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Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkinta-
vankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan, että vankeuslakia, 

tutkintavankeuslakia ja rikoslain eräitä ran-
gaistusta ja vankeutta koskevia säännöksiä 
täsmennettäisiin lakien soveltamisessa esiin 
tulleiden muutostarpeiden mukaisesti. 

Rangaistusajan laskemista koskeviin sään-
nöksiin ehdotetaan muutoksia, joita siirtymi-
nen tietojärjestelmän avulla tapahtuvaan ran-
gaistusajan laskentaan edellyttää. Vankeus-
rangaistukset ja niistä tehtävät vähennykset 
laskettaisiin päivien lukumäärän mukaisesti.  

Esityksessä ehdotetaan muutoksia sään-
nöksiin, jotka koskevat vangin yhteydenpitoa 
vankilan ulkopuolelle. Muutoksia ehdotetaan 
erityisesti tapaamisia ja sähköistä viestintää 
koskeviin säännöksiin. 

Muutoksia ehdotetaan myös säännöksiin, 
jotka liittyvät muun muassa omaisuuden hal-
lussapitoon ja tupakointiin vankilassa. 

Kurinpitoa ja valvontaa koskeviin säännök-
siin ehdotetaan myös muutoksia. Yksinäi-
syysrangaistuksen enimmäispituutta lyhen-
nettäisiin ja eristämistarkkailua koskevaa 
säännöstä täsmennettäisiin. 

Säännökset vangin ja tutkintavangin muu-
toksenhakuoikeudesta uudistettaisiin. Uudet 
säännökset täsmentäisivät ja selventäisivät 
vangin ja tutkintavangin muutoksenhakuoi-
keuden sisältöä ja tehostaisivat vangin oike-
usturvaa. Samalla muutoksenhakumenettelyä 
koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. 

Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi mui-
ta vähäisiä muutoksia. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivä-
nä maaliskuuta 2015. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Vankeuslainsäädäntöä uudistettiin laajalla 
kokonaisuudistuksella, joka tuli voimaan lo-
kakuun alussa 2006. Uudistuksessa rangais-
tusten täytäntöönpanosta annettu laki ja tut-
kintavankeudesta annettu laki kumottiin ja ne 
korvattiin vankeuslailla (767/2005) ja tutkin-
tavankeuslailla (768/2005). 

Lainsäädäntöuudistuksen keskeisenä ta-
voitteena oli saattaa vangin perusoikeudet 
perustuslain edellyttämälle tasolle. Vangin 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat sään-
nökset nostettiin laintasolle. 

Lakeja käsitellessään perustuslakivaliokun-
ta kiinnitti lausunnossaan (PeVL 20/2005 vp) 
huomiota muutoksenhakusäännösten ongel-
miin. Lakivaliokunta totesi mietinnössään 
(LaVM 10/2005 vp), että tosiasiallisen hal-
lintotoiminnan ja muutoksenhakukelpoisten 
hallintopäätösten erotteleminen on vaikeaa 
vankilan kaltaisessa suljetussa ympäristössä, 
jossa tehdään päivittäin useita vangin ase-
maan vaikuttavia ratkaisuja. Valiokunta edel-
lytti, että oikeusministeriö selvittää mahdolli-
suudet laatia perustuslakivaliokunnan esittä-
män mallin mukainen luettelo sellaista vanki-
lasta tehtävistä ratkaisuista, joihin ei saa ha-
kea muutosta. 

Oikeusministeriön asetti 20 päivänä loka-
kuuta 2005 työryhmän selvittämään vankien 
muutoksenhakuoikeutta. Työryhmä ehdotti 
mietinnössään (2006:25), että vankeuslakiin 
ja tutkintavankeuslakiin säädetään kattavat ja 
täsmälliset luettelot sekä muutoksenhakukel-
poisista että muutoksenhakukiellossa olevista 
päätöksistä. 

Lait ovat olleet voimassa seitsemän vuotta. 
Lakien käytännön soveltaminen on tuonut 
esille erilaisia muutostarpeita, joita tällä esi-
tyksellä toteutettaisiin. Lisäksi vankeuden ja 
tutkintavankeuden täytäntöönpanossa on ta-
pahtunut sellaisia muutoksia, että ne edellyt-
tävät lainsäädännön uudistamista. 

Eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt lu-
kuisia päätöksiä, jotka ovat aiheuttaneet 
säännösten täsmennystarpeita. Merkittävä 
osa muutoksista perustuu eduskunnan oike-
usasiamiehen ratkaisukäytännössä esiin tul-
leisiin asioihin. Keskeisimmät muutokset liit-

tyisivät vangin ja tutkintavangin muutoksen-
hakuoikeuteen sekä vangin yhteydenpitoon 
vankilan ulkopuolella. Muutoksia ehdotetaan 
myös rangaistusajan laskentaa, vankilaan si-
joittamista, vankeuden täytäntöönpanon si-
sältöä sekä kurinpitoa, valvontaa ja tarkasta-
mista koskeviin säännöksiin. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja nykytilan arviointi 

 
Rangaistusajan laskeminen ja vapauttaminen 

Rikoslain (39/1889) 2 c luvun 3 §:n mu-
kaan vankeuteen tuomittaessa ajan yksikkönä 
käytetään vuosia, kuukausia ja päiviä. Kol-
mea kuukautta lyhyempi rangaistus tuomi-
taan päivinä. Rikoslain 2 luvun 15 §:n mu-
kaan aika, joka tämän lain jälkeen määrätään 
vuosin tahi kuukausin, luetaan kalenteriajan 
mukaan. 

Vankeuslain 3 luvun 1 §:n mukaan määrä-
aikaista vankeusrangaistusta täytäntöönpan-
taessa rangaistusaika lasketaan vuosien ja 
kuukausien osalta kalenteriajan mukaan. 
Tuomioon mahdollisesti sisältyvät päivät li-
sätään näin saatuun aikaan. Päivissä tuomittu 
vankeusrangaistus muunnetaan kuukausiksi 
siten, että 30 päivää luetaan yhdeksi kuukau-
deksi. 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikön rangaistusten täytäntöönpanosta an-
taman määräyksen (1/004/32011) mukaan 
rangaistusajan laskeminen kalenteriajan mu-
kaan tarkoittaa sitä, että vuosin ja kuukausin 
määrätyn vankeusrangaistuksen aika laske-
taan ensin täysin vuosin ja kuukausin siitä 
päivästä, josta rangaistuksen täytäntöönpano 
alkaa ja päivin tuomitut päivät lisätään näin 
saatuun aikaan. Kuukausien osalta on huo-
mattava, että jos vastaavaa numeroa ei ole 
siinä kuukaudessa, johon laskeminen päättyy, 
niin kuukausi tulee täyteen sen kuukauden 
viimeisenä päivänä. Ohjeen mukaan vuosin 
ja kuukausin tuomittu vankeusrangaistus 
merkitään päättyväksi alkamispäivää nume-
roltaan yhtä pienempänä kalenteripäivänä.  
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Kalenteriajanmukaista rangaistusajan las-
kentaa hankaloittaa kuukausien pituuden 
vaihtelu. Tämä asettaa vangit eriarvoiseen 
asemaan, koska rangaistuksen tosiasiallinen 
pituus riippuu siitä, onko kuukaudessa 28, 30 
vai 31 päivää. Lisäksi joka neljäs vuosi olla 
karkausvuosi, jolloin helmikuussa on 29 päi-
vää. 

Rangaistuksesta rikoslain 6 luvun 13 §:n 
nojalla vähennettävä vapaudenmenetysaika 
otetaan täytäntöönpanossa huomioon sen pi-
tuisena kuin tuomioistuimen päätöksessä on 
määrätty. Tuomioistuimen päätöksessä ilmoi-
tetaan ne päivät, joihin vähennys kohdistuu. 
Vähennyksessä ei ilmoiteta päivien todellista 
lukumäärää, vaan vähennys ilmoitetaan ka-
lenteriajan mukaan laskettuna. Vähennetty 
aika voi siis olla myös enemmän tai vähem-
män kuin todellinen vapaudenmenetysaika 
olisi päivien mukaan laskettuna. 

Vankeuslain 3 luvun 7 §:n mukaiset karku-
päivät, ulkopuolella oloajat ja muut poissa-
olopäivät lisätään rangaistusaikoihin myös 
kalenteriajan mukaisesti, jos poissaolo on 
kestänyt vähintään kuukauden. Kun kahdesta 
tai useammasta poissaolosta päivien määräk-
si tulee 30 päivää, rangaistusajaksi jätetään 
lukematta kalenterikuukausi. Kalenteriajan 
mukaan laskettuna myös poissaolopäivät 
voivat olla siten enemmän tai vähemmän 
kuin todellinen poissaolopäivien lukumäärä. 

Tällä hetkellä rangaistusaika lasketaan 
muuntorangaistuksia täytäntöönpantaessa 
päiväluvun mukaan. Vankeusrangaistuksen 
täytäntöönpano keskeytyy siksi ajaksi, kun 
tuomittu suorittaa muuntorangaistusta. 
Muuntorangaistus raukeaa, jollei sen täytän-
töönpano ole alkanut kolmessa vuodessa 
lainvoiman saaneen tuomion antamispäiväs-
tä. Tämän vuoksi on ollut tarpeen säätää, että 
tuomittu suorittaa ensin muuntorangaistuk-
sen. Koska rangaistusaikojen laskennassa 
ehdotetaan siirryttäväksi päiväluvun mukai-
seen laskentaan myös vankeusrangaistusten 
kohdalla, ei olisi enää erikseen tarvetta säätää 
rangaistusten täytäntöönpanojärjestyksestä. 

Rangaistusten täytäntöönpanossa on tarkoi-
tus siirtyä manuaalisesta rangaistusaikojen 
laskennasta tietojärjestelmän avulla tapahtu-
vaan rangaistusaikojen laskentaan. Kalente-
riajan mukainen laskenta monimutkaistaa ja 
vaikeuttaa tietojärjestelmän avulla tapahtu-

vaan laskentaan siirtymistä. Manuaalinen 
rangaistusaikojen laskenta on tietojärjestel-
män avulla tapahtuvaa laskentaa hitaampaa 
ja sitoo enemmän henkilöstöresursseja.  

Nykyistä kalenteriajan mukaista rangais-
tusajan laskentaa voidaan pitää epäoikeu-
denmukaisena siinä, vankeusrangaistusten ja 
niistä tehtävien vähennysten sekä ulkopuolel-
la oloajan laskemiseen vaikuttaa kyseisen ka-
lenterikuukauden pituus. Nykyisen järjestel-
män keskeinen ongelma on se, että vähen-
nyksenä vähetty aika voi olla enemmän tai 
vähemmän kuin todellinen vapaudenmene-
tysaika päivien mukaan laskettuna. Kalente-
riajan mukaisesta laskennasta päivien luku-
määrän mukaiseen laskentaa siirtyminen olisi 
siten perusteltua myös tuomittujen oikeu-
denmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun nä-
kökulmista. 

Jollei vanki palaa lupaehdossa määrättynä 
kellonaikana vankilan ulkopuolella tapahtu-
vaan toimintaan osallistumiseen myönnetyltä 
luvalta tai poistumisluvalta, rangaistusajaksi 
ei lueta palaamispäivää vankeuslain 3 luvun 
7 §:n 2 momentin perusteella. Säännös on 
johtanut vankien kannalta kohtuuttomaan 
lopputulokseen silloin, kun myöhästyminen 
on aiheutunut sellaisesta vangista riippumat-
tomasta syystä, johon hänellä ei ole ollut 
mahdollisuutta varautua. Eduskunnan oike-
usasiamies on esittänyt päätöksissään (3359, 
3584 ja 3350/4/09) säännöksen muuttamista 
siten, että päätöksentekijällä olisi harkinta-
valtaa rangaistusajaksi lukemisessa. 

Vangin ehdonalaista vapauttamista koske-
vat yleissäännökset ovat rikoslain 2 c luvun 5 
§:ssä. Sen mukaan vanki on vapautettava 
suoritettuaan pykälän mukaan määräytyvän 
määräosan rangaistuksesta. Säännös ei anna 
päätöksentekijälle harkintavaltaa asiassa ja 
vapauttaminen tapahtuu rangaistusaikalas-
kelman mukaisena ajankohtana. Ehdonalaista 
vapauttamista koskeva erillinen päätös on 
tarpeellinen ainoastaan silloin, kun on kyse 
ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämisestä 
rikoslain 2 c luvun 9 §:n perusteella taikka 
ehdonalaiseen vapauteen päästettävän vangin 
asettamisesta valvontaan. 

Kun tuomittu päästetään ehdonalaiseen va-
pauteen, alkaa koeaika, joka on vapauttamis-
hetkellä jäljellä olevan jäännösrangaistuksen 
pituinen, mutta kuitenkin enintään kolme 
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vuotta. Tällaisissa tapauksissa tuomitulta 
edellytetään vankilassa käyntiä, koska eh-
donalaisen vapauttamisen on katsottu vaati-
van päätöksen tekemistä. Kyseisestä ajan-
kohdasta alkaa myös koeaika, jonka alka-
misajankohdasta tuomitun on oltava tietoi-
nen. 

Rikosseuraamuslaitos lähettää täytäntöön-
panomääräyksen ulosottovirastoon täytän-
töönpantavaksi. Jollei tuomittu ota yhteyttä 
ulosottovirastoon tai hän pakoilee täytän-
töönpanoa, hänet on etsintäkuulutettava ran-
gaistuksen täytäntöönpanoa varten. Käytän-
nössä on aiheutunut tilanteita, joissa etsintä-
kuulutuksen perusteella kiinniotettua tuomit-
tua ei ole pystytty päästämään ehdonalaiseen 
vapauteen kiinniottopäivänä, vaan vapautu-
minen on kiinnioton ajankohdasta riippuen 
voinut lykkääntyä jopa muutamalla päivällä. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessä 
(1138/2/08) ja korkeimman oikeuden anta-
massa ennakkoratkaisussa (KKO:2008:10) 
on arvosteltu ehdonalaisen vapauttamisen 
hallinnollisten muodollisuuksien aiheuttamaa 
vapauttamisen viivästymistä. 

Oikeusministeriössä valmistellaan parhail-
laan esitystä, jossa vankeusrangaistuksen täy-
täntöönpanon aloitustoimet siirrettäisiin 
ulosottoviranomaiselta Rikosseuraamuslai-
tokselle. Asiaa koskeva hallituksen esitys on 
tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2014. 
Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan sa-
maan aikaan tässä hallituksen esityksessä eh-
dotettujen uudistusten kanssa. Muutoksen 
myötä Rikosseuraamuslaitoksella olisi ny-
kyistä laajempi harkintavalta edellä tarkoite-
tuissa kiireellisissä vapauttamistilanteissa. 

Rangaistusaikalaskelmassa voi olla virheitä 
erilaisista syistä johtuen. Laskelma voi perus-
tua puutteelliseen selvitykseen, laskelmassa 
voi olla kirjoitusvirhe tai tietojärjestelmään 
on tallennettu esimerkiksi väärä päivä, kuu-
kausi tai vuosiluku. Laskelmassa saattaa olla 
myös selvä laskuvirhe. Virhe voi olla asia-, 
kirjoitus- tai laskuvirhe. Rikosseuraamuslai-
toksen tehtävä on panna täytäntöön tuomiois-
tuimen tuomitsemat rangaistukset siten kuin 
laissa säädetään. Käytännössä on ongelmal-
lista, jos täytäntöönpanossa ei voida korjata 
selvää virhettä. 

Hallintolain (434/2003) 50 §:n säännös 
asiavirheen korjaamisesta ei mahdollista 

asiavirheen korjaamista asianosaisen vahin-
goksi ilman hänen suostumustaan. Lisäksi ra-
janveto asia- ja laskuvirheen välillä on käy-
tännössä vaikeaa. Joissakin tilanteissa tästä 
voisi aiheutua se, että vanki olisi vapautetta-
va ennen hänen oikeaa vapautumisajankohtaa 
sen johdosta, että hänen rangaistusaikansa on 
laskettu väärin. 
 
Vangin sijoittaminen ja siirrot 

Avolaitokseen sijoittaminen. Tuomittu voi-
daan vankeuslain 4 luvun 9 §:n nojalla sijoit-
taa suoraan avolaitokseen, jos hänen suoritet-
tavaan on enintään yhden vuoden vankeus-
rangaistus. Vankeuslainsäännön uudistuksen 
yhteydessä enimmäispituus laskettiin kahdes-
ta vuodesta yhteen vuoteen, koska rangais-
tusajan suunnitelman laatimisen todettiin 
edellyttävän vangin sijoittamista suljettuun 
vankilaan. 

Edellä todetun mukaisesti oikeusministeri-
össä valmistellaan parhaillaan hallituksen 
esitystä täytäntöönpanon aloitustoimet siir-
tämistä ulosottoviranomaisilta Rikosseu-
raamuslaitokselle. Esityksessä tullaan mah-
dollistamaan rangaistusajan suunnitelman 
laatiminen tuomitun olleessa vielä vapaudes-
sa. Tuomittu voitaisiin tällöin sijoittaa suo-
raan vapaudesta hänelle toiminnoiltaan ja 
turvallisuustasoltaan soveltuvaan vankilaan. 
Voimassa oleva vuoden enimmäispituus ra-
joittaisi tarpeettomasti tuomitun sijoittamis-
vaihtoehtoja.  

Säännökset eivät tällä hetkellä mahdollista 
toimintatapaa, jossa avolaitokseen vapaudes-
ta sijoitettava vanki voitaisiin määrätä ilmoit-
tautumaan suljettuun vankilaan, josta hänet 
vasta siirrettäisiin avolaitokseen. Suljetussa 
vankilassa vangille voitaisiin tehdä muun 
muassa terveystarkastus. Päihtyneenä vanki-
laan saapuva tuomittu siirrettäisiin avolaitok-
seen vasta, kun hän olisi päihteetön. Tuomit-
tujen sijoittaminen olisi nykyistä joustavam-
paa ja vähentäisi vankien siirtoja suljetun 
vankilan ja avolaitoksen välillä. 

Erillään asuminen. Vangilla on oikeus 
vankeuslain 5 luvun 3 §:n nojalla omasta 
pyynnöstään asua erillään muista vangeista, 
jos hänellä on perusteltu syy uskoa henkilö-
kohtaisen turvallisuutensa olevan uhattuna tai 
erillään asumiseen on muu hyväksyttävä syy. 
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Säännöksessä mainittu hyväksyttävä syy on 
osoittautunut liian avoimeksi, joten säännöstä 
on tarvetta rajata tältä osin. 

Käytännössä vangin erillään asumisen voi 
olla hyvinkin pitkä.  Vajaa puolet omasta 
pyynnöstään erillään asuvista on erillään yli 
puoli vuotta ja osa jopa vuosia. Omasta 
pyynnöstään erillään asuvat vangit ovat ryh-
mä, joihin uusintarikollisuuteen vaikuttavien 
toimintojen kohdentaminen olisi erityisen 
tärkeää, mutta erillään asuminen estää tai 
vaikeuttaa niiden järjestämistä. On ongelmal-
lista, ettei laissa ole säännöstä, joka velvoit-
taisi harkitsemaan erillään asumisen perustei-
ta tietyin väliajoin. 

Vangin siirtäminen. Vanki voidaan siirtää 
suljetusta vankilasta toiseen suljettuun vanki-
laan tai avolaitoksesta toiseen avolaitokseen 
(vankeuslain 6 luvun 3 §), jos siirto edistää 
rangaistusajan suunnitelman toteutumista tai 
on muutoin perusteltua. Lisäksi edellytykse-
nä on, että voidaan olettaa vangin sopeutuvan 
toisen vankilan olosuhteisiin. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessä 
(62/4/10) kiinnitettiin huomiota siihen, että 
on epäselvää, edellyttääkö siirto vangin suos-
tumusta.  Säännöstä on tarvetta täsmentää 
tältä osin. 

Tällä hetkellä laissa ei ole säännöstä, jonka 
perusteella vanki voitaisiin siirtää lyhytaikai-
sesti toiseen vankilaan. Säännöksellä olisi 
tarvetta esimerkiksi siirrettäessä vanki koti-
paikkaansa lähempänä olevaan vankilaan ta-
paamisen järjestämiseksi tai kyseiseen vanki-
laan sijoitetun vangin tapaamista varten. 
Eduskunnan oikeusasiamies on esittänyt 
(3616/4/06 ja 739/4/08) lainsäädännön täy-
dentämistä tältä osin. 

Läsnäolo viranomaisessa. Vanki voidaan 
päästää vankeuslain 6 luvun 5 §:n nojalla 
vankilan ulkopuolelle viranomaisen luona ta-
pahtuvaa kuulemista varten ja kuulemisen 
vaatimaksi ajaksi. Vankeus- ja tutkintavan-
keuslaissa ei ole asetettu mitään aikarajoja 
kuulemisen pituudelle. Näissä tapauksissa on 
yleisimmin kyse siitä, että poliisi kuulustelee 
vankia uuden rikoksen johdosta ja vanki on 
tämän ajan sijoitettuna poliisi säilytystiloihin. 
Vangin olosuhteet poliisin säilytystiloissa 
ovat yleisesti heikommat kuin vankilassa. 
 

Vankeuden täytäntöönpanon sisältöä koske-
vat säännökset 

Omien vaatteiden käyttö. Vankeuslain 7 
luvun 2 §:n mukaan suljetussa vankilassa 
vangit saavat käyttää omia vaatteitaan. Omi-
en vaatteiden käyttöä voidaan rajoittaa vanki-
lan järjestyksen tai valvonnan taikka työtur-
vallisuuden vaatimasta syystä. Lain esitöissä 
(HE 263/2004 vp.) todetaan lisäksi, että omi-
en vaatteiden käytön rajoitusperusteet voisi-
vat olla yleisiä eli koko vankilaa tai vankilan 
osastoa taikka yksittäistä vankia koskevia. 
Omien vaatteiden käytön rajoitusperusteet 
ovat varsin yleisluonteiset, minkä vuoksi 
säännös on aiheuttanut tulkintaongelmia. 
Tulkintaongelmia on aiheuttanut myös se, et-
tä samalla säännöksellä on annettu mahdolli-
suus sekä omien vaatteiden yleiseen kieltä-
miseen että yksittäisen vaatekappaleen kiel-
tämiseen. Säännöstä on tarvetta täsmentää. 

Tupakointi vankilassa. Tupakkalaissa 
(693/1976) kielletään tupakointi virastojen ja 
viranomaisten sekä niihin verrattavien julkis-
ten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa 
sisätiloissa. Tupakkalaissa ei ole nykyisin 
erityissäännöksiä tupakoinnista vankilassa. 
Tupakkalain perusteella tupakointi on tällä 
hetkellä kielletty vankiloiden yleisissä sisäti-
loissa, mutta vangit voivat tupakoida selleis-
sään suljetuissa vankiloissa. Avolaitoksissa 
vankien asuintilat ovat pääsääntöisesti savut-
tomia ja vangit tupakoivat ulkona tai erillisis-
sä tupakointitiloissa. 

Tupakointi asuinselleissä on ongelmallista 
useasta eri syystä. Ensinnäkin vankilan työn-
tekijät altistuvat tupakansavulle. Vankiloiden 
korkean täyttöasteen vuoksi vangit saattavat 
joutua asumaan sellissä, jossa tupakoidaan. 
Ongelmallista on myös tupakansavun kul-
keutuminen asuinsellistä yleisiin tiloihin. Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen päätök-
sissä terveydentilan heikkeneminen passiivi-
selle tupakoinnille altistumisen vuoksi on 
voinut johtaa Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen 3 artiklan loukkaukseen (Koktysh v 
Ukraine ja Gavrilovici v Moldovia). Käytän-
nössä ongelmallista on lisäksi tupakoimatto-
man vangin sijoittaminen asuinselliin, jossa 
on aikaisemmin tupakoitu. 

Suljetun vankilan kaltaisessa tilassa tulipa-
lot ovat erityisen vaarallisia. Vuonna 2006–
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2012 vankiloissa oli 62 sellipaloa. Näistä 
syistä myös sytytysvälineiden hallussapito on 
vankilassa ongelmallista. 

Osallistumisvelvollisuudesta vapauttami-
nen. Säännöllisesti vankilan toimintaan osal-
listuneen vangin osallistumisvelvollisuudesta 
vapauttamista eli niin sanottua sellilomaa 
koskevat säännökset (vankeuslain 8 luvun 13 
§) ovat aiheuttaneet tulkintaongelmia erityi-
sesti vapauttamisen perusteena olevan osal-
listumiskuukauden määräytymisessä. Edus-
kunnan oikeusasiamies on päätöksissään 
(2566/4/11 ja 1134/4/12) esittänyt harkitta-
vaksi, tulisiko selliloman myöntämisestä ja 
järjestämisestä säätää nykyistä täsmällisem-
min. 

Omaisuuden hallussapito ja omaisuusluet-
telo. Omaisuuden hallussapitoa koskevassa 
säännöksessä (9 luvun 1 §) ei ole mainittu 
kaikkia sellaisia perusteita, jotka ovat käy-
tännössä tarpeellisia hallussapidon epäämi-
sessä. Vankilan järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää, että van-
gin haltuun annettavien esineiden mukana tai 
sisällä vankilaan ei kulkeudu kiellettyjä ai-
neita ja esineitä. Laissa ei tällä hetkellä ole 
säännöstä siitä, että esineen tai aineen hallus-
sapitoa voidaan evätä sillä perustella, että 
esinettä tai ainetta ei pystytä tarkastamaan. 
Kyseinen säännös on tällä hetkellä suljettujen 
vankiloiden järjestyssäännössä. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessä 
(3412/4/09) katsottiin, että omaisuuden hal-
lussapitoa koskevat säännökset eivät oikeuta 
vankilaa epäämään esineen hallussapitoa 
pelkästään sillä perusteella, että vanki käyttää 
esinettä rikoksen tekemiseen. Tämä on käy-
tännössä aiheuttanut ongelmallisia tilanteita. 

Kaikesta suljettuun vankilaan vastaanote-
tusta ja vangille luovutetusta omaisuudesta 
on tehtävä merkintä omaisuusluetteloon 
omaisuuden arvosta riippumatta (9 luvun 2 
§). Vähäarvoisen omaisuuden merkitseminen 
omaisuusluetteloon on huomattavan työlästä 
ja sitoo huomattavasti henkilöstöresursseja. 
Lisäksi läsnä olevan todistajan on allekirjoi-
tettava omaisuusluettelo, vaikka vanki itse al-
lekirjoittaisi sen.  

Kirjastoon pääsy. Vankeuslain 11 luvun 4 
§:n mukaan vangeille on varattava mahdolli-
suus päästä vankilan kirjastoon, jollei vanki 
ole sijoitettuna varmuusosastolle, suorita yk-

sinäisyysrangaistusta taikka jollei häntä ole 
pidettävä erillään järjestysrikkomuksen sel-
vittämisen tai 18 luvun 5 §:n perusteella. 
Muissa vapaa-ajan toiminnoissa vankilalla on 
mahdollisuus evätä häiritsevästä käyttäyty-
vältä vangilta oikeus osallistua tilaisuuteen, 
mutta vastaavaa säännöstä ei ole kirjastoon 
pääsyssä.  
 
Yhteydet vankilan ulkopuolelle 

Kirjeenvaihto ja puhelut. Vankeuslain 12 
luvun 2 §:n kirjeenvaihdon lukemista koske-
vassa säännös ei ole selkeä siltä osin, voi-
daanko kirjeenvaihdon lukemista koskeva 
päätös tehdä määräajaksi vai onko jokaisen 
kirjeen osalta erikseen tehtävä lukemispää-
tös. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 
päätöksessä (1828/2/08) katsottiin, että 
muusta kuin kirjekohtaisesta päätöksenteko-
vallasta kirjeiden lukemisessa tulisi säätää 
laissa. 

Nykyisin asianajo- ja lakiasiantoimistoista 
lähettyihin kirjeisiin ei aina ole merkitty 
asiamiehen nimeä. Tämä on aiheuttanut van-
kiloille vaikeuksia sen selvittämisessä, onko 
kyse edellä mainittua suojaa nauttivan asia-
miehen lähettämästä kirjeestä. Vankeuslain 
12 luvun 4 §:n mukaan vangille asiamieheltä 
saapunut kirje tai muu postilähetys, jonka 
kirjekuoresta tai muutoin käy ilmi, että kir-
jeen lähettäjä on asiamies, saadaan tarkastaa 
avaamalla vangin läsnä ollessa, jos on syytä 
epäillä, että kirje sisältää kiellettyjä aineita 
tai esineitä. Eduskunnan oikeusasiamies on 
katsonut päätöksissään (1234/4/07 ja 
1843/4/07), että asiamiehen lähettämien kir-
jeiden tarkastamista koskevat säännökset 
ovat tulkinnanvaraisia ja esittänyt asiamies-
ten lähettämien kirjeiden tarkastamista kos-
kevien säännösten täsmentämistä. Päätöksis-
sä on pidetty ongelmallisena muun muassa 
sitä, että periaatteessa voidaan aina eri perus-
teilla kyseenalaistaa, käykö kirjekuoresta 
luotettavasti ilmi, että lähettäjä on asiamies.  

Vankien lähettämien kirjeiden tarkastami-
nen edellyttää sitä, että vankila tietää, kuka 
on kirjeen lähettäjä. Nykyisin asiasta ei ole 
laissa säännöstä. 

Vankeuslaissa ei ole myöskään säännöstä 
kirjeen lukemisesta ilmoittamisesta eikä niis-
tä perusteista, joilla ilmoittamista voitaisiin 
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siirtää tilanteessa, jossa kertominen vaaran-
taisi henkilön turvallisuutta. 

Luottamuksellisen viestin salaisuus koskee 
sekä vastaanottajaa ja lähettäjää. Tämän 
vuoksi vangille lähetetyn kirjeen lukemisesta 
tulisi ilmoittaa lähtökohtaisesti myös kirjeen 
lähettäjälle. Samoin vangin lähettämän kir-
jeen lukemisesta tulisi ilmoittaa myös kirjeen 
vastaanottajalle. Tämä olisi käytännössä 
hankalaa. Lisäksi toinen osapuoli ei välttä-
mättä tiedä, että vanki on vankilassa. Vangil-
la on oikeus pitää tieto salassa. Eduskunnan 
oikeusasiamies on päätöksissään (1828/2/08, 
3349/4/08 ja 2659/4/10) kiinnittänyt asiaan 
huomiota. 

Vankeuslain 12 luvun 7 §:n mukaan puhe-
lun tallentaminen voidaan aloittaa vasta sit-
ten, kun puhelua kuunneltaessa käy ilmi, että 
puhelu todennäköisesti sisältää suunnitelmia 
tai tietoja tietyistä rikoksista. Tällöin tallen-
tamisen aloittaminen on käytännössä liian 
myöhäistä. Säännös estää käytännössä puhe-
luiden tallentamisen, jollei vanki ole sijoitet-
tuna varmuusosastolle. 

Sähköinen viestintä. Sähköisen viestinnän 
sääntely on tällä hetkellä varsin suppeaa van-
keuslaissa. Viestinnästä säädetään vankeus-
lain 12 luvun 9 §:ssä. Sen mukaan vangille 
voidaan antaa erityisestä syystä lupa olla yh-
teydessä vankilan ulkopuolelle sähköistä 
viestintää, televiestintää tai muuta tämän kal-
taista teknistä yhteyttä käyttämällä. Pykälä 
koskee yhteydenpitoa muun muassa matka-
puhelimen ja internetin välityksellä. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, ettei yhtey-
denpito vaaranna vankilan turvallisuutta. 
Lain esitöiden (HE 263/2004 vp. s. 179) mu-
kaan säännöstä sovelletaan pääsääntöisesti 
avolaitoksissa ja erityisellä syyllä tarkoite-
taan esimerkiksi asuntoasioiden ja työpaikan 
järjestämistä vapautumisen lähestyessä. 

Tällä hetkellä vangeille on annettu lupa 
matkapuhelimen käyttöön avolaitoksissa. 
Avolaitoksissa vangeille on myös yleisesti 
järjestetty mahdollisuus internetin käyttämi-
seen tärkeiden asioiden hoitamiseen viran-
omaisten kanssa. 

Vankilan ulkopuolelta lähetetyn sähköpos-
tiviestin toimittamisesta vangille ei ole sään-
nöksiä. Eduskunnan oikeusasiamies kehotti 
päätöksessään (2335/4/08) harkitsemaan, on-
ko sähköistä yhteydenpitoa koskevia sään-

nöksiä tarpeellista muuttaa siltä osin kuin on 
kyse vangille lähetetyistä sähköposteista. Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen päätök-
sessä (Helander v. Finland, 10410/10, 
13.10.2013) katsottiin, että vankila ei ollut 
menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut toi-
mittanut vangille asiamiehen hänelle lähet-
tämää sähköpostiviestiä. 

Voimassa olevan vankeuslain mukaan säh-
köisen viestinnän valvonnassa noudatetaan 
soveltuvin osin kirjeenvaihdon ja puheluiden 
valvontaa vastaavia säännöksiä. Säännökset 
eivät kuitenkaan ole riittävän täsmällisiä ja 
kattavia sähköisen viestinnän valvontaan. 
Sähköisen viestinnän valvonnassa on tärkeää 
saada hakea viestin lähettämistä ja vastaanot-
tamista koskevat tiedot (lokitiedot) vangin 
viestintään käyttämästä laitteesta tai vankilan 
hallinnoimasta viestinnän välittämiseen tar-
koitetusta palvelimesta. 

Valvottu tapaaminen Voimassa olevassa 
laissa tapaamiset on jaoteltu valvottuihin, eri-
tyisvalvottuihin ja valvomattomiin tapaami-
siin. Tällä hetkellä samat tapaamissäännökset 
koskevat sekä suljettuja vankiloita että avo-
laitoksia. Avolaitoksissa ei kuitenkaan ole 
tarvetta samanlaisiin tapaamistiloihin kuin 
suljetussa vankilassa. Avolaitoksissa ei ole-
kaan erityisvalvottuja tapaamistiloja eikä 
kaikissa avolaitoksia ole valvomattomia ta-
paamistiloja. 

Eri tapaamismuotojen valvontatapaa ja nii-
den olosuhteita koskevat säännökset eivät ole 
yksiselitteiset. Tapaamisten valvonnasta sää-
detään vankeuslain 13 luvun 2 §:ssä yleis-
luonteisesti. Tämän säännöksen mukaan ta-
paamista on tarpeellisella tavalla valvottava. 
Tapaamista voidaan valvoa myös videolait-
teilla. 

Valvotut tapaamiset järjestetään siten, että 
henkilökunta on paikalla valvomassa tapaa-
mista. Henkilökunta voi tällöin myös kuulla 
vangin ja tapaajan keskustelua. Eduskunnan 
oikeusasiamies on päätöksessään (155/2/12) 
esittänyt sen täsmentämistä, milloin tapaami-
sessa läsnä oleva vartija voi olla kuuloetäi-
syydellä tapaajista. Eduskunnan oikeusasia-
mies on myös päätöksessään (4107/4/09) 
katsonut, ettei vankeuslain nykyinen 13 lu-
vun 2 §:n säännös videolaitteilla tapahtuvasta 
valvonnasta mahdollista sellaista videoval-
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vontaa, joka tallentaisi vangin ja tapaajan 
keskustelun. Säännöstä on tarvetta täsmentää. 

Suljetuissa vankiloissa ja avolaitoksissa 
valvotut tapaamiset järjestetään erilaisissa ti-
loissa. Suljettujen vankiloiden valvottujen 
tapaamisten tapaamistilassa vangin ja tapaa-
jan välillä on pleksilasi. Vangin ja tapaajan 
välinen koskettaminen tapaamisen aikana on 
kiellettyä. Tällä hetkellä asiaa koskeva kielto 
on suljettujen vankiloiden järjestyssäännössä. 

Valvotun tapaamisen ja erityisvalvotun ta-
paamisen valvonnan järjestämistä ja valvon-
tatapaa koskevat säännökset ovat aiheutta-
neet tulkintaongelmia. Epäselvyyttä on ai-
heutunut siitä, millaisia rakenteellisia esteitä 
vangin ja tapaajan välillä voi valvotussa ta-
paamisessa olla. Vankeuslaissa ei ole nimen-
omaista säännöstä rakenteellisten esteiden 
käytöstä valvotuissa tapaamisissa. Rakenteel-
lisista esteistä tapaajan ja vangin välillä on 
maininta erityisvalvottua tapaamista koske-
van säännöksen perusteluissa. 

Rikosseuraamuslaitoksen vuonna 2011 
vahvistaman vankilasuunnitteluohjeen mu-
kaan erityisvalvotun tapaamisen huonetila 
(erityistapaamishuone) on jaettu murron-
suojalasilla siten, että väliseinä on hermeetti-
nen. Valvotussa tapaamisessa tapaamistilassa 
vangin ja tapaajan välissä oleva pöytä on ja-
ettu keskeltä matalalla pleksilasilla, joka on 
selkeästi matalampi kuin erityisvalvotussa 
tapaamisessa. 

Käytännössä osassa suljetuissa vankiloissa 
ei valvotun ja erityisvalvotun tapaamistilan 
välillä ole merkittäviä rakenteellisia eroavai-
suuksia. Perusmuotoisessa valvotussa tapaa-
mistilassa vangin ja tapaajan välissä oleva 
pleksilasi voi ulottua lähes kattoon saakka. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksissä 
on katsottu, että tällaisissa olosuhteissa jär-
jestetyt valvotut tapaamisen rinnastuvat eri-
tyisvalvotun tapaamisen olosuhteisiin. Oike-
usasiamies on katsonut päätöksessään 
(3870/2/05), että valvotun tapaamisen ta-
paamistilan korkeat pleksit tapaajan ja van-
gin välissä eivät vastaa lain ajatusta eritasoi-
sesta valvonnasta valvotun ja erityisvalvotun 
tapaamisen välillä. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen valvonta-
käytännössä on katsottu, että vangin ja tapaa-
jan tapaaminen tulisi järjestää olosuhteissa, 
joissa heidän välisensä koskettaminen on 

mahdollista paitsi silloin, kun koskettamisen 
kieltämiseen on erityinen syy (2226/4/1997, 
781/4/2004 ja 3870/2/05). 

Tällä hetkellä vangin ja tapaajan välinen 
koskettaminen sallitaan vankiloissa varsin 
laajasti. Avolaitoksissa koskettaminen on sal-
littua. Suljetuissakin vankiloissa koskettami-
nen on sallittua valvomattomissa tapaamisis-
sa. Vuonna 2013 valvomattomia tapaamisia 
myönnettiin 9 789. Osassa suljetuista vanki-
loista järjestetään myös valvottuja lasten ta-
paamisia, jossa koskettaminen on sallittu. 

Vuonna 2013 myönnettiin suljetuissa van-
kiloissa 58 169 valvottua tapaamista ja 2 457 
erityisvalvottua tapaamista. Jos koskettami-
sen epäämiseen riittäviä perusteita jouduttai-
siin arvioimaan erikseen ennen jokaista noin 
60 000 vuosittaista tapaamista, tämä aiheut-
taisi erittäin suuren määrän työtä. Vankiloi-
den nykyisiin tapaamistiloihin jouduttaisiin 
tekemään merkittäviä rakenteellisia muutok-
sia ja muuttamaan tapaamisjärjestelyjä.  

Tapaamiset ovat yksi tavoista, jota kautta 
kiellettyjä aineita ja esineitä kulkeutuu vanki-
laan. Mikäli suljettujen vankiloiden valvottu-
jen tapaamisten olosuhteita muutettaisiin 
avoimemmaksi, tällä olisi vaikutusta kiellet-
tyjen aineiden kulkeutumiseen vankilaan. 

Erityisvalvotun tapaamisen ja tavallisen 
valvotun tapaamisen välinen rajanveto on ai-
heuttanut tulkintaongelmia, minkä vuoksi 
säännösten täsmentäminen on tarpeellista. 

Vankeuslaissa ei ole säännöksiä samaan 
vankilaan sijoitettujen vankien välisestä val-
votusta tapaamisesta. Eduskunnan oikeus-
asiamies on päätöksessään (1304/4/07) pitä-
nyt perusteltuna nimenomaisesti säätää sa-
man vankilan vankien tapaamismahdolli-
suuksista. 

Lapsen tapaaminen. Tällä hetkellä kuudes-
sa suljetussa vankilassa on käytössä vanhem-
pi-lapsi -tapaamistila, jossa järjestetyissä ta-
paamisissa koskettaminen on sallittua. Laissa 
ei ole kuitenkaan erikseen säännöksiä tämän 
kaltaisesta valvotusta tapaamisesta. Säännök-
siä on tarvetta täsmentää siten, että vangin ja 
lapsen välinen koskettaminen esimerkiksi sy-
lissä istuen sallitaan. 

Vankiloiden välillä on tällä hetkellä eroja 
alaikäisten henkilöiden vankilaan päästämi-
sessä noudatetuissa käytännöissä. Tulkinnan-
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varaista on, edellyttääkö vankilaan päästämi-
nen huoltajan suostumusta tai saattajaa. 

Asiamiehen tapaaminen. Vankeuslaissa ei 
ole erikseen säännöstä asiamiehen tapaami-
sesta vaan tapaamiseen sovelletaan yleistä 
valvomatonta tapaamista koskevaa säännös-
tä. Asiamiehen tapaamista ja tapaamisen val-
vontaa koskevaa säännöstä on tarvetta sel-
keyttää. 

Tapaamisen keskeyttäminen ja peruuttami-
nen. Eduskunnan oikeusasiamies on päätök-
sessään (3753/4/2006) kiinnittänyt huomiota 
siihen, että tapaamisen keskeyttämisestä ei 
ole säännöstä. Tällä hetkellä asiaa koskeva 
säännös on vankiloiden järjestyssäännöissä. 
Eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt 
päätöksissään (977/4/2012 ja 3620/2/2009) 
huomiota myös siihen, että vankeuslaissa ei 
ole säännöksiä valvomattomien tapaamisten 
peruuttamisesta. 

Tapaamiskielto. Tapaamiskieltoa ei voida 
määrätä lähiomaiselle, muulle läheiselle tai 
vangin asiamiehelle. Tapaamiskieltoa ei voi-
da määrätä muillekaan tapaajille, vaikka he 
olisivat esimerkiksi kuljettaneet huumausai-
neita tai muita kiellettyjä aineita tai esineitä 
vangille, jos tapaaminen voidaan vankilan 
järjestystä vaarantamatta järjestää erityisval-
vottuna tapaamisena. Tapaamiskiellon edel-
lytykset on asetettu sellaiseksi, että niiden 
määrääminen on käytännössä mahdollista 
vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa.   

Tapaaminen videoyhteyden välityksellä. 
Vankeuslaissa ei ole erikseen säännöstä van-
gin mahdollisuudesta yhteydenpitoon vanki-
lan ulkopuolelle videoyhteyden välityksellä. 
Videoyhteyden välityksellä tapahtuvalla ta-
paamisella on merkitystä erityisesti vangin ja 
hänen ulkomailla asuvien läheistensä välises-
sä yhteydenpidossa. Tarve videoyhteyden 
käyttämiseen saattaa syntyä myös siitä, että 
tapaajalla on pitkä matka vankilaan tai muu-
toin erityisiä vaikeuksia saapua tapaamiseen. 

 
Kurinpito, valvonta ja tarkastaminen 

Yksinäisrangaistus. Vankeuslain 15 luvun 
14 §:ssä tarkoitettu yksinäisyysrangaistus on 
vangille psyykkisesti raskas seuraamus. Yk-
sinäisyysrangaistus kohdistuu usein vankei-
hin, jotka jo ennestään kärsivät psyykkisistä 
ongelmista, joita yksinäisyysrangaistus usein 

vielä pahentaa. Euroopan neuvoston vankila-
sääntöjen mukaan yksinäisyysrangaistus on 
määrättävä rangaistukseksi vain erikoistapa-
uksissa ja vain määrätyksi, mahdollisimman 
lyhyeksi ajaksi. 

Vankeuslainsäädäntöä uudistettaessa vuon-
na 2006 yksinäisyysrangaistuksen enim-
mäismäärää laskettiin 20 päivästä 14 päi-
vään. Nykyisin yli kahdeksan vuorokauden 
yksinäisyysrangaistukset ovat erittäin harvi-
naisia. Yleisin yksinäisyysrangaistus on kol-
me vuorokautta. Yksinäisyysrangaistuksen 
olosuhteet eivät Suomessa ole erityisen anka-
rat ja vangilla on sen aikana lähtökohtaisesti 
oikeus esimerkiksi tapaamisiin ja ulkoiluun. 
Yksinäisyysrangaistuksen 14 vuorokauden 
enimmäispituus on kuitenkin liian pitkä kan-
sainväliset suosituksen huomioon ottaen, jo-
ten yksinäisyysrangaistuksen enimmäispi-
tuuden lyhentäminen olisi perusteltua. 

Henkilöntarkastus. Henkilöntarkastus kä-
sittää sen tutkimisen, mitä vangilla on vaat-
teissaan ja muuten yllään (vankeuslain 16 lu-
vun 4 §). Vangin suun tutkiminen on henki-
lönkatsastusta. Vankeuslaissa henkilönkat-
sastuksen suorittamisen edellytykset on ase-
tettu huomattavasti korkeammalle kuin hen-
kilöntarkastuksen. Henkilönkatsastus voi-
daan tehdä, jos vankia todennäköisin syin 
epäillään rikoksesta, josta säädetty ankarin 
rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta 
vankeutta, tai huumausaineen käyttörikok-
seen. Vangin suun tarkastamisen katsominen 
henkilönkatsastukseksi vaikeuttaa vankilan 
tarkastustoimintaa. 

Kuuleminen videoyhteyden välityksellä. 
Kurinpitorangaistuksen määrääminen käsitel-
lään suullisessa menettelyssä. Tällä hetkellä 
laissa ei ole säännöstä vangin tai muiden 
henkilöiden kuulemisesta videoyhteyden vä-
lityksellä kurinpitokäsittelyssä. Videoyhtey-
den käyttämisellä voitaisiin välttyä turhilta 
vankien siirroilta. Tällä tavoin voitaisiin 
myös monissa tapauksissa nopeuttaa ja te-
hostaa kurinpitokäsittelyä. 

Koiran luovuttaminen toisen viranomaisen 
käyttöön. Rikosseuraamuslaitoksella on 19 
huumausaineiden etsintään koulutettua koi-
raa. Vankiloiden pitkien välimatkojen ja 
vankilan erityistarkastuksen edellyttämän 
koiramäärän vuoksi tarkastuksia ei aina kyetä 
hoitamaan yksinomaan Rikosseuraamuslai-
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toksen omien koirien avulla. Poliisin, Tullin 
ja rajavartiolaitoksen (PTR-viranomaiset) 
huumausaineiden etsintään koulutettuja koi-
ria on käytetty vankiloissa tarkastustoimin-
nassa. Yhteistoiminta on ollut vastavuoroista 
siten, että Rikosseuraamuslaitoksen koiria on 
annettu PTR-viranomaisten käyttöön vanki-
lan ulkopuolisissa tarkastustehtävissä. 

Rikosseuraamuslaitoksen, poliisin, Tullin 
ja rajavartiolaitoksen välinen yhteistoiminta 
huumausaineiden etsintään koulutettujen koi-
rien käyttämisessä on osoittautunut toimivak-
si. Se lisää toiminnan joustavuutta ja talou-
dellisuutta, kun yksittäisten viranomaisten ei 
toimintansa resursoinnissa ole tarpeen varau-
tua kaikkiin erityistilanteisiin. 

Poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yh-
teistoiminnasta annetussa laissa (687/2009, 
jäljempänä PTR-laki) on virka-avun antami-
sen lisäksi säännökset välineistön tilapäisestä 
luovuttamisesta toisen PTR-viranomaisen 
käyttöön, mutta laki ei koske Rikosseu-
raamuslaitosta. Rikosseuraamuslaitoksen 
huumekoirien luovuttamisesta PTR-
viranomaisten tai puolustusvoimien käyttöön 
ei voi perustua myöskään yleisiin virka-avun 
antamiseen, koska Rikosseuraamuslaitoksella 
ei ole toimivaltaa huumeiden etsintään vanki-
lan ulkopuolella. Samalla tavoin Tullin ja ra-
javartiolaitoksen huumekoirien käyttöä van-
kiloissa ei voida perustella virka-avun anta-
misella, sillä niillä ei toimivaltaa tarkastusten 
tekemiseen vankilassa.  

Koira ja sen ohjaaja toimivat aina yhdessä, 
joten koiran luovuttaminen yksinään toisen 
viranomaisen käyttöön ei ole käytännössä 
mahdollista. Näissä tilanteissa koiranohjaaja 
koirineen toimisi toimivaltaisen viranomai-
sen johdon ja valvonnan alaisena ja ainoas-
taan avustavissa tehtävissä ilman itsenäistä 
tarkastustoimivaltaa.  On ongelmallista, että 
koiran luovuttamisesta toisen viranomaisen 
käyttöön ei ole säännöstä.  

Valtion maksuperustelain (150/1992) 4 §:n 
1 momentissa on säädetty siitä, että toiselle 
viranomaiselle tuotettujen palveluiden tulee 
olla maksullisia, jollei maksuttomuudelle ole 
perusteltua syytä. Jos muulla laissa olevan 
valtuutuksen nojalla annetaan valtion maksu-
perustelaista poikkeavia säännöksiä, niitä 
noudatetaan valtion maksuperustelain sijasta. 
PTR-lain 11 §:n mukaan kukin viranomainen 

vastaa sille välineistön luovuttamisesta ai-
heutuvista kustannuksista. Laki ei kuitenkaan 
koske Rikosseuraamuslaitosta. Tämän vuoksi 
olisi perusteltua antaa säännös siitä, että ku-
kin viranomainen vastaisi sille avun antami-
sesta aiheutuvista kustannuksista. 

Ilmoitus kirjeen, puhelun tai muun viestin 
sisällöstä. Tällä hetkellä vankila voi ilmoittaa 
poliisille, muille esitutkintaviranomaisille ja 
syyttäjälle tiedon vangin kirjeenvaihdon ja 
muiden viestien sekä puheluiden sisällöstä, 
jos se on tarpeen rikoksen estämiseksi tai 
selvittämiseksi. Asiasta säädetään vankeus-
lain 19 luvun 2 §:ssä. Säännöksessä ei ole 
asetettu rajoituksia siihen mitä tietoja vankila 
voi antaa edellä mainituille viranomaisille. 
Poliisilain (872/2011) mukaan poliisin tie-
donsaantioikeus on kuitenkin edellä mainittu 
rajoitetumpi. Poliisilain 4 luvun 2 §:n mu-
kaan poliisilla on oikeus saada viranomaisel-
ta poliisille kuuluvan tehtävän suorittamisek-
si tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapito-
velvollisuuden estämättä, jollei sellaisen tie-
don antamista poliisille tai tietojen käyttöä 
todisteena ole laissa nimenomaisesti kielletty 
tai rajoitettu. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessä 
(3447/4/2009) kiinnitettiin huomiota, että 
tiedon antamiseen poliisille liittyy kysymys 
tietynlaisten tietojen todisteena käyttämisen 
kieltämisestä tai rajoittamisesta. Säännöksiä, 
joissa tietojen käyttöä todisteena on rajoitettu 
tai se on kielletty, ovat esimerkiksi oikeu-
denkäymiskaaren 17 luvun todistajia koske-
vat säännökset. Todistamiskiellot ja – rajoi-
tukset ovat poliisilain 4 luvun 2 §:n lisäksi 
otettu huomioon myös useissa muissa polii-
sia koskevissa säännöksissä, muun muassa 
takavarikon sekä telekuuntelun ja teknisen 
kuuntelun osalta.     

Eristämistarkkailu. Vanki voidaan sijoittaa 
vankeuslain 18 luvun 4 §:n nojalla eristämis-
tarkkailuun, jos on perusteltua syytä epäillä, 
että hänellä on kehossaan huumausaineita tai 
muita kiellettyjä aineita tai esineitä. Eristä-
mistarkkailussa vanki sijoitetaan selliin, jossa 
häntä ja kiellettyjen aineiden poistumista ke-
hosta voidaan tarkkailla ympärivuorokauti-
sesti teknisin apuvälinein tai muulla tavoin. 

Aiemmin käytäntönä oli se, että vartija val-
voi vankia ollen paikalla jatkuvasti ympäri-
vuorokauden. Henkilökuntaresurssit eivät 
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anna tällaiseen valvontaan mahdollisuutta, 
joten tällä hetkellä valvonta toteutetaan ka-
meravalvonnalla valvomosta käsin. Valvo-
mohenkilökunnan muiden työtehtävien joh-
dosta kameravalvonta ei ole niin kattavaa 
kuin paikalla tapahtuva valvonta. Kamera-
valvonnalla ei myöskään pystytä havaitse-
maan esimerkiksi sitä, jos vanki piilossa pei-
ton alla pyrkii hävittämään kielletyt aineet. 

Rikosseuraamuslaitoksessa otettiin vuonna 
2004 käyttöön vangin ylle puettavat niin kut-
sutut tarkkailuhaalarit. Tarkkailuhaalareiden 
käytöllä pystytään varmistumaan siitä, että 
kielletyt aineet poistuvat vangin kehosta val-
votusti. Aineiden poistumista pystytään val-
vomaan tarkasti, koska tarkkailuhaalari on 
rakenteeltaan sellainen, ettei vanki pysty itse 
riisumaan sitä päältään. Tarkkailuhaalari ei 
muuten vaikeuta vangin liikkumista ja toi-
mintaa. 

Eduskunnan oikeusasiamies katsoi päätök-
sessään (2011/2/10), että tarkkailuhaalarei-
den käytössä on kyse sellaisesta perusoike-
uksien rajoituksesta, johon tulisi olla laissa 
annettu selkeä toimivaltuus. Oikeusasiamies 
katsoi, ettei voimassa oleva säännös anna 
hyväksyttävällä tavalla valtuutta haalareiden 
käyttöön. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen 
jälkeen Rikosseuraamuslaitos luopui tarkkai-
luhaalareiden käytöstä maaliskuussa 2013. 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö on esittänyt oikeusministeriölle, että 
ministeriö kiirehtisi lainvalmistelutoimia. 
Asiasta on myös tehty lakialoite (LA 10/2013 
vp), jonka on allekirjoittanut 105 kansan-
edustajaa.  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomiossa (Lindström ja Mässeli v. Finland, 
24630/10, 14.1.2014) todetaan, että tarkkai-
luhaalareiden käyttö eristämistarkkailun yh-
teydessä voi olla hyväksyttää vankilan järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
vankien terveyden suojelemiseksi. Tuomiois-
tuin totesi, että suhteellisen lyhytaikainen 
tarkkailuhaalarin käyttö eristämistarkkailussa 
ei yksinään ylitä Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen 3 artiklan epäinhimillisen ja halven-
tavan kohtelun kiellon soveltamiskynnystä, 
jos eristämiselle on vakuuttavat turvallisuus-
perusteet. 

Tarkkailuhaalareiden käyttöä arvioitaessa 
huomiota on kiinnitettävä eristämistarkkailun 
olosuhteisiin ja pituuteen. Tuomioistuin tote-
si, että tarkkailuhaalareiden käyttö voisi kui-
tenkin johtaa 3 artiklan rikkomiseen, jos 
vankia ei esimerkiksi pääsisi WC-tiloihin 
riittävän nopeasti. Tällainen tilanne voisi 
myös aiheutua silloin, jos vanki joutuisi käyt-
tämään likaisia haalareita ja hänellä ei olisi 
mahdollisuutta peseytymiseen.  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen pää-
töksessä katsottiin, että tarkkailuhaalareiden 
käytöllä oli loukattu 8 artiklassa turvattua oi-
keutta yksityiselämän kunnioittamiseen, kos-
ka toimenpiteelle ei ollut riittävää perustaa 
kansallisessa lainsäädännössä.  Tapausten 
ajankohtana vuonna 2004 voimassa olleen 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 
(39/1889) eristämistarkkailua koskevissa 
säännöksissä ei ollut säännöstä eristämistark-
kailussa olevan vangin valvontatavasta. Van-
keuslaissa todetaan, että eristämistarkkailussa 
olevaa vankia voidaan ympärivuorokautisesti 
tarkkailla teknisin apuvälinen tai muulla ta-
voin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ratkaisussa pidettiin edellä mainittuun edus-
kunnan oikeusasiamiehen ratkaisuun viitaten 
kyseenalaisena antaako vankeuslaki nykyi-
sellään riittävää oikeudellista perustaa tark-
kailuhaalareiden käyttämiselle, joten vanke-
uslain säännöstä tulisi täsmentää. 

Tarkkailuhaalarit ovat tehokas väline van-
gin valvonnassa eristämistarkkailun aikana. 
Vuonna 2012 tarkkailuhaalareita käytettiin 
kuudessa suljetussa vankilassa yhteensä 48 
kertaa. Huumausaineiden tuontiyrityksiä pal-
jastui kymmenen. Asianmukaisesti käytetty-
nä tarkkailuhaalareita ei voida pitää vangin 
kannalta epäinhimillisenä tai muutenkaan 
epäasiallisena kohteluna. Tarkkailuhaalarit 
mahdollistavat lisäksi muun muassa sen, että 
vangin eristämistarkkailun olosuhteita voi-
daan parantaa, koska haltuun annettavien ta-
varoiden määrää ei ole tarvetta rajoittaa kiel-
lettyjen aineiden piilottamisvaaran takia. 

Vankeudesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 62 §:ssä (509/2006) on säännös eris-
tämistarkkailun kirjaamisesta.  

Eristämistarkkailu on lopetettava heti, kun 
kielletyt aineet ovat poistuneet vangin elimis-
töstä. Eristämistarkkailu ei saa kuitenkaan 
kestää yli seitsemää vuorokautta. Jos vangin 
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kehossa on henkilöntarkastuksessa havaittu 
kiellettyjä esineitä tai aineita, eristämistark-
kailua voidaan jatkaa enintään seitsemällä 
vuorokaudella. Pisin mahdollinen eristämis-
tarkkailun aika on siten 14 vuorokautta. 
Vangin olosuhteet eristämistarkkailun aikana 
ovat rajoitetummat kuin normaalilla asuin-
osastolla, joten nykyistä 14 vuorokauden 
enimmäisaikaa on aiheellista lyhentää.  

Ilmoitukset poliisille. Vankeuslain 19 luvun 
5 §:n mukaan vankeinhoitoviranomaiset voi-
vat ilmoittaa poliisille muun muassa vangin 
vapauttamisesta. Vakavan väkivallan uusi-
mista selvittänyt oikeusministeriön työryhmä 
ehdotti mietinnössään (37/2012), että väki-
valta- ja seksuaalirikosten uusijoiden sekä 
henkirikoksesta tuomittujen vapauttamisesta 
ilmoitettaisiin aina poliisille. Työryhmän ar-
vion mukaan ilmoitusvelvollisuus koskisi 
vuosittain noin 750 vankia. Valvotusta koe-
vapaudesta annetun lain (629/2013) 39 §:ssä 
on myös säännös siitä, että poliisille on teh-
tävä ilmoitus vangin sijoittamisesta valvot-
tuun koevapauteen. Ilmoitukset olisivat tar-
peen poliisin lakisääteisen tehtävän hoitami-
seksi eli yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamus-
laitoksessa koskevaa laki ollaan uudistamas-
sa ja asiaa koskeva hallituksen esitys annet-
taneen eduskunnalle vuoden 2014 aikana. 
Esityksen mukaan Rikosseuraamuslaitos voi-
si luovuttaa poliisille rikoksen estämiseksi 
muun muassa täytäntöönpanorekisterin tieto-
ja. Täytäntöönpanorekisteri sisältää täytän-
töönpanon aloittamista ja päättymistä koske-
vat tiedot. Tiedot voitaisiin luovuttaa myös 
teknisellä käyttöyhteydellä. 
 
Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta säädetään vankeuslain 20 
luvussa. Vankeuslain 20 luvun 9 §:ssä on lu-
ettelo niistä päätöksistä, joihin vanki voi ha-
kea muutosta hallinnollisena muutoksenha-
kuna. Pykälän mukaan muutosta voi hakea 
esimerkiksi päätöksistä, jotka koskevat täy-
täntöönpanon lykkäämistä, varmuusosastolle 
sijoittamista, omaisuuden hallussapitoa, kir-
jeen tai postilähetyksen pidättämistä, kurinpi-
torangaistuksia tai valvotun koevapauden pe-
ruuttamista. Vankeuslain 20 luvun 1 §:ssä 

säädetään valitusoikeudesta käräjäoikeuteen. 
Käräjäoikeudesta haetaan muutosta vain eh-
donalaisen vapauttamisen lykkäämistä kos-
kevissa asioissa. 

Oikaisuvaatimuksia tuli vireille 305 vuon-
na 2011, 275 vuonna 2012 ja 287 vuonna 
2013. Vastaavasti valituksia hallinto-
oikeuksiin tehtiin 63 vuonna 2011, 43 vuon-
na 2012 ja 44 vuonna 2013.    

Edellä jaksossa 1 selostettujen valiokuntien 
kannanottojen perusteella vankeuslain ja tut-
kintavankeuslain luettelot muutoksenhaku-
kelpoisista päätöksistä ovat ongelmallisia pe-
rustuslain 21 §:n oikeusturvavaatimuksen 
kannalta. 

Vankeuslain 20 luvun luettelo muutoksen-
hakukelpoisista päätöksistä poikkeaa hallin-
to-oikeuden yleisestä lähtökohdasta, joka il-
menee hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 
§:stä. Tämän pykälän mukaan muutosta voi 
hakea viranomaisen antamaan päätökseen, 
jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. 
Monet vankia koskevat hallintopäätökset 
jäävät vankeuslain luettelon ulkopuolelle. 
Säännös muutoksenhakukiellosta selventäisi 
muutoksenhakukelpoisten päätösten rajoja ja 
vähentäisi lainsäädännön tulkinnanvaraisuut-
ta. 

Myös rajanveto tosiasialliseen hallintotoi-
mintaan ja muutoksenhakukelpoisiin hallin-
topäätöksiin jää voimassa olevissa säännök-
sissä osittain epäselväksi. Osittain tämä joh-
tuu vankeuslainsäädännössä omaksutusta 
lähtökohdasta, että toimivaltuuksien käyttöä 
koskevasta päätösvallasta säädetään täsmälli-
sesti vankeuslaissa. 

Monet vankeuslain toimivaltuudet ovat 
täsmällisestä päätösvallan sääntelystä huoli-
matta tosiasiallista hallintotoimintaa. Esi-
merkiksi päätösvalta vankeuslain 16 luvussa 
säädetyistä tarkastuksista on laissa täsmälli-
sesti säännelty, mutta asiallisesti tarkastuk-
sissa on kyse tosiasiallisesta hallintotoimin-
nasta. Toiseksi vankeuslainsäädännössä on 
sellaisia viranomaistoimivaltuuksia, jotka 
ovat lähtökohtaisesti tosiasiallista julkisen 
vallan käyttöä, mutta toimenpiteen pitkittyes-
sä voivat muodostua perustaksi hallinnolli-
selle muutoksenhaulle. Perustuslakivaliokun-
ta on katsonut lausunnossaan (PeVL 34/2001 
vp.) olevan mahdollista, että esimerkiksi po-
tilaan eristämisen tai sitomisen pitkittyminen 
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muodostuu hänen oikeuksiaan koskevaksi 
laillisuuskysymykseksi, jonka hän voi saattaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vangin sijoit-
taminen tarkkailuun on tämäntyyppinen toi-
menpide. Voimassaoleva lainsäädäntö jättää 
epäselväksi, kuuluvatko tällaiset toimenpiteet 
hallinnollisen muutoksenhaun piiriin. Nämä 
vankeuslainsäädännön erityispiirteet tulisi ot-
taa huomioon muutoksenhakusäännöksiä 
muotoiltaessa. 

Voimassa olevan lain säännökset eivät 
myöskään täysin poista tarvetta valittaa suo-
raan perustuslain 21 §:n nojalla. Muista kuin 
vankeuslain 20 luvun 9 §:ssä olevaan luette-
loon kuuluvista päätöksistä valittaminen voi 
edelleen tapahtua vain vetoamalla suoraan 
perustuslakiin, mikä ei ole perusteltua vanki-
en oikeusturvan ennakoitavuuden ja järjes-
telmän yleisen selkeyden kannalta. Myös 
vankien yhdenvertaisuuden kannalta on on-
gelmallista, jos muutoksenhakukelpoisuuden 
sisällön määrittely jää yksittäisissä tapauksis-
sa hallintotuomioistuimen tehtäväksi. Vali-
tukset suoraan perustuslain nojalla sopivat li-
säksi huonosti yhteen oikaisuvaatimusmenet-
telyn kanssa. 

Muutoksenhakua koskevien menettely-
säännösten täsmällisyys kuuluu myös perus-
tuslain 21 §:n oikeusturvavaatimuksen alaan. 
Siksi muutoksenhakumenettelyä koskevia 
säännöksiä on tarpeen tarkentaa siten, että 
muutoksenhakujärjestys on yksiselitteinen. 

Vangin hallinnollisen muutoksenhakuoi-
keuden saattaminen yhteensopivaksi perus-
tuslain ja hallintolainkäyttölain kanssa on 
tarpeen. 
 
Päätösvalta 

Vankeuslaissa päätösvalta on sidottu ylei-
siin virkanimikeryhmiin. Päätösvaltataso on 
yleensä asetettu varsin korkealle ja päätös-
valtaa käyttävien virkamiesten määrä on mo-
nesti siten varsin vähäinen. Säännöksissä on 
lisäksi annettu varsin vähän mahdollisuuksia 
toimivallan siirtämiseen toiselle virkamiehel-
le. Tällä hetkellä esimerkiksi arviointikes-
kuksen johtaja joutuu itse päättämään kaikki-
en alueensa vankien rangaistusajan suunni-
telmista, sijoittamisista ja toiseen vankilaan 
siirtämisistä. 

Päätösvaltaa koskevat säännökset ovat jäy-
kät ja ne asettavat tällä hetkellä esteitä ja ra-
joituksia päätöksenteon ja toiminnan tarkoi-
tuksenmukaiselle järjestämiselle. 
 
Tutkintavankeja koskevat säännökset 

Tutkintavankeuslain sääntely vastaa pää-
osin vankeuslakia. Tutkintavankeja koskee 
kuitenkin myös muutamia erityiskysymyksiä. 

Tutkintavankeuslaista puuttuvat selkeät 
säännökset siitä, miten toimitaan, kun tuo-
mioistuin päättää vapauttaa vangitun suoraan 
oikeuspaikalta. Eduskunnan oikeusasiamies 
on katsonut (1987/2/06), että vapauttamiseen 
liittyvä sääntely tulisi saattaa sisällöltään, 
täsmällisyydeltään ja normihierarkialtaan pe-
rustuslain vaatimalle tasolle. Asiassa on ollut 
epäselvyyksiä siitä, miten tutkintavangin 
matkakustannusten korvaaminen käräjäpai-
kalta kotipaikkaansa käytännössä järjestetään 
ja millä edellytyksillä vanki voidaan kuljettaa 
vankilaan hakemaan siellä oleva omaisuuten-
sa. 

Tutkintavankeuslain säännökset rajoittavat 
tällä hetkellä tutkintavankien mahdollisuuk-
sia päästä päihdekuntoutukseen. Tutkinta-
vankeuslain mukaan tutkintavangit ja vanke-
usvangit on pidettävä toisistaan erillään. Tut-
kintavankeuslain mukaan muutoksenhaku-
tuomioistuimen päätöstä odottava tutkinta-
vanki saadaan tutkintavangin suostumuksella 
sijoittaa samalla osastolle kuin rangaistusta 
suorittavat vangit, jollei sijoittaminen vaa-
ranna tutkintavankeuden tarkoitusta. Muiden 
tutkintavankien kohdalla erillään sijoittami-
sesta voidaan poiketa, jos tutkintavanki toi-
mintoihin osallistumista varten sitä pyytää 
taikka jos poikkeaminen on välttämätöntä 
turvallisuuden tai vankilan järjestyksen yllä-
pitämiseksi. Tutkintavankeuslaissa ei ole 
säännöstä tutkintavangin sijoittamisesta päih-
teettömälle osastolle (sopimusosasto). Tut-
kintavankeusaika voi olla pitkä, minkä vuok-
si on ongelmallista, jos päihdekuntoutukseen 
tahtovaa tutkintavankia ei voida sijoittaa so-
pimusosastolle. 

Tutkintavangille ei voida myöntää poistu-
mislupaa muuten kuin virkamiehen saatta-
mana. Tällä hetkellä tutkintavangille voidaan 
poistumislupa myöntää ainoastaan vakavasti 
sairaana olevan lähiomaisen tai muun lähei-
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sen tapaamista tai hautaan saattamista varten 
valvonnan alaisena ainoastaan. Tutkintavan-
geilla voi kuitenkin olla muitakin kiireellisiä 
ja välttämättömiä asioita, joiden hoitamiseksi 
olisi perusteltua päästää poistumisluvalle 
vankilan ulkopuolella asianmukaisesti val-
vottuna. 
 
Henkilötietojen käsittelyä koskevat säännök-
set 

Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(422/2002) ovat säännökset rangaistusten 
täytäntöönpanon henkilörekistereistä sekä 
tietojen säilyttämisestä. Vankeuslain sään-
nöksissä on viittauksia edellä mainittuun la-
kiin. Tällaisia viittauksia on vankeuslain 12 
luvun 2 §:n 3 momentissa liittyen kirjeiden ja 
muiden viestien jäljennösten säilyttämiseen 
ja hävittämiseen, 13 luvun 2 §:n 2 momentis-
sa liittyen valvonnassa syntyneiden tallentei-
den säilyttämisestä ja hävittämisestä, 13 lu-
vun 7 §:ssä tapaamiskieltorekisterin pitämi-
sestä. Vankeuslain 12 luvun 7 §:n 3 momen-
tissa on lisäksi säännös puhelusta tehdyn tal-
lenteen tai taltion hävittämisestä.  Tutkinta-
vankeuslain puolella on vastaavat säännökset 
8 luvun 2 §:n 3 momentissa, 8 luvun 7 §:n 3 
momentissa ja 16 luvun 1 §:n 1 momentin 7 
kohdassa. 

Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 
täytäntöönpanossa annetussa säännellään mi-
hin rekisteriin tiedot ja niitä koskevat tallen-
teet kirjataan ja miten tietoja säilytetään. 
Vankeuslaissa olevat viittaussäännökset ovat 
tarpeettomia, ja ne monimutkaistavat sään-
nöksiä. Nyt vankeuslakia muutettaessa esi-
merkiksi sähköisen viestinnän yhteydenpitoa 
koskevat säännökset edellyttäisivät vastaavi-
en viittaussäännösten ottamista myös niitä 
koskeviin pykäliin.  
 
2.2 Muiden Pohjoismaiden lainsäädäntö 

Ruotsi 

Ruotsissa vankeusrangaistuksen täytän-
töönpanoa säätelee vankeuslaki (fängelselag 
610/2010). 

Tapaamiset. Tapaamisista ja muusta yh-
teydenpidosta säädetään vankeuslain 7 luvus-

sa. Luvun 1—3 § säätelevät tapaamisia. 
Säännösten mukaan vanki saa ottaa vastaan 
vierailijoita soveltuvissa määrin. Tapaaminen 
voidaan kieltää, jos tapaaminen valvonnasta 
huolimatta voisi vaarantaa turvallisuutta, hai-
tata vangin sopeutumista yhteiskuntaan taik-
ka muulla tavoin olla haitaksi vangille tai toi-
selle henkilölle. Tapaaminen voidaan lain 
esitöiden (Regeringens proposition 
2009/10:135) mukaan kieltää esimerkiksi, jos 
vierailijaa epäillään rikoksesta, jos hän on 
huumeidenkäyttäjä taikka jos vierailijalla on 
yhteyksiä rikollisiin verkostoihin. 

Tapaamista voidaan valvoa, jos se on tar-
peellista turvallisuussyistä. Valvonta voidaan 
toteuttaa siten, että henkilökunta valvoo ta-
paamista. Valvonta voidaan toteuttaa myös 
siten, että tapaaminen järjestetään huoneessa, 
joka on varustettu siten, että tapaamistilassa 
on mahdotonta luovuttaa esineitä vangille. 
Tällaisella huoneella tarkoitetaan lain esitöi-
den mukaan esimerkiksi huonetta, jossa van-
gin ja vierailijan välillä on lasiseinä (lasisei-
nätapaaminen). Henkilökunnan valvomassa 
tapaamisessa voidaan vangin ja vierailijan 
fyysinen kontakti sallia, mutta tällöin henki-
lökunnalla on mahdollisuus kuunnella vangin 
ja vierailijan keskustelua. Lasiseinätapaami-
sissa vangin ja vierailijan keskustelumahdol-
lisuudet ovat suojatummat, kun taas fyysinen 
kontakti ei ole mahdollista. Lain esitöissä to-
detaan, että valvontamuodon valinta tulee 
tehdä tapauskohtaisesti. Lain esitöiden mu-
kaan turvallisuussyistä on myös mahdollista 
yhdistää molemmat valvontamuodot. 

Vankia oikeusasiassa avustavan lakimiehen 
tapaamista voidaan valvoa ainoastaan oike-
usavustajan tai vangin pyynnöstä. Rikosseu-
raamuslaitoksen keskusviraston (Kriminal-
vårdstyrelsen) vankiloille laatimien ohjeiden 
(KVFS 2011:1 Kriminalvårdens föreskrifter 
och allmänna råd för fängelse) 7 luvun 7 §:n 
mukaan valvotuissa tapaamisissa on käytet-
tävä valvojan ymmärtämää kieltä, jollei tämä 
ole valvonnan tarkoitus huomioon ottaen tar-
peetonta Jos valvojan ymmärtämän kielen 
käyttö ei ole mahdollista, tulee käyttää tulk-
kia. Valvojan ymmärtämän kielen käyttö voi 
olla tarpeetonta, jos valvonnan tarkoituksena 
on estää kiellettyjen esineiden luovutus. 

Sähköinen viestintä. Sähköisestä viestin-
nästä säädetään vankeuslain 7 luvun 4 ja 5 
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§:ssä. Näiden säännösten mukaan vanki saa 
olla yhteydessä toiseen henkilöön sähköisen 
viestinnän välityksellä soveltuvissa määrin. 
Säännös koskee kaikkea sähköistä viestintää, 
jotta sääntely pysyisi riippumattomana alan 
teknisestä kehityksestä. Sähköisestä viestin-
nästä annetun lain (Lag om elektronisk 
kommunikation 389/2003) 16 luvun 19 §:n 2 
momentin mukaan sähköisellä viestinnällä 
tarkoitetaan ääntä, kuvaa, tekstiä, dataa tai 
muuta tietoa, joka välittyy radion, valon tai 
erityisesti järjestettyjä johtimia käyttävän 
sähkömagneettisen värähtelyn avulla. Sään-
nökset mahdollistavat muun muassa sähkö-
postin käytön ja puhelinsoitot internetin väli-
tyksellä. Lain 7 luvun 4 §:n mukaan viestintä 
voidaan kieltää, jos viestintä vaarantaa tur-
vallisuutta eikä vaaraa voida estää kuuntelun 
avulla. Viestintä voidaan kieltää myös, jos 
viestintä voi haitata vangin sopeutumista yh-
teiskuntaan tai muulla tavoin olla haitaksi 
vangille tai toiselle henkilölle. Vangin ja toi-
sen henkilön sähköistä viestintää voidaan 
kuunnella, jos se on tarpeellista turvallisuus-
syistä. Valvottaville henkilöille tulee kuiten-
kin etukäteen ilmoittaa valvonnasta. Vangin 
ja vankia oikeusasiassa avustavan lakimiehen 
sähköistä viestintää ei saa kuunnella. 

