
tuslaitoksen järjestämään tai hyväksymään toi
mintaan. Osallistumisesta työhön, koulutukseen 
tai muuhun toimintaan päättää laitoksen johtaja. 

Vanki on kokonaan tai osittain vapautettava 
osallistumisvelvollisuudesta, jos hänen terveyden
tilansa tai muu tärkeä syy niin vaatii. Osallistu
misvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää joh
taja. 

Vangin on osallistuttava rangaistuslaitoksen 
päiväjärjestyksen mukaisiin puhtaanapito- ja 
muihin vastaaviin taloustöihin. 
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7§ 
Vangit on mahdollisuuksien mukaan sijoitet

tava sellaiseen taipumuksiaan vastaavaan työ
hön, joka on omiaan ylläpitämään ja kehittä
mään ammattitaitoa tai muuten edistämään 
toimeentulomahdollisuuksia vapautumisen jäl
keen. 

8§ 
Jos vanki harjoittaa vankilassa opintoja, joista 

katsotaan olevan hänelle hyötyä vapaudessa, 
johtaja voi kokonaan tai osaksi vapauttaa vangin 
työnteosta. 

10 § 
Vangille on maksettava vankityöstä työra

haa. Se voidaan maksaa erisuuruisena työsuo
rituksen mukaan. 

Vangille, joka opiskelun tai sairauden vuoksi 
tai muusta pätevästä syystä ei ole varsinaisena 
työaikanaan tehnyt työtä, on maksettava käyt
törahaa. 

Työ- ja käyttörahan määräämisperusteista 
säädetään asetuksella. Oikeusministeriö vahvis
taa työ- ja käyttörahan määrän. 

12 § 
Työ- ja käyttörahasta sekä 11 §:ssä säädetyn 

korvauksen perimisen jälkeen vangille omasta 
työstä jäävästä samoin kuin vapaa-ajan työstä 
vangille tilitetystä tulosta, sitten kun siitä on 
tehty laissa säädetty pidätys veron ennakkope
rintää varten, on pidätettävä vapautumisen 
varalle oikeusministeriön vahvistama määrä, 
kuitenkin enintään puolet. Loppuosa on vähin
tään kerran kuukaudessa annettava vangin 
omaan käyttöön. 

Jos vangin elatuksen varassa on puoliso, lap
sia, ottolapsia tai puolison lapsia tai jos vangilla 
on tuomiolla määrätty tai sopimuksella vahvis
tettu elatusvelvollisuus, rangaistuslaitoksen joh
tajan on pidätettävä työ- ja käyttörahasta sekä 

Ehdotus 

7§ 
Vangille on mahdollisuuksien mukaan järjes

tettävä sellaista hänen taipumuksiaan vastaavaa 
työtä tai muuta toimintaa, joka on omiaan 
ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoa tai 
muuten edistämään hänen mahdollisuuksiaan 
tulla toimeen yhteiskunnassa. 

(1 mom. kumotaan) 

10 § 
Vangille joka tekee työtä tai osallistuu kou

lutukseen taikka muuhun laitoksen järjestämään 
tai hyväksymään toimintaan, maksetaan työra
haa. 

Vangille, joka on vapautettu osallistumisvel
vollisuudesta, maksetaan käyttörahaa. 

Työ- ja käyttöraha voidaan maksaa eri suu
ruisina oikeusministeriön vahvistamien perustei
den mukaan. Työ- ja käyttöraha voidaan jättää 
kokonaan tai osaksi maksamatta, jos sitä voi
daan pitää perusteltuna vangin muulta viran
omaiselta saaman tuen tai muun erityisen syyn 
vuoksi. Oikeusministeriöllä on myös mahdolli
suus määrätä, että vangeilta voidaan näissä 
tapauksissa periä korvauksena ylläpito- ja ruo
kakustannuksista oikeusministeriön vahvistama 
määrä. 