Vangin oikeus sähköiseen viestintään on 
muotoiltu samalla tavalla kuin vangin oikeus 
tapaamisiin. Vangilla on oikeus molempiin 
soveltuvissa määrin. Tämä viittaa lain esitöi-
den mukaan viestinnän ja tapaamisten käy-
tännön edellytyksiin. Arvioinnissa otetaan 
huomioon esimerkiksi laitoksen rutiinit ja 
viestinnässä tarvittavien laitteiden saatavuus. 
Vangin oikeutta tapaamisiin ja viestintään 
arvioitaessa on lain esitöiden mukaan annet-
tava lapselle mahdollisuus ylläpitää yhteyttä 
vankilassa olevaan vanhempaansa, jos se on 
lapsen edun mukaista. 

Lain 7 luvun 10 §:n mukaan tulee selvittää 
onko yhteydenpidon toinen osapuoli tuomittu 
tai epäilty rikoksesta tai rikollisesta toimin-
nasta, jos tällainen selvitys on tapaamisen tai 
sähköisen viestinnän sallimisen tai valvonnan 
tarpeen arvioimiseksi tarpeellista. 

Kirjeenvaihto. Vankeuslain 7 luvun 6—9 
§:ssä säädetään kirjeenvaihdosta. Vangin ja 
tämän asianajajan, viranomaisen tai kansain-
välisen tahon, jolle Ruotsi on hyväksynyt oi-
keuden vastaanottaa yksilövalituksia, väliset 

kirjeet tulee toimittaa eteenpäin kirjeitä tar-
kistamatta. Jos on syytä epäillä, että tällaisen 
lähetyksen lähettäjätiedot ovat valheellisia, 
lähetys voidaan tarkastaa lähettäjän selvittä-
miseksi. 

Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa 
lähetys vangilta tai vangille saadaan tarkas-
taa, jos se on järjestys- tai turvallisuussyistä 
tarpeen. Tarkastuksen tarkoituksena on sel-
vittää, sisältääkö lähetys kielletyn esineen tai 
onko kirje osa rikollista tai suunniteltua ri-
kollista tai muuta vastaavaa toimintaa. Tar-
kastettu lähetys tulee luovuttaa vangille vii-
pymättä ja viimeistään vapauttamisen yhtey-
dessä. 

Ruotsin vankeuslain 4 luvun 3 §:ssä sääde-
tään tiedotusvälineistä. Säännöksen mukaan 
vangille on annettava mahdollisuus sopivalla 
tavalla seurata ulkomaailman tapahtumia. 
Tiedotusvälineillä tarkoitetaan siten lehtiä, 
radiota, televisiota sekä sähköisiä tietoverk-
koja kuten internet tai kriminaalihuollon in-
tranet. Tiedotusvälineiden tarjonta riippuu 
lain esitöiden mukaan muun muassa järjes-
tys- ja turvallisuusperusteista ja käytännön ti-
lanteista vankeinhoidossa, kuten esimerkiksi 
laitoksen rutiineista ja resursseista. 

Tupakointi. Ruotsin vankeuslaki ei sisällä 
säännöksiä tupakoinnista. Vankeusasetukses-
sa (Fängelseförordning 2010:2010) sääde-
tään, että järjestyksen ja turvallisuuden yllä-
pitämiseksi vankien tulee noudattaa täytän-
töönpanoa koskevia ehtoja, laitoksen käytän-
töjä, henkilökunnan ohjeita ja sellaisia rajoi-
tuksia, joissa määrätään, missä tupakointi on 
sallittua. Rikosseuraamuslaitoksen keskusvi-
raston vankiloille laatimien ohjeiden (KVFS 
2011:1 Kriminalvårdens föreskrifter och all-
männa råd för fängelse) 1 luvun 25 §:stä käy 
ilmi, ettei vanki saa tupakoida sisätiloissa. 
Tupakointi on sallittua ulkona Rikosseu-
raamuslaitoksen ilmoittamana aikana ja pai-
kassa. Ohjeiden 5 luvun 7 § mukaan vanki ei 
saa ottaa vastaan tai pitää hallussaan tupak-
kaa ja tupakointitarvikkeita muutoin kuin sal-
litun tupakoinnin yhteydessä. 

Muutoksenhakuoikeus. Vankeuslain 14 lu-
vussa säädetään muutoksenhausta. Rikosseu-
raamuslaitoksen päätöksistä saa valittaa ylei-
seen hallinto-oikeuteen. Ennen valitusta hal-
linto-oikeuteen valitus tulee käsitellä Krimi-
naalihuollon aluetoimistossa (regionkontor). 
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Valitus tulee esittää Rikosseuraamuslaitok-
selle kolmen viikon kuluessa siitä, kun pää-
tös on annettu muutoksenhakijalle. 

Myös valvontalautakunnan päätöksistä va-
litetaan yleiseen hallinto-oikeuteen. Valvon-
talautakunta käsittelee asioita, jotka koskevat 
aloitetun hoitojakson luvan epäämistä, oles-
kelua niin kutsutussa puolimatkankodissa ja 
koevapautta. 
 
Tanska 

Tanskassa säännökset vankeusrangaistus-
ten täytäntöönpanosta ovat laissa rangaistus-
ten täytäntöönpanosta (Bekendtgørelse af lov 
om fuldbyrdelse af straf m.v., n.s. Straffuld-
byrdelsesloven LBK 435/2012).  

Tapaamiset. Tapaamisista säädetään ran-
gaistusten täytäntöönpanolain 9 luvun 51–54 
§:ssä. Vangilla on oikeus vähintään yhteen 
viikoittaiseen yhden tunnin mittaiseen vierai-
luun. Jos mahdollista, vierailun tulisi olla 
kahden tunnin mittainen. Vankilassa voidaan 
myöntää vierailuja tätä enemmänkin. Lisäksi 
vangilla on oikeus tavata asiamiestään ri-
kosasiassa edellä mainituista rajoituksista 
riippumatta. Asiamiehen vierailut ovat aina 
valvomattomia. Ulkomaalaisella vangilla on 
oikeus keskustella kotimaansa diplomaattisen 
tai konsuliedustuston kanssa. 

Vankila voi edellyttää, että vierailijoiden 
tulee pyytää vankilalta lupa tavata vankia. 
Lisäksi voidaan edellyttää, että ulkovaatetus 
ja tapaajan mukanaan tuomat tavarat tarkas-
tetaan. 

Oikeusministeriön antamassa tapaamista 
koskevassa asetuksessa [Bekendtgørelse om 
adgangen til besøg m.v. til indsatte, der uds-
tår fængselsstraf eller forvaring i kriminal-
forsorgens institutioner (besøgsbekendtgørel-
sen)] säädetään muun muassa tapaamistilois-
ta, tapaamiskielloista ja tapaamismuodoista. 
Asetuksen mukaan tapaamistilojen tulee olla 
viihtyisiä. Jos vankilan olosuhteet mahdollis-
tavat, vierailu voidaan järjestää vangin sellis-
sä tai vankilan yhteisissä tiloissa. Tiettyjen 
henkilöiden vierailut voidaan kieltää, jos 
kieltäminen on yksittäistapauksissa perustel-
tua järjestys- tai turvallisuussyistä. Ennen 
kuin myönnetään lupa vierailla suljetussa 
vankilassa tai tutkintavankilassa olevan van-
gin luona, vierailijan tiedot tulee tarkistaa ri-

kosrekisteristä. Ennen kuin lupa vierailla 
avoimessa vankilassa olevan vangin luona 
myönnetään, vierailijan tiedot voidaan tar-
kastaa rikosrekisteristä. Rikosrekisterin tar-
kistamiseksi tulee saada vierailijan kirjallinen 
lupa. Jos vierailijan hakemus saada tavata 
vanki evätään, päätös tulee perustella. 

Tapaamista koskevan asetuksen mukaan 
tapaamisia ei yleensä valvota. Jos järjestys- 
tai turvallisuussyistä arvioidaan valvonnan 
olevan tarpeellinen, henkilökunnan tulee val-
voa tapaamista. Henkilökunnan valvomille 
tapaamisille voidaan asettaa ehdoksi, että 
keskustelu pidetään vankilan henkilökunnan 
ymmärtämällä kielellä. Olosuhteista riippuen 
voidaan myös käyttää tulkkia. Lisäksi van-
keinhoitoviranomainen voi päättää, että sul-
jetuissa vankiloissa tapaaminen voidaan jär-
jestää lasiseinällä varustetussa tapaamistilas-
sa henkilökunnan valvonnan sijasta. Tapaa-
minen tulee järjestää lasiseinällä varustetussa 
tapaamistilassa, jollei lupaa tapaamiselle 
muuten olisi järjestys- tai turvallisuussyistä 
mahdollista myöntää. Täytäntöönpanosta an-
nettujen ohjeiden [Vejledning om adgangen 
til besøg m.v. til indsatte, der udstår 
fængselsstraf eller forvaring i kriminalfor-
sorgens institutioner (besøgsvejledningen)] 
mukaan lasiseinätapaamiset mahdollistavat 
tapaamiset, joissa lupaa tapaamiselle ei muu-
toin myönnettäisi esimerkiksi salakuljetus-
riskin takia. Ohjeiden mukaan lasiseinäta-
paamista tulee käyttää lähinnä, kun vierailija 
on vangin läheinen. Lasiseinätapaaminen 
mahdollistaa vangin ja vierailijan tapaamisen 
ilman henkilökunnan läsnäoloa. 

Kirjeenvaihto. Kirjeenvaihdosta säädetään 
rangaistusten täytäntöönpanolain 9 luvun 55 
ja 56 §:ssä. Lain mukaan vangilla on oikeus 
kirjeenvaihtoon. Vankila voi avata ja sulkea 
vangille saapuneita ja vangilta peräisin olevia 
kirjeitä. Vangin kirje voidaan jättää avaamat-
ta avolaitoksissa ja suljetuissa vankiloissa, 
jos se on perusteltua vankilan turvallisuus ja 
järjestys sekä rikoksen uhri huomioon ottaen. 
Kirjeiden avaamisen tulee tapahtua vangin 
läsnä ollessa, jollei kirjettä myös lueta. Kir-
jeitä voi lukea vangin olematta läsnä, jos se 
on tarpeen järjestys- tai turvallisuussyistä tai 
rikoksen uhrin suojelemiseksi. Kun kirje on 
luettu, laitoksen johtaja tai tämän valtuuttama 
henkilö voi päättää pidättää kirjeen, jollei 
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kirjettä järjestys- tai turvallisuussyistä tai ri-
koksen uhrin suojelemiseksi voida lähettää. 
Kirje, jota ei lähetetä, tulee palauttaa lähettä-
jälle. Lähettäjälle tulee ilmoittaa kirjeen lu-
kemisesta ja pidättämisestä. Ilmoitusta kir-
jeen lukemisesta ja pidättämisestä voidaan 
lykätä neljällä viikolla, jos pidätyksen tarkoi-
tus vaarantuu ilmoittamisesta. 

Lain 56 §:ssä mainitaan ne julkiset viran-
omaiset, joihin vanki saa olla valvomatto-
masti yhteydessä. Näitä ovat oikeusministeri, 
kriminaalihuoltoviranomaisen johtaja, tuo-
mioistuin, syyttäjä, poliisi, eduskunnan oike-
usasiamies, eduskunnan jäsenet, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin, Eurooppalainen ki-
dutuksen estämiseksi toimiva komitea, YK:n 
ihmisoikeuskomissio, YK:n kidutuksen vas-
tainen komitea sekä vangin rikosasiassa toi-
miva asiamies. Sama koskee muitakin laki-
miehiä, jotka lain mukaan voivat toimia jul-
kisina puolustajina. Vangin kirjeenvaihtoa 
koskevan asetuksen mukaan vangin ja edellä 
mainittujen tahojen välisiä kirjeitä ei saa ava-
ta, lukea tai pidättää, mutta ne voidaan sala-
kuljettamisen estämiseksi läpivalaista vanki-
lassa. Jos on perusteltua syytä epäillä, ettei 
kirje ole peräisin lähettäjänä mainitulta julki-
selta viranomaiselta, vankila voi pyytää ky-
seistä viranomaista selvittämään, onko kirje 
peräisin kyseiseltä viranomaiselta tai lähettää 
kirje takaisin ilmoitetulle lähettäjälle selvit-
tääkseen, onko kirje tältä viranomaiselta pe-
räisin. 

Puhelinsoitot. Vangin oikeudesta puheli-
men käyttöön säädetään edellä mainitun lain 
9 luvun 57 §:ssä. Säännöksen mukaan van-
gilla on oikeus puhelinsoittoihin siinä määrin 
kuin käytännössä on mahdollista. Oikeus pu-
helinsoittoihin voidaan evätä, jos se on tar-
peen järjestys- tai turvallisuussyistä tai rikok-
sen uhrin suojelemiseksi. Suljetuissa vanki-
loissa puheluita nauhoitetaan, kuunnellaan tai 
salakuunnellaan, jollei tämä ole tarpeetonta 
ottaen huomion vankilan järjestys ja turvalli-
suus sekä rikosuhrin suojeleminen. Kuunte-
lulla tarkoitetaan lain esitöiden (Forslag til 
Lov om ændring af straffuldbyrdelsesloven 
og retsafgiftsloven 2011/1 LSF 9) mukaan, 
että samassa tilassa oleva henkilökunta kuu-
lee, mitä vanki sanoo, muttei mitä keskuste-
lun toinen osapuoli sanoo. Salakuuntelulla 
tarkoitetaan, että vangin ja puhelun toisen 

osapuolen keskustelua kuunnellaan kokonai-
suudessaan teknisen välineen avulla. Puhe-
linkeskustelun kuuntelusta tai nauhoittami-
sesta tulee ilmoittaa keskustelun osapuolille. 
Vangin puhelinkeskusteluja tämän asiamie-
hen ja muiden 56 §:ssä mainittujen tahojen 
kanssa ei saa kuunnella tai nauhoittaa. 

Vangin oikeutta puhelinsoittoihin koskevan 
asetuksen (BEK nr 290 af 26/03/2012) mu-
kaan vanki vastaa itse puhelinsoitoista johtu-
vista kustannuksista. Avoimiin vankiloihin 
sijoitetuilla vangeilla on mahdollisuus käyt-
tää kolikko- tai korttipuhelimia. Vankien 
voidaan myös sallia asentavan omalla kus-
tannuksella puhelimen omaan selliinsä. Li-
säksi vanki voi vuokrata kiinteästi asennetun 
matkapuhelimen käytettäväksi omassa sellis-
sään. Vangin tulee käyttää omaa sim-
korttiaan tai maksukorttiaan matkapuheli-
messa. 

Asetuksen 12—16 § mukaan suljettujen 
vankiloiden osastoilla, joissa vangeilla on oi-
keus olla yhdessä vankiyhteisössä (avoimilla 
osastoilla, afsoningsafdelinger med alminde-
ligt fællesskab), vangeille voidaan myöntää 
oikeus puhelinsoittoihin siten, että vanki saa 
yleisen luvan soittaa kymmenelle vankilan 
hyväksymälle henkilölle. Luvan edellytykse-
nä on, että vangille ja puhelinsoiton toiselle 
osapuolelle on kirjallisesti ilmoitettu puhe-
luiden valvonnasta, että puhelinsoiton toisel-
ta osapuolelta on saatu suostumus tämän tie-
tojen tarkistamiseksi rikosrekisteristä ja että 
nämä tiedot on tarkistettu. Lisäksi voidaan 
edellyttää, että puhelinkeskustelut pidetään 
vankilan henkilökunnan ymmärtämällä kie-
lellä. Tarvittaessa voidaan käyttää tulkkia. 
Puheluita nauhoitetaan myöhempää kontrol-
lia varten. Lisäksi vankila voi tarkistaa muita 
puheluita järjestys- tai turvallisuussyistä tai 
rikoksen uhrin suojelemiseksi. Vangin käyt-
tämän puhelimen läheisyydessä on oltava il-
moitus, että kyseisestä puhelimesta soitetut 
puhelut tallennetaan ja voidaan tarkastaa. 

Sähköisestä viestinnästä ei säädetä Tanskan 
rangaistusten täytäntöönpanoa koskevassa 
laissa. Lain 36 § 4 kohdan mukaan vangilla 
ei ole oikeutta ottaa mukaan tai pitää hallus-
saan matkapuhelinta tai vastaavia kommuni-
kaatiovälineitä laitoksessa, jollei tämä ole 
järjestys- ja turvallisuussyistä hyväksyttävää. 
Vangin esineiden hallussapito-oikeutta kos-
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kevan asetuksen (Bekendtgørelse om indsat-
tes adgang til at medtage, besidde og råde 
over egne genstande m.v. og penge i kri-
minalforsorgens institutioner) 2 § 1 momen-
tin mukaan vangilla ei ole oikeutta pitää hal-
lussaan matkapuhelinta, tietokonetta, telefak-
sia eikä modeemia. Asetuksen 2 §:n 3 mo-
mentin mukaan avovankilan johtaja tai tämän 
valtuuttama henkilö voi yksittäistapauksessa 
myöntää vangille luvan pitää tietokonetta 
omassa sellissään koulutukseen tai työnte-
koon liittyvistä syistä. Rikosseuraamuslaitok-
sen keskusvirasto (Direktoratet for Kriminal-
forsorgen) voi erityisissä tapauksissa, myön-
tää vangille oikeuden pitää tietokonetta sulje-
tussa vankilassa ja tutkintavankilassa, jos se 
on järjestys ja turvallisuus huomioon ottaen 
mahdollista. 

Tupakointi. Tanskan rangaistusten täytän-
töönpanoa koskevassa laissa ei säädetä tupa-
koinnista vankilassa. Tupakointiin sovelle-
taan lakia savuttomista ympäristöistä eli tu-
pakointilakia (Lov om røgfri miljøer, nr 512 
af 06/06/2007). Laki kieltää tupakoinnin 
muun muassa yleisissä sisätiloissa. Tiloihin, 
joissa tupakointi on kielletty, lasketaan van-
kilan yleiset tilat. Lain 14 § mukaan vanki 
saa päättää, saako hänen sellissään tupakoi-
da. Tupakointi voidaan kieltää sellissä henki-
lökunnan läsnäollessa. Oikeusministeriö on 
antanut asetuksen vangin oikeudesta tupa-
koida omassa sellissään ja tapaamistilassa ja 
tupakoinnin rajoittamisesta (Bekendtgørelse 
om begrænsning af indsattes ret til at ryge i 
eget opholdsrum og besøgsrum, nr 904 af 
04/09/2012). Asetuksen mukaan sellissä saa 
tupakoida oven ollessa suljettuna, jollei toisin 
määrätä. Vankilan johtaja voi määrätä ta-
paamistilat savuttomiksi. Vankilassa tulee ol-
la vähintään yksi savuton tapaamistila.  Jos 
vankilan henkilökunta on läsnä tapaamisti-
lassa, siellä ei saa tupakoida. 

Muutoksenhaku. Muutoksenhausta sääde-
tään rangaistusten täytäntöönpanoa koskevan 
lain 22 luvussa. Muutoksenhaku on jaettu 
hallinnolliseen muutoksenhakuun ja muutok-
senhakuun tuomioistuimessa. Lain 111 § 
mukaan rangaistusten täytäntöönpanosta an-
netun lain nojalla tehtyihin paikallisten van-
keinhoitoviranomaisten, poliisin tai ulosotto-
viranomaisen päätöksiin voidaan hakea muu-
tosta oikeusministeriöltä. Muutosta tulee ha-

kea kahden kuukauden sisällä siitä, kun tuo-
mittu sai päätöksen. Oikeusministeriö voi tie-
tyissä tilanteissa pidentää muutoksenhakuai-
kaa. 

Lopullisiin hallinnollisiin päätöksiin voi-
daan hakea muutosta tuomioistuimelta neljän 
viikon sisällä siitä, kun tuomittu on saanut 
päätöksestä tiedon. Tuomioistuimelta voi ha-
kea muutosta asioissa, jotka koskevat ran-
gaistusajan laskemista, tiettyjä kirjeiden pi-
dättämisestä koskevia päätöksiä, päätöstä si-
joittamisesta rangaistusselliin yli seitsemäksi 
päiväksi kurinpitorangaistuksena, tiettyjä 
päätöksiä esineiden tai rahan takavarikosta, 
tiettyjä päätöksiä työkorvauksen kuittaukses-
ta, päätöksiä koevapauden epäämisestä, kun 
kaksi kolmasosaa määräaikaisesta rangais-
tuksesta tai 14 vuotta elinkautisesta rangais-
tuksesta on suoritettu, tiettyjä päätöksiä koe-
vapauteen päästetyn määräämisestä suoritta-
maan jäännösrangaistustaan sekä tiettyjä pää-
töksiä korvauksesta aiheettomista toimenpi-
teistä rangaistusaikana. Käräjäoikeuden (by-
ret) päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen 
(landsret). Hovioikeuden päätöksistä ei voi 
valittaa. 
 
Norja 

Norjassa vankeusrangaistusten täytäntöön-
panosta, tutkintavankeudesta, rikosoikeudel-
lisista erityisseuraamuksista ja yhdyskunta-
palvelusta säädetään laissa rangaistusten täy-
täntöönpanosta [(Lov om gjennomføring av 
straff mv. (straffegjennomføringsloven) 
2001-05-18 nr 21)]. Samaan lakiin sisältyy 
myös vankeinhoidon hallintoa ja viranomais-
ten toimivaltaa koskevia säännöksiä. 

Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle. Ran-
gaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 3 
luvussa säädetään vankeusrangaistuksesta, 
tutkintavankeudesta ja rikosoikeudellisista 
erityisseuraamuksista. Kirjeenvaihtoa, ta-
paamisia ja puheluita koskevat säännökset 
ovat suurelta osin samankaltaiset samoin 
kuin myös perusteet, joilla oikeus yhteyden-
pitoon voidaan evätä. 

Vangilla on lain mukaan oikeus lähettää ja 
vastaanottaa postia, tavata vieraita ja vas-
taanottaa sekä soittaa puheluita edellyttäen, 
etteivät laissa kyseisen oikeuden epäämiselle 
asetetut perusteet täyty. 
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Yhteydenpitoa koskevissa säännöksissä eri 
turvallisuustasoon kuuluvien laitosten välillä 
on eroja. Yhteydenpitoa koskevat säännökset 
eroavat toisistaan korkean ja matalan turval-
lisuustason laitoksissa. Myös vangin yhtey-
denpitoa voidaan valvoa eri perustein vanki-
lan turvallisuustasosta riippuen. Korkean tur-
vallisuustason vankiloilla tarkoitetaan suljet-
tuja vankiloita ja matalan turvallisuustason 
vankiloilla avovankiloita. Korkean turvalli-
suustason laitoksiin voidaan perustaa erityi-
sen korkean turvallisuustason osastoja. 

Kirjeenvaihto. Rangaistusten täytäntöön-
panosta annetun lain 3 luvun 30 §:ssä sääde-
tään postilähetyksistä. Matalan turvallisuus-
tason osastoilla olevien vankien kirjeitä ei 
pääsääntöisesti tarkasteta. Kirjeitä voidaan 
tarkastaa, jos se on turvallisuussyistä perus-
teltua. Tällä tarkoitetaan lain soveltamisesta 
annettujen ohjeiden (Retningslinjer til lov om 
gjennomføring av straff mv (straffegjen-
nomføringsloven) og til forskrift til loven) 
mukaan tilanteita, jossa on syytä epäillä, että 
kirjeenvaihdon kautta pyritään salakuljetta-
maan huumeita vankilaan. 

Erityisen korkean turvallisuustason osas-
toille sijoitetuille vangeille saapuvat ja heiltä 
peräisin olevat kirjeet tarkastetaan aina. 
Myös korkean turvallisuustason vankiloiden 
osastoilla kirjeet tarkastetaan pääsääntöisesti. 
Edellä mainittujen lain soveltamisesta annet-
tujen ohjeiden mukaan korkean turvallisuus-
tason vankiloiden vankien kirjeiden tarkas-
taminen ei edellytä yksittäistapauksellisia pe-
rusteita. Valvonnasta voidaan poiketa, jollei 
ole syytä epäillä vankia tai kirjeenvaihdon 
toista osapuolta sääntöjen vastaisesta toimin-
nasta eivätkä olosuhteet vankilassa edellytä 
valvontaa. 

Kirjeiden tarkastuksella tarkoitetaan kirjei-
den avaamista ja lukemista ennen lähettämis-
tä vastaanottajalle tai toimittamista vangille. 
Erityisen korkean turvallisuustason osastoilla 
vanki voidaan velvoittaa käyttämään henki-
lökunnan ymmärtämää kieltä viestinnässä. 
Vankeinhoitoviranomainen voi kieltäytyä lä-
hettämästä tai toimittamasta postilähetystä 
vangilta tai vangille, jos lähetys sisältää tie-
toa rikoksen suunnittelusta tai suorittamises-
ta, rangaistuksen täytäntöönpanon välttelemi-
sestä (unndragelse av gjennomføringen) tai 
turvallisuutta ja järjestystä häiritsevää tietoa. 

Vangin ja tämän lakimiehen, julkisen vi-
ranomaisen, diplomaattisen ja konsulaatin 
edustajan välistä kirjeenvaihtoa ei saa lukea. 
Kirjeitä voidaan avata sen tarkastamiseksi, 
etteivät kirjeet sisällä kiellettyjä esineitä. Kir-
je voidaan avata myös sen varmistamiseksi, 
että kirjeiden lähettäjä on sama kuin kuoreen 
on merkitty. Vangin on oltava läsnä, kun kir-
jeitä avataan. 

Sähköinen viestintä. Postilähetyksiä koske-
vassa pykälässä säädetään myös sähköisestä 
viestinnästä. Säännöksen mukaan vankein-
hoitoviranomainen voi antaa vangille luvan 
käyttää sähköistä viestintää tekstin, äänen tai 
kuvan välityksellä, jos turvallisuus- tai re-
surssisyistä ei muuta johdu. Sähköiseen vies-
tintään sovelletaan kirjeenvaihtoa koskevia 
säännöksiä. Sähköisestä viestinnästä sääde-
tään edelleen rangaistusten täytäntöönpanoa 
koskevassa asetuksessa (Forskrift til lov om 
straffegjennomføring 2002-02-22-183). Ase-
tuksen 3 luvun 27 §:n mukaan vangille voi-
daan poikkeuksellisesti antaa lupa käyttää ja 
pitää hallussaan (disponere) tietokonetta ja 
muita sähköisiä laitteita yhteydenpidossa 
vankilan ulkopuolella olevien henkilöiden 
kanssa, jos vankila pystyy valvomaan tällai-
sia lähetyksiä kirjeiden valvontaa koskevien 
säännösten mukaisesti ja valvonta voidaan 
suorittaa ilman ylimääräisiä kustannuksia. 
Vankilan henkilökunnan tulee pystyä valvo-
maan kaikkia laitteita. Lähetyksiä tulee pys-
tyä valvomaan siten, että ne luetaan, niitä 
kuunnellaan tai ne nähdään kokonaisuudes-
saan ennen niiden lähettämistä vankilasta tai 
ennen kuin vanki vastaanottaa ne. Myös van-
gin jo vastaanottamat lähetykset voidaan tar-
kastaa. 

Vangin ja tämän asiamiehen, diplomaatti-
sen edustajan ja muiden erikseen määritetty-
jen henkilöiden välistä sähköisen viestinnän 
sisältöä ei saa lukea eikä kuunnella. Lähetyk-
sen lähettäjä tai vastaanottaja tulee kuitenkin 
voida tarkastaa. Rangaistusten täytäntöönpa-
noa koskevan lain ohjeiden mukaan tietoko-
neita ja muita vastaavia laitteita tulee pää-
sääntöisesti käyttää vankilan koulutus- tai 
vapaan ajan toiminnoissa. 

Tapaamiset. Lain 3 luvun 31 §:ssä sääde-
tään tapaamisista. Erityisen korkean turvalli-
suustason osastoilla vankeinhoitoviranomai-
nen valvoo tapaamisia aina. Korkean turval-
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lisuustason vankiloissa tapaamisia lähtökoh-
taisesti valvotaan. 

Matalamman turvallisuustason vankiloissa 
sekä siirtymävaiheen asunnoissa tapaamiset 
ovat pääsääntöisesti valvomattomia. Tapaa-
misia voidaan valvoa, jos turvallisuussyyt 
vaativat. Valvonta ei lain ohjeiden mukaan 
edellytä konkreettista epäilyä vankia tai vie-
railijaa kohtaan vaan myös yleiset olosuhteet 
voivat oikeuttaa valvonnan. Esimerkiksi pis-
tokokeita voidaan suorittaa. Tapaamista voi-
daan valvoa valvomalla vankia tapaamisen 
aikana, kuuntelemalla keskustelua, käyttä-
mällä lasiseinällä varustettua tapaamistilaa 
tai kieltämällä fyysinen kontakti vangin ja 
vierailijan välillä. Puhetta voidaan kuunnella, 
jos se on turvallisuussyistä tarpeen. Vanki ja 
vierailija voidaan myös velvoittaa käyttä-
mään henkilökunnan ymmärtämää kieltä. 
Useampaa valvontakeinoa voidaan käyttää 
samaan aikaan, jos se on tarpeen. 

Vangin ja asiamiehen tai viranomaisen ta-
paamista ei saa valvoa kuuntelemalla keskus-
telua. Nämä henkilöt voidaan tarkastaa tekni-
sen välineen tai koiran avulla vain erityisen 
korkean turvallisuustason osastoilla. Tapaa-
misten valvonnan tulee olla järkevässä suh-
teessa muuhun vankiin kohdistuvaan valvon-
taan. 

Vankeinhoitoviranomainen voi kieltää ta-
paamisen, jos on syytä epäillä, että tapaamis-
ta käytetään rikoksen suunnittelemiseen tai 
tekemiseen, rangaistuksen täytäntöönpanon 
välttelemiseen tai jos tapaaminen vaarantaa 
turvallisuutta ja järjestystä. Jos tapaaminen 
on erityisen tärkeä vangille ja valvonnan voi-
daan katsoa olevan riittävä edellä mainittujen 
väärinkäytösten estämiseksi, tapaaminen tu-
lee järjestää valvottuna. Vangin ja tämä 
asiamiehen, viranomaisen, diplomaattisen tai 
konsulaatin edustajan välistä keskustelua ei 
saa kuunnella. 

Tapaamiset pidetään tapaamista varten va-
ratuissa tiloissa. Vankilan tulee järjestää puit-
teet niin, että lasten tapaamisia voidaan jär-
jestää hienotunteisesti. Tapaaminen voidaan 
keskeyttää, jos tapaamista koskevia sääntöjä 
rikotaan. 

Erityisen korkean turvallisuustason osastol-
la sijoitettua vankia tapaamaan tuleva asia-
mies, viranomainen, diplomaattinen tai kon-
sulaatin edustaja voidaan tarkastaa ennen ta-

paamista. Jos vierailija ei suostu tarkastuk-
seen, tapaaminen tulee kieltää.  Jos tarkas-
tuksessa vierailijalta löydetään kiellettyjä 
esineitä, tapaamista ei tule evätä, mutta se tu-
lee toteuttaa lasiseinällä varustetussa tapaa-
mistilassa tai tarkkailemalla tapaamista. Kes-
kusteluja ei kuitenkaan saa kuunnella. Asia-
miehen ja viranomaisen, diplomaattisen tai 
konsulaatin edustajan vierailuja muilla osas-
toilla ei saa valvoa. 

Puhelimenkäyttö. Lain 3 luvun 32 §:ssä 
säädetään puheluista. Vankeinhoitoviran-
omaisen tulee valvoa erityisen korkean tur-
vallisuustason osastoille saapuvia ja sieltä 
soitettavia puheluja. Korkean turvallisuusta-
son vankiloiden puheluja tulee pääsääntöises-
ti valvoa, mutta valvonnasta voidaan poiketa, 
jos turvallisuussyistä ei muuta johdu. Ran-
gaistusten täytäntöönpanoa koskevan lain so-
veltamisesta annettujen ohjeiden mukaan 
valvonta ei edellytä konkreettisia perusteita 
yksittäistapauksissa. 

Matalamman turvallisuustason vankiloiden 
sekä siirtymävaiheen asumisen puhelinkes-
kusteluja ei pääsääntöisesti valvota. Valvon-
taa voidaan suorittaa, jos se on tarpeellista 
turvallisuussyistä. Valvonta ei kuitenkaan 
edellytä yksittäiseen vankiin kohdistuvaa 
epäilyä, vaan myös vankilan olosuhteet voi-
vat myös oikeuttaa valvonnan, mukaan luki-
en pistokokeet. Vankilan olosuhteet oikeut-
tavat valvontaan esimerkiksi tilanteessa, jos-
sa vankilassa on löydetty huumeita. 

Puhelimen käytön valvonta voidaan toteut-
taa puhelua kuuntelemalla. Keskustelun osa-
puolille tulee etukäteen ilmoittaa kuuntelusta. 
Osapuolet voidaan velvoittaa käyttämään 
henkilökunnan ymmärtämää kieltä. Keskus-
telun toisen osapuolen henkilöllisyys voidaan 
tarkastaa. 

Vankeinhoitoviranomainen voi evätä van-
gin oikeuden soittaa puheluita, jos on syytä 
epäillä, että puhelua käytetään rikoksen 
suunnitteluun tai tekemiseen, rangaistuksen 
täytäntöönpanon välttelemiseen tai, jos puhe-
lu häiritsee turvallisuutta ja järjestystä. 

Jos puhelu on erityisen tärkeä vangille ja 
valvonnan voidaan katsoa olevan riittävä 
edellä mainittujen väärinkäytösten estämi-
seksi, puhelua tulee ensisijaisesti valvoa eikä 
tule evätä. Puheluita voidaan nauhoittaa, jos 
on ilmeistä, että vanki suunnittelee rangais-
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tuksen välttelemistä. Puhelun osapuolille tu-
lee ilmoittaa puhelun nauhoittamisesta. La-
kimiehen ja julkisen viranomaisen, diplo-
maattisen tai konsulaatin edustajan sekä van-
gin välisiä puhelujen toisen osapuolen henki-
löllisyys voidaan tarkistaa etukäteen. Näitä 
puheluita ei voi kuunnella tai nauhoittaa. 

Matkapuhelimien käyttö on kiellettyä sekä 
korkeamman että alemman turvallisuustason 
vankiloissa. Tämä johtuu siitä, ettei matka-
puhelimien käyttöä ole mahdollista valvoa. 
Siirtymävaiheen asunnoissa vangeilla on oi-
keus käyttää matkapuhelimia. 

Tupakointi. Norjan rangaistuksen täytän-
töönpanoa koskevassa laissa ei säädetä tupa-
koinnista vankilassa. Laissa tupakan haitoista 
12 § [(Lov om vern mot tobakksskader (to-
bakksskadeloven) 1973-03-09 nr 14] kielle-
tään tupakanpoltto yleisissä tiloissa. Kielto ei 
koske sellaisten laitosten huoneita, joissa 
asuu ihmisiä, kuten vankien sellejä. Tupa-
kanpoltto on siten sallittua vankien selleissä, 
muttei vankilan yleisissä tiloissa. Hallituksen 
ehdotus lain kokonaisuudistuksesta on hy-
väksytty toukokuussa 2013. Tupakanpolttoa 
yleisissä tiloissa ja laitoksissa koskevat sään-
nökset pysyvät uudistuksessa pääosin ny-
kyisenlaisina. Niitä koskeva lainmuutos tulee 
voimaan kesällä 2014. 

Muutoksenhakuoikeus. Rangaistusten täy-
täntöönpanoa koskevan lain 2 luvun 7 §:ssä 
säädetään prosessuaalisista säännöistä. Nor-
jassa vankien hallinnolliseen muutoksenha-
kuun sovelletaan yleisen hallintolain [(Lov 
om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
1967-02-10 (forvaltningslov)] säännöksiä 
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Van-
keinhoitoviranomaisten päätöksiin saattaa 
ehdonalaisen vapauden tai yhdyskuntaseu-
raamuksen ehtojen rikkomista koskeva asia 
tuomioistuimen käsiteltäväksi ei sovelleta 
hallintolakia. 

Norjan hallintolain nojalla voi hakea muu-
tosta yksittäistapauksessa tehdystä päätökses-
tä. Muutoksenhaku on hallinnon sisäistä, eikä 
erillisiä hallintotuomioistuimia ole. Viran-
omaisen päätöksestä valitetaan ylemmälle vi-
ranomaiselle 

Hallintolain 28 § mukaan asianosainen tai 
muu henkilö, jolla on oikeudellinen muutok-
senhakuintressi, voi valittaa hallintopäätök-
sestä (enkeltvedtak) siihen hallintoelimeen 

(muutoksenhakuelin), joka on päätöksen teh-
nyttä hallintoelintä ylemmällä tasolla. 
Ylemmän viranomaisen valitusasiassa anta-
masta päätöksestä ei pääsääntöisesti voi va-
littaa. Rangaistusten täytäntöönpanoa koske-
van lain mukaisten asioiden valitusaika on 
seitsemän päivää. Hallintolaissa yleinen vali-
tusaika on kolme viikkoa. Rikkomuksia kos-
kevissa asioissa valitusaika on 48 tuntia. 

Valitusaika alkaa siitä, kun tuomittu tai 
vanki on saanut päätöksen. Jos tuomittu tai 
vanki vaatii saada jälkikäteisen perustelun 
päätökselle, valitusaika keskeytyy. Uusi vali-
tusaika alkaa, kun tuomittu tai vanki on saa-
nut päätöksen perustelut. 

Jos valitus esitetään valitusajan umpeudut-
tua, se voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin 
käsitellä. Edellytyksenä on, että asianosainen 
tai tämän edustaja osoittaa, ettei myöhästy-
minen johtunut asianosaisesta tai jos valituk-
sen käsitteleminen on erityisistä syistä koh-
tuullista. Jos valitusajan umpeutumisesta on 
kulunut yksi vuosi, valitusta ei enää voida 
käsitellä. Pyyntö käsitellä valitus valitusajan 
umpeuduttua osoitetaan päätöksen tehneelle 
vankeinhoitoviranomaiselle. Viranomainen 
päättää, tulisiko valitus ottaa käsiteltäväksi. 
Tästä päätöksestä voi valittaa. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Edellä on kuvattu vankeuslainsäädännön 
käytännön soveltamisessa esiin tulleita muu-
tostarpeita. Tämän esityksen tavoitteena on 
täsmentää sääntelyä. Esityksen tavoitteena on 
myös toiminnan tehostaminen menettelyitä 
yksinkertaistamalla ja tarpeettomia työvai-
heita vähentämällä. 
 
3.1 Muutoksenhaun sääntelyn vaihtoeh-

dot 

Vangin muutoksenhakua koskevat sään-
nökset uudistettaisiin kokonaisuudessaan. 

Esityksen tavoitteena on turvata vangin ja 
tutkintavangin muutoksenhakuoikeus hallin-
nollisiin ratkaisuihin perustuslain 21 §:n 
edellyttämällä tavalla. Ehdotetut säännökset 
täsmentäisivät lain tasolla, mitkä vankeinhoi-
toviranomaisen ratkaisut koskevat perustus-
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lain 21 §:n tarkoittamalla tavalla vangin oi-
keuksia tai velvollisuuksia. 

Tavoitteena on myös, että vangin muutok-
senhakuoikeus vastaisi laajuudeltaan erityi-
sesti yleistä hallinto-oikeudessa omaksuttua 
erottelua tosiasialliseen hallintotoimintaan ja 
muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin. 

Vaihtoehtoisia tapoja vankien ja tutkinta-
vankien muutoksenhaun sääntelyyn on kol-
me. 

Ensimmäinen vaihtoehto olisi säätää laissa 
muutoksenhakukelpoisista päätöksistä sekä 
muutoksenhakukiellon alaisista päätöksistä. 
Kattava luettelo muutoksenhakukelpoisista 
päätöksistä selventäisi erottelua tosiasialli-
seen hallintotoimintaan ja muutoksenhaku-
kelpoisiin hallintopäätöksiin. Näin muutok-
senhakuoikeuden sisällöstä tulisi ennakoita-
vaa niin vankien, vankeinhoitoviranomaisten 
kuin tuomioistuintenkin kannalta. Tämä 
vaihtoehto vähentäisi myös järjestelmän tul-
kinnanvaraisuutta siten, ettei valittajan pää-
sääntöisesti tarvitsisi vedota suoraan perus-
tuslain säännöksiin muutoksenhakuoikeuten-
sa toteuttamiseksi. Kun erikseen säädettäisiin 
vielä luettelo muutoksenhakukiellon alaisista 
päätöksistä, suoraan perustuslain nojalla ta-
pahtuva muutoksenhaku - käytännössä vali-
tus hallinto-oikeuteen - rajoittuisi mahdolli-
siin yksittäisiin tulkinnanvaraisiin kysymyk-
siin. 

Säännökset muutoksenhakukiellosta nou-
dattaisivat perustuslakivaliokunnan edellä 
mainitussa lausunnossaan esittämää vaati-
musta, jonka mukaan muutoksenhakukielto 
ei saisi seurata ainoastaan välillisesti lainsää-
dännön epäselvyydestä. Säännöstä muutok-
senhakukiellon alaisista päätöksistä voidaan-
kin pitää välttämättömänä, etteivät muutok-
senhaun rajat jää epäselviksi. 

Toinen vaihtoehto olisi säätää muutoksen-
hakukelpoisista päätöksistä pelkästään viitta-
uksella hallintolainkäyttölain 5 §:n yleis-
säännökseen valituskelpoisista hallintopää-
töksistä sekä täsmällinen luettelo muutok-
senhakukiellossa olevista päätöksistä. Malli 
vastaisi perustuslakivaliokunnan lausunnos-
saan esittämää. Muutoksenhakukieltojen 
osalta malli vastaisi myös ensimmäistä vaih-
toehtoa. 

Vaihtoehdon hyvänä puolena olisi, että 
muutoksenhaussa voitaisiin noudattaa hallin-

to-oikeudessa syntyneitä periaatteita tosiasi-
allisen hallintotoiminnan ja muutoksenhaku-
kelpoisten päätösten erosta. 

Vankeuslain säännökset eroavat kuitenkin 
monin osin perinteisestä hallinto-oikeuden 
tehtäväkentästä, mikä saattaisi varsinkin al-
kuvaiheessa aiheuttaa ongelmia muutoksen-
hakukelpoisten päätösten rajaamisessa. Van-
kilan kaltaisessa suljetussa ympäristössä täl-
lainen epäselvyys olisi ongelmallista vankien 
ja tutkintavankien oikeusturvan kannalta.  

Tämä malli olisi myös ongelmallinen oi-
kaisuvaatimusmenettelyssä, jossa edellyte-
tään, että päätöksen tehnyt virkamies antaa 
vangille tai tutkintavangille oikaisuvaati-
musosoituksen. Ilman täsmällisiä muutok-
senhakusäännöksiä jäisi vankilahenkilökun-
nan ratkaistavaksi, milloin tällainen oi-
kaisuvaatimusosoitus annetaan. 

Kolmas vaihtoehto olisi säätää täsmällisesti 
muutoksenhakukelpoisista päätöksistä, mutta 
lakiin ei kirjattaisi muutoksenhakukielto-
säännöstä. Tämän mallin ongelmana olisi, et-
tä se saattaisi laajentaa käytännössä vangin 
muutoksenhakuoikeutta sellaisiinkin päätök-
siin, jotka eivät koske vangin oikeuksia ja 
velvollisuuksia perustuslain 21 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla. Muutoksenhakua tällaisista pää-
töksistä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena 
muun muassa resurssien järkevän kohdenta-
misen kannalta. Täsmällisen muutoksenha-
kukieltoa koskevan säännöksen puuttuminen 
lisäisi myös järjestelmän tulkinnanvaraisuut-
ta, mikä heikentäisi vankien ja tutkintavanki-
en oikeusturvaa. 

Oikaisuvaatimus tehdään nykyisin aluejoh-
tajille. Menettelyä on pidetty toimivana, mut-
ta siinä on nähty tiettyjä yhdenvertaisuuson-
gelmia, kun oikaisuvaatimuksia on käsitellyt 
useampi taho. Asian ongelmallisuutta lisää, 
että hallinto-oikeuksien tekemiin päätöksiin 
ei saa hakea muutosta valittamalla korkeim-
malta hallinto-oikeudelta. Esitystä valmistel-
taessa on vaihtoehtona arvioitu sellaista vaih-
toehtoa, jossa oikaisuvaatimukset tehtäisiin 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikölle. Tämä vaihtoehto takaisi parhaiten oi-
kaisuvaatimusten käsittelyn yhdenmukaisuu-
den. Se edellyttäisi kuitenkin oikaisuvaati-
musasioiden käsittelyn organisoimista uudel-
leen. On myös mahdollista, että oikaisuvaa-
timusten käsittely hidastuisi nykyisestä, kos-
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ka ne käsiteltäisiin kaikki keskushallintoyk-
sikössä. 

Vaihtoehtona muutoksenhakuun liittyvien 
yhdenvertaisuusongelmien ratkaisemiseksi 
olisi mahdollistaa muutoksenhaku korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. Näin korkein hallin-
to-oikeus voisi viime kädessä linjata keskei-
siä vankien oikeusturvaan liittyviä kysymyk-
siä, mikä yhdenmukaistaisi päätöksentekoa.  
 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Rangaistusajan laskeminen ja vapauttaminen 

Rangaistusaikojen laskentaan tehtäisiin tie-
tojärjestelmän avulla tapahtuvaan rangais-
tusaikojen laskentaan siirtymisen edellyttä-
miä ja sitä helpottavia muutoksia. 

Määräaikaista vankeusrangaistusta täytän-
töönpantaessa rangaistusaika laskettaisiin 
nykyisen kalenteriajan sijaan päiväluvun 
mukaan. Vuosin ja kuukausin tuomittu van-
keusrangaistus muutettaisiin päiviksi siten, 
että vuosi on 365 päivää ja kuukausi on 30 
päivää. 

Rangaistuksesta rikoslain 6 luvun 13 §:n 
nojalla tehtävä vähennys laskettaisiin kalen-
teriajan sijaan todellisten vähennyspäivien 
päiväluvun mukaan. Tuomioistuin ilmoittaisi 
edelleen vapaudenmenetyksen alkamis- ja 
päättymispäivän sekä määräisi vähennettävi-
en päivien määrän. Samalla kumottaisiin ri-
koslain 2 luvun 15 §:n säännös, jonka mu-
kaan vuosin ja kuukausin määrätyt ajat lue-
taan kalenteriajan mukaan. Rikoslain 2 c lu-
vun 3 §:n säännökseen vankeusrangaistuksen 
aikayksiköistä lisättäisiin säännös siitä, että 
vuodeksi tuomitun vankeusrangaistuksen pi-
tuus on 365 päivää ja kuukauden pituus on 
30 päivää.  

Myös muissa seuraamuksista kuin määrä-
aikaisissa vankeusrangaistuksista (sakko, 
nuorisorangaistus, sotilaskurinpito) rikoslain 
6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys las-
kettaisiin vapaudenmenetysajan todellisen 
päiväluvun mukaan. Rikoslain 6 luvun 14 §:n 
nojalla tehtävä ulkomailla tuomitun, koko-
naan tai osittain suoritetun vapausrangaistuk-
sen vapaudenmenetysaika laskettaisiin myös 
todellisen päiväluvun mukaan.   

Myös vangin karkupäivien ja muiden lu-
vattomien ulkopuolella oloajan laskeminen 
perustuisi todellisten ulkopuolella vietettyjen 
päivien määrään eikä kalenteriaikaan. 

Rangaistusajaksi lukemista koskevaa sään-
nöstä muutettaisiin siten, että jos vangin ul-
kopuoliselta luvalta määräaikana palaamatta 
jäämiseen on ollut pakottava syy, kyseinen 
aika luettaisiin rangaistusajaksi. 

Lakiin ehdotetaan säännöstä rangaistusai-
kaa koskevasta päätöksestä, joka sisältäisi 
rangaistusaikalaskelman ja tiedon vangin va-
pauttamisen ajankohdasta. Vankilan johtaja 
ei enää tekisi päätöstä vangin ehdonalaisesta 
vapauttamisesta, vaan rangaistusaikaa koske-
va päätös sisältäisi myös kyseisen päätöksen. 
Rangaistusaikaa koskevan päätöksen tekisi 
täytäntöönpanosta vastaava virkamies. Täy-
täntöönpanosta vastaavat virkamiehet on 
määritelty Rikosseuraamuslaitoksesta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 11 §:ssä.  Eh-
donalaisesta vapauttamisen lykkäämisestä 
tehtäisiin edelleen erillinen päätös. 

Täytäntöönpanosta vastaava virkamies voi-
si päättää ehdonalaisesta vapauttamisesta, 
kun tuomittu on suorittanut rangaistuksesta 
rikoslain 2 c luvun 5 §:n mukaisen määrä-
osan jo ennen vankilaan saapumista. Kysei-
sissä tapauksissa tuomitun ehdonalaiseen va-
pauteen päästämisen menettelytavasta voitai-
siin päättää tapauskohtaisesti.  

Rangaistusaikaa koskevassa päätöksessä 
olevan virheen korjaamisesta annettaisiin 
oma säännöksensä. Säännös antaisi hallinto-
lakia laajemman mahdollisuuden virheen 
korjaamisen ilman asianosaisen suostumusta. 
 
Vankilaan sijoittaminen ja siirrot 

Tuomitun suoraan vapaudesta avolaitok-
seen sijoittamiselle asetettua vankeusrangais-
tuksen enimmäispituutta ehdotetaan nostetta-
vaksi kahdeksi vuodeksi nykyisestä yhdestä 
vuodesta. Tuomittu voitaisiin tällöin määrätä 
myös ilmoittautumaan suljettuun vankilaan, 
josta hänet vasta siirrettäisiin avolaitokseen. 
Tämä mahdollistaisi, että vangille voitaisiin 
tehdä terveystarkastus suljetussa vankilassa, 
jossa on enemmän terveydenhuollon henki-
lökuntaa ja paremmat mahdollisuudet tarkas-
tuksen tekemiseen kuin avolaitoksissa. Sään-
nös mahdollistaisi lisäksi, että päihtyneenä 



 HE 45/2014 vp  
  

 

27

tai päihdyttävien aineiden vieroitusoireista 
kärsivän tuomitun hoito ja tarkkailu voitai-
siin suorittaa suljetussa vankilassa.  

Lisäksi ehdotetaan, että päihtyneenä avolai-
tokseen saapunut tuomittu voitaisiin siirtää 
suljettuun vankilaan. Vain muutamassa avo-
laitoksessa on sellaisia tiloja, joissa voidaan 
säilyttää ja valvoa päihtyneitä vankeja. Sään-
nös mahdollistaisi vangin siirtäminen lyhy-
eksi ajaksi suljettuun vankilaan avolaitos-
määräystä peruuttamatta.    

Vangin omasta pyynnöstä erillään asumi-
sen perusteita täsmennettäisiin. Lakiin lisät-
täisiin säännös, jonka mukaan erillään asumi-
sen perusteet olisi otettava uudelleen harkit-
tavaksi määräajoin. 

Vangin toiseen vankilaan siirtämistä kos-
kevia säännöksiä selvennettäisiin. Lisäksi la-
kiin lisättäisiin säännös vangin siirtämisestä 
lyhyeksi aikaa toiseen vankilaan esimerkiksi 
tapaamisen tai poistumisluvan järjestämisek-
si. 

Vangin päästämiselle vankilan ulkopuolel-
le toisen viranomaisen kuultavaksi asetettai-
siin lähtökohtaisesti kahden viikon enim-
mäisaika. 
 
Vankeuden täytäntöönpanoa koskevat sään-
nökset 

Omien vaatteiden haltuun antamista koske-
via säännöksiä selvennettäisiin. Koko vanki-
laa tai sen osastoa koskevia yleisempiä rajoi-
tuksia omien vaatteiden käytön kieltämisestä 
tai rajoittamisesta sekä yksittäisten vaatekap-
paleiden haltuun antamisen kieltämisestä 
säädettäisiin erikseen. Koko vankilaan tai sen 
osastoa koskevasta omien vaatteiden käytön 
rajoittamisesta päättäminen siirrettäisiin alue-
johtajalle. 

Tupakoinnin kieltämisestä vankilan muissa 
sisätiloissa kuin erityisesti tupakointiin vara-
tuissa sisätiloissa ehdotetaan annettavaksi 
uusi säännös. Tupakoinnin kieltäminen van-
kien asuintiloissa edellyttäisi kuitenkin sitä, 
että vangille tulisi järjestää mahdollisuus tu-
pakointiin muussa tilassa. Rikosseuraamus-
laitoksen keskushallintoyksikölle annettaisiin 
toimivalta päättää tupakoinnin kieltämisestä 
ja antaa tarkempia määräyksiä tupakoinnin 
järjestämisestä vankilan sisätiloissa. 

Osallistumisvelvollisuudesta vapauttami-
sen edellytykset määriteltäisiin nykyistä täs-
mällisemmin siten, että osallistumiskuukausi 
sidottaisiin kalenterikuukauteen ja se olisi 
pidettävä viimeistään vuoden kuluttua osal-
listumiskuukauden päättymisestä. 

Vangin omaisuuden haltuun antamisen 
epäämisen kriteereitä täsmennettäisiin ja laa-
jennettaisiin. Vangin omaisuusluetteloon ei 
enää tarvitsisi merkitä vähäarvoista omai-
suutta, ellei vanki sitä erikseen pyytäisi. To-
distajan ei myöskään tarvitsisi allekirjoittaa 
omaisuusluetteloa silloin, kun vanki sen itse 
allekirjoittaa.  

Vankilalle annettaisiin mahdollisuus evätä 
häiritsevästi käyttäytyvän taikka vankilan jär-
jestystä ja turvallisuutta vaarantavan vangin 
kirjastoon pääsy.  
 
Yhteydet vankilan ulkopuolelle 

Kirjeenvaihto ja puhelut. Lakiin ehdotetaan 
säännöstä siitä, että vangille saapuvan tai hä-
nen lähettämänsä kirjeen lukemista koskeva 
päätös voitaisiin tehdä myös määräajaksi. 

Lukemisen ilmoittamisesta lisättäisiin 
säännös, jonka mukaan riittävää olisi, että lu-
kemisesta ilmoitettaisiin vangille. Säännök-
sessä mahdollistettaisiin, että lukemisesta il-
moittamista voitaisiin tietyillä edellytyksillä 
lykätä. Lakiin otettaisiin säännös myös siitä, 
että vangin olisi merkittävä muulle kuin van-
kilan toimintaa valvovalle viranomaiselle lä-
hettämäänsä kirjeeseen oma nimensä, jollei 
hän anna kirjettä suoraan vankilan henkilö-
kunnalle. Vangin kirjeenvaihtoa asiamiehen 
kanssa koskevaa säännöstä selvennettäisiin. 

Puhelun kuuntelun edellytykset muutettai-
siin yhdenmukaiseksi kirjeen lukemisen edel-
lytysten kanssa. Puhelun kuuntelemista ja sen 
tallentamista koskeva päätös voitaisiin tehdä 
samanaikaisesti. 

Sähköinen viestintä. Matkapuhelimen, in-
ternetin ja sähköpostin käytöstä ja tällaisen 
viestinnän valvonnasta ehdotetaan täsmällisiä 
säännöksiä. Säännökset koskisivat myös 
muulla kuin matkapuhelimella soitettujen 
puheluiden valvontaa. Säännöksillä selven-
nettäisiin käytön edellytyksiä ja mahdollistet-
taisiin sähköisen viestinnän nykyistä laajem-
pi käyttö vankilassa. Toisaalta sähköisen 
viestinnän käytön laajentamisessa ehdotetaan 
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edettäväksi hallitusti, jotta pystytään välttä-
mään ja estämään käytöstä aiheutuvat turval-
lisuusongelmat. 

Avolaitoksessa vangille voitaisiin antaa lu-
pa käyttää matkapuhelinta. Säännös vastaisi 
nykyistä käytäntöä. Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikön määräyksellä voitai-
siin antaa määräyksiä siitä, millainen matka-
puhelin vangille voitaisiin antaa haltuun. 

Vangille voitaisiin antaa tärkeästä syystä 
lupa sähköpostin lähettämiseen ja vastaanot-
tamiseen. Luvan myöntäminen edellyttäisi, 
ettei sähköpostin käyttämisestä aiheutuisi 
vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuu-
delle. Edellytyksenä olisi myös se, että vies-
tin lähettäjästä ja vastaanottajasta pystytään 
riittävästi varmistumaan. Varmuusosastolle 
sijoitetulle vangille ei kuitenkaan voitaisi an-
taa lupaa sähköpostin käyttöön. 

Vangille voitaisiin antaa lupa internetin 
käyttöön, jollei internetin käytöstä aiheutuisi 
vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuu-
delle. Suljetussa vankilassa luvan myöntämi-
nen edellyttäisi myös sitä, että vangin pää-
seminen muille kuin luvanmukaisille sivuille 
voitaisiin estää. 

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 
(516/2004) antaa vankilalle yhteisötilaajana 
oikeuden käsitellä tunnistetietoja ja viestejä 
esimerkiksi tietoturvallisuustarkoituksessa ja 
vian selvittämiseksi. Vankilan toimivaltaa 
suorittaa sähköisen viestinnän valvontaan 
täsmennettäisiin ja laajennettaisiin asiaa kos-
kevalla erityissäännöksellä. Vankilalla olisi 
oikeus hakea viestin lähettämistä ja vastaan-
ottamista koskevat tiedot sekä vangin viestin-
tään käyttämästä laitteesta että vankilan hal-
linnoimasta viestinnän välittämiseen ja käsit-
telyyn tarkoitetusta laitteesta tai järjestelmäs-
tä. Sähköpostien lähettäminen tapahtuisi 
vankilan palvelimella. Viesti lähetettäisiin 
eteenpäin vasta sen jälkeen, kun vankila on 
arvioinut täyttyvätkö lukemisen tai pidättä-
misen edellytykset. Viestien lukemisen ja pi-
dättämisen edellytykset olisivat samat kuin 
kirjeenvaihdon vastaavissa valvontatoimissa. 

Sähköpostin lähettämistä ja internetin käyt-
töä voitaisiin valvoa myös henkilökunnan 
läsnä ollen ja teknisellä valvonnalla. 

Tapaamiset. Vangin tapaamista koskevat 
säännökset uudistettaisiin kokonaisuudes-

saan. Suljettujen vankiloiden ja avolaitosten 
tapaamistiloista säänneltäisiin eri tavoin. 

Tapaamisten valvontaa koskevia säännök-
siä selvennettäisiin. Valvotussa tapaamisessa 
mahdollistettaisiin tapaamiseen kuuntelu ja 
tallentaminen teknisellä laitteella samoilla 
perusteilla kuin puhelun kuuntelu ja tallen-
taminen. Varmuusosastolle sijoitetun vangin 
valvomattoman tapaamisen keskustelu voi-
taisiin aina kuunnella ja tallentaa teknisellä 
laitteella. 

Valvottua tapaamisia koskevaa sääntelyä 
selvennettäisiin siten, että lakiin lisättäisiin 
maininta siitä, että suljetuissa vankiloissa 
vangin ja tapaajan välissä olisi rakenteellisia 
esteitä. Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä. 
Rakenteelliset esteet olivat tarpeen vankilan 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
sekä kiellettyjen aineiden ja esineiden vanki-
laan kulkeutumisen estämiseksi. 

Erityisvalvotuista tapaamisista luovuttai-
siin. Lakiin otettaisiin kuitenkin säännös sii-
tä, että valvottu tapaaminen voitaisiin järjes-
tää erillään muista vangeista, jos se olisi syy-
tä epäillä, että tapaamisesta voisi aiheutua 
vaaraa vankilan tai henkilön turvallisuudelle. 

Vangin ja alle 15-vuotiaan lapsen tapaami-
seen ehdotetaan säännöstä, jolla lasten ta-
paamisolosuhteita parannettaisiin. Suljetuissa 
vankiloissa tulisi olla soveltuvat tilat lapsen 
tapaamiseen. Tapaamisessa vangin ja lapsen 
välinen koskettaminen olisi sallittua. 

Lakiin ehdotetaan myös uutta säännöstä 
alaikäisen tapaajan huoltajan suostumuksesta 
ja saattajasta. 

Lakiin ehdotetaan uutta säännöstä asiamie-
hen tapaamisesta, jolla täsmennettäisiin 
asiamiehen tapaamisen valvontaa.  

Tapaamisen keskeyttämistä ja peruuttami-
sesta esitetään erillisiä säännöksiä. Mahdolli-
suutta tapaamiskiellon määräämisen muille 
kuin asiamiehelle ja lähiomaisille laajennet-
taisiin.  

Vankien yhteydenpidon mahdollisuuksia 
kauempana asuviin lähiomaisiin ja muihin 
läheisiin parannettaisiin siten, että vangille 
voitaisiin antaa mahdollisuus yhteydenpitoon 
videoyhteyden välityksellä. Videoyhteyden 
välityksellä järjestettävät tapaamiset eivät 
korvaisi tai vähentäisi tarvetta valvomattomi-
en tapaamisten myöntämiseen. 
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Poistumisluvat. Poistumisluvalla olevien 
vankien valvominen sähköisin valvontame-
netelmin mahdollistettaisiin. 
 
Kurinpito, valvonta ja tarkastaminen 

Edellä kohdassa 2.1. esitetyillä perusteilla 
yksinäisyysrangaistuksen enimmäispituus ly-
hennettäisiin 14 vuorokaudesta 10 vuorokau-
teen. 

Kurinpitokäsittelyssä vankia ja muita hen-
kilöitä voitaisiin kuulla videoyhteyttä käyttä-
en. 

Henkilöntarkastusta koskevaa säännöstä 
muutettaisiin siten, että henkilöntarkastukse-
na voitaisiin tarkastaa myös vangin suu. 

Rikosseuraamuslaitoksen huumausaineiden 
etsintään koulutettujen koirien luovuttaminen 
toisten viranomaisten käyttöön säänneltäisiin 
vankeuslaissa. Vastaavat säännökset otettai-
siin muiden viranomaisten koirien luovutta-
misesta Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön. 
Koiran luovuttaminen käsittäisi myös ohjaa-
jan kuitenkin siten, että ohjaajalla ei olisi it-
senäistä toimivaltaa tarkastamiseen, vaan 
koira ohjaajineen toimisi toimivaltaisen vi-
ranomaisen johdon ja valvonnan alaisena. 

Vangin kirjeen, puhelun tai muun sähköi-
sen viestin sisällöstä poliisille tai muulle esi-
tutkintaviranomaiselle ilmoittamista rajoitet-
taisiin jonkin verran. Tiedon antaminen edel-
lyttäisi, että tiedon vastaanottavalla viran-
omaisella on oikeus tiedon saamiseen.       

Eristämistarkkailua koskevaa säännöstä 
täsmennettäisiin siten, että eristämistarkkai-
lussa olevaa vankia voitaisiin valvoa myös 
valvontaan soveltuvaa vaatetusta käyttäen. 
Samalla eristämistarkkailun enimmäisaikaa 
ehdotetaan lyhennettäväksi viidellä vuoro-
kaudella.  Vaikka lain 7 luvun 2 §:ää ehdote-
taan yleissäännöstä vankien pääsystä wc-
tiloihin, asian tärkeyden vuoksi myös eristä-
mistarkkailua koskevaan pykälään ehdote-
taan erityissäännöstä siitä, että tarkkailuvaa-
tetusta käyttävä vanki tulisi viivytyksettä 
päästää WC-tiloihin. Tarkemmat säännökset 
eristämistarkkailun täytäntöönpanosta annet-
taisiin valtioneuvoston asetuksella.  

Henkirikoksesta sekä törkeästä väkivalta- 
tai seksuaalirikoksesta tuomittujen vapautta-
misesta olisi ilmoitettava poliisille. Ilmoitta-
misvelvollisuuden sitominen rikoksen uusi-

miseen aiheuttaisi tulkinnanvaraisuutta, joten 
ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan sidottavaksi 
suoraan rikosnimikkeisiin. 
 
Muutoksenhaku 

Edellä jaksossa 3.1 esitetyistä vaihtoeh-
doista ensimmäinen toteuttaa parhaiten pe-
rustuslain vaatimukset. Kattava luettelo muu-
toksenhakukelpoisista päätöksistä ja muutok-
senhakukielloista poistaisi nykyisten sään-
nösten tulkinnanvaraisuuden ja parantaisi 
näin muutoksenhaun ennakoitavuutta. Rajan-
veto tosiasiallisen hallintotoiminnan ja muu-
toksenhakukelpoisten päätösten välillä ilme-
nisi suoraan laista. 

Vankeuslain ja tutkintavankeuslain hallin-
nollista muutoksenhakua koskevia säännök-
siä muutettaisiin siten, että muutoksenhaku-
kelpoisten päätösten luettelossa säädettäisiin 
kattavasti kaikista muutoksenhakukelpoisista 
päätöksistä. Muutoksenhakuoikeuden alaan 
kuuluvat esimerkiksi päätökset, joilla puutu-
taan vangin perusoikeuksiin tai joilla hänelle 
lähtökohtaisesti vankilassa kuuluvia oikeuk-
sia rajoitetaan. 

Vankeuslain nykyistä muutoksenhakukel-
poisten päätösten luetteloa täsmennettäisiin. 
Säännös niistä päätöksistä, joista vanki saisi 
tehdä oikaisuvaatimuksen, olisi 20 luvun 1 
§:ssä. Erillisestä muutoksenhausta käräjäoi-
keuteen ehdonalaisen vapauttamisen lyk-
käämistä koskevissa asioissa luovuttaisiin. 
Myös ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämi-
sestä haettaisiin muutosta oikaisuvaatimuk-
sella ja valittamalla hallinto-oikeuteen. Tämä 
olisi perusteltua, koska kyse on hallintopää-
töksestä, jonka tekee vankilan johtaja tai Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksik-
kö vankeuslain 21 luvun nojalla. Näin ollen 
hallinnollinen muutoksenhaku on perustel-
lumpaa kuin valittaminen käräjäoikeuteen. 

Ehdotetun 20 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentis-
sa säädettäisiin muiden henkilöiden muutok-
senhakuoikeudesta. Päätökset tapaamiskiel-
losta ja kirjeen pidättämisestä koskevat myös 
vankilan ulkopuolisia henkilöitä. Selvyyden 
vuoksi tapaajan ja kirjeen lähettäjän tai vas-
taanottajan muutoksenhakuoikeudesta sää-
dettäisiin erikseen. 

Laeissa säädettäisiin myös muutoksenha-
kukiellon alaisista päätöksistä. Vankeuslain-
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säädäntöön sisältyy tiettyjä vangin oikeuksia 
ja velvollisuuksia koskevia päätöksiä tai vi-
ranomaisten toimia, joihin on perusteltua 
asettaa muutoksenhakukielto. 

Muutoksenhakukielto säädettäisiin koske-
maan päätöksiä tai viranomaistoimia, joiden 
osalta kysymys ei ole oikeudeksi katsottavas-
ta asiasta, vaan viranomaisen laajaan tarkoi-
tuksenmukaisuusharkintaan perustuvasta 
etuudesta.  

Tutkintavankeuslaissa säädettäisiin vanke-
uslakia vastaavat luettelot muutoksenhaku-
kelpoisista päätöksistä ja muutoksenhaku-
kiellosta. Säännökset vastaisivat asiallisesti 
vankeuslain vastaavia säännöksiä. Tutkinta-
vankien muutoksenhakuoikeus olisi kuiten-
kin vankeusvankeja laajempi omien vaattei-
den käytön sekä oman rahan käytön rajoitta-
misen kohdalla.   

Ehdotetut säännökset rajaisivat muutok-
senhaun ulkopuolelle niin sanotun tosiasialli-
sen hallintotoiminnan. Tosiasiallinen hallin-
totoimintakin voi sisältää julkisen vallan 
käyttöä, jolla puututaan yksilön perusoikeuk-
siin. Esimerkiksi virkamiehen käyttämät 
voimakeinot ovat tällaista tosiasiallista julki-
sen vallan käyttöä, joka ei välttämättä sisällä 
erillistä hallintopäätöstä. 

Vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa 
säädetään useista vastaavanlaisista vankein-
hoitoviranomaisten toimivaltuuksista. Lain 
16 luvun säännökset tilojen ja vangin tarkas-
tamisesta, 17 luvun säännökset muun henki-
lön tarkastamisesta ja 18 luvun säännökset 
turvaamistoimenpiteistä ja voimakeinojen 
käytöstä sekä tutkintavankeuslain vastaavat 
säännökset sisältävät lukuisia tosiasiallisen 
julkisen vallan käyttöön oikeuttavia säännök-
siä.  

Tosiasialliseen hallintotoimintaan kuuluvat 
myös viranomaistoimet, joihin ei sisälly jul-
kisen vallan käyttöä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi opetuksen ja terveydenhuoltohuoltopal-
velujen antaminen. Vankeuslakiin sisältyy 
runsaasti myös säännöksiä, joilla on säännel-
ty tällaista toimintaa. Esimerkiksi 8 luvun 8 
§:n lupa osallistua koulutukseen on sellainen 
toimenpide, jolla järjestetään vankilan päivit-
täistä toimintaa eikä puututa vangin oikeuk-
siin tai velvollisuuksiin. Siten tällainen toi-
minta rajautuisi hallinnollisen muutoksen-
haun ulkopuolelle. 

Myös muutoksenhakua koskevia menette-
lysäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. 
Pääasiassa tämä liittyisi hallintolain oi-
kaisuvaatimusta koskevan 7 a luvun säänte-
lyn huomioimista vankeuslaissa ja tutkinta-
vankeuslaissa. 

Esitystä valmisteltaessa on harkittu oi-
kaisuvaatimusasioiden keskittämistä Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön. 
Tämä vaihtoehto edellyttäisi kuitenkin lisä-
resursseja ja saattaisi hidastaa oikaisuvaati-
musten käsittelyä. Näistä syistä oikaisuvaa-
timukset ratkaisi jatkossakin aluejohtaja. 
Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaa täytän-
täntöönpanoyksikkö, joten rangaistusajan 
laskemiseen liittyvät oikaisuvaatimukset rat-
kaisi kuitenkin täytäntöönpanojohtaja.  Pää-
töksenteon yhdenmukaisuuden lisäämiseksi 
ehdotetaan kuitenkin, että muutoksenhakujär-
jestelmää laajennettaisiin mahdollisuudella 
valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tä-
mä edellyttäisi korkeimman hallinto-
oikeuden antamaa valituslupaa. Korkein hal-
linto-oikeus voisi ratkaisukäytännöllään an-
taa ratkaisuja keskeisistä oikeusturvakysy-
myksistä ja näin yhtenäistää vankiloiden pää-
töksentekoa.  
 
Päätösvalta 

Päätösvaltaa koskevia säännöksiä muutet-
taisiin yleisesti siten, että päätösvaltaa käyt-
tävien virkamiesten määrää lisättäisiin ja 
päätösvallan alaspäin siirtäminen mahdollis-
tettaisiin. 
 
Tutkintavankeja koskevat säännökset 

Tutkintavankien käräjäpaikalta vapautta-
mista ja matkakustannusten maksamista kos-
kevia säännöksiä täsmennettäisiin. Tutkinta-
vangin suostumuksella hänet voitaisiin kul-
jettaa vankilaan hakemaan vankilassa olevat 
tavaransa. 

Tutkintavankeuslakiin tehtäisiin muutok-
sia, jotka mahdollistaisivat tutkintavankien 
sijoittamisen päihteettömälle sopimusosastol-
le. 

Tutkintavankien oikeudesta tavata asia-
miestä on annettu erillinen säännös. Sään-
nöksessä on huomioitu avustajan käyttöä 
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koskevassa direktiivissä (2013/48/EU) asete-
tut vaatimukset.  

Tutkintavankien mahdollisuuksia päästä 
vankilan ulkopuolelle hoitamaan välttämät-
tömiä ja kiireellisiä asioitaan parannettaisiin. 

Lisäksi tutkintavankeuslakiin tehtäisiin 
vankeuslakia vastaavat muutokset muun mu-
assa yhteydenpitoa ja tapaamista koskeviin 
säännöksiin. Tutkintavangille, jonka yhtey-
denpidolle on asetettu pakkokeinolain mu-
kaisia rajoituksia, ei kuitenkaan voitaisi antaa 
lupaa sähköpostin tai internetin käyttöön.  
 
Henkilötietojen käsittelyä koskevat säännök-
set 

Vankeuslain ja tutkintavankeuslain pykäli-
en viittaussäännökset henkilötietojen käsitte-
lystä rangaistusten täytäntöönpanossa annet-
tuun lakiin poistettaisiin ja lakeihin otettai-
siin yleinen viittaussäännös siitä, että henki-
lötietojen täytäntöönpanoon liittyvästä henki-
lötietojen käsittelystä säädetään erikseen. 
Eduskunnalle ollaan antamassa syksyllä 2014 
hallituksen esitystä uudeksi laiksi henkilötie-
tojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa. 
Tässä yhteydessä lakiin voidaan tehdä tar-
peelliset muutokset esimerkiksi sähköistä 
viestintää koskevien tietojen ja niitä koskevi-
en tallenteiden kirjaamisesta ja säilyttämises-
tä.  
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset ja vaiku-
tukset viranomaisten toimintaan 

 
Osa esitetyistä muutoksista tehostaisi Ri-

kosseuraamuslaitoksen toimintaa ja toisi sille 
kustannussäästöjä ja osa muutoksista toisi li-
säkustannuksia. 

Manuaalisesta rangaistusaikojen laskennas-
ta tietojärjestelmän avulla tapahtuvaan ran-
gaistusaikojen laskentaan siirtyminen toisi 
säästöjä arvioilta viisi henkilötyövuotta. Päi-
väluvun mukaiseen laskentaan siirtyminen si-
ten, että kuukausi olisi 30 päivää, voisi ly-
hentää 1—2 päivällä joidenkin vankeusran-
gaistusten suoritusaikaa. Toisaalta joissakin 

tapauksissa suoritusaika voisi pidentyä, jos 
suoritusaika ajoittuisi helmikuulle.  

Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa tehos-
tettaisiin ja kustannuksia vähennettäisiin 
useilla muillakin muutoksilla. Tällaisia muu-
toksia esitetään muun muassa vangin omai-
suuden luettelointiin, kirjeiden lukemispää-
töksiin ja videoyhteyden käyttämiseen kurin-
pitomenettelyssä. Esityksessä ehdotetaan 
myös luovuttavaksi ehdonlaista vapauttamis-
ta koskevan päätöksen tekemisestä tilantees-
sa, jossa vanki vapautetaan säännönmukaisen 
ajankohtana. 

Sähköinen viestintä ja sen valvonta aiheut-
taisivat lisäkustannuksia muun muassa laite-
hankintoina. Toisaalta säännökset antavat 
harkintavaltaa sähköisen viestinnän mahdol-
lisuuksien järjestämisessä ja asian vaatimia 
investointeja voidaan tehdä vähitellen käytet-
tävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Lapsen tapaamiseen soveltuvien tilojen jär-
jestäminen kaikkiin suljettuihin vankiloihin 
aiheuttaa jonkin verran kustannuksia. 