12 § 
Työ- ja käyttörahasta sekä 11 §:ssä säädetyn 

korvauksen perimisen jälkeen vangille omasta 
työstä jäävästä samoin kuin vapaa-ajan työstä 
vangille tilitetystä tulosta, sitten kun siitä on 
tehty laissa säädetty pidätys veron ennakkope
rintää varten, voidaan pidättää vapaudessa me
nestymistä edistävää tarkoitusta varten oikeus
ministeriön vahvistama määrä, kuitenkin enin
tään puolet. Loppuosa on vähintään kerran 
kuukaudessa annettava vangin omaan käyt
töön. 
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vangin omasta työstä saamasta ja vapaa-ajan 
työstä vangille ti/itetystä tulosta, sitten kun siitä 
on peritty laitokselle 11 §:n mukaan menevä 
korvaus ja tehty laissa säädetty pidätys veron 
ennakkoperintää varten, enintään puolet, ja toi
mitettava pidätetty määrä elatukseen oikeute
tuille, yhtä paljon kullekin, ei kuitenkaan enem
pää kuin mihin elatuksensaaja on oikeutettu. 
Jäännökseen nähden on noudatettava 1 momen
tin säännöstä. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, on vastaavas
ti noudatettava, jos vanki, joka ei ole elatusvel
vollinen, on tuomion nojalla rikoksen johdosta 
korvausvelvollinen. 

Ehdotus 

4 luku 

Täytäntöönpanosta avolaitoksessa 

2 § 
Sakon muuntorangaistuksen ja enintään 

kahden vuoden pituisen yhdestä tai useammas
ta rikoksesta tuomitun vankeusrangaistuksen ja 
sellaiseen rangaistukseen yhteenlasketun sakon 
muuntorangaistuksen oikeusministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi avolaitoksessa, mikäli 
tuomittu terveydentilansa, ikänsä ja työkykyn
sä puolesta soveltuu avolaitoksen työntekijäksi 
ja hänen voidaan katsoa sopeutuvan laitoksen 
oloihin ja työskentelyyn aiheuttamatta haittaa 
laitoksen järjestykselle eikä ole syytä olettaa 
hänen luvatta poistuvan laitoksesta. 

Vankilassa tai nuorisovankilassa rangaistus
taan suorittavan vangin oikeusministeriö voi 
vankilan johtokunnan esityksestä tai sitä kuultu
aan määrätä siirrettäväksi avolaitokseen mää
räajaksi tai rangaistuksen jäljellä olevaa osaa 
suorittamaan, milloin se on vankeinhoidollisis
ta syistä tarkoituksenmukaista. Vankia ei ole 
kuitenkaan ilman erityistä syytä siirrettävä avo
laitoksen, ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut 
rangaistuksen täytäntöönpanon alkamisesta. 

Jos avolaitoksessa oleva vanki osoittautuu 
mielenlaatunsa, käyttäytymisensä tai ruumiilli
sen kuntonsa puolesta sopimaHornaksi avolai
tokseen, oikeusministeriö voi vankilan johto
kunnan tai vastaavasti avolaitoksen esimiehen 
esityksestä taikka johtokuntaa tai esimiestä 
kuultuaan määrätä hänet siirrettäväksi vanki
laan. Avolaitosaika luetaan tällöin rangaistus
ajaksi. 

2§ 
Sakon muuntorangaistuksen ja enintään 

kahden vuoden pituisen yhdestä tai useammas
ta rikoksesta tuomitun vankeusrangaistuksen ja 
sellaiseen rangaistukseen yhteenlasketun sakon 
muuntorangaistuksen oikeusministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi avolaitoksessa. Edelly
tyksenä avolaitokseen määräämiselle on, että 
tuomittu soveltuu avolaitokseen ja sen toimin
taan eikä ole syytä olettaa hänen luvatta 
poistuvan laitoksesta. 

Vankilassa tai nuorisovankilassa rangaistus
taan suorittavan vangin oikeusministeriö voi 
määrätä siirrettäväksi avolaitokseen määrä
ajaksi tai rangaistuksen jäljellä olevaa osaa 
suorittamaan, jos se on vankeinhoidollisista 
syistä tarkoituksenmukaista. Alle 18-vuotiaan 
vangin siirtämisen on oltava hänen etunsa mu
kaista, vaikka häntä ei voitaisi pitää erillään 
aikuisista vangeista. Määräyksen voi oikeusmi
nisteriön vahvistamien perusteiden mukaan antaa 
myös rangaistuslaitoksen johtaja. 