Tupakoinnin kieltäminen muissa kuin nii-
hin varatuissa sisätiloissa aiheuttaisi kustan-
nuksia siitä, jos suljettujen vankiloiden osas-
toille hankittaisiin tupakkaeriöitä. Tupakka-
eriön hinta on 1 700—5 200 euroa lisättynä 
arvonlisäverolla. Lisäksi tupakkaeriöiden 
vuosittaisesta huollosta aiheutuu kustannuk-
sia. Lisätyötä aiheuttaisi myös vankien pääs-
täminen selleistä tupakointipaikkaan. 

Osa ehdotetuista muutoksista edellyttää tie-
tojärjestelmään tehtäviä ohjelmointimuutok-
sia. Tällaisia muutoksia edellyttävät lähinnä 
tapaamisia, sähköistä viestintää ja muutok-
senhakua koskevat muutokset. Vaadittavat 
muutokset ovat kuitenkin varsin vähäisiä ja 
ne pystytään toteuttamaan nykyisillä tietojär-
jestelmän ylläpitoon varatuilla rahoilla. 

Hallinto-oikeudellisen muutoksenhaun laa-
jentamisen vaikutuksia on arvioitu vankeus-
lakipaketin yhteydessä. Merkittäviä kustan-
nusvaikutuksia Rikosseuraamuslaitokselle ei 
tuolloin arvioitu syntyvän, koska entiset kan-
teluasiat lähinnä kanavoituisivat valituksina 
hallinto-oikeuksiin. Nyt esitetyt muutokset 
lisäävät oikaisuvaatimusten valitusmääriä 
jonkin verran. Täsmällisen arvion esittämi-
nen on kuitenkin vaikeaa, koska muutoksen-
haun yleisyyttä yksittäisissä asiaryhmissä on 
vaikea arvioida. Muutos ei olisi niin suuri, et-
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tä se edellyttäisi muutoksia viranomaisten re-
sursseihin. 

Ehdotetut muutokset eivät edellyttäisi lisä-
resursseja Rikosseuraamuslaitokselle vaan 
muutokset olisivat toteutettavissa käytettä-
vissä olevien voimavarojen puitteissa. 
 
4.2 Vaikutukset kansalaisten asemaan  

Esityksellä toteutettaisiin perustuslakiva-
liokunnan ja lakivaliokunnan edellyttämät 
muutokset vangin muutoksenhakuoikeuteen. 
Muutokset edistäisivät vangeille ja tutkinta-
vangeille perustuslain 21 §:ssä turvattujen 
oikeusturvavaatimusten toteutumista. 

Vangin muutoksenhakuoikeuteen ei jäisi 
sellaisia asiakokonaisuuksia, joiden kuulu-
minen muutoksenhaun piiriin olisi epäselvää. 
Näin lainsäädännöstä tulisi paremmin enna-
koitavaa ja vanki ja tutkintavanki voisivat 
hakea muutosta täsmällisten säännösten no-
jalla. 

Myös vangin tapaajan ja vangin kanssa kir-
jeenvaihtoa käyvän henkilön muutoksenha-
kuoikeus selkeytyisi. 

Nykyistä täsmällisemmät säännökset tehos-
taisivat vankien, tutkintavankien ja henkilö-
kunnan oikeusturvaa. 
 
5  Asian valmiste lu 

Lakiehdotukset on valmistelu ja käsitelty 
rikosseuraamusalan laajaa asiantuntemusta 
edustavassa vankeuslakitiimissä, jonka oike-
usministeriö on asettanut 5 päivänä huhtikuu-
ta 2011. Vankeuslakitiimissä on kuultu muun 
muassa rikosseuraamusalan asiantuntijataho-
ja ja kansalaisjärjestöjä.  

Muutoksenhakua koskevat säännösehdo-
tukset perustuvat monilta osin oikeusministe-
riön asettaman muutoksenhakutyöryhmän 
(2/630/2005) mietintöön. Työryhmä käsitteli 
yksityiskohtaisesti vankeuslaissa ja tutkinta-
vankeuslaissa olevat tutkintavankien ja van-
kien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat 
sekä heidän asemaansa vaikuttavat säännök-
set.  

Väkivalta- ja seksuaalirikollisten vapaut-
tamisesta poliisille ilmoittamista koskeva 
säännösehdotus perustuu oikeusministeriön 
asettaman vakavan väkivallan uusimista sel-
vittäneen työryhmän (3/61/2010) mietintöön. 

Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta halli-
tuksen esitykseksi lausunnon yhteensä 42 
lausunnonantajataholta. Lausunto pyydettiin 
eduskunnan oikeusasiamieheltä, korkeim-
malta oikeudelta, korkeimmalta hallinto-
oikeudelta, sisäasiainministeriöltä, sosiaali- 
ja terveysministeriöltä, valtiovarainministeri-
öltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, oike-
usministeriön lainvalmisteluosastolta ja oi-
keushallinto-osastolta, Helsingin hallinto-
oikeudelta, Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta, Kuopion hallinto-oikeudelta, 
Keski-Suomen käräjäoikeudelta, Kanta-
Hämeen käräjäoikeudelta, tietosuojavaltuute-
tulta, Oikeusrekisterikeskukselta, poliisihalli-
tukselta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok-
selta, Viestintävirastosta, Tullista, rajavartio-
laitoksesta, Suomen Asianajajaliitolta, Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
költä, täytäntöönpanoyksiköltä sekä tervey-
denhuoltoyksiköltä, Etelä-Suomen, Länsi-
Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikos-
seuraamusalueilta sekä niiden arviointikes-
kuksilta, Keravan vankilalta, Turun vankilal-
ta, Oulun vankilalta, Vanajan vankilalta, 
Naarajärven vankilalta, Vankilavirkailijoiden 
liitolta VVL ry:ltä, Vankila- ja kriminaali-
työn henkilöstö VakHe ry:ltä, Kris Suomi 
ry:ltä, Vapautuvien tuki ry:ltä sekä Vankien 
omaiset VAO ry:ltä.  

Lausunnon on antanut 32 tahoa. Lausun-
noista on laadittu yhteenveto (OM 9/2014). 

Yleisarviot ehdotuksista olivat enimmäk-
seen myönteisiä ja ehdotettuja muutoksia pi-
dettiin lähtökohtaisesti tarpeellisina. Osassa 
lausunnoissa haluttiin tehdä ehdotusta suu-
rempia muutoksia vankien oikeuksia koske-
viin säännöksiin, kun taas osassa lausuntoja 
ehdotuksen katsottiin laajantavan liikaa van-
gin oikeuksia.  

Lausuntojen perusteella tiukennettiin asia-
miehen tapaamisen valvonnan edellytyksiä; 
rajoitettiin vankilan oikeutta luovuttaa tietoja 
poliisille vankeuslain 19 luvun 2 §:n perus-
teella; poistettiin mahdollisuus antaa järjes-
tyssäännössä määräyksiä osastokohtaista ra-
joituksista omien vaatteiden käyttöön ja kir-
jastoon pääsyyn; laajennettiin jokin verran 
vankeusvankien mahdollisuuksia sähköpos-
tin- ja internetin käyttöön.   

Lisäksi elinkautisvankien ja koko rangais-
tusta suorittavien vankien poistumisluvista ja 



 HE 45/2014 vp  
  

 

33

ulkopuoliseen toimintaan osallistumista kos-
kevista luvista päättämistä ei siirretty rikos-
seuraamusalueiden arviointikeskuksille, vaan 
päätösvalta jätetään ennalleen eli keskushal-
lintoyksikköön.  

Lausuntopalautteen perusteella myös muu-
toksenhakua koskevia säännösehdotuksia 
muutettiin siten, että oikaisuvaatimukset teh-
täisiin edelleen aluejohtajille. Tämän lisäksi 
alkuperäistä ehdotusta muutettiin siten, että 
valituskielto korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
poistettiin. Muutoksen jälkeen hallinto-
oikeuksien ratkaisuista voisi jatkossa valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lisäksi 
muutoksenhakua koskeviin säännöksiin teh-
tiin joitakin pienempiä täsmennyksiä. Näiltä 
osin ehdotukset lähetettiin uudelleen Helsin-
gin, Turun ja Kuopion hallinto-oikeudelle 
sekä korkeimmalle hallinto-oikeudelle mah-
dollista uutta lausuntoa varten. Korkein hal-
linto-oikeus, Helsingin ja Kuopion hallinto-
oikeus ilmoittivat, ettei niillä ollut sisällöllis-
tä huomautettavaa asiaan.  

Tutkintateknisistä ja turvallisuussyistä ei 
ehdotusta kirjeiden tarkastus- ja lukemiskiel-
lon laajentamisesta vangin kirjeenvaihtoon 
lainkäyttö-, poliisi- ja syyttäjäviranomaisten 

kanssa eikä ehdotusta vangin läsnäolosta hä-
nen selliään tarkastettaessa ole otettu huomi-
oon. Ehdotusta siitä, että myös tutkintavangit 
voitaisiin sijoittaa varmuusosastolle, ei ole 
otettu huomioon, koska varmuusosaston olo-
suhteet vankien oikeuksien rajoittaminen ei-
vät ole sopusoinnussa tutkintavangin syyttö-
myysolettaman kanssa. Lisäksi varmuusosas-
tojen yhteydenpidon valvontaa koskevien 
säännösten ja pakkokeinolain yhteydenpito-
rajoitusten yhteensovittaminen olisi käytän-
nössä ongelmallista. Myöskään määräaikaa, 
jonka kuluessa varmuusosastolle sijoittami-
nen tulee ottaa uudelleen harkittavaksi, ei 
esitetä pidennettäväksi.  
 
6  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitys on tarpeen sovittaa yhteen hallituk-
sen esityksen kanssa, joka koskee rangaistuk-
sen aloittamiseen liittyvien tehtävien siirtä-
mistä ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslai-
tokselle. Myös henkilötietojen käsittelystä 
rangaistusten täytäntöönpanossa annettua la-
kia koskeva hallituksen esitys on saamaan 
aikaan eduskunnan käsiteltävänä, joten esitys 
on tarpeen sovittaa myös näiden esitysten 
kanssa.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

 
1.1 Vankeuslaki 

1 luku Yleiset säännökset vankeuden 
täytäntöönpanosta 

4 §. Vankeuden täytäntöönpanon organi-
saatio. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi, että tuomioiden täytäntöönpanosta 
vastaisi täytäntöönpanoyksikkö. Tuomioiden 
täytäntöönpanoon liittyvät asiat on keskitetty 
valtakunnalliseen täytäntöönpanoyksikköön.  

5 a §. Lähiomainen ja muu läheinen. Pykä-
lässä ehdotetaan määriteltäväksi lähiomaisen 
ja muun läheisen käsitteet. Näillä määritel-
millä on merkitystä erilaisia päätöksiä tehtä-
essä. Käsitteillä on merkitystä vankeuslain 
säännösten soveltamisessa erityisesti silloin, 
kun vangille annetaan poistumislupa vaka-
vasti sairaana olevan lähiomaisen tapaamista 
varten vankeuslain 14 luvun 5 §:n nojalla. 
Määritelmällä on merkitystä myös päätettä-
essä, voidaanko vangille myöntää valvoma-
ton tapaaminen. Myös päätettäessä rangais-
tusten täytäntöön lykkäämisessä muista kuin 
terveydellisistä syistä, siirrosta ilmoittami-
sessa, varmuusosastolle sijoitetun valvotuista 
tapaamisista sekä tapaamiskieltoa asetettaes-
sa käsitteellä on merkitystä. 

Määritelmää ei ole nykyisin laissa. Vanke-
uslain 2 luvun 4 §:n yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa todetaan, että lähiomaisella tar-
koitettaisiin aviopuolisoa, lapsia, vanhempia 
ja sisaruksia. Lähiomaisen määritelmä on 
nykyisin yhdenmukainen potilaan asemasta 
ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) 
sekä sosiaalihuollon asiakkaista ja oikeuksis-
ta annetussa laissa (812/2000) säännellyn lä-
hiomaisen määritelmän kanssa. Muulla lähei-
sellä tarkoitetaan edellä mainitun hallituksen 
esityksen perusteluiden mukaan avopuolisoa 
tai muuta henkilöä, jonka kanssa on pysyväs-
ti asunut ennen vankilaan tuloaan. 

Voimassa olevan sääntelyn mukaan lä-
hiomaiseksi ei katsota esimerkiksi vangin 
isovanhempia ja lapsenlapsia. Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikössä 

säännöksiä on kuitenkin tulkittu siten, että 
myös isovanhemmat katsotaan vangin lä-
hiomaisiksi. 

Ehdotuksen mukaan lähiomaisia olisivat 
aviopuolison ja sisarusten lisäksi kaikki van-
gin suoraan ylenevässä ja alenevassa polves-
sa olevat sukulaiset. Määritelmässä lähiomai-
siksi katsottaisiin siten myös vangin isovan-
hemmat ja lapsenlapset. Sisaruksiin rinnas-
tettaisiin sisar- ja velipuolet. 

Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 
(950/2001) 8 §:n mukaan laissa tai asetukses-
sa olevaa säännöstä, joka koskee avioliittoa, 
sovelletaan myös rekisteröityyn parisuhtee-
seen, jollei toisin säädetä. Tämän vuoksi asi-
asta ei erikseen olisi tarvetta mainita tässä 
yhteydessä. 

Muulla läheisellä tarkoitettaisiin avopuo-
lisoa tai muuta henkilöä, jonka kanssa tuo-
mittu on asunut ennen vankilaan tuloaan. 
Avopuolisot voivat olla samaa tai eri suku-
puolta. Yhdessä asuminen osoitettaisiin väes-
törekisterimerkinnällä tai muulla luotettaval-
la tavalla. Tällainen voisi olla esimerkiksi 
poliisilta tai sosiaaliviranomaisilta asiasta 
saatu selvitys. 

8 §. Toimivallan määräytyminen Rikosseu-
raamuslaitoksessa.  Tuomioiden täytäntöön-
panosta vastaavat virkamiehet ovat vuoden 
2013 alusta lähtien toimineet erillisessä val-
takunnallisessa täytäntöönpanoyksikössä. 
Toimivallan määräytymistä koskevaa sään-
nöstä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan 
nykyistä Rikosseuraamuslaitoksen organisaa-
tiorakennetta. Pykälän 3 momenttiin ehdote-
taan otettavaksi säännös siitä, että tuomioi-
den täytäntöönpanosta päättää täytäntöön-
panoyksikön virkamies. Nämä virkamiehet 
on määritelty Rikosseuraamuslaitoksesta an-
netun valtioneuvoston asetuksen 11 §:ssä.  
Täytäntöönpanosta vastaavia virkamiehiä 
ovat täytäntöönpanojohtaja, täytäntöön-
panopäällikkö ja työjärjestyksessä määrätty 
notaari.  Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
myös säännöstä, jonka mukaan täytäntöön-
panojohtajalla olisi pidätysvalta muiden täy-
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täntöönpanosta vastaavien virkamiesten te-
kemiin päätöksiin.  

9 §. Toimivalta virka-ajan ulkopuolella. 
Ehdonalaista vapauttamista koskevaa sään-
nöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
vankilan johtaja ei enää tekisi erikseen pää-
töstä vangin ehdonalaiseen vapauteen pääs-
tämisestä silloin, kun vanki vapautetaan ri-
koslain 2 c luvun 5 §:n mukaan määräytyvä 
säännönmukaisena ajankohtana, vaan 3 lu-
vun 7 a §:ssä säädetty täytäntöönpanosta vas-
taavan virkamiehen tekemä rangaistusaikaa 
koskeva päätös sisältäisi kyseisen päätöksen. 
Vankilan johtajan toimivaltaa ehdonalaisen 
vapauden valvontaan määräämisessä ja eh-
donalaisen vapauttamisen lykkäämisessä ei 
muutettaisi. 

Jotta vankilassa olisi toimivaltainen virka-
mies ratkaisemaan vangin ehdonalaiseen va-
pauteen päästämisen kiireellisissä tapauksis-
sa myös virka-ajan ulkopuolella, pykälän uu-
deksi 2 momentiksi ehdotetaan säännöstä, et-
tä päivystävä virkamies voisi käyttää kiireel-
lisissä tapauksissa myös täytäntöönpanosta 
vastaavalle virkamiehelle kuuluvaa toimival-
taa tehdä rangaistusaikapäätös. Säännös kos-
kisi myös sakon muuntorangaistusta suoritta-
vien vapauttamista ja vankeja, jotka vankeus-
rangaistuksen lyhyyden johdosta joutuvat 
suorittamaan sen kokonaan.  

Pykälän nykyinen 2 momentti siirrettäisiin 
3 momentiksi ja siihen tehtäisiin 1 luvun 8 
§:n muutosta vastaava muutos.  

12 §. Viittaussäännös. Pykälän 2 moment-
tiin otettaisiin viittaussäännös siitä, että ran-
gaistusten täytäntöönpanoon liittyvistä henki-
lötietojen käsittelystä säädetään erikseen.  
 
3 luku Rangaistusajan laskeminen 

1 §. Määräaikaisen vankeusrangaistuksen 
pituuden laskeminen. Yleisperusteluiden 
kohdassa 2.1 mainituista syistä rangais-
tusaikojen laskemisessa ehdotetaan siirryttä-
väksi päiväluvun mukaiseen rangaistusaiko-
jen laskemiseen. Tällöin tuomioistuimen 
vuosina ja kuukausina tuomitsema rangaistus 
muutettaisiin päiviksi.  Kuukausi olisi 30 
päivää ja vuosi olisi 365 päivää. Määräaikai-
sesta vankeusrangaistuksesta suoritettava 
määräosa lasketaan päiviksi muunnetusta 
rangaistusajasta. 

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä 
vähennys laskettaisiin todellisen päiväluvun 
mukaan. Tuomioistuimen päätöksessä ilmoi-
tetaan ne päivät, joihin vähennys kohdistuu. 
Tuomioistuin ei enää ilmoittaisi vähennettä-
vää aikaa kalenteriajan mukaan laskettuna, 
vaan vähennys ilmoitettaisiin päivien todelli-
sen lukumäärän mukaisesti. 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi. Momentin sisältöä vastaava säännös 
otettaisiin 3 luvun 7 a §:ään, jossa säädetään 
rangaistusaikalaskelman korvaavasta rangais-
tusaikapäätöksestä. 

4 §. Määräaikaisen vankeusrangaistuksen 
ja muuntorangaistuksen yhteenlaskeminen. 
Yleisperusteluiden kohdassa 2.1 mainitusta 
syystä vankeusrangaistusten ja muuntoran-
gaistusten täytäntöönpanojärjestyksestä ei 
olisi enää erikseen tarvetta säätää. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että maininta 
sakkorangaistuksen suorittamisesta ennen 
muita rangaistuksia poistettaisiin tarpeetto-
mana. 

7 §. Rangaistusajaksi lukeminen. Jollei 
vanki palaa vankilan ulkopuolelle myönne-
tyltä luvalta lupaehdoissa määrättynä ajan-
kohtana, rangaistusajaksi ei nykyisin lueta 
aikaa sen vuorokauden alusta, jolloin vanki 
on määrätty palaamaan vankilaan, sen vuo-
rokauden loppuun, jolloin hän palasi vanki-
laan tai otettiin kiinni vankilaan palauttamis-
ta varten. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että kyseinen aika luettaisiin ran-
gaistusajaksi, jos vangilla on ollut pakottava 
syy määräaikana palaamatta jäämiseen. 
Säännöstä sovellettaisiin ennalta arvaamat-
tomiin niin sanotusta ylivoimaisesta esteestä 
johtuviin (force majoure) tilanteisiin. Tällai-
nen voisi olla esimerkiksi liikennevälineiden 
olennainen myöhästyminen tai lakosta aiheu-
tuva liikenteen seisaus. Vangin tulisi kuiten-
kin varata riittävästi aikaa vankilaan palaa-
miseen. Esimerkiksi vangin myöhästyminen 
junasta ei olisi pykälässä tarkoitettu pakotta-
va syy palaamisen viivästymiseen. Vangin 
tulisi itse esittää perusteet myöhästymisen 
aiheuttaman syyn pakottavuudesta ja hyväk-
syttävyydestä.  Pakottavalla syyllä tarkoitet-
taisiin myös esimerkiksi vakavaa, sairaala-
hoitoa vaatinutta sairastumista. 



 HE 45/2014 vp  
  

 

36 

Vaikkei vanki pystyisi esittämään pakotta-
via perusteita myöhästymiselleen, aika voi-
taisiin kuitenkin harkinnanvaraisesti lukea 
rangaistusajaksi, jos myöhästyminen olisi 
erittäin vähäinen ja rangaistusajaksi lukemat-
ta jättäminen johtaisi muuten vangille koh-
tuuttomaan lopputulokseen.   

7 a §. Päätös rangaistusajasta. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi säännös rangaistus-
aikaa koskevasta päätöksestä. Rangaistusai-
kaa koskevan päätöksen tekisi täytäntöön-
panosta vastaava virkamies. Rangaistusaikaa 
koskevasta päätöksestä kävisi selville ran-
gaistusajan laskemisen perusteet, ajankohta, 
jolloin vankeusrangaistus tai sakon muunto-
rangaistus tulee suoritetuksi, ehdonalaiseen 
vapauteen pääsyn tai muun vapauttamisen 
ajankohta sekä koeajan päättymispäivä.  

Rangaistusajaksi lukemisesta 3 luvun 7 §:n 
perusteella päätetään rangaistusaikaa koske-
vassa päätöksessä. 

Vankilan johtaja ei enää tekisi päätöstä 
vangin ehdonalaiseen vapauteen päästämi-
sestä säännönmukaisena vapauttamisajan-
kohtana, vaan rangaistusaikaa koskevassa 
päätös sisältäisi kyseisen päätöksen. Nykyi-
set säännökset ehdonalaisen vapauttamisen 
lykkäämisestä ja ehdonalaisen vapauden val-
vonnasta jäisivät kuitenkin ennalleen. Virka-
ajan ulkopuolella rikosseuraamusalueen päi-
vystävä virkamies voisi kiireellisissä tapauk-
sissa tehdä rangaistusaikaa koskevan päätök-
sen silloin, kun se liittyy vangin vapauttami-
seen. Asiasta säädettäisiin 1 luvun 9 §:ssä. 

Elinkautista vankeusrangaistusta ja koko 
rangaistusta suorittavien ehdonalaiseen va-
pauteen päästämisestä päättäisi edelleen Hel-
singin hovioikeus. Elinkautisvankien rangais-
tusaikapäätöksestä kävisi kuitenkin ilmi ran-
gaistusajan laskemisen perusteet sekä ajan-
kohta, jolloin vapaudenmenetysaika on kes-
tänyt 10 tai 12 vuotta, jolloin hänet voidaan 
aikaisintaan päästää ehdonalaiseen vapau-
teen. Koko rangaistusta suorittavan rangais-
tusaikaa koskevassa päätöksestä kävisi ilmi 
ajankohta, jolloin hän voi aikaisintaan päästä 
ehdonalaiseen vapauteen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
että rangaistusaikapäätös on annettava vii-
pymättä vangille tiedoksi. Tällä hetkellä vas-
taava säännös on rangaistusaikalaskelman 
tiedoksi antamisesta. 

7 b. Rangaistusaikaa koskevassa päätök-
sessä olevan virheen korjaaminen. Rangais-
tusaikaa koskevan päätösten korjaamiseen 
ehdotetaan omaa säännöstä. Rangaistusaikaa 
koskevan päätöksen perustana olevassa las-
kelmassa voi olla virheitä erilaisista syistä. 
Laskelma voi perustua puutteelliseen selvi-
tykseen ja ehdonalaisen vapautumisen ajan-
kohta on voitu laskea väärän määräosan mu-
kaan. Asiassa voi tulla uutta laskelmaan vai-
kuttavaa selvitystä, kuten esimerkiksi korjat-
tu tieto ulkomailla suoritetusta vankeusran-
gaistuksesta. Laskelmassa voi olla myös kir-
joitusvirhe tai tietojärjestelmään on tallennet-
tu esimerkiksi väärä päivä, kuukausi tai vuo-
siluku lasketun ajankohdan kohdalle tai las-
kelmassa on selvä laskuvirhe. Rangaistusai-
kalaskelman virhe voi siten johtua asiavir-
heestä taikka kirjoitus- tai laskuvirheestä.  

Ehdotuksen mukaan päätöksen tehnyt vir-
kamies voisi korjata rangaistusaikaa koske-
vassa päätöksessä olevan asia-, kirjoitus- tai 
laskuvirheen ilman vangin suostumusta. Pää-
töksen korjaaminen ei olisi mahdollista kui-
tenkaan silloin, jos korjaaminen johtaisi van-
gin kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. 
Korjaaminen voisi johtaa kohtuuttomaan 
lopputulokseen ainoastaan poikkeuksellisissa 
tapauksissa. Tällainen tilanne voisi olla sil-
loin, jos virhe on vähäinen ja se ilmenee va-
pautumisajankohdan läheisyydessä ja virheen 
korjaaminen estäisi tai merkittävästi vaikeut-
taisi vapauttamissuunnitelman toteutumista. 

8 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan säännöstä siitä, että 7 a §:ssä tar-
koitetun rangaistusaikaa koskevan päätöksen 
tekee täytäntöönpanosta vastaava virkamies. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikön sijaan täytäntöön-
panojohtaja päättäisi rangaistusajaksi luke-
misesta niissä tilanteissa, joissa täytäntöön-
panon alkaminen on 3 luvun 7 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla viivästynyt tai kes-
keytynyt vangin syyttä. 

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan uutta 
säännöstä tuomitun ehdonalaista vapauteen 
päästämisestä tilanteessa, jossa tuomittu on 
suorittanut rikoslain 2 c luvun 5 §:n mukai-
sen määräosan tuomiosta jo ennen vankilaan 
saapumistaan. Päätösvallan siirtäminen täy-
täntöönpanosta vastaavalle virkamiehelle 
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mahdollistaisi, että täytäntöönpanoyksikössä 
voitaisiin jo täytäntöönpanon aloitusvaihees-
sa päättää tarkoituksenmukainen toimintapa, 
jolla voitaisiin välttää tuomitun tarpeeton 
vankilaan saapuminen. Tuomittu voitaisiin 
edelleenkin etsintäkuuluttaa tuomion täytän-
töönpanoa varten, jos häneen ei saada yhteyt-
tä. 
 
4 luku Saapuminen ja sijoittaminen 

vankilaan 

7 §. Suunnitelman laatimismenettely. Pykä-
län 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että rangaistusajan suunnitelma voitaisiin 
laatia nykyisten arviointikeskusten lisäksi 
myös muussa täytäntöönpanotoimien aloit-
tamisesta vastaavassa yksikössä. Tuomittua 
kuullaan etukäteen aloitustoimenpiteiden yh-
teydessä ja hänelle voitaisiin silloin laatia 
myös rangaistusajan suunnitelma. Näitä uu-
sia täytäntöönpanon aloittamisesta vastaavia 
yksiköitä voisivat olla yhdyskuntaseuraamus-
toimistot. Momenttiin tehtäisiin lisäksi kie-
lellinen tarkistus. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan muutet-
tavaksi siten että rangaistusajan suunnitelma 
valmistettaisiin yhteistyössä vankeuteen 
tuomitun eikä vangin kanssa. Ehdotettu muu-
tos liittyy siihen, että rangaistusajan suunni-
telma voitaisiin laatia myös ennen tuomitun 
vankilaan saapumista. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tarkenta-
via selvennyksiä suunnitelman toteutumisen 
seurantaan ja seurantapaan. 

9 §. Sijoittaminen avolaitokseen. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että enintään 
kahden vuoden vankeusrangaistukseen tuo-
mittu voitaisiin sijoittaa avolaitokseen suo-
raan vapaudesta. Tällä hetkellä suoraan va-
paudesta sijoittamisen rajana on yhden vuo-
den vankeusrangaistus. Vankeusrangaistus-
ten täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvien 
tehtävien siirtyessä Rikosseuraamuslaitoksel-
le tuomitut voitaisiin haastatella ja arvioida 
jo vapaudessa ennen vankilaan passittamista. 
Tällöin myös avolaitokseen sijoittamisen 
edellytyksiä voitaisiin arvioida nykyistä pa-
remmin.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan avolaitokseen sijoitettava voi-
taisiin määrätä ilmoittautumaan suljettuun 

vankilaan, josta hänet toimitettaisiin avolai-
tokseen.  

12 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälään ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallin-
toyksiköllä olisi nykyistä laajempi toimivalta 
antaa määräyksiä vankeusprosessista ja sen 
toteuttamistavasta. Ehdotuksen mukaan kes-
kushallintoyksikkö voisi antaa tarkempia 
määräyksiä arvioinnista, avolaitokseen sijoit-
tamisesta sekä rangaistuksen suunnitelmalli-
sesta toteuttamisesta. Tällä hetkellä kes-
kushallintoyksikkö voi antaa määräyksiä vain 
arviointikeskuksen toiminnasta. Pykälän ot-
sikkoon ehdotetaan lisättäväksi sana määrä-
yksiä. 
 
5 luku Sijoittaminen vankilassa 

3 §. Erillään asuminen omasta pyynnöstä. 
Pykälässä säädetään vankilan velvollisuudes-
ta järjestää vangille mahdollisuus asua eril-
lään muista vangeista, jos vangilla on perus-
teltu syy uskoa henkilökohtaisen turvallisuu-
tensa olevan uhattuna tai jos erillään asumi-
seen on muu hyväksyttävä syy. Pykälää eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että erillään 
asumisen perusteena olisi ainoastaan vangin 
perusteltu syy uskoa turvallisuutensa olevan 
uhattuna. Muutoksella korostettaisiin sitä, et-
tä oikeus erillään asumiseen voisi perustua 
ainoastaan turvallisuusperusteeseen. Muu-
toksella pyritään rajoittamaan vankien perus-
teetonta erillään asumista, koska vangin pit-
käaikainen erillään asuminen vaikeuttaa hä-
nen yhteiskuntaan sopeuttamistaan. 

Pykälässä ei tällä hetkellä ole säännöstä 
erillään asumisen kestosta ja sen edellytysten 
uudelleen arvioimisesta. Yleisperustelujen 
kohdassa 2.3 mainituista syistä pykälän 2 
momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännöstä 
siitä, että erillään asuttamista koskeva päätös 
ja sen perusteet olisi otettava uudelleen har-
kittavaksi enintään neljän kuukauden vä-
liajoin. 

9 §. Päätösvalta. Pykälän 2 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että vangin eril-
lään asumisesta omasta pyynnöstä voisi päät-
tää toiminnoista tai turvallisuudesta vastaava 
virkamies taikka ohjauksen tai valvonnan 
esimiestehtävissä toimiva virkamies. Tällä 
hetkellä erillään asumisesta päättäjästä ei ole 
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omaa säännöstä, vaan sijoituksesta päättää 
sama taho, joka päättää vankien muustakin 
sijoittamisesta vankilassa eli toiminnoista 
vastaava virkamies tai valvonnan esimiesteh-
tävissä toimiva virkamies. 
 
6 luku Siirtäminen vankilasta toiseen 

2 §. Siirtäminen avolaitoksesta suljettuun 
vankilaan. Pykälässä säädetään siitä, millä 
perusteilla vanki voidaan siirtää avolaitokses-
ta suljettuun vankilaan. Pykälässä 1 momen-
tissa on säännös siitä, että vanki voidaan siir-
tää avolaitoksesta suljettuun vankilaan järjes-
tysrikkomuksen tutkinnan ajaksi, mutta vas-
taavaa säännöstä ei ole siirrosta yksinäisyys-
rangaistuksen suorittamista varten. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä siitä, että vanki voitaisiin siirtää suljettuun 
vankilaan myös suorittamaan kurinpitoran-
gaistuksena määrättyä yksinäisyysrangaistus-
ta. Säännös on tarpeen, sillä kaikissa avolai-
toksissa ei ole tiloja yksinäisyysrangaistuk-
sen täytäntöönpanoon. Säännös olisi tarpeel-
linen erityisesti niissä tapauksissa, kun van-
kia ei järjestysrikkomuksen johdosta tultaisi 
siirtämään suljettuun vankilaan.  

Edellä yleisperustelujen kohdassa 3.2. mai-
nituista syistä pykälän 2 momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi myös säännös siitä, että jos 
suoraan vapaudesta avolaitokseen 4 luvun 9 
§:n perusteella määrätty tuomittu on päihty-
nyt avolaitokseen saapuessaan ja aloittaes-
saan rangaistuksen suorittamisen, hänet voi-
taisiin siirtää suljettuun vankilaan siksi ajak-
si, kunnes hän olisi päihteetön.   

3 §. Vangin siirtäminen toiseen vankilaan. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan selventä-
vää säännöstä siitä, että vangin siirtäminen 1 
momentissa esitetyillä perusteilla toiseen 
vankilaan ei edellyttäisi vangin suostumusta. 

3 a §. Vangin siirtäminen lyhyeksi ajaksi 
toiseen vankilaan. Pykälään ehdotetaan 
säännöstä vangin siirtämisestä lyhyeksi ajak-
si toiseen vankilaan. Siirto voitaisiin toteuttaa 
tapaamista, poistumisluvan järjestämistä tai 
muuta vastaavaa syytä varten. Tällainen muu 
vastaava syy voisi olla myös vangin lyhytai-
kainen sijoittaminen toiseen vankilaan osal-
listumaan esimerkiksi rangaistusajan suunni-
telman mukaiseen toimintaan, jota ei sijoi-
tusvankilassa ole mahdollista järjestää. Täl-

laisissa siirrossa ei olisi kyse vangin sijoitus-
vankilan muuttamisesta vaan ainoastaan ly-
hytaikaisesta siirtämisestä toiseen vankilaan. 

5 §. Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa. Tällä hetkellä pykälässä ei 
ole asetettu rajoitusta siihen, kuinka pitkäksi 
ajaksi vanki voidaan sijoittaa vankilan ulko-
puolelle toisen viranomaisen tiloihin vangin 
kuulemista varten. Säännöstä sovelletaan lä-
hinnä tilanteissa, joissa poliisi kuulustelee 
vankia uuden rikoksen johdosta tai kuulee 
vankia esimerkiksi todistajana muun henki-
lön rikosasiassa. Vanki on tällöin sijoitettu 
kyseisen ajan poliisin säilytystiloihin. 

Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että ulkopuolella olemisen aika ei ilman eri-
tyisen painavaa syytä saisi olla yli 14 päivää. 
Enimmäisaikaan sisältyisi myös matka-aika. 
Erillään pitämiseen voisi olla erityisen pai-
nava syy esimerkiksi laajassa rikosjutussa. 
Erityisellä kuulemisen perusteeseen liittyväl-
lä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi vangin kuu-
lemista törkeässä rikoksessa, kuten henkiri-
koksessa. Muu erityisen painava seikka voisi 
olla esimerkiksi vangin sijoitusvankilan ja ri-
koksen esitutkintaa suorittavan poliisilaitok-
sen välinen pitkä välimatka. 

6 §. Siirtämisestä päättäminen. Pykälän 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että vangin siirtämisestä päättävien virka-
miesten määrää lisättäisiin. Vangin siirtämi-
sestä voisi arviointikeskuksen johtajan lisäksi 
päättää työjärjestyksessä määrätty arviointi-
keskuksen johtajan sijaisena toimiva virka-
mies. Vastaavaa päätösvallan laajentamista 
ehdotetaan myös tilanteisiin, joissa vanki 
siirretään toiselle rikosseuraamusalueelle. 
Suostumuksen tällaiseen siirtoon voisi antaa 
vastaanottavan rikosseuraamusalueen arvi-
ointikeskuksen johtajan lisäksi työjärjestyk-
sessä määrätty arviointikeskuksen johtajan 
sijaisena toimiva virkamies. Arviointikes-
kuksen johtaja voisi edelleen siirtää päätös-
vallan yksittäistä vankia koskevassa asiassa 
rangaistusajan suunnitelmassa nimetylle 
vankilan johtajalle. 

Pykälän 2 momenttiin ei ehdoteta muutok-
sia. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että vangin 5 §:n 2 momentin 
mukaisesta päästämisestä vankilan ulkopuo-
lella kuultavaksi voisi vankilan johtajan li-
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säksi päättää turvallisuudesta tai toiminnoista 
vastaava virkamies. Arviointikeskuksen joh-
taja päättäisi kuitenkin edelleen matka-aika 
mukaan lukien yli seitsemän vuorokauden pi-
tuisista vankilan ulkopuolella olemisesta. 
Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että arviointikeskuksen johtajan lisäksi työ-
järjestyksellä voitaisiin antaa päätösvalta ar-
viointikeskuksen johtajan sijaisena toimivalle 
virkamiehelle. Tällä hetkellä arviointikes-
kuksen johtaja on voinut antaa asiaa koske-
van määräyksen täytäntöönpanosta vastaa-
valle virkamiehelle. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä siitä, että vankien lyhytaikaisista siirtämi-
sistä toiseen vankilaan päättäisi vankilan joh-
taja tai turvallisuudesta vastaava virkamies. 
Päätösvalta olisi vastaanottavan laitoksen 
johtajalla ja turvallisuudesta vastaavalla vir-
kamiehellä, mutta hänen tulisi kuulla vangin 
sijoitusvankilan johtajaa ennen päätöksen te-
kemistä. 
 
7 luku Perushuolto ja asuminen 

1 §. Vankien asuintilat. Suljettujen vanki-
loiden asuinselleissä on pääsääntöisesti WC-
tilat. Kahdessa vankilassa on kuitenkin vielä 
yhteensä 196 selliä, joissa ei ole omaa WC-
tilaa. Osaston ollessa suljettuna vangin pitää 
tällöin erikseen pyytää henkilökuntaa pääs-
tämään hänet WC-tiloihin. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä siitä, että vangilla tulisi olla pääsy WC-
tiloihin kaikkina vuorokauden aikoina. Sään-
nös olisi Rikosseuraamuslaitoksen vuonna 
2011 antaman ohjeen mukainen. 

2 §. Vaatetus. Pykälää ehdotetaan täsmen-
nettäväksi siten, että 2 momentissa säädettäi-
siin vangin omien vaatteiden yleisestä rajoit-
tamisesta suljetussa vankilassa ja 3 momen-
tissa säädettäisiin niistä perusteista, joiden 
nojalla yksittäisen vaatteen haltuun antami-
nen voitaisiin evätä sekä suljetussa vankilas-
sa että avolaitoksessa.   

Pykälän 2 momentin mukaan suljetussa 
vankilassa voitaisiin edelleen antaa yleisiä, 
koko vankilaan tai sen osastoa koskevia ra-
joituksia vankien omien vaatteiden käyttöön. 
Rajoitusperuste ei kuitenkaan voisi koskea 
yksittäistä vankia. Omien vaatteiden rajoi-
tusperusteita tarkennettaisiin siten, että pe-

ruste voi liittyä myös vankilan turvallisuu-
teen. Omien vaatteiden käytön yleinen rajoit-
taminen voisi tulla kyseeseen lähinnä korke-
an valvonta- ja turvallisuustason vankiloissa. 
Työtoimintaa koskevaa vaatetusta koskevat 
säännökset siirrettäisiin 4 momenttiin.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä 
perusteista, joiden nojalla vangin yksittäisen 
vaatekappaleen haltuun antaminen voitaisiin 
evätä. Avolaitokset ja suljetut vankilat eroa-
vat luonteeltaan toisistaan, joten omien vaat-
teiden haltuun antamisen epäämisen perus-
teet voivat niissä erota merkittävästikin toi-
sistaan. 

Vaatteen haltuun antaminen voitaisiin evä-
tä, jos sen käyttämisestä aiheutuisi vaaraa 
vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle. 
Vaaraa järjestykselle ja turvallisuudelle ai-
heutuu esimerkiksi vaatteista, joissa on rikol-
lisjärjestön tunnuskuva tai jos vaate aiheuttaa 
hälytyksen metallinpaljastimessa. Vaaraa 
voisi aiheuttaa myös vaatteen tietyt ominai-
suudet, kuten esimerkiksi kenkien teräväkär-
kisyys. Perusteet olisivat samankaltaisia kuin 
esineiden haltuun antamisessa 9 luvussa. 

Suljetussa vankilassa vankien valvonta pe-
rustuu yhä enemmän kameravalvontaan. 
Vankilan järjestyksen ja turvallisuuden kan-
nalta on tärkeää, etteivät vangit voisi käyttää 
tunnistamisen estävää pukeutumista. Ehdo-
tuksen mukaan vaatteen haltuun antaminen 
voitaisiin evätä sillä perusteella, että sen 
käyttäminen voisi vaikeuttaa vangin tunnis-
tamista. Säännöksen perusteella voitaisiin 
evätä esimerkiksi hupulla varustettujen vaat-
teiden haltuun antaminen. Vaatteen haltuun 
antamisesta päätettäessä voitaisiin ottaa 
huomioon yksilölliset ominaisuudet, esimer-
kiksi vangin karkaamisvaara. 

Vaatteen haltuun antaminen edellyttäisi, et-
tä se pystytään luotettavasti tarkastamaan sitä 
vahingoittamatta. Vaatteen haltuun antami-
nen edellyttäisi myös sitä, että vaate on hy-
vässä kunnossa. 

Oman vaatteen haltuun antamisen epäämi-
nen voisi perustua myös vangilla jo hallussa 
olevien omien vaatteiden määrään ja sellin 
säilytystilojen vähäisyyteen. Haltuun annet-
tavien omien vaatteiden määrää rajoittaisi se, 
että vaatteiden tulisi mahtua säilytettäväksi 
sellin säilytystiloihin niille varatuille paikoil-
le. Omia vaatteita ei saisi olla sellissä niin 
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runsaasti, että niistä aiheutuisi vaaraa palo-
turvallisuudelle tai haittaa sellin tarkastami-
selle. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin työssä 
käytettävästä vaatetuksesta. Tähän moment-
tiin siirrettäisiin voimassa olevan pykälän 2 
momentin säännös siitä, että omia vaatteiden 
käyttöä voidaan rajoittaa työturvallisuuden 
vaatimasta syystä. Voimassa oleva 3 momen-
tin säännös työssä tarvittavasta suojavaate-
tuksesta jäisi ennalleen. 

Pykälän 5 momentti koskee tilannetta, jos-
sa vangilla ei ole asianmukaista omaa vaate-
tusta. Tällöin hänelle olisi annettava soveltu-
va vaatetus. Säännökseen ei ehdoteta tehtä-
väksi muutoksia. 

5 §. Ruokahuolto. Pykälän 3 momenttiin 
ehdotetaan uutta säännöstä omatoimisen ruo-
kahuollon mahdollistamisesta. Käytännössä 
säännöstä sovellettaisiin etupäässä avolaitok-
sissa. Lisäksi suljetuilla osastoilla voitaisiin 
toteuttaa omatoimista ruokahuoltoa osana 
toimintavelvollisuudeksi hyväksyttävää toi-
mintaa.   

Jos vankila ei tarjoaisi kaikkia päivittäisiä 
aterioita, vangille maksettaisiin ruokarahaa 
elintarvikkeiden ostamista varten. Vaihtoeh-
toisesti vangille voitaisiin myös antaa raaka-
aineet ruuan valmistukseen.  Ruokarahan 
määräytymisen perusteista säädettäisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Tästä ehdotetaan 
säännöstä tämän luvun 8 §:ään. Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö voisi 
antaa tarkempia määräyksiä omatoimisen 
ruokahuollon käytännön järjestelyistä. 

6 a §. Tupakoinnin kieltäminen. Yleispe-
rusteluiden kohdassa 2.1 mainituista syistä 
lakiin ehdotetaan säännöstä, joka mahdollis-
taa tupakoinnin kieltämisen vankien asuinti-
loissa. Tupakointi voitaisiin järjestää esimer-
kiksi erityisissä tupakkahuoneissa. Pääsään-
töisesti tupakointi olisi sallittua vankilan ul-
kotiloissa. 

Vangit eivät voi vapaasti liikkua vankilas-
sa. Tämän vuoksi lakiin ehdotetaan säännöstä 
siitä, että jos vanki ei saa tupakoida omassa 
asuintilassaan, hänelle tulisi järjestää tilai-
suus tupakointiin muualla. Tupakointi voitai-
siin järjestää esimerkiksi päästämällä vanki 
osastolla olevaan tupakkahuoneeseen tai – 
eriöön. Vangin asuintiloissa tupakoinnin 
kielto voidaan toteuttaa vain sellaisessa van-

kilassa, joissa vangille pystytään järjestä-
mään mahdollisuus tupakointiin riittävän 
usein. 

7 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momentin mu-
kaan ulkoilun epäämistä päättäisi edelleen 
vankilan johtaja tai turvallisuudesta vastaava 
virkamies. Momenttia muutettaisiin siten, et-
tä vankilan johtaja ei enää erikseen antaisi 
turvallisuudesta vastaavalle virkamiehelle 
määräystä tehdä näitä päätöksiä. 

Pykälään ehdotetaan uutta 2 momenttia, 
jossa säädettäisiin toimivallasta päättää van-
gin omien vaatteiden käytöstä. Päätösvaltaa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että aluejoh-
taja päättäisi vangin omien vaatteiden käytön 
yleisestä rajoittamisesta 2 §:n 2 momentin 
perusteella. Aluejohtajan päätöksestä ei olisi 
muutoksenhakuoikeutta, koska kyse olisi 
vankilan tai vankilaosaston päiväjärjestyk-
seen verrattavasta yleisestä määräyksestä.  

Vangin omien vaatteiden haltuun antami-
sen epäämisestä 2 §:n 3 momentin perusteel-
la päättäisi turvallisuudesta vastaava virka-
mies taikka valvonnan tai ohjauksen esimies-
tehtävissä toimiva virkamies. Tällaisesta pää-
töksestä vangilla olisi oikeus tehdä oi-
kaisuvaatimus ehdotetun 20 luvun 1 §:n pe-
rusteella. 

Sen sijaan haltuun annettavien omien vaat-
teiden lajittelu ja luokitteleminen tapahtuu 
pääosin vankilan järjestyssäännössä olevien 
määräysten nojalla eikä yleensä edellytä ni-
menomaisia päätöksiä. Tällainen vaatteiden 
luokittelu onkin tosiasiallista hallintotoimin-
taa, josta vangilla ei olisi oikeutta tehdä oi-
kaisuvaatimusta. Tällaisten luvallisten omien 
vaatteiden haltuun antamisen hoitaisi käytän-
nössä valvontahenkilökunta. 

Perusruokavaliosta poikkeamisessa päätös-
valtaa käyttää tällä hetkellä vankilan johtaja 
tai hänen määräämänsä toiminnoista vastaava 
virkamies. Päätösvaltaa ehdotetaan siirrettä-
väksi siten, että päätösvaltaa asiassa käyttäi-
sivät toiminnoista tai turvallisuudesta vastaa-
va virkamies. 

Pykälään ehdotetaan uutta 4 momenttia, 
jossa säädetään toimivallasta kieltää tupa-
kointi vankien asuintiloissa. Päätösvaltaa asi-
assa käyttäisi Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksikkö. Tupakointi voitaisiin 
kieltää vankila- tai osastokohtaisesti.  
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8 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan valtuus-
säännöstä siitä, että omatoimisen ruokailun 
vuoksi maksettavan ruokarahan perusteista 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälän 2 momentissa olevaa valtuussään-
nöstä määräysten antamiseen laajennettaisiin 
niin, että Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksikkö voisi antaa määräykset 
myös tupakoinnin järjestämisestä sekä syty-
tysvälineiden hallussapidosta. Keskushallin-
toyksikkö voisi antaa tarkempia määräyksiä 
myös omatoimisen ruokahuollon järjestämis-
tavasta. Määräyksiä voidaan antaa esimer-
kiksi elintarvikkeiden hankintapaikasta. 
 
8 luku Toimintaan osallistuminen 

 
13 §. Osallistumisvelvollisuudesta vapaut-

taminen määräajaksi. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vapauttamisen mää-
räytymisessä käytetty osallistumiskuukausi 
olisi nykyistä täsmällisemmin määritelty. 
Osallistumiskuukausi sidottaisiin kalenteri-
kuukauteen, kuten vuosilomalaissakin. Pykä-
lässä todettaisiin myös, että vangin siirtämi-
nen toiseen vankilaan ei vaikuttaisi vapaut-
tamisen perusteisiin. Tällä tarkoitettaisiin si-
tä, että vapauttamisen edellytykset täyttyisi-
vät tilanteessa, jossa vanki olisi osallistunut 
toimintaan aikaisemmassa vankilassa 12 päi-
vän ajan ja uudessa vankilassa kahden päivän 
ajan kalenterikuukauden aikana.  

Pykälään asetettaisiin myös aikaraja, jonka 
kuluessa osallistumisvelvollisuudesta vapaut-
taminen olisi järjestettävä.  Se olisi pidettävä 
viimeistään vuoden kuluessa osallistumis-
kuukauden päättymisestä.  

Pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi 
säännös siitä, että osallistumisvelvollisuudes-
ta vapauttaminen voitaisiin ajoittaa vankilan 
toimintojen kannalta soveltuvaan aikaan. 
Säännös on nykyisin vankeudesta annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa. 

Pykälän säännös siitä, että osallistumisvel-
vollisuudesta voidaan vapauttaa enintään nel-
jäksi viikoksi vuodessa, ehdotetaan kumotta-
vaksi tarpeettomana. 

14 §. Päätösvalta. Pykälän 4 momentissa 
ehdotetaan päätösvallan laajentamista siten, 
että myös ohjauksen ja valvonnan esimies-

tehtävissä toimiva virkamies voisi päättää 
osallistumisvelvollisuudesta vapauttamisesta. 
 
9 luku Vangin omaisuus ja tulot 

 
1 §. Omaisuuden hallussapito. Pykälän 1 

momentissa säädetään esineen tai aineen hal-
tuun antamisen epäämisen perusteista. Tällä 
hetkellä ei ole säännöstä siitä, että esineen tai 
aineen hallussapito voitaisiin evätä sillä pe-
rustellee, että esinettä tai ainetta ei pystytä 
tarkastamaan. Pykälän 1 momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi uusi 4 kohta, jonka mukaan 
esineen tai aineen hallussapito voitaisiin evä-
tä, jos esinettä tai ainetta ei voida ilman koh-
tuutonta vaivaa tai sitä vahingoittamatta tar-
kastaa. Nykyisin lähes vastaava säännös on 
vankiloiden järjestyssäännöissä. 

Vankeuslain 1 luvun 2 §:n mukaan van-
keuden täytäntöönpanon tavoitteena on estää 
rikosten tekeminen rangaistusaikana. Vanki 
voi käyttää rikosten tekemiseen sellaista esi-
nettä, jonka haltuun antaminen ei ole nimen-
omaisesti kielletty nykyisten säännösten pe-
rusteella. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 5 kohta, jonka perusteella 
esineen tai aineen hallussapito voitaisiin evä-
tä, jos epäämiseen on tarpeen rikosten teke-
misen estämiseksi. Säännöksen perusteella 
vangilta voitaisiin evätä tai häneltä ottaa pois 
muuten sallittava esine sillä perusteella, että 
vanki käyttää tai on perusteltu syy epäillä, et-
tä hän voisi käyttää sitä rikoksentekovälinee-
nä. Tällainen tilanne voisi olla muun muassa 
se, että vanki käyttäisi hallussaan olevaa kir-
joituskonetta asiakirjojen väärentämiseen ja 
petosten tekemiseen. 

Sellin varustukseen kuuluu nykyisin yhä 
useammin muun muassa televisio, dvd-laite 
ja radio. Perusteena laitteiden hankkimiseen 
on ollut se, että näin vähennetään vankilan 
ulkopuolelta tuotavien vangin omien tavaroi-
den määrää. Tämä vähentää laitteiden tarkas-
tamiseen kuluvaa aikaa sekä pienentää riskiä 
luvattomien esineiden ja aineiden kulkeutu-
misesta vankilaan. Pykälän 1 momenttiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 6 kohta, jonka mu-
kaan esineen hallussapito voitaisiin evätä 
myös, jos vankila on hankkinut vastaavan 
esineen vangin käyttöön. Säännöksen perus-
teella voitaisiin evätä myös sellaisten muiden 
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kuin sellivarustukseen kuuluvien tavaroiden 
hankinta, joita vankila on hankkinut vankien 
käyttöön. Nykyisin vastaava säännös on van-
kiloiden järjestyssäännöissä. 

Pykälän 4 momentissa huumausaineiden 
hävittämisessä viitattaisiin kumotun huuma-
usainelain (1143/1994) sijasta voimassa ole-
van huumausainelain (373/2008) säännök-
seen.   

2 §. Omaisuusluettelo. Pykälään 1 mo-
menttiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan 
suljetussa vankilassa vähäarvoista omaisuutta 
ei merkittäisi omaisuusluetteloon, ellei vanki 
sitä erikseen pyytäisi. Tällaisia voisivat olla 
esimerkiksi sukat ja muut vastaavat vaatteet 
sekä lehdet. Tavaran kunto vaikuttaisi myös 
omaisuusluetteloon merkitsemiseen. Omai-
suusluetteloa voitaisiin ylläpitää myös kuval-
lisessa muodossa siten, että vangin omaisuus 
ja esineet kuvattaisiin. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi lisäksi siten, että todistajan ei 
tarvitsisi allekirjoittaa omaisuusluetteloa sil-
loin, kun vanki sen itse allekirjoittaa. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan vastaavas-
ti muutettavaksi siten, että suljetussa vanki-
lassa ainoastaan omaisuusluetteloon merki-
tyn omaisuuden haltuun antamisesta on teh-
tävä merkintä omaisuusluetteloon.  

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin van-
keinhoitoviranomaisen sijasta Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamieheen. 

5 §. Omaisuuden palauttaminen. Pykälän 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että säännökseen lisättäisiin mahdollisuus pa-
lauttaa vangin rahavarat hänelle tilisiirtona 
pankkiin tai postiosoituksena. 

9 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momenttia eh-
dotetaan täsmennettäväksi siten, että sään-
nöksestä ilmenisi, kuka päättää omaisuuden 
haltuun antamisen epäämisestä. Tällaisen 
päätöksen tekisi ohjauksen tai valvonnan 
esimiestehtävissä toimiva virkamies. Tällai-
sesta päätöksestä vangilla olisi oikeus tehdä 
oikaisuvaatimus ehdotetun 21 luvun 1 §:n pe-
rusteella. 

Sen sijaan haltuun annettavien esineiden ja 
aineiden lajittelu ja luokitteleminen tapahtu-
vat pääosin vankilan järjestyssäännössä ole-
vien määräysten nojalla eivätkä yleensä edel-
lytä nimenomaisia päätöksiä. Tällainen esi-
neiden luokittelu onkin tosiasiallista hallinto-
toimintaa, josta vangilla ei olisi oikeutta teh-

dä oikaisuvaatimusta. Tällaisten luvallisten 
esineiden ja aineiden haltuun antamisen hoi-
taisi käytännössä valvontahenkilökunta ilman 
nimenomaisen päätöksen tekemistä asiassa. 

10 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisää-
mään, että Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksiön määräyksellä voitaisiin an-
taa tarkempia määräyksiä omaisuusluetteloon 
merkittävästä omaisuudesta. 

Pykälän otsikko muutettaisiin pykälän si-
sältöä vastaavaksi. 
 
10 luku Sosiaali- ja terveydenhuolto 

 
6 a §. Sairastumisesta ilmoittaminen. La-

kiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös 
vangille varattavasta tilaisuudesta ilmoittaa 
vakavasta sairastumisestaan tai vammautu-
misestaan lähiomaiselleen tai muulle lähei-
selleen. Lain 19 luvun 3 §:ssä on lisäksi 
säännös siitä, että vangin terveydentilasta il-
moitettaessa on noudatettava potilaan ase-
masta ja oikeuksista annetun lain (785/992) 
säännöksiä. 
 
11 luku Vapaa-aika  

2 §. Osallistuminen vapaa-ajan toimintoi-
hin. Pykälän 2 momentin 3 kohdan viittaus 
15 luvun 15 §:ään muutettaisiin viittaukseksi 
15 luvun 14 §:ään. 

3 §. Uskonnonharjoitus. Pykälän 2 momen-
tin 2 kohdan viittaus 15 luvun 15 §:ään muu-
tettaisiin viittaukseksi 15 luvun 14 §:ään. 

4 §. Kirjasto. Nykyisen säännöksen mu-
kaan vangille on varattava mahdollisuus 
päästä vankilan kirjastoon. Poikkeuksen 
muodostavat tilanteet, joissa vanki on sijoi-
tettu varmuusosastolle, suorittaa yksinäisyys-
rangaistusta, on erillään pidettävänä järjes-
tysrikkomuksen selvittämistä varten tai on 18 
luvun turvaamistoimenpiteiden kohteena.  

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan uutta 
säännöstä siitä, että vangin pääsy vankilan 
kirjastoon voitaisiin tapauskohtaisesti evätä 
myös tilanteissa, joissa vanki käyttäytyy häi-
ritsevästi tai vaarantaa laitoksen järjestystä 
tai turvallisuutta. Näissä tilanteissa vangin 
oikeus päästä kirjastoon voitaisiin evätä.  
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8 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että 
vankilan kirjastoon pääsyn epäämisestä päät-
tää ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävis-
sä toimiva virkamies taikka ohjaus- tai val-
vontatehtävissä toimiva virkamies. 

12 §. Tarkemmat määräykset. Pykälään 
ehdotetaan säännöstä siitä, että Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö voisi 
antaa tarkemmat määräykset kirjastopalve-
luiden järjestämisestä sellaisissa tapauksissa, 
kun vanki ei pääse käymään vankilan kirjas-
tossa. 
  
12 luku Kirjeenvaihto, puhelut ja säh-

köinen viestintä 

 
Luvun otsikkoon ehdotetaan lisättäväksi 

maininta sähköisestä viestinnästä. Muutos 
olisi perusteltu ottaen huomioon sähköistä 
viestintää koskevan säännöstön lisääntymi-
nen. 

1 §. Kirjeenvaihto ja postilähetysten tar-
kastaminen. Pykälän 1 momenttiin ehdote-
taan selvyydeksi lisättäväksi, että vangin kir-
jeenvaihto-oikeus koskee ainoastaan postin 
välityksellä tapahtuvaa kirjeenvaihtoa. Edus-
kunnan oikeusasiamiehen päätöksessä 
(1621/4/05) on katsottu, että kirjeenvaihto-
oikeus koskisi myös vankien toisilleen niin 
sanottuna sisäpostina lähettämiä viestejä ja 
kirjeitä. Sisäpostin käyttäminen vankien väli-
sen viestinnän ja yhteydenpidon välineenä 
voi vaarantaa vankilan järjestystä ja turvalli-
suutta. Muutos selventäisi sitä, että vankilalla 
ei ole velvollisuutta toimittaa vankien toisil-
leen lähettämiä viestejä ja kirjeitä sisäposti-
na. Muutos ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että 
vankila ei voisi toimittaa vangin toiselle van-
gille osoittamaa kirjettä suoraan hänelle il-
man postilaitoksen käyttämistä ja postimak-
sun maksamista. Tällaisten sisäpostina toimi-
tettujen kirjeiden tarkastamisessa noudatet-
taisiin kirjeiden tarkastamista koskevia sään-
nöksiä.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi, että suljettujen vankiloiden lisäksi 
myös Rikosseuraamuslaitoksen terveyden-
huoltoyksikön alaisessa yksikössä olevalle 
vangille saapunut kirje tai muu postilähetys 
saataisiin avata ja sen sisältö tarkastaa. Ter-

veydenhuoltoyksikön alaiset yksiköt on sijoi-
tettuna suljettujen vankiloiden sisälle, joten 
samojen tarkastussääntöjen soveltaminen oli-
si perusteltua. Kirjeiden tarkastamisesta päät-
täisivät kyseisen suljetun vankilan virkamie-
het. Tällä hetkellä terveydenhuoltoyksikössä 
olevalle vangille lähetetyt kirjeen on toimi-
tettu vangin sijoitusvankilaan avattavaksi ja 
tarkastettavaksi. Muutos koskisi myös avo-
laitoksesta terveydenhuoltoyksikköön siirret-
tyjä vankeja. 

2 §. Viestin lukeminen ja jäljennöksen ot-
taminen. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi, että myös kirjeen vastaanotta-
jaan liittyvä syy voisi olla peruste kirjeen lu-
kemiselle. Tällä hetkellä vangin lähettämän 
kirjeen vastaanottajalle ei voida antaa merki-
tystä arvioitaessa lukemisen kriteereiden 
täyttymistä, vaikka vangille lähetetyn kirjeen 
lähettäjällä tällainen merkitys on. Vangin lä-
hettämän kirjeen vastaanottajalla on kuiten-
kin samalla tavalla merkitystä kuin sillä, ku-
ka vangille kirjeen vankilaan lähettää. 

Pykälään 1 momenttiin ehdotetaan uutta 
säännöstä siitä, että vangin kirjeiden, postilä-
hetysten, sähköpostien ja muiden viestien lu-
kemista koskevaa päätöstä ei aina tarvitsisi 
tehdä tapauskohtaisesti. Säännös mahdollis-
taisi sen, että lukemista koskeva päätös voi-
taisiin tehdä enintään kahden viikon määrä-
ajaksi. Määräaikainen lukemispäätös ei au-
tomaattisesti mahdollistaisi kaikkien saapu-
vien tai lähtevien kirjeiden lukemista kysei-
senä aikana. 

Vankien lähettämien kirjeiden tarkastus-
toiminta edellyttää sitä, että kirjeestä ilmenee 
lähettävän vangin nimi. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan säännöstä siitä, että vangin 
olisi merkittävä nimensä muulle kuin 3 §:n 
mukaiselle vankilan toimintaa valvoville vi-
ranomaisille lähettämäänsä kirjeeseen, jollei 
hän anna kirjettä henkilökohtaisesti suoraan 
vankilan henkilökunnalle. Säännös koskisi 
sekä suljettuihin vankiloihin että avolaitok-
siin sijoitettuja vankeja. Pykälään ehdotetaan 
lisäksi säännöstä siitä, että jos vangin sulje-
tusta vankilasta lähettämästä kirjeestä ei il-
menisi lähettävän vangin nimi tai lähettäjä ei 
muuten olisi vankilan tiedossa, kirje voitai-
siin avata lähettäjän selvittämiseksi. Kirje 
voitaisiin tällöin lukea ainoastaan siinä laa-
juudessa kuin lähettäjän selvittäminen vaatii. 
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Kirjeen lähettäjä tulee ensisijaisesti pyrkiä 
selvittämään esimerkiksi tiedustelemalla 
vangeilta, kuka heistä on kirjeen lähettäjä. 
Jos lähettäjä ei tällöinkään selviä, kirje olisi 
lähetettävä eteenpäin, jolleivät pidättämisen 
edellytykset täyty. Tällä hetkellä suljettujen 
vankiloiden järjestyssäännöissä on vastaavat 
määräykset. 

Pykälän nykyinen 2 momentti siirrettäisiin. 
3 momentiksi. Samalla pykälän nykyinen 3 
viittaussäännös ehdotetaan yleisperusteluiden 
jaksossa 3.1 esitetyistä syistä poistettavaksi.  

2 a §. Lukemisesta ilmoittaminen. Pykälään 
ehdotetaan uutta säännöstä kirjeen lukemi-
sesta ilmoittamisesta. Tällä hetkellä lukemi-
sesta ilmoittamisesta ei ole säännöstä toisin 
kuin on kirjeen pidättämisestä. 

Luottamuksellisen viestin salaisuus koskee 
sekä vastaanottajaa ja lähettäjää. Tämän 
vuoksi vangille lähetetyn kirjeen lukemisesta 
tulisi ilmoittaa lähtökohtaisesti myös kirjeen 
lähettäjälle. Samoin vangin lähettämän kir-
jeen lukemisesta tulisi ilmoittaa myös kirjeen 
vastaanottajalle. Rikosseuraamuslaitoksessa 
noudatetun käytännön mukaan vangin lähet-
tämän kirjeen lukemisesta on tehty vastaan-
ottajaa varten merkintä kirjeeseen. Kun van-
gille lähetetty kirje on luettu, kirjeen lähettä-
jälle ei ole erikseen ilmoitettu kirjeen luke-
misesta, vaan asiasta on ilmoitettu ainoastaan 
vangille. Vangin harkintaan on jäänyt luke-
misesta kirjeen lähettäjälle ilmoittaminen. 

Yleisperusteluiden kohdassa 2.1 mainituis-
ta syistä kirjeen lukemisesta muulle kuin 
vangille ilmoittaminen on ongelmallista. Py-
kälään ehdotetaan säännöstä siitä, että vangin 
lähettämän tai hänelle saapuvan kirjeen lu-
kemisesta ilmoitettaisiin ainoastaan vangille.  

Pykälään ehdotetaan säännöstä siitä, että 
ilmoittamista voitaisiin lykätä, jos se on tar-
peen rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi, 
vankilan järjestystä uhkaavan vaaran torju-
miseksi taikka vangin tai muun henkilön tur-
vallisuuden suojelemiseksi. Perusteet olisivat 
samoja kuin kirjeiden pidättämisen yhteydes-
sä. Ehdotuksen mukaan lukemisesta ja sen 
perusteesta tulisi kuitenkin ilmoittaa viimeis-
tään kahden viikon kuluessa lukemisesta. 

Pykälään ehdotetaan selvyyden vuoksi 
säännöstä siitä, että lukemisesta kertomatta 
jättäminen voisi perustua myös muuhun lain-
säädäntöön kuin vankeuslakiin. Tällä tarkoi-

tetaan esimerkiksi sitä, että jos poliisi pakko-
keinolain (806/2011) perusteella päättää kir-
jeen takavarikoinnista sen jälkeen, kun van-
kila oli antanut poliisille tiedon kirjeen sisäl-
löstä, lukemisesta ilmoittamisessa noudate-
taan pakkokeinolain säännöksiä. 

Jos kirje päätetään lukemisen perusteella 
pidättää, tällöin ilmoittamisessa noudatettai-
siin pidättämisestä ilmoittamista koskevia 
säännöksiä. Kirjeen lukemisesta ilmoitettai-
siin tällöin vangille vasta silloin, kun kirjeen 
pidättämisestäkin ilmoitettaisiin. 

4 §. Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa. Py-
kälän 2 momentin säännökseen asiamiehen 
lähettämän kirjeen avaamisesta ehdotetaan 
selvennettäväksi. Säännöksestä ehdotetaan 
poistettavaksi kohta siitä, että säännös koskee 
niitä kirjeitä tai muita postilähetyksiä, joiden 
kirjekuoresta tai muutoin käy luotettavasti 
ilmi, että lähettäjä on vangin asiamies. Edus-
kunnan oikeusasiamies on pitänyt kriteeriä 
liian tulkinnanvaraisena (1234/4/07 ja 
1843/4/07). 

Pykälään ehdotetaan selvyyden vuoksi li-
sättäväksi kohta, että kirjeen lähettäjätiedois-
ta olisi ilmettävä, että sen lähettäjä on oikeu-
denkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 1 ja 5 mo-
mentissa tarkoitettu oikeudenkäyntiasiamies. 
Asiamiehenä toimimisen edellytyksiä muu-
tettiin lain muutoksella (716/2012), joka tuli 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Oikeu-
denkäyntiasiamiehenä voi toimia ainoastaan 
asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai luvan 
saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

Kirjeeseen merkityistä lähettäjätiedoista tu-
lisi ilmetä, että kirjeen on lähettänyt oikeus-
tieteen maisterin tai kandidaatin tutkinnon 
suorittanut henkilö sekä hänen nimensä. Tie-
tojen merkitseminen on tarpeellista, jotta 
vankila pystyisi tarkastamaan, että kirjeeseen 
merkitty asiamies täyttää edellä mainitut 
edellytykset. Tiedon perusteella vankila pys-
tyisi tarvittaessa varmistamaan asiamieheltä 
itseltään, että kyse on juuri hänen lähettämäs-
tään kirjeestä. Ei siten riittäisi, että kirjekuo-
resta ilmenisi pelkästään asianajo- tai lakiasi-
aintoimiston nimi.  

Jos vangille saapuisi asianajo- tai lakiasi-
aintoimiston nimellä merkityssä kirjekuores-
sa kirje ilman tietoa sen lähettäneestä asia-
miehestä, kirjettä ei kuitenkaan saisi avata 
tavallisen kirjeen tapaan ennen kuin on selvi-
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tetty, ettei kirje ole asiamiehen lähettämä. 
Vankila voisi myös palauttaa kirjeen avaa-
mattomana kyseiseen toimistoon.   

6 a §. Matkapuhelimen käyttö. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi säännös matkapu-
helimen käytöstä. Ehdotetun säännöksen 
mukaan avolaitoksissa oleville vangille voi-
taisiin antaa lupa käyttää matkapuhelinta. 
Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä. Matka-
puhelimen käyttölupa voisi koskea puheli-
mella soittamista ja vastaamista sekä teksti-
viestien lähettämistä ja vastaanottamista. 
Matkapuhelimen käyttölupa ei sisältäisi lu-
paa internetin käyttämiseen, vaan internetin 
käyttämisestä säädettäisiin erikseen luvun 9 a 
§:ssä. 

Matkapuhelimen käyttöä koskevaan lupaan 
voitaisiin sisällyttää erilaisia vankilan toi-
minnan ja järjestyksen kannalta tarpeellisia 
ehtoja. Ehdot voisivat liittyä muun muassa 
matkapuhelimen käyttöaikoihin ja – paikkoi-
hin ja matkapuhelimen säilyttämiseen. Mat-
kapuhelinta ei myöskään saisi antaa toisen 
vangin käytettäväksi. Luvan ehdoksi voitai-
siin asettaa kielto tyhjentää tai poistaa puhe-
limen käyttöloki. Matkapuhelimen käyttöä 
koskeva lupa sisältäisi myös yhden sim-
kortin haltuun antamisen. Puhelimet sinetöi-
täisiin, joten vanki ei voisi itse vaihtaa sim-
korttia. 

Lupa matkapuhelimen käyttöön voisi kos-
kea vankilan antamaa tai vangin omaa mat-
kapuhelinta.  

Matkapuhelimen käytön valvonnasta sää-
dettäisiin 9 b §:ssä. Vankilalla oli tarvittaessa 
oikeus selvittää matkapuhelimen puhelu- ja 
tekstiviestitiedot sekä lukea tekstiviestien si-
sältö. 

Matkapuhelimien ominaisuudet lisääntyvät 
koko ajan ja niiden erot tietokoneisiin pie-
nenevät, joten matkapuhelimen ja tietoko-
neen välinen raja ei ole selvä. Tällä hetkellä 
vankien haltuun ei ole annettu matkapuheli-
mia, joilla voi saada internetyhteyden. Kame-
ran sisältämiä puhelimia on voitu antaa siten, 
että kuvaaminen on estetty linssin sinetöin-
nillä. Tällä hetkellä avolaitoksissa sallittujen 
matkapuhelimien hankkiminen on tulevai-
suudessa yhä vaikeampaa. Rikosseuraamus-
laitoksen keskushallintoyksikölle ehdotetaan 
luvun 12 §:ssä annettavaksi toimivalta antaa 
tarkempia määräyksiä siitä, millaisia ominai-

suuksia sisältäviä matkapuhelimia vangin 
haltuun voidaan antaa tai miten erilaisten pu-
helinten ominaisuuksien käyttö voidaan es-
tää. 

Vankeuslain 15 luvun 3 §:n 1 momentin 5 
kohtaan otettaisiin säännös siitä, että matka-
puhelimen käyttöä koskevan luvan ehtojen 
rikkominen on järjestysrikkomus, josta voi-
daan määrätä kurinpitorangaistus. 

Pykälän 2 momentin mukaan vangille an-
nettu matkapuhelimen käyttölupa voitaisiin 
peruuttaa, jos käyttöluvan myöntämisen edel-
lytykset eivät luvan myöntämisen jälkeen 
enää täyttyisi. Käyttöluvan peruuttaminen tu-
lisi kyseeseen lähinnä tilanteissa, joissa vanki 
törkeästi tai toistuvasti rikkoo luvan ehtoja. 
Luvan peruuttaminen voisi tulla kyseeseen 
esimerkiksi silloin, jos vanki antaa puheli-
men toisen vangin käytettäväksi tai tyhjentää 
tai poistaa puhelimen käyttölokin. 

Matkapuhelimen käyttöluvan myöntäminen 
ja matkapuhelimen haltuun antamisesta päät-
täminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ei olisi 
tarkoituksenmukaista, että toinen henkilö 
päättäisi, annetaanko vangille haltuun mat-
kapuhelin ja toinen henkilö päättäisi sen 
käyttöluvasta. Ehdotuksen mukaan molem-
mista asioista päättäisi matkapuhelimen käyt-
töluvan myöntäjä. Asiasta säädettäisiin luvun 
11 §:ssä.  

Puhelun kuuntelemista ja tallentamista 
koskeva 7 §:n säännös ei koskisi tämän pykä-
län nojalla soitettuja puheluita. 

7 §. Puhelun kuunteleminen ja tallentami-
nen. Puhelun kuuntelemisen edellytyksiä 
koskevia säännöksiä ehdotetaan muutetta-
vaksi yhdenmukaisiksi 2 §:n kirjeen lukemi-
sen edellytyksiä koskevien säännösten kans-
sa. Vankeuslaissa oli alun perin molempien 
edellytykset määritelty yhdenmukaisesti, 
mutta lukemisen edellytyksiä muutettaessa 
(265/2007) vastaavaa muutosta ei tällöin teh-
ty puhelun kuuntelun edellytyksiin. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi myös siten, että puhelun kuuntelemista 
ja tallentamista koskeva päätös voitaisiin 
tehdä samalla kertaa ja että puhelun tallenta-
misen edellytys olisi yhdenmukainen puhe-
lun kuuntelemisen edellytyksen kanssa. Tällä 
hetkellä puhelun tallentaminen on mahdollis-
ta vasta sitten, kun puhelua kuunneltaessa 
käy ilmi, että puhelu todennäköisesti sisältää 
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suunnitelmia tai tietoja rikoksesta, josta sää-
detty ankarin rangaistus on vähintään yksi 
vuosi vankeutta tai sellaisen rikoksen ran-
gaistavasta yrityksestä tai huumausaineen 
käyttörikoksesta. Tallentamisen edellytyksis-
tä säädetään tällä hetkellä pykälän 2 momen-
tissa. Säännös on käytännössä estänyt kuun-
neltujen puheluiden tallentamisen. 

Pykälän uudeksi 2 momentiksi tulisi ny-
kyinen 3 momentin säännös muutettuna. 
Momenttia ehdotetaan muutettavaksi edellä 
todettua vastaavaksi siten, että puhelun kuun-
telemisesta ja tallentamisesta olisi ennen 
toimenpiteen aloittamista ilmoitettava vangil-
le ja sille, johon hän on puhelimitse yhtey-
dessä. Momentista poistettaisiin viittaus 19 
luvun 2 §:ään vastaavalla tavalla ja perusteel-
la kuin edellä 2 §:ssä. Momentista poistettai-
siin myös taltioiden ja tallenteiden hävittä-
mistä koskevat säännökset yleisperusteluiden 
kohdissa 2.1 ja 3.2 ilmenevistä syistä. Asias-
ta säänneltäisiin henkilötietojen käsittelystä 
rangaistusten täytäntöönpanossa annetussa 
laissa. 

Pykälän uudeksi 3 momentiksi tulisi ny-
kyinen 4 momentin säännös kiellosta kuun-
nella ja tallentaa vangin ja valvontaviran-
omaisten tai asiamiehensä välistä puhelua. 

8 §. Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen 
viestintä varmuusosastolla. Pykälän 1 mo-
menttiin ehdotetaan lisättäväksi, että myös 
kirjeen vastaanottajaan liittyvä syy voisi olla 
peruste kirjeen lukemiselle. Pykälän 1 mo-
mentin viittaussäännös 2 §:n 2 ja 3 moment-
tiin viittaisivat ehdotettuun uuteen 2 §:n 2 
momenttiin sekä 3 momentiksi siirrettyyn 
nykyiseen 2 momenttiin.  

Pykälän 2 momenttia viittaukset 7 §:n 3 ja 
4 momenttiin muutettaisiin viittauksiksi 7 §:n 
2 ja 3 momenttiin.  

Pykälään ehdotetaan uutta 3 momenttia, 
jossa todettaisiin, että varmuusosastolle sijoi-
tetulle vangille ei voitaisi myöntää lupaa 
sähköpostin käyttöön. Säännös olisi tarpeen, 
koska sähköpostin käyttöä ei pystytä valvo-
maan yhtä tehokkaasti kuin puheluita ja kir-
jeenvaihtoa. 

9 §. Sähköpostin käyttö. Pykälään ehdote-
taan uutta säännöstä vankien mahdollisuu-
desta olla yhteydessä vankilan ulkopuolelle 
sähköpostitse. Sähköpostiviestien lähettämi-
nen ja vastaanottaminen tapahtuisi vankilan 

hallinnoimalla palvelimella. Vangille voitai-
siin lähettää sähköpostiviesti vankilan ilmoit-
tamaan sähköiseen osoitteeseen.  

Säännös koskisi ainoastaan sähköpostin 
käyttöä eikä se mahdollistaisi muiden teknis-
ten sovellusten avulla tapahtuvaa viestintää. 

Saapuvan ja lähtevän sähköpostin tarkas-
tamisessa noudatettaisiin kirjeiden tarkasta-
mista koskevia säännöksiä. Lähtevän sähkö-
postin tarkastaminen järjestettäisiin teknisesti 
siten, että sähköpostit kulkevat vankilan pal-
velimen kautta. Tällöin sähköpostin eteen-
päin lähettäminen tapahtuisi vasta sen jäl-
keen, kun vankila olisi ensin arvioinut, onko 
asiassa perusteita tarkastustoimenpiteisiin. 

Sähköpostien lähettäminen ja vastaanotta-
minen perustuisi vankilan antamaan lupaan. 
Luvan sisältö voisi vaihdella. Lupa voisi olla 
vain yhden viestin lähettämistä tai vastaanot-
tamista varten tai se voisi olla tietyksi määrä-
ajaksi. 

Vangille voitaisiin antaa lupa sähköpostin 
käyttämiseen säännöksessä mainituilla tär-
keillä syillä. Lupaharkinnassa tärkeää syytä 
arvioitaessa olisi otettava huomioon se, olisi-
ko vangilla sähköpostin ohella muuta vaihto-
ehtoista ja soveltuvaa tapaa viestin toimitta-
miseen. 

Säännös mahdollistaisi, että vangille voi-
taisiin antaa lupa sähköpostiviestin vastaan-
ottamiseen ja lähettämiseen 4 §:n mukaisen 
asiamiehen kanssa. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä olisi, 
ettei sähköpostin lähettäminen aiheuttaisi 
vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuu-
delle taikka vangin tai muun henkilön turval-
lisuudelle. Säännös jättäisi päätöksentekijälle 
laajan harkintavallan. Luvan myöntäminen 
edellyttäisi esimerkiksi sitä, että voitaisiin 
olettaa, että sähköpostitse ei yritettäisi lähet-
tää rikollisen toiminnan jatkamiseen liittyvää 
viestiä. Päätösharkinnassa voitaisiin antaa 
merkitystä vangin kuulumiselle tai perustel-
lulle epäilylle hänen kuulumisestaan järjes-
täytyneeseen rikollisryhmään tai muuten 
osallistumisesta sellaisen ryhmän toimintaan. 
Vankilan ja sen osaston valvonnan aste voisi 
myös olla myös merkitystä päätösharkinnas-
sa. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä olisi 
myös, että vankila pystyisi riittävästi varmis-
tumaan siitä, että viestin vastaanottaja tai lä-
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hettäjä on se taho, jonka vanki ilmoittaa sen 
olevan.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin luvan 
peruuttamisesta. Lupa voitaisiin peruuttaa, 
mikäli luvan myöntämisen jälkeen saataisiin 
sellaista uutta tietoa, jonka perusteella luvan 
myöntäminen edellytykset eivät enää täyttyi-
si tai jos vanki rikkoisi luvan ehtoja. 

Vangille voitaisiin määrätä luvan ehtojen 
rikkomisesta kurinpitorangaistus. Asiasta eh-
dotetaan nimenomaista säännöstä 15 luvun 3 
§:n 1 momentin 5 kohtaan.  

Vangille voitaisiin määrätä kurinpitoran-
gaistus, jos hän muun muassa antaa virheel-
listä tietoa sähköpostin vastaanottajasta tai 
sähköpostin lähettämisen syystä. 

9 a §. Internetin käyttö. Vangille voitaisiin 
antaa lupa internetin käyttöön säännöksessä 
mainituilla tärkeillä syillä. Tällä hetkellä mo-
nessa viranomaisessa asioiminen järjestyy 
parhaiten internetin välityksellä. Sekä vangin 
että vankilan kannalta olisi tärkeää, että avo-
laitoksessa vapautumiseen valmistautuva 
pystyisi järjestelemään siviiliasioita interne-
tissä. 

Lupa internetin käyttöön voitaisiin antaa 
toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosi-
aali- tai asuntoasioihin hoitamiseen liittyväs-
sä asiassa tai muusta vastaavasta tärkeästä 
syystä. Vankilaopetuksessa internetillä ja 
verkko-opetuksella on myös yhä merkittä-
vämpi asema. Vangille voitaisiin antaa lupa 
myös pankkiasioidensa hoitamiseen. 

Avolaitoksella olisi mahdollisuus järjestää 
internetin käyttö eri tavoin. Lähtökohtaisesti 
internetin käyttö tapahtuisi vankilan tietoko-
neella suljetussa tietoteknisessä ympäristös-
sä, jolloin kielletyille verkkosivustoille pääsy 
voidaan estää teknisin järjestelyin. Säännös 
mahdollistaisi kuitenkin myös sen, että avo-
laitoksessa vangille voitaisiin poikkeukselli-
sesti tietyin edellytyksin antaa lupaa interne-
tin käyttöön hänen omalla tietokoneellaan. 
Tämä voisi tulla kyseeseen esimerkiksi sil-
loin, kun vangin opiskelu edellyttää oman 
tietokoneen käyttöä. Tietokoneen haltuun an-
tamisen päätösvallasta säädettäisiin luvun 11 
§:n 4 momentissa. 

Suljetussa vankilassa internetin käyttö olisi 
sallittua ainoastaan silloin, kun vangin pääsy 
muille kuin sallituille verkkosivustoille on 
asianmukaisesti estetty. Internetin käyttö voi-

si tulla kyseeseen lähinnä verkko-opiskelussa 
ja erilaisten viranomaisasioiden hoitamisessa. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä olisi, et-
tä internetin käyttämisestä ei saisi aiheuttaa 
vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuut-
ta taikka vangin tai muun henkilön turvalli-
suudelle. Säännös jättäisi päätöksentekijälle 
asiassa laajan harkintavallan. Luvan pää-
tösharkinnassa kiinnitettäisiin huomiota sa-
moihin seikkoihin kuin edellä sähköpostin 
lähettämistä koskevan 9 §:n 2 momentissa.  

Päätöksentekijälle annettaisiin laaja harkin-
tavalta myönnettävän luvan muodolle. Luvan 
tulisi kuitenkin perustua pykälässä mainittui-
hin internetin käytön edellytyksiin, mutta lu-
pa voitaisiin myöntää yksittäistä internetin 
käyttökertaa varten tai se voitaisiin myöntää 
määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaole-
vana.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin luvan 
peruuttamisesta. Lupa voitaisiin peruuttaa, 
jos luvan myöntämisen jälkeen saataisiin sel-
laista uutta tietoa, jonka perusteella luvan 
myöntäminen edellytykset eivät enää täyttyi-
si tai jos vanki rikkoisi luvan ehtoja. 

Vangille voitaisiin määrätä luvan ehtojen 
rikkomisesta myös kurinpitorangaistus. Asi-
asta ehdotetaan nimenomaista säännöstä 15 
luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohtaan. Tämä tu-
lisi kysymykseen esimerkiksi silloin, jos 
vanki on käyttänyt internetiä toiseen tarkoi-
tukseen kuin hän on lupaa hakenut tai käynyt 
luvattomalla verkkosivustolla. 

9 b §. Sähköisen viestinnän valvonta. Van-
kien sähköisen viestinnän valvontaa ehdote-
taan täsmennettäväksi.  

Pykälän 1 momentti sisältäisi viittaussään-
nöksen sähköisen viestinnän tietosuojalakiin 
(516/2004). Lisäksi 1 momenttiin ehdotetaan 
säännöstä siitä, että vankilalla olisi tarvittaes-
sa oikeus hakea viestin lähettämistä ja vas-
taanottamista koskevat tiedot joko vangin 
viestintään käyttämästä laitteesta tai vankilan 
hallinnoimasta viestinnän välittämiseen tar-
koitetuista järjestelmästä. Säännöksen perus-
teella vankila voisi tarkastaa sähköpostin lä-
hettämistä ja vastaanottamista koskevat tie-
dot vankilan ja vangin omalta tietokoneelta 
sekä palvelimelta. 

Vankilalla olisi oikeus selvittää, millä in-
ternetin sivustoilla vanki on käynyt. Sään-
nöksen perusteella vankilalla olisi oikeus ha-
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kea 6 a §:n tarkoitetun matkapuhelimen pu-
helu- ja tekstiviestitiedot matkapuhelimen 
käyttölokeista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
että sähköpostiviestin valvonnassa noudate-
taan soveltuvin kirjeenvaihtoa koskevia 2—5 
§:n säännöksiä. Saapuvien ja lähtevien säh-
köpostien lukeminen, kopioiminen ja pidät-
täminen tapahtuisivat samoin perustein kuin 
menetellään kirjeenvaihdon kohdalla. Sään-
nöstä sovellettaisiin myös matkapuhelimen 
tekstiviesteihin. Tekstiviestin lukeminen olisi 
mahdollista samoin edellytyksin kuin kirjei-
den ja sähköpostiviestien kohdalla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
että sähköpostin ja internetin käyttämistä voi-
taisiin valvoa henkilökunnan läsnä ollen sa-
massa huoneessa ja teknisellä valvonnalla. 
Säännös ei mahdollistaisi sähköpostiviestin 
lukemista, mutta henkilökunta voisi valvoa 
sitä, että sähköpostiviesti lähetetään luvan 
mukaiseen osoitteeseen. Internetin käytössä 
voitaisiin valvoa sitä, että vanki käy luvan 
mukaisilla sivustoilla. 

10 §. Tarkastamis- ja pidättämismenettely. 
Pykälän ehdotetaan selvyydeksi lisättäväksi 
sähköpostilla lähetetyt viestit ja matkapuhe-
limella lähetetyt tekstiviestit. 

11 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momentti eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että postilähe-
tyksen tarkastamiseen oikeutetut ohjaus- ja 
valvontatehtävissä toimivat virkamiehet voi-
taisiin määrätä vankilan työjärjestyksessä ri-
kosseuraamusalueen työjärjestyksen sijaan. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös toimivaltaisesta henkilöstä 
päättämään 2 § 2 momentissa tarkoitetusta 
kirjeen lähettäjän selvittämisestä ja 2 a §:n 
mukaisesta lukemisen ilmoittamisen siirtämi-
sestä. Jäljennöksen ottamista koskeva 2 §:n 2 
momentti ehdotetaan siirrettäväksi 3 momen-
tiksi.  

Tällä hetkellä 3 momentissa säädetään sii-
tä, että luvun 9 §:n mukaiseen sähköisen 
viestintään antaa vankilan johtaja. Pykälän 3 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten. 
että matkapuhelimen käytön luvasta ja sen 
peruuttamisesta sekä matkapuhelimen hal-
tuun antamisesta päättäisi vankilan johtaja 
taikka turvallisuudesta tai toiminnasta vas-
taava virkamies. Tällä hetkellä vankeuslain 

mukaan eri henkilö päättää omaisuuden hal-
lussapidosta ja sähköisen viestinnän luvasta. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan uutta 
säännöstä sähköpostin ja internetin käyttöä 
koskevasta luvasta ja sen peruuttamisesta se-
kä tietokoneen haltuun antamista koskevasta 
luvasta. Päätösvalta asiassa olisi järjestetty 
samalla tavoin kuin edellä 3 momentissa. 

12 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi, että valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin antaa tarkempia säännöksiä myös säh-
köisen viestinnän valvonnan lisäksi myös 
sähköisen viestinnän käyttämisestä. Sään-
nöksiä voitaisiin antaa esimerkiksi siitä, mi-
ten vangin tulee menetellä laitteita käyttäes-
sään.  

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan säännös-
tä siitä, että Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksikkö voisi antaa tarkempia 
määräyksiä haltuun annettavien matkapuhe-
limien ominaisuudesta, haltuun antamisesta 
ja käytöstä. Määräyksellä voitaisiin antaa 
tarkempia määräyksiä muun muassa siitä, 
millaisia ominaisuuksia sisältäviä matkapu-
helimia vankien haltuun voitaisiin antaa ja 
miten kielletyksi katsottuja ominaisuuksia 
voitaisiin poistaa tai niiden aiheuttamaa vaa-
raa rajoittaa. Määräyksenantotoimivalta olisi 
tarpeen matkapuhelimien nopean kehityksen 
takia. 
 
13 luku  Tapaamiset ja muut yhteydet 

vankilan ulkopuolelle 

Tapaamisia koskevia säännöksiä ehdote-
taan muutettavaksi siten, että erilaisista ta-
paamisista säädettäisiin omissa pykälissään. 
Samalla säännöksiä täsmennettäisiin ja luo-
vuttaisiin erityisvalvotuista tapaamisista. Lu-
vun 1 ja 2 § sisältäisivät yleisiä säännöksiä 
tapaamisesta, tapaamistiloista ja niiden val-
vonnasta. Luvun 3—7 § sisältäisivät sään-
nökset erilaisista tapaamismuodoista. Luvun 
8—10 §:ssä olisivat säännökset tapaamisten 
keskeyttämisestä, peruuttamisesta ja tapaa-
miskiellosta. Luvun 11 § (alaikäisen tapaajan 
päästäminen vankilaan) ja 13 § (tapaaminen 
videoyhteyden välityksellä) olisivat uusia 
säännöksiä. 

1 §. Tapaaminen. Säännös sisältäisi ny-
kyistä vankeuslain 13 luvun 1 §:ää vastaavan 
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yleissäännöksen vangin oikeudesta tapaami-
siin. Säännös eroaisi kuitenkin voimassa ole-
vasta lainsäädännöstä siten, että valvotusta 
tapaamisesta olisi erillinen säännöksensä lu-
vun 3 §:ssä. Vangilla olisi edelleen oikeus 
valvottuun tapaamiseen. Muiden tapaamis-
muotojen kohdalla vankilalla olisi hankinta-
valtaa tapaamisen myöntämisessä. 

Tapaamisten valvontatavasta ja tapaamisti-
loista säädettäisiin luvun 2 §:ssä.  

Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa ole-
van lain 13 luvun 1 §:n 1 momenttia vähäisin 
kielellisin täsmennyksin. Vangin tapaajaa 
koskeva viittaussäännös siirrettäisiin pykälän 
3 momenttiin. 

Varmuusostoja koskeva pykälän 2 mo-
mentti vastaisi voimassa olevan vankeuslain 
13 luvun 1 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa nimettäisiin vankia 
tapaamaan tullut henkilö tapaajaksi. Säännös 
sisältäisi myös viittauksen 17 lukuun. Sään-
nös vastaisi voimassa olevan lain 13 luvun 1 
§:n 1 momentin viimeistä lausetta. 

2 §. Tapaamistilat ja valvonta. Pykälässä 
olisivat tapaamistiloja koskevat säännökset. 
Vankilassa pitäisi olla asianmukaiset tilat 
valvottuja ja asiamiehen tapaamisia varten. 
Suljetuissa vankiloissa pitäisi olla lisäksi tilat 
valvomattomia ja lapsen tapaamista varten. 

Suurimmassa osassa avolaitoksia on tällä 
hetkellä valvomattomat tapaamistilat, mutta 
ei kaikissa. Avolaitokset eroavat rakenteel-
taan ja tiloiltaan toisistaan. Säännöksellä sel-
vennettäisiin nykyistä tilannetta siitä, että 
kaikissa avolaitoksissa ei tarvitsisi välttämät-
tä olla valvomattomia tapaamistiloja. Vangil-
le voitaisiin näissä tilanteissa myöntää val-
vomaton tapaaminen toiseen vankilaan, jollei 
hän ei ole poistumislupakelpoinen. Poistu-
mislupakelpoisten vankien kohdalla asia voi-
taisiin huomioida ja järjestää tärkeästä syytä 
myönnettävällä poistumisluvalla. 

Pykälään ehdotetaan uutta säännöstä siitä, 
että vankilassa voisi lisäksi olla tilat videoyh-
teyden välityksellä järjestettävään tapaami-
seen. Tilan ei kuitenkaan tarvitsisi olla varat-
tu ainoastaan videotapaamisia varten, vaan ti-
laa voitaisiin käyttää muihin tapaamisiin tai 
tarkoituksiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tapaa-
misten valvonnasta. Muuta tapaamista kuin 
valvomatonta tapaamista voitaisiin valvoa 

henkilökunnan läsnä ollen ja teknisellä val-
vonnalla. Henkilökunta voi tapaamisen val-
vontaa suorittaessa kuulla vangin ja tapaajan 
välistä keskustelua. Tekninen valvonta taas 
käsittäisi ainoastaan kuvan katselun ja sen 
tallentamisen. Voimassa olevan lain käsite 
videovalvonta korvattaisiin käsitteellä tekni-
nen valvonta. Selvyyden vuoksi säännökses-
sä olisi myös viittaussäännös asiamiehen ta-
paamista koskevaan 6 §:ään. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan uutta 
säännöstä valvotun tapaamisen kuuntelemi-
sesta teknisellä laitteella. Vangin ja tapaajan 
välistä keskustelua voitaisiin kuunnella ja tal-
lentaa teknisellä laitteella samoilla edellytyk-
sillä kuin puhelua voidaan kuunnella ja tal-
lentaa 12 luvun 7 §:n perusteella. Varmuus-
osastolle sijoitetun vangin valvotun tapaami-
sen keskustelua voitaisiin aina kuunnella ja 
tallentaa teknisellä laitteella. Säännös olisi 
yhdenmukainen sen kanssa, että varmuus-
osastolla olevan vangin puhelimen käytön 
ehtona on se, että vanki suostuu siihen, että 
hänen puhelunsa voidaan kuunnella ja tallen-
taa. 

3 §. Valvottu tapaaminen. Tapaamisen val-
vonnan ensisijaisena perusteena ja tarkoituk-
sena on estää kiellettyjen esineiden ja ainei-
den kulkeutuminen vankilaan. Pykälän 1 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi siitä, 
että suljettujen laitosten valvotuissa tiloissa 
vangin ja tapaajan välillä olisi rakenteellisia 
esteitä. Tällaisilla rakenteellisilla esteillä tar-
koitetaan esimerkiksi läpinäkyvää pleksi-
lasia, jonka korkeus voisi vaihdella. Suljettu-
jen vankiloiden valvotuissa tapaamistiloissa 
vangin ja tapaajan välillä on jo nykyisin käy-
tössä erikorkuisia pleksilaseja, jotka estävät 
tai ainakin vaikeuttavat vankien ja tapaajien 
koskettamista sekä samalla kiellettyjen ainei-
den ja esineiden toimittamista. Avolaitoksen 
valvotut tapaamistilat eroavat suljettujen 
vankiloiden tiloista siten, että niissä tällaisia 
pleksilaseja tai muita rakenteellisia esteitä ei 
ole. Avolaitoksissa tapaajan ja vangin kos-
kettaminen sallittaisiin kaikissa tapaamisissa. 

Luvun 19 §:ään ehdotetaan säännöstä siitä, 
että valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
tarkempia säännöksiä tapaamistilojen tekni-
sistä ja rakenteellisista valvontajärjestelyistä. 
Asetuksella säädettäisiin myös tapaajan ja 
vangin välisten esteiden korkeudesta. Estei-
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den mitoitus voitaisiin määrätä vankilan val-
vonnan ja turvallisuuden vaatimalla tavalla. 

Tällä hetkellä valvotut tapaamiset järjeste-
tään yleensä tapaamistiloissa, joissa on pai-
kalla suuri määrä vankeja ja tapaajia. Pykä-
län 2 momenttiin ehdotetaan säännöstä siitä, 
että suljetuissa vankiloissa tapaaminen voi-
taisiin tietyin edellytyksin järjestää erillään 
muista tapaajista. Perusteena olisi, että olisi 
syytä epäillä, että muulla tavoin järjestetystä 
tapaamisesta aiheutuisi vaaraa vankilan jär-
jestykselle tai turvallisuudelle taikka vangin 
tai muun henkilön turvallisuudelle. Esimer-
kiksi väkivaltaisesti käyttäytyneen vangin ta-
paaminen voitaisiin järjestää tällä tavoin. Ri-
kostaustalla tarkoitetaan esimerkiksi järjes-
täytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvia vankeja. 
Pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
voitaisiin järjestää tarvittaessa myös var-
muusosastolle sijoitettujen, turvaamistoi-
menpiteiden kohteena olevien, yksinäisyys-
rangaistusta suorittavien sekä koko rangais-
tusta suorittavien tapaaminen. Edellytyksiä 
tulisi kuitenkin harkita kunkin yksittäisen 
vangin aiheuttamaa vaaraa arvioiden. 

4 §. Valvomaton tapaaminen. Säännös vas-
taisi pääosin voimassa olevan vankeuslain 13 
luvun 3 §:ää sillä erolla, ettei säännöksessä 
enää mainittaisi asiamiestä. Säännös koskisi 
ensi sijassa 1 luvun 5 a §:ssä tarkoitettuja lä-
hiomaisia ja muita läheisiä eli lähinnä vangin 
lähiomaisia ja avopuolisoita. Valvomattoman 
tapaaminen voitaisiin myöntää myös muun 
vangille tärkeän henkilön kanssa. Käsitteellä 
korvattaisiin nykyisin maininta muusta hen-
kilöstä. Vangille tärkeällä henkilöllä tarkoi-
tettaisiin vangille läheistä henkilöä, joka ei 
ole lähiomainen tai muu läheinen, kuten esi-
merkiksi lapsuuden ystävää tai kaukaisempaa 
sukulaista.  Muutoksen tarkoituksena on jon-
kin verran laajentaa niiden henkilöiden piiriä, 
joille voitaisiin myöntää valvomaton tapaa-
minen. Tapaamisen myöntämisessä kiinnitet-
täisiin nykyistä enemmän suhteen tosiasialli-
seen laatuun, eikä muodollisiin seikkoihin. 
Tapaaminen voitaisiin myöntää myös henki-
lölle, jonka kanssa vanki on asunut yhdessä 
ennen vankilaan tuloaan, mutta ei välittömäs-
ti ennen vankilaan tuloaan.  Tapaamisen 
myöntämisestä harkittaessa voitaisiin ottaa 
huomioon myös, että tapaajalla ja vangilla on 
yhteinen lapsi.      

Valvomaton tapaaminen voitaisiin myöntää 
samoilla edellytyksillä kuin nykyisinkin eli 
vangin yhteyksien säilymiseksi tai muusta 
vastaavasta syystä. 

Tapaamisen edellytyksiä täsmennettäisiin. 
Tapaamisen myöntäminen edellyttäisi, ettei 
tapaamisesta aiheudu vaaraa vankilan järjes-
tykselle tai turvallisuudelle taikka vangin tai 
muun henkilön turvallisuudelle. Tällä tarkoi-
tetaan esimerkiksi sitä, että voitaisiin olettaa, 
ettei tapaamisen yhteydessä kuljetettaisi van-
kilaan kiellettyjä aineita tai esineitä. Pykäläs-
sä todettaisiin nykyistä säännöstä selvemmin, 
että päätösharkinnassa otetaan huomioon 
myös tapaamisesta aiheutuva vaara sekä 
henkilön että vankilan turvallisuudelle. Asi-
assa olisi siten otettava huomioon myös ta-
paajan turvallisuus. 

Valvomattoman tapaamisen päätösharkinta 
perustuisi kuten nykyisinkin kokonaisharkin-
taan asian kannalta merkityksellisistä seikois-
ta. Esimerkiksi vangin päihteiden käytöllä tai 
päihdyttävien aineiden hallussapidolla ja po-
sitiivisella virtsanäytteellä olisi merkitystä 
päätösharkinnassa. Merkitystä voisi olla 
myös vankilajärjestystä vaarantavien esinei-
den hallussapidolla sekä sellaisilla järjestys-
rikkomuksilla, joilla olisi merkitystä tapaa-
misen onnistumisen kannalta. Valvomatto-
man tapaamisen epäämistä ei kuitenkaan voi-
taisi käyttää seuraamuksena vangin sellaises-
ta toiminnasta, jolla ei ole merkitystä valvo-
mattoman tapaamisen ehtojen noudattami-
sessa. 

5 §. Lapsen tapaaminen. Pykälään ehdote-
taan uutta säännöstä lapsen tapaamisesta sul-
jetussa vankilassa. Lapsen tapaamista varten 
varattavista tiloista säädettäisiin 2 §:ssä Täl-
laiset tilat olisivat rauhallisia ja ne pyrittäisiin 
varustelemaan viihtyisiksi ja kodinomaisiksi. 
Osassa vankiloista tällaisia tiloja on jo käy-
tössä. 

Lapsen tapaamista varten soveltuvat tilat 
voivat suuruudeltaan ja järjestelyiltään vaih-
della vankiloittain tapaamistarpeen mukai-
sesti. Tapaamisia voidaan järjestää tilassa, 
jossa samalla kertaa järjestetään useampia 
tapaamisia tai tapaaminen voidaan järjestää 
erillisenä tapaamisena. 

Pykälässä tarkoitetussa tapaamisessa lapsi 
voisi vapaasti koskettaa vanhempaansa ja is-
tua hänen sylissään tapaamisen aikana. Ta-
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paamisen päätösharkinnassa olisi otettava 
huomioon, onko vangilla muuta tosiasiallista 
mahdollisuutta tavata lasta esimerkiksi pois-
tumisluvalla. 

Tapaaminen on lähtökohtaisesti tarkoitettu 
vangin omien lapsien tapaamiseen. Tapaami-
nen voitaisiin myöntää myös puolison tai 
avopuolison lapsen kanssa. Yhteyksien yllä-
pitämisellä tarkoitetaan myös niiden luomis-
ta, joten tapaamisen myöntämisen edellytyk-
senä ei olisi, että vanki ja lapsi olisivat ta-
vanneet aikaisemmin, vaan tapaaminen voisi 
perustua myös yhteyksien luomiseen vangin 
ja lapsen välillä. 

Tapaamiseen voisi lapsen ja hänen saatta-
jansa lisäksi osallistua myös muita tapaajia. 
Koskettamisen salliminen koskee kuitenkin 
ainoastaan vankia ja lasta. Tapaamisten val-
vonnassa noudatetaan 2 §:n 2 momentin 
säännöstä. Tapaamista voidaan siten valvoa 
henkilökunnan läsnä ollen tai teknisellä val-
vonnalla.  

Vankeuslain 16 luvun 7 §:ään ehdotetaan 
säännöstä siitä, että lapsen tapaamisen ehtona 
olisi se, että vanki pyydettäessä antaa virtsa- 
tai sylkinäytteen taikka suorittaa puhallusko-
keen. Tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, et-
tä negatiivinen päihdetestin tulos olisi vält-
tämätön edellytys tapaamisen myöntämiselle.  

Lapsen tapaaminen eroaa luonteeltaan 
merkittävästi valvomattomasta tapaamisesta 
siinä, että henkilökunta on paikalla valvo-
massa tapaamista. Tapaaminen voidaan täl-
löin järjestää turvallisessa ja valvotussa ym-
päristössä. Lapsen tapaamisen päätösharkin-
nassa korostuu myös lapsen ja vangin yhte-
yksien säilyminen sekä lapsen edun huomi-
oon ottaminen.   

6 §. Asiamiehen tapaaminen. Asiamiehen 
tapaamisesta ehdotetaan säädettäväksi omas-
sa pykälässään. Tapaamiset järjestettäisiin 
pääsääntöisesti virka-aikana. Tapaamista 
myönnettäessä olisi kuitenkin otettava huo-
mioon asiamiehen arvio asian kiireellisyy-
destä.  

Asiamiehen tapaaminen olisi pääsääntöi-
sesti täysin valvomaton. Tapaaminen voitai-
siin kuitenkin pykälässä mainituilla perusteil-
la järjestää osittain valvonnan alaisena. Tämä 
tulisi kyseeseen silloin, kun valvonta olisi 
välttämätöntä vankilan järjestyksen tai tur-
vallisuuden ylläpitämiseksi.  Useimmiten täl-

löin kyse olisi perustellusta epäilystä, että ta-
paamisessa luovutettaisiin vangille esineitä 
tai aineita, joiden hallussapito on vankeuslain 
nojalla kielletty. Tapaaminen voitaisiin jär-
jestää valvottuna myös asiamiehen tai vangin 
pyynnöstä.  

Valvonta perustuisi ainoastaan näköyhtey-
dellä tapahtuvaan valvontaan. Teknisellä lait-
teella tapahtuvaa valvontaa ei saisi tallentaa.  

Asiamiehen ja vangin tapaaminen voitai-
siin edellä mainituissa tilanteissa järjestää 
myös tapaamistilassa, jossa heidän välillään 
on rakenteellisia esteitä, kuten lasinen tai 
muovinen väliseinä, joka estäisi tavaroiden 
antamisen. Tällaista tilaa voitaisiin käyttää 
myös tilanteessa, jossa asiamies olisi esimer-
kiksi aikaisemmin syyllistynyt luvattomien 
esineiden tai aineiden kuljettamiseen vanki-
laan. Tapaaminen voitaisiin järjestää kysei-
sessä tilassa myös silloin, jos asiamies tai 
vanki sitä itse pyytää. Tällöinkään heidän vä-
listään keskustelua ei saisi kuunnella tai tal-
lentaa. 

Jos asiamiehen ja vangin välillä olisi raken-
teellisia esteitä, tulisi kuitenkin huolehtia sii-
tä, että tapaamisen yhteydessä voidaan käsi-
tellä ja luovuttaa tarpeelliset oikeudenkäynti-
asiakirjat vaarantamatta asiamiehen ja vangin 
tapaamisen luottamuksellisuutta. 

Ehdotuksella turvattaisiin nykyistä parem-
min vankeusvankien luottamukselliset kes-
kustelut asiamiehen kanssa. Asiamiehen ta-
paaminen voitaisiin järjestää myös vi-
deoneuvotteluteitse, mistä ehdotetaan sään-
nöstä 13 §:ään. 

7 §. Vankien välinen valvottu tapaaminen. 
Voimassa olevia valvottua tapaamista koske-
via säännöksiä on tulkittu siten, etteivät ne 
koske samaan vankilaan sijoitettuja vankeja. 
Valvottua tapaamista koskevia säännöksiä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin 
otettaisiin säännös samassa vankilassa olevil-
le vangeille myönnettävästä tapaamisesta. 
Turvallisuuden ja järjestyksen turvaamiseksi 
olisi perusteltua, että vankila pystyisi kont-
rolloimaan eri osastoille sijoitettujen vankien 
tapaamisia. Tapaamisen myöntäminen edel-
lyttäisi, ettei tapaamisesta aiheutuisi vaaraa 
vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle 
taikka vangin tai muun henkilön turvallisuu-
delle. 
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Vangin lyhytaikaisesta siirtämisestä toiseen 
vankilaan muun muassa tapaamista varten 
säädettäisiin 6 luvun 3 a §:ssä. 

8 §. Tapaamisen keskeyttäminen. Pykälään 
ehdotetaan säännöstä tapaamisen keskeyttä-
misestä, josta laissa ei ole tällä hetkellä sään-
nöstä. Asiaa on säännelty vankiloiden järjes-
tyssäännöissä. 

Ehdotuksen mukaan tapaaminen voitaisiin 
keskeyttää, jos se on tarpeen rikoksen estä-
miseksi tai vankilan turvallisuuden tai järjes-
tyksen ylläpitämiseksi. Rikoksella tarkoitet-
taisiin esimerkiksi yritystä tuoda huumausai-
neita vankilaan. Myös väkivaltainen käyttäy-
tyminen voisi olla syynä keskeyttämiselle. 
Vankilan järjestyksellä tarkoitetaan esimer-
kiksi tilannetta, jossa vanki käyttäytyy häirit-
sevästi ja jatkaa häiritsevää käytöstä kiellosta 
huolimatta. 

9 §. Tapaamisen peruuttaminen ja epäämi-
nen. Tällä hetkellä laissa ei ole säännöksiä 
tapaamisen peruuttamisesta. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan tapaaminen voitaisiin peruut-
taa, jolleivät tapaamisen edellytykset enää 
täyty. Tapaamisen peruuttaminen tulisi ky-
seeseen lähinnä valvottua tapaamista ja lap-
sen tapaamista koskevissa luvissa sellaisissa 
tilanteissa, kun päätöksen jälkeen ilmenevien 
tietojen perusteella olisi aihetta epäillä, että 
tapaamisesta aiheutuu esimerkiksi vaaraa 
vankilan turvallisuudelle tai järjestykselle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tapaa-
misen kertaluonteisesta epäämisestä. Tällä 
hetkellä epäämisestä säädetään 4 §:ssä. 

Voimassa olevan säännöksen mukaan epä-
ämisen yhteydessä tulee selvittää, voidaanko 
tapaaminen järjestää erityisen valvotuissa 
olosuhteissa. Pykälää ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että tapaamisen epäämisen ja 
vankilaan pääsyn edellytykset olisivat ny-
kyistä yhdenmukaisemmat. Jos tapaaja kiel-
täytyisi turvatarkastuksesta tai henkilöntar-
kastuksesta, tapaaminen voitaisiin evätä. 
Vankilan ei enää tarvitsisi kyseisessä tilan-
teessa selvittää, voitaisiinko tapaaminen jär-
jestää erityisen valvotulla tavalla. Muutos 
selkeyttäisi tapaamisten järjestämistä. Pykä-
lään otettaisiin säännös myös siitä, että ta-
paaminen voitaisiin evätä, jos tapaaja olisi 
ulkoisista merkeistä päätellen päihtynyt. 
Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä. 

Pykälän 3 momentin mukaan tapaaminen 
voitaisiin edelleen järjestää valvotusti tilan-
teessa, jossa tapaaja ei pysty luotettavasti to-
distamaan henkilöllisyyttään. Säännös olisi 
tarpeen kohtuuttomien tilanteiden välttämi-
seksi esimerkiksi silloin, jos tapaaja saapuu 
kaukaa ja tapaajan ilmoittamaa henkilölli-
syyttä ei ole aihetta epäillä, vaikka hänelle ei 
olekaan henkilöntodistusta tai muuta virallis-
ta todistusta henkilöllisyydestään. 

10 §. Tapaamiskielto. Pykälään ehdotetaan 
voimassa olevan lain 13 luvun 6 §:ää vastaa-
vaa säännöstä tapaamiskiellosta. Pykälää eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että tapaamis-
kiellon antamista ei enää estäisi se, että ta-
paaminen voidaan järjestää erityisvalvottuna 
tapaamisena. Kyseinen ehto on osaltaan ai-
heuttanut myös sen, että tapaamiskieltoa ei 
ole voitu käyttää siinä laajuudessa kuin se 
olisi ollut perusteltua. Koska tapaamiskieltoa 
ei voida antaa vangin lähiomaiselle, muulle 
läheiselle eikä asiamiehelle, ehdotetun muu-
tos koskisi ainoastaan vangin muita tapaajia. 

11 §. Alaikäisen tapaajan vankilaan pääs-
täminen. Vankiloiden välillä on eroavaisuuk-
sia sen suhteen, miten menetellään alaikäis-
ten henkilöiden päästämisessä vankilaan ta-
paamisiin. Asiasta ei tällä hetkellä ole van-
keuslaissa säännöksiä. 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain (361/1983) 3 §:n mukaan lapsen 
huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henki-
löt, joille lapsen huolto on uskottu. Lapsen 
huolto päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai 
menee sitä ennen avioliittoon. Lain 4 §:n 
mukaan huoltajalla on oikeus päättää lapsen 
hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä 
muista henkilökohtaisista asioista. Toisaalta 
oikeudenkäymiskaaressa ja hallintolaissa an-
netaan 15-vuotiaalle laaja rinnakkainen pu-
hevalta huoltajansa kanssa. 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annettu laki lähtee lapsen oikeudesta pitää 
yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona 
lapsi ei asu. Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen 8 artiklan perhe-elämän suoja koskee 
myös vanhempaa, joka ei ole lapsen huoltaja. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mu-
kaan artiklan mukaisen perhe-elämän suojan 
kannalta on olennaista, että viranomaiset aut-
tavat vankia säilyttämään yhteytensä lähei-
siin perheenjäseniinsä. 
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Pykälään ehdotetaan säännöstä siitä, että 
alaikäisen tapaajan vankilaan päästäminen 
edellyttäisi hänen huoltajansa suostumusta, 
jollei tavattava vanki ole hänen vanhempan-
sa.  

Tapaaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, voisi 
tavata lähiomaistaan ilman huoltajan suostu-
musta, jollei huoltaja olisi nimenomaisesti 
ilmoittanut vastustavansa tapaamista. Jos ala-
ikäinen tapaaja on huostaan otettu, suostu-
muksen antamisesta edellä mainituissa tapa-
uksissa päättäisi lastensuojeluviranomainen. 

Vankilan olisi tapauskohtaisesti selvitettä-
vä, onko tapaaminen lapsen edun mukaista. 
Lähtökohtaisesti voitaisiin olettaa, että yh-
teydenpito omaan vanhempaa olisi lapsen 
edun mukaista. Joskus näin ei olisi, esimer-
kiksi, jos vanki on syyllistynyt kyseiseen lap-
seen kohdistuneeseen rikokseen.  

Pykälään ehdotetaan säännöstä myös siitä, 
että ilman perusteltua syytä alle 15-vuotiasta 
henkilöä ei päästettäisi vankilaan ilman saat-
tajaa. Pääsääntönä olisi se, että alle 15-
vuotiaan mukana tulisi olla saattaja. Saattaja 
voisi olla myös sellainen henkilö, joka ei itse 
osallistu tapaamiseen. Perusteltu syy sille, et-
tä saattajaa ei edellytettäisi, voisi liittyä esi-
merkiksi lapsen kehitystasoon tai aikaisem-
piin onnistuneisiin tapaamisiin. 

12 §. Tavaroiden vastaanottaminen ja tar-
kastaminen. Pykälää ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että tapaamisen yhteydessä voi-
taisiin vastaanottaa ainoastaan vähäinen mää-
rä tavaroita, kun voimassa olevassa säännök-
sessä mainitaan kohtuullinen määrä. Muu-
toksella vähennettäisiin tapaamisen yhtey-
dessä vangille tuotavan tavaran määrää. 
Muutos olisi tarpeen vankiloiden säilytystilo-
jen vähäisyyden vuoksi. 

13 §. Yhteydenpito videoyhteyden välityk-
sellä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
säännös vangille järjestettävästä mahdolli-
suudesta olla videoyhteydellä yhteydessä 
vankilan ulkopuolelle. Videoyhteydessä osal-
listujat olivat puhe- ja näköyhteydessä kes-
kenään. 

Videoyhteyden kautta järjestettävä tapaa-
minen olisi tarkoitettu yhteydenpitoon etu-
päässä lähiomaisten ja muiden läheisten 
kanssa. Perustellusta syystä yhteydenpito 
voitaisiin sallia muunkin vangille tärkeän 
henkilön kanssa. Yhteyksien säilymisellä 

tarkoitetaan esimerkiksi yhteydenpitoa etääl-
lä vankilasta asuvien sukulaisten kanssa. Vi-
deoyhteyden välityksellä järjestettävä tapaa-
minen mahdollistaisikin nimenomaan yhtey-
denpidon kaukana asuviin omaisiin. Sillä oli-
si erityistä merkitystä ulkomaalaisten vanki-
en yhteydenpidolle ulkomailla asuviin suku-
laisiin.  

Pykälässä ei säänneltäisi videoyhteyden 
teknistä järjestelytapaa, vaan videoyhteys 
voitaisiin järjestää erilaisia teknisiä tiedonvä-
litystapoja käyttäen, kuten esimerkiksi Sky-
pen avulla. 

Tapaamisen valvonnasta, keskeyttämisestä 
ja peruuttamisesta noudatettaisiin, mitä val-
vottujen tapaamisten valvomisesta säädetään. 
Henkilökunta voisi siten olla läsnä samassa 
tilassa, josta vanki on videoyhteydessä. 

Pykälään ehdotetaan lisäksi omaa säännös-
tä asiamiehen tapaamisen järjestämisestä vi-
deoyhteyden välityksellä. Tällöin valvonnas-
sa noudatettaisiin asiamiehen tapaamisen 
valvonnasta annettuja säännöksiä. 

14—16 §. Pykälät vastaisivat vankeuslain 
13 luvun 8—10 §:n säännöksiä vähäisin 
muutoksin.  

17 §. Päätösvalta. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että valvomattomasta ta-
paamisesta päättäisi toiminnoista tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies taikka ohjauk-
sen tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva 
virkamies. Tällä hetkellä valvomattomista 
tapaamisista päättää vankilan johtaja tai hä-
nen määräämänsä toiminnoista tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies. Asiamiehen ta-
paamisten, lapsen tapaamisten, vankien välis-
ten tapaamisten, 3 §:n 2 momentin mukaisten 
valvottujen tapaamisten ja yhteydenpidosta 
videoyhteyden välityksellä sekä niiden pe-
ruuttamisen toimivallasta säädettäisiin val-
vomattomien tapaamisten toimivaltaa vas-
taavasti.  

Valvotun tapaamisen kuuntelusta ja tallen-
tamisesta teknisellä laitteella 2 §:n 3 momen-
tin perusteella päättäisi turvallisuudesta vas-
taava virkamies. 

Tapaamiskiellosta voisi vankilan johtajan 
lisäksi päättää toiminnasta tai turvallisuudes-
ta vastaava virkamies. 

Tapaamisen epäämisessä ja keskeyttämi-
sessä on kyse ratkaisusta, joka on lähellä to-
siasiallista hallintotoimintaa. Näissä tapauk-
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sissa päätösvaltaa käyttäisi ohjauksen tai val-
vonnan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
Kiireellisissä tapauksissa niistä voisi päättää 
myös ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva 
virkamies. 

18 §. Viittaussäännös. Pykälään ehdotetaan 
selvyyden vuoksi yhteistä viittaussäännöstä 
siitä, että 4 ja 5 §:ssä säädettyjen tapaamisen 
ehdoksi asetetusta päihteettömyyden valvon-
nasta säädettäisiin 16 luvun 7 §:n 3 momen-
tissa ja että vangin tarkastamisesta kyseisten 
tapaamisten yhteydessä säädettäisiin 16 lu-
vun 4 §:ssä. 

19 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös 
siitä, että valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin antaa tarkempia säännöksiä tapaamisten 
valvonnan järjestämisestä sekä tapaamistilo-
jen teknisistä ja rakenteellisista valvontajär-
jestelyistä. Suljettujen vankiloiden valvottu-
jen tapaamisten valvonta- ja rakenteelliset 
järjestelyt voisivat vaihdella vankilan tai sen 
osaston valvonnan ja turvallisuuden vaati-
malla tavalla. 
 
14 luku  Poistumislupa 

8 §. Poistumisluvan ehdot. Poistumisluvan 
ehtoja koskevaan säännökseen ehdotetaan li-
säyksenä säännöstä vangin valvonnasta pois-
tumisluvan aikana. Pykälän uudessa 3 mo-
mentissa säädettäisiin siitä, että vankia voi-
taisiin poistumisluvalla valvoa hänen hal-
tuunsa annettavalla taikka hänen ylleen kiin-
nitetyllä teknisellä välineellä vastaavalla ta-
valla. Säännöksen perusteella poistumisluval-
la olevaa vankia voitaisiin valvoa samalla ta-
valla teknisellä laitteella kuin tällä hetkellä jo 
voidaan valvoa avolaitokseen sijoitettua van-
kia, valvottuun koevapauteen sijoitettua van-
kia ja vuoden 2014 alusta lukien siviilityö- ja 
opintoluvalla olevaa vankia ja ulkopuoliseen 
laitokseen sijoitettua vankia (631/2013). 

Valvonnassa ei käytetäisi kotiin asennetta-
va valvontalaitetta, joten valvonta ei mahdol-
listaisi kotirauhan piiriin ulottuvaa pakkokei-
nolaissa tarkoitettua teknistä kuuntelua eikä 
teknistä katselua. Tämän vuoksi säännökseen 
ei tarvittaisi valvontarangaistuksesta annetun 
lain (330/2011) 6 §:ssä tarkoitettua kieltoa. 
 

15 luku  Vankilan järjestys ja kurinpi-
to 

3 §. Järjestysrikkomukset. Pykälässä sääde-
tään järjestysrikkomuksista, Pykälän 1 mo-
mentin 5 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi, että 
järjestysrikkomuksia olisivat myös 12 luvun 
6 a §:n matkapuhelimen, 9 §:n sähköpostin ja 
9 a §:n internetin käytölle asetettujen ehtojen 
rikkominen. 

4 §. Vangille määrättävät kurinpitoran-
gaistukset. Yleisperusteluiden kohdassa 2.1 
tarkoitetusta syystä pykälän 1 momentin 3 
kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
yksinäisrangaistuksen enimmäispituus ly-
hennettäisiin 14 vuorokaudesta kymmeneksi 
vuorokaudeksi.  

8 §. Yksinäisyysrangaistus. Pykälän 2 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi yksinäi-
syysrangaistuksen pituuden osalta edellä 4 
§:ää vastaavaksi.  

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että terveydenhuoltohenkilökun-
taan kuuluva virkamies muutettaisiin tervey-
denhuollon ammattihenkilöksi. Yksinäisyy-
teen sijoittamisesta tulisi ilmoittaa sellaiselle 
terveydenhuollon ammattihenkilölle, jolla on 
koulutuksensa perusteella riittävät edellytyk-
set arvioida vangin terveydentila. 

Lisäksi pykälästä poistettaisiin velvoite 
kuulla terveydenhuoltohenkilökuntaa yli seit-
semän päivän yksinäisrangaistusta määrättä-
essä. Säännös antaa virheellisen kuvan siitä, 
että terveydenhuoltohenkilökunta osallistuisi 
kurinpitorangaistuksen määräämiseen, mikä 
saattaa vaarantaa luottamuksellisen potilas-
suhteen vangin ja terveydenhuollon ammatti-
henkilön välillä. 

10 §. Kurinpitoasian käsittely ja kurinpito-
rangaistuksen täytäntöönpano. Pykälän 2 
momentin mukaan järjestysrikkomus käsitel-
lään siinä vankilassa, johon vanki on sijoitet-
tu. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan sään-
nöstä siitä, että järjestysrikkomus voitaisiin 
käsitellä myös siinä vankilassa, jossa järjes-
tysrikkomus on tapahtunut, vaikkei se olisi-
kaan vangin varsinainen sijoitusvankila. 

14 §. Vangin pitäminen erillään selvittämi-
sen aikana.  Pykälään ehdotetaan nimen-
omaista säännöstä siitä, että erillään pitämi-
nen ei saisi kestää kauempaa kuin on välttä-
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mätöntä. Enimmäisaika olisi sama kuin ny-
kyisin eli seitsemän vuorokautta. 

Pykälään ehdotetaan uutta säännöstä siitä, 
että vangin erillään pitämisestä selvittämisen 
aikana olisi vastaavalla tavalla ilmoitettava 
terveydenhuollon ammattihenkilölle kuin 
vangin yksinäisyyteen sijoittamisessa. 

15 §. Kurinpitorangaistuksen määräämi-
nen. Pykälään ehdotetaan säännöstä siitä, että 
vankia voitaisiin kuulla kurinpitokäsittelyssä 
myös videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa 
tiedonvälitystapaa käyttäen. Tällöin kurinpi-
tokäsittely voitaisiin tarvittaessa järjestää 
muussakin vankilassa kuin siinä, johon vanki 
on sijoitettu. 

Videoteitse kuuleminen ei edellyttäisi van-
gin suostumusta.  

Ehdotettu säännös vähentäisi vankien kul-
jetustarvetta, kun kuultavaa vankia ei tämän 
takia tarvitsisi siirtää siihen vankilaan, jossa 
hänen epäillään syyllistyneen järjestysrikko-
mukseen. Vastaavaa säännöstä ehdotetaan 
myös todistajien ja muiden henkilöiden kuu-
lemiselle. 

16 §. Päätösvalta. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan uutta säännöstä siitä, että kiireel-
lisissä tilanteissa osaston tai vankilan muun 
tilan valvonnasta ja lukittuna pitämisestä voi-
si päättää myös turvallisuudesta vastaava 
virkamies taikka ohjauksen tai valvonnan 
esimiestehtävissä toimiva virkamies. Tällai-
nen tilanne voisi olla esimerkiksi, että osas-
tolla tapahtuneen järjestysrikkomuksen tut-
kinta edellyttäisi osaston sulkemista ja van-
kien siirtymistä selleihinsä. Tällä hetkellä ai-
noastaan vankilan johtajalla on toimivalta 
päättää asiasta. Päivystävällä virkamiehellä 
ei ole myöskään toimivaltaa päättää asiasta 
virka-ajan ulkopuolella. 
 
16 luku  Vankilan tilojen ja vangin 

tarkastaminen 

4 §. Henkilöntarkastus. Pykälän 1 momen-
tin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että vangille voitaisiin tehdä henkilöntarkas-
tus myös 13 luvun 5 §:n mukaisen lapsen ta-
paamisen yhteydessä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisäystä 
siitä, että henkilöntarkastuksena voitaisiin 
suorittaa myös vangin suun tarkastaminen. 

Lähtökohtana olisi, että vankia kehotettaisiin 
vapaaehtoisesti avaamaan suunsa.  

6 a §. Päihteiden valmistamisen ja käytön 
kielto. Tällä hetkellä vankeuslain 9 luvun 1 
§:n 2 momentissa kielletään alkoholin ja 
muiden päihdyttävien aineiden sekä dopin-
gaineiden hallussapito. Vaikka tällaisten ai-
neiden valmistaminen tai käyttö ei käytän-
nössä ole mahdollista ilman aineiden hallus-
sapitoa, asiasta ehdotetaan selvyyden vuoksi 
nimenomaista säännöstä lakiin. 

7 §. Päihteettömyyden valvonta. Pykälän 2 
momentin mukaan sen mukaisten lupien sekä 
avolaitokseen sijoittamisen tai ulkopuoliseen 
laitokseen sijoittamisen ehdoksi voidaan 
asettaa se, että vanki pyydettäessä antaa 
päihdetestin. Pykälää ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että suoraan lain perusteella ky-
seisten lupien ehtona olisi sylki- tai virtsa-
näytteen antaminen tai puhalluskokeen suo-
rittaminen pyydettäessä. Muutos selkeyttäisi 
sitä, että näyte tai koe voitaisiin pyytää esi-
merkiksi ennen varsinaisen lupapäätöksen 
tekemistä heti sen jälkeen, kun vanki on jät-
tänyt lupa-anomuksen. Päihdetestiä ei kui-
tenkaan saisi kyseisessä tilanteessa pyytää 
muuhun tarkoitukseen kuin kyseiseen lupa-
asiaan liittyen. Jälkikäteen pyydettävän päih-
detestin olisi oltava ajallisesti sidoksissa 
myönnettyyn lupaan. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisäystä 
siitä, että säännös koskisi myös13 luvun 5 
§:n mukaista lapsen tapaamista. 

7 a §. Huumausaineiden etsintään koulute-
tun koiran luovuttaminen toisen viranomai-
sen käyttöön. Yleisperusteluiden kohdasta 
2.1 ilmenevistä syistä pykälään ehdotetaan 
säännöstä Rikosseuraamuslaitoksen, poliisin, 
Tullin ja rajavartiolaitoksen välillä tapahtu-
vasta huumausaineiden etsintään koulutetun 
koiran lyhytaikaisesta antamisesta toisen vi-
ranomaisen käyttöön avustamaan välttämät-
tömiin virkatoimiin liittyvissä tehtävissä. La-
kiin otettaisiin säännös siitä, että Rikosseu-
raamuslaitoksen huumausaineiden etsintään 
koulutettu koira voitaisiin antaa myös puo-
lustusvoimien käyttöön samoin edellä maini-
tuin edellytyksin.  

Koiran luovuttaminen käsittäisi myös koi-
ran ohjaajan mukana olon siten, että ohjaajal-
la ei olisi itsenäistä toimivaltaa tarkastami-
seen, vaan koira ohjaajineen toimisi toimival-
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taisen viranomaisen johdon ja valvonnan 
alaisena. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä siitä, että jokainen viranomainen vastaisi 
itse omista kustannuksistaan näissä järjeste-
lyissä. Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä. 

10 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että turvatar-
kastuksista päättämisessä säädettäisiin erik-
seen. Päätösvaltaa koskevaa säännöstä ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että ohjaus- tai 
valvontatehtävissä toimivalla virkamiehellä 
olisi toimivalta päättää turvatarkastuksesta 
myös tapauksissa, jotka eivät ole kiireellisiä. 
Tällä hetkellä ohjaus- tai valvontatehtävissä 
toimiva virkamies voi päättää turvatarkastuk-
sesta ainoastaan silloin, jos asia ei siedä vii-
vytystä. Muuten turvatarkastuksesta päättää 
valvonnan esimiestehtävissä toimiva virka-
mies. 

Suljetuissa vankiloissa vangeille tehdään 
turvatarkastuksia ja vangit esimerkiksi kul-
kevat usein metallinilmaisimen läpi vankilas-
sa liikkumisen aikana. 

Henkilöntarkastuksesta ja päihdevalvon-
nasta ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva 
virkamies voisi edelleen päättää ainoastaan 
silloin, jos tilanne ei siedä viivytystä. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan uutta 
säännöstä siitä, että vankilan johtaja tai mää-
rätty turvallisuudesta vastaava virkamies 
päättäisi huumausaineiden etsintään koulute-
tun koiran luovuttamisesta muiden viran-
omaisten käyttöön. 
 
17 luku  Muun henkilön tarkastaminen 

 
1 §. Pääsy vankilaan. Pykälään ehdotetaan 

lisättäväksi viittaussäännöstä alaikäisten ta-
paajien vankilaan päästämistä koskevaan 13 
luvun 11§:ään. 
 
18 luku Turvaamistoimenpiteet ja 

voimakeinojen käyttö 

4 §. Eristämistarkkailu. Yleisperustelun 
kohdassa 2.1 mainituista syistä säännöstä eh-
dotetaan muutettavaksi ja täsmennettäväksi 
siten, että eristämistarkkailun valvonnassa 
voitaisiin käyttää vangin päälle puettavaa 
vaatetusta, jota estäisi kehossa mahdollisesti 

kuljetettujen aineiden hävittämisen tai piilot-
tamisen. Käytännössä vaatetuksella tarkoitet-
taisiin yleisperusteluiden jaksossa 2.1 tarkoi-
tettuja tarkkailuhaalareita. Lisäksi säännök-
seen lisättäisiin sana valvoa, joka kuvaisi ny-
kyistä selkeämmin, että kyse ei ole pelkäs-
tään teknisestä tarkkailusta.  

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan selvyy-
deksi lisättäväksi säännös siitä, että erityistä 
vaatetusta käyttävän vangin tulee viivytyk-
settä päästä WC-tiloihin sen jälkeen, kun hän 
on sitä pyytänyt.  

Eristämistarkkailun enimmäisaikoja lasket-
taisiin. Eristämistarkkailu saisi lähtökohtai-
sesti kestää enintään kuusi vuorokautta ny-
kyisen seitsemän vuorokauden sijaan. Jos 
henkilönkatsastuksessa kehossa on havaittu 
kiellettyjä aineita tai esineitä, eristämistark-
kailua voitaisiin tämän lisäksi jatkaa enintään 
kolmella vuorokaudella nykyisen seitsemän 
vuorokauden sijaan. 

9 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväk-
si, että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
antaa tarkempia määräyksiä tarkkailun, eris-
tämistarkkailun ja erillään pitämisen täytän-
töönpanon lisäksi myös tällaisten turvaamis-
toimenpiteiden täytäntöönpanon olosuhteista. 
Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa 
tarkempia määräyksiä muun muassa vaate-
tuksen käytöstä eristämistarkkailun aikana.  

Tarkempien määräysten valtuussäännös 
ehdotetaan siirrettäväksi 2 momenttiin. Sa-
malla säännöstä täsmennettäisiin niin, että 
keskushallintoyksiköllä olisi valtuus antaa 
määräyksiä myös voimakeinojen käytöstä ja 
valvonnasta. 
 
19 luku Ilmoitukset ja tiedon antami-

nen 

2 §. Ilmoitus kirjeen, puhelun tai muun 
viestin sisällöstä. Pykälään ehdotetaan sel-
vyyden vuoksi lisättäväksi, että se koskee 
myös sähköisen viestin sisällöstä annettavaa 
tietoa. 

Yleisperusteluiden kohdasta 2.1 ilmenevil-
lä perusteilla pykälään ehdotetaan säännöstä, 
joka rajoittaisi vankilan oikeutta ilmoittaa 
tietoja kirjeen, puhelun tai muun viestin tai 
sähköisen viestin sisällöstä poliisille, muille 
esitutkintaviranomaisille ja syyttäjille.  
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Poliisilain 4 luvun 2 §:n mukaan poliisilla 
on oikeus saada viranomaiselta poliisille 
kuuluvan tehtävän suorittamiseksi tarpeelli-
set tiedot ja asiakirjat salassapitovelvollisuu-
den estämättä, jollei sellaisen tiedon antamis-
ta poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ole 
laissa nimenomaisesti kielletty tai rajoitettu. 
Syyttäjien osalta syyttäjälaitoksesta annetus-
sa laissa (439/2011) on vastaavan sisältöinen 
säännös. 

Ehdotuksen mukaan tiedon luovuttaminen 
edellyttäisi, että tiedon vastaanottavalla vi-
ranomaisella olisi oikeus tiedon saamiseen. 
Tiedon antamisen rajoitus voisi perustua to-
distamiskiellon lisäksi myös vaitiolo-
oikeuteen. Vankila joutuisi tapauskohtaisesti 
harkitsemaan täyttyvätkö tiedon luovuttami-
sen edellytykset. Tieto voitaisiin luovuttaa 
ainoastaan silloin, kun tiedon vastaanottajalla 
olisi vastaava oikeus kyseisen tiedon saami-
seen. 

Oikeudesta kieltäytyä todistamasta sääde-
tään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 
§:ssä. Sen mukaan todistamasta kieltäytymi-
nen voi perustua muun muassa avioliittoon, 
kihlautumiseen tai lähisukulaisuuteen. Pak-
kokeinolain 7 luvun 3 §:n mukaan edellä 
mainitussa suhteessa rikoksesta epäiltyyn 
olevan henkilön hallusta ei saa takavarikoida 
todisteena käytettäväksi asiakirjaa, joka sisäl-
tää epäillyn ja sanotun henkilön välisen vies-
tin. Tällaisen asiakirjan saa kuitenkin takava-
rikoida, jos tutkittavana olevasta rikoksesta 
säädetty ankarin rangaistus on vähintään 
kuusi vuotta vankeutta. 

Todistamiskielloista säädetään oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 23 §:ssä. Todistamis-
kielto koskee muun muassa asiamiehiä ja oi-
keudenkäyntiavustajia sekä lääkäreitä. Todis-
tamiskiellon estämättä voidaan kuitenkin 
muu henkilö kuin vangin oikeudenkäyn-
tiavustaja velvoittaa todistamaan asiassa, jos-
ta saattaa seurata vankeutta kuusi vuotta tai 
sitä ankarampi rangaistus, taikka tällaisen ri-
koksen yrityksestä tai osallisuudesta.  

5 §. Ilmoitukset poliisille. Pykälän 1 mo-
mentissa viitattaisiin vankeinhoitoviranomai-
sen sijasta Rikosseuraamuslaitokseen. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdasta ehdotetaan 
poistettavaksi maininta erityisvalvotusta ta-
paamisesta, koska kyseisestä tapaamismuo-
dosta ehdotetaan luovuttavaksi. 

Yleisperusteluiden kohdassa 2.1 tarkoite-
tusta syystä pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi säännös, joka velvoittaisi 
Rikosseuraamuslaitoksen ilmoittamaan polii-
sille henkirikoksesta sekä törkeästä väkival-
ta- tai seksuaalirikoksista tuomitun vangin 
vapauttamisesta. Ilmoituksen tekeminen ei 
olisi harkinnanvaraista, vaan se olisi aina teh-
tävä. Edellä mainittuja rikoksia olisivat mur-
ha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, törkeä 
raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväk-
sikäyttö. 

6 §. Ilmoitus syyttäjälle. Pykälän 2 momen-
tin viittaussäännös rikoslain 2 c luvun 4 §:n 3 
momenttiin muutettaisiin viittaukseksi 2 c 
luvun 7 §:n 3 momenttiin.  
 
20 luku Muutoksenhaku  

Luvussa säädettäisiin oikaisuvaatimusme-
nettelystä ja valittamisesta hallinto-
oikeuteen. Luvun säännösten lisäksi oi-
kaisuvaatimuksen käsittelyyn sovellettaisiin 
hallintolain 7 a luvun säännöksiä ja valituk-
sen käsittelyyn hallintolainkäyttölain sään-
nöksiä. 

1 §. Muutoksenhakukelpoiset päätökset. 
Pykälässä säädettäisiin niistä vankeuslain 
mukaisista päätöksistä, joihin voidaan hakea 
muutosta. Muutoksenhakumenettely vastaisi 
voimassa olevaa vankeuslain 20 luvun 9 
§:ää. Päätöksistä ei voisi lähtökohtaisesti va-
littaa suoraan hallinto-oikeuteen, vaan vanki 
tai tuomittu voisi tehdä päätöksestä oi-
kaisuvaatimuksen Rikosseuraamuslaitoksen 
aluejohtajalle tai täytäntöönpanojohtajalle. 
Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätök-
sestä voisi valittaa hallinto-oikeuteen. Pykä-
lään siirrettäisiin myös päätökset, joihin hae-
taan nykyisin muutosta yleisistä tuomiois-
tuimista. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vangin 
ja tuomitun muutoksenhakuoikeudesta siten, 
että momentin jokainen kohta käsittelisi yh-
den vankeuslain luvun mukaisia muutoksen-
hakukelpoisia hallintopäätöksiä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhakuoikeudesta rikoslain 2 c 
luvun 9 §:n mukaisista ehdonalaiseen vapaut-
tamisen lykkäämiseen liittyvistä päätöksistä. 
Muutoksenhaku ehdonalaisen vapauttamisen 
lykkäämisestä tapahtuisi ehdotuksen mukai-
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sesti oikaisuvaatimuksella, kun nykyisin 
muutosta on haettu käräjäoikeudesta. Koska 
ehdonalaisen vapauttamisen lykkääminen on 
hallintoviranomaisen tekemä päätös, muu-
toksenhaussakin noudatettaisiin hallinnolli-
sen muutoksenhaun säännöksiä. Valvottua 
koevapautta koskevien päätösten muutok-
senhakuoikeudesta säädetään valvotusta koe-
vapaudesta annetussa laissa. Niidenkin osalta 
muutoksenhakumenettelyyn sovelletaan van-
keuslain 20 luvun säännöksiä 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhakuoikeudesta vankeuslain 2 
luvun 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuista rangaistuksen 
täytäntöönpanon lykkäämispäätöksistä, 6 
§:ssä tarkoitetusta lykkäyksen peruuttamises-
ta ja 7 §:ssä tarkoitetusta maksuajan myön-
tämisestä. Säännös vastaisi voimassa olevaa 
vankeuslain 20 luvun 9 §:n 1 momentin 1 
kohtaa. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhakuoikeudesta 3 luvun 7 a 
§:ssä tarkoitetuista rangaistusaikaa koskevis-
ta päätöksistä. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhakuoikeudesta 4 luvun 3 §:n 
1 ja 2 momentin mukaisista matkakulujen 
korvaamispäätöksistä Ratkaisut matkakulu-
jen korvaamisesta koskevat vangin oikeuksia 
sillä tavalla, että kyseessä on sellainen hallin-
topäätös, josta voi hakea muutosta. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhakuoikeudesta 5 luvun 3 
§:ssä tarkoitetusta erillään asumisesta omasta 
pyynnöstä ja 6 §:n mukaisesta varmuusosas-
tolle sijoittamisesta kuten voimassa olevassa 
laissa. Kohtaan lisättäisiin säännös muutok-
senhakuoikeudesta 5 luvun 7 §:n mukaisesta 
varmuusosastolle sijoittamisen jatkamisesta. 

Päätös varmuusosastolle sijoittamisesta 
kuuluu jo voimassa olevan lain muutoksen-
hakukelpoisten päätösten luetteloon. Vangin 
oikeusturvan tarve kasvaa entisestään, kun si-
joittamista jatketaan, joten varmuusosastolle 
sijoittamisen jatkamispäätöksestä on perus-
teltua voida hakea muutosta. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhakuoikeudesta 6 luvun 2 §:n 
1 momentin mukaisiin päätöksiin siirtää van-
ki avolaitoksesta suljettuun laitokseen. Sään-
nös vastaisi pääosin nykyistä, mutta sitä täy-
dennettäisiin nykyisestä säännöksestä puut-

tuvilla momentin 4—7 kohdilla. Myös näissä 
kohdissa on kysymys sellaisista viranomai-
sen päätöksistä, jotka koskevat vangin oike-
uksia ja velvollisuuksia vastaavalla tavalla 
kuin momentin 1—3 kohdatkin. Vaikka van-
gin siirtämistä koskeva päätös jättääkin vi-
ranomaiselle laajan harkintavallan, päätös 
siirtää vanki avolaitoksesta suljettuun laitok-
seen vaikuttaa siinä määrin vangin oikeuk-
siin, että siitä on perusteltua voida hakea 
muutosta. 

Pykälän 1 momentin 7 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhausta 7 luvun 2 §:n 3 mo-
mentin ja 5 §:n päätöksistä rajoittaa vangin 
oikeutta käyttää omia vaatteitaan ja poiketa 
vankilan perusruokavaliosta. Sekä omien 
vaatteiden käyttö että ruokavalio voidaan 
nähdä perusoikeussidonnaisina asioina, joilla 
on merkitystä vangin omantunnon- tai us-
konnonvapauden ja joissain tapauksissa pe-
rustuslain 17 §:ssä turvattujen kulttuurillisten 
oikeuksien kannalta. Vankeuslain 7 luvun 5 
§:n mukainen ruokavaliosta poikkeaminen on 
sidottu vangin terveyteen ja perusteltuun us-
konnolliseen tai muuhun vakaumukseen. 
Muutoksenhakuoikeutta ei olisi kuitenkaan 
aluejohtajan 7 luvun 2 §:n 2 momentin perus-
teella tekemästä omien vaatteiden käytön 
yleisestä rajoittamisesta vankilassa tai sen 
osastolla.  

Pykälän 1 momentin 8 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhakuoikeudesta 8 luvun 2 §:n 
2 momentissa tarkoitetusta osallistumisvel-
vollisuudesta vapauttamisesta, 6 §:ssä tarkoi-
tetusta luvasta siviilityöhön, 9 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetusta luvasta osallistua 
toimintaan vankilan ulkopuolella, 11 §:ssä 
tarkoitetusta päätöksestä peruuttaa 6 tai 9 §:n 
nojalla myönnetty lupa siviilityöhön tai toi-
mintaan osallistumiseen vankilan ulkopuolel-
la sekä luvun 13 §:ssä tarkoitetusta osallis-
tumisvelvollisuudesta vapauttamisesta mää-
räajaksi. Kyseisillä päätöksillä vaikutetaan 
vangin oikeuksiin osallistua toimintoihin 
vankilassa ja sen ulkopuolella. Kyse on hal-
lintopäätöksistä, jotka ovat luonteeltaan sel-
laisia, että ne edellyttävät muutoksenhakuoi-
keutta. 

Pykälän 1 momentin 9 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhakuoikeudesta 9 luvun 1 
§:ssä tarkoitetusta omaisuuden hallussapito-
päätöksestä ja 4 §:n 1, 2 ja 4 momentissa tar-



 HE 45/2014 vp  
  

 

59

koitetusta rahan käyttöä koskevasta päätök-
sestä. Muutoksenhakuoikeus laajennettaisiin 
koskemaan myös 9 luvun 8 §:n päätöstä jät-
tää maksamatta vangille käyttö- tai toiminta-
rahaa, koska kielteinen maksamispäätös 
merkitsee poikkeusta vangille 9 luvun 6 §:ssä 
turvattuun oikeuteen saada toiminta- tai käyt-
törahaa. 

Pykälän 1 momentin 10 kohdassa säädet-
täisiin muutoksenhakuoikeudesta 10 luvun 2 
§:ssä tarkoitetusta tilapäisestä hoidosta ja 
tutkimuksesta vankilan ulkopuolella ja 3 
§:ssä tarkoitetusta vankilasta vapauttamisesta 
hoitoa varten. 

Pykälän 1 momentin 11 kohdassa säädet-
täisiin muutoksenhakuoikeudesta 12 luvun 5 
§:ssä tarkoitetusta kirjeen tai postilähetyksen 
pidättämisestä. Säännös vastaisi voimassa 
olevan lain säännöksiä. 

Pykälän 1 momentin 12 kohdassa säädet-
täisiin muutoksenhakuoikeudesta 13 luvun 
10 §:ssä tarkoitetusta tapaamiskiellosta. 
Säännös vastaisi nykyistä. 

Pykälän 1 momentin 13 kohdassa säädet-
täisiin muutoksenhakuoikeudesta 14 luvun 5 
§:ssä tarkoitetusta poistumisluvasta erittäin 
tärkeästä syystä, tällaisen luvan 9 §:ssä tar-
koitetusta peruuttamisesta ja 10 §:ssä tarkoi-
tetusta poistumislupamatkan kustannusten 
korvaamisesta. 

Pykälän 1 momentin 14 kohdassa säädet-
täisiin muutoksenhakuoikeudesta 15 luvun 4 
§:ssä tarkoitettuihin kurinpitorangaistuksiin. 
Säännös vastaisi voimassa olevan lain sään-
nöksiä. 

Pykälän 1 momentin 15 kohdassa säädet-
täisiin muutoksenhakuoikeudesta 18 luvun 3 
§:ssä tarkoitetusta tarkkailuun sijoittamisesta 
ja 4 §:ssä tarkoitetusta eristämistarkkailusta. 
Muutosta voisi hakea myös 5 §:ssä tarkoite-
tusta erillään pitämisestä kuten nykyisinkin. 

Pykälän 1 momentin 16 kohdassa säädet-
täisiin muutoksenhakuoikeudesta muihin tä-
män lain nojalla tehtyihin päätöksiin, jotka 
ovat hallintolainkäyttölain 5 §:n nojalla muu-
toksenhakukelpoisia. Poikkeuksen tästä 
muodostaisivat 2 §:ssä säädetyt muutoksen-
hakukiellot. Muutoksenhakukelpoisia pää-
töksiä voisivat olla esimerkiksi sellaiset van-
gin oikeuksia rajoittavat ratkaisut, jotka 
yleensä ovat tosiasiallista hallintotoimintaa, 
mutta pitkään jatkuessaan muodostavat sel-

laisen puuttumisen vangin oikeuksiin, että 
ratkaisuun on voitava hakea muutosta. Täl-
laisia päätöksiä voisi olla esimerkiksi ulkoi-
lun epääminen, jos se koskisi pidempää ajan-
jaksoa. Vastaavasti esimerkiksi 11 luvussa 
tarkoitettuihin vapaa-ajan toimintoihin osal-
listumisen rajoittaminen voisi pidempään jat-
kuessaan muodostua sellaiseksi vangin oike-
uksien rajoitukseksi, että sitä koskevaan pää-
tökseen voisi hakea oikaisua. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
muiden henkilöiden muutoksenhakuoikeu-
desta. Vangin tapaamista koskevat päätökset 
liittyvät myös tapaajan oikeuksiin, joten ta-
paajalla olisi samanlainen muutoksenhakuoi-
keus kuin vangillakin. Samoin kirjeen lähet-
täjällä ja vastaanottajalla olisi oikeus vaatia 
oikaisua kirjeen pidättämistä koskevaan pää-
tökseen ja sähköisen viestinnän käyttöä kos-
kevaan lupaan. 

2 §. Muutoksenhakukielto. Pykälässä sää-
dettäisiin päätöksistä, joihin ei voi hakea 
muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valitta-
malla. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
vankia koskevista muutoksenhakukielloista. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku vankeuslain 2 luvun 1 
§:n aloittamisajankohtaa koskevasta päätök-
sestä. Aloittamisajankohtaa koskevaan pää-
tökseen voi hakea lykkäystä vankeuslain 2 
luvun 3 ja 4 §:n nojalla ja lykkäyspäätökseen 
voi hakea muutosta ehdotetun 20 luvun 1 §:n 
1 momentin 2 kohdan nojalla. Näin ollen 
muutosta ei voisi hakea erikseen aloitta-
misajankohdan määräämistä koskevaan pää-
tökseen. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku 4 luvun 6 §:n rangais-
tusajan suunnitelmasta. Rangaistusajan suun-
nitelma vaikuttaa tosiasiallisesti vangin ase-
maan ja sitä voidaankin pitää viranomaispää-
töksenä. Rangaistusajan suunnitelmalla ei ole 
välittömiä oikeusvaikutuksia eikä se ole vel-
voittava asiakirja esimerkiksi yksittäistä si-
joittamis- tai poistumislupapäätöstä tehtäes-
sä. Varsinaiset oikeudellisesti velvoittavat 
päätökset tehdään muiden säännösten nojalla. 
Lisäksi suunnitelma on jatkuvasti muuttuva 
asiakirja, jota tarkennetaan tarpeen mukaan 
ja käsitellään säännöllisin väliajoin. Näiden 
seikkojen vuoksi rangaistusajan suunnitel-
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masta on perusteltua säätää muutoksenhaku-
kielto. 

Vankeuslain 4 luvun 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitettujen saattajan matkakulujen kor-
vaamisessa viranomaisella on laaja harkinta-
valta. Harkinta perustuu tarkoituksenmukai-
suusperusteisiin, eikä säännöksessä ole yksi-
tyiskohtaisia edellytyksiä, joiden perusteella 
saattajalla olisi oikeus matkakulujen korvaa-
miseen. Näistä syistä tällaisiin päätöksiin ei 
voisi hakea muutosta. 