Jos avolaitoksessa oleva vanki osoittautuu 
mielenlaatunsa, käyttäytymisensä tai ruumiilli
sen kuntonsa puolesta sopimattomaksi avolai
tokseen, oikeusministeriö voi vankilan johto
kunnan tai vastaavasti avolaitoksen esimiehen 
esityksestä taikka johtokuntaa tai esimiestä 
kuultuaan määrätä hänet siirrettäväksi vanki
laan tai nuorisovankilaan. Avolaitosaika lue
taan tällöin rangaistusajaksi. 
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Voimassa oleva laki 

5 § 
Avolaitoksessa oleva on velvollinen teke

mään varsinaisena työaikana työtä valtion lu
kuun. Oikeusministeriö tai, sen antamien oh
jeiden mukaan, laitoksen johtaja voi kuitenkin 
myöntää avolaitoksessa olevalle luvan tehdä 
varsinaisena työaikana omaa työtä tai työtä 
laitoksen ulkopuolella sen mukaan kuin 3 
luvun 6 §:ssä säädetään. 

6§ 
Valtion lukuun tehtävästä työstä on makset

tava käypä palkka, josta on tehtävä laissa 
säädetty pidätys veron ennakkoperintää varten. 
Avolaitoksen työntekijän on suoritettava lai
tokselle korvaukseksi ylläpitomenoista asetuk
sella vahvistettava määrä sekä ruokakustan
nuksista oikeusministeriön kutakin laitosta var
ten vahvistama määrä. 

Avolaitoksen työntekijän elatuksen varassa 
olevan aviopuolison ja lasten tai ottolasten ja 
puolison lasten elatukseen on laitoksen johtajan 
pidätettävä, sittenkun 1 momentissa tarkoitetut 
korvaukset on suoritettu, työntekijälle jäävästä 
muusta kuin siviilityöstä saadusta tulosta enin
tään puolet ja toimitettava se elatukseen oikeu
tetuille, yhtä paljon kullekin, ei kuitenkaan 
enempää kuin mihin elatuksensaaja on oikeutet
tu. Jos tulo on ulosmittauksen kohteena, edellä 
mainituille elatukseen oikeutetuille toimitettava 
määrä lasketaan siitä osasta tuloa, joka on 
jäänyt jäljelle ulosmittauksen· jälkeen. 

Edellä tarkoitettujen suoritusten jälkeen työn
tekijälle jäävästä muusta kuin siviilityöstä saa
dusta puhtaasta tulosta on pidätettävä vapautu
misen varalle oikeusministeriön vahvistama mää
rä, kuitenkin enintään puolet. Loppuosa on 
vähintään kaksi kertaa kuukaudessa annettava 
työntekijän omaan käyttöön. 

Ehdotus 

5 § 
Avolaitoksessa oleva on velvollinen teke

mään varsinaisena työaikana työtä valtion lu
kuun tai osallistumaan koulutukseen taikka 
muuhun avolaitoksen järjestämään tai hyväksy
mään toimintaan. 

Avolaitoksessa oleva on kokonaan tai osittain 
vapautettava osallistumisvelvollisuudesta, jos hä
nen terveydentilansa tai muu tärkeä syy niin 
vaatii. 

6§ 
Valtion lukuun tehtävästä työstä on makset

tava käypä palkka. Koulutukseen tai muuhun 
toimintaan osallistuville maksetaan toimintara
haa. Oikeusministeriö päättää palkan ja toimin
tarahan perusteista ja määrästä. 

Palkasta ja toimintarahasta on tehtävä laissa 
säädetty pidätys veron ennakkoperintää varten. 
Palkasta avolaitoksessa olevan on suoritettava 
laitokselle korvaus ylläpitomenoista ja ruokakus
tannuksista siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. Loppuosa on mahdollisen ulosmit
tauksen jälkeen vähintään kaksi kertaa kuukau
dessa annettava avolaitoksessa olevan omaan 
käyttöön. 

Avolaitoksessa rangaistustaan suorittavan ela
tuksen varassa olevan aviopuolison ja lasten 
elatukseen seka tuomiolla määrätyn tai sopi
muksella vahvistetun elatusavun maksamiseen on 
laitoksen johtajan tehtävä pidätys. Laitoksen 
maksamasta tulosta pidätetään, sitten kun 2 
momentissa tarkoitetut korvaukset on suoritet
tu, enintään puolet ja toimitetaan se elatukseen 
oikeutetuille, kullekin yhtä paljon. Jos tulo on 
ulosmittauksen kohteena, elatukseen oikeute
tuille toimitettava määrä lasketaan siitä osasta 
tuloa, joka on jäänyt jäljelle ulosmittauksen 
jälkeen. Elatusavun maksamiseen pidätetyn 
määrän johtaja voi toimittaa sosiaalilautakun
nalle elatusapuun oikeutetulle edelleen toimitet
tavaksi. 
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Voimassa oleva laki 

7 § 
Avolaitoksessa oleva, joka tekee siellä järjes

tysrikkomuksen tai poistuu sieltä luvatta, on 
heti toimitettava vankilaan suorittamaan ran
gaistustaan. Jos rikkomus tai luvatta poistumi
nen katsotaan vähäiseksi, avolaitoksen johtaja 
voi vankilaan toimittamisen sijasta rangaista 
syyllistä varoituksena tai määräämällä tämän 
siirrettäväksi vankilaan määräajaksi, enintään 
14 vuorokaudeksi. Jos laitos on vankilan tai 
toisen avolaitoksen alainen, oikeusministeriö voi 
kuitenkin määrätä, että varoituksen antamisesta 
ja vankilaan määräajaksi siirtämisestä päättää 
ensiksi mainitun laitoksen esimies. 

Jos avolaitoksessa oleva on järjestysrikko
muksen vuoksi toimitettu vankilaan, avolaitos
aika luetaan rangaistusajaksi. Laitoksesta pois
tumisen vuoksi vankilaan toimitetulle avolai
tosaikaa ei lueta rangaistusajaksi. Rikkomuk
sen laadun tai muun erityisen syyn takia 
oikeusministeriö voi edellä tässä momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa määrätä rangaistus
ajan laskemisesta toisin. Jos avolaitoksesssa 
oleva on l momentin nojalla siirretty määrä
ajaksi vankilaan, avolaitosaikaa ei kuitenkaan 
saa määrätä menetetyksi. 

Ehdotus 

Avolaitoksessa olevalle, jonka johtaja on va
pauttanut osallistumisvelvollisuudesta, makse
taan käyttörahaa noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 3 luvun JO §:ssä säädetään. 

Oikeusministeriön päätöksellä voidaan määrä
tä, että toimintaraha tai käyttöraha voidaan 
jättää kokonaan tai osaksi maksamatta, jos sen 
maksaminen vangin muulta viranomaiselta saa
ma tuki huomioon ottaen taikka muista erityi
sistä syistä ei ole tarpeen. Oikeusministeriöllä on 
myös mahdollisuus määrätä, että avolaitoksissa 
olevilta voidaan näissä tapauksissa periä kor
vausta ylläpito- ja ruokakustannuksista oikeus
ministeriön vahvistama määrä. 

7§ 
Avolaitoksessa oleva, joka tekee siellä järjes

tysrikkomuksen tai poistuu sieltä luvatta, taik
ka rikkoo poistumisluvan, siviilityöluvan tai 
opintoluvan ehtoja, voidaan toimittaa vankilaan 
tai nuorisovankilaan suorittamaan rangaistus
taan. Jos rikkomus katsotaan vähäiseksi, avo
laitoksen johtaja voi rangaista syyllistä varoi
tuksena tai määräämällä tämän siirrettäväksi 
vankilaan tai nuorisovankilaan määräajaksi, 
enintään 14 vuorokaudeksi. Jos kyseessä on 
poistumisluvan, siviilityöluvan tai opintoluvan 
ehtojen rikkominen, voidaan avolaitoksessa ole
valle määrätä muukin 2 luvun JO §:n mukainen 
kurinpitorangaistus, jollei rikkomuksen seuraa
muksena ole siirto vankilaan tai nuorisovanki
laan. Ehdottomana määrätyn yksinäisyysran
gaistuksen täytäntöönpanon ajaksi avolaitokses
sa oleva voidaan siirtää vankilaan tai nuoriso
vankilaan. 