Vankeuslain 4 luvun 8 ja 9 §:ssä säädetään 
vankilaan sijoittamisen periaatteista. Sijoit-
tamispäätöstä tehdessään viranomaisilla on 
laaja harkintavalta ja esimerkiksi vankiloiden 
täyttöaste tulee ottaa harkinnassa huomioon. 
Koska kysymys on tällaisesta tarkoituksen-
mukaisuusharkinnasta, sijoittamista koske-
viin päätöksiin ei voisi hakea muutosta. Kyse 
ei ole myöskään sellaisesta vangille muodos-
tuvasta oikeudesta, joka perustuslain 21 §:n 
nojalla edellyttäisi muutoksenhakuoikeutta. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku 5 luvun 1 ja 2 §:ssä tar-
koitetusta osastolle sijoittamisesta ja 4 §:ssä 
tarkoitetusta sopimusosastolle sijoittamisesta. 
Kuten vankilaan sijoittamisenkin osalta vi-
ranomaisten harkintavalta on näissä asioissa 
laaja ja muun muassa osastojen täyttöaste ja 
turvallisuustekijät vaikuttavat päätöksente-
koon. Tästä syystä näihin päätöksiin ei voisi 
hakea muutosta. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku 6 luvun mukaisiin siir-
topäätöksiin lukuun ottamatta siirtämistä 
avolaitoksesta suljettuun laitokseen. Vangin 
siirtämistä koskevat päätökset rinnastuvat si-
joittamista koskeviin päätöksiin ja edellä si-
joittamispäätösten muutoksenhakukiellosta 
esitetyillä perusteilla myös vangin siirtämistä 
koskevat päätökset olisivat muutoksenhaku-
kiellossa siltä osin kuin kyse on siirtämisestä 
valvonnaltaan samantasoisten laitosten välil-
lä tai suljetusta laitoksesta avolaitokseen. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku aluejohtajan tekemästä 7 
luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta van-
gin omien vaatteiden käytön yleisestä rajoit-
tamisesta suljetussa vankilassa tai sen osas-
tossa. Päätöstä ei tehtäisi yksittäiseen vankiin 
kohdistuen, vaan se kohdistuisi kaikkiin ky-
seiseen vankilaan tai sen osastolle sijoitettui-

hin vankeihin. Tällainen yleinen päätös rin-
nastuu vankilan osaston päiväjärjestykseen, 
josta ei myöskään ole muutoksenhakuoikeut-
ta. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku 8 luvun 4 §:ssä tarkoite-
tusta toimintaan sijoittamisesta ja 7 §:ssä tar-
koitetusta luvasta omaan työhön. Ratkaisulla 
vaikutetaan vangin oikeuteen osallistua van-
kilassa järjestettävään toimintaan, joten ky-
seessä on hallintopäätös. Mainitut päätökset 
ehdotetaan asetettaviksi muutoksenhakukiel-
toon, koska päätökset riippuvat täysin käy-
tännön mahdollisuuksista järjestää vankilassa 
tietynlaista toimintaa. Ratkaisut ovat siis hy-
vin lähellä tosiasiallista hallintotoimintaa. Li-
säksi toimintaan sijoittamisella ei heikennetä 
vangin asemaa, eikä vangin oikeusturva edel-
lytä muutoksenhakuoikeutta. 

Muutoksenhaku kiellettäisiin myös 8 luvun 
9 §:n 3 momentin mukaiseen päätökseen 
myöntää lupa valvottuun vankilan ulkopuoli-
seen toimintaan. Tällaiset toiminnat ovat 
pääsääntöisesti erilaisia tietylle rajatulle 
ryhmälle tarkoitettuja tapahtumia, kuten per-
heleirejä tai muita vastaavia. On täysin vi-
ranomaisten harkinnassa, järjestetäänkö täl-
laista toimintaa ja millaisin edellytyksin van-
git voivat siihen osallistua. Tästä syystä muu-
toksenhaku kiellettäisiin. 

Pykälän 1 momentin 7 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku aluejohtajan tekemästä 9 
luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta oman 
rahan käyttöoikeuden rajoittamisesta sulje-
tussa vankilassa tai sen osastolla. Päätöstä ei 
tehtäisi yksittäiseen vankiin kohdistuen, vaan 
se kohdistuisi kaikkiin kyseiseen vankilaan 
tai sen osastolle sijoitettuihin vankeihin. 
Aluejohtajat ovat päättäneet oman rahan 
käyttöoikeuden määrästä yhdenmukaisesti 
kaikissa suljetuissa vankiloissa.  

Pykälän 1 momentin 8 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku 12 luvun 2 §:n päätök-
sestä kirjeen lukemisesta ja jäljennöksen ot-
tamisesta kirjeestä ja 7 §:n päätöksestä kuun-
nella tai tallentaa vangin puhelu. Vastaavista 
luvun 8 §:n mukaisista varmuusosastolla ole-
vaan vankiin kohdistetuista toimista ei 
myöskään voisi hakea muutosta. Vangin kir-
jeenvaihdon ja puhelimen käytön valvonta 
tällä tavoin jättää viranomaiselle laajan har-
kintavallan, jossa turvallisuusnäkökohdilla 
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on suuri merkitys. Tästä syystä muutoksen-
haku kiellettäisiin. Vangilla ei myöskään oli-
si muutoksenhakuoikeutta 6 a §:n mukaisesta 
matkapuhelimen käytöstä, 9 §:n mukaisesta 
luvasta sähköpostin käyttöön tai 9 a §:n mu-
kaisesta luvasta internetin käyttöön. 

Pykälän 1 momentin 9 kohdassa kiellettäi-
siin muutoksenhaku 13 luvun 4, 5, 7 ja 13 
§:ssä tarkoitettujen tapaamisten myöntämistä 
koskeviin päätöksiin. Kielto kattaisi valvo-
mattoman tapaamisen, lapsitapaamisen, van-
kien välisen tapaamisen ja videoyhteyden vä-
lityksellä tapahtuvan tapaamisen. Kyse on vi-
ranomaisille laajaa harkintaa jättävistä etuuk-
sista, joita ei voida pitää sellaisina vangin oi-
keuksina, että niihin tulisi olla muutoksenha-
kuoikeus. 

Lisäksi kiellettäisiin muutoksenhaku 13 lu-
vun 12 §:n päätöksestä vastaanottaa tavaroita 
tai esineitä tapaamisen yhteydessä. Pykälässä 
tarkoitettu lupa vastaanottaa tavaroita tapaa-
misen yhteydessä merkitsee poikkeusta nor-
maalista menettelystä toimittaa vankilaan ta-
varoita. Luvan kieltämisellä ei rajoiteta van-
gin oikeutta pitää hallussaan tavaroita, vaan 
sääntely koskee ainoastaan menettelyä, jolla 
tavarat tulee vangille toimittaa. Tästä syystä 
muutoksenhaku kiellettäisiin. 

Pykälän 1 momentin 10 kohdassa kiellet-
täisiin muutoksenhaku 14 luvun 2, 3, 4 ja 6 
§:ssä tarkoitetuista poistumislupapäätöksistä 
ja 9 §:ssä tarkoitetusta tällaisen luvan peruut-
tamisesta. Poistumislupia ei voida pitää sel-
laisena vangin oikeutena, että muutoksenha-
ku olisi perusteltua. 

Vankeuslaki sisältää useita toimivaltasään-
nöksiä, jotka kuuluvat niin sanotun tosiasial-
lisen hallintotoiminnan alaan, koska niistä ei 
tehdä erillistä päätöstä. Näiden toimivaltuuk-
sien käyttö jäisi hallinnollisen muutoksen-
haun ulkopuolelle. 

Vankeuslain nojalla tehtävät tarkastukset 
ovat sellaista välittömän julkisen vallan käyt-
töä, josta ei tehdä erillistä hallintopäätöstä. 
Tarkastukset ovat vankilan käytännön toi-
mintaa, jossa virkamies suorittaa fyysisesti 
tietyn tarkastustoimen. Tarkastuksiin sovelle-
taan hyvän hallinnon periaatteita, mutta ne 
jäävät tosiasiallisena hallintotoimintana hal-
linnollisen muutoksenhaun ulkopuolelle. 
Sääntely vastaisi hallinto-oikeudessa omak-

suttua jakoa hallintopäätöksiin ja tosiasialli-
seen hallintotoimintaan. 

Tällaisia hallinnollisen muutoksenhaun ul-
kopuolelle jääviä tarkastuksia olisivat 4 lu-
vun 5 §:n tulotarkastus, 12 luvun 1 §:n kir-
jeen tarkastaminen, 16 luvun 2 §:n asuintilo-
jen ja omaisuuden tarkastus, 16 luvun 3 §:n 
vangin turvatarkastus, 16 luvun 4 §:n henki-
löntarkastus, 16 luvun 5 §:n erityistarkastus, 
16 luvun 6 §:n henkilönkatsastus, 16 luvun 7 
§:n päihteettömyyden valvontaan liittyvät 
testit, 17 luvun 2 §:n turvatarkastus vankilan 
alueella ja 17 luvun 3 §:n tapaajan henkilön-
tarkastus. Vastaavanlaista tosiasiallista hal-
lintotoimintaa olisivat myös 13 luvun 3 §:ssä 
tarkoitettu valvottu tapaaminen ja 6 §:ssä tar-
koitettu asiamiehen tapaaminen. Niiden 
myöntämiselle ei ole asetettu erityisiä edelly-
tyksiä tai ehtoja, vaan tapaamisia toteutetaan 
tarkoitukseen varattuina ajankohtina tai 
asiamiehen tapaamisissa sovittuina ajankoh-
tina ilman hallinnollisia päätöksiä. 

Tosiasiallista julkisen vallan käyttöä ovat 
myös Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten 
yksittäistapauksissa antamat käskyt tai kiellot 
ja niihin tarvittaessa liittyvä voimakeinojen 
käyttö. Tällaisia hallinnollisen muutoksenha-
kuoikeuden ulkopuolelle jääviä tosiasiallisia 
toimia olisivat 7 luvun 6 §:ssä tarkoitettu ul-
koilun epääminen, 11 luvun 3 §:n 2 ja 3 mo-
mentin uskonnolliseen tilaisuuteen pääsyn 
epääminen, 11 luvun 4 §:n kirjastoon pääs-
täminen, 11 luvun 7 §:n vankien kokoontu-
misen salliminen, 12 luvun 5 §:n 3 momentin 
postiennakkotilausten pidättäminen, 12 luvun 
6 §:n puhelimen käytön keskeyttäminen tai 
epääminen, 13 luvun 8 ja 9 §:n tapaamisen 
epääminen tai keskeyttäminen, 16 luvun 8 
§:n omaisuuden erillään säilyttäminen, 17 lu-
vun 1 §:n vankilaan pääsyn epääminen, 17 
luvun 4 §:n esineiden ja aineiden ottaminen 
pois tarkastuksen yhteydessä, 17 luvun 5 §:n 
vankilan alueelta poistaminen, 17 luvun 6 §:n 
henkilön kiinniottaminen ja säilössäpito ja 18 
luvun 2 §:n vangin sitominen. 

Tosiasialliseen hallintotoimintaan kuulu-
vista viranomaistoimista ei voisi hakea muu-
tosta hallinnollista muutoksenhakutietä. Oi-
keusturvan hakeminen olisi kuitenkin mah-
dollista virkavirhe- tai vahingonkorvauskan-
teilla tai kantelulla laillisuusvalvontaviran-
omaisille. 
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3 §. Oikaisuvaatimuksen päätösvalta ja kä-
sittely. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
päätösvallasta. Pykälän mukaan aluejohtaja 
käsittelisi ja ratkaisisi muut oikaisuvaatimuk-
set paitsi rangaistusaikaa koskevista päätök-
sistä tehdyt oikaisuvaatimukset. Rangaistuai-
kaa koskevaa päätöstä koskevan oikaisuvaa-
timuksen päättäisi täytäntöönpanojohtaja. 
Tässä tapauksessa olisi kyse muun täytän-
töönpanosta vastaava virkamiehen päätökses-
tä kuin täytäntöönpanojohtajan päätöksestä.    

Pykälän 2 momentti vastaisi monilta osin 
nykyistä 10 §:ää. Sen mukaan oikaisuvaati-
mus olisi tehtävä kirjallisesti viikon kuluessa 
siitä, kun päätös on annettu vangille tiedoksi. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös oi-
kaisuvaatimusasian käsittelyn kiireellisyy-
destä. Oikaisuvaatimus voitaisiin toimittaa 
aluejohtajalle tai vankilan johtajalle. Jos oi-
kaisuvaatimus koskisi rangaistusaikapäätös-
tä, oikaisuvaatimus olisi toimitettava täytän-
töönpanojohtajalle tai vankilan johtajalle.   

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallin-
toyksikön, täytäntöönpanojohtajan ja alue-
johtajan tekemiin 1 §:ssä tarkoitettuihin pää-
töksiin ei voisi vaatia oikaisua. Näistä pää-
töksistä valitettaisiin suoraan hallinto-
oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.  

Tällaisia päätöksiä olisivat Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikön te-
kemä päätös ehdonalaisen vapauttamisen 
lykkäämisestä (1 §:n 1 momentin 1 kohta) ja 
varmuusosastolle sijoittamista (1 §:n 1 mo-
mentin 5 kohta). Vastaavasti meneteltäisiin, 
kun täytäntöönpanojohtaja tekee rangaistus-
aikapäätöksen. Vankeuslain 3 luvun 8 §:n pe-
rusteella täytäntöönpanojohtaja päättää ran-
gaistusajaksi lukemisesta 3 luvun 7 §:n 3 
momentissa tarkoitetulla perusteella.  Täy-
täntöönpanojohtaja voi muissakin tapauksis-
sa tehdä rangaistusaikapäätöksen, koska hän 
myös täytäntöönpanosta vastaava virkamies.  
Näistä päätöksistä ei siis voitaisi hakea oi-
kaisua.  

Pykälän 3 momentti sisältäisi lisäksi sään-
nöksen muutoksenhausta tapauksissa, joissa 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö, aluejohtaja tai täytäntöönpanojohtaja 
käyttää vankeuslain 1 luvun 8 ja 10 §:ssä tar-
koitettua pidätysvaltaansa. Jos tällainen pää-
tös koskisi 20 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja pää-

töksiä, niistä valitettaisiin hallinto-oikeuteen 
oikaisuvaatimusmenettelyä käyttämättä.    

4 §. Valitus hallinto-oikeuteen. Pykälässä 
säädettäisiin valittamisesta hallinto-
oikeuteen. Pykälän 1 momentin mukaan oi-
kaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää-
tökseen haettaisiin muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen. Valitus osoitettaisiin siihen 
hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä oi-
kaisuvaatimuksen johdosta tehty aluejohtajan 
päätös on tehty. Sääntely vastaisi nykyistä. 

 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikön ja täytäntöönpanojohtajan päätöksis-
tä valitettaisiin Helsingin hallinto-oikeuteen.   

Pykälän 2 momentin mukaan valitus olisi 
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista kuten nykyisinkin.  

5 §. Valituksen käsittely hallinto-
oikeudessa. Pykälässä säädettäisiin valituk-
sen käsittelystä hallinto-oikeudessa. Pykälän 
1 momentin mukaan hallinto-oikeus käsitteli-
si valituksen yksijäsenisenä kuten nykyisin-
kin. Valitusasia olisi myös edelleen käsiteltä-
vä kiireellisenä. 

6 §. Valitus korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Pykälässä säädettäisiin muutok-
senhausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Muutoksenhakuoikeutta laajennettaisiin ny-
kyisestä siten, että hallinto-oikeuden päätök-
sestä voisi valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
täisi valitusluvan. Valitusluvan myöntämisen 
edellytyksistä säädetään hallintolainkäyttö-
lain 13 §:ssä. 

7 §. Oikaisuvaatimuksen tai valituksen vai-
kutus täytäntöönpanoon. Pykälässä säädettäi-
siin kuten nykyisinkin, että oikaisuvaatimuk-
sen tai valituksen tekeminen ei keskeytä pää-
töksen täytäntöönpanoa, ellei oikaisuvaati-
musta käsittelevä aluejohtaja tai täytäntöön-
panojohtaja taikka valitusta käsittelevä hal-
linto-oikeus toisin päätä. 

8 §. Oikeusapu. Luvun 8 §:ssä säädettäisiin 
mahdollisuudesta oikeusapuun vankeuslain 
mukaisissa oikaisuvaatimus- ja valitusasiois-
sa. Oikeusapua myönnettäisiin oikeusapulain 
mukaisin edellytyksin, mutta vangin tai tuo-
mitun ei tarvitsisi toimittaa selvitystä talou-
dellisista olosuhteistaan. Oikeusavun myön-
tämisestä päättäisi oikeusaputoimisto paitsi, 
jos asia olisi hallinto-oikeuden tai korkeim-
man hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Tällöin 
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tuomioistuin päättäisi oikeusavun myöntämi-
sestä. 

9 §. Tarkemmat säännökset. Luvun 9 §:ssä 
säädettäisiin mahdollisuudesta antaa tarkem-
pia säännöksiä oikaisuvaatimuksen käsitte-
lystä valtioneuvoston asetuksella. 
 
21 luku Vapauttaminen  

2 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momenttiin 
tehtäisiin muutos, että vankilan johtaja ei 
enää päättäisi vangin ehdonalaiseen vapau-
teen päästämisestä perusajankohtana, vaan 
vapautuminen tapahtuisi suoraan 3 luvun 7 a 
§:ssä tarkoitetun rangaistusaikapäätöksen pe-
rusteella. Rangaistusaikapäätöksen tekee täy-
täntöönpanosta vastaava virkamies. Vankilan 
johtaja päättäisi edelleen vangin ehdonalai-
sen vapauttamisen lykkäämisestä vangin 
pyynnöstä. 

Ehdonalaisen vapauden valvonnasta annet-
tu laki (782/2005) antaa päätöksentekijälle 
vain vähän harkintavaltaa. Koska vankilan 
johtaja ei enää päättäisi vangin ehdonalaises-
ta vapauttamisesta, päätösvaltaa valvontaan 
asettamisesta voidaan siirtää muulle virka-
miehelle. Ehdotuksen mukaan ehdonalaisesti 
vapautettavan valvontaan asettamisesta voisi 
johtajan lisäksi päättää työjärjestyksessä 
määrätty vankilan johtajan sijaisena toimiva 
virkamies. 

Tuomitun ehdonalaiseen vapauteen pääs-
tämisestä silloin, kun hän on jo ennen vanki-
laan saapumista suorittanut rikoslain 2 c lu-
vun 5 §:n mukaisen määräosan, säädettäisiin 
3 luvun 8 §:ssä. 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö päättäisi, kuten tähänkin asti vangin 
ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämisestä 
ilman vangin suostumusta. Aikaisemmin asi-
asta on säädetty vankeuslain 21 luvun 2 §:n 3 
momentissa, joka on kumottu 1 päivänä 
tammikuuta 2014 voimaan tulleella vankeus-
lain muutoksella (631/2013).  

Siirtymäsäännös. Siirtymäsäännöksen mu-
kaan lähtökohtana olisi, että vankia koskevan 
päätöksen täytäntöönpanossa sovellettaisiin 
päätöksentekohetkellä voimassa olleita tai 
olevia säännöksiä.  

 Uutta lakia sovellettaisiin kuitenkin, jos 
päätös tulisi uudelleen harkittavaksi ehtojen 
rikkomisen, edellytysten muuttumisen, laissa 

asetetun määräajan taikka muun vastaavan 
syyn vuoksi.  Esimerkiksi tapaaminen voitai-
siin peruttaa uuden lain 13 luvun 9 §:n 1 
momentin nojalla, vaikka lupa olisi annettu 
aikaisemman lain voimassa ollessa.  Laissa 
asetetulla määräajalla tarkoitetaan esimerkik-
si turvaamistoimenpiteitä, jotka tulee ottaa 
käsiteltäväksi tietyin määräajoin tai joilla on 
laissa asetettu enimmäisaika. Jos esimerkiksi 
vanki on eristämistarkkailussa lain voimaan 
tullessa, eristämistarkkailun enimmäisaikaan 
sovelletaan uuden lain säännöksiä.  

Vankeuslain uuden 8 luvun13 §:n mukaan 
osallistumisvelvollisuudesta vapauttaminen 
määräytyisi kalenterikuukauden perusteella. 
Vanki ei kuitenkaan menetä niitä osallistu-
misvelvollisuudesta vapauttamispäiviä, jotka 
ovat laskettavissa hänen hyväkseen ennen 
uuden lain voimaantuloa. 

Kalenteriajan mukaisesta rangaistusaikojen 
laskennasta siirtyminen päivien mukaiseen 
laskentaan lieventäisi joitakin vankeusran-
gaistuksia muutamalla päivällä. Yksittäisissä 
tapauksissa muutos saattaisi myös pidentää 
vankeusaikaa. Myös tuomioistuimen rangais-
tuksesta rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla vä-
hennettäväksi määräämä vapaudenmenetys-
aika voisi olla enemmän tai vähemmän kuin 
todellinen vapaudenmenetysaika on päivien 
mukaan laskettuna. Samalla tavalla voi ta-
pahtua lisättäessä rangaistusaikoihin vanke-
uslain 3 luvun 7 §:n mukaisia karkupäiviä, 
ulkopuolella oloaikoja ja muita poissaolopäi-
viä.   

Rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan jos tuomittaessa on voimassa toinen laki 
kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan kuitenkin 
uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lie-
vempään lopputulokseen.  Kansalaisoikeuk-
sia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansain-
välisen yleissopimuksen (SopS 8/1976) 15 
artiklan mukaan, jos rikoksenteon jälkeen 
lailla säädetään sovellettavaksi lievempi ran-
gaistus, rikoksentekijän tulee päästä tästä 
osalliseksi.  Koska rangaistusaikojen laskenta 
muuttuisi, sellaiset rangaistusajat jouduttai-
siin laskemaan uudelleen, joiden pituuteen 
uusilla säännöksillä voisi olla vaikutusta. 
Lievemmän lain periaatteen mukaisesti uutta 
lakia olisi sovellettava rangaistusajan lasken-
nassa silloin, kun se johtaisi vangin kannalta 
lievempään lopputulokseen. Muutoksen vai-



 HE 45/2014 vp  
  

 

64 

kutuksia ei tulisi arvioida yksittäisten pykäli-
en vaikutusten perusteella, vaan vertailu tuli-
si tehdä kokonaisuutena.  Harkinnassa olisi 
ratkaisevaa, kumman lain mukaan laskettuna 
vangin vapauttamisajankohta olisi aikaisem-
pi.  Koska asiassa noudatettaisiin lievemmän 
lain periaatetta, erillistä siirtymäsäännöstä ei 
tarvita. Sanottu koskee myös kurinpitoran-
gaistuksena määrättyä yksinäisyysrangaistus-
ta, jos sen pituus ylittäisi yli 10 vuorokautta 
uuden lain voimaantultua.  

Muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
muutetaan säätämällä laissa entistä tarkem-
min, mistä päätöksistä vanki saa hakea muu-
tosta, ja mistä päätöksistä muutoksenhaku on 
kielletty.  Koska päätöksiin liitetään oikaisu- 
tai valitusosoitus, aikaisemman lain säännök-
siä sovellettaisiin sellaiseen päätöksen, joka 
on tehty ennen uuden lain voimaantuloa.   

Selvyyden vuoksi asiasta ehdotetaan siir-
tymäsäännöstä. Ehdotuksessa ollaan luopu-
masta valitusoikeudesta käräjäoikeuteen ja 
kaikki valitukset käsiteltäisiin hallinto-
oikeuksissa. Lain voimaan tullessa käräjäoi-
keudessa vireillä oleva asia käsitellään lop-
puun lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten mukaisesti mainitun siirtymä-
säännöksen nojalla.  

Oleellinen muutos olisi mahdollisuus hakea 
valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Lakiin ehdotetaan siirtymäsäännöstä siitä, et-
tä lain voimaantullessa vireillä olevien oi-
kaisuvaatimusten ja valitusten käsittelyyn 
sovelletaan uuden lain säännöksiä. 
 
 
1.2 Tutkintavankeuslaki 

 
1 luku Tutkintavankeuden toimeen-

pano yleiset periaatteet 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että tutkinta-
vankiin, joka samalla suorittaa myös vanke-
usrangaistusta tai sakon muuntorangaistusta, 
sovelletaan tämän lain 8 luvun 7 a §:n sään-
nöksiä sähköpostin käytöstä ja 7 b pykälän 
säännöksiä internetin käytöstä sekä 9 luvun 4 
§:n säännöksiä asiamiehen tapaamisesta ja 10 
§:n säännöksiä yhteydenpidosta videoyhtey-
den välityksellä. Poistumislupia koskeva viit-

taussäännös 9 luvun 9 §:stä muutettaisiin 
viittaukseksi 9 luvun 14 §:ään. 

2 §. Tutkintavankeuden päättyminen. Pykä-
län 3 momentiksi ehdotetaan sääntelyä siitä, 
miten toimitaan, kun tutkintavanki vapaute-
taan pakkokeinolain (806/2011) 3 luvun 17 
§:n 1 ja 2 momentin perusteella. Tällöin tut-
kintavanki on vapautettava suoraan oikeus-
paikalta. Käytäntönä on ollut, että tutkinta-
vanki viedään vankilaan vapautettavaksi ja 
noutamaan omaisuuttaan.  Yleisperustelujen 
kohdassa 2.1 on todettu, että eduskunnan oi-
keusasiamies ei ole pitänyt tällaista käytäntöä 
asianmukaisena. Tämän vuoksi 3 momentis-
sa ehdotetaan säädettäväksi, että vapautettu 
henkilö voitaisiin kuljettaa ainoastaan omalla 
suostumuksellaan vankilaan hakemaan siellä 
olevaa omaisuuttaan. Tämä on usein vapaute-
tulle henkilölle tarkoituksenmukaista. 

Tutkintavankeuslain 16 luvun 1 §:n 2 koh-
dan nojalla tutkintavankien matkakustannus-
ten korvaamiseen sovelletaan vankeuslain 4 
luvun 3 §:n säännöstä matkakulujen korvaa-
misesta. Tämä säännös koskee kuitenkin pää-
sääntöisesti matkakustannusten korvausta 
vankilaan tullessa tai sieltä lähdettäessä.  
Selkeyden vuoksi ehdotetaan nimenomaista 
säännöstä matkakustannusten korvaamisesta 
tapauksissa, joissa henkilö matkustaa asuin- 
tai kotipaikkakunnalleen suoraan oikeuspai-
kalta. 

Jos vapautettu henkilö ei noutaisi omai-
suuttaan, se tulisi tutkintavankeuslain 5 luvun 
6 §:n 2 momentin nojalla lähettää vapautu-
neelle henkilölle hänen kustannuksellaan. 

8 §. Viittaussäännös. Pykälään otettaisiin 
viittaussäännös siitä, että rangaistusten täy-
täntöönpanoon liittyvistä henkilötietojen kä-
sittelystä säädetään erikseen. Vastaava sään-
nös on vankeuslain 1 luvun 12 §:n 2 momen-
tissa. 
 
3 luku Sijoittaminen vankilassa, pe-

rushuolto ja siirtäminen 

1 §. Sijoittaminen vankilassa. Pykälään eh-
dotetaan yleisperustelujen 2.1 kohdassa mai-
nitusta oikeusasiamiehen päätöksestä johtuen 
lisättäväksi säännös, joka mahdollistaisi 
poikkeamaan erilläänpitovelvoitteesta tutkin-
tavangin suostumuksella. Poikkeaminen eril-
läänpitovelvoitteesta olisi mahdollista, kun 
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tutkintavanki sijoitetaan päihdekuntoutuk-
seen tutkintavankeuslain 3 luvun 2 a §:ssä 
tarkoitetulle sopimusosastolle. 

2 §. Asumaan sijoittaminen. Pykälään eh-
dotetaan tehtäväksi samat muutokset kuin 
vankeuslain 5 luvun 3 §:ään. Pykälän 2 mo-
mentista poistettaisiin maininta muusta hy-
väksyttävästä syystä. Pykälän 3 momenttiin 
lisättäisiin maininta siitä, että erillään pitämi-
sen perusteet tulisi ottaa harkittavaksi enin-
tään neljän kuukauden välein. 

2 a §. Sopimusosasto. Myös tutkintavan-
keuslakiin ehdotetaan säännöstä sopimus-
osastosta.  Vastaava säännös on vankeuslain 
5 luvun 4 §:ssä. Käytännössä on yleisimmin 
kyse päihteettömästä osastosta, jolla vangit 
sitoutuvat osastolla järjestettävään toimintaan 
ja päihteettömyyden valvontaan. Tutkinta-
vangeilla on usein akuutti tarve päästä tällai-
selle osastolle. Lähtökohtana olisi, että osasto 
olisi tarkoitettu vain tutkintavangeille, mutta 
tutkintavangin suostumuksella hänet voitai-
siin sijoittaa myös sellaiselle sopimusosastol-
le, jossa on myös vankeusvankeja. Sijoitta-
minen edellyttäisi, ettei tutkintavangilla ole 
pakkokeinolain 4 luvussa tarkoitettua yhtey-
denpitorajoitusta.  

5 a §. Tupakoinnin kieltäminen. Edellä 
yleisperusteluiden kohdassa 2.1. mainituista 
syistä myös tutkintavankeuslakiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännös tupakoinnin kieltämises-
tä.  Säännös vastaisi vankeuslain 7 luvun 6 a 
§:n säännöstä. 

6 a §. Tutkintavangin siirtäminen lyhyeksi 
ajaksi toiseen vankilaan. Pykälään ehdote-
taan vankeuslain 6 luvun 3 a §:ää vastaavaa 
säännöstä tutkintavangin lyhytaikaisesta siir-
tämisestä toiseen vankilaan. Siirtäminen voi-
taisiin tehdä esimerkiksi tapaamisen järjes-
tämiseksi. Koska tutkintavangille voidaan 
myöntää poistumislupa tai lupa poistua lai-
toksesta ainoastaan 9 luvun 14 §:ssä tarkoite-
tusta syystä, pykälässä olisi viittaussäännös 
tähän säännökseen. Muu vastaava syy voisi 
olla esimerkiksi kurinpitokäsittelyyn osallis-
tuminen toisessa vankilassa. 

8 §. Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa. Pykälään ehdotetaan tehtä-
väksi vastaava muutos kuin vankeuslain 6 
luvun 5 §:ään. Säännös eroaisi vankeuslain 
säännöksestä siten, että perusteena toisen vi-

ranomaisen luokse siirtämiseen ei mainittaisi 
erillään pitämisestä johtuvia syitä.  

Säännös koskisi esimerkiksi tilanteita, jois-
sa tutkintavankia kuultaisiin todistajana. Py-
kälää ei sovellettaisi tutkintavangin siirtämi-
seen poliisin säilytystilaan sillä perusteella, 
että tutkintavankia kuulusteltaisiin sen rikok-
sen johdosta, josta hän on vangittuna. 

9 §. Päätösvalta. Voimassa olevaa sään-
nöstä päätösvallasta täydennettäisiin siten, et-
tä pykälän 2 momenttiin lisättäisiin säännös 
päätösvallasta sopimusosastolle sijoittamista 
ja erillään asumista koskevissa asioissa. Eh-
dotetun säännöksen mukaan päätösvalta olisi 
turvallisuudesta tai toiminnoista vastaavalla 
virkamiehellä taikka ohjauksen tai valvonnan 
esimiestehtävissä toimivalla virkamiehellä. 
Selvyyden vuoksi pykälässä säädettäisiin 
myös tilanteesta, jossa tutkintavanki siirre-
tään toiselle rikosseuraamusalueelle. Näissä 
tapauksissa vaadittaisiin vastaanottavan ri-
kosseuraamusalueen arviointikeskuksen joh-
tajan tai hänen työjärjestyksessä määrätyn si-
jaisensa suostumus siirtoon. 

Pykälään ehdotetaan lisäksi säännöstä siitä, 
kenellä on päätösvalta tutkintavangin lyhyt-
aikaisesta siirtämisestä toiseen vankilaan. 
Säännös vastaisi vankeuslain 6 luvun 6 §:n 4 
momenttia. 

Tutkintavangin 8 §:n perusteella vankilan 
ulkopuolelle päästämistä koskeviin toimival-
tasäännöksiin ei ehdoteta muutoksia. 

10 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi, että Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksik-
kö voi antaa tarkempia määräyksiä tupakoin-
nin järjestämisestä sekä sytytysvälineiden 
hallussapidosta. Pykälän otsikkoa muutettai-
siin koskemaan myös määräyksiä. 
 
5 luku Tutkintavangin omaisuus ja 

tulot 

1 §. Omaisuuden hallussapito. Pykälän 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi vanke-
uslain 9 luvun 1 §:n 1 momenttia vastaavasti. 
Pykälään lisättäisiin uudet 4—6 kohdat. 

Pykälän 4 momentissa huumausaineiden 
hävittämisessä viitattaisiin kumotun huuma-
usainelain (1143/1994) sijasta voimassa ole-
van huumausainelain (373/2008) säännök-
seen.   
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2 §. Omaisuusluettelo. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, ettei omaisuusluetteloon 
tarvitsisi merkitä vähäarvoista omaisuutta, 
ellei tutkintavanki sitä erikseen pyytäisi.  
Säännös vastaisi vankeuslain 9 luvun 2 §:n 1 
ja 2 momenttiin ehdotettua muutosta. Pykä-
lää ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että 
todistajan ei tarvitsisi allekirjoittaa omaisuus-
luetteloa silloin, kun tutkintavanki sen itse al-
lekirjoittaa. 

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin van-
keinhoitoviranomaisen sijasta Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamieheen. 

6 §. Omaisuuden palauttaminen. Pykälän 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että säännökseen lisätään mahdollisuus pa-
lauttaa tutkintavangin rahavarat hänen ilmoit-
tamalleen tilille tilisiirtona pankkiin tai pos-
tiosoituksena. Varsinkin siinä tapauksessa, 
että tutkintavanki vapautetaan suoraan oike-
usistunnosta, tällainen menettely olisi tar-
peellinen. 

8 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momenttia eh-
dotetaan täsmennettäväksi siten, että sään-
nöksestä ilmenisi, kuka päättää omaisuuden 
haltuun antamisen epäämisestä. Tällaisen 
päätöksen tekisi ohjauksen tai valvonnan 
esimiestehtävissä toimiva virkamies. Tällai-
sesta päätöksestä tutkintavangilla olisi oikeus 
tehdä oikaisuvaatimus ehdotetun 15 luvun 1 
§:n perusteella. 

Haltuun annettavien esineiden ja aineiden 
luokitteleminen tapahtuu pääosin vankilan 
järjestyssäännössä olevien määräysten nojal-
la eikä yleensä edellytä nimenomaisia pää-
töksiä.  Tällainen esineiden luokittelu on to-
siasiallista hallintotoimintaa, josta tutkinta-
vangilla ei olisi oikeutta tehdä oikaisuvaati-
musta. Tällaisten luvallisten esineiden ja ai-
neiden haltuun antamisen huolehtisi käytän-
nössä valvontahenkilökunta ilman nimen-
omaisen päätöksen tekemistä asiassa. 

Tutkintavankeuslaissa ei ole tällä hetkellä 
säännöstä siitä, kenellä on päätösvalta tutkin-
tavangin rahan ja muiden maksuvälineiden 
käytön rajoittamisesta 4 §:n 3 momentin pe-
rusteella. Pykälää ehdotetaan täsmennettä-
väksi siten, että päätösvalta asiassa olisi van-
kilan johtajalla tai hänen määräämällään tur-
vallisuudesta vastaavalla virkamiehellä. 

9 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 

valtuussäännös siitä, että Rikosseuraamuslai-
toksen keskushallintoyksikön määräyksellä 
voitaisiin antaa tarkempia määräyksiä omai-
suusluetteloon merkittävästä omaisuudesta. 
Rikosseuraamuslaitoksen määräyksellä voi-
taisiin esimerkiksi määritellä, mikä on sel-
laista vähäarvoista omaisuutta, jota ei tarvit-
sisi merkitä omaisuusluetteloon. 

 
6 luku Sosiaali- ja terveydenhuolto 

6 a §. Sairastumisesta ilmoittaminen.  Py-
kälään ehdotetaan säännöstä siten, että tut-
kintavangilla olisi oikeus ilmoittaa lähiomai-
selleen ja muulle läheiselleen vakavasta sai-
rastumisestaan tai vammautumisestaan. 
Säännös vastaisi vankeuslain 10 luvun 6 a 
§:ään ehdotettua säännöstä. 
 
7 luku  Vapaa-aika 

 
3 §. Kirjasto. Pykälän 3 momentiksi ehdo-

tetaan uutta säännöstä siitä, että tutkintavan-
gin pääsy vankilan kirjastoon voitaisiin evätä 
myös tilanteissa, joissa tutkintavanki käyttäy-
tyy häiritsevästi taikka vaarantaa vankilan 
järjestystä tai turvallisuutta. Säännös vastaisi 
vankeuslain 11 luvun 4 §:n 3 momenttia. 

5 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että 
vankilan kirjastoon pääsyn epäämisestä päät-
tää ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävis-
sä toimiva virkamies taikka ohjaus- tai val-
vontatehtävissä toimiva virkamies. 

6 §. Tarkemmat määräykset. Pykälään eh-
dotetaan säännöstä siitä, että Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö voisi 
antaa tarkemmat määräykset kirjastopalve-
luiden järjestämisestä sellaisissa tapauksissa, 
kun tutkintavanki ei pääse käymään vankilan 
kirjastossa.  
 
 
8 luku  Kirjeenvaihto, puhelut ja säh-

köinen viestintä 

1 §. Kirjeenvaihto ja postilähetysten tar-
kastaminen. Pykälän 1 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi vankeuslain 12 luvun 1 §:n 1 
momenttia vastaavaksi. 
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2 §. Viestin lukeminen ja jäljennöksen ot-
taminen. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi, että myös kirjeen vastaanotta-
jaan liittyvä syy voi olla peruste kirjeen lu-
kemiselle. Momenttiin ehdotetaan myös uut-
ta säännöstä siitä, että tutkintavangin kirjei-
den, postilähetysten, sähköpostien ja muiden 
viestien lukemista koskevaa päätöstä ei aina 
tarvitse tehdä tapauskohtaisesti. 

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan säännös-
tä siitä, että tutkintavangin on merkittävä ni-
mensä muulle kuin 3 §:n mukaiselle vankilan 
toimintaa valvoville viranomaisille lähettä-
määnsä kirjeeseen, jollei hän anna sitä henki-
lökohtaisesti suoraan vankilan henkilökun-
nalle. Pykälään ehdotetaan lisäksi säännöstä, 
jos tutkintavangin lähettämästä kirjeestä ei 
ilmene lähettävän vangin nimi tai lähettäjä ei 
muuten ole vankilan tiedossa, kirje voidaan 
avata lähettäjän selvittämiseksi. Kirje voitai-
siin tällöin lukea ainoastaan siinä laajuudes-
sa, kuin lähettäjän selvittäminen vaatii. Kir-
jeen lähettäjä tulee ensisijaisesti pyrkiä sel-
vittämään esimerkiksi tiedustelemalla tutkin-
tavangeilta, kuka heistä on kirjeen lähettäjä.  
Jos lähettäjä ei tällöinkään selviä, kirje on lä-
hetettävä eteenpäin, jolleivät kirjeen pidättä-
misen edellytykset täyty. Tällä hetkellä sul-
jettujen vankiloiden järjestyssäännöissä on 
vastaavat määräykset. 

Säännös vastaisi vankeuslain 12 luvun 2 
§:ään ehdotettuja muutoksia. 

Pykälän 3 momentiksi siirrettäisiin nykyi-
nen 2 momentti. Samalla pykälän nykyinen 3 
momentti ehdotetaan kokonaan kumottavaksi 
vastaavasta syystä kuin vankeuslain 12 luvun 
2 §:n 3 momentti.   

2 a §.  Lukemisesta ilmoittaminen. Pykä-
lään ehdotetaan säännöksiä kirjeen lukemi-
sesta ilmoittamisesta. Säännös vastaisi van-
keuslain 12 luvun 2 a §:ään ehdotettua muu-
tosta. 

4 §. Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa.  Py-
kälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
vankeuslain 12 luvun 4 §:n 2 momenttia vas-
taavaksi.  

7 §. Puhelun kuunteleminen ja tallentami-
nen. Puhelun kuuntelemisen edellytyksiä ja 
puhelun tallentamista koskevia säännöksiä 
ehdotetaan muutettaviksi. Säännös vastaisi 
vankeuslain 12 luvun 7 §:ää.  

7 a §. Sähköpostin käyttö. Pykälään ehdote-
taan uutta säännöstä tutkintavankien mahdol-
lisuudesta olla sähköpostitse yhteydessä van-
kilan ulkopuolelle. Säännös vastaisi vankeus-
lain 12 luvun 9 §:n säännöstä muutoin paitsi 
tutkintavankeuslakiin ehdotettu säännös olisi 
tyhjentävä eikä siten sisältäisi vankeuslain 
säännöksessä olevaa muuta vastaavaa syytä. 
Suurin ero olisi kuitenkin, että sähköpostin 
käytön edellytyksenä olisi, ettei tutkintavan-
gille olisi asetettu pakkokeinolain 4 luvun 
mukaisia yhteydenpidon rajoituksia. Yhtey-
denpidon rajoitus estäisi sähköpostin käytön 
myös sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ole 
yhteydenpitorajoituksen kohteena. Poikkeuk-
sen muodostaisi vangin asiamies, jonka kans-
sa sähköpostin käyttöön voitaisiin antaa lupa 
myös silloin, kun tutkintavangille on asetettu 
yhteydenpitorajoitus. Rajoitus olisi tarpeelli-
nen yhteydenpitorajoituksen tehokkaan val-
vonnan turvaamiseksi.  

Sähköpostien lähettäminen ja vastaanotta-
minen perustuisi vankilan antamaan lupaan. 
Luvan myöntämisen edellytyksenä olisi, ettei 
luvasta aiheudu haittaa vankilan järjestyksel-
le ja turvallisuudelle taikka tutkintavangin tai 
muun henkilön turvallisuudelle tai tutkinta-
vankeuden tarkoitukselle.  Luvan edellytyk-
senä on lisäksi se, että vankila pystyisi riittä-
västi varmistumaan siitä, että viestin vas-
taanottaja tai lähettäjä on se taho, jonka vanki 
ilmoittaa sen olevan. 

Pykälän 3 momentin säännökset vastaisivat 
vankeuslain 12 luvun 9 §:n 3 momentiksi eh-
dotettuja säännöksiä. 

7 b §. Internetin käyttö. Pykälään ehdote-
taan uutta vankeuslain 12 luvun 9 a §:ää vas-
taavaa säännöstä internetin käytöstä sulje-
tuissa vankiloissa. Tutkintavangin internetin 
käyttö olisi sallittua ainoastaan silloin, kun 
tutkintavangin pääsy muille kuin sallituille 
verkkosivustoille on asianmukaisesti estetty. 
Internetin käyttö voisi tulla kyseeseen lähin-
nä verkko-opiskelussa ja erilaisten viran-
omaisasioiden ja pankkiasioiden hoitamises-
sa. Internetin käytön edellytyksenä olisi, että 
tutkintavangille ei ole asetettu pakkokeino-
lain 4 luvun mukaisia rajoituksia.  

7 c §. Sähköisen viestinnän valvonta. Pykä-
lään ehdotetaan säännöstä puheluiden, säh-
köpostien lähettämisen ja internetin käytön 
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valvonnasta. Säännös vastaisi vankeuslain 12 
luvun 9 b §:ää. 

8 §. Tarkastamis- ja pidättämismenettely. 
Pykälään ehdotetaan selvyydeksi muutetta-
vaksi siten, että se koskisi myös sähköposti-
viestejä.   

9 §. Päätösvalta. Pykälän 1 momentti eh-
dotetaan muutettavaksi vankeuslain muutosta 
vastaavasti siten, että postilähetyksen tarkas-
tamiseen oikeutetut ohjaus- ja valvontatehtä-
vissä toimivat virkamiehet voitaisiin määrätä 
vankilan työjärjestyksessä rikosseuraamus-
alueen työjärjestyksen sijaan. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si vastaavat päätösvaltaa koskevat säännökset 
kuin vankeuslain 12 luvun 11 §:n 2 momen-
tissa. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan uutta 
säännöstä sähköpostin ja internetin käyttöä 
koskevan luvan antamisesta ja peruuttamises-
ta. Säännös vastaisi vankeuslain 12 luvun 11 
§:n 4 momenttia. 

10 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi van-
keuslain 12 luvun 12 §:n 1 momenttia vas-
taavaksi. 
 
9 luku Tapaamiset ja muut yhteydet 

vankilan ulkopuolelle 

 
Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uudet, tut-

kintavangin tapaamista koskevat säännökset 
vankeuslain 13 lukua vastaavasti. Lisäksi lu-
vussa säädettäisiin tutkintavangille myönnet-
tävistä poistumisluvista. 

1 §. Tapaaminen. Pykälässä olisi perus-
säännös tutkintavangin tapaamisesta. Pykälän 
1 momentti vastaisi vankeuslain 13 luvun 1 
§:ää ja voimassa olevan tutkintavankeuslain 
9 luvun 1 §:ää. Ehdotettu säännös eroaisi 
vankeuslain vastaavasta säännöksestä siten, 
että tutkintavankeuslakiin ehdotettu säännös 
sisältäisi viittauksen pakkokeinolain 4 lu-
kuun. 

Pykälän 2 momentin ensimmäinen virke 
tapaamisen järjestämisestä valvotussa tilassa 
vastasi ehdotettua vankeuslain 13 luvun 3 §:n 
1 momenttia. Tämän jälkeen 2 momentissa 
olisivat vastaavat säännökset kuin ehdotetun 
vankeuslain 13 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentis-
sa. 

Pykälän 3 momentti vastaisi sisällöltään 
vankeuslain 13 luvun 2 §:n 3 momentin 
säännöstä. Myös tutkintavangin tapaaminen 
voitaisiin järjestää erillään muista tapaamisis-
ta ja tutkintavangeista. 

Ehdotettu vankeuslain 13 luvun 2 §:n 1 
momentin säännös tapaamistiloista koskee 16 
luvun 1 §:n viittaussäännöksen nojalla myös 
sellaisia laitoksia, joissa säilytetään tutkinta-
vankeja. 

Pykälän 5 momenttiin sisältyisi viittaus-
säännös asiamiestapaamisiin ja tapaajan tar-
kastamiseen. 

2 §.  Valvomaton tapaaminen. Pykälässä 
säädettäisiin valvomattomasta tapaamisesta.  
Säännös vastaisi vankeuslain 13 luvun 4 
§:ään ehdotettua säännöstä. Säännös eroaisi 
voimassa olevan tutkintavankeuslain 9 luvun 
2 §:stä siten, ettei säännöksessä enää mainit-
taisi asiamiehen tapaamisia. Asiamiehen ta-
paamisista ehdotetaan erillistä säännöstä 4 
§:ään vankeuslakia vastaavasti. 

3 §. Lapsen tapaaminen. Pykälässä olisi 
uusi säännös lapsen tapaamisista. Myös tut-
kintavankeja säilyttävässä vankilassa tulisi 
16 luvun 1 §:n viittaussäännöksen perusteella 
olla tilat, jotka soveltuvat lapsen tapaami-
seen. Ehdotettu säännös vastaisi ehdotettua 
vankeuslain 13 luvun 5 §:ää. 

4. Asiamiehen tapaaminen.  Pykälään eh-
dotetaan uutta säännöstä asiamiehen tapaa-
misesta.  Tutkintavangeille asiamiehen ta-
paamiset ovat tärkeitä oikeusasioiden hoita-
miseksi. Säännös eroaisi vankeuslain 13 lu-
vun 6 §:stä siten, että tutkintavangille asia-
miehen tapaaminen olisi järjestettävä ilman 
aiheetonta viivytystä. Tältä osin säännös vas-
taisi voimassa olevan tutkintavankeuslain 9 
luvun 1 §:n 1 §:n 1 momentissa olevaa peri-
aatetta.  

5 §. Vankien välinen valvottu tapaaminen. 
Myös tutkintavankeuslakiin ehdotetaan sään-
nöstä vankien välisestä tapaamisesta. Sään-
nös vastaisi vankeuslain 13 luvun 7 §:ään 
ehdotettua säännöstä. Ehdotettu säännös ero-
aisi kuitenkin mainitusta vankeuslain sään-
nöksestä siten, että se sisältäisi viittauksen 
pakkokeinolain 4 lukuun. 

6 §. Tapaamisen keskeyttäminen. Säännös 
olisi uusi, ja vastaisi vankeuslain 13 luvun 8 
§:ää. 
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7 §. Tapaamisen peruuttaminen ja epäämi-
nen. Myös tapaamisen peruuttamista ja epä-
ämistä koskeva pykälä olisi uusi. Säännös 
vastaisin vankeuslain 13 luvun 9 §:ää. 

8 §. Tapaamiskielto. Tapaamiskiellosta 
säädetään voimassa olevassa tutkintavan-
keuslain 9 luvun 5 §:ssä. Säännöksessä ole-
vaa lähiomaisen käsitettä ehdotetaan täsmen-
nettäväksi siten, että säännökseen lisätään 
viittaussäännös lain 16 luvun 1 §:ään. 

9 §. Tavaroiden vastaanottaminen ja tar-
kastaminen. Pykälään ehdotettu säännös olisi 
lähes saman sisältöinen kuin voimassa ole-
van tutkintavankeuslain 9 luvun 4 §:n sään-
nös. Yleisperustelujen kohdassa 2.1. maini-
tuista syistä säännöstä täsmennettäisiin siten, 
että vastaanotettavan määrän tulisi olla vä-
häinen. Säännös vastaisi vankeuslain 13 lu-
vun 12 §:n säännöstä. 

10 §.  Yhteydenpito videoyhteyden välityk-
sellä.  Yleisperustelujen kohdassa 3.2. maini-
tuista syistä myös tutkintavangille ehdotetaan 
mahdollisuutta pitää videoyhteyden välityk-
sellä yhteyttä vankilan ulkopuolelle. Tarkoi-
tuksena on, että ensisijaisesti yhteyttä pidet-
täisiin lähiomaisten ja muiden läheisten 
kanssa. Tärkeästä syystä yhteydenpito voitai-
siin sallia myös muiden henkilöiden kanssa.  
Ehdotettu säännös vastaisi vankeuslain 13 
luvun 13 §:ään ehdotettua säännöstä, mutta 
eroaisi vankeuslain säännöksestä siten, että 
tutkintavankeuslain säännöksessä olisi viitta-
us pakkokeinolain 4 lukuun. 

11—13 §. Nämä säännökset vastaisivat 
tutkintavankeuslain nykyisiä 6—8 §:n sään-
nöksiä. Säännöksiin ei ehdoteta muutoksia 
vähäistä kielellistä täsmennystä lukuun otta-
matta. 

14 §. Poistumislupa erittäin tärkeästä syys-
tä ja lupa poistua saatettuna. Pykälän 2 mo-
menttiin ehdotetaan uutta säännöstä siitä, että 
tutkintavangille voitaisiin myöntää lyhyt saa-
tettu poistumislupa myös muita kuin 1 mo-
mentin mukaisia erittäin tärkeitä syitä varten, 
jotka liittyvät pelkästään tutkintavangin lä-
hiomaisten terveydentilaan. Säännöksen mu-
kaan poistumislupa voitaisiin myöntää tut-
kintavangin kiireellisten ja välttämättömien 
asioiden hoitamista varten tarpeellisen val-
vonnan alaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa 
saatettua poistumislupaa. Poistumislupa voi-
taisiin myöntää esimerkiksi tärkeiden tava-

roiden hakuun tutkintavangin asunnosta. 
Poistumisluvasta päättäisi vankilan johtaja 
taikka toiminnoista tai turvallisuudesta vas-
taava virkamies, kuten 1 momentin mukaisis-
ta poistumisluvista.  

Päätökseen, jolla pykälän 2 momentin pe-
rusteella anottua lupaa ei ole myönnetty, ei 
olisi muutoksenhakuoikeutta. Sen sijaan 1 
momentissa tarkoitetusta päätöksestä tutkin-
tavanki voisi tehdä oikaisuvaatimuksen. 

Pykälän otsikkoon ehdotetaan tehtäväksi 2 
momentin edellyttämät muutokset. 

15 §. Päätösvalta. Päätösvaltasäännöstä 
ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että ta-
paamisista päättäisi toiminnoista tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies taikka ohjauk-
sen tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva 
virkamies. Samalla päätösvaltaa siirretään 
johtajalta hänen alaisilleen virkamiehille. 

Tapaamiskiellosta ja poistumisluvan myön-
tämisestä voisi vankilan johtajan lisäksi päät-
tää myös toiminnoista tai turvallisuudesta 
vastaava virkamies. 

Tapaamisen epäämisestä ja keskeyttämises-
tä päättäisi ohjauksen tai valvonnan esimies-
tehtävissä toimiva virkamies ja kiireellisissä 
tapauksissa ohjaus- tai valvontatehtävissä 
toimiva virkamies. 

16 §. Viittaussäännös. Pykälään ehdotetaan 
selvyyden vuoksi viittaussäännöstä tutkinta-
vankeuslain 11 luvun 4 ja 7 §:ään. 

17 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälään ehdotetaan valtuussäännöstä 
tarkempien säännösten ja määräysten antami-
seen. Ehdotettu säännös vastaisi ehdotettua 
vankeuslain 13 luvun 19 §:ää. 
 
10 luku Vankilan järjestys ja kurinpi-

to 

3 §. Järjestysrikkomukset. Pykälän 1 mo-
menttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 kohta 
sähköpostin ja internetin käytölle asetettujen 
ehtojen rikkomisesta. 

4 §. Tutkintavangille määrättävät kurinpi-
torangaistukset. Pykälän 1 momentin 3 koh-
taa ehdotetaan muutettavaksi siten, että yk-
sinäisrangaistuksen enimmäisaika lyhenne-
tään 14 vuorokaudesta kymmeneksi vuoro-
kaudeksi. Säännös vastaisi vankeuslain 15 
luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohtaan ehdotettua 
muutosta. 
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8 §. Yksinäisyysrangaistus. Pykälän 2 mo-
mentissa oleva yksinäisrangaistuksen enim-
mäisaika ehdotetaan muutettavaksi kymme-
neksi vuorokaudeksi. Lisäksi pykälän 3 mo-
mentista poistettaisiin maininta siitä, että ter-
veydenhuoltohenkilökuntaa olisi kuultava 
yksinäisrangaistusta määrättäessä. Pykälän 3 
momenttia muutettaisiin myös siten, että 
maininta terveydenhuoltohenkilökuntaan 
kuuluvasta virkamiehestä muutettaisiin mai-
ninnaksi terveydenhuollon ammattihenkilös-
tä. Ehdotus vastaisi vankeuslain 15 luvun 8 
§:ään ehdotettua muutosta. 

14 §. Tutkintavangin pitäminen erillään 
selvittämisen aikana. Pykälän 1 momenttia 
ehdotetaan täsmennettäväksi siitä, että sään-
nöksessä mainittaisiin, ettei tutkintavangin 
erillään pitäminen saa kestää kauempaa kuin 
on välttämätöntä. Lisäksi pykälän 1 moment-
tiin lisättäisiin maininta siitä, että erillään pi-
tämisestä olisi mahdollisimman pian ilmoi-
tettava lääkärille tai muulle terveydenhuollon 
ammattihenkilölle. Säännös vastaisi vanke-
usalain 15 luvun 14 §:n 1 momenttiin ehdo-
tettua muutosta. 

15 §. Kurinpitorangaistuksen määräämi-
nen.  Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan sään-
nöstä, joka mahdollistaisi tutkintavangin 
kuulemisen videoneuvotteluyhteyden väli-
tyksellä kurinpitorangaistusta määrättäessä. 
Myös todistajaa ja muuta henkilöä voitaisiin 
kuulla videoneuvotteluyhteyttä käyttäen. 

Ehdotettu säännös vastaisi vankeuslain 15 
luvun 15 §:n 1 momenttiin ehdotettua muu-
tosta. 

16. Päätösvalta. Voimassa olevan sään-
nöksen 2 momentissa säädetään siitä, että 
vankilan tilojen valvonnasta ja lukittuna pi-
tämisestä päättää vankilan johtaja. Säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että päätös-
valtaa voisi kiireellisissä tapauksissa käyttää 
myös turvallisuudesta vastaava virkamies 
taikka ohjauksen tai valvonnan esimiestehtä-
vissä vastaava virkamies. 
 
11 luku Vankilan tilojen ja tutkinta-

vangin tarkastaminen 

4 §. Henkilöntarkastus. Pykälän 1 momen-
tin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että säännökseen lisätään maininta lapsen ta-
paamisesta. Henkilöntarkastus tutkintavan-

gille voitaisiin tehdä myös lapsen tapaamisen 
yhteydessä. Tutkintavankeja ei voida sijoittaa 
avolaitokseen, joten kohdasta ehdotetaan 
poistettavaksi maininta laitoksesta luvatta 
poistumisesta henkilöntarkastuksen edelly-
tyksenä. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan li-
säystä siitä, että henkilöntarkastuksena voi-
taisiin suorittaa myös vangin suun tarkasta-
minen. Säännökset vastaisivat vankeuslain 
16 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohtaan ja 2 
momenttiin ehdotettuja muutoksia. 

6 a §. Päihteiden valmistamisen ja käytön 
kielto. Tutkintavankeuslain 11 lukuun ehdo-
tetaan uutta säännöstä päihteiden ja dopin-
gaineiden valmistamisen ja käytön kieltämi-
sestä.  Säännös vastaisi vankeuslain 16 luvun 
6 a §:ään ehdotettua säännöstä. 

7 §. Päihteettömyyden valvonta. Pykälän 3 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että päihteettömyyden valvonta olisi mahdol-
lista myös lapsen tapaamisen ja sopimusosas-
tolle sijoittamisen ehtona. Säännös päihteet-
tömyyden valvonnasta sopimusosastolle si-
joittamisen ehtona olisi tarpeen, sillä ehdote-
tun 3 luvun 1 §:n mukaan tutkintavanki voi-
taisiin sijoittaa myös sopimusosastolle. Lap-
sen tapaamista koskevilta osin säännös vas-
taisi vankeuslain 16 luvun 7 §:ää. Päihdetes-
tiä ei saisi kyseisessä tilanteessa pyytää muu-
hun tarkoitukseen kuin kyseisen lupa-asian 
ratkaisemiseksi. 

10 §. Päätösvalta. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että turvatarkastuksista 
päättämisessä säädettäisiin erikseen 1 mo-
mentissa. Päätösvaltaa koskevaa säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että ohjaus- 
tai valvontatehtävissä toimivalla virkamie-
hellä olisi toimivalta päättää turvatarkastuk-
sesta myös tapauksissa, jotka eivät ole kii-
reellisiä. Säännös vastaisi vankeuslain 16 lu-
vun 10 §:ään ehdotettua säännöstä. 
 
13 luku Turvaamistoimenpiteet ja 

voimankäyttö 

4 §. Eristämistarkkailu. Edellä yleisperus-
teluiden kohdassa 3.2. mainituista syistä py-
kälän 1 momenttia ehdotetaan täsmennettä-
väksi vankeuslain 18 luvun 4 §:ää vastaavalla 
tavalla. 

9 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. 
Pykälään ehdotetaan tehtäväksi vastaavat 
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muutokset kuin vankeuslain 18 luvun 9 
§:ään. Rikosseuraamuslaitoksen keskushal-
lintoyksiköllä olisi valtuus antaa tarkemmat 
määräykset myös voimakeinojen käytöstä ja 
käytön valvonnasta. 
 
14 luku Tutkintavangin kuljetus 

2 §. Kuljetuksen kesto. Pykälän 3 momentti 
sisältäisi mahdollisuuden järjestää muutoin 
kohtuuttoman pitkäksi muodostuva kuljetus 
nopeampana kuljetuksena. Aina ei voida pi-
tää hyväksyttävänä sitä, että kuljetettava jou-
tuu viettämään pitkän ajan väliaikaisissa ja 
olosuhteiltaan puutteellisissa tiloissa. Kulje-
tettavalla ei käytännössä ole toimintamahdol-
lisuuksia. Esimerkiksi sairaan vangin yli vii-
kon mittainen oleskelu kulkuneuvoissa ja vä-
liaikaisissa majoitustiloissa ei ole kohtuullis-
ta. Tällaisten pitkään kestävien kuljetuksien 
sijasta kuljetusviranomaisten tulisi järjestää 
kuljetus muuta kuin tavanomaista reittiä tai 
kuljetusvälinettä käyttäen. Tällaisen kulje-
tuksen muoto voisi olla esimerkiksi kuljetus-
viranomaisen ajoneuvolla ajettava yksittäi-
nen kuljetus tai reittilentokoneella suoritetta-
va kuljetus. Harkittaessa kuljetuksen kestoa 
ja sen järjestämistä tavanomaista järjestelyä 
nopeampana kuljetuksena olisi tarkoituk-
senmukaista ottaa huomioon myös vangin 
rangaistusajan suunnitelman mukaisen toi-
minnan turvaaminen. Toisin sanoen esimer-
kiksi intensiivisen päihdeohjelman toteutuk-
sessa usean päivän mittainen keskeytys olisi 
hyvin haitallinen. 

4 §. Tutkintavangin kohtelu kuljetuksen ai-
kana. Ehdotetun uuden 2 momentin mukaan 
kuljetettava ei saisi kuljetuksen aikana ottaa 
vastaan rahaa, aineita tai tavaroita ulkopuoli-
silta henkilöiltä. Tämä säännös on tarpeen 
muun muassa siksi, että kuljetuksen aikana 
omaisuutta tai saannon lainmukaisuutta ei 
voida tarkastaa asianmukaisesti. Erityisestä 
syystä raha-, aine- tai tavaralähetykset voitai-
siin ottaa kuljetuksesta vastaavan virkamie-
hen säilytettäviksi. Tällöin omaisuuden tar-
kastaminen voitaisiin suorittaa esimerkiksi 
vangin sijoitusvankilassa kuljetuksen päätyt-
tyä. Erityinen syy voisi olla esimerkiksi se, 
että kaukana vangin sijoitusvankilasta asuva 
vangin omainen haluaa toimittaa asuinpaik-
kaansa lähellä suoritettavan kuljetuksen mu-

kana vangille tarkoitetun vaatelähetyksen, 
jonka lähettäminen postitse tai kuljettaminen 
tapaamisen yhteydessä olisi hankalaa. Täl-
löinkin siis tavaran vastaanottaminen kulje-
tukseen olisi poikkeuksellista ja postitse lä-
hettäminen pääsääntö, koska kuljetusvälineen 
tilat ovat rajalliset. Lisäksi tällöin esimerkiksi 
tavaran mahdollista rikkoontumista koskevat 
vastuukysymykset olisivat ongelmalliset, 
koska tavaran asianmukaisuutta ei yleensä 
voida kuljetustilanteessa asianmukaisesti tar-
kastaa ja kirjata. 
 
15 luku Muutoksenhaku 

1 §. Muutoksenhakukelpoiset päätökset. 
Pykälässä säädettäisiin niistä tutkintavan-
keuslain mukaisista päätöksistä, joihin tut-
kintavanki voi hakea muutosta. Säännökset 
vastaisivat vankeuslain 20 luvun 1 §:n luette-
loa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin oikeu-
desta hakea muutosta päätöksistä, jotka kos-
kevat tutkintavankeuslain 3 luvun 2 §:n 2 
momentissa tarkoitettua erillään asumista 
omasta pyynnöstä, 3 §:ssä tarkoitettua omien 
vaatteiden käyttöä tai 4 §:ssä tarkoitettua pe-
rusruokavaliosta poikkeamista, 5 luvun 1 
§:ssä tarkoitettua omaisuuden hallussapidon 
epäämistä, 4 §:ssä tarkoitettua rahan käyttöä 
tai 7 §:ssä tarkoitettua toiminta- ja käyttöra-
han suorittamatta jättämistä, 6 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettua tilapäistä hoitoa vankilan ulko-
puolella, 8 luvun 5 §:ssä tarkoitettua kirjeen 
tai postilähetyksen pidättämistä, 9 luvun 8 
§:ssä tarkoitettua tapaamiskieltoa tai 14 §:n 1 
momentissa tarkoitettua poistumislupaa erit-
täin tärkeästä syystä, 10 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tettua varoitusta, oikeuksien menetystä ja yk-
sinäisyysrangaistusta, 13 luvun 3 §:ssä tar-
koitettua tarkkailuun sijoittamista ja 4 §:ssä 
tarkoitettua eristämistarkkailuun sijoittamista 
taikka 5 §:ssä tarkoitettua erillään pitämistä 
tai muuta tämän lain nojalla tehtyä hallinto-
lainkäyttölain 5 §:ssä tarkoitettua ratkaisua. 

Tutkintavangin tapaajan ja tutkintavangin 
kanssa kirjeenvaihdossa olevan oikeus vaatia 
oikaisua vastaisi vankeuslain säännöksiä. 
Asiasta säädettäisiin pykälän 2 ja 3 momen-
tissa. 
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Säännösten perustelut vastaavat vankeus-
lain yksityiskohtaisten perustelujen vastaa-
vissa kohdissa esitettyä. 

2 §. Muutoksenhakukielto. Pykälässä sää-
dettäisiin tutkintavankeuslain päätöksistä, 
joihin ei voisi hakea muutosta oikaisuvaati-
muksella tai valittamalla hallinto-oikeuteen. 
Säännökset vastaisivat pääosin vankeuslain 
20 luvun 2 §:n luetteloa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakukiellosta päätöksistä, jotka koske-
vat 2 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettua vankilaan sijoittamista, 3 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettua sijoittamista vankilassa, 2 §:n 1 
momentissa tarkoitettua asumaan sijoittamis-
ta, 2 a §:ssä tarkoitettua sopimusosastolle si-
joittamista, 6 ja 6 a §:ssä tarkoitettua siirtä-
mistä toiseen vankilaan tai 8 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettua tutkintavangin päästämistä 
muun viranomaisen kuin tuomioistuimen 
kuultavaksi, 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua toi-
mintaan osallistumista tai 2 §:ssä tarkoitettua 
omaa työtä, 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kir-
jeen, muun postilähetyksen tai viestin luke-
mista ja jäljennöksen ottamista, 7 §:ssä tar-
koitettua puhelun kuuntelemista ja puhelun 
tallentamista tai 7 a §:ssä tarkoitettua lupaa 
sähköpostin käyttöön tai 7 b §:ssä tarkoitet-
tua lupaa internetin käyttöön, 9 luvun 2, 3, 5 
ja 10 §:ssä tarkoitettua tapaamista ja 9 §:ssä 
tarkoitettua lupaa vastaanottaa tavaroita ta-
paamisen yhteydessä ja 14 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua poistumislupaa. 

Tutkintavankeuslain muutoksenhakukielto-
jen perustelut vastaavat vankeuslain yksityis-
kohtaisissa perusteluissa esitettyä. 

3 §. Muutoksenhakumenettely. Pykälässä 
säädettäisiin vankeuslain oikaisuvaatimus-
menettelyä ja valittamista koskevien sään-
nösten soveltamisesta myös tutkintavankeus-
lain muutoksenhakuun. Myös tutkintavangin 
vaatiessa oikaisua tai valittaessa sovellettai-
siin vankeuslain 20 luvun 3—9 §:n säännök-
siä. 
 
16 luku Erinäiset säännökset 

 
1 §. Vankeuslain soveltaminen. Pykälän 1 

momentin 1 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
viittaussäännös vankeuslain 1 luvun 5 a §:n 
säännökseen lähiomaisesta ja muusta lähei-

sestä. Momentin 7 kohtaan ehdotetaan lisät-
täväksi viittaussäännös vankeuslain 13 luvun 
2 §:n 1 momenttiin tapaamistiloista ja 11 §:n 
säännökseen alaikäisen tapaajan vankilaan 
päästämisestä. Vankeuslain 13 luvun 7 §:n 
säännös tapaamiskieltorekisteristä ehdotetaan 
poistettavaksi yleisperusteluiden kohdista 2.1 
ja 3.2 ilmenevistä syistä, joten viittaussään-
nös ehdotetaan myös poistettavaksi. 

Siirtymäsäännös. Tutkintavankeuslakiin 
ehdotetaan vankeuslain siirtymäsäännöstä 
vastaavaa säännöstä.  
 
 
1.3 Rikoslaki 

2 luku Rangaistuksista 

 
15 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, 

koska vankeusrangaistuksia ja rangaistukses-
ta 6 luvun 13 §:n nojalla tehtäviä vähennyk-
siä ei enää laskettaisi kalenteriajan mukaan 
vaan vapaudenmenetysajan todellisen päivä-
luvun mukaan. 
 
2 c luku Vankeudesta 

3 §. Vankeusrangaistuksen aikayksiköt.  
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi, että tuomi-
oiden ajan yksikkönä käytetyn vuoden pituus 
on 365 päivää ja kuukauden pituus 30 päivää.  
Lisäys liittyy ehdotukseen kumota 2 luvun 15 
§.  

Rikoslain 2 c luvun 8 §:n mukaan vanki 
voidaan sijoittaa valvottuun koevapauteen 
enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaista 
vapauttamista tai koko rangaistuksen suorit-
tamisesta vapauttamista. Saman luvun 13 §:n 
1 ja 2 momentin mukaan kun tuomittu pääs-
tetään ehdonalaiseen vapauteen, alkaa koeai-
ka, joka on vapautumishetkellä jäljellä ole-
van jäännösrangaistuksen pituinen. Koeajan 
pituus on kuitenkin enintään kolme vuotta. 
Elinkautiseen vankeuteen tuomitun eh-
donalaisen vapauden koeaika ja jäännösran-
gaistus ovat kolme vuotta. Jos koko rangais-
tuksen vankilassa suorittanut tekee luvun 14 
§:n 1 momentissa tarkoitetun rikoksen kol-
men vuoden aikana siitä, kun hän on vapau-
tunut suorittamasta koko rangaistusaikaa 
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vankilassa, tämä on rangaistuksen koventa-
misperuste.   

Edellä mainittuja säännöksiä sovellettaessa 
vuosia ja kuukausia lasketaan nykyään rikos-
lain 2 luvun 15 §:n perusteella kalenteriajan 
mukaisesti. Ehdotettu lisäyksellä selkeyte-
tään sitä, ettei 2 luvun 15 §:n kumoamisen 
jälkeen tapauksissa sovellettaisi lakia säädet-
tyjen määräaikain laskemisesta (150/1930). 
 
6 luku Rangaistuksen määrääminen 

13 §. Vapaudenmenetysajan vähentäminen. 
Vapaudenmenetysajan vähennys ehdotetaan 
laskettavaksi kalenteriajan sijaan vähennys-
päivien päiväluvun mukaan. Pykälän 1 mo-
menttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, 
että vapaudenmenetysaika lasketaan päivinä. 
Tuomioistuin edelleen ilmoittaisi vapauden-
menetyksen alkamis- ja päättymispäivät sekä 
laskisi vähennettävien päivien lukumäärän. 
 
1.4 Pakkokeinolaki 

4 luku Yhteydenpidon rajoittaminen 

 
1 §. Yhteydenpidon rajoittamisen edellytyk-

set. Pykälän 2 momentin viittaus tutkinta-
vankeuslain 9 luvun 7 §:ään muutettaisiin 
viittaukseksi 9 luvun 12 §:ään. 
 
1.5 Laki valvotusta koevapaudesta 

40 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momentin 
viittaus vankeuslain 20 luvun 10—15 §:ään 
muutettaisiin viittaukseksi 20 luvun 3—9 
§:ään. 
 
1.6 Hallinto-oikeuslaki 

12 b §. Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus 
yksijäsenisenä. Pykälän 2 momentin viittaus 
vankeuslain 20 luvun 14 §:n 1 momenttiin 
muutettaisiin viittaukseksi 20 luvun 5 §:ään. 
 
1.7 Laki henkilötietojen käsittelystä 

rangaistusten täytäntöönpanossa 

10 §. Tapaamiskieltorekisteri. Pykälän viit-
taus vankeuslain 13 luvun 6 §:ään ja tutkin-
tavankeuslain 9 luvun 5 §:ään muutettaisiin 

viittaukseksi vankeuslain 13 luvun 10 §:ään 
ja tutkintavankeuslain 9 luvun 8 §:ään. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Vankeuslain 7 luvun 8 §, 12 luvun 12 §, 13 
luvun 19 §, 18 luvun 9 § ja 20 luvun 9 § si-
sältäisivät valtuuden antaa valtioneuvoston 
asetuksella tarkempia säännöksiä pykälissä 
mainituista asioista, jotka koskevat vangille 
maksettavan ruokarahan määräytymisperus-
teita, sähköisen viestinnän käyttöä, tapaamis-
ten valvonnan järjestämistä, tapaamistilojen 
teknisiä ja rakenteellisia valvontajärjestelyitä 
sekä tarkkailun, eristämistarkkailun ja eril-
lään pitämisen olosuhteita sekä oikaisuvaa-
timuksen käsittelyä. 

Vankeuslain 4 luvun 12 §:ssä, 7 luvun 8 
§:ssä, 9 luvun 10 §, 11 luvun 9 §:ssä, 12 lu-
vun 12 §:ssä ja 18 luvun 9 §:ssä olisi valtuus-
säännökset, joiden mukaan Rikosseuraamus-
laitoksen keskushallintoyksikkö voisi antaa 
tarkempia määräyksiä vangin arvioinnista, 
avolaitokseen sijoittamisesta ja rangaistuksen 
suunnitelmallisesta toteuttamisesta, omaeh-
toisen ruokahuollon järjestämisestä, tupa-
koinnin järjestämisestä sekä sytytysvälinei-
den hallussapidosta, omaisuusluetteloon 
merkittävästä omaisuudesta, kirjastopalve-
luiden järjestämisestä silloin kun vanki ei 
pääse käymään kirjastossa, matkapuhelimien 
ominaisuuksista, haltuun antamisesta ja käy-
töstä sekä voimakeinojen käytöstä.  

Vastaavan sisältöiset säännökset olisivat 
tutkintavankeuslain 3 luvun 10 §:ssä, 5 luvun 
9 §:ssä, 7 luvun 6 §:ssä, 8 luvun 10 §:ssä, 9 
luvun 17 §:ssä ja 13 luvun 9 §:ssä. 
 
 
3  Voimaantulo  

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan maa-
liskuun alusta 2015 lukien. 
 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys   

Lakiehdotuksilla pyritään täsmentämään 
vankeuslain ja tutkintavankeuslain sovelta-
misessa ilmenneitä tulkinnanvaraisuutta. La-
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kiehdotuksissa on joitakin säännöksiä, joilla 
rajoitetaan vankien ja tutkintavankien perus-
oikeuksia. Ehdotuksella on yhtymäkohtia 
luottamuksellisen viestin suojaan, yksityis-
elämän suojaan, henkilökohtaiseen koske-
mattomuuteen ja omaisuuden suojaan. 

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt 
(PeVM 25/1994 vp), että perusoikeusrajoi-
tukset täyttävät tietyt vaatimukset. Rajoitus-
ten tulee olla lain tasoisia ja täsmällisiä, niille 
tulee olla hyväksyttävät perusteet, niiden tu-
lee olla oikeasuhtaisia, ja perusoikeuden 
ydinalue tulee jättää koskemattomaksi. Li-
säksi rajoituksilla tulee olla riittävät oikeus-
turvatakeet ja rajoitusten tulee sopia yhteen 
Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden 
kanssa. 