Jos avolaitoksessa oleva on järjestysrikkomuk
sen taikka poistumisluvan, siviilityöluvan tai 
opintoluvan ehtojen rikkomisen vuoksi toimitet
tu vankilaan tai nuorisovankilaan, avolaitosaika 
luetaan rangaistusajaksi. Laitoksesta poistumi
sen vuoksi vankilaan tai nuorisovankilaan toi
mitetulle avolaitosaikaa ei lueta rangaistusajak
si. Rikkomuksen laadun tai muun erityisen 
syyn takia oikeusministeriö voi edellä tässä 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa määrätä 
rangaistusajan laskemisesta toisin. Jos avolai
toksesssa oleva on 1 momentin nojalla siirretty 
määräajaksi vankilaan tai nuorisovankilaan, 
avolaitosaikaa ei kuitenkaan saa määrätä me
netetyksi. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 
Avolaitokseen määrätty, joka on pätevättä 

syyttä jäänyt saapumatta sinne määräaikana, 
on toimitettava vankilaan suorittamaan ran
gaistustaan. Avolaitoksesta ehdonalaiseen va
pauteen päästetty, joka on määrätty menettä
mään ehdonalainen vapautensa, on myös toi
mitettava vankilaan jäännösrangaistusta suorit
tamaan, niin kuin 2 luvun 16 §:ssä on säädetty. 

Ehdotus 

8 § 
Avolaitokseen määrätty, joka on pätevättä 

syyttä jäänyt saapumatta sinne määräaikana, 
on toimitettava vankilaan tai nuorisovankilaan 
suorittamaan rangaistustaan. Avolaitoksesta 
ehdonalaiseen vapauteen päästetty, joka on 
määrätty menettämään ehdonalainen vapau
tensa, on myös toimitettava vankilaan tai 
nuorisovankilaan jäännösrangaistustaan suorit
tamaan, niin kuin 2 luvun 16 §:ssä säädetään. 

5 luku 

Täytäntöönpanosta nuorisovankilassa 

5§ 
Vangille, joka on oppivelvollinen, on annettava 

opetusta oppivelvollisuuden täyttämiseksi. Sellai
seen opetukseen on varattava tilaisuus myös 
vangille, joka ei ole oppivelvollinen, mutta joka 
ei ole suorittanut peruskoulun tai kansakoulun 
oppimäärää. 

2. 
Laki 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tutkintavankeudesta 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (615174) 4§:n 2 

momentti, 5 §, 11 §:n 1 momentti sekä 13 §:n 1 ja 2 momentti, näistä 13 §:n 2 momentti sellaisena 
kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (455/87), sekä 

lisätään 11 §:ään uusi 4 momentti ja 13 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
mainitulla 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla lailla, uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 

Naisvangin pieni lapsi saadaan ottaa hoidet
tavaksi laitokseen, jos se on lapsen edun 
mukaista ja nainen itse sitä haluaa. 

Ehdotus 

4 § 

Tutkintavangin pieni lapsi saadaan ottaa hoi
dettavaksi laitokseen, jos se on lapsen edun 
mukaista ja vanki itse sitä haluaa. 



1994 vp - HE 66 55 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Tutkintavanki on laitokseen saavuttuaan tar

peen vaatiessa tarkastettava todistajan läsnäol
lessa. Henkilöön käypä tarkastus saadaan toi
mittaa, jos siihen katsotaan olevan aihetta. 
Tarkastus saadaan toimittaa myöhemminkin, 
jos siihen on perusteltua syytä. 

II § 
Tutkintavanki ei ole velvollinen osallistu

maan työntekoon eikä laitoksessa annettavaan 
opetukseen. Jos vanki haluaa tehdä työtä, on 
siihen mahdollisuuksien mukaan varattava ti
laisuus. 

I3 § 
Tutkintavangille saapuneet ja hänen lähettä

mänsä posti- ja muut lähetykset on tarkastet
tava, jollei I2 §:n säännöksistä muuta johdu. 
Jos lähetyksen perille toimittaminen saattaa 
vaarantaa vangitsemisen tarkoituksen tai häiri
tä laitoksen järjestystä, lähetys on palautettava 
tai annettava vangille hänen päästessään va
paaksi. 

Vangin oikeusministeriölle tai muulle rangais
tuslaitoksen tai muun säilytyspaikan toimintaa 
valvovalle viranomaiselle osoittama kirje on 
tarkastamatta heti toimitettava perille. 

Ehdotus 

5 § 
Tutkintavangin saavuttua laitokseen hänet on 

tarpeen vaatiessa tarkastettava todistajan läsnä 
ollessa. Myös myöhemmin voidaan tarvittaessa 
tehdä tarkastus. Laitokseen saapumisen yhtey
dessä saadaan todistajan läsnä ollessa toimittaa 
myös henkilöntarkastus, jos siihen katsotaan 
olevan aihetta. Henkilöntarkastus saadaan toi
mittaa myöhemminkin, jos siihen on perustel
tua syytä. 

Tulkintavankien käytössä olevia tiloja ja hei
dän hallussaan olevaa omaisuutta voidaan tar
kastaa tarpeen vaatiessa. Esineet, jotka ovat 
omiaan aiheuttamaan haittaa laitoksen siistey
de/le, järjestykselle tai turvallisuudelle, voidaan 
ottaa laitoksessa säilytettäviksi tai lähettää tut
kintavangin osoittamaan paikkaan laitoksen ul
kopuolelle. 

Jl§ 
Tutkintavanki ei ole velvollinen tekemään 

työtä eikä osallistumaan muuhun laitoksen jär
jestämään tai hyväksymään toimintaan. Jos van
ki haluaa tehdä työtä tai osallistua muuhun 
toimintaan, on siihen mahdollisuuksien mukaan 
varattava tilaisuus. 

Tutkintavangil/e voidaan maksaa käyttörahaa 
oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mu
kaan. 

I3 § 
Tutkintavangille saapuneet ja hänen lähettä

mänsä posti- ja muut lähetykset on tarkastet
tava, jollei 12 §:n säännöksistä muuta johdu. 
Jos lähetyksen perille toimittaminen saattaa 
vaarantaa vangitsemisen tarkoituksen tai häiri
tä laitoksen järjestystä, lähetys on palautettava 
tai annettava vangille hänen päästessään va
paaksi. Samoista syistä voidaan vangin kirjeen
vaihtoa lukea. 

Vangin ja rangaistuslaitoksen tai muun säi
lytyspaikan toimintaa valvovan viranomaisen 
taikka ihmisoikeuksien valvontaelimen, jolle van
gilla kansainvälisten sopimusten mukaan on va
litus- tai kanteluoikeus, välinen kirjeenvaihto on 
tarkastamatta viipymättä toimitettava perille. 

Jos on perusteltua aihetta epäillä väärinkäy
töksiä, vierailun ehdoksi voidaan asettaa, että 
vankia tapaamaan tullut henkilö suostuu henki
löntarkastukseen sen tutkimiseksi, mitä hänellä 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

on vaatteissaan tai muuten yllään. Henkilöntar
kastus tulee suorittaa hienotunteisesti, eikä siitä 
saa aiheutua vierailijalle enempää haittaa kuin 
tarkastuksen toteuttaminen välttämättä vaatii. 
Jos vierailija kieltäytyy henkilöntarkastuksesta, 
vierailu voidaan järjestää erityisen valvotuissa 
olosuhteissa tai tarvittaessa evätä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
vankeinhoitoasetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun vankeinhoitoasetuksen (431/75) 2-5, 9, 69 ja 

72 §, sekä 
muutetaan 19, 20, 26 ja 27 §, 28 §:n 4 momentti, 32 §:n 2 momentti, 45, 68 ja 70 § sekä 71 §:n 

5 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 70 § 1 päivänä helmikuuta 1980 annetussa asetuksessa 
(75/80) ja 71 §:n 5 momentti 23 päivänä marraskuuta 1990 annetussa asetuksessa (1009/90), 
seuraavasti: 

19 § 

Työhön sijoitus 

Vanki, jolla on ammattitaitoa ja koulutusta 
laitoksessa tehtävässä työssä, on pyrittävä si
joittamaan sellaiseen työhön, jollei ole tarkoi
tuksenmukaista sijoittaa häntä muuhun toimin
taan. Työhön sijoittamisessa on vangin omaan 
toivomukseen kiinnitettävä huomiota. 

20 § 

Työstä ja muusta osallistumisvelvollisuudesta 
vapauttaminen 

Säännöllisesti työtä tehnyt tai muuhun toi
mintaan osallistunut vanki voidaan vapauttaa 
osallistumisvelvollisuudesta enintään neljäksi 
viikoksi vuodessa. 