Kirjeenvaihto, puhelut ja tapaamiset. Pe-
rustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla 
voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista 
viestin salaisuuteen vapaudenmenetyksen ai-
kana. Vankien ja tutkintavankien kirjeen-
vaihdon lukemista koskevaa säännöstä ehdo-
tetaan täsmennettäväksi siten, että päätös lu-
kemisesta voitaisiin tehdä kerrallaan enintään 
kahden viikon ajaksi laissa säädettyjen täs-
mällisten edellytysten täyttyessä. Ehdotuksel-
la pyritään täsmentämään omaksuttua suppe-
aa tulkintaa, jonka mukaan lukemispäätös pi-
täisi tehdä jokaisesta kirjeestä erikseen, mikä 
on tehnyt päätöksenteosta ongelmallisen ja 
huomattavasti aikaa ja resursseja vaativan. 
Vaikka päätös lukemisesta voitaisiin tehdä 
enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan, luke-
misen tarpeellisuuden harkinta perustuisi kui-
tenkin yksittäiseen vankiin taikka kirjeen lä-
hettäjään tai vastaanottajaan liittyvään syy-
hyn. Näin luottamuksellisen viestin suojaa 
rajoitettaisiin ainoastaan siinä määrin kuin se 
kussakin yksittäistapauksessa olisi tarpeen. 
Kynnystä lukemiseen ei muutettaisi, joten se 
olisi edelleen korkea ja toimenpiteen anka-
ruutta oikeasuhteisesti vastaava (PeVL 
59/2006 vp). 

Jotta käytännössä tiedettäisiin, keneltä 
vangilta kirje on, vangin olisi merkittävä 
oman nimensä kuoreen. Perustuslakivalio-
kunta on katsonut (PeVL 6/2012 vp, PeVL 
67/2010 vp), että tällainen tunnistamistieto 
jää luottamuksellisen viestin salaisuutta suo-
jaavan perusoikeuden ydinalueen ulkopuolel-
le. Jos kirjekuoressa ei olisi nimeä, se saatai-

siin avata lähettäjän selvittämiseksi. Laissa 
olisi nimenomainen kielto lukea kirjettä 
enemmälti kuin lähettäjän selvittämiseksi oli-
si tarpeen. Vankien ja tutkintavankien yhtey-
denpito valvontaviranomaisten ja – elinten 
kanssa sekä asiamiehen kanssa nauttisi edel-
leen erityisen tehokasta suojaa. 

Puhelun kuuntelemista koskevaa säännöstä 
muutettaisiin siten, että puhelun tallentami-
nen olisi mahdollista samoin edellytyksin 
kuin kuunteleminen. Samalla laissa olevia 
kuuntelemien ja tallentamisen edellytyksiä 
täsmennettäisiin. Ehdotus merkitsi vähäistä 
lisäpuuttumista luottamuksellisen viestin 
suojaan. Kyse ei olisi vangin ja puhelun toi-
sen osapuolen tietämättä tapahtuvasta val-
vonnasta vaan kuuntelusta ja tallentamisesta 
tulisi aina ilmoittaa ennen toimenpiteeseen 
ryhtymistä puhelun molemmille osapuolille. 

Vankien ja tutkintavankien mahdollisuuk-
sia pitää yhteyttä vankilan ulkopuolelle ehdo-
tetaan lisättäväksi mahdollisuudella käyttää 
sähköpostia, internetiä ja matkapuhelinta. Li-
säksi vangeille voitaisiin antaa mahdollisuus 
tapaamisiin videoneuvotteluyhteyden väli-
tyksellä. Lähtökohtana olisi, että sähköpostia 
ja matkapuhelimen käyttöä valvottaisiin sa-
moin edellytyksin kuin kirjeenvaihtoa ja pu-
heluita. Lisäksi vankilalla olisi oikeus hakea 
viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen 
liittyvät tiedot (lokitiedot). Tällaiset tiedot 
rinnastuvat luottamuksellisen viestin tunnis-
tamistietoihin, joiden on perustuslakivalio-
kunnan vakiintuneessa käytännössä katsottu 
jäävän luottamuksellisen viestin salaisuutta 
suojaavan perusoikeuden ulkopuolelle (Pe 
VL 6/2012 vp). Asiasta ehdotetaan täsmällis-
tä ja tarkkarajaista säännöstä lakiin. 

Ehdotetut rajoitukset viestin salaisuuteen 
ovat välttämättömiä turvallisuuden ylläpitä-
miseksi vapaudenmenetyksen aikana. Ne on 
mitoitettu suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
siten, että niillä puututaan luottamuksellisen 
viestin salaisuuteen ainoastaan siinä määrin 
kuin välttämätöntä turvallisuuden varmista-
miseksi. 

Vangin tapaamista koskevia säännöksiä 
täsmennettäisiin. Laissa olisi erityissäännök-
set erityyppisistä tapaamisista ja niiden val-
vonnasta, millä parannettaisiin vangin perhe-
elämän ja yksityiselämän suojaa. 
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Valvotun tapaamisen teknisen valvonnan 
on tulkittu käsittävän kuvan katselun ja tal-
lentamisen. Säännöstä täsmennettäisiin niin, 
että yksittäistapaukselliseen harkintaan pe-
rustuen keskustelu voitaisiin kuunnella ja tal-
lentaa teknisellä laitteella laissa säädetyillä 
täsmällisillä perusteilla. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, ettei 10 
§ 2 momentti anna suojaa tavallisen kuu-
loetäisyydellä käytävän keskustelun sisältöä, 
mutta luottamuksellisesti tarkoitetun keskus-
telun kuunteleminen teknisin apuvälinein 
merkitsee rajoitusta luottamuksellisen viestin 
suojaan (PeVL 11/2005 vp). Kyse ei kuiten-
kaan olisi vangin ja tapaajan tietämättä ta-
pahtuvasta kuuntelusta ja sen tallentamisesta, 
vaan laissa olisi nimenomainen säännös, joka 
velvoittaisi ilmoittamaan kuuntelusta ja tal-
lentamisesta. Säännös olisi välttämätön ri-
koksen estämiseksi ja selvittämiseksi, vanki-
lan järjestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi 
ja henkilön turvallisuuden suojelemiseksi va-
paudenmenetyksen aikana. Tällaisen teknisen 
valvonnan edellytykset harkittaisiin lisäksi 
kussakin yksittäisessä tapauksessa erikseen.  

Henkilöntarkastus ja turvaamistoimenpi-
teet. Vangin henkilöntarkastusta koskevaa 
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä vangin henkilöntarkastus sisältäisi myös 
vangin suun tarkastamisen. Eristämistarkkai-
lun täytäntöönpanoa koskevaa säännöstä eh-
dotetaan täsmennettäväksi siten, säännökses-
tä ilmenisi, että eristämistarkkailun täytän-
töönpanossa voitaisiin käyttää tarkoitukseen 
soveltuvaa vaatetusta, käytännössä tarkkailu-
haalaria. Näillä tarkastus- ja turvaamistoi-
menpiteillä puututaan vankien ja tutkinta-
vankien henkilökohtaiseen koskemattomuu-
teen, joten lait sisältäisivät täsmälliset lain ta-
soiset säännökset toimenpiteiden perusteista. 
Ehdotetut säännökset ovat välttämättömiä 
vankien, henkilökunnan ja vankilan turvalli-
suuden takaamiseksi. Ehdotukset merkitsisi-
vät suhteellisen vähäisenä pidettävää lisä-
puuttumista vankien ja tutkintavankien hen-
kilökohtaiseen koskemattomuuteen, joten nii-
tä ei ole pidettävä myöskään suhteellisuuspe-
riaatteen vastaisina.  Vaatetuksen käyttämi-
nen eristämistarkkailussa mahdollistaisi, että 
vanki voisi nykyistä laajemmin pitää hallus-
saan esineitä, koska vaara huumausaineiden 
piilottamiseen poistuisi. Erityisen vaatetuk-

sen käyttämistä eristämistarkkailun aikana ei 
voida pitää myöskään perustuslain 7 §:n 2 
momentissa tarkoitetun ihmisarvoisen kohte-
lun vastaisina.  

Omaisuuden luettelointi. Ehdotusta siitä, 
että vangin vähäarvoinen omaisuus voitaisiin 
jättää luetteloimatta, tulee arvioida perustus-
lain 15 §:ssä tarkoitetun omaisuuden suojan 
kannalta. Vaikkei vähäarvoista omaisuutta 
tarvitsi luetteloida, vähäarvoinenkin omai-
suus otettaisiin vankilan tiloissa säilytettä-
väksi. Omaisuutta säilytettäisiin suljetussa 
laitoksessa erillään muiden vankien ja tutkin-
tavankien omaisuudesta ja vanki tai tutkinta-
vanki saisi tällaisenkin omaisuuden haltuunsa 
vapauttamisensa yhteydessä. Lisäksi vanki 
saisi pyynnöstään myös vähäarvoisen omai-
suuden merkityksi luetteloon, mistä säädet-
täisiin pykälässä. Ehdotus ei olisi siten risti-
riidassa perustuslain 15 §:ssä tarkoitetun 
omaisuuden suojaa koskeva säännöksen 
kanssa. 

Muutoksenhaku. Säännösehdotuksilla to-
teutettaisiin perustuslain 21 §:n vaatimus, 
jonka mukaan jokaisella on oikeus hakea 
muutosta oikeuttaan tai velvollisuuttaan kos-
kevaan viranomaispäätökseen. Säätämällä 
lailla muutoksenhausta toteutetaan myös pe-
rustuslain 7 §:n vaatimusta siitä, että vangi-
tun oikeudet tulee turvata lailla. 

Esitetyt muutoksenhakukiellot merkitsevät 
perustuslain 21 §:ssä turvatun muutoksenha-
kuoikeuden rajoittamista. Lisäksi osa kiel-
loista koskee päätöksiä, joilla rajoitetaan 
muita perusoikeuksia. 

Perustuslakivaliokunta on useissa lausun-
noissaan käsitellyt perustuslain 21 §:n aset-
tamia vaatimuksia 

Vankeus- ja tutkintavankeuslakiin ehdote-
tut luettelot muutoksenhakukielloista täyttäi-
sivät vaatimuksen laintasoisuudesta. Tällai-
nen sääntelytapa täyttää myös vaatimuksen 
rajoitusten täsmällisyydestä. Muutoksenha-
kukelpoisten ja muutoksenhakukiellossa ole-
vien päätösten luettelot on pyritty laatimaan 
kattaviksi, jotta tulkinnanvaraisia tilanteita 
syntyisi vähän ja muutoksenhaku suoraan pe-
rustuslain nojalla olisi siten poikkeuksellista. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut muu-
toksenhakukieltojen hyväksyttävyyttä esi-
merkiksi lausunnossaan PeVL 32/2012 vp. 
Lausunnon mukaan viranomaisen päätöstä 
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voidaan perustuslain 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla pitää yksilön oikeutta tai 
velvollisuutta koskevana silloin, kun lainsää-
dännössä on riittävän täsmällinen perusta oi-
keutena pidettävän suhteen syntymiselle yk-
silön ja julkisen vallan välille. Selkein tällai-
nen peruste on subjektiivinen oikeus, jolloin 
viranomaisen on myönnettävä tai toteutettava 
oikeus lainsäädännöstä ilmenevien edellytys-
ten täyttyessä. Myös säännökset tätä harkin-
nanvaraisempien oikeuksien tai etuuksien 
myöntämisedellytyksistä voivat sinänsä 
muodostaa riittävän täsmällisen perustan oi-
keutena pidettävän suhteen syntymiselle. 
Vastaava lähtökohta on esitetty myös valio-
kunnan lausunnoissa PeVL 51/2010 vp ja 
PeVL 16/2000 vp. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 
32/2012 vp katsonut, että työllistämissuunni-
telma on luonteeltaan hallintopäätös, koska 
henkilöllä on tietyin edellytyksin oikeus 
suunnitelmaan. Kotouttamissuunnitelmaa ar-
vioidessaan perustuslakivaliokunta esitti har-
kittavaksi muutoksenhakuoikeuden säätämis-
tä kotouttamissuunnitelmasta, koska valio-
kunnan käsityksen mukaan kotouttamissuun-
nitelma sisältää oikeutena pidettäviä element-
tejä (PeVL 42/2010 vp). Lausunnossaan 
PeVL 52/2005 vp perustuslakivaliokunta on 
lisäksi todennut, että jos suunnitelmassa ole-
viin oikeuksiin on mahdollista hakea muutos-
ta muilla perusteilla, muutoksenhakukielto it-
se suunnitelmaan ei ole perustuslain kannalta 
ongelmallinen. 

Vangeille tehtävä rangaistusajan suunni-
telma rinnastuu yllä käsiteltyihin suunnitel-
miin. Vangille ei muodostu oikeuksia välit-
tömästi rangaistusajan suunnitelman perus-
teella, vaan vangin oikeuksia ja velvollisuuk-
sia koskevat päätökset tehdään aina erikseen. 
Myös vangin muutoksenhakuoikeutta on ar-
vioitava erikseen tällaisten yksittäisten pää-
tösten osalta. Muutoksenhakukielto rangais-
tusajan suunnitelmasta ei näin ollen ole risti-
riidassa perustuslain 21 §:n kanssa. 

Lausunnossaan PeVL 63/2010 vp perustus-
lakivaliokunta on katsonut, että taloudellinen 
tuki, jonka saaminen riippuu kokonaisuudes-
saan viranomaisen harkinnasta, käytettävissä 
olevista määrärahoista tai esimerkiksi suun-
nitelmista, ei ole niin vahva oikeus, että se 
kuuluisi perustuslain 21 §:n 1 momentin so-

veltamisalaan. Vankeuslain 4 luvun 3 §:n 3 
momentissa tarkoitettu vangin saattajan mat-
kakulujen korvaaminen on tällainen kokonai-
suudessaan viranomaisen harkintaan ja käy-
tettävissä oleviin määrärahoihin sidottu 
etuus, että muutoksenhakukielto siitä ei ole 
perustuslain 21 §:n kannalta ongelmallinen. 
Vastaavanlaisesta päätöksestä on kyse van-
keuslain 13 luvun 5 §:n nojalla vangille an-
nettavasta luvasta vastaanottaa tavaroita ta-
paamisen yhteydessä. Luvan myöntäminen ei 
vaikuta vangin oikeuteen vastaanottaa tava-
roita, vaan ainoastaan siihen menettelyyn, 
jossa vanki voi saada tavarat haltuunsa. Ta-
varoiden vastaanottamista tapaamisten yh-
teydessä ei voida pitää sellaisena oikeutena, 
että kielto hakea muutosta päätökseen asias-
sa, olisi ongelmallinen perustuslain 21 §:n 
kannalta. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnoissa 
muutoksenhakukelpoisuuden kannalta olen-
naisena seikkana on pidetty erityisesti sitä, 
onko viranomaisen harkintavalta päätöksen-
teossa sidottu sellaisiin edellytyksiin, joita on 
pidettävä asian ratkaisun laillisuusedellytyk-
sinä (PeVL 46/2002 vp, PeVL 51/2010 vp ja 
PeVL 32/2012 vp). Valiokunta on myös an-
tanut merkitystä sille, että asiassa tehtävällä 
päätöksellä on suuri merkitys asianosaisen 
kannalta (PeVL 51/2010 vp ja PeVL 32/2012 
vp). 

Vankeuslain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettu täy-
täntöönpanon aloittamisajankohdan määrää-
minen, 4 luvun 8 ja 9 §:ssä tarkoitetut sijoit-
tamispäätökset, 5 luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoite-
tut osastolle sijoittamispäätökset, 6 luvun 1, 
2, 3 ja 5 §:ssä tarkoitetut siirtopäätökset, 7 
luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut yleiset 
rajoitukset omien vaatteiden käytölle sulje-
tussa vankilassa, 8 luvun 4, 7 ja 9 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetut toimintaan sijoittamista 
koskevat päätökset, 9 luvun 4 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetut päätökset suljettuun vanki-
laan sijoitetun vankeusvangin oman rahan 
käytön rajoittamisesta, 12 luvun 2, 6 a, 7, 9 ja 
9 a §:ssä tarkoitetut yhteydenpitoon liittyvät 
päätökset, 13 luvun 4, 5, 7 ja 14 §:ssä tarkoi-
tetut tapaamista koskevat päätökset sekä 14 
luvun 2 §:ssä, 3 §:n 3 momentissa, 4, 6 ja 9 
§:ssä tarkoitetut poistumislupapäätökset pe-
rustuvat keskeiseltä osaltaan viranomaisen 
tarkoituksenmukaisuusharkintaan ja vanki-
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loiden tila- ja turvallisuuskysymyksiin. Li-
säksi täytäntöönpanon aloittamisajankohdan 
osalta tuomitulla on mahdollisuus hakea lyk-
käystä ja lykkäyspäätökseen on muutoksen-
hakuoikeus. Vangille ei siten näissä asioissa 
muodostu sellaista oikeutta, jonka voitaisiin 
katsoa edellyttävän muutoksenhakuoikeutta. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut muu-
toksenhakukelpoisten päätösten ja niin sano-
tun tosiasiallisen hallintotoiminnan rajanve-
toa käsitellessään puolustusvoimista annettua 
lakia, jossa säädetään puolustusvoimien oi-
keudesta ottaa tilapäisesti käyttöön kiinteistö-
jä sotilaallisessa harjoituksessa (PeVL 
51/2006 vp). Valiokunta katsoi, että ennen 
harjoituksen alkamista tehty päätös kiinteis-
tön ottamisesta käyttöön on sellainen hallin-
topäätös, josta on voitava hakea muutosta. 
Sen sijaan kiinteistön ottaminen käyttöön 
harjoituksen ollessa käynnissä on sellaista to-
siasiallista hallintotoimintaa, joka ei kuulu 
perustuslain 21 §:n soveltamisalaan. 

Vankeuslaissa viranomaisille säädetään 
toimivaltuuksia muun muassa erilaisten tar-
kastusten tekemiseen ja voimakeinojen käyt-
töön. Tällaisia toimivaltuuksia voidaan pitää 
tosiasiallisena hallintotoimintana, vaikka ne 
usein rajoittavatkin henkilön perusoikeuksia. 

Säännöstä muutoksenhakukiellon alaisista 
päätöksistä voidaan pitää välttämättömänä, 
etteivät muutoksenhaun rajat jää epäselviksi. 
Kun erikseen säädettäisiin luettelo muutok-
senhakukiellon alaisista päätöksistä, suoraan 
perustuslain nojalla tapahtuva muutoksenha-
ku rajoittuisi mahdollisiin yksittäisiin tulkin-

nanvaraisiin kysymyksiin. Säännökset muu-
toksenhakukiellosta noudattaisivat perustus-
lakivaliokunnan esittämää vaatimusta, jonka 
mukaan muutoksenhakukielto ei saisi seurata 
ainoastaan välillisesti lainsäädännön epäsel-
vyydestä. Täsmällisen muutoksenhakukieltoa 
koskevan säännöksen puuttuminen lisäisi 
myös järjestelmän tulkinnanvaraisuutta, mikä 
heikentäisi vankien ja tutkintavankien oike-
usturvaa. 

Muutoksenhakukieltoja voidaan pitää myös 
suhteellisuusvaatimuksen mukaisina, koska 
ne eivät sisällä syvälle käypiä, poikkeukselli-
sia eivätkä summaarisesti määriteltyjä rajoi-
tuksia perustuslain 21 §:ssä tarkoitettuun oi-
keussuojavaatimukseen. Muutoksenhakukiel-
tosäännöksessä määrättyihin asioihin ei 
myöskään sisälly sellaisia päätöksiä, joilla 
puututtaisiin vankien tai tutkintavankien pe-
rusoikeuksien ydinalueeseen. Myöskään kan-
sainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ei ase-
teta ehdotonta edellytystä siitä, että kaikista 
hallintopäätöksistä tulisi olla muutoksenha-
kuoikeus. 

Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdo-
tukset voidaan säätää tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä. Koska asia on kuitenkin 
joiltakin osin tulkinnanvarainen, olisi suota-
vaa, että säätämisjärjestyksestä hankittaisiin 
perustuslakivaliokunnan lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 
 

vankeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vankeuslain (767/2005) 1 luvun 4 §:n 1 momentti sekä 8 ja 9 §, 3 luvun 1 §, 4 §:n 

1 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 8 §, 4 luvun 7 §, 9 §:n 1 momentti ja 12 §, 5 luvun 3 § ja 9 
§:n 2 momentti, 6 luvun 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 §, 7 luvun 
1 §:n 1 momentti sekä 2, 7 ja 8 §, 8 luvun 13 §:n 1 momentti ja 14 §, 9 luvun 1 §:n 1 ja 4 mo-
mentti, 2 §, 5 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 10 §, 11 luvun 2 §:n 2 momentin 3 kohta, 3 
§:n 2 momentin 2 kohta ja 8 §:n 1 momentti, 12 luvun 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti sekä 7—11 
ja 12 §, 13 luku, 15 luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohta, 4 ja 8 §, 10 §:n 2 momentti, 14 ja 15 § 
sekä 16 §:n 2 momentti, 16 luvun 4 §, 7 §:n 3 momentti ja 10 §, 18 luvun 4 ja 9 §, 19 luvun 2, 
5 ja 6 §, 20 luku sekä 21 luvun 2 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 1 momentti, 8 ja 9 §, 3 luvun 8 §, 4 luvun 7 ja 12 §, 
5 luvun 9 §:n 2 momentti, 6 luvun 6 §, 7 luvun 8 §, 9 luvun 5 §:n 1 momentti, 12 luvun 11 §, 
15 luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohta ja 18 luvun 9 § laissa 735/2011, 8 luvun 14 §, 9 luvun 2 ja 
10 §, 16 luvun 10 § ja 18 luvun 4 § osaksi laissa 735/2011, 12 luvun 1 § ja 4 §:n 2 momentti 
laissa 265/2007, 12 luvun 2 ja 8 § osaksi laissa 265/2007 sekä 21 luvun 2 § laissa 631/2013, ja 

lisätään 1 lukuun uusi 5 a §, 1 luvun 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 735/2011 uusi 2 
momentti, 3 lukuun uusi 7 a ja 7 b §, 6 lukuun uusi 3 a §, 7 luvun 5 §:ään uusi 3 momentti, 7 
lukuun uusi 6 a §, 10 lukuun uusi 6 a §, 11 luvun 4 §:ään uusi 3 momentti, 11 lukuun uusi 9 §, 
12 lukuun uusi 2 a, 6 a, 9 a ja 9 b §, 14 luvun 8 §:ään uusi 3 momentti, 16 lukuun uusi 6 a ja 7 
a §, 17 luvun 1 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset vankeuden täytäntöön-
panosta 

4 § 

Vankeuden täytäntöönpanon organisaatio 

Vankeuden täytäntöönpanosta vastaa Ri-
kosseuraamuslaitos. Rikosseuraamuslaitos 
jakautuu rikosseuraamusalueisiin, joilla on 
arviointikeskus ja vankiloita. Terveydenhuol-
lon järjestämisestä vastaa terveydenhuolto-
yksikkö. Tuomioiden täytäntöönpanosta vas-
taa valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

5 a § 

Lähiomainen ja muu läheinen 

Tässä laissa lähiomaisella tarkoitetaan 
vangin aviopuolisoa ja sisaruksia sekä vangin 
suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa 
olevia sukulaisia. Muulla läheisellä tarkoite-
taan vangin avopuolisoa tai muuta henkilöä, 
jonka kanssa vanki on asunut ennen vanki-
laan tuloaan. 
 

8 § 

Toimivallan määräytyminen Rikosseu-
raamuslaitoksessa 

Tässä laissa tarkoitettua päätösvaltaa käyt-
tävät rikosseuraamusalueella Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamiehet. Tässä laissa 
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tarkoitettuja Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamiehiä ovat: 

1) aluejohtaja; 
2) arviointikeskuksen johtaja; 
3) vankilan johtaja; 
4) vankilan toimintojen järjestämisestä vas-

taava virkamies (toiminnoista vastaava vir-
kamies); 

5) vankilan järjestyksestä ja turvallisuudes-
ta vastaava virkamies (turvallisuudesta vas-
taava virkamies); 

6) ohjauksen tai valvonnan esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies; 

7) ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva 
virkamies; 

8) muu Rikosseuraamuslaitoksen virka-
mies. 

Aluejohtajalla on oikeus yksittäistapauk-
sessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päät-
täminen on tässä laissa uskottu 1 momentin 
2—7 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. 
Vankilan johtajalla on oikeus yksittäistapa-
uksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta 
päättäminen on uskottu 1 momentin 4—7 
kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. Turval-
lisuudesta vastaavalla virkamiehellä on oike-
us yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen 
asia, josta päättäminen on uskottu 1 momen-
tin 6 ja 7 kohdassa tarkoitetulle virkamiehel-
le. Ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävis-
sä toimivalla virkamiehellä on oikeus yksit-
täistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, 
josta päättäminen on uskottu 1 momentin 7 
kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. 

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaa täy-
täntöönpanoyksikön virkamies (täytäntöön-
panosta vastaava virkamies). Täytäntöön-
panoyksikön johtajalla on oikeus yksittäista-
pauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta 
päättäminen on uskottu muulle täytäntöön-
panosta vastaavalle virkamiehelle.  
 
 

9 § 

Toimivalta virka-ajan ulkopuolella 

Vankilan johtajalle kuuluvaa päätösvaltaa 
saa, jollei asia siedä viivytystä, virka-ajan ul-
kopuolella käyttää myös rikosseuraamusalu-
een päivystävä virkamies asiassa, joka kos-
kee: 

1) ulkoilun epäämistä; 
2) tilapäiseen tutkimukseen ja hoitoon van-

kilan ulkopuolelle lähettämistä; 
3) erittäin tärkeästä syystä myönnettävää 

poistumislupaa; 
4) erityistarkastusta; 
5) vangin henkilönkatsastusta; 
6) säilössäpitoa; 
7) 19 luvun 1, 2, 4, 5 ja 8 §:ssä tarkoitettua 

ilmoitusta; 
8) vangin päästämistä ehdonalaiseen va-

pauteen. 
Rikosseuraamusalueen päivystävä virka-

mies saa käyttää täytäntöönpanosta vastaa-
valle virkamiehelle kuuluvaa päätösvaltaa 
rangaistusaikaa koskevan päätöksen tekemi-
sessä, jollei asia siedä viivytystä. 

Päivystävänä virkamiehenä saa toimia ai-
noastaan 8 §:n 1 momentin 1—5 kohdassa 
tarkoitettu virkamies tai muu riittävän koulu-
tuksen saanut virkamies. 
 

12 § 

Viittaussäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvästä 

henkilötietojen käsittelystä säädetään erik-
seen. 
 

3 luku 

Rangaistusajan laskeminen 

1 § 

Määräaikaisen vankeusrangaistuksen pituu-
den laskeminen 

Määräaikaista vankeusrangaistusta täytän-
töönpantaessa rangaistusaika lasketaan päi-
vinä. Vuosin ja kuukausin tuomittu vankeus-
rangaistus muutetaan päiviksi siten, että vuo-
teen lasketaan 365 päivää ja kuukauteen 30 
päivää. 

Rangaistuksesta rikoslain (39/1889) 6 lu-
vun 13 §:n nojalla tehtävä vapaudenmenetys-
tä vastaava vähennys lasketaan päivinä. Vä-
hennys otetaan rangaistuksen täytäntöön-
panossa huomioon sen pituisena kuin tuo-
mioistuimen päätöksessä on määrätty. Samaa 
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kalenteriaikaa koskeva vähennys otetaan 
huomioon vain kerran. Jos tuomittu on mai-
nittuna kalenteriaikana suorittanut vankeus-
rangaistusta tai muuntorangaistusta, vähen-
nystä ei lasketa tältä ajalta. Vankeusrangais-
tus on kokonaisuudessaan suoritettu, kun ri-
koslain 2 c luvun 11 §:ssä tarkoitettu koko 
rangaistus on suoritettu tai mainitun luvun 
13 §:ssä tarkoitettu koeaika on päättynyt. 
 

4 § 

Määräaikaisen vankeusrangaistuksen ja 
muuntorangaistuksen yhteenlaskeminen 

Jos vankeusrangaistusten ohella tai erik-
seen suoritetaan muuntorangaistuksia, ran-
gaistukset on laskettava yhteen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 § 

Rangaistusajaksi lukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aika, jonka vanki 8 luvun 6 §:n tai 9 §:n 1 

tai 3 momentin taikka 14 luvun 1 §:n nojalla 
on vankilan ulkopuolella, luetaan rangaistus-
ajaksi, jos vanki palaa vankilaan lupaehdois-
sa määrättynä ajankohtana. Jos vanki ei palaa 
määrättynä ajankohtana, rangaistusajaksi ei 
lueta aikaa sen vuorokauden alusta, jolloin 
vanki on määrätty palaamaan vankilaan, sen 
vuorokauden loppuun, jolloin hän palasi 
vankilaan tai otettiin kiinni vankilaan palaut-
tamista varten. Jos määräaikana palaamatta 
jäämiseen on ollut pakottava syy, aika lue-
taan kuitenkin rangaistusajaksi. Aika voidaan 
lukea rangaistusajaksi myös, jos myöhästy-
minen on ollut erittäin vähäinen ja jos ran-
gaistusajaksi lukematta jättäminen olisi koh-
tuutonta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

7 a § 

Päätös rangaistusajasta 

Määräaikaista vankeusrangaistusta ja sakon 
muuntorangaistusta suorittavalle on annetta-
va päätös, joka sisältää 1—7 §:ssä tarkoitetut 

tiedot sekä tiedon vapauttamisen ajankohdas-
ta.  

Elinkautista vankeusrangaistusta ja koko 
rangaistusta suorittavien rangaistusaikaa 
koskevasta päätöksestä ilmenee aikaisin 
ajankohta, jolloin vanki voidaan päästää eh-
donalaiseen vapauteen.  

Rangaistusaikaa koskeva päätös on annet-
tava viipymättä vangille tiedoksi.  
 
 

7 b § 

Rangaistusaikaa koskevassa päätöksessä 
olevan virheen korjaaminen 

Rangaistusaikaa koskevassa päätöksessä 
oleva asia-, kirjoitus- ja laskuvirhe voidaan 
korjata ilman vangin suostumusta, jollei kor-
jaaminen johda vangin kannalta kohtuutto-
maan lopputulokseen ottaen huomioon va-
pautumisajankohdan läheisyys, virheen vä-
häisyys, virheen vaikutus vapautumissuunni-
telman toteutumiseen tai muu näihin rinnas-
tettava syy.  
 
 

8 § 

Päätösvalta 

Rangaistusaikaa koskevan päätöksen tekee 
täytäntöönpanosta vastaava virkamies. Täy-
täntöönpanojohtaja päättää 7 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetusta rangaistusajaksi lukemises-
ta. 

Täytäntöönpanosta vastaava virkamies 
päättää ehdonalaisesta vapauttamisesta sil-
loin, kun tuomittu on suorittanut rangaistuk-
sesta rikoslain 2 c luvun 5 §:n mukaisen mää-
räosan ennen vankilaan saapumistaan.  
 
 

4 luku 

Saapuminen ja sijoittaminen vankilaan  

7 § 

Suunnitelman laatimismenettely 
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Rangaistusajan suunnitelma laaditaan arvi-
ointikeskuksessa tai muussa täytäntöönpano-
toimien aloittamisesta vastaavassa yksikössä.  
Suunnitelmaa tarkennetaan siinä vankilassa, 
johon vanki sijoitetaan. 

Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä 
vankeuteen tuomitun kanssa. Rangaistusajan 
suunnitelmaa ja siihen sisältyvää vapautta-
missuunnitelmaa laadittaessa on tarpeellises-
sa määrin oltava yhteistyössä tuomitun suos-
tumuksella hänen koti- tai asuinkuntansa so-
siaali-, terveys-, asunto- sekä työvoimaviran-
omaisten, muiden viranomaisten sekä yksi-
tyisten yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.   

Suunnitelman seuraamisesta vastaa tähän 
tehtävään määrätty Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamies. Suunnitelman toteutumista on 
seurattava ja sen ajantasaisuudesta on huo-
lehdittava. Suunnitelma on otettava uudel-
leen käsiteltäväksi yhdessä vangin kanssa 
säännöllisin väliajoin sekä myös, jos sitä ei 
noudateta.  
 

9 § 

Sijoittaminen avolaitokseen 

Tuomittu voidaan suoraan vapaudesta si-
joittaa avolaitokseen, jos hänen suoritettava-
naan on yhdessä tai erikseen sakon muunto-
rangaistus ja enintään kahden vuoden vanke-
usrangaistus. Tuomittu voidaan määrätä il-
moittautumaan suljettuun vankilaan ennen 
avolaitokseen toimittamista. Avolaitokseen 
sijoittamisen edellytyksenä on, että vanki si-
toutuu päihteettömyyteen ja 16 luvun 7 §:n 3 
momentissa tarkoitettuun päihteettömyyden 
valvontaan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Täytäntöönpanoasiakirjoista, arviointikes-
kusten tehtävistä, tuomittujen toimittamisesta 
vankilaan, tulotarkastuksen kirjaamisesta se-
kä rangaistusajan suunnitelman sisällöstä ja 
laatimisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Tarkemmat määräykset tulotarkastuksesta, 
arvioinnista, avolaitokseen sijoittamisesta se-

kä rangaistuksen suunnitelmallisesta toteut-
tamisesta antaa Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikkö. 
 

5 luku 

Sijoittaminen vankilassa  

3 § 

Erillään asuminen omasta pyynnöstä 

 
Vangille on varattava hänen pyynnöstään 

mahdollisuus asua kokonaan tai osittain eril-
lään muista vangeista, jos vangilla on perus-
teltu syy uskoa henkilökohtaisen turvallisuu-
tensa olevan uhattuna. 

Omasta pyynnöstään erillään pidettävän 
oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin eril-
lään asumisesta välttämättä aiheutuu. Eril-
lään asumisen perusteet on otettava uudel-
leen harkittaviksi enintään neljän kuukauden 
väliajoin.   
 
 

9 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osastolle sijoittamisesta päättää toimin-

noista vastaava taikka ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies siten 
kuin vankilan työjärjestyksessä määrätään. 
Vangin erillään asumisesta omasta pyynnöstä 
päättää toiminnoista tai turvallisuudesta vas-
taava virkamies taikka ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies. Ri-
kosseuraamuslaitoksen sairaalayksikköön ot-
tamisesta ja sieltä poistamisesta päättää sai-
raalayksikön toiminnasta vastaava ylilääkäri. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 luku  

Siirtäminen vankilasta toiseen 
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2 § 

Siirtäminen avolaitoksesta suljettuun vanki-
laan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vanki voidaan välittömästi siirtää suljet-

tuun vankilaan siksi ajaksi, jonka 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetun rikoksen esitutkin-
taan saattaminen tai järjestysrikkomuksen 
selvittäminen vaatii. Vanki voidaan siirtää 
suljettuun vankilaan myös 1 momentin 6 
kohdassa tarkoitettujen edellytysten selvittä-
miseksi tai suorittamaan 15 luvun 4 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitettua yksinäi-
syysrangaistusta. Vanki voidaan siirtää sul-
jettuun vankilaan myös, jos hän on päihtynyt 
saapuessaan avolaitokseen 4 luvun 9 §:ssä 
tarkoitetun sijoituksen perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

 Vangin siirtäminen toiseen vankilaan 

Vanki voidaan siirtää suljetusta vankilasta 
toiseen suljettuun vankilaan tai avolaitokses-
ta toiseen avolaitokseen, jos se edistää ran-
gaistusajan suunnitelman toteutumista tai on 
muutoin perusteltua ja voidaan olettaa, että 
vanki sopeutuu toisen vankilan olosuhteisiin. 
Vanki voidaan siirtää ilman omaa suostu-
mustaan.  
— — — — — — — — — — — — — —   
 

3 a § 

Vangin siirtäminen lyhyeksi ajaksi toiseen 
vankilaan 

Vanki voidaan siirtää lyhyeksi ajaksi toi-
seen vankilaan, jos se on perusteltua tapaa-
misen tai poistumisluvan järjestämiseksi 
taikka muusta vastaavasta syystä. 
 

5 § 

Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa vi-
ranomaisessa 

— — — — — — — — — — — — — —  

Jos vanki kutsutaan henkilökohtaisesti 
kuultavaksi muuhun viranomaiseen kuin 
tuomioistuimeen, vanki voidaan tästä syystä 
päästää vankilan ulkopuolelle kuulemisen 
vaatimaksi ajaksi. Tämä aika ei saa matka-
aika mukaan lukien olla 14 päivää pidempi, 
ellei siihen ole kuulemisen perusteesta, van-
gin erillään pitämisestä tai muusta vastaavas-
ta perusteesta aiheutuvaa erityisen painavaa 
syytä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Siirtämisestä päättäminen 

Vangin siirtämisestä rikosseuraamusalueel-
la päättää arviointikeskuksen johtaja tai työ-
järjestyksessä määrätty arviointikeskuksen 
johtajan sijaisena toimiva virkamies. Arvi-
ointikeskuksen johtaja voi siirtää päätösval-
taa asiassa myös rangaistusajan suunnitel-
massa nimetylle vankilan johtajalle. Jos van-
ki siirretään toiselle rikosseuraamusalueelle, 
siirto edellyttää vastaanottavan rikosseu-
raamusalueen arviointikeskuksen johtajan tai 
työjärjestyksessä määrätyn arviointikeskuk-
sen johtajan sijaisena toimivan virkamiehen 
suostumuksen.  

Rikosseuraamusalueiden käyttöasteen ta-
soittamiseksi tapahtuvasta vangin siirtämi-
sestä voi päättää myös Rikosseuraamuslai-
toksen keskushallintoyksikkö. 

Vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai 
toiminnoista vastaava virkamies päättää 5 §:n 
2 momentissa tarkoitetusta vangin päästämi-
sestä vankilan ulkopuolelle. Jos vankilan ul-
kopuolella oleminen kestää pitempään kuin 
seitsemän vuorokautta, asiasta päättää arvi-
ointikeskuksen johtaja tai työjärjestyksessä 
määrätty arviointikeskuksen johtajan sijaise-
na toimiva virkamies. 

Vangin 3 a §:ssä tarkoitetusta lyhytaikai-
sesta siirtämisestä toiseen vankilaan päättää 
vastaanottavan vankilan johtaja tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies sijoitusvankilan 
johtajaa kuultuaan. 
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7 luku 

Perushuolto ja asuminen 

1 § 

Vankien asuintilat 

Vankien käytössä tulee olla asianmukaiset 
asuin- ja peseytymistilat. Vankiloita raken-
nettaessa ja korjattaessa varsinaiset asuintilat 
on varustettava niin, että ne vastaavat ylei-
sessä rakennuslainsäädännössä asuintiloille 
asetettuja vaatimuksia. Vangilla tulee olla 
pääsy WC-tiloihin kaikkina vuorokauden ai-
koina. 
— — — — — — — — — — — — —   
 

2 § 

Vaatetus  

Avolaitoksessa vangin on käytettävä omia 
vaatteitaan. 

 Suljetussa vankilassa vangit saavat käyttää 
omia vaatteitaan. Omien vaatteiden käyttöä 
voidaan vankilassa tai sen osastolla rajoittaa 
vankilan järjestyksen tai turvallisuuden taik-
ka valvonnan vaatimasta syystä.   

Oman vaatteen haltuun antaminen voidaan 
evätä, jos vaatteesta aiheutuu vaaraa vankilan 
järjestykselle tai turvallisuudelle tai jos vaat-
teen käyttäminen voi vaikeuttaa vangin tun-
nistamista. Lisäksi oman vaatteen haltuun an-
taminen edellyttää, että vaate on hyvässä 
kunnossa ja että se pystytään luotettavasti 
tarkastamaan sitä vahingoittamatta.  Vangin 
haltuun annettavien vaatteiden määrää voi-
daan rajoittaa asuintilojen tarkastettavuuteen, 
paloturvallisuuteen ja säilytystilojen vähäi-
syyteen liittyvistä syistä.  

Vangin omien vaatteiden käyttöä voidaan 
rajoittaa myös työturvallisuuden vaatimasta 
syystä. Vangille, joka työssä ei saa käyttää 
omia vaatteitaan tai joka työn luonteen vuok-
si tarvitsee suojavaatetusta, on annettava so-
veltuva vaatetus.  

Vangille, jolla ei ole asianmukaista omaa 
vaatetusta, on annettava soveltuva vaatetus 
vankilassa käytettäväksi sekä tuomiois-
tuimessa käyntiä tai muuta vankilasta pois-
tumista varten. 

 
5 §  

Ruokahuolto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vankila ei tarjoa vangille kaikkia päivit-

täisiä aterioita, vangille maksetaan ruokara-
haa elintarvikkeiden hankkimiseksi tai anne-
taan elintarvikkeet omatoimisen ruokahuol-
lon järjestämiseksi.  
 

6 a § 

Tupakoinnin kieltäminen 

Tupakointi voidaan kieltää vankien asuinti-
loissa. Jos tupakointi kielletään vankien 
asuintiloissa, vangeille tulee järjestää mah-
dollisuus tupakointiin erityisesti tupakointiin 
varatuissa tiloissa tai muulla tavoin.  
 
 

7 § 

Päätösvalta 

Vangin ulkoilun epäämisestä päättää vanki-
lan johtaja tai turvallisuudesta vastaava vir-
kamies.  

Vangin omien vaatteiden käytön rajoitta-
misesta 2 §:n 2 momentin perusteella päättää 
aluejohtaja. Vangin omien vaatteiden haltuun 
antamisen epäämisestä 2 §:n 3 momentin pe-
rusteella päättää turvallisuudesta vastaava 
virkamies taikka ohjauksen tai valvonnan 
esimiestehtävissä toimiva virkamies. Ohjaus- 
tai valvontatehtävissä toimiva virkamies voi 
antaa vangin haltuun sellaisia vangin omia 
vaatteita, joiden hallussapito on vankilassa 
sallittua. 

 Perusruokavaliosta poikkeamisesta uskon-
nollisen tai muun perustellun vakaumuksen 
perusteella päättää toiminnoista tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies. 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö päättää 6 a §:n mukaisesta tupakoin-
nin kieltämisestä vankilassa. 
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8 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset vangille maksetta-
van ruokarahan määräytymisperusteista an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.  

Tarkemmat määräykset ruoka- ja pe-
rushuollosta, omaehtoisen ruokahuollon jär-
jestämisestä, asumisesta sekä tupakoinnin 
järjestämisestä ja sytytysvälineiden hallussa-
pidosta antaa Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksikkö.  
 

8 luku 

Toimintaan osallistuminen 

13 § 

Osallistumisvelvollisuudesta vapauttaminen 
määräajaksi 

Säännöllisesti toimintaan osallistunut vanki 
voidaan rangaistusajan suunnitelman toteu-
tuminen huomioon ottaen vapauttaa osallis-
tumisvelvollisuudesta kahdeksi arkipäiväksi 
jokaista kalenterikuukautta kohden, jonka ai-
kana hän on osallistunut säännöllisesti vanki-
lan määräämään toimintaan. Vangin ei katso-
ta osallistuneen säännöllisesti toimintaan, jos 
hän on toiminnoista kieltäytymisen tai muun 
vastaavan vangista johtuvan syyn vuoksi 
osallistunut toimintaan vähemmän kuin 14 
päivää kalenterikuukauden aikana. Vangin 
siirtäminen toiseen vankilaan ei vaikuta va-
pauttamisen perusteisiin. Osallistumisvelvol-
lisuudesta voidaan vapauttaa vankilan toi-
mintojen järjestämisen kannalta soveltuvana 
aikana. Vapaapäivät on pidettävä vuoden ku-
luessa sen kuukauden päättymisestä, jona 
vanki on osallistunut toimintaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Päätösvalta 

Vankilan johtaja tai hänen määräämänsä 
toiminnoista vastaava virkamies päättää 4 §:n 
mukaisesta sijoittamisesta, 6 ja 9 §:n mukai-
sesta vankilan ulkopuoliseen toimintaan osal-

listumisesta sekä 11 §:ssä tarkoitetun luvan 
tai sijoituksen peruuttamisesta. 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö päättää kuitenkin elinkautista vanke-
usrangaistusta ja rikoslain 2 c luvun 11 §:ssä 
tarkoitetun koko rangaistusta suorittavan 
vangin siviilityöluvasta, opintoluvasta ja si-
joituksesta ulkopuoliseen laitokseen.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikön päätöksellä 2 momentissa tarkoitettu 
päätösvalta voidaan siirtää 1 momentissa tar-
koitetulle virkamiehelle.  

Edellä 13 §:ssä tarkoitetusta osallistumis-
velvollisuudesta vapauttamisesta päättää 
vankilan johtaja tai toiminnoista vastaava 
virkamies taikka ohjauksen tai valvonnan 
esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
 

9 luku 

Vangin omaisuus ja tulot  

1 § 

Omaisuuden hallussapito 

Vanki saa vankilassa pitää hallussaan koh-
tuullisen määrän henkilökohtaista omaisuut-
ta. Esineen tai aineen hallussapito voidaan 
evätä jos: 

1) esineestä tai aineesta aiheutuu vaaraa 
henkilön turvallisuudelle; 

2) esine tai aine erityisesti soveltuu omai-
suuden vahingoittamiseen;  

3) esineen tai aineen hallussapidosta vanki-
lan tai vankilan osaston olosuhteet ja valvon-
nan aste huomioon ottaen aiheutuu erityistä 
haittaa vankilan yleiselle järjestykselle; 

4) esinettä tai ainetta ei voida ilman koh-
tuutonta vaivaa tai sitä vahingoittamatta tar-
kastaa;  

5) esinettä tai ainetta käytetään tai on pe-
rusteltua syytä epäillä, että sitä tullaan käyt-
tämään rikoksentekovälineenä; 

6) vankila on hankkinut vastaavan esineen 
vangin käyttöön.    

— — — — — — — — — — — — — —   
Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-

tetaan taikka lähetetään vangin kustannuksel-
la hänen osoittamaansa paikkaan. Pilaantunut 
tavara voidaan hävittää todistajan läsnä olles-
sa. Alkoholijuoman tai muun alkoholipitoi-
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sen aineen hävittämisestä noudatetaan, mitä 
alkoholilain (1143/1994) 60 §:ssä säädetään. 
Huumausaineen toimittamisesta hävitettä-
väksi säädetään huumausainelain (373/2008) 
44 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Omaisuusluettelo 

Suljettuun vankilaan vastaanotetusta van-
gin omaisuudesta on laadittava omaisuusluet-
telo. Omaisuusluetteloon ei merkitä vähäar-
voista omaisuutta, ellei vanki sitä erikseen 
pyydä. Avolaitoksessa luettelo on laadittava 
ainoastaan avolaitokseen säilytettäväksi ote-
tusta omaisuudesta ja vangin pyynnöstä hä-
nen haltuunsa annetusta erityisen arvokkaasta 
omaisuudesta. Vangin on allekirjoitettava 
omaisuusluettelo. Jos vanki ei allekirjoita lu-
etteloa, kahden Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamiehen on todistettava luettelo oikeaksi.  

Suljetussa vankilassa omaisuusluetteloon 
merkityn omaisuuden antamisesta vangin 
haltuun on tehtävä merkintä omaisuusluette-
loon. Vangille on hänen pyynnöstään annet-
tava jäljennös omaisuusluettelosta. 

Vangin hallusta voidaan ottaa pois sellai-
nen ilman Rikosseuraamuslaitoksen virka-
miehen lupaa vastaanotettu omaisuus, joka 
on merkitty toisen vangin omaisuusluette-
loon. 
 

5 § 

Omaisuuden palauttaminen 

Kun vanki vapautuu vankilasta, hänen ra-
hansa, muut maksuvälineensä ja omaisuuten-
sa on luovutettava hänelle omaisuusluettelon 
allekirjoitusta vastaan. Vangin rahavarat voi-
daan myös tallettaa vangin ilmoittamalle tilil-
le tai lähettää hänelle postiosoituksena. Jos 
vanki ei allekirjoita omaisuusluetteloa, kah-
den Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen 
on todistettava luettelo oikeaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 § 

Päätösvalta 

Ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies tekee päätöksen siitä, että 
omaisuutta ei anneta vangin haltuun. Ohjaus- 
tai valvontatehtävissä toimiva virkamies voi 
antaa vangin haltuun sellaisia esineitä ja ai-
neita, joiden hallussapito on vankilassa sallit-
tua.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset vangin hallussaan 
pitämästä omaisuudesta, rahan ja muiden 
maksuvälineiden käytöstä sekä palkan, toi-
minta- ja käyttörahan sekä pidätysten mää-
räytymisen perusteista ja määrästä sekä pidä-
tysten suorittamisesta annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Tarkemmat määräykset omaisuuden säilyt-
tämisestä, lähettämisestä, hävittämisestä ja 
omaisuusluettelosta, siitä, mitä omaisuutta 
luetteloon merkitään sekä toiminta- ja käyttö-
rahan suorittamatta jättämisestä antaa Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö.  
 
 

10 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

6 a § 

Sairastumisesta ilmoittaminen 

Vangille on varattava tilaisuus viipymättä 
ilmoittaa lähiomaiselleen tai muulle läheisel-
leen vakavasta sairastumisestaan tai vam-
mautumisestaan. 
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11 luku 

Vapaa-aika  

2 § 

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osallistuminen voidaan kieltää tai sitä ra-

joittaa, jos vanki: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) on 15 luvun 14 §:ssä tai 18 luvun 1 §:n 1 
momentissa tarkoitetun toimenpiteen kohtee-
na. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Uskonnonharjoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vangilla on oikeus osallistua uskonnollisiin 

tilaisuuksiin, jollei: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) vanki ole 15 luvun 14 §:ssä tai 18 luvun 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen 
kohteena. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Kirjasto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vangilta, joka on päihtynyt tai joka häirit-

see kirjastossa käyntiä taikka vaarantaa van-
kilan järjestystä tai turvallisuutta, voidaan 
evätä oikeus päästä vankilan kirjastoon. 
 

8 § 

Päätösvalta 

Vapaa-ajan toimintaan ja 3 §:ssä tarkoitet-
tuun jumalanpalvelukseen, hartaushetkeen ja 
muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen osallis-
tumisen taikka kirjastoon pääsyn epäämisestä 
sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta osallis-
tumisen kieltämisestä tai rajoittamisesta päät-
tää ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävis-
sä toimiva virkamies tai, jos asia ei siedä vii-

vytystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä toimi-
va virkamies. Ennen epäämispäätöksen te-
kemistä tulee kuulla tilaisuuden järjestäjää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Tarkemmat määräykset 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö antaa tarkemmat määräykset kirjas-
topalveluiden järjestämisestä silloin, kun 
vanki ei pääse käymään vankilan kirjastossa. 
 

12 luku 

Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen vies-
tintä  

1 § 

Kirjeenvaihto ja postilähetysten tarkastami-
nen 

Vangilla on oikeus kirjeenvaihtoon postin 
välityksellä. Vangille saapunut tai vangilta 
peräisin oleva suljettu kirje tai muu postilä-
hetys saadaan tarkastaa läpivalaisemalla tai 
muulla vastaavalla tavalla sitä avaamatta sen 
tutkimiseksi, sisältääkö se 9 luvun 1 §:n 1 tai 
2 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä aineita 
tai esineitä. 

Vangille saapunut tai vangilta peräisin ole-
va kirje tai muu postilähetys saadaan avata ja 
sen sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää 
viestiä lukematta, jos lähetyksen muodosta 
tai koosta voidaan päätellä, että se sisältää 
muutakin kuin luottamuksellisen viestin, tai 
jos muutoin on perusteltua syytä epäillä, että 
se sisältää 1 momentissa tarkoitettuja kiellet-
tyjä aineita tai esineitä. Tässä momentissa 
säädetyn estämättä saadaan suljetussa vanki-
lassa tai terveydenhuoltoyksikön alaisessa 
yksikössä olevalle vangille saapunut kirje tai 
muu postilähetys kuitenkin avata ja sen sisäl-
tö tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä lu-
kematta sen selvittämiseksi, sisältääkö se 
mainitunlaisia aineita tai esineitä. 

 Jos tarkastuksen yhteydessä löydetään ai-
neita tai esineitä, joita vangilla ei ole lupa pi-
tää hallussaan, ne on otettava vankilassa säi-
lytettäviksi. Rahavarat on merkittävä vangin 
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tilille. Omaisuuden alkuperän laillisuutta 
epäiltäessä tehtävästä ilmoituksesta sääde-
tään 19 luvun 1 §:ssä. 
 
 

2 § 

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen 

Vangille saapunut tai vangilta peräisin ole-
va kirje, muu postilähetys ja viesti saadaan 
lukea, jos se on tarpeen kyseisen vangin ri-
kostaustaan, hänen vankeusaikaiseen käyt-
täytymiseensä, lähetykseen tai sen lähettä-
jään taikka vastaanottajaan liittyvästä perus-
tellusta syystä rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaa-
ran torjumiseksi taikka vangin tai muun hen-
kilön turvallisuuden suojelemiseksi. Lukemi-
seen oikeuttava päätös voidaan tehdä enin-
tään kahden viikon määräajaksi kerrallaan.  

Vangin on merkittävä nimensä muulle kuin 
3 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle 
lähettämäänsä kirjeeseen, muuhun postilähe-
tykseen ja viestiin, jollei hän anna niitä hen-
kilökohtaisesti suoraan vankilan henkilökun-
nalle. Suljetussa vankilassa olevalta vangilta 
peräisin oleva kirje, muu postilähetys tai 
viesti voidaan lähettäjän selvittämiseksi ava-
ta, jollei lähettäjää voida selvittää kirjettä, 
postilähetystä tai viestiä avaamatta. Tällöin 
kirjettä tai viestiä ei saa lukea enemmälti 
kuin lähettäjän selvittämiseksi on tarpeen.  

Kirjeestä, muusta postilähetyksestä ja vies-
tistä saadaan ottaa jäljennös, jos sitä luettaes-
sa käy ilmi, että se todennäköisesti sisältää 
suunnitelmia taikka tietoja: 

1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-
gaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai sel-
laisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä; 
taikka 

2) huumausaineen käyttörikoksesta. 
 
 

2 a § 

Lukemisesta ilmoittaminen 

Jos vangille saapunut tai häneltä peräisin 
oleva kirje, muu postilähetys tai viesti lue-
taan, lukemisesta ja lukemisen perusteesta on 
viipymättä annettava vangille tieto. Ilmoit-

tamista voidaan lykätä, jos se on tarpeen ri-
koksen estämiseksi tai selvittämiseksi, vanki-
lan järjestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi 
taikka vangin tai muun henkilön turvallisuu-
den suojelemiseksi. Ilmoitus lukemisesta ja 
sen perusteesta on kuitenkin annettava kah-
den viikon kuluessa lukemisesta tai, jos van-
ki vapautetaan ennen mainittua määräaikaa, 
viimeistään vangin vapautuessa, jollei muus-
ta lainsäädännöstä muuta johdu.   

Jos kirje lukemisen jälkeen pidätetään 5 
§:ssä tarkoitetulla perusteella, tiedon antami-
sessa noudatetaan, mitä 5 §:ssä säädetään.  
 

4 § 

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vangille saapunut kirje tai muu postilähe-

tys, johon merkitystä lähettäjätiedosta ilme-
nee, että kirjeen lähettäjä on 1 momentissa 
tarkoitettu asiamies, saadaan vangin läsnä ol-
lessa avata ja sen sisältö tarkastaa lähetyksen 
sisältämää viestiä lukematta, jos on syytä 
epäillä, että kirje sisältää 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä. 
Tarkastuksessa noudatetaan muutoin, mitä 1 
§:n 3 momentissa säädetään.  
 

6 a § 

Matkapuhelimen käyttö 

Vangille voidaan avolaitoksessa antaa lupa 
käyttää matkapuhelinta. Lupaehdoissa voi-
daan antaa tarkempia määräyksiä matkapuhe-
limen käytöstä. 

Jos matkapuhelimen käyttöä koskevan lu-
van myöntämisen edellytykset eivät enää 
päätöksen tekemisen jälkeen täyty tai vanki 
rikkoo luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.  
 

7 § 

    Puhelun kuunteleminen ja tallentaminen 

Vangin puhelua saadaan kuunnella ja puhe-
lu tallentaa, jos se on tarpeen kyseisen vangin 
rikostaustaan, hänen vankeusaikaiseen käyt-
täytymiseensä tai puhelun vastaanottajaan 
liittyvästä perustellusta syystä rikoksen estä-
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miseksi tai selvittämiseksi, vankilan järjes-
tystä uhkaavan vaaran torjumiseksi taikka 
vangin tai muun henkilön turvallisuuden suo-
jelemiseksi. 

Puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta 
on ennen toimenpiteen aloittamista ilmoitet-
tava vangille ja sille, johon hän on puhelimit-
se yhteydessä.  

Vangin ja 3 §:ssä tarkoitetun valvontavi-
ranomaisen tai 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen 
välistä puhelua ei saa kuunnella eikä tallen-
taa. Jos puhelua kuunneltaessa ilmenee, että 
kyse on vangin ja edellä mainitun henkilön 
välisestä yhteydestä, kuuntelu on lopetettava 
ja tallenne hävitettävä. 
 
 
 

8 § 

Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen viestintä 
varmuusosastolla 

Varmuusosastolla olevalta vangilta peräisin 
oleva ja vangille saapunut muu kuin 3 ja 4 
§:ssä tarkoitettu kirje, muu postilähetys ja 
viesti saadaan lukea, jos se on tarpeen kysei-
sen vangin rikostaustaan, hänen vankeusai-
kaiseen käyttäytymiseensä, lähetykseen tai 
sen lähettäjään taikka vastaanottajaan liitty-
västä syystä rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaa-
ran torjumiseksi taikka vangin tai muun hen-
kilön turvallisuuden suojelemiseksi. Muutoin 
vangin kirjeenvaihtoon sovelletaan, mitä 1 
§:ssä, 2 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 2 a, 3—5, 
10 ja 11 §:ssä säädetään.  

Varmuusosastolla olevan vangin puheli-
men käytön ehtona on, että vanki suostuu sii-
hen, että hänen puhelunsa voidaan kuuntelun 
lisäksi tallentaa. Muutoin puhelun kuuntele-
miseen sovelletaan, mitä 7 §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään. 

Varmuusosastolle sijoitetulle vangille ei 
voida myöntää lupaa 9 §:ssä tarkoitettuun 
sähköpostin käyttöön. 
 
 

9 § 

Sähköpostin käyttö  

Vangille voidaan antaa lupa sähköposti-
viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen 
yhteyksien ylläpitämiseen, toimeentuloon, 
työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai asunto-
asioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta 
vastaavasta tärkeästä syystä.  

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei 
käytöstä aiheudu vaaraa vankilan järjestyk-
selle tai turvallisuudelle taikka vangin tai 
muun henkilön turvallisuudelle ja että viestin 
lähettäjästä ja vastaanottajasta pystytään riit-
tävästi varmistumaan.  

Jos sähköpostin käyttöä koskevan luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää päätök-
sen tekemisen jälkeen täyty tai vanki rikkoo 
luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa. 
 

9 a § 

Internetin käyttö 

Vangille voidaan antaa lupa internetin 
käyttöön toimeentuloon, työ-, koulutus-, oi-
keus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitami-
seen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärke-
ästä syystä. Suljetussa vankilassa luvan 
myöntäminen edellyttää, että vangin pääsy 
muille kuin luvanmukaisille verkkosivustoil-
le on asianmukaisesti estetty. 

Internetin käyttöä koskevan luvan myön-
täminen edellyttää, ettei internetin käytöstä 
aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai 
turvallisuudelle taikka vangin tai muun hen-
kilön turvallisuudelle.   

Jos internetin käyttöä koskevan luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää päätök-
sen tekemisen jälkeen täyty tai vanki rikkoo 
luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.   
 

9 b § 

Sähköisen viestinnän valvonta 

Sen lisäksi mitä sähköisen viestinnän tie-
tosuojalaissa (516/2004) säädetään, vankilal-
la on oikeus tarvittaessa hakea viestin ja pu-
helun lähettämistä ja vastaanottamista koske-
vat tiedot joko vangin viestintään käyttämäs-
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tä laitteesta tai vankilan hallinnoimista vies-
tinnän välittämiseen ja käsittelyyn tarkoite-
tuista laitteista ja järjestelmistä.  

Vangille saapuneen ja hänen lähettämänsä 
sähköpostiviestin ja matkapuhelimen teksti-
viestin valvonnassa sovelletaan 2—5 §:n 
säännöksiä. 

Sähköpostin lähettämistä ja internetin käyt-
töä voidaan valvoa teknisellä valvonnalla ja 
siten, että Rikosseuraamuslaitoksen virka-
mies on läsnä. 
 

10 § 

Tarkastamis- ja pidättämismenettely 

Päätös kirjeen, muun postilähetyksen tai 
viestin taikka sähköpostiviestin tai matkapu-
helimen tekstiviestin lukemisesta, jäljentämi-
sestä ja pidättämisestä sekä puhelun kuunte-
lemisesta ja tallentamisesta on tehtävä kirjal-
lisesti.  
 

11 § 

Päätösvalta 

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta 1 §:n 1 momentin nojalla sekä tällai-
sen lähetyksen avaamisesta ja sen sisällön 
tarkastamisesta 1 §:n 2 momentin tai 4 §:n 2 
momentin nojalla päättää työjärjestyksessä 
määrätty ohjaus- tai valvontatehtävissä toi-
miva virkamies. 

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
lukemisesta 2 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 mo-
mentin tai 9 §:n nojalla, 2 §:n 2 momentin 
mukaisesta lähettäjän selvittämisestä, 2 §:n 3 
momentissa tarkoitetusta jäljennöksen otta-
misesta, 2 a §:n 1 momentin mukaisesta lu-
kemisesta ilmoittamisesta sekä lähetyksen tai 
viestin 5 §:ssä tarkoitetusta pidättämisestä 
päättää turvallisuudesta vastaava virkamies 
taikka hänen tällaisiin tehtäviin erikseen ni-
meämänsä ohjauksen tai valvonnan esimies-
tehtävissä toimiva virkamies. Viestin saa kui-
tenkin antaa luettavaksi myös sellaiselle Ri-
kosseuraamuslaitoksen virkamiehelle, jolla 
on oikeus käsitellä turvallisuustietorekisterin 
tietoja. Puhelun kuuntelemisesta ja tallenta-
misesta päättää turvallisuudesta vastaava vir-
kamies. 

Matkapuhelimen käyttöä koskevasta luvas-
ta ja luvan peruuttamisesta sekä matkapuhe-
limen antamisesta vangin haltuun päättää 
vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai 
toiminnasta vastaava virkamies. 

Sähköpostin ja internetin käyttöä koskevas-
ta luvasta ja luvan peruuttamisesta sekä tie-
tokoneen antamisesta vangin haltuun päättää 
vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai 
toiminnasta vastaava virkamies.  
 
 

12 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset kirjeiden tarkasta-
mis-, lukemis-, jäljentämis- ja pidättämisme-
nettelystä, puhelun kuuntelemisesta ja tallen-
tamisesta sekä sähköisen viestinnän käytöstä 
ja valvonnasta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö antaa tarkemmat määräykset 6 a 
§:ssä tarkoitetun matkapuhelimen ominai-
suuksista, haltuun antamisesta ja käytöstä. 
 

13 luku 

Tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ul-
kopuolelle 

1 § 

Tapaaminen 

Vangilla on oikeus tavata vieraita tapaa-
mista varten varattuina aikoina niin usein 
kuin se vankilan järjestystä ja toimintaa hait-
taamatta on mahdollista siten kuin tässä lu-
vussa säädetään. Tapaaminen voidaan sallia 
muulloinkin kuin tapaamista varten varattui-
na aikoina, jos se on tarpeen vangin yhteyk-
sien säilymiseksi tai muusta tärkeästä syystä.  

Varmuusosastolle sijoitetun vangin oikeut-
ta tavata muita kuin 1 luvun 5 a §:ssä tarkoi-
tettuja lähiomaisiaan tai muita läheisiään 
taikka 12 luvun 4 §:ssä tarkoitettua asiamies-
tään voidaan rajoittaa, jos on perusteltua syy-
tä epäillä, että tapaamisessa rikottaisiin tätä 
lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä.  
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Vankia tapaamaan tulleen henkilön tarkas-
tamisesta säädetään 17 luvussa.  
 

2 § 

Tapaamistilat ja valvonta 

Vankilassa on oltava soveltuvat tilat val-
vottuja ja asiamiehen tapaamisia varten. Sul-
jetuissa vankiloissa on lisäksi oltava soveltu-
vat tilat valvomattomia ja 5 §:ssä tarkoitettu-
ja lapsen tapaamisia varten. Vankilassa voi 
lisäksi olla soveltuvat tilat yhteydenpitoon 
videoyhteyden välityksellä. 

Tapaamista on tarpeellisella tavalla valvot-
tava. Muita tapaamisia kuin valvomatonta ta-
paamista voidaan valvoa teknisellä valvon-
nalla ja siten, että Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamies on läsnä. Tekninen valvonta käsit-
tää teknisellä laitteella tapahtuvan kuvan kat-
selun ja tallentamisen. Asiamiehen tapaami-
sen valvonnasta säädetään 6 §:ssä. Teknisellä 
laitteella tapahtuvasta valvonnasta on asian-
mukaisella tavalla ilmoitettava vangille ja ta-
paajalle. 

Jäljempänä 3 §:ssä tarkoitetussa valvotussa 
tapaamisessa vangin ja tapaajan välinen kes-
kustelu voidaan kuunnella ja tallentaa tekni-
sellä laitteella, jos se on tarpeen kyseisen 
vangin rikostaustaan, hänen vankeusaikai-
seen käyttäytymiseensä tai tapaajaan liitty-
västä perustellusta syystä rikoksen estämi-
seksi tai selvittämiseksi, vankilan järjestystä 
uhkaavan vaaran torjumiseksi taikka vangin 
tai muun henkilön turvallisuuden suojelemi-
seksi. Keskustelun kuuntelusta ja tallentami-
sesta on ennen toimenpiteen aloittamista il-
moitettava vangille ja tapaajalle. Varmuus-
osastolle sijoitetun vangin valvotun tapaami-
sen keskustelu voidaan kuunnella ja tallentaa. 
  
 

3 § 

Valvottu tapaaminen 

Suljetussa vankilassa tapaaminen järjeste-
tään valvotussa tapaamistilassa, jossa vangin 
ja tapaajan välissä on rakenteellisia esteitä 
vankilan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämiseksi sekä kiellettyjen aineiden ja esinei-
den vankilaan kulkeutumisen estämiseksi. 

Avolaitoksessa tapaaminen järjestetään tilas-
sa, jossa vangin ja tapaajan välinen kosket-
taminen on mahdollista.  

Suljetussa vankilassa valvottu tapaaminen 
voidaan järjestää erillään muista vangeista ja 
tapaajista, jos on syytä epäillä, että tapaami-
sesta voi tapaajan tai vangin rikostausta tai 
vangin vankila-aikainen käyttäytyminen 
huomioon ottaen aiheutua vaaraa vankilan 
järjestykselle tai turvallisuudelle taikka van-
gin tai muun henkilön turvallisuudelle. 
 

4 § 

Valvomaton tapaaminen 

Vangin lähiomaisen ja muun läheisen sekä 
jos siihen on syytä, myös muun vangille tär-
keän henkilön tapaamiseen ilman valvontaa 
voidaan myöntää lupa, jos se on perusteltua 
vangin yhteyksien säilymiseksi tai muusta 
vastaavasta syystä. Tapaamisen myöntämi-
nen edellyttää, ettei tapaamisesta aiheudu 
vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuu-
delle taikka vangin tai muun henkilön turval-
lisuudelle eikä haittaa vankilan toiminnalle.  
 
 

5 § 

Lapsen tapaaminen 

Suljetussa vankilassa vangille voidaan 
myöntää lupa alle 15-vuotiaan lapsen tapaa-
miseen siihen soveltuvassa tilassa, jos ta-
paaminen on tarpeen vangin ja lapsen yhte-
yksien ylläpitämiseksi eikä tapaaminen ole 
lapsen edun vastaista.  
 
 

6 § 

Asiamiehen tapaaminen 

Vangille on varattava mahdollisuus tavata 
vankeuslain 12 luvun 4 §:ssä tarkoitettua 
asiamiestä muiden henkilöiden olematta läs-
nä.  

Tapaamista voidaan valvoa, jos se on vält-
tämätöntä vankilan järjestyksen tai turvalli-
suuden ylläpitämiseksi taikka jos vanki tai 
asiamies sitä nimenomaisesti pyytää. Val-
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vonta suoritetaan näköyhteyden tai teknisen 
laitteen avulla vangin ja asiamiehen välistä 
keskustelua kuulematta ja tallentamatta. Ta-
paaminen voidaan tarvittaessa järjestää myös 
tilassa, jossa vangin ja asiamiehen välissä on 
rakenteellisia esteitä. Tapaamisen valvonnas-
ta on ennen valvonnan aloittamista ilmoitet-
tava vangille ja hänen asiamiehelleen. 

Tapaamisen järjestämisestä videoyhteyden 
välityksellä säädetään 13 §:ssä. 
 
 

7 § 

Vankien välinen valvottu tapaaminen 

Vangille voidaan myöntää lupa valvottuun 
tapaamiseen toisen samaan vankilaan sijoite-
tun vangin tai tutkintavangin kanssa, jos on 
kyse vangin lähiomaisesta, muusta läheisestä 
tai vangille tärkeästä henkilöstä ja tapaami-
nen on perusteltu vangin yhteyksien säilymi-
seksi tai muusta tärkeästä syystä. Tapaamisen 
myöntämisen edellytyksenä on, ettei tapaa-
misesta aiheudu vaaraa vankilan järjestyksel-
le tai turvallisuudelle taikka vangin tai muun 
henkilön turvallisuudelle.  
 

8 § 

Tapaamisen keskeyttäminen 

   Tapaaminen voidaan keskeyttää, jos se 
on tarpeen rikoksen estämiseksi taikka vanki-
lan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämi-
seksi. 
 

9 § 

Tapaamisen peruuttaminen ja epääminen 

   Jos tapaamisen myöntämisen edellytykset 
eivät enää päätöksen tekemisen jälkeen täyty, 
tapaaminen voidaan peruuttaa. 

Tapaaminen voidaan evätä, jos:  
1) tapaaja ei pysty luotettavasti todistamaan 

henkilöllisyyttään; 
2) tapaaja kieltäytyy 17 luvun 2 §:ssä tar-

koitetusta turvatarkastuksesta tai 17 luvun 3 
§:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta;  

3) tapaaja on ulkonaisista merkeistä päätel-
len päihtynyt;  

4) on perusteltua syytä epäillä, että tapaa-
misesta aiheutuu vaaraa vankilan järjestyk-
selle tai turvallisuudelle taikka vangin tai 
muun henkilön turvallisuudelle.    

Tapaaminen voidaan 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetuissa tilanteissa järjestää siten 
valvottuna, ettei tapaamisesta aiheudu vaaraa 
vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle.  
 

10 § 

Tapaamiskielto 

Jos tapaajan on todettu kuljettaneen tai yrit-
täneen kuljettaa huumausaineita taikka 9 lu-
vun 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tai 2 
momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä 
vankilaan taikka vaarantaneen turvallisuutta 
tai vakavasti häirinneen vankilan järjestystä, 
tapaajalle voidaan antaa olosuhteisiin nähden 
kohtuullinen, enintään kuuden kuukauden pi-
tuinen kielto vierailla vankilassa. Tapaamis-
kieltoa voidaan jatkaa, jos se on edelleen tar-
peen kiellon perusteena olevan toiminnan es-
tämiseksi. 

Tapaamiskielto voi sisältää kiellon tavata 
määrättyä vankia tai määrättyjä vankeja taik-
ka tulla määrättyyn vankilaan tai määrättyi-
hin vankiloihin. 

Tapaamiskieltoa ei saa antaa 1 luvun 5 a 
§:ssä tarkoitetulle lähiomaiselle, muulle lä-
heiselle eikä vangin 12 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tetulle asiamiehelle.  

Päätös tapaamiskiellosta tehdään kirjalli-
sesti. Ennen tapaamiskiellon antamista van-
kia ja mahdollisuuksien mukaan tapaajaa on 
kuultava. 
 

11 § 

Alaikäisen tapaajan vankilaan päästäminen 

Alaikäisen tapaajan päästäminen vankilaan 
tapaamaan muita kuin vanhempaansa edellyt-
tää hänen huoltajansa suostumusta. Tapaaja, 
joka on täyttänyt 15 vuotta, voi kuitenkin ta-
vata lähiomaistaan ilman huoltajan suostu-
musta, jollei huoltaja ole nimenomaisesti il-
moittanut vastustavansa tapaamista. Jos ala-
ikäinen tapaaja on huostaan otettu, lastensuo-
jeluviranomainen päättää suostumuksesta.  
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Alle 15-vuotiasta tapaajaa ei päästetä van-
kilaan ilman saattajaa, ellei saattajan läsnä-
oloa pidetä tarpeettomana lapsen kehitystaso, 
aikaisemmat tapaamiset tai muu vastaava pe-
rusteltu syy huomioon ottaen.  
 
 

12 § 

Tavaroiden vastaanottaminen ja tarkastami-
nen 

Tapaamisen yhteydessä vankilassa voidaan 
ottaa vastaan vähäinen määrä sellaisia tava-
roita tai esineitä, joiden hallussapito vanki-
lassa on 9 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin mu-
kaan sallittu. Tarkempia määräyksiä vastaan-
otettavasta omaisuudesta ja sen määrästä se-
kä menettelytavasta tavaroita vastaanotetta-
essa annetaan 15 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa 
vankilan järjestyssäännössä. 

Tapaajan tuomat tavarat on tarkastettava 
ennen niiden luovuttamista vangille. 
 

13 § 

Yhteydenpito videoyhteyden välityksellä 

Vangille voidaan antaa lupa olla yhteydes-
sä lähiomaisiinsa tai muihin läheisiinsä käyt-
täen videoyhteyttä tai muuta soveltuvaa tek-
nistä yhteydenpitotapaa, jossa osallistujilla 
on puhe- ja näköyhteys keskenään.  Yhteyk-
sien säilymiseksi tai muusta tärkeästä syystä 
yhteydenpito voidaan järjestää myös muun 
vangille tärkeän henkilön kanssa. 

Yhteydenpidon valvontaan, keskeyttämi-
seen ja peruuttamiseen sovelletaan, mitä 2 
§:n 2 momentissa sekä 8 ja 9 §:ssä säädetään. 

Myös asiamiehen tapaaminen voidaan van-
gin tai asiamiehen pyynnöstä järjestää video-
yhteyden välityksellä. Tapaamisen valvon-
taan sovelletaan, mitä 6 §:ssä säädetään. 
 

14 § 

Yhteydet tiedotusvälineisiin 

Jos vankia haastatellaan tai kuvataan vanki-
lassa, sovelletaan tämän luvun tapaamista ja 
tapaajaa koskevia säännöksiä. Jos tiedotusvä-
lineen edustaja haluaa haastatella vankia, Ri-

kosseuraamuslaitoksen virkamiehen on tie-
dusteltava vangilta, suostuuko tämä haastat-
teluun. 
 
 

15 § 

Yhteydet edustustoon 

Ulkomaalaisella vangilla on oikeus olla yh-
teydessä hänen kotimaataan edustavaan dip-
lomaattiseen edustustoon tai konsuliedustus-
toon. 

Vangin diplomaattiseen edustustoon tai 
konsuliedustustoon osoittamat lähetykset on 
toimitettava viipymättä edelleen. 
 