Rikoksesta syytteessä olevalle vangille on 
annettava puolustuksen valmistelemiseksi tar
peellinen vapautus osallistumisvelvollisuudesta. 
Laitoksen johtaja voi tilapäisesti vapauttaa 
vangin osallistumisvelvollisuudesta muustakin 
tärkeästä syystä. 

26§ 

Työraha 

Työraha maksetaan työhön, koulutukseen ja 
muuhun toimintaan käytetyn ajan ja saavutet
tujen tulosten mukaan. Työrahan maksuperus
teita vahvistettaessa otetaan huomioon myös 
työn, opintojen ja muun toiminnan vaativuus, 
työn raskaus, työssä vaadittava ammattitaito ja 
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ammattikoulutus, opinnoissa menestyminen se
kä muut vastaavat seikat. Opiskelijalle ja 
muussa toiminnassa olevalle maksettavaa työ
rahaa ei saa mitoittaa suuremmaksi kuin työstä 
maksettava korkein työraha. 

Vahvistetun päivittäisen työajan ylittävältä 
ajalta työstä maksetaan työraha kahdelta en
simmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavil
ta tunneilta 100 prosentilla korotettuna. Viikot
taisen työajan ylittävältä ajalta maksetaan työ
raha kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 
prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosen
tilla korotettuna. Ylityö voidaan vangin suos
tumuksella korvata antamalla vastaavan pitui
nen vapaa-aika säännöllisenä työaikana. 

Työraha merkitään vangin tilille vähintään 
kerran kuukaudessa. 

27 § 

Käyttöraha 

Käyttörahan määrää vahvistettaessa voidaan 
ottaa huomioon se, että vanki ei voi täyttää 
osallistumisvelvollisuuttaan työkyvyttömyyden 
tai siihen verrattavan syyn vuoksi taikka muus
ta hänestä riippumattomasta syystä. 

Käyttöraha merkitään vangin tilille vähin
tään kerran kuukaudessa. 

28 § 

Rahavarojen hallussapito ja käyttö 

Oikeusministeriö määrää, milloin vangille 
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voidaan antaa oikeus laitoksessa tai sen ulko
puolella pitää hallussaan rahavaroja tai raha
varojen sijasta niitä vastaavaa rahakorttia. 
Rangaistuslaitoksen johtaja voi erityisestä syys
tä muutenkin myöntää vangille oikeuden raha
varojen hallussapitoon ja käyttöön. 

32§ 

Laitosmyymälä 

Jos vanki ei saa pitää laitoksessa rahavaroja 
tai rahakorttia hallussaan, tehdään ostoista 
merkinnät vangin tilille. 

45 § 

Opiskelun valvonta 

Vangin opiskelua on mahdollisuuksien mu
kaan ohjattava ja tuettava sekä opiskelumenes
tystä valvottava. 

68 § 

Työaika 

Avolaitoksessa työnteon ja muun toiminnan 
järjestämisessä noudatetaan soveltuvin osin 
yleistä työaikalainsäädäntöä 

70§ 
Palkkaus ja toimintaraha 

Avolaitoksessa valtion lukuun tehdystä työs
tä maksetaan oikeusministeriön vahvistama 
käypä palkka. Palkan määräämiseksi työt luo
kitellaan työn vaativuuden ja raskauden sekä 
työssä vaadittavan ammattitaidon ja ammatti
koulutuksen mukaan. Palkka voidaan myös 
suorittaa noudattaen soveltuvin osin asian
omaisen alan työehtosopimusta. Palkan mää
räämistavasta päättää oikeusministeriö. 

Toimintaraha maksetaan koulutukseen ja 
muuhun toimintaan Osallistuvalle avolaitoksen 
työntekijän työaikaa vastaavalta ajalta. Mak
sun perusteena voi olla käytetty aika ja saavu
tetut tulokset. Toimintarahan maksuperusteita 
vahvistettaessa otetaan huomioon myös opin
tojen ja muun toiminnan vaativuus, opinnoissa 
edistyminen sekä muut vastaavat seikat. 

Työajalta, jolta avolaitoksessa olevalle ei 
makseta palkkaa tai toimintarahaa, maksetaan 
käyttörahaa. 

71 § 
Korvausten periminen 

Avolaitoksessa olevalta perittävät korvauk
set voidaan ottaa suoraan hänen palkastaan ja 
toimintarahastaan. 