16 §  

Yksityiset keskustelut 

Vangille on mahdollisuuksien mukaan va-
rattava tilaisuus henkilökohtaisia asioitaan 
koskeviin yksityisiin keskusteluihin seura-
kunnan, vankilatyötä tekevän järjestön taikka 
muun vastaavan tahon edustajan kanssa. 
 

17 §  

Päätösvalta 

Valvomattomasta tapaamisesta, asiamiehen 
tapaamisesta, lapsen tapaamisesta, vankien 
välisestä tapaamisesta, 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta valvotusta tapaamisesta, yhtey-
denpidosta videoyhteyden välityksellä sekä 
niiden peruuttamisesta päättää toiminnoista 
tai turvallisuudesta vastaava virkamies taikka 
ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies. Valvotun tapaamisen 2 
§:n 3 momentin mukaisesta kuuntelusta tek-
nisellä laitteella ja tallentamisesta päättää 
turvallisuudesta vastaava virkamies. Tapaa-
miskiellon määräämisestä päättää vankilan 
johtaja taikka toiminnoista tai turvallisuudes-
ta vastaava virkamies.  

Tapaamisen epäämisestä ja keskeyttämises-
tä päättää ohjauksen tai valvonnan esimies-
tehtävissä toimiva virkamies tai, jos asia ei 
siedä viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtävis-
sä toimiva virkamies.    
  



 HE 45/2014 vp  
  

 

93

18 § 

Viittaussäännös 

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitetun tapaamisen 
ehdoksi asetetusta päihteettömyyden valvon-
nasta säädetään 16 luvun 7 §:n 3 momentissa. 
Vangin tarkastamisesta tällaisten tapaamisten 
yhteydessä säädetään 16 luvun 4 §:ssä.  
 

19 §  

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tapaamiskiellosta ja 
sen sisällöstä, tapaamisten valvonnan järjes-
tämisestä sekä tapaamistilojen teknisistä ja 
rakenteellista valvontajärjestelyistä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö antaa tarkemmat määräykset tapaa-
misten järjestämisestä. 
 

14 luku 

Poistumislupa 

8 § 

Poistumisluvan ehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poistumisluvalla olevaa vankia voidaan 

valvoa vangin haltuun annettavalla taikka 
vangin ylle ranteeseen, nilkkaan tai vyötäröl-
le kiinnitettävällä teknisellä välineellä taikka 
tällaisten välineiden yhdistelmällä. 
 
 

15 luku 

Vankilan järjestys ja kurinpito 

3 § 

Järjestysrikkomukset 

Vangille voidaan määrätä kurinpitorangais-
tus, jos vanki syyllistyy järjestysrikkomuk-
seen. Järjestysrikkomuksia ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) 8 luvun 6 tai 9 §:ssä tarkoitetulle luvalle 
tai sijoitukselle tai 12 luvun 6 a, 9 tai 9 a 
§:ssä tarkoitetulle luvalle taikka 14 luvussa 
tarkoitetulle poistumisluvalle asetettujen eh-
tojen rikkominen;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Vangille määrättävät kurinpitorangaistukset 

Jollei muistutusta pidetä riittävänä seuraa-
muksena, vangille voidaan määrätä kurinpi-
torangaistuksena: 

1) varoitus; 
2) vapaa-ajan toimintaan osallistumisen, 

rahan tai muiden maksuvälineiden käytön tai 
omaisuuden hallussapidon rajoittaminen 
enintään 30 vuorokauden ajaksi (oikeuksien 
menetys); tai 

3) sijoittaminen yksinäisyyteen enintään 
kymmenen vuorokauden ajaksi (yksinäisyys-
rangaistus). 

Oikeuksien menetys ei saa estää vangin 
mahdollisuuksia pitää yhteyksiä vankilan ul-
kopuolelle. 
 
 

8 § 

Yksinäisyysrangaistus 

Yksinäisyysrangaistus sisältää omaisuuden 
hallussapidon, yhteydenpidon, kirjaston käy-
tön, radio- ja televisio-ohjelmien seuraami-
sen sekä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan 
rajoittamisen. Rajoituksista voidaan poiketa, 
jos siihen on vangin olosuhteisiin nähden 
syytä. Vangin oikeutta tapaamiseen ja ulkoi-
luun voidaan rajoittaa vain, jos tapaamisesta 
tai ulkoilusta aiheutuu vaaraa vangin omalle 
tai muiden turvallisuudelle. 

Jos vanki on yhtäjaksoisesti ollut yksinäi-
syydessä kymmenen vuorokautta, uutta yksi-
näisyysrangaistusta ei saa panna täytäntöön 
ennen kuin seitsemän vuorokautta on kulunut 
aikaisemman rangaistuksen päättymisestä. 

Yksinäisyyteen sijoittamisesta tulee mah-
dollisimman pian ilmoittaa lääkärille tai 
muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. 
Jos täytäntöönpano aiheuttaa vaaraa vangin 
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terveydelle, sitä on lykättävä tai jo alkanut 
täytäntöönpano keskeytettävä. 
 

10 § 

Kurinpitoasian käsittely ja kurinpitorangais-
tuksen täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Järjestysrikkomus käsitellään siinä vanki-

lassa, johon vanki on sijoitettu tai jossa vanki 
syyllistyi järjestysrikkomukseen. Vangin kul-
jetuksen aikana tekemä järjestysrikkomus kä-
sitellään kuitenkin siinä vankilassa, johon 
vanki saapuu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Vangin pitäminen erillään selvittämisen ai-
kana 

Vangin järjestysrikkomusta selvitettäessä 
ja päätöstä kurinpitorangaistuksen määräämi-
sestä odotettaessa vanki voidaan pitää eril-
lään muista vangeista, jos se on tarpeen jär-
jestyksen säilymiseksi tai muusta erityisestä 
syystä. Erillään pitäminen ei saa kestää kau-
empaa kuin on välttämätöntä eikä yli seitse-
mää vuorokautta. Erillään pitämisestä tulee 
mahdollisimman pian ilmoittaa terveyden-
huollon ammattihenkilölle.  

Aika, jonka vanki on ollut erillään muista 
vangeista, on otettava huomioon vähennyk-
senä kurinpitorangaistusta määrättäessä. 
 
 

15 § 

Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Kurinpitorangaistusta koskeva asia käsitel-
lään suullisessa menettelyssä vankilan johta-
jan, turvallisuudesta vastaavan virkamiehen, 
vangin ja esteettömän todistajan läsnä olles-
sa. Vankia, todistajaa ja muuta henkilöä voi-
daan kuulla käyttäen videoyhteyttä tai muuta 
vastaavaa yhteydenpitotapaa, jos se on tar-
koituksenmukaista pitkän välimatkan tai 
muun vastaavan syyn vuoksi.  

Vangille on varattava tilaisuus esittää oma 
selvityksensä sekä näyttöä sen tueksi. 

 
16 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vankilan tilojen valvonnasta ja lukittuna 

pitämisestä päättää vankilan johtaja tai, jos 
asia ei siedä viivytystä, turvallisuudesta vas-
taava virkamies taikka ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 luku 

Vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen 

4 § 

Henkilöntarkastus 

Vangille voidaan tehdä henkilöntarkastus, 
jos: 

1) vankia epäillään 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettujen luvattomien esi-
neiden tai aineiden hallussapidosta; tai 

2) henkilöntarkastus on tarpeen karkaami-
sen tai avolaitoksesta luvatta poistumisen eh-
käisemiseksi, vankilan järjestystä tai turvalli-
suutta uhkaavan vaaran torjumiseksi, epäil-
lyn järjestysrikkomuksen tutkimiseksi, vanki-
laan saapumisen tai palaamisen johdosta 
taikka valvomattoman tapaamisen ja lapsen 
tapaamisen yhteydessä. 

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, 
mitä vangilla on vaatteissaan tai muutoin yl-
lään. Henkilöntarkastus käsittää myös vangin 
suun tutkimisen. 
 

6 a § 

Päihteiden valmistamisen ja käytön kielto 

Alkoholin, muun päihdyttävän aineen ja ri-
koslain 44 luvun 16 §:ssä tarkoitettujen do-
pingaineiden valmistaminen ja käyttö vanki-
lassa on kiellettyä. 
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7 § 

Päihteettömyyden valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valvomattoman tapaamisen, lapsen tapaa-

misen, sopimusosastolle sijoittamisen, pois-
tumisluvan, opintoluvan ja siviilityöluvan, 
ulkopuolista valvottua toimintaa koskevan 
luvan sekä avolaitokseen sijoittamisen tai ul-
kopuoliseen laitokseen sijoituksen ehtona on, 
että vanki pyydettäessä antaa virtsa- tai syl-
kinäytteen taikka suorittaa puhalluskokeen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 a § 

Huumausaineiden etsintään koulutetun koi-
ran luovuttaminen toisen viranomaisen käyt-

töön 

Poliisi, Tulli ja rajavartiolaitos voivat 
pyynnöstä tilapäisesti antaa huumausaineiden 
etsintään koulutetun koiran ja sen ohjaajan 
Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön avusta-
maan välttämättömiin virkatoimiin liittyvissä 
tehtävissä. 

Rikosseuraamuslaitos voi pyynnöstä tila-
päisesti antaa huumausaineiden etsintään 
koulutetun koiran ja sen ohjaajan poliisin, 
Tullin, puolustusvoimien ja rajavartiolaitok-
sen käyttöön avustamaan välttämättömiin 
virkatoimiin liittyvissä tehtävissä.  

Kukin viranomainen vastaa sille avun an-
tamisesta aiheutuvista kustannuksistaan. 
 

10 § 

Päätösvalta 

Vangin turvatarkastuksesta päättää ohjauk-
sen tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva 
virkamies taikka ohjaus- tai valvontatehtävis-
sä toimiva virkamies. Vangin henkilöntarkas-
tuksesta ja päihteettömyyden valvonnasta 
päättää ohjauksen tai valvonnan esimiesteh-
tävissä toimiva virkamies tai, jos asia ei siedä 
viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä 
toimiva virkamies.  

Erityistarkastuksesta päättää vankilan joh-
taja tai hänen määräämänsä turvallisuudesta 
vastaava virkamies. Yksittäistapauksessa Ri-

kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
köllä on oikeus päättää erityistarkastuksen 
toimittamisesta.  

Henkilönkatsastuksesta päättää vankilan 
johtaja. 

Huumausaineiden etsintään koulutetun koi-
ran ja sen ohjaajan antamisesta toisen viran-
omaisen käyttöön päättää vankilan johtaja tai 
turvallisuudesta vastaava virkamies. 
 

17 luku 

Muun henkilön tarkastaminen  

 
1 § 

Pääsy vankilaan 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Alaikäisen tapaajan vankilaan päästämises-
tä säädetään 13 luvun 11 §:ssä. 
 
 

18 luku 

Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen 
käyttö 

 
4 § 

Eristämistarkkailu 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että vangil-
la vankilassa tai sinne tullessaan on kehos-
saan 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettuja kiellettyjä aineita tai esineitä, hänet 
saadaan sijoittaa huoneeseen tai selliin, jossa 
häntä ja kiellettyjen aineiden tai esineiden 
poistumista hänen kehostaan voidaan ympä-
rivuorokautisesti tarkkailla ja valvoa teknisin 
apuvälinein tai muulla tavoin. Tällöin vangil-
ta voidaan edellyttää myös erityisen tarkkai-
luvaatetuksen käyttöä. Tarkkailuvaatetusta 
käyttävän vangin tulee pyynnöstään päästä 
viivytyksettä WC-tiloihin. 

Eristämistarkkailua saadaan jatkaa, kunnes 
kielletyt aineet tai esineet ovat poistuneet 
vangin elimistöstä tai kunnes eristämiseen ei 
enää muuten ole syytä. Eristämistarkkailu ei 
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saa kuitenkaan kestää yli kuutta vuorokautta. 
Jos eristämistarkkailusta aiheutuu vaaraa 
vangin terveydelle, eristäminen on keskeytet-
tävä. Jos vangin kehossa on henkilönkatsas-
tuksessa havaittu 1 momentissa tarkoitettuja 
aineita tai esineitä, eristämistarkkailua saa-
daan jatkaa kuuden vuorokauden enimmäis-
ajan jälkeenkin, kuitenkin enintään kolme 
vuorokautta. 

Eristämistarkkailuun sijoittamisesta on vii-
pymättä ilmoitettava terveydenhuollon am-
mattihenkilölle. Lääkärin tai muun tervey-
denhuollon ammattihenkilön tulee mahdolli-
simman pian tutkia vangin terveydentila. 
Vankia on tarkoin seurattava teknisellä val-
vonnalla ja muulla tavoin. 
 
 

9 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tarkkailun, eristä-
mistarkkailun ja erillään pitämisen täytän-
töönpanosta ja olosuhteista sekä voimankäyt-
tövälineistä, sitomiseen käytettävistä väli-
neistä ja 8 §:ssä tarkoitettujen päätösten kir-
jaamisesta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.  

Tarkemmat määräykset voimakeinojen 
käytöstä sekä turvaamistoimenpiteiden käy-
tön, voimakeinojen ja voimankäyttövälinei-
den käytön koulutuksesta antaa Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. 
 

19 luku 

 
Ilmoituksen ja tiedon antaminen 

2 § 

Ilmoitus kirjeen, puhelun tai muun viestin si-
sällöstä 

Vangilta peräisin olevan tai hänelle saapu-
neen kirjeen, muun postilähetyksen tai vies-
tin taikka vangin puhelun tai muun sähköisen 
viestin sisällöstä saadaan antaa tieto poliisil-
le, muulle esitutkintaviranomaiselle tai syyt-
täjälle, jos se on tarpeen rikoksen estämiseksi 
tai selvittämiseksi. Samoin edellytyksin voi-

daan antaa viestistä jäljennös tai tallenne. 
Tiedon antamisen edellytyksenä on, että tie-
don vastaanottavalla viranomaisella on oike-
us tiedon saamiseen.  
 

5 §  

Ilmoitukset poliisille 

Rikosseuraamuslaitos saa ilmoittaa poliisil-
le: 

1) vangin ottamisesta vankilaan; 
2) vangin siirtämisestä toiseen vankilaan; 
3) vangin osallistumisesta toimintaan van-

kilan ulkopuolella; 
4) kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 

pidättämisestä; 
5) vangin tapaamisesta, tapaamisen epä-

ämisestä ja tapaamiskiellosta; 
6) vangin poistumisluvasta; 
7) vangille määrätystä kurinpitorangaistuk-

sesta; 
8) vangille tai muulle henkilölle tehdystä 

turvatarkastuksesta; 
9) kiinniottamisesta ja säilössäpidosta; 
10) vangin erillään pitämisestä; 
11) vangin karkaamisesta tai luvatta pois-

tumisesta;  
12) vangin vapauttamisesta. 
Henkirikoksesta, törkeästä väkivalta- tai 

seksuaalirikoksesta tuomitun vangin vapaut-
tamisesta on ilmoitettava poliisille.   
 

6 § 

Ilmoitus syyttäjälle 

Jos vankia syytetään tuomioistuimessa ri-
koksesta, josta määrätyn kurinpitorangaistuk-
sen tämä on kokonaan tai osaksi suorittanut 
taikka rikoksesta, josta vangille on vankilassa 
määrätty kurinpitorangaistus, kurinpitoran-
gaistuksesta ja sen täytäntöönpanosta on il-
moitettava syyttäjälle. 

Syyttäjälle on tehtävä ilmoitus rikoslain 2 c 
luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta, mää-
räaikaisen vankeusrangaistuksen yhteenlas-
kettua enimmäisaikaa koskevan säännöksen 
soveltamista koskevasta tilanteesta. 
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20 luku  

Muutoksenhaku 

 
1 § 

Muutoksenhakukelpoiset päätökset 

Vanki tai tuomittu saa vaatia oikaisua tai 
valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätökses-
tä, joka koskee:  

1) rikoslain 2 c luvun 9 §:ssä tarkoitettua 
ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämistä; 

2) 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettua täytäntöön-
panon lykkäämistä terveydellisistä syistä, 4 
§:ssä tarkoitettua täytäntöönpanon lykkää-
mistä muista kuin terveydellisistä syistä, 6 
§:ssä tarkoitettua lykkäyksen peruuttamista ja 
7 §:ssä tarkoitettua maksuajan myöntämistä;  

3) 3 luvun 7 a §:ssä tarkoitettua päätöstä 
rangaistusajasta; 

4) 4 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tettua matkakustannusten korvaamista; 

5) 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettua erillään 
asumista omasta pyynnöstä, 6 §:ssä tarkoitet-
tua varmuusosastolle sijoittamista ja 7 §:ssä 
tarkoitettua varmuusosastolle sijoittamisen 
jatkamista; 

6) 6 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
siirtämistä avolaitoksesta suljettuun vanki-
laan; 

7) 7 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
omien vaatteiden käytön epäämistä ja 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettua perusruokavaliosta 
poikkeamista; 

8) 8 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
osallistumisvelvollisuudesta vapauttamista, 6 
§:ssä tarkoitettua lupaa siviilityöhön, 9 §:n 1 
ja 2 momentissa tarkoitettua lupaa osallistua 
toimintaan vankilan ulkopuolella, 11 §:ssä 
tarkoitettua luvan ja sijoituksen peruuttamista 
ja 13 §:ssä tarkoitettua osallistumisvelvolli-
suudesta vapauttamista määräajaksi; 

9) 9 luvun 1 §:ssä tarkoitettua omaisuuden 
hallussapidon epäämistä, 4 §:n 1, 2 ja 4 mo-
mentissa tarkoitettua rahan käyttöä, 7 §:ssä ja 
8 §:ssä tarkoitettua ylläpito- ja ruokakustan-
nusten perimistä ja 8 §:ssä tarkoitettua toi-
minta- ja käyttörahan suorittamatta jättämis-
tä;  

10) 10 luvun 2 §:ssä tarkoitettua tilapäiseen 
hoitoon ja tutkimukseen vankilan ulkopuolel-
le päästämistä ja 3 §:ssä tarkoitettua vanki-
lasta vapauttamista hoitoa varten;  

11) 12 luvun 5 §:ssä tarkoitettua kirjeen tai 
postilähetyksen pidättämistä; 

12) 13 luvun 10 §:ssä tarkoitettua tapaa-
miskieltoa;  

 13) 14 luvun 5 §:ssä tarkoitettua poistu-
mislupaa erittäin tärkeästä syystä, tällaisen 
luvan 9 §:ssä tarkoitettua peruuttamista ja 10 
§:ssä tarkoitetusta poistumislupamatkan kus-
tannusten korvaamisesta; 

14) 15 luvun 4 §:ssä tarkoitettua varoitusta, 
oikeuksien menetystä ja yksinäisyysrangais-
tusta;  

15) 18 luvun 3 §:ssä tarkoitettua tarkkai-
luun sijoittamista, 4 §:ssä tarkoitettua eristä-
mistarkkailua ja 5 §:ssä tarkoitettua erillään 
pitämistä; 

16) muuta tämän lain nojalla tehtyä hallin-
tolainkäyttölain (586/1996) 5 §:ssä tarkoitet-
tua ratkaisua, ellei muutoksenhakua ole tä-
män luvun 2 §:n nojalla kielletty. 

Vangin tapaaja saa vaatia oikaisua ja valit-
taa Rikosseuraamuslaitoksen päätöksestä, jo-
ka koskee 13 luvun 10 §:ssä tarkoitettua ta-
paamiskieltoa. 

Vangille kirjeen lähettänyt tai vangin lähet-
tämän kirjeen vastaanottaja saa vaatia oi-
kaisua ja valittaa Rikosseuraamuslaitoksen 
päätöksestä, joka koskee 12 luvun 5 §:ssä 
tarkoitettua kirjeen tai postilähetyksen pidät-
tämistä. 
 

2 § 

Muutoksenhakukielto 

Vanki tai tuomittu ei saa vaatia oikaisua ei-
kä valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätök-
sestä, joka koskee: 

1) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua täytäntöön-
panon aloittamisajankohtaa; 

2) 4 luvun 6 §:ssä tarkoitettua rangaistus-
ajan suunnitelmaa, 3 §:n 3 momentissa tar-
koitettua saattajan matkakulujen korvaamista 
ja 8 ja 9 §:ssä tarkoitettua vankilaan sijoitta-
mista; 

3) 5 luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua osastolle 
sijoittamista ja 4 §:ssä tarkoitettua sopimus-
osastolle sijoittamista; 
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4) 6 luvun 1 §:ssä tarkoitettua vangin siir-
tämistä suljetusta laitoksesta avolaitokseen, 3 
§:ssä tarkoitettua vangin siirtämistä suljetusta 
laitoksesta toiseen suljettuun laitokseen tai 
avolaitoksesta toiseen avolaitokseen, 3 a 
§:ssä tarkoitetusta vangin siirtämisestä lyhy-
eksi ajaksi toiseen vankilaan ja 5 §:ssä tar-
koitettua vangin päästämistä muun viran-
omaisen kuin tuomioistuimen kuultavaksi;  

5) 7 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
omien vaatteiden käytön rajoittamista; 

6) 8 luvun 4 §:ssä tarkoitettua toimintaan 
sijoittamista, 7 §:ssä tarkoitettua lupaa omaan 
työhön ja 9 §:n 3 momentissa tarkoitettua lu-
paa osallistua valvottuun ulkopuoliseen toi-
mintaan; 

7) 9 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
rahan käyttöä; 

8) 12 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kirjeen, 
muun postilähetyksen tai viestin lukemista ja 
jäljennöksen ottamista, 7 §:ssä tarkoitettua 
puhelun kuuntelemista ja tallentamista, 6 a 
§:ssä tarkoitettua lupaa matkapuhelimen 
käyttöön, 9 §:ssä tarkoitettua lupaa sähköpos-
tin käyttöön tai 9 a §:ssä tarkoitettua lupaa 
internetin käyttöön; 

9) 13 luvun 4, 5, 7 ja 13 §:ssä tarkoitettua 
tapaamista sekä 12 §:ssä tarkoitettua tavaroi-
den vastaanottamista tapaamisen yhteydessä; 

10) 14 luvun 2 §:ssä tarkoitettua poistumis-
lupaa rangaistusajan pituuden perusteella, 3 
§:n 3 momentissa tarkoitettua poistumislupa-
ajankohdan aikaistamista, 4 §:ssä tarkoitettua 
poistumislupaa tärkeästä syystä, 6 §:ssä tar-
koitettua poistumisluvan myöntämistä saatet-
tuna sekä tällaisten lupien 9 §:ssä tarkoitettua 
peruuttamista. 
 
 

3 § 

Oikaisuvaatimuksen päätösvalta ja käsittely 

Aluejohtaja ratkaisee oikaisuvaatimuksen 
1 §:ssä tarkoitetussa asiassa. Jos kyse kuiten-
kin on 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tusta rangaistusaikaa koskevasta päätöksestä, 
oikaisuvaatimuksen ratkaisee täytäntöön-
panojohtaja.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
seitsemän päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimus toimitetaan 

aluejohtajalle tai vankilan johtajalle. Jos kyse 
kuitenkin on 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetusta rangaistusaikaa koskevasta pää-
töksestä, oikaisuvaatimus toimitetaan täytän-
töönpanojohtajalle tai vankilan johtajalle. 
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä. 

 Jos kyse on Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksikön 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetusta ehdonalaisen vapauttami-
sen lykkäämistä tai 1 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetusta varmuusosastolle sijoit-
tamista koskevasta päätöksestä taikka täytän-
töönpanojohtajan 1 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetusta rangaistusaikaa koskevas-
ta päätöksestä sovelletaan, mitä 4 §:ssä sää-
detään valituksesta. Samoin menetellään, jos 
muutosta haetaan päätökseen, jonka Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, 
aluejohtaja tai täytäntöönpanojohtaja on teh-
nyt 1 luvun 8 tai 10 §:ssä tarkoitetun pidätys-
toimivaltansa nojalla. 
 
 

4 § 

Valitus hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
aluejohtajan ja täytäntöönpanojohtajan pää-
tökseen sekä 3 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Valitus tehdään 
siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiris-
sä aluejohtajan päätös on tehty. Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikön ja 
täytäntöönpanojohtajan päätöksestä valitus 
tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. 
 
 

5 § 

Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa 

Valitusta käsitellessään hallinto-oikeus on 
päätösvaltainen yksijäsenisenä. Valitusasia 
on käsiteltävä kiireellisenä. 
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6 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 

7�§ 

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus 
täytäntöönpanoon 

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemi-
nen ei keskeytä 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei oikaisuvaatimusta kä-
sittelevä aluejohtaja tai täytäntöönpanojohta-
ja taikka valitusta käsittelevä tuomioistuin 
toisin päätä. 
 

8 § 

Oikeusapu 

Vangille tai tuomitulle voidaan 1 §:ssä tar-
koitetussa asiassa myöntää oikeusapua siten 
kuin oikeusapulaissa (257/2002) säädetään. 
Oikeusapulain 10 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua selvitystä taloudellisista olosuhteista ei 
tarvitse esittää. Oikeusavun myöntämisestä 
päättää tuomioistuin, jos asia on sen käsitel-
tävänä. 
 

9 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset oikaisuvaatimuksen 
tekemisestä ja käsittelystä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 
 
 

21 luku 

Vapauttaminen 

2 § 

Päätösvalta 

Vankilan johtaja päättää rikoslain 2 c luvun 
9 §:n 1 momentin mukaisesta ehdonalaisen 
vapauttamisen lykkäämisestä. Vankilan joh-
taja tai työjärjestyksessä määrätty vankilan 
johtajan sijaisena toimiva virkamies päättää 
ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun 
lain 4 §:ssä tarkoitetusta valvontaan asetta-
misesta. Rikosseuraamuslaitoksen keskushal-
lintoyksikkö päättää rikoslain 2 c luvun 9 §:n 
2 momentin mukaisesta ehdonalaisen vapaut-
tamisen lykkäämisestä ilman vangin suostu-
musta.  

Rikosseuraamuslaitos vastaa ehdonalaisen 
vapauden valvonnasta annetun lain 5 §:ssä 
tarkoitetusta valvontasuunnitelman laatimi-
sesta. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
Vangin kohtelua koskevan päätöksen täy-

täntöönpanossa sovelletaan päätöstä tehtäes-
sä voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jos asia tu-
lee ehtojen rikkomisen, edellytysten muut-
tumisen, laissa asetetun määräajan taikka 
muun vastaavan syyn vuoksi uudelleen käsi-
teltäväksi tämän lain tultua voimaan.  

Lain voimaan tullessa vireillä olevan oi-
kaisuvaatimuksen ja valituksen käsittelyyn 
sovelletaan lain voimaantullessa voimassa ol-
leita säännöksiä. Tämän lain säännöksiä so-
velletaan kuitenkin haettaessa muutosta hal-
linto-oikeuden päätökseen, joka on tehty lain 
voimaantulon jälkeen.  

 
 

————— 
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2.

Laki 
tutkintavankeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tutkintavankeuslain 768/2005 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 luvun 1 §:n 1 moment-

ti, 2 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 10 §, 5 luvun 1 §:n 1 ja 4 momentti, 2 §, 6 §:n 1 
momentti, 8 § ja 9 §:n otsikko sekä 2 momentti, 7 luvun 5 §, 8 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §, 4 
§:n 2 momentti, 7—9 ja 10 §, 9 luku, 10 luvun 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin 3 kohta, 8 
§, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 momentti, 11 luvun 4 §, 7 §:n 3 momentti 
ja 10 §, 13 luvun 4 ja 9 §, 15 luku sekä 16 luvun 1 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 2 momentti ja 8 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 
808/2011, 3 luvun 9 §:n 2 momentti ja 10 §, 6 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2 momentti, 8 luvun 9 
§, 10 luvun 3 §:n 1 momentti ja 13 luvun 9 § laissa 736/2011, 5 luvun 2 § osaksi laissa 
736/2011, 8 luvun 2 § osaksi laissa 266/2007, 8 luvun 4 §:n 2 momentti laissa 266/2007, 11 
luvun 10 §, 13 luvun 4 § ja 16 luvun 1 § osaksi laissa 736/2011, sekä 

lisätään 1 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti, 1 lukuun uusi 8 §, 3 lukuun uusi 2 a, 5 a ja 6 a §, 6 
lukuun uusi 6 a §, 7 luvun 3 §:ään uusi 2 momentti, 7 lukuun uusi 6 §, 8 lukuun uusi 2 a § ja 7 
a—7 c §, 11 lukuun uusi 6 a § sekä 14 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti ja 4 §:ään uusi 2 mo-
mentti seuraavasti: 
 
 
 

1 luku 

Tutkintavankeuden toimeenpanon yleiset 
periaatteet 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavankiin, joka samalla suorittaa 

vankeusrangaistusta tai sakon muuntoran-
gaistusta, sovelletaan, mitä 2 luvun 1 §:n 2 
momentissa, 4 luvun 1 §:n 3 momentissa, 8 
luvun 6, 7 a ja 7 b §:ssä sekä 9 luvun 4, 10 ja 
14 §:ssä säädetään. Tällaiseen vankiin sovel-
letaan lisäksi, mitä pakkokeinolain 
(806/2011) 4 luvussa yhteydenpidon rajoit-
tamisesta ja rikoslain (39/1889) 2 c luvun 5 
§:ssä ehdonalaisen vapauttamisen määräyty-
misestä säädetään. Muutoin tässä momentis-
sa tarkoitettuun tutkintavankiin sovelletaan, 
mitä vankeuslaissa (767/2005) säädetään 
vangista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Tutkintavankeuden päättyminen.  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos tuomioistuin päättää vapauttaa tutkin-

tavangin, hänelle korvataan matkakustannuk-
set koti- tai asuinpaikkakunnalleen Suomen 
alueella valtion varoista. Tutkintavangin 
suostumuksella hänet voidaan kuljettaa van-
kilaan hakemaan vankilassa olevaa omaisuut-
taan.    

8 § 

Viittaussäännös 

Rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvästä 
henkilötietojen käsittelystä säädetään erik-
seen. 
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3 luku 

Sijoittaminen vankilassa, perushuolto ja 
siirtäminen 

1 § 

Sijoittaminen vankilassa 

Tutkintavanki on sijoitettava eri vankilaan 
tai eri osastolle kuin rangaistusta suorittavat 
vangit. Erilleen sijoittamisesta voidaan kui-
tenkin poiketa, jos tutkintavanki toimintoihin 
osallistumista varten sitä pyytää taikka jos 
poikkeaminen on välttämätöntä vankien, tut-
kintavankien tai henkilökunnan turvallisuutta 
uhkaavan vaaran torjumiseksi tai se on muu-
toin tilapäisesti tarpeen vankilan järjestyksen 
ylläpitämiseksi poikkeuksellisessa tilantees-
sa. Tutkintavanki voidaan omasta pyynnös-
tään sijoittaa asumaan myös 2 a §:ssä tarkoi-
tetulle sopimusosastolle. Muutoksenhaku-
tuomioistuimen päätöstä odottava tutkinta-
vanki saadaan tutkintavangin suostumuksella 
sijoittaa samalle osastolle kuin rangaistusta 
suorittavat vangit, jollei sijoittaminen vaa-
ranna tutkintavankeuden tarkoitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Asumaan sijoittaminen 

 
 Tutkintavanki on mahdollisuuksien mu-

kaan sijoitettava yhden hengen huoneeseen. 
Tutkintavankia ei saa sijoittaa asumaan toi-
sen tutkintavangin kanssa, jos siitä aiheutuu 
vaaraa tutkintavankeuden tarkoitukselle tai 
vankilan järjestykselle. 

Tutkintavangille on varattava hänen pyyn-
nöstään mahdollisuus asua kokonaan tai osit-
tain erillään muista vangeista, jos vangilla on 
perusteltu syy uskoa henkilökohtaisen turval-
lisuutensa olevan uhattuna. 

Omasta pyynnöstään erillään pidettävän 
oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin mitä 
erillään asumisesta välttämättä aiheutuu. 
Erillään asumisen perusteet on otettava uu-
delleen harkittaviksi enintään neljän kuukau-
den väliajoin. 
 

2 a § 

Sopimusosasto 

Tutkintavangille voidaan varata mahdolli-
suus asua osastolla, jolla vangit sitoutuvat 
osallistumaan heille järjestettyyn toimintaan 
sekä siihen, että heidän päihteettömyyttään 
valvotaan siten kuin 11 luvun 7 §:ssä sääde-
tään, jollei tutkintavangin oikeutta yhteyden-
pitoon ole pakkokeinolain 4 luvun nojalla ra-
joitettu.  
 

5 a § 
 

Tupakoinnin kieltäminen 

Tupakointi voidaan kieltää tutkintavankien 
asuintiloissa. Jos tupakointi kielletään tutkin-
tavankien asuintiloissa, tutkintavangeille tu-
lee järjestää mahdollisuus tupakointiin erityi-
sesti tupakointiin varatuissa tiloissa tai muul-
la tavoin.  
 
 

6 a § 

Tutkintavangin siirtäminen lyhyeksi ajaksi 
toiseen vankilaan  

 
Tutkintavanki voidaan siirtää lyhyeksi 

ajaksi toiseen vankilaan, jos se on perusteltua 
tapaamisen tai 9 luvun 14 §:ssä tarkoitetun 
luvan järjestämiseksi taikka muusta vastaa-
vasta syystä. 
 

8 § 

Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa vi-
ranomaisessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vankilassa oleva tutkintavanki kutsu-

taan henkilökohtaisesti kuultavaksi muuhun 
viranomaiseen kuin tuomioistuimeen, tutkin-
tavanki voidaan tästä syystä päästää vankilan 
ulkopuolelle kuulemisen vaatimaksi ajaksi. 
Tämä aika ei saa matka-aika mukaan lukien 
olla 14 vuorokautta pidempi, ellei siihen ole 
kuulemisen perusteesta tai muusta vastaavas-
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ta perusteesta aiheutuvaa erityisen painavaa 
syytä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangin sopimusosastolle sijoitta-

misesta ja erillään asumisesta omasta pyyn-
nöstä päättää toiminnoista tai turvallisuudesta 
vastaava virkamies taikka ohjauksen tai val-
vonnan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
Tutkintavangin siirtämisestä päättää arvioin-
tikeskuksen johtaja tai työjärjestyksessä mää-
rätty johtajan sijaisena toimiva virkamies. Jos 
tutkintavanki siirretään toiselle rikosseu-
raamusalueelle, siirto edellyttää vastaanotta-
van rikosseuraamusalueen arviointikeskuk-
sen johtajan tai työjärjestyksessä määrätyn 
arviointikeskuksen johtajan sijaisena toimi-
van virkamiehen suostumuksen. Tutkinta-
vangin 6 a §:ssä tarkoitetusta lyhytaikaisesta 
siirtämisestä toiseen vankilaan päättää vas-
taanottavan vankilan johtaja tai turvallisuu-
desta vastaava virkamies sijoitusvankilan 
johtajaa kuultuaan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tutkintavangin siirtoa koskevasta menette-
lystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella.  

Tarkemmat määräykset tutkintavangin siir-
tämisestä antaa Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikkö. Tarkemmat määräyk-
set ruoka- ja perushuollosta, asumisesta sekä 
tupakoinnin järjestämisestä ja sytytysvälinei-
den hallussapidosta antaa Rikosseuraamus-
laitoksen keskushallintoyksikkö. 
 
 
 

5 luku 

Tutkintavangin omaisuus ja tulot  

 

1 § 

Omaisuuden hallussapito 

Tutkintavanki saa vankilassa pitää hallus-
saan kohtuullisen määrän henkilökohtaista 
omaisuutta. Esineen tai aineen hallussapito 
voidaan evätä jos: 

1) esineestä tai aineesta aiheutuu vaaraa 
henkilön turvallisuudelle; 

2) esine tai aine erityisesti soveltuu omai-
suuden vahingoittamiseen;  

3) esineen tai aineen hallussapidosta vanki-
lan tai vankilan osaston olosuhteet ja valvon-
nan aste huomioon ottaen aiheutuu erityistä 
haittaa vankilan yleiselle järjestykselle; 

4) esinettä tai ainetta ei voida ilman koh-
tuutonta vaivaa tai sitä vahingoittamatta tar-
kastaa;  

5) esinettä tai ainetta käytetään tai on pe-
rusteltua syytä epäillä, että sitä tullaan käyt-
tämään rikoksentekovälineenä;  

6) vankila on hankkinut vastaavan esineen 
tutkintavangin käyttöön.    
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-
tetaan taikka lähetetään tutkintavangin kus-
tannuksella hänen osoittamaansa paikkaan. 
Pilaantunut tavara voidaan hävittää todistajan 
läsnä ollessa. Alkoholijuoman tai muun al-
koholipitoisen aineen hävittämisestä nouda-
tetaan, mitä alkoholilain (1143/1994) 60 
§:ssä säädetään. Huumausaineen toimittami-
sesta hävitettäväksi säädetään huumausaine-
lain (373/2008) 44 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Omaisuusluettelo 

Vankilaan vastaanotetusta tutkintavangin 
omaisuudesta on laadittava omaisuusluettelo. 
Omaisuusluetteloon ei merkitä vähäarvoista 
omaisuutta, ellei tutkintavanki sitä erikseen 
pyydä. Tutkintavangin on allekirjoitettava 
omaisuusluettelo. Jos tutkintavanki ei allekir-
joita luetteloa, kahden Rikosseuraamuslai-
toksen virkamiehen on todistettava luettelo 
oikeaksi.  

Tutkintavangin haltuun annetusta omai-
suusluetteloon merkitystä omaisuudesta on 
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tehtävä merkintä omaisuusluetteloon. Tutkin-
tavangille on hänen pyynnöstään annettava 
jäljennös omaisuusluettelosta. 

Tutkintavangin hallusta voidaan ottaa pois 
sellainen ilman Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamiehen lupaa vastaanotettu omaisuus, 
joka on merkitty toisen vangin omaisuusluet-
teloon. 
 

6 § 

Omaisuuden palauttaminen 

Kun tutkintavanki vapautuu vankilasta, hä-
nen rahansa, muut maksuvälineensä ja omai-
suutensa on luovutettava hänelle omaisuus-
luettelon allekirjoitusta vastaan. Tutkinta-
vangin rahavarat voidaan myös tallettaa tut-
kintavangin ilmoittamalle tilille tai lähettää 
hänelle postiosoituksena. Jos tutkintavanki ei 
allekirjoita omaisuusluetteloa, kahden Rikos-
seuraamuslaitoksen virkamiehen on todistet-
tava luettelo oikeaksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Päätösvalta 

Ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies tekee päätöksen siitä, että 
omaisuutta ei anneta tutkintavangin haltuun. 
Ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva vir-
kamies voi antaa tutkintavangin haltuun sel-
laisia esineitä ja aineita, joiden hallussapito 
on vankilassa sallittua.  

Edellä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ra-
han tai maksuvälineiden käytön rajoittami-
sesta ja 4 momentissa tarkoitetusta rahan tai 
maksuvälineiden toimittamisesta vankilan 
ulkopuolelle tai toiselle vangille päättää van-
kilan johtaja tai hänen määräämänsä turvalli-
suudesta vastaava virkamies. Toiminta- tai 
käyttörahan maksamisesta päättää vankilan 
johtaja tai hänen määräämänsä toiminnasta 
vastaava virkamies. 
 

9 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

 Tarkemmat säännökset tutkintavangin hal-
lussa pitämästä omaisuudesta sekä rahan ja 
maksuvälineiden käytöstä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 

Tarkemmat määräykset omaisuuden säilyt-
tämisestä, lähettämisestä, hävittämisestä ja 
omaisuusluettelosta, siitä, mitä omaisuutta 
luetteloon merkitään sekä toiminta- ja käyttö-
rahan suorittamatta jättämisestä antaa Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö.  
 
 

6 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

6 a § 

Sairastumisesta ilmoittaminen 

Tutkintavangille on varattava tilaisuus il-
moittaa lähiomaiselleen tai muulle läheisel-
leen vakavasta sairastumisestaan tai vam-
mautumisestaan. 
 
 

7 luku 

Vapaa-aika 

3 § 

Kirjasto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangilta, joka on päihtynyt tai joka 

häiritsee kirjastossa käyntiä taikka vaarantaa 
vankilan järjestystä tai turvallisuutta, voidaan 
evätä oikeus päästä vankilan kirjastoon. 
 

5 § 

Päätösvalta 

Vapaa-ajan toimintaan, jumalanpalveluk-
seen, hartaushetkeen ja muuhun uskonnolli-
seen tilaisuuteen osallistumisen taikka kirjas-
toon pääsyn epäämisestä sekä 1 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta osallistumisen kieltä-
misestä tai rajoittamisesta päättää ohjauksen 
tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva vir-
kamies taikka, jos asia ei siedä viivytystä, 
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ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies. Ennen epäämispäätöksen tekemistä tu-
lee kuulla tilaisuuden järjestäjää. 
 

6 § 

Tarkemmat määräykset 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö antaa tarkemmat määräykset kirjas-
topalveluiden järjestämisestä silloin, kun tut-
kintavanki ei pääse käymään vankilan kirjas-
tossa. 
 

8 luku 

Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen vies-
tintä  

 
1 § 

Kirjeenvaihto ja postilähetyksen tarkastami-
nen 

Tutkintavangilla on oikeus kirjeenvaihtoon 
postin välityksellä, jollei tätä oikeutta ole 
pakkokeinolain 4 luvun nojalla rajoitettu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen 

Tutkintavangille saapunut tai tutkintavan-
gilta peräisin oleva kirje, muu postilähetys ja 
viesti saadaan lukea, jos se on tarpeen kysei-
sen tutkintavangin rikostaustaan, hänen tut-
kintavankeusaikaiseen käyttäytymiseensä, 
lähetykseen tai sen lähettäjään taikka vas-
taanottajaan liittyvästä perustellusta syystä 
tutkintavankeuden tarkoituksen turvaamisek-
si, rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi, 
vankilan järjestystä uhkaavan vaaran torju-
miseksi taikka vangin tai muun henkilön tur-
vallisuuden suojelemiseksi. Lukemiseen oi-
keuttava päätös voidaan tehdä enintään kah-
den viikon määräajaksi kerrallaan. 

Tutkintavangin on merkittävä nimensä 
muulle kuin 3 §:ssä tarkoitetulle valvontavi-
ranomaiselle lähettämäänsä kirjeeseen, muu-
hun postilähetykseen ja viestiin, jollei hän 

anna niitä henkilökohtaisesti suoraan vanki-
lan henkilökunnalle. Tutkintavangilta peräi-
sin oleva kirje, muu postilähetys tai viesti 
voidaan lähettäjän selvittämiseksi  avata, 
jollei lähettäjää voida selvittää kirjettä, posti-
lähetystä tai viestiä avaamatta. Tällöin kirjet-
tä tai viestiä ei saa lukea enemmälti kuin lä-
hettäjän selvittämiseksi on tarpeen.  

Kirjeestä, muusta postilähetyksestä ja vies-
tistä saadaan ottaa jäljennös, jos sitä luettaes-
sa käy ilmi, että se todennäköisesti sisältää 
suunnitelmia taikka tietoja: 

1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-
gaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai täl-
laisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä; 
taikka 

2) huumausaineen käyttörikoksesta. 
 
 

2 a § 

Lukemisesta ilmoittaminen 

Jos tutkintavangille saapunut tai häneltä 
peräisin oleva kirje, muu postilähetys tai 
viesti luetaan, lukemisesta ja lukemisen pe-
rusteesta on viipymättä annettava tieto tut-
kintavangille. Ilmoittamista voidaan lykätä, 
jos se on tarpeen rikoksen estämiseksi tai 
selvittämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan 
vaaran torjumiseksi taikka vangin tai muun 
henkilön turvallisuuden suojelemiseksi. Il-
moitus lukemisesta ja sen perusteesta on kui-
tenkin annettava kahden viikon kuluessa lu-
kemisesta tai, jos tutkintavanki vapautetaan 
ennen mainittua määräaikaa, viimeistään tut-
kintavangin vapautuessa, jollei muusta lain-
säädännöstä muuta johdu. 

Jos kirje lukemisen jälkeen pidätetään 
5 §:ssä tarkoitetulla perusteella, tiedon anta-
misessa noudatetaan, mitä 5 §:ssä säädetään.  
 

4 § 

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangille saapunut kirje tai muu 

postilähetys, johon merkitystä lähettäjätie-
dosta ilmenee, että kirjeen lähettäjä on 1 
momentissa tarkoitettu asiamies, saadaan 
tutkintavangin läsnä ollessa avata ja sen si-
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sältö tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä 
lukematta, jos on syytä epäillä, että kirje si-
sältää 5 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tar-
koitettuja aineita tai esineitä. Tarkastuksessa 
noudatetaan muutoin, mitä 1 §:n 4 momen-
tissa säädetään.  
 

7 § 

Puhelun kuunteleminen ja tallentaminen 

Tutkintavangin puhelua saadaan kuunnella 
ja puhelu tallentaa, jos se on tarpeen kyseisen 
vangin rikostaustaan, hänen vankeusaikai-
seen käyttäytymiseensä tai puhelun vastaan-
ottajaan liittyvästä perustellusta syystä rikok-
sen estämiseksi tai selvittämiseksi, vankilan 
järjestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi, 
tutkintavankeuden tarkoituksen turvaamisek-
si taikka tutkintavangin tai muun henkilön 
turvallisuuden suojelemiseksi. 

Puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta 
on ennen toimenpiteen aloittamista ilmoitet-
tava tutkintavangille ja sille, johon hän on 
puhelimitse yhteydessä.  

Tutkintavangin ja 3 §:ssä tarkoitetun val-
vontaviranomaisen tai 4 §:ssä tarkoitetun 
asiamiehen välistä puhelua ei saa kuunnella 
eikä tallentaa. Jos puhelua kuunneltaessa il-
menee, että kyse on tutkintavangin ja edellä 
mainitun henkilön välisestä yhteydestä, 
kuuntelu on lopetettava ja tallenne hävitettä-
vä. 
 

7 a § 

Sähköpostin käyttö 

Tutkintavangille voidaan antaa lupa sähkö-
postiviestien lähettämiseen ja vastaanottami-
seen yhteyksien ylläpitämiseen, toimeentu-
loon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai 
asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tärke-
ästä syystä, jollei tutkintavangin oikeutta yh-
teydenpitoon ole pakkokeinolain 4 luvun no-
jalla rajoitettu.  Edellä todetusta huolimatta 
tutkintavangille voidaan antaa lupa sähkö-
postiviestin lähettämiseen ja vastaanottami-
seen 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen kanssa 
tärkeästä oikeusasioiden hoitamiseen liitty-
västä syystä.  

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei 
käytöstä aiheudu vaaraa tutkintavankeuden 
tarkoitukselle, vankilan järjestykselle tai tur-
vallisuudelle taikka tutkintavangin tai muun 
henkilön turvallisuudelle ja että viestin lähet-
täjästä ja vastaanottajasta pystytään riittävästi 
varmistumaan.  

Jos sähköpostin käyttöä koskevan luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää päätök-
sen tekemisen jälkeen täyty tai tutkintavanki 
rikkoo luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.  
 
 

7 b § 

Internetin käyttö 

Tutkintavangille voidaan antaa lupa inter-
netin käyttöön toimeentuloon, työ-,  koulu-
tus-, oikeus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoi-
tamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta 
tärkeästä syystä, jollei tutkintavangin oikeut-
ta yhteydenpitoon ole pakkokeinolain 4 lu-
vun nojalla rajoitettu. Luvan myöntäminen 
edellyttää, että tutkintavangin pääsy muille 
kuin luvanmukaisille verkkosivustoille on 
asianmukaisesti estetty. 

Internetin käyttöä koskevan luvan myön-
täminen edellyttää, ettei internetin käytöstä 
aiheudu vaaraa tutkintavankeuden tarkoituk-
selle, vankilan järjestykselle tai turvallisuu-
delle taikka tutkintavangin tai muun henkilön 
turvallisuudelle.  

 Jos internetin käyttöä koskevan luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää päätök-
sen tekemisen jälkeen täyty tai tutkintavanki 
rikkoo luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.   
 

7 c § 

Sähköisen viestinnän valvonta 

Sen lisäksi mitä sähköisen viestinnän tie-
tosuojalaissa (516/2004) säädetään, vankilal-
la on oikeus tarvittaessa hakea viestin ja pu-
helun lähettämistä ja vastaanottamista koske-
vat tiedot joko tutkintavangin viestintään 
käyttämästä laitteesta tai vankilan hallinnoi-
mista viestinnän välittämiseen ja käsittelyyn 
tarkoitetuista laitteista ja järjestelmistä.  
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Tutkintavangille saapuneen ja hänen lähet-
tämänsä sähköpostiviestin valvonnassa so-
velletaan 2—5 §:n säännöksiä.  

Sähköpostin lähettämistä ja internetin käyt-
töä voidaan valvoa teknisellä valvonnalla ja 
siten, että Rikosseuraamuslaitoksen virka-
mies on läsnä. 
 

8 § 

Tarkastamis- ja pidättämismenettely 

Päätös kirjeen, muun postilähetyksen tai 
viestin taikka sähköpostiviestin lukemisesta, 
jäljentämisestä ja pidättämisestä sekä puhe-
lun kuuntelemisesta ja tallentamisesta on teh-
tävä kirjallisesti. 
 

9 § 

Päätösvalta 

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta 1 §:n 2 momentin nojalla sekä tällai-
sen lähetyksen avaamisesta ja sen sisällön 
tarkastamisesta 1 §:n 3 momentin tai 4 §:n 2 
momentin nojalla päättää työjärjestyksessä 
määrätty ohjaus- tai valvontatehtävissä toi-
miva virkamies. 

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
lukemisesta 2 §:n 1 momentin nojalla, 2 §:n 
2 momentin mukaisesta lähettäjän selvittämi-
sestä, 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta jäl-
jennöksen ottamisesta, 2 a §:n 1 momentin 
mukaisesta lukemisesta ilmoittamisesta sekä 
lähetyksen tai viestin 5 §:ssä tarkoitetusta pi-
dättämisestä päättää turvallisuudesta vastaa-
va virkamies taikka hänen tällaisiin tehtäviin 
erikseen nimeämänsä ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
Viestin saa kuitenkin antaa luettavaksi myös 
sellaiselle Rikosseuraamuslaitoksen virka-
miehelle, jolla on oikeus käsitellä turvalli-
suustietorekisterin tietoja. Puhelun kuunte-
lemisesta ja tallentamisesta päättää turvalli-
suudesta vastaava virkamies. 

Sähköpostin ja internetin käyttöä koskevas-
ta luvasta ja luvan peruttamisesta päättää 
vankilan johtaja tai turvallisuudesta vastaava 
virkamies. 
 

10 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset kirjeiden tarkasta-
mis-, lukemis-, jäljentämis- ja pidättämisme-
nettelystä, puhelun kuuntelemisesta ja tallen-
tamisesta sekä sähköisen viestinnän käytöstä 
ja valvonnasta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

9 luku 

Tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ul-
kopuolelle 

1 § 

Tapaaminen 

Tutkintavangilla on oikeus tavata vieraita 
tarpeellisen valvonnan alaisena tapaamista 
varten varattuina aikoina niin usein kuin se 
vankilan järjestystä ja toimintaa haittaamatta 
on mahdollista siten kuin tässä luvussa sää-
detään, jollei tätä oikeutta ole pakkokeinolain 
4 luvun nojalla rajoitettu. Tapaaminen voi-
daan sallia muulloinkin kuin tapaamista var-
ten varattuina aikoina, jos se on tarpeen tut-
kintavangin yhteyksien säilymiseksi tai 
muusta tärkeästä syystä.  

Tapaaminen järjestetään valvotussa tapaa-
mistilassa, jossa vangin ja tapaajan välissä on 
rakenteellisia esteitä vankilan turvallisuuden 
ja järjestyksen ylläpitämiseksi, kiellettyjen 
aineiden ja esineiden vankilaan kulkeutumi-
sen estämiseksi sekä tutkintavankeuden tar-
koituksen turvaamiseksi. Tapaamista on tar-
peellisella tavalla valvottava. Muita tapaami-
sia kuin valvomatonta tapaamista voidaan 
valvoa teknisellä valvonnalla ja siten, että 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamies on läsnä. 
Tekninen valvonta käsittää teknisellä laitteel-
la tapahtuvan kuvan katselun ja tallentami-
sen. Teknisellä laitteella tapahtuvasta val-
vonnasta on asianmukaisella tavalla ilmoitet-
tava tutkintavangille ja tapaajalle.  

Tutkintavangin ja tapaajan välinen keskus-
telu voidaan kuunnella ja tallentaa teknisellä 
laitteella, jos se on tarpeen kyseisen vangin 
rikostaustaan, hänen vankeusaikaiseen käyt-
täytymiseensä tai tapaajaan liittyvästä perus-
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tellusta syystä rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaa-
ran torjumiseksi, tutkintavankeuden tarkoi-
tuksen turvaamiseksi taikka tutkintavangin 
tai muun henkilön turvallisuuden suojelemi-
seksi. Keskustelun kuuntelusta ja tallentami-
sesta on ennen toimenpiteen aloittamista il-
moitettava vangille ja tapaajalle.  

Tapaaminen voidaan järjestää erillään 
muista tutkintavangeista ja tapaajista, jos on 
syytä epäillä, että tapaamisesta voi tapaajan 
tai tutkintavangin rikostausta tai tutkintavan-
gin vankila-aikainen käyttäytyminen huomi-
oon ottaen aiheutua vaaraa vankilan järjes-
tykselle tai turvallisuudelle taikka tutkinta-
vangin tai muun henkilön turvallisuudelle. 

Asiamiehen tapaamisen valvonnasta sääde-
tään 4 §:ssä. Tutkintavankia tapaamaan tul-
leen henkilön tarkastamisesta säädetään 12 
luvussa.  
 

2 § 

Valvomaton tapaaminen 

Tutkintavangin lähiomaisen ja muun lähei-
sen sekä jos siihen on syytä, myös muun 
vangille tärkeän henkilön tapaamiseen ilman 
valvontaa voidaan myöntää lupa, jos se on 
perusteltua tutkintavangin yhteyksien säily-
miseksi tai muusta vastaavasta syystä, jollei 
tutkintavangin oikeutta yhteydenpitoon ole 
pakkokeinolain 4 luvun nojalla rajoitettu.  
Tapaamisen myöntäminen edellyttää, ettei 
tapaamisesta aiheudu vaaraa vankilan järjes-
tykselle tai turvallisuudelle taikka tutkinta-
vangin tai muun henkilön turvallisuudelle ei-
kä haittaa vankilan toiminnalle.  
 

3 § 

Lapsen tapaaminen 

Tutkintavangille voidaan myöntää lupa alle 
15-vuotiaan lapsen tapaamiseen siihen sovel-
tuvassa tilassa, jos tapaaminen on tarpeen 
tutkintavangin ja lapsen yhteyksien ylläpitä-
miseksi eikä tapaaminen ole lapsen edun vas-
taista.  
 

4 § 

Asiamiehen tapaaminen 

Tutkintavangilla on oikeus ilman aiheeton-
ta viivytystä tavata 8 luvun 4 §:ssä tarkoitet-
tua asiamiestä muiden henkilöiden olematta 
läsnä.  

Tapaamista voidaan valvoa, jos se on vält-
tämätöntä vankilan järjestyksen tai turvalli-
suuden ylläpitämiseksi taikka jos tutkinta-
vanki tai asiamies sitä nimenomaisesti pyy-
tää. Valvonta suoritetaan näköyhteyden tai 
teknisen laitteen avulla tutkintavangin ja 
asiamiehen välistä keskustelua kuulematta ja 
tallentamatta. Tapaaminen voidaan tarvitta-
essa järjestää myös tilassa, jossa tutkintavan-
gin ja asiamiehen välissä on rakenteellisia es-
teitä. Tapaamisen valvonnasta on ennen val-
vonnan aloittamista ilmoitettava tutkintavan-
gille ja hänen asiamiehelleen. 

Tapaamisen järjestämisestä videoyhteyden 
välityksellä säädetään 10 §:ssä. 
 

5 § 

Vankien välinen valvottu tapaaminen 

Tutkintavangille voidaan myöntää lupa 
valvottuun tapaamiseen toisen samaan vanki-
laan sijoitetun tutkintavangin tai vangin 
kanssa, jos on kyse tutkintavangin lähiomai-
sesta, muusta läheisestä tai muusta vangille 
tärkeästä henkilöstä ja tapaaminen on perus-
teltua tutkintavangin yhteyksien säilymiseksi 
tai muusta tärkeästä syystä eikä tutkintavan-
gin oikeutta yhteydenpitoon ole pakkokeino-
lain 4 luvun nojalla rajoitettu.  Tapaamisen 
myöntämisen edellytyksenä on, ettei tapaa-
misesta aiheudu vaaraa vankilan järjestyksel-
le tai turvallisuudelle taikka tutkintavangin 
tai muun henkilön turvallisuudelle.  
 

6 § 

Tapaamisen keskeyttäminen 

   Tapaaminen voidaan keskeyttää, jos se 
on tarpeen rikoksen estämiseksi taikka vanki-
lan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämi-
seksi.  
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7 § 

Tapaamisen peruuttaminen ja epääminen 

   Jos tapaamisen myöntämisen edellytykset 
eivät enää päätöksen tekemisen jälkeen täyty, 
tapaaminen voidaan peruuttaa. 

Tapaaminen voidaan evätä, jos:  
1) tapaaja ei pysty luotettavasti todistamaan 

henkilöllisyyttään; 
2) tapaaja kieltäytyy 12 luvun 2 §:ssä tar-

koitetusta turvatarkastuksesta tai 12 luvun 3 
§:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta;  

3) tapaaja on ulkonaisista merkeistä päätel-
len päihtynyt; 

4) on perusteltua syytä epäillä, että tapaa-
misesta aiheutuu vaaraa vankilan järjestyk-
selle tai turvallisuudelle taikka tutkintavangin 
tai muun henkilön turvallisuudelle.  

Tapaaminen voidaan 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetuissa tilanteissa järjestää siten 
valvottuna, ettei tapaamisesta aiheudu vaaraa 
vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle.  
 

8 § 

Tapaamiskielto 

Jos tapaajan on todettu kuljettaneen tai yrit-
täneen kuljettaa huumausaineita taikka 5 lu-
vun 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tai 2 
momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä 
vankilaan taikka vaarantaneen turvallisuutta 
tai vakavasti häirinneen vankilan järjestystä, 
tapaajalle voidaan antaa olosuhteisiin nähden 
kohtuullinen, enintään kuuden kuukauden pi-
tuinen kielto vierailla vankilassa. Tapaamis-
kieltoa voidaan jatkaa, jos se on edelleen tar-
peen kiellon perusteena olevan toiminnan es-
tämiseksi. 

Tapaamiskielto voi sisältää kiellon tavata 
määrättyä tutkintavankia tai määrättyjä tut-
kintavankeja taikka tulla määrättyyn vanki-
laan tai määrättyihin vankiloihin. 

Tapaamiskieltoa ei saa antaa 16 luvun 1 §:n 
1 kohdassa tarkoitetulle lähiomaiselle, muul-
le läheiselle eikä tutkintavangin 8 luvun 4 
§:ssä tarkoitetulle asiamiehelle.  

Päätös tapaamiskiellosta tehdään kirjalli-
sesti. Ennen tapaamiskiellon antamista van-
kia ja mahdollisuuksien mukaan tapaajaa on 
kuultava. 

9 § 

Tavaroiden vastaanottaminen ja tarkastami-
nen 

Tapaamisen yhteydessä vankilassa voidaan 
ottaa vastaan vähäinen määrä sellaisia tava-
roita tai esineitä, joiden hallussapito vanki-
lassa on 5 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin mu-
kaan sallittu. Tarkempia määräyksiä vastaan-
otettavasta omaisuudesta ja sen määrästä se-
kä menettelytavasta tavaroita vastaanotetta-
essa annetaan 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa 
vankilan järjestyssäännössä. 

Tapaajan tuomat tavarat on tarkastettava 
ennen niiden luovuttamista tutkintavangille. 
 

10 § 

Yhteydenpito videoyhteyden välityksellä 

Tutkintavangille voidaan järjestää mahdol-
lisuus olla yhteydessä lähiomaisiinsa tai 
muihin läheisiinsä käyttäen videoyhteyttä tai 
muuta soveltuvaa teknistä yhteydenpitotapaa, 
jossa osallistujilla on puhe- ja näköyhteys 
keskenään. Yhteyksien säilymiseksi tai 
muusta tärkeästä syystä yhteydenpito voi-
daan järjestää myös muun tutkintavangille 
tärkeän henkilön kanssa. Edellytyksenä on, 
ettei tutkintavangin oikeutta yhteydenpitoon 
ole pakkokeinolain 4 luvun nojalla rajoitettu. 

Yhteydenpidon valvontaan, keskeyttämi-
seen ja peruuttamiseen sovelletaan, mitä 1 
§:n 2 momentissa sekä 6 ja 7 §:ssä säädetään 

Myös asiamiehen tapaaminen voidaan tut-
kintavangin tai asiamiehen pyynnöstä järjes-
tää videoyhteyden välityksellä. Tapaamisen 
valvontaan sovelletaan, mitä 4 §:ssä sääde-
tään. 

11 § 

Yhteydet tiedotusvälineisiin 

Jos tutkintavankia haastatellaan tai kuva-
taan vankilassa, sovelletaan tämän luvun ta-
paamista ja tapaajaa koskevia säännöksiä. Jos 
tiedotusvälineen edustaja haluaa haastatella 
tutkintavankia, Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamiehen on tiedusteltava tutkintavangilta, 
suostuuko tämä haastatteluun. 
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12 § 
 

Yhteydet edustustoon 

Ulkomaalaisella tutkintavangilla on oikeus 
olla yhteydessä hänen kotimaataan edusta-
vaan diplomaattiseen edustustoon tai konsu-
liedustustoon, jollei yhteydenpitoa ole pak-
kokeinolain 4 luvun mukaisesti rajoitettu. 

Tutkintavangin diplomaattiseen edustus-
toon tai konsuliedustustoon osoittamat lähe-
tykset on toimitettava viipymättä edelleen. 
 

13 §  

Yksityiset keskustelut 

Tutkintavangille on mahdollisuuksien mu-
kaan varattava tilaisuus henkilökohtaisia asi-
oitaan koskeviin yksityisiin keskusteluihin 
seurakunnan, vankilatyötä tekevän järjestön 
taikka muun vastaavan tahon edustajan kans-
sa. 

14 § 

Poistumislupa erittäin tärkeästä syystä ja lu-
pa poistua saatettuna 

Tutkintavangille voidaan antaa lupa tar-
peellisen valvonnan alaisena lyhyeksi aikaa 
poistua vankilasta Suomen alueelle vakavasti 
sairaana olevan lähiomaisen tai muun lähei-
sen tapaamista samoin kuin lähiomaisen tai 
muun läheisen hautaan saattamista varten 
taikka muusta vastaavasta erittäin tärkeästä 
syystä. 

Tutkintavangille voidaan myös antaa lupa 
tarpeellisen valvonnan alaisena lyhyeksi 
ajaksi poistua vankilasta kiireellisen ja vält-
tämättömän asian hoitamiseksi.  
 

15 §  

Päätösvalta 

Valvomattomasta tapaamisesta, asiamiehen 
tapaamisesta, lapsen tapaamisesta, vankien 
välisestä tapaamisesta, 1 §:n 4 momentissa 
tarkoitetusta valvotusta tapaamisesta, yhtey-
denpidosta videoyhteyden välityksellä sekä 
niiden peruuttamisesta päättää toiminnoista 

tai turvallisuudesta vastaava virkamies taikka 
ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies. Valvotun tapaamisen 1 
§:n 3 momentin mukaisesta kuuntelusta tek-
nisellä laitteella ja tallentamisesta päättää 
turvallisuudesta vastaava virkamies. Tapaa-
miskiellon määräämisestä ja poistumisluvas-
ta päättää vankilan johtaja taikka toiminnois-
ta tai turvallisuudesta vastaava virkamies. 

Tapaamisen epäämisestä ja keskeyttämises-
tä päättää ohjauksen tai valvonnan esimies-
tehtävissä toimiva virkamies tai, jos asia ei 
siedä viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtävis-
sä toimiva virkamies.  
    

16 § 

Viittaussäännös 

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetun tapaamisen 
ehdoksi asetetusta päihteettömyyden valvon-
nasta säädetään 11 luvun 7 §:n 3 momentissa. 
Tutkintavangin tarkastamisesta tällaisten ta-
paamisten yhteydessä säädetään 11 luvun 4 
§:ssä. 
 

 17 §  

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset poistumisluvasta, 
tapaamiskiellosta ja sen sisällöstä, tapaamis-
ten valvonnan järjestämisestä sekä tapaamis-
tilojen teknisistä ja rakenteellista valvontajär-
jestelyistä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö antaa tarkemmat määräykset tapaa-
misten järjestämisestä. 
 

10 luku 

Vankilan järjestys ja kurinpito 

3 § 

Järjestysrikkomukset 

Tutkintavangille voidaan määrätä kurinpi-
torangaistus, jos tutkintavanki syyllistyy jär-
jestysrikkomukseen. Järjestysrikkomuksia 
ovat:  
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1) syyllistyminen vankilassa tai muutoin 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen val-
vonnan alaisena rikokseen, josta ei ole odo-
tettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sak-
koa; 

2) luvaton poistuminen terveydenhuollon 
laitoksesta; 

3) tämän lain tai sen nojalla annetun valtio-
neuvoston asetuksen taikka niitä täsmentävän 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikön määräyksen rikkominen; 

4) 1 §:ssä tarkoitetun vankilan järjestys-
säännön rikkominen edellyttäen, että järjes-
tyssäännössä on nimenomaisesti mainittu ky-
seisestä rikkomuksesta voivan seurata kurin-
pitorangaistus;  

5) 8 luvun 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetulle lu-
valle asetettujen ehtojen rikkominen;  

6) Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen 
toimivaltansa rajoissa vankilan järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämiseksi antaman 
kehotuksen tai käskyn noudattamatta jättä-
minen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Tutkintavangille määrättävät kurinpitoran-
gaistukset 

Jollei muistutusta pidetä riittävänä seuraa-
muksena, tutkintavangille voidaan määrätä 
kurinpitorangaistuksena: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sijoittaminen yksinäisyyteen enintään 
kymmenen vuorokauden ajaksi (yksinäisyys-
rangaistus). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Yksinäisyysrangaistus 

Yksinäisyysrangaistus sisältää omaisuuden 
hallussapidon, yhteydenpidon, kirjaston käy-
tön, radio- ja televisio-ohjelmien seuraami-
sen sekä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan 
rajoittamisen. Rajoituksista voidaan poiketa, 
jos siihen on tutkintavangin olosuhteisiin 
nähden syytä. Tutkintavangin oikeutta ta-
paamiseen ja ulkoiluun voidaan rajoittaa 

vain, jos tapaamisesta tai ulkoilusta aiheutuu 
vaaraa vangin omalle tai muiden turvallisuu-
delle.  

Jos tutkintavanki on yhtäjaksoisesti ollut 
yksinäisyydessä kymmenen vuorokautta, uut-
ta yksinäisyysrangaistusta ei saa panna täy-
täntöön ennen kuin seitsemän vuorokautta on 
kulunut aikaisemman rangaistuksen päätty-
misestä. 

Yksinäisyyteen sijoittamisesta tulee mah-
dollisimman pian ilmoittaa lääkärille tai 
muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. 
Jos täytäntöönpano aiheuttaa vaaraa tutkinta-
vangin terveydelle, sitä on lykättävä tai jo al-
kanut täytäntöönpano keskeytettävä. 
 

14 § 

Tutkintavangin pitäminen erillään selvittämi-
sen aikana 

 
Tutkintavangin järjestysrikkomusta selvi-

tettäessä ja päätöstä kurinpitorangaistuksen 
määräämisestä odotettaessa tutkintavanki 
voidaan pitää erillään muista vangeista, jos 
se on tarpeen järjestyksen säilymiseksi tai 
muusta erityisestä syystä. Erillään pitäminen 
ei saa kestää kauempaa kuin on välttämätöntä 
eikä yli seitsemää vuorokautta. Erillään pi-
tämisestä tulee mahdollisimman pian ilmoit-
taa lääkärille tai muulle terveydenhuollon 
ammattihenkilölle.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Kurinpitorangaistusta koskeva asia käsitel-
lään suullisessa menettelyssä vankilan johta-
jan, turvallisuudesta vastaavan virkamiehen, 
tutkintavangin ja esteettömän todistajan läsnä 
ollessa. Tutkintavankia, todistajaa ja muuta 
henkilöä voidaan kuulla käyttäen videoyhte-
yttä tai muuta vastaavaa yhteydenpitotapaa, 
jos se on tarkoituksenmukaista pitkän väli-
matkan tai muun vastaavan syyn vuoksi.   
— — — — — — — — — — — — —  
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16 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vankilan tilojen valvonnasta ja lukittuna 

pitämisestä päättää vankilan johtaja, tai jos 
asia ei siedä viivytystä, turvallisuudesta vas-
taava virkamies taikka ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 luku 

Vankilan tilojen ja tutkintavangin tarkas-
taminen  

4 § 

Henkilöntarkastus 

Tutkintavangille voidaan tehdä henkilön-
tarkastus, jos: 

1) tutkintavankia epäillään 5 luvun 1 §:n 1 
tai 2 momentissa tarkoitettujen luvattomien 
esineiden tai aineiden hallussapidosta; tai 

2) henkilöntarkastus on tarpeen karkaami-
sen, vankilan järjestystä tai turvallisuutta uh-
kaavan vaaran torjumiseksi, epäillyn järjes-
tysrikkomuksen tutkimiseksi, vankilaan saa-
pumisen tai palaamisen johdosta taikka val-
vomattoman tapaamisen ja lapsen tapaamisen 
yhteydessä. 

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, 
mitä tutkintavangilla on vaatteissaan tai muu-
toin yllään. Henkilöntarkastus käsittää myös 
tutkintavangin suun tutkimisen. 
 
 

6 a § 

Päihteiden valmistamisen ja käytön kielto 

Alkoholin, muun päihdyttävän aineen ja ri-
koslain 44 luvun 16 §:ssä tarkoitettujen do-
pingaineiden valmistaminen ja käyttö vanki-
lassa on kiellettyä. 

7 § 

Päihteettömyyden valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valvomattoman tapaamisen, lapsen tapaa-

misen ja sopimusosastolle sijoittamisen ehto-
na on, että vanki pyydettäessä antaa virtsa- 
tai sylkinäytteen taikka suorittaa puhallusko-
keen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Päätösvalta 

Tutkintavangin turvatarkastuksesta päättää 
ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies taikka ohjaus- tai valvon-
tatehtävissä toimiva virkamies. 

Tutkintavangin henkilöntarkastuksesta ja 
päihteettömyyden valvonnasta päättää ohja-
uksen tai valvonnan esimiestehtävissä toimi-
va virkamies tai, jos asia ei siedä viivytystä, 
ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies. 

Erityistarkastuksesta päättää vankilan joh-
taja tai hänen määräämänsä turvallisuudesta 
vastaava virkamies. Yksittäistapauksessa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
köllä on oikeus päättää erityistarkastuksen 
toimittamisesta.  

Henkilönkatsastuksesta päättää vankilan 
johtaja. 
  

13 luku 

Turvaamistoimenpiteet ja voimankäyttö  

4 § 

Eristämistarkkailu 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että tutkin-
tavangilla vankilassa tai sinne tullessaan on 
kehossaan 5 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa 
tarkoitettuja kiellettyjä aineita tai esineitä, 
hänet saadaan sijoittaa huoneeseen tai selliin, 
jossa häntä ja kiellettyjen aineiden tai esinei-
den poistumista hänen kehostaan voidaan 
ympärivuorokautisesti tarkkailla ja valvoa 
teknisin apuvälinein tai muulla tavoin. Täl-
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löin vangilta voidaan edellyttää myös erityi-
sen tarkkailuvaatetuksen käyttöä. Tarkkailu-
vaatetusta käyttävän vangin tulee pyynnös-
tään päästä viivytyksettä WC-tiloihin.  

Eristämistarkkailua saadaan jatkaa, kunnes 
kielletyt aineet tai esineet ovat poistuneet 
vangin elimistöstä tai kunnes eristämiseen ei 
enää muuten ole syytä. Eristämistarkkailu ei 
saa kuitenkaan kestää yli kuutta vuorokautta. 
Jos eristämistarkkailusta aiheutuu vaaraa 
vangin terveydelle, eristäminen on keskeytet-
tävä. Jos vangin kehossa on henkilönkatsas-
tuksessa havaittu 1 momentissa tarkoitettuja 
aineita tai esineitä, eristämistarkkailua saa-
daan jatkaa kuuden vuorokauden enimmäis-
ajan jälkeenkin, kuitenkin enintään kolme 
vuorokautta. 

Eristämistarkkailuun sijoittamisesta on vii-
pymättä ilmoitettava terveydenhuollon am-
mattihenkilölle. Lääkärin tai muun tervey-
denhuollon ammattihenkilön tulee mahdolli-
simman pian tutkia vangin terveydentila. 
Vankia on tarkoin seurattava teknisellä val-
vonnalla ja muulla tavoin. 
 

9 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tarkkailun, eristä-
mistarkkailun ja erillään pitämisen täytän-
töönpanosta ja olosuhteista sekä voimankäyt-
tövälineistä, sitomiseen käytettävistä väli-
neistä ja 8 §:ssä tarkoitettujen päätösten kir-
jaamisesta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.  

Tarkemmat määräykset voimakeinojen 
käytöstä sekä turvaamistoimenpiteiden käy-
tön, voimakeinojen ja voimankäyttövälinei-
den käytön koulutuksesta antaa Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. 
 

14 luku 

Tutkintavangin kuljetus  

 
2 § 

Kuljetuksen kesto 

— — — — — — — — — — — — — —  

Jos kuljetus tavanomaista vanginkuljetus-
reittiä tai – välinettä käyttäen kestää kulje-
tuksen syy, kuljetusmatkan pituus tai tutkin-
tavangin terveydentila huomioon ottaen koh-
tuuttoman kauan, kuljetukseen on käytettävä 
muuta reittiä tai välinettä. 
 
 

4 § 

Tutkintavangin kohtelu kuljetuksen aikana 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kuljetettava ei saa kuljetuksen aikana ottaa 

vastaan ulkopuolisilta henkilöiltä rahaa, ai-
neita eikä esineitä. Kuljetettavalle osoitetut 
raha-, aine- ja tavaralähetykset voidaan ottaa 
kuljetuksesta vastaavan virkamiehen säilytet-
täviksi, jos siihen on erityinen syy.  
 

15 luku  

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakukelpoiset päätökset 

Tutkintavanki saa vaatia oikaisua tai valit-
taa Rikosseuraamuslaitoksen päätöksestä, jo-
ka koskee:  

1) 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
erillään asumista omasta pyynnöstä, 3 §:ssä 
tarkoitettua omien vaatteiden käyttöä tai 4 
§:ssä tarkoitettua perusruokavaliosta poik-
keamista; 

2) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettua omaisuuden 
hallussapidon epäämistä, 4 §:ssä tarkoitettua 
rahan käyttöä tai 7 §:ssä tarkoitettua toimin-
ta- ja käyttörahan suorittamatta jättämistä; 

3) 6 luvun 2 §:ssä tarkoitettua tilapäistä 
hoitoa vankilan ulkopuolella; 

4) 8 luvun 5 §:ssä tarkoitettua kirjeen tai 
postilähetyksen pidättämistä; 

5) 9 luvun 8 §:ssä tarkoitettua tapaamis-
kieltoa tai 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
poistumislupaa erittäin tärkeästä syystä; 

6) 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettua varoitusta, 
oikeuksien menetystä ja yksinäisyysrangais-
tusta;  

7) 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettua tarkkailuun 
sijoittamista ja 4 §:ssä tarkoitettua eristämis-
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tarkkailua sekä 5 §:ssä tarkoitettua erillään 
pitämistä; 

8) muuta tämän lain nojalla tehtyä hallinto-
lainkäyttölain (586/1996) 5 §:ssä tarkoitettua 
ratkaisua, ellei muutoksenhakua ole tämän 
luvun 2 §:n nojalla kielletty. 

Tutkintavangin tapaaja saa vaatia oikaisua 
ja valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätök-
sestä, joka koskee 9 luvun 8 §:ssä tarkoitettua 
tapaamiskieltoa. 

Tutkintavangille kirjeen lähettänyt tai tut-
kintavangin lähettämän kirjeen vastaanottaja 
saa vaatia oikaisua ja valittaa Rikosseu-
raamuslaitoksen päätöksestä, joka koskee 8 
luvun 5 §:ssä tarkoitettua kirjeen tai postilä-
hetyksen pidättämistä. 
 

2 § 

Muutoksenhakukielto 

Tutkintavanki ei saa vaatia oikaisua eikä 
valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätökses-
tä, joka koskee: 

1) 2 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettua vankilaan sijoittamista; 

2) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sijoittamista 
vankilassa, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
asumaan sijoittamista, 2 a §:ssä tarkoitettua 
sopimusosastolle sijoittamista, 6 ja 6 a §:ssä 
tarkoitettua siirtämistä toiseen vankilaan tai 8 
§:n 2 momentissa tarkoitettua tutkintavangin 
päästämistä muun viranomaisen kuin tuomio-
istuimen kuultavaksi; 

3) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua toimintaan 
osallistumista ja 2 §:ssä tarkoitettua lupaa 
omaan työhön; 

4) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kirjeen, 
muun postilähetyksen tai viestin lukemista ja 
jäljennöksen ottamista, 7 §:ssä tarkoitettua 
puhelun kuuntelemista ja puhelun tallenta-
mista tai 7 a §:n mukaista lupaa sähköpostin 
käyttöön tai 7 b §:n mukaista lupaa internetin 
käyttöön; 

5) 9 luvun 2, 3, 5 ja 10 §:ssä tarkoitettua 
tapaamista ja 9 §:ssä tarkoitettua tavaroiden 
vastaanottamista tapaamisen yhteydessä ja 14 
§:n 2 momentissa tarkoitettua poistumislu-
paa.  
 
 
 

3 § 

Muutoksenhakumenettely 

Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin 
vankeuslain 20 luvun 3—9 §:n säännöksiä. 

 
16 luku 

Erinäiset säännökset 

1 § 

Vankeuslain soveltaminen 

 
Tutkintavankeuden toimeenpanossa sovel-

letaan, mitä vankeuden täytäntöönpanon 
osalta säädetään vankeuslain: 

1) 1 luvun 4 §:ssä rikosseuraamusalueen 
tehtävästä, 5 a §:ssä lähiomaisesta ja muusta 
läheisestä, 6, 8 ja 9 §:ssä toimivaltuuksien 
käytöstä ja toimivallasta sekä 11 §:ssä virka-
avusta; 

2) 4 luvun 1 §:n 1 momentissa vankilasta ja 
3 §:ssä matkakustannusten korvaamisesta; 

3) 5 luvun 1 §:n 1 momentissa osastoista, 8 
§:ssä osaston päiväjärjestyksestä ja 9 §:n 1 
momentissa osaston päiväjärjestyksen vah-
vistamista koskevasta päätösvallasta; 

4) 7 luvun 1 §:ssä asuintiloista; 
5) 10 luvun 9 §:ssä vangin kuolemasta; 
6) 11 luvun 1 §:ssä vapaa-ajan toiminnasta, 

3 §:n 1 momentissa uskonnollisten tilaisuuk-
sien järjestämisestä ja 4 §:n 1 momentissa 
kirjastoista; 

7) 13 luvun 2 §:n 1 momentissa tapaamisti-
loista ja 11 §:ssä alaikäisen tapaajan vanki-
laan päästämisestä;  

8) 14 luvun 11 §:ssä poistumislupaa koske-
vasta päätösvallasta;  

9) 19 luvussa ilmoituksista, tiedon antami-
sesta ja vaitiolo-oikeudesta. 
  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä      
kuuta 20  . 

Tutkintavangin kohtelua koskevan päätök-
sen täytäntöönpanossa sovelletaan päätöstä 
tehtäessä voimassa olleita säännöksiä. Tämän 
lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jos 
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asia tulee ehtojen rikkomisen, edellytysten 
muuttumisen, laissa asetetun määräajan taik-
ka muun vastaavan syyn vuoksi uudelleen 
käsiteltäväksi tämän lain tultua voimaan.  

Lain voimaan tullessa vireillä olevan oi-
kaisuvaatimuksen ja valituksen käsittelyyn 

sovelletaan lain voimaantullessa voimassa ol-
leita säännöksiä. Tämän lain säännöksiä so-
velletaan kuitenkin haettaessa muutosta hal-
linto-oikeuden päätökseen, joka on tehty lain 
voimaantulon jälkeen.  
 

 
————— 
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3. 

Laki 
rikoslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikoslain (39/1889) 2 luvun 15 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 697/1991, se-

kä 
muutetaan rikoslain 2 c luvun 3 § ja 6 luvun 13 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 c 

luvun 3 § laissa 780/2005 ja 6 luvun 13 §:n 1 momentti laissa 515/2003 seuraavasti: 
 

2 c luku 

Vankeudesta 

3 § 

Vankeusrangaistuksen aikayksiköt 

Vankeuteen tuomittaessa ajan yksikköinä 
käytetään vuosia, kuukausia ja päiviä. Kol-
mea kuukautta lyhyempi rangaistus tuomi-
taan päivinä. Vuoteen lasketaan 365 päivää 
ja kuukauteen 30 päivää. 
 

 
6 luku 

Rangaistusten määräämisestä 

13 § 

Vapaudenmenetysajan vähentäminen 

Jos määräaikainen vankeusrangaistus tuo-
mitaan teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt 
on ollut vapautensa menettäneenä yhtäjaksoi-
sesti vähintään yhden vuorokauden, tuomio-
istuimen on vähennettävä rangaistuksesta va-
paudenmenetystä vastaava aika tai katsottava 
vapaudenmenetys rangaistuksen täydeksi 
suoritukseksi. Vapaudenmenetysaika laske-
taan päivinä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 
 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
20  .

————— 
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4. 
 

Laki 
pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 4 luvun 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
 

4 luku 

Yhteydenpidon rajoittaminen 

1 § 

Yhteydenpidon rajoittamisen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhteydenpitoa tutkintavankeuslain 

(768/2005) 8 luvun 4 §:ssä tarkoitetun asia-
miehen kanssa ei saa rajoittaa. Yhteydenpitoa 
lähiomaisen tai muun läheisen kanssa ja yh-

teydenpitoa tutkintavankeuslain 9 luvun 12 
§:ssä tarkoitetun edustuston kanssa voidaan 
rajoittaa ainoastaan rikoksen selvittämiseen 
liittyvistä erityisen painavista syistä. Yhtey-
denpitoa lähiomaiseen saadaan rajoittaa vain 
siinä määrin kuin se on välttämätöntä kiin-
niottamisen, pidättämisen tai tutkinta-
vankeuden tarkoituksen toteuttamiseksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
 

————— 
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5. 

Laki 
valvotusta koevapaudesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valvotusta koevapaudesta annetun lain (629/2013) 40 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
 

40 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  

Muutoin oikaisuvaatimuksen ja valituksen 
käsittelyssä noudatetaan, mitä vankeuslain 20 
luvun 3—9 §:ssä säädetään. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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6. 

Laki 
hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 12 b §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

422/2007, seuraavasti: 
 
 

12 b § 

Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäse-
nisenä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta yh-

den tuomarin kokoonpanossa säädetään ul-

komaalaislain 193 §:n 2 momentissa, oikeus-
apulain (257/2002) 27 §:n 2 momentissa, 
vankeuslain (767/2005) 20 luvun 5 §:ssä ja 
lastensuojelulain 85 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
————— 
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7. 

Laki 
henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttami-

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 

(422/2002) 10 §, sellaisena kuin se on laissa 777/2005, seuraavasti: 
 
 

10 §  

Tapaamiskieltorekisteri 

Laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämiseksi pidetään tapaamiskieltorekisteriä. 
Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joille on 
annettu vankeuslain (767/2005) 13 luvun 10 
§:n tai tutkintavankeuslain (768/2005) 9 lu-

vun 8 §:n mukainen tapaamiskielto. Rekiste-
riin kerätään tapaamiskieltoon asetetun hen-
kilön yksilöintitietojen lisäksi tiedot tapaa-
miskiellon sisällöstä ja perusteesta sekä ta-
paamiskiellon voimassaoloaika. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 

————— 
 
 

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
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   Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 
vankeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vankeuslain (767/2005) 1 luvun 4 §:n 1 momentti sekä 8 ja 9 §, 3 luvun 1 §, 4 §:n 

1 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 8 §, 4 luvun 7 §, 9 §:n 1 momentti ja 12 §, 5 luvun 3 § ja 9 
§:n 2 momentti, 6 luvun 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 §, 7 luvun 
1 §:n 1 momentti sekä 2, 7 ja 8 §, 8 luvun 13 §:n 1 momentti ja 14 §, 9 luvun 1 §:n 1 ja 4 mo-
mentti, 2 §, 5 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 10 §, 11 luvun 2 §:n 2 momentin 3 kohta, 3 
§:n 2 momentin 2 kohta ja 8 §:n 1 momentti, 12 luvun 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti sekä 7—11 
ja 12 §, 13 luku, 15 luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohta, 4 ja 8 §, 10 §:n 2 momentti, 14 ja 15 § 
sekä 16 §:n 2 momentti, 16 luvun 4 §, 7 §:n 3 momentti ja 10 §, 18 luvun 4 ja 9 §, 19 luvun 2, 
5 ja 6 §, 20 luku sekä 21 luvun 2 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 1 momentti, 8 ja 9 §, 3 luvun 8 §, 4 luvun 7 ja 12 §, 
5 luvun 9 §:n 2 momentti, 6 luvun 6 §, 7 luvun 8 §, 9 luvun 5 §:n 1 momentti, 12 luvun 11 §, 
15 luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohta ja 18 luvun 9 § laissa 735/2011, 8 luvun 14 §, 9 luvun 2 ja 
10 §, 16 luvun 10 § ja 18 luvun 4 § osaksi laissa 735/2011, 12 luvun 1 § ja 4 §:n 2 momentti 
laissa 265/2007, 12 luvun 2 ja 8 § osaksi laissa 265/2007 sekä 21 luvun 2 § laissa 631/2013, ja 

lisätään 1 lukuun uusi 5 a §, 1 luvun 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 735/2011 uusi 2 
momentti, 3 lukuun uusi 7 a ja 7 b §, 6 lukuun uusi 3 a §, 7 luvun 5 §:ään uusi 3 momentti, 7 
lukuun uusi 6 a §, 10 lukuun uusi 6 a §, 11 luvun 4 §:ään uusi 3 momentti, 11 lukuun uusi 9 §, 
12 lukuun uusi 2 a, 6 a, 9 a ja 9 b §, 14 luvun 8 §:ään uusi 3 momentti, 16 lukuun uusi 6 a ja 7 
a §, 17 luvun 1 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset vankeuden täytäntöön-
panosta 

1 luku 

Yleiset säännökset vankeuden täytäntöön-
panosta 

 
 

4 § 

Vankeuden täytäntöönpanon organisaatio 

Vankeuden täytäntöönpanosta vastaa Ri-
kosseuraamuslaitos. Rikosseuraamuslaitos ja-
kautuu rikosseuraamusalueisiin, joilla on ar-
viointikeskus ja vankiloita. Terveydenhuollon 
järjestämisestä vastaa terveydenhuoltoyksik-
kö.  

4 §

Vankeuden täytäntöönpanon organisaatio 

Vankeuden täytäntöönpanosta vastaa Ri-
kosseuraamuslaitos. Rikosseuraamuslaitos 
jakautuu rikosseuraamusalueisiin, joilla on 
arviointikeskus ja vankiloita. Terveydenhuol-
lon järjestämisestä vastaa terveydenhuoltoyk-
sikkö. Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaa 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 5 a § 

Lähiomainen ja muu läheinen 

Tässä laissa lähiomaisella tarkoitetaan 
vangin aviopuolisoa ja sisaruksia sekä van-
gin suoraan ylenevässä ja alenevassa polves-
sa olevia sukulaisia. Muulla läheisellä tar-
koitetaan vangin avopuolisoa tai muuta hen-
kilöä, jonka kanssa vanki on asunut ennen 
vankilaan tuloaan. 

 
 

8 § 

Toimivallan määräytyminen rikosseuraamus-
alueella 

Tässä laissa tarkoitettua päätösvaltaa käyt-
tää rikosseuraamusalueella Rikosseuraamus-
laitoksen virkamies. Tässä laissa tarkoitettuja 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiä ovat: 

 
1) aluejohtaja; 
2) arviointikeskuksen johtaja; 
3) vankilan johtaja; 
4) tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava 

virkamies (täytäntöönpanosta vastaava vir-
kamies); 

5) vankilan toimintojen järjestämisestä vas-
taava virkamies (toiminnoista vastaava vir-
kamies); 

6) vankilan järjestyksestä ja turvallisuudes-
ta vastaava virkamies (turvallisuudesta vas-
taava virkamies); 

7) ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävis-
sä toimiva virkamies; 

8) ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva 
virkamies; ja 

9) muu Rikosseuraamuslaitoksen virka-
mies. 

Aluejohtajalla on oikeus yksittäistapaukses-
sa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päättämi-
nen on tässä laissa uskottu 1 momentin 2—8 
kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. Vanki-
lan johtajalla on oikeus yksittäistapauksessa 
ottaa ratkaistavakseen asia, josta päättäminen 
on uskottu 1 momentin 4—8 kohdassa tarkoi-

8 § 

Toimivallan määräytyminen Rikosseu-
raamuslaitoksessa 

Tässä laissa tarkoitettua päätösvaltaa käyt-
tävät rikosseuraamusalueella Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamiehet. Tässä laissa 
tarkoitettuja Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamiehiä ovat: 

1) aluejohtaja; 
2) arviointikeskuksen johtaja; 
3) vankilan johtaja; 
 
 
 
4) vankilan toimintojen järjestämisestä vas-

taava virkamies (toiminnoista vastaava vir-
kamies); 

5) vankilan järjestyksestä ja turvallisuudes-
ta vastaava virkamies (turvallisuudesta vas-
taava virkamies); 

6) ohjauksen tai valvonnan esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies; 

7) ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva 
virkamies; 

8) muu Rikosseuraamuslaitoksen virka-
mies. 

Aluejohtajalla on oikeus yksittäistapauk-
sessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päät-
täminen on tässä laissa uskottu 1 momentin 
2—7 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. 
Vankilan johtajalla on oikeus yksittäistapa-
uksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta 
päättäminen on uskottu 1 momentin 4—7 
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tetulle virkamiehelle. Turvallisuudesta vas-
taavalla virkamiehellä on oikeus yksittäista-
pauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta 
päättäminen on uskottu 1 momentin 7 ja 8 
kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. Valvon-
nan esimiestehtävissä toimivalla virkamiehel-
lä on oikeus yksittäistapauksessa ottaa rat-
kaistavakseen asia, josta päättäminen on us-
kottu 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetulle 
virkamiehelle. 
 

kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. Turval-
lisuudesta vastaavalla virkamiehellä on oike-
us yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen 
asia, josta päättäminen on uskottu 1 momen-
tin 6 ja 7 kohdassa tarkoitetulle virkamiehel-
le. Ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävis-
sä toimivalla virkamiehellä on oikeus yksit-
täistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, 
josta päättäminen on uskottu 1 momentin 7 
kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. 

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaa täy-
täntöönpanoyksikön virkamies (täytäntöön-
panosta vastaava virkamies). Täytäntöön-
panoyksikön johtajalla on oikeus yksittäista-
pauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta 
päättäminen on uskottu muulle täytäntöön-
panosta vastaavalle virkamiehelle. 
 

 
9 § 

Toimivalta virka-ajan ulkopuolella 

Vankilan johtajalle kuuluvaa päätösvaltaa 
saa, jollei asia siedä viivytystä, virka-ajan ul-
kopuolella käyttää myös rikosseuraamusalu-
een päivystävä virkamies asiassa, joka kos-
kee: 

1) ulkoilun epäämistä; 
2) tilapäiseen tutkimukseen ja hoitoon van-

kilan ulkopuolelle lähettämistä; 
3) erittäin tärkeästä syystä myönnettävää 

poistumislupaa; 
4) erityistarkastusta; 
5) vangin henkilönkatsastusta; 
6) säilössäpitoa; 
7) 19 luvun 1, 2, 4, 5 ja 8 §:ssä tarkoitettua 

ilmoitusta; sekä 
8) vangin päästämistä ehdonalaiseen vapau-

teen. 
 
 
 
 
 
Päivystävänä virkamiehenä saa toimia ai-

noastaan 8 §:n 1 momentin 1—6 kohdassa 
tarkoitettu virkamies tai muu riittävän koulu-
tuksen saanut virkamies. 

9 § 

Toimivalta virka-ajan ulkopuolella 

Vankilan johtajalle kuuluvaa päätösvaltaa 
saa, jollei asia siedä viivytystä, virka-ajan ul-
kopuolella käyttää myös rikosseuraamusalu-
een päivystävä virkamies asiassa, joka kos-
kee: 

1) ulkoilun epäämistä; 
2) tilapäiseen tutkimukseen ja hoitoon van-

kilan ulkopuolelle lähettämistä; 
3) erittäin tärkeästä syystä myönnettävää 

poistumislupaa; 
4) erityistarkastusta; 
5) vangin henkilönkatsastusta; 
6) säilössäpitoa; 
7) 19 luvun 1, 2, 4, 5 ja 8 §:ssä tarkoitettua 

ilmoitusta;  
8) vangin päästämistä ehdonalaiseen va-

pauteen. 
Rikosseuraamusalueen päivystävä virka-

mies saa käyttää täytäntöönpanosta vastaa-
valle virkamiehelle kuuluvaa päätösvaltaa 
rangaistusaikaa koskevan päätöksen tekemi-
sessä, jollei asia siedä viivytystä. 

Päivystävänä virkamiehenä saa toimia ai-
noastaan 8 §:n 1 momentin 1—5 kohdassa 
tarkoitettu virkamies tai muu riittävän koulu-
tuksen saanut virkamies. 
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12 § 

Viittaussäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Viittaussäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvästä 

henkilötietojen käsittelystä säädetään erik-
seen. 
 

 
3 luku 

Rangaistusajan laskeminen 

 

3 luku 

Rangaistusajan laskeminen 

. 
 

1 § 

Määräaikaisen vankeusrangaistuksen pituu-
den laskeminen 

Määräaikaista vankeusrangaistusta täytän-
töönpantaessa rangaistusaika lasketaan vuosi-
en ja kuukausien osalta kalenteriajan mukaan. 
Tuomioon mahdollisesti sisältyvät päivät lisä-
tään näin saatuun aikaan. Päivissä tuomittu 
vankeusrangaistus muunnetaan kuukausiksi 
siten, että kolmekymmentä päivää luetaan 
yhdeksi kuukaudeksi. 

Rikoslain (39/1889) 6 luvun 13 §:ssä tar-
koitettu vapaudenmenetystä vastaava vähen-
nys otetaan rangaistuksen täytäntöönpanossa 
huomioon sen pituisena kuin tuomioistuimen 
päätöksessä on määrätty. Samaa kalenteriai-
kaa koskeva vähennys otetaan huomioon vain 
kerran. Jos tuomittu on mainittuna kalenteri-
aikana suorittanut vankeusrangaistusta tai 
muuntorangaistusta, vähennystä ei lasketa täl-
tä ajalta. Vankeusrangaistus on kokonaisuu-
dessaan suoritettu, kun rikoslain 2 c luvun 11 
§:ssä tarkoitettu koko rangaistus on suoritettu 
tai saman luvun 13 §:ssä tarkoitettu koeaika 
on päättynyt. 

Rangaistusaikalaskelma on annettava vii-
pymättä vangille tiedoksi. 

1 § 

Määräaikaisen vankeusrangaistuksen pituu-
den laskeminen 

Määräaikaista vankeusrangaistusta täytän-
töönpantaessa rangaistusaika lasketaan päivi-
nä. Vuosin ja kuukausin tuomittu vankeus-
rangaistus muutetaan päiviksi siten, että vuo-
teen lasketaan 365 päivää ja kuukauteen 30 
päivää. 

 
 
Rangaistuksesta rikoslain (39/1889) 6 lu-

vun 13 §:n nojalla tehtävä vapaudenmenetys-
tä vastaava vähennys lasketaan päivinä.  Vä-
hennys otetaan rangaistuksen täytäntöön-
panossa huomioon sen pituisena kuin tuo-
mioistuimen päätöksessä on määrätty. Samaa 
kalenteriaikaa koskeva vähennys otetaan 
huomioon vain kerran. Jos tuomittu on mai-
nittuna kalenteriaikana suorittanut vankeus-
rangaistusta tai muuntorangaistusta, vähen-
nystä ei lasketa tältä ajalta. Vankeusrangais-
tus on kokonaisuudessaan suoritettu, kun ri-
koslain 2 c luvun 11 §:ssä tarkoitettu koko 
rangaistus on suoritettu tai mainitun luvun 13 
§:ssä tarkoitettu koeaika on päättynyt. 

 
 

 
 

4 §

Määräaikaisen vankeusrangaistuksen ja 

4 §

Määräaikaisen vankeusrangaistuksen ja 
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muuntorangaistuksen yhteenlaskeminen 

Jos vankeusrangaistusten ohella tai erikseen 
suoritetaan muuntorangaistuksia, rangaistuk-
set on laskettava yhteen. Tällöin tuomittu 
suorittaa ensin muuntorangaistuksen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

muuntorangaistuksen yhteenlaskeminen 

Jos vankeusrangaistusten ohella tai erik-
seen suoritetaan muuntorangaistuksia, ran-
gaistukset on laskettava yhteen.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

Rangaistusajaksi lukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aika, jonka vanki 8 luvun 6 §:n tai 9 §:n 1 

tai 3 momentin taikka 14 luvun 1 §:n nojalla 
on vankilan ulkopuolella, luetaan rangaistus-
ajaksi, jos vanki palaa vankilaan lupaehdoissa 
määrättynä ajankohtana. Jos vanki ei palaa 
määrättynä ajankohtana, rangaistusajaksi ei 
lueta aikaa sen vuorokauden alusta, jolloin 
vanki on määrätty palaamaan vankilaan, sen 
vuorokauden loppuun, jolloin hän palasi van-
kilaan tai otettiin kiinni vankilaan palautta-
mista varten. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Rangaistusajaksi lukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aika, jonka vanki 8 luvun 6 §:n tai 9 §:n 1 

tai 3 momentin taikka 14 luvun 1 §:n nojalla 
on vankilan ulkopuolella, luetaan rangaistus-
ajaksi, jos vanki palaa vankilaan lupaehdois-
sa määrättynä ajankohtana. Jos vanki ei palaa 
määrättynä ajankohtana, rangaistusajaksi ei 
lueta aikaa sen vuorokauden alusta, jolloin 
vanki on määrätty palaamaan vankilaan, sen 
vuorokauden loppuun, jolloin hän palasi 
vankilaan tai otettiin kiinni vankilaan palaut-
tamista varten. Jos määräaikana palaamatta 
jäämiseen on ollut pakottava syy, aika lue-
taan kuitenkin rangaistusajaksi. Aika voi-
daan lukea rangaistusajaksi myös, jos myö-
hästyminen on ollut erittäin vähäinen ja jos 
rangaistusajaksi lukematta jättäminen olisi 
kohtuutonta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 7 a § 

Päätös rangaistusajasta 

Määräaikaista vankeusrangaistusta ja sa-
kon muuntorangaistusta suorittavalle on an-
nettava päätös, joka sisältää 1—7 §:ssä tar-
koitetut tiedot sekä tiedon vapauttamisen 
ajankohdasta.  

Elinkautista vankeusrangaistusta ja koko 
rangaistusta suorittavien rangaistusaikaa 
koskevasta päätöksestä ilmenee aikaisin 
ajankohta, jolloin vanki voidaan päästää eh-
donalaiseen vapauteen. 

Rangaistusaikaa koskeva päätös on annet-
tava viipymättä vangille tiedoksi. 
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7 b § 

Rangaistusaikaa koskevassa päätöksessä 
olevan virheen korjaaminen 

Rangaistusaikaa koskevassa päätöksessä 
oleva asia-, kirjoitus- ja laskuvirhe voidaan 
korjata ilman vangin suostumusta, jollei kor-
jaaminen johda vangin kannalta kohtuutto-
maan lopputulokseen ottaen huomioon va-
pautumisajankohdan läheisyys, virheen vä-
häisyys, virheen vaikutus vapautumissuunni-
telman toteutumiseen tai muu näihin rinnas-
tettava syy.  
 

 
8 § 

Päätösvalta 

Rangaistusajaksi lukemisesta päättää täy-
täntöönpanosta vastaava virkamies. Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö päät-
tää kuitenkin 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
rangaistusajaksi lukemisesta. 
 
 

8 § 

Päätösvalta 

Rangaistusaikaa koskevan päätöksen tekee 
täytäntöönpanosta vastaava virkamies. Täy-
täntöönpanojohtaja päättää 7 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetusta rangaistusajaksi lukemises-
ta. 

Täytäntöönpanosta vastaava virkamies 
päättää ehdonalaisesta vapauttamisesta sil-
loin, kun tuomittu on suorittanut rangaistuk-
sesta rikoslain 2 c luvun 5 §:n mukaisen 
määräosan ennen vankilaan saapumistaan.  

 
 

4 luku 

Saapuminen ja sijoittaminen vankilaan 

4 luku 

Saapuminen ja sijoittaminen vankilaan 

 
7 § 

Suunnitelman laatimismenettely 

Arviointikeskus laatii rangaistusajan suun-
nitelman. Suunnitelmaa tarkennetaan siinä 
vankilassa, johon vanki sijoitetaan. 

 
 
Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä 

vangin kanssa. Rangaistusajan suunnitelmaa 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin oltava 
yhteistyössä vangin suostumuksella hänen 
koti- tai asuinkuntansa viranomaisten, muiden 

7 §

Suunnitelman laatimismenettely 

Rangaistusajan suunnitelma laaditaan ar-
viointikeskuksessa tai muussa täytäntöön-
panotoimien aloittamisesta vastaavassa yksi-
kössä.  Suunnitelmaa tarkennetaan siinä van-
kilassa, johon vanki sijoitetaan. 

Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä 
vankeuteen tuomitun kanssa. Rangaistusajan 
suunnitelmaa ja siihen sisältyvää vapautta-
missuunnitelmaa laadittaessa on tarpeellises-
sa määrin oltava yhteistyössä tuomitun suos-
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viranomaisten sekä yksityisten yhteisöjen ja 
henkilöiden kanssa. Vangin yhteiskuntaan si-
joittumisen parantamiseksi vapauttamissuun-
nitelmaa laadittaessa on lisäksi vangin suos-
tumuksella oltava tarpeen mukaan yhteistyös-
sä vangin koti- tai asuinkunnan sosiaali-, ter-
veys-, asunto- sekä työvoimaviranomaisten 
kanssa. 

Suunnitelman toteutumista on seurattava. 
Suunnitelma on otettava uudelleen käsiteltä-
väksi säännöllisin väliajoin sekä myös, jos si-
tä ei noudateta. Suunnitelman seuraamisesta 
vastaa tähän tehtävään määrätty Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamies. 
 

tumuksella hänen koti- tai asuinkuntansa so-
siaali-, terveys-, asunto- sekä työvoimaviran-
omaisten, muiden viranomaisten sekä yksi-
tyisten yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.   

 
 
 
 
Suunnitelman seuraamisesta vastaa tähän 

tehtävään määrätty Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamies. Suunnitelman toteutumista on 
seurattava ja sen ajantasaisuudesta on huo-
lehdittava. Suunnitelma on otettava uudel-
leen käsiteltäväksi yhdessä vangin kanssa 
säännöllisin väliajoin sekä myös, jos sitä ei 
noudateta.  

 
9 § 

Sijoittaminen avolaitokseen 

Tuomittu voidaan suoraan vapaudesta si-
joittaa avolaitokseen, jos hänen suoritettava-
naan on yhdessä tai erikseen sakon muunto-
rangaistus ja enintään yhden vuoden vankeus-
rangaistus. Avolaitokseen sijoittamisen edel-
lytyksenä on, että vanki sitoutuu päihteettö-
myyteen ja 16 luvun 7 §:n 3 momentissa tar-
koitettuun päihteettömyyden valvontaan. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Sijoittaminen avolaitokseen 

Tuomittu voidaan suoraan vapaudesta si-
joittaa avolaitokseen, jos hänen suoritettava-
naan on yhdessä tai erikseen sakon muunto-
rangaistus ja enintään kahden vuoden vanke-
usrangaistus. Tuomittu voidaan määrätä il-
moittautumaan suljettuun vankilaan ennen 
avolaitokseen toimittamista. Avolaitokseen 
sijoittamisen edellytyksenä on, että vanki si-
toutuu päihteettömyyteen ja 16 luvun 7 §:n 3 
momentissa tarkoitettuun päihteettömyyden 
valvontaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

Tarkemmat säännökset 

Täytäntöönpanoasiakirjoista, arviointikes-
kusten tehtävistä, tuomittujen toimittamisesta 
vankilaan, tulotarkastuksen kirjaamisesta se-
kä rangaistusajan suunnitelman sisällöstä ja 
laatimisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Tarkemmat määräykset tulotarkastuksesta 
ja arviointikeskusten toiminnasta antaa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksik-
kö. 
 

12 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Täytäntöönpanoasiakirjoista, arviointikes-
kusten tehtävistä, tuomittujen toimittamisesta 
vankilaan, tulotarkastuksen kirjaamisesta se-
kä rangaistusajan suunnitelman sisällöstä ja 
laatimisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Tarkemmat määräykset tulotarkastuksesta, 
arvioinnista, avolaitokseen sijoittamisesta 
sekä rangaistuksen suunnitelmallisesta to-
teuttamisesta antaa Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikkö. 
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5 luku 

Sijoittaminen vankilassa 

 

5 luku 

Sijoittaminen vankilassa 

 
3 § 

Erillään asuminen omasta pyynnöstä 

Vangille on varattava hänen pyynnöstään 
mahdollisuus asua kokonaan tai osittain eril-
lään muista vangeista, jos vangilla on perus-
teltu syy uskoa henkilökohtaisen turvallisuu-
tensa olevan uhattuna tai jos erillään asumi-
seen on muu hyväksyttävä syy. 

Omasta pyynnöstään erillään pidettävän oi-
keuksia ei saa rajoittaa enempää kuin erillään 
asumisesta välttämättä aiheutuu. 

3 § 

Erillään asuminen omasta pyynnöstä 

Vangille on varattava hänen pyynnöstään 
mahdollisuus asua kokonaan tai osittain eril-
lään muista vangeista, jos vangilla on perus-
teltu syy uskoa henkilökohtaisen turvallisuu-
tensa olevan uhattuna. 

 
Omasta pyynnöstään erillään pidettävän 

oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin eril-
lään asumisesta välttämättä aiheutuu. Eril-
lään asumisen perusteet on otettava uudel-
leen harkittaviksi enintään neljän kuukauden 
väliajoin.   

 
 

9 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osastolle sijoittamisesta päättää toiminnois-

ta vastaava tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies siten kuin vankilan työjär-
jestyksessä määrätään. Rikosseuraamuslai-
toksen sairaalayksikköön ottamisesta ja sieltä 
poistamisesta päättää sairaalayksikön toimin-
nasta vastaava ylilääkäri. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osastolle sijoittamisesta päättää toimin-

noista vastaava taikka ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies siten 
kuin vankilan työjärjestyksessä määrätään. 
Vangin erillään asumisesta omasta pyynnös-
tä päättää toiminnoista tai turvallisuudesta 
vastaava virkamies taikka ohjauksen tai val-
vonnan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
Rikosseuraamuslaitoksen sairaalayksikköön 
ottamisesta ja sieltä poistamisesta päättää sai-
raalayksikön toiminnasta vastaava ylilääkäri. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 luku  

Siirtäminen vankilasta toiseen 

2 § 

Siirtäminen avolaitoksesta suljettuun vanki-

6 luku 

Siirtäminen vankilasta toiseen 

2 § 

Siirtäminen avolaitoksesta suljettuun vanki-
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laan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vanki voidaan välittömästi siirtää suljet-

tuun vankilaan siksi ajaksi, jonka 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun rikoksen esitutkintaan 
saattaminen tai järjestysrikkomuksen selvit-
täminen vaatii. Vanki voidaan siirtää suljet-
tuun vankilaan myös 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitettujen edellytysten selvittämiseksi.  

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

laan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vanki voidaan välittömästi siirtää suljet-

tuun vankilaan siksi ajaksi, jonka 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetun rikoksen esitutkin-
taan saattaminen tai järjestysrikkomuksen 
selvittäminen vaatii. Vanki voidaan siirtää 
suljettuun vankilaan myös 1 momentin 6 
kohdassa tarkoitettujen edellytysten selvittä-
miseksi tai suorittamaan 15 luvun 4 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitettua yksinäi-
syysrangaistusta. Vanki voidaan siirtää sul-
jettuun vankilaan myös, jos hän on päihtynyt 
saapuessaan avolaitokseen 4 luvun 9 §:ssä 
tarkoitetun sijoituksen perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

3 § 

      Vangin siirtäminen toiseen vankilaan 

Vanki voidaan siirtää suljetusta vankilasta 
toiseen suljettuun vankilaan tai avolaitoksesta 
toiseen avolaitokseen, jos se edistää rangais-
tusajan suunnitelman toteutumista tai on 
muutoin perusteltua ja voidaan olettaa, että 
vanki sopeutuu toisen vankilan olosuhteisiin.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

 Vangin siirtäminen toiseen vankilaan 

Vanki voidaan siirtää suljetusta vankilasta 
toiseen suljettuun vankilaan tai avolaitokses-
ta toiseen avolaitokseen, jos se edistää ran-
gaistusajan suunnitelman toteutumista tai on 
muutoin perusteltua ja voidaan olettaa, että 
vanki sopeutuu toisen vankilan olosuhteisiin. 
Vanki voidaan siirtää ilman omaa suostu-
mustaan.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 3 a § 

Vangin siirtäminen lyhyeksi ajaksi toiseen 
vankilaan 

Vanki voidaan siirtää lyhyeksi ajaksi toi-
seen vankilaan, jos se on perusteltua tapaa-
misen tai poistumisluvan järjestämiseksi 
taikka muusta vastaavasta syystä. 

 
 

5 § 

Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa viran-
omaisessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vanki kutsutaan henkilökohtaisesti kuul-

5 § 

Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa vi-
ranomaisessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vanki kutsutaan henkilökohtaisesti 
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tavaksi muuhun viranomaiseen kuin tuomio-
istuimeen, vanki voidaan tästä syystä päästää 
vankilan ulkopuolelle kuulemisen vaatimaksi 
ajaksi. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

kuultavaksi muuhun viranomaiseen kuin 
tuomioistuimeen, vanki voidaan tästä syystä 
päästää vankilan ulkopuolelle kuulemisen 
vaatimaksi ajaksi. Tämä aika ei saa matka-
aika mukaan lukien olla 14 päivää pidempi, 
ellei siihen ole kuulemisen perusteesta, van-
gin erillään pitämisestä tai muusta vastaa-
vasta perusteesta aiheutuvaa erityisen paina-
vaa syytä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
6 § 

Siirtämisestä päättäminen 

 
Vangin siirtämisestä rikosseuraamusalueel-

la päättää arviointikeskuksen johtaja, jollei 
hän ole siirtänyt päätösvaltaa asiassa rangais-
tusajan suunnitelmassa nimetylle vankilan 
johtajalle. Jos vanki siirretään toiselle rikos-
seuraamusalueelle, siirto edellyttää vastaanot-
tavan rikosseuraamusalueen arviointikeskuk-
sen johtajan suostumusta. 
 

 
 
 
 
Rikosseuraamusalueiden käyttöasteen ta-

soittamiseksi tapahtuvasta vangin siirtämises-
tä voi päättää myös Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikkö. 

Vankilan johtaja päättää 5 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetusta vangin päästämisestä vankilan 
ulkopuolelle. Jos vankilan ulkopuolella ole-
minen kestää pitempään kuin seitsemän vuo-
rokautta, asiasta päättää arviointikeskuksen 
johtaja tai hänen määräämänsä täytäntöön-
panosta vastaava virkamies. 

6 § 

Siirtämisestä päättäminen 

 
Vangin siirtämisestä rikosseuraamusalueel-

la päättää arviointikeskuksen johtaja tai työ-
järjestyksessä määrätty arviointikeskuksen 
johtajan sijaisena toimiva virkamies. Arvi-
ointikeskuksen johtaja voi siirtää päätösval-
taa asiassa myös rangaistusajan suunnitel-
massa nimetylle vankilan johtajalle. Jos van-
ki siirretään toiselle rikosseuraamusalueelle, 
siirto edellyttää vastaanottavan rikosseu-
raamusalueen arviointikeskuksen johtajan tai 
työjärjestyksessä määrätyn arviointikeskuk-
sen johtajan sijaisena toimivan virkamiehen 
suostumuksen.  

Rikosseuraamusalueiden käyttöasteen ta-
soittamiseksi tapahtuvasta vangin siirtämises-
tä voi päättää myös Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikkö. 

Vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai 
toiminnoista vastaava virkamies päättää 5 §:n 
2 momentissa tarkoitetusta vangin päästämi-
sestä vankilan ulkopuolelle. Jos vankilan ul-
kopuolella oleminen kestää pitempään kuin 
seitsemän vuorokautta, asiasta päättää arvi-
ointikeskuksen johtaja tai työjärjestyksessä 
määrätty arviointikeskuksen johtajan sijaise-
na toimiva virkamies. 

Vangin 3 a §:ssä tarkoitetusta lyhytaikai-
sesta siirtämisestä toiseen vankilaan päättää 
vastaanottavan vankilan johtaja tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies sijoitusvankilan 
johtajaa kuultuaan. 
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7 luku 

Perushuolto ja asuminen  

7 luku 

Perushuolto ja asuminen 

 
 

1 § 

Vankien asuintilat 

Vankien käytössä tulee olla asianmukaiset 
asuin- ja peseytymistilat. Vankiloita rakennet-
taessa ja korjattaessa varsinaiset asuintilat on 
varustettava niin, että ne vastaavat yleisessä 
rakennuslainsäädännössä asuintiloille asetet-
tuja vaatimuksia. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Vankien asuintilat 

Vankien käytössä tulee olla asianmukaiset 
asuin- ja peseytymistilat. Vankiloita raken-
nettaessa ja korjattaessa varsinaiset asuintilat 
on varustettava niin, että ne vastaavat ylei-
sessä rakennuslainsäädännössä asuintiloille 
asetettuja vaatimuksia. Vangilla tulee olla 
pääsy WC-tiloihin kaikkina vuorokauden ai-
koina. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
2 §

Vaatetus 

Avolaitoksessa vangin on käytettävä omia 
vaatteitaan. 

Suljetussa vankilassa vangit saavat käyttää 
omia vaatteitaan. Omien vaatteiden käyttöä 
voidaan rajoittaa vankilan järjestyksen tai 
valvonnan taikka työturvallisuuden vaatimas-
ta syystä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vangille, joka työssä ei saa käyttää omia 

vaatteitaan tai joka työn luonteen vuoksi tar-
vitsee suojavaatetusta, on annettava soveltuva 
vaatetus.   

Vangille, jolla ei ole asianmukaista omaa 
vaatetusta, on annettava soveltuva vaatetus 

2 §

Vaatetus  

Avolaitoksessa vangin on käytettävä omia 
vaatteitaan.  

Suljetussa vankilassa vangit saavat käyttää 
omia vaatteitaan. Omien vaatteiden käyttöä 
voidaan vankilassa tai sen osastolla rajoittaa 
vankilan järjestyksen tai turvallisuuden taik-
ka valvonnan vaatimasta syystä. 

Oman vaatteen haltuun antaminen voidaan 
evätä, jos vaatteesta aiheutuu vaaraa vanki-
lan järjestykselle tai turvallisuudelle tai jos 
vaatteen käyttäminen voi vaikeuttaa vangin 
tunnistamista. Lisäksi oman vaatteen haltuun 
antaminen edellyttää, että vaate on hyvässä 
kunnossa ja että se pystytään luotettavasti 
tarkastamaan sitä vahingoittamatta. Vangin 
haltuun annettavien vaatteiden määrää voi-
daan rajoittaa asuintilojen tarkastettavuu-
teen, paloturvallisuuteen ja säilytystilojen 
vähäisyyteen liittyvistä syistä.  

Vangin omien vaatteiden käyttöä voidaan 
rajoittaa myös työturvallisuuden vaatimasta 
syystä. Vangille, joka työssä ei saa käyttää 
omia vaatteitaan tai joka työn luonteen vuok-
si tarvitsee suojavaatetusta, on annettava so-
veltuva vaatetus.  

Vangille, jolla ei ole asianmukaista omaa 
vaatetusta, on annettava soveltuva vaatetus 
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vankilassa käytettäväksi sekä tuomiois-
tuimessa käyntiä tai muuta vankilasta poistu-
mista varten. 

 
 

vankilassa käytettäväksi sekä tuomiois-
tuimessa käyntiä tai muuta vankilasta pois-
tumista varten. 

 
5 §  

Ruokahuolto 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 §  

Ruokahuolto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vankila ei tarjoa vangille kaikkia päi-

vittäisiä aterioita, vangille maksetaan ruoka-
rahaa elintarvikkeiden hankkimiseksi tai an-
netaan elintarvikkeet omatoimisen ruoka-
huollon järjestämiseksi.  

 
 
 
 

6 a § 

Tupakoinnin kieltäminen 

Tupakointi voidaan kieltää vankien asuinti-
loissa. Jos tupakointi kielletään vankien 
asuintiloissa, vangeille tulee järjestää mah-
dollisuus tupakointiin erityisesti tupakointiin 
varatuissa tiloissa tai muulla tavoin.  

 
 

7 § 

Päätösvalta 

Vangin ulkoilun epäämisestä ja omien vaat-
teiden käytön rajoittamisesta päättää vankilan 
johtaja tai hänen määräämänsä turvallisuu-
desta vastaava virkamies. Perusruokavaliosta 
poikkeamisesta uskonnollisen tai muun pe-
rustellun vakaumuksen perusteella päättää 
vankilan johtaja tai hänen määräämänsä toi-
minnoista vastaava virkamies. 

 

7 §

Päätösvalta 

Vangin ulkoilun epäämisestä päättää vanki-
lan johtaja tai turvallisuudesta vastaava vir-
kamies.  

Vangin omien vaatteiden käytön rajoitta-
misesta 2 §:n 2 momentin perusteella päättää 
aluejohtaja. Vangin omien vaatteiden hal-
tuun antamisen epäämisestä 2 §:n 3 momen-
tin perusteella päättää turvallisuudesta vas-
taava virkamies taikka ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies. Oh-
jaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies voi antaa vangin haltuun sellaisia van-
gin omia vaatteita, joiden hallussapito on 
vankilassa sallittua. 

 Perusruokavaliosta poikkeamisesta uskon-
nollisen tai muun perustellun vakaumuksen 
perusteella päättää toiminnoista tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies. 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö päättää 6 a §:n mukaisesta tupakoinnin 
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kieltämisestä vankilassa. 
 

 
 

8 § 

Tarkemmat säännökset 

 
 
 
Tarkemmat määräykset ruoka- ja perushuol-
losta sekä asumisesta antaa Rikosseuraamus-
laitoksen keskushallintoyksikkö. 

8 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset vangille maksetta-
van ruokarahan määräytymisperusteista an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.  

Tarkemmat määräykset ruoka- ja pe-
rushuollosta, omaehtoisen ruokahuollon jär-
jestämisestä, asumisesta sekä tupakoinnin 
järjestämisestä ja sytytysvälineiden hallussa-
pidosta antaa Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksikkö.  
 

 
8 luku 

         Toimintaan osallistuminen 

8 luku 

Toimintaan osallistuminen 

 
 

13 § 

Osallistumisvelvollisuudesta vapauttaminen 
määräajaksi 

Säännöllisesti toimintaan osallistunut vanki 
voidaan rangaistusajan suunnitelman toteu-
tuminen huomioon ottaen vapauttaa osallis-
tumisvelvollisuudesta määräajaksi, enintään 
neljäksi viikoksi vuodessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Osallistumisvelvollisuudesta vapauttaminen 
määräajaksi 

Säännöllisesti toimintaan osallistunut vanki 
voidaan rangaistusajan suunnitelman toteu-
tuminen huomioon ottaen vapauttaa osallis-
tumisvelvollisuudesta kahdeksi arkipäiväksi 
jokaista kalenterikuukautta kohden, jonka ai-
kana hän on osallistunut säännöllisesti van-
kilan määräämään toimintaan. Vangin ei 
katsota osallistuneen säännöllisesti toimin-
taan, jos hän on toiminnoista kieltäytymisen 
tai muun vastaavan vangista johtuvan syyn 
vuoksi osallistunut toimintaan vähemmän 
kuin 14 päivää kalenterikuukauden aikana. 
Vangin siirtäminen toiseen vankilaan ei vai-
kuta vapauttamisen perusteisiin. Osallistu-
misvelvollisuudesta voidaan vapauttaa vanki-
lan toimintojen järjestämisen kannalta sovel-
tuvana aikana. Vapaapäivät on pidettävä 
vuoden kuluessa sen kuukauden päättymises-
tä, jona vanki on osallistunut toimintaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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14 § 

Päätösvalta       

Vankilan johtaja tai hänen määräämänsä 
toiminnoista vastaava virkamies päättää 4 §:n 
mukaisesta sijoittamisesta, 6 ja 9 §:n mukai-
sesta vankilan ulkopuoliseen toimintaan osal-
listumisesta sekä 11 §:ssä tarkoitetusta luvan 
tai sijoituksen peruuttamisesta. 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö päättää kuitenkin elinkautista vankeus-
rangaistusta ja rikoslain 2 c luvun 11 §:ssä 
tarkoitetun koko rangaistusta suorittavan 
vangin siviilityöluvasta, opintoluvasta ja si-
joituksesta ulkopuoliseen laitokseen.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikön päätöksellä 2 momentissa tarkoitettu 
päätösvalta voidaan siirtää 1 momentissa tar-
koitetulle virkamiehelle.  

Edellä 13 §:ssä tarkoitetusta osallistumis-
velvollisuudesta vapauttamisesta päättää van-
kilan johtaja tai hänen määräämänsä toimin-
noista vastaava virkamies. 
 

14 § 

Päätösvalta 

Vankilan johtaja tai hänen määräämänsä 
toiminnoista vastaava virkamies päättää 4 §:n 
mukaisesta sijoittamisesta, 6 ja 9 §:n mukai-
sesta vankilan ulkopuoliseen toimintaan osal-
listumisesta sekä 11 §:ssä tarkoitetun luvan 
tai sijoituksen peruuttamisesta. 

 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö päättää kuitenkin elinkautista vanke-
usrangaistusta ja rikoslain 2 c luvun 11 §:ssä 
tarkoitetun koko rangaistusta suorittavan 
vangin siviilityöluvasta, opintoluvasta ja si-
joituksesta ulkopuoliseen laitokseen.  

 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikön päätöksellä 2 momentissa tarkoitettu 
päätösvalta voidaan siirtää 1 momentissa tar-
koitetulle virkamiehelle.  

Edellä 13 §:ssä tarkoitetusta osallistumis-
velvollisuudesta vapauttamisesta päättää 
vankilan johtaja tai toiminnoista vastaava 
virkamies taikka ohjauksen tai valvonnan 
esimiestehtävissä toimiva virkamies. 

  
 

9 luku 

Vangin omaisuus ja tulot 

9 luku 

Vangin omaisuus ja tulot 

 
1 § 

Omaisuuden hallussapito 

Vanki saa vankilassa pitää hallussaan koh-
tuullisen määrän henkilökohtaista omaisuutta. 
Esineen tai aineen hallussapito voidaan evätä, 
jos: 

1) esineestä tai aineesta aiheutuu vaaraa 
henkilön turvallisuudelle; 

2) esine tai aine erityisesti soveltuu omai-
suuden vahingoittamiseen; taikka 

3) esineen tai aineen hallussapidosta vanki-
lan tai vankilan osaston olosuhteet ja valvon-
nan aste huomioon ottaen aiheutuu erityistä 
haittaa vankilan yleiselle järjestykselle. 

 
 
 

1 § 

Omaisuuden hallussapito 

Vanki saa vankilassa pitää hallussaan koh-
tuullisen määrän henkilökohtaista omaisuut-
ta. Esineen tai aineen hallussapito voidaan 
evätä jos: 

1) esineestä tai aineesta aiheutuu vaaraa 
henkilön turvallisuudelle; 

2) esine tai aine erityisesti soveltuu omai-
suuden vahingoittamiseen;  

3) esineen tai aineen hallussapidosta vanki-
lan tai vankilan osaston olosuhteet ja valvon-
nan aste huomioon ottaen aiheutuu erityistä 
haittaa vankilan yleiselle järjestykselle; 

4) esinettä tai ainetta ei voida ilman koh-
tuutonta vaivaa tai sitä vahingoittamatta tar-
kastaa;  
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— — — — — — — — — — — — — —  
Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-

tetaan taikka lähetetään vangin kustannuksel-
la hänen osoittamaansa paikkaan. Pilaantunut 
tavara voidaan hävittää todistajan läsnä olles-
sa. Alkoholijuoman tai muun alkoholipitoisen 
aineen hävittämisestä noudatetaan, mitä alko-
holilain (1143/1994) 60 §:ssä säädetään. 
Huumausaineen toimittamisesta hävitettäväk-
si säädetään huumausainelain (1289/1993) 10 
§:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5) esinettä tai ainetta käytetään tai on pe-
rusteltua syytä epäillä, että sitä tullaan käyt-
tämään rikoksentekovälineenä;  

6) vankila on hankkinut vastaavan esineen 
vangin käyttöön.    
— — — — — — — — — — — — — —   

Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-
tetaan taikka lähetetään vangin kustannuksel-
la hänen osoittamaansa paikkaan. Pilaantunut 
tavara voidaan hävittää todistajan läsnä olles-
sa. Alkoholijuoman tai muun alkoholipitoi-
sen aineen hävittämisestä noudatetaan, mitä 
alkoholilain (1143/1994) 60 §:ssä säädetään. 
Huumausaineen toimittamisesta hävitettä-
väksi säädetään huumausainelain (373/2008) 
44 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 § 

Omaisuusluettelo 

Suljettuun vankilaan vastaanotetusta vangin 
omaisuudesta on laadittava omaisuusluettelo. 
Avolaitoksessa luettelo on laadittava ainoas-
taan avolaitokseen säilytettäväksi otetusta 
omaisuudesta ja vangin pyynnöstä hänen hal-
tuunsa annetusta erityisen arvokkaasta omai-
suudesta. Vangin ja läsnä olevan todistajan 
on allekirjoitettava omaisuusluettelo. Jos 
vanki ei allekirjoita luetteloa, kahden Rikos-
seuraamuslaitoksen virkamiehen on todistet-
tava luettelo oikeaksi. 

 
Suljetussa vankilassa vangin haltuun anne-

tusta omaisuudesta on tehtävä merkintä omai-
suusluetteloon. Vangille on hänen pyynnös-
tään annettava kopio omaisuusluettelosta. 

 
Vangin hallusta voidaan ottaa pois sellainen 

ilman vankeinhoitoviranomaisen lupaa vas-
taanotettu omaisuus, joka on merkitty toisen 
vangin omaisuusluetteloon. 

 
  
 

2 § 

Omaisuusluettelo 

Suljettuun vankilaan vastaanotetusta van-
gin omaisuudesta on laadittava omaisuusluet-
telo. Omaisuusluetteloon ei merkitä vähäar-
voista omaisuutta, ellei vanki sitä erikseen 
pyydä. Avolaitoksessa luettelo on laadittava 
ainoastaan avolaitokseen säilytettäväksi ote-
tusta omaisuudesta ja vangin pyynnöstä hä-
nen haltuunsa annetusta erityisen arvokkaasta 
omaisuudesta. Vangin on allekirjoitettava 
omaisuusluettelo. Jos vanki ei allekirjoita lu-
etteloa, kahden Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamiehen on todistettava luettelo oikeaksi. 

Suljetussa vankilassa omaisuusluetteloon 
merkityn omaisuuden antamisesta vangin 
haltuun on tehtävä merkintä omaisuusluette-
loon. Vangille on hänen pyynnöstään annet-
tava jäljennös omaisuusluettelosta. 

Vangin hallusta voidaan ottaa pois sellai-
nen ilman Rikosseuraamuslaitoksen virka-
miehen lupaa vastaanotettu omaisuus, joka 
on merkitty toisen vangin omaisuusluette-
loon. 

 
5 § 

Omaisuuden palauttaminen 

5 § 

Omaisuuden palauttaminen 
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Kun vanki vapautuu vankilasta, hänen ra-
hansa, muut maksuvälineensä ja omaisuuten-
sa on luovutettava hänelle kuittausta vastaan. 
Jos vanki ei allekirjoita omaisuusluetteloa, 
kahden Rikosseuraamuslaitoksen virkamie-
hen on todistettava luettelo oikeaksi. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Kun vanki vapautuu vankilasta, hänen ra-
hansa, muut maksuvälineensä ja omaisuuten-
sa on luovutettava hänelle omaisuusluettelon 
allekirjoitusta vastaan. Vangin rahavarat 
voidaan myös tallettaa vangin ilmoittamalle 
tilille tai lähettää hänelle postiosoituksena. 
Jos vanki ei allekirjoita omaisuusluetteloa, 
kahden Rikosseuraamuslaitoksen virkamie-
hen on todistettava luettelo oikeaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 § 

Päätösvalta 

Omaisuuden hallussapidosta päättää val-
vonnan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Päätösvalta 

Ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies tekee päätöksen siitä, että 
omaisuutta ei anneta vangin haltuun. Ohja-
us- ja valvontatehtävissä toimiva virkamies 
voi antaa vangille haltuun sellaisia esineitä 
ja aineita, joiden hallussapito on vankilassa 
sallittua.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset vangin hallussaan 
pitämästä omaisuudesta, rahan ja muiden 
maksuvälineiden käytöstä sekä palkan, toi-
minta- ja käyttörahan sekä pidätysten määräy-
tymisen perusteista ja määrästä sekä pidätys-
ten suorittamisesta annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. 

Tarkemmat määräykset omaisuuden säilyt-
tämisestä, lähettämisestä, hävittämisestä ja 
omaisuusluettelosta sekä toiminta- ja käyttö-
rahan suorittamatta jättämisestä antaa Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö.  
 
 

10 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset vangin hallussaan 
pitämästä omaisuudesta, rahan ja muiden 
maksuvälineiden käytöstä sekä palkan, toi-
minta- ja käyttörahan sekä pidätysten mää-
räytymisen perusteista ja määrästä sekä pidä-
tysten suorittamisesta annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Tarkemmat määräykset omaisuuden säilyt-
tämisestä, lähettämisestä, hävittämisestä ja 
omaisuusluettelosta, siitä, mitä omaisuutta 
luetteloon merkitään sekä toiminta- ja käyttö-
rahan suorittamatta jättämisestä antaa Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö.  
 

 
10 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

10 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 
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  6 a § 

Sairastumisesta ilmoittaminen 

Vangille on varattava tilaisuus viipymättä 
ilmoittaa lähiomaiselleen tai muulle läheisel-
leen vakavasta sairastumisestaan tai vam-
mautumisestaan. 

 
 

11 luku 

Vapaa-aika 

11 luku 

Vapaa-aika 

 
2 § 

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osallistuminen voidaan kieltää tai sitä ra-

joittaa, jos vanki: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) on 15 luvun 15 §:ssä tai 18 luvun 1 §:n 1 
momentissa tarkoitetun toimenpiteen kohtee-
na. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osallistuminen voidaan kieltää tai sitä ra-

joittaa, jos vanki: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) on 15 luvun 14 §:ssä tai 18 luvun 1 §:n 1 
momentissa tarkoitetun toimenpiteen kohtee-
na. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 § 

Uskonnonharjoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vangilla on oikeus osallistua uskonnollisiin 

tilaisuuksiin, jollei: 
— — — — — — — — — — — — — —  
2) vanki ole 15 luvun 15 §:ssä tai 18 luvun 1 
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen 
kohteena. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Uskonnonharjoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vangilla on oikeus osallistua uskonnollisiin 

tilaisuuksiin, jollei: 
— — — — — — — — — — — — — —  
2) vanki ole 15 luvun 14 §:ssä tai 18 luvun 1 
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen 
kohteena. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Kirjasto 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §

Kirjasto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vangilta, joka on päihtynyt tai joka häirit-

see kirjastossa käyntiä taikka vaarantaa van-
kilan järjestystä tai turvallisuutta, voidaan 
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evätä oikeus päästä vankilan kirjastoon. 
 

 
8 § 

Päätösvalta 

Vapaa-ajan toimintaan ja 3 §:ssä tarkoitet-
tuun jumalanpalvelukseen, hartaushetkeen ja 
muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen osallis-
tumisen epäämisestä sekä 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta osallistumisen kieltämisestä tai 
rajoittamisesta päättää valvonnan esimiesteh-
tävissä toimiva virkamies tai, jos asia ei siedä 
viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä toi-
miva virkamies. Ennen epäämispäätöksen te-
kemistä tulee kuulla tilaisuuden järjestäjää. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Päätösvalta 

Vapaa-ajan toimintaan ja 3 §:ssä tarkoitet-
tuun jumalanpalvelukseen, hartaushetkeen ja 
muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen osallis-
tumisen taikka kirjastoon pääsyn epäämises-
tä sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta osal-
listumisen kieltämisestä tai rajoittamisesta 
päättää ohjauksen tai valvonnan esimiesteh-
tävissä toimiva virkamies tai, jos asia ei siedä 
viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä 
toimiva virkamies. Ennen epäämispäätöksen 
tekemistä tulee kuulla tilaisuuden järjestäjää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 9 § 

Tarkemmat määräykset 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö antaa tarkemmat määräykset kirjasto-
palveluiden järjestämisestä silloin, kun vanki 
ei pääse käymään vankilan kirjastossa. 

 
12 luku 

Kirjeenvaihto ja puhelut 

12 luku 

Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen vies-
tintä 

 
1 § 

Kirjeenvaihto ja postilähetysten tarkastami-
nen 

Vangilla on oikeus kirjeenvaihtoon. Vangil-
le saapunut tai vangilta peräisin oleva suljettu 
kirje tai muu postilähetys saadaan tarkastaa 
läpivalaisemalla tai muulla vastaavalla tavalla 
sitä avaamatta sen tutkimiseksi, sisältääkö se 
9 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja 
kiellettyjä aineita tai esineitä. 

 
Vangille saapunut tai vangilta peräisin ole-

va kirje tai muu postilähetys saadaan avata ja 
sen sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää 

1 § 

Kirjeenvaihto ja postilähetysten tarkastami-
nen 

Vangilla on oikeus kirjeenvaihtoon postin 
välityksellä. Vangille saapunut tai vangilta 
peräisin oleva suljettu kirje tai muu postilä-
hetys saadaan tarkastaa läpivalaisemalla tai 
muulla vastaavalla tavalla sitä avaamatta sen 
tutkimiseksi, sisältääkö se 9 luvun 1 §:n 1 tai 
2 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä aineita 
tai esineitä. 

Vangille saapunut tai vangilta peräisin ole-
va kirje tai muu postilähetys saadaan avata ja 
sen sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää 
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viestiä lukematta, jos lähetyksen muodosta tai 
koosta voidaan päätellä, että se sisältää muu-
takin kuin luottamuksellisen viestin, tai jos 
muutoin on perusteltua syytä epäillä, että se 
sisältää 1 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä 
aineita tai esineitä. Tässä momentissa sääde-
tyn estämättä saadaan suljetussa vankilassa 
olevalle vangille saapunut kirje tai muu posti-
lähetys kuitenkin avata ja sen sisältö tarkastaa 
lähetyksen sisältämää viestiä lukematta sen 
selvittämiseksi, sisältääkö se mainitunlaisia 
aineita tai esineitä. 
 

Jos tarkastuksen yhteydessä löydetään ai-
neita tai esineitä, joita vangilla ei ole lupa pi-
tää hallussaan, ne on otettava vankilassa säi-
lytettäviksi. Rahavarat on merkittävä vangin 
tilille. Omaisuuden alkuperän laillisuutta 
epäiltäessä tehtävästä ilmoituksesta säädetään 
19 luvun 1 §:ssä. 
 
 

viestiä lukematta, jos lähetyksen muodosta 
tai koosta voidaan päätellä, että se sisältää 
muutakin kuin luottamuksellisen viestin, tai 
jos muutoin on perusteltua syytä epäillä, että 
se sisältää 1 momentissa tarkoitettuja kiellet-
tyjä aineita tai esineitä. Tässä momentissa 
säädetyn estämättä saadaan suljetussa vanki-
lassa tai terveydenhuoltoyksikön alaisessa 
yksikössä olevalle vangille saapunut kirje tai 
muu postilähetys kuitenkin avata ja sen sisäl-
tö tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä lu-
kematta sen selvittämiseksi, sisältääkö se 
mainitunlaisia aineita tai esineitä. 

Jos tarkastuksen yhteydessä löydetään ai-
neita tai esineitä, joita vangilla ei ole lupa pi-
tää hallussaan, ne on otettava vankilassa säi-
lytettäviksi. Rahavarat on merkittävä vangin 
tilille. Omaisuuden alkuperän laillisuutta 
epäiltäessä tehtävästä ilmoituksesta säädetään 
19 luvun 1 §:ssä. 

 
2 § 

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen 

Vangille saapunut tai vangilta peräisin ole-
va kirje, muu postilähetys tai viesti saadaan 
lukea, jos se on tarpeen kyseisen vangin ri-
kostaustaan, hänen vankeusaikaiseen käyttäy-
tymiseensä, lähetykseen tai sen lähettäjään 
liittyvästä perustellusta syystä rikoksen estä-
miseksi tai selvittämiseksi, vankilan järjestys-
tä uhkaavan vaaran torjumiseksi taikka van-
gin tai muun henkilön turvallisuuden suoje-
lemiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjeestä, muusta postilähetyksestä tai vies-

2 §

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen 

Vangille saapunut tai vangilta peräisin ole-
va kirje, muu postilähetys ja viesti saadaan 
lukea, jos se on tarpeen kyseisen vangin ri-
kostaustaan, hänen vankeusaikaiseen käyt-
täytymiseensä, lähetykseen tai sen lähettäjään 
taikka vastaanottajaan liittyvästä perustellus-
ta syystä rikoksen estämiseksi tai selvittämi-
seksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaaran 
torjumiseksi taikka vangin tai muun henkilön 
turvallisuuden suojelemiseksi. Lukemiseen 
oikeuttava päätös voidaan tehdä enintään 
kahden viikon määräajaksi kerrallaan.  

Vangin on merkittävä nimensä muulle kuin 
3 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle 
lähettämäänsä kirjeeseen, muuhun postilähe-
tykseen ja viestiin, jollei hän anna niitä hen-
kilökohtaisesti suoraan vankilan henkilökun-
nalle. Suljetussa vankilasta olevalta vangilta 
peräisin oleva kirje, muu postilähetys tai 
viesti voidaan lähettäjän selvittämiseksi ava-
ta, jollei lähettäjää voida selvittää kirjettä, 
postilähetystä tai viestiä avaamatta. Tällöin 
kirjettä tai viestiä ei saa lukea enemmälti 
kuin lähettäjän selvittämiseksi on tarpeen.  

Kirjeestä, muusta postilähetyksestä ja vies-
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tistä saadaan ottaa jäljennös, jos sitä luettaes-
sa käy ilmi, että se todennäköisesti sisältää 
suunnitelmia taikka tietoja: 

1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-
gaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai sel-
laisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä; 
taikka 

2) huumausaineen käyttörikoksesta. 
Tiedon ja jäljennöksen antamisesta poliisil-

le tai muulle esitutkintaviranomaiselle sääde-
tään 19 luvun 2 §:ssä. Jäljennöksen säilyttä-
misestä ja hävittämisestä säädetään henkilö-
tietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöön-
panossa annetussa laissa. 
 

tistä saadaan ottaa jäljennös, jos sitä luettaes-
sa käy ilmi, että se todennäköisesti sisältää 
suunnitelmia taikka tietoja: 

1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-
gaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai sel-
laisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä; 
taikka 

2) huumausaineen käyttörikoksesta. 
 

  

 
 2 a § 

Lukemisesta ilmoittaminen 

Jos vangille saapunut tai häneltä peräisin 
oleva kirje, muu postilähetys tai viesti lue-
taan, lukemisesta ja lukemisen perusteesta on 
viipymättä annettava vangille tieto. Ilmoitta-
mista voidaan lykätä, jos se on tarpeen ri-
koksen estämiseksi tai selvittämiseksi, vanki-
lan järjestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi 
taikka vangin tai muun henkilön turvallisuu-
den suojelemiseksi. Ilmoitus lukemisesta ja 
sen perusteesta on kuitenkin annettava kah-
den viikon kuluessa lukemisesta tai, jos vanki 
vapautetaan ennen mainittua määräaikaa, 
viimeistään vangin vapautuessa, jollei muus-
ta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Jos kirje lukemisen jälkeen pidätetään 5 
§:ssä tarkoitetulla perusteella, tiedon anta-
misessa noudatetaan, mitä 5 §:ssä sääde-
tään. 

 
4 § 

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vangille saapunut kirje tai muu postilähe-

tys, jonka kirjekuoresta tai muutoin käy luo-
tettavasti ilmi, että kirjeen lähettäjä on 1 mo-
mentissa tarkoitettu asiamies, saadaan vain 
vangin läsnä ollessa avata ja sen sisältö tar-
kastaa lähetyksen sisältämää viestiä lukemat-
ta, jos on syytä epäillä, että kirje sisältää 9 lu-
vun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja ai-

4 §

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vangille saapunut kirje tai muu postilähe-

tys, johon merkitystä lähettäjätiedosta ilme-
nee, että kirjeen lähettäjä on 1 momentissa 
tarkoitettu asiamies, saadaan vangin läsnä ol-
lessa avata ja sen sisältö tarkastaa lähetyksen 
sisältämää viestiä lukematta, jos on syytä 
epäillä, että kirje sisältää 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä. 
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neita tai esineitä. Tarkastuksessa noudatetaan 
muutoin, mitä 1 §:n 3 momentissa säädetään.  
 

Tarkastuksessa noudatetaan muutoin, mitä 1 
§:n 3 momentissa säädetään.  

 
 
 6 a § 

Matkapuhelimen käyttö 

Vangille voidaan avolaitoksessa antaa lupa 
käyttää matkapuhelinta. Lupaehdoissa voi-
daan antaa tarkempia määräyksiä matkapu-
helimen käytöstä. 

Jos matkapuhelimen käyttöä koskevan lu-
van myöntämisen edellytykset eivät enää 
päätöksen tekemisen jälkeen täyty tai vanki 
rikkoo luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.  
 

 
7 §

Puhelun kuunteleminen ja tallentaminen 

Vangin puhelua saadaan kuunnella, jos se 
on yksittäistapauksessa perustellusta syystä 
tarpeen rikoksen estämiseksi tai selvittämi-
seksi, vankilan järjestyksen turvaamiseksi 
taikka vangin tai muun henkilön turvallisuu-
den suojelemiseksi. 

Puhelu voidaan tallentaa, jos puhelua 
kuunneltaessa käy ilmi, että puhelu todennä-
köisesti sisältää suunnitelmia taikka tietoja: 

1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-
gaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai sel-
laisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä; 
taikka 

2) huumausaineen käyttörikoksesta. 
Puhelun kuuntelemisesta ja mahdollisuu-

desta sen tallentamiseen on ennen kuuntele-
misen aloittamista ilmoitettava vangille ja sil-
le, johon hän on puhelimitse yhteydessä. Pu-
helun sisältöä koskevan tiedon, taltion tai tal-
lenteen antamisesta poliisille tai muulle esi-
tutkintaviranomaiselle säädetään 19 luvun 2 
§:ssä. Syntynyt taltio tai tallenne on viipymät-
tä hävitettävä, jollei sitä mainitun pykälän 
mukaan luovuteta poliisille tai muulle esitut-
kintaviranomaiselle. 

Vangin ja 3 §:ssä tarkoitetun valvontavi-
ranomaisen tai 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen 
välistä puhelua ei saa kuunnella eikä tallen-
taa. Jos puhelua kuunneltaessa ilmenee, että 
kyse on vangin ja edellä mainitun henkilön 

7 §

    Puhelun kuunteleminen ja tallentaminen 

Vangin puhelua saadaan kuunnella ja puhe-
lu tallentaa, jos se on tarpeen kyseisen van-
gin rikostaustaan, hänen vankeusaikaiseen 
käyttäytymiseensä tai puhelun vastaanotta-
jaan liittyvästä perustellusta syystä rikoksen 
estämiseksi tai selvittämiseksi, vankilan jär-
jestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi taikka 
vangin tai muun henkilön turvallisuuden suo-
jelemiseksi.  

 
 
 
 
 
Puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta 

on ennen toimenpiteen aloittamista ilmoitet-
tava vangille ja sille, johon hän on puhelimit-
se yhteydessä. 

 
 
 
 
 
 
 
Vangin ja 3 §:ssä tarkoitetun valvontavi-

ranomaisen tai 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen 
välistä puhelua ei saa kuunnella eikä tallen-
taa. Jos puhelua kuunneltaessa ilmenee, että 
kyse on vangin ja edellä mainitun henkilön 
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välisestä yhteydestä, kuuntelu on lopetettava 
ja tallenne hävitettävä. 
 

välisestä yhteydestä, kuuntelu on lopetettava 
ja tallenne hävitettävä. 
  

 
8 § 

Kirjeenvaihto ja puhelut varmuusosastolla 

 
 Varmuusosastolla olevalta vangilta peräi-

sin oleva ja vangille saapunut muu kuin 3 ja 4 
§:ssä tarkoitettu kirje ja muu postilähetys 
saadaan lukea, jos se on tarpeen kyseisen 
vangin rikostaustaan, hänen vankeusaikaiseen 
käyttäytymiseensä, lähetykseen tai sen lähet-
täjään liittyvästä syystä rikoksen estämiseksi 
tai selvittämiseksi, vankilan järjestystä uh-
kaavan vaaran torjumiseksi taikka vangin tai 
muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi. 
Muutoin vangin kirjeenvaihdossa noudate-
taan, mitä 1 §:ssä, 2 §:n 2 ja 3 momentissa, 3–
5 sekä 10 ja 11 §:ssä säädetään.  

 
Varmuusosastolla olevan vangin puhelimen 

käytön ehtona on, että vanki suostuu siihen, 
että hänen puhelunsa voidaan kuuntelun li-
säksi tallentaa. Muutoin puhelun kuuntelemi-
sessa noudatetaan, mitä 7 §:n 3 ja 4 momen-
tissa säädetään. 
 
 

8 § 

Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen viestintä 
varmuusosastolla 

Varmuusosastolla olevalta vangilta peräisin 
oleva ja vangille saapunut muu kuin 3 ja 4 
§:ssä tarkoitettu kirje, muu postilähetys ja 
viesti saadaan lukea, jos se on tarpeen kysei-
sen vangin rikostaustaan, hänen vankeusai-
kaiseen käyttäytymiseensä, lähetykseen tai 
sen lähettäjään taikka vastaanottajaan liitty-
västä syystä rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaa-
ran torjumiseksi taikka vangin tai muun hen-
kilön turvallisuuden suojelemiseksi. Muutoin 
vangin kirjeenvaihtoon sovelletaan, mitä 1 
§:ssä, 2 §:n 2 ja 3 momentissa, 2 a, 3—5 sekä 
10 ja 11 §:ssä säädetään.  

Varmuusosastolla olevan vangin puhelimen 
käytön ehtona on, että vanki suostuu siihen, 
että hänen puhelunsa voidaan kuuntelun li-
säksi tallentaa. Muutoin puhelun kuuntelemi-
seen sovelletaan, mitä 7 §:n 2 ja 3 momentis-
sa säädetään. 

Varmuusosastolle sijoitetulle vangille ei 
voida myöntää lupaa 9 §:ssä tarkoitettuun 
sähköpostin käyttöön. 

 
9 § 

Sähköinen viestintä 

Vangille voidaan antaa erityisestä syystä 
lupa olla yhteydessä vankilan ulkopuolelle 
sähköistä viestintää, televiestintää tai muuta 
tämänkaltaista teknistä yhteyttä käyttämällä, 
jollei yhteydenpito vaaranna vankilan turval-
lisuutta. Näiden yhteyksien valvonnassa nou-
datetaan soveltuvin osin 2—5, 7, 10 ja 11 §:n 
säännöksiä. 
 

9 §

Sähköpostin käyttö  

Vangille voidaan antaa lupa sähköposti-
viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen 
yhteyksien ylläpitämiseen, toimeentuloon, 
työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai asunto-
asioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta 
vastaavasta tärkeästä syystä.  

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei 
käytöstä aiheudu vaaraa vankilan järjestyk-
selle tai turvallisuudelle taikka vangin tai 
muun henkilön turvallisuudelle ja että viestin 
lähettäjästä ja vastaanottajasta pystytään 
riittävästi varmistumaan.  

Jos sähköpostin käyttöä koskevan luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää päätök-
sen tekemisen jälkeen täyty tai vanki rikkoo 
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luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa. 
 
 9 a § 

Internetin käyttö 

Vangille voidaan antaa lupa internetin 
käyttöön toimeentuloon, työ-, koulutus-, oi-
keus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitami-
seen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärke-
ästä syystä. Suljetussa vankilassa luvan 
myöntäminen edellyttää, että vangin pääsy 
muille kuin luvanmukaisille verkkosivustoille 
on asianmukaisesti estetty. 

Internetin käyttöä koskevan luvan myöntä-
minen edellyttää, ettei internetin käytöstä ai-
heudu vaaraa vankilan järjestykselle tai tur-
vallisuudelle taikka vangin tai muun henkilön 
turvallisuudelle.   

Jos internetin käyttöä koskevan luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää päätök-
sen tekemisen jälkeen täyty tai vanki rikkoo 
luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.   

 
 9 b § 

Sähköisen viestinnän valvonta 

Sen lisäksi mitä sähköisen viestinnän tie-
tosuojalaissa (516/2004) säädetään, vanki-
lalla on oikeus tarvittaessa hakea viestin ja 
puhelun lähettämistä ja vastaanottamista 
koskevat tiedot joko vangin viestintään käyt-
tämästä laitteesta tai vankilan hallinnoimista 
viestinnän välittämiseen ja käsittelyyn tarkoi-
tetuista laitteista ja järjestelmistä.  

Vangille saapuneen ja hänen lähettämänsä 
sähköpostiviestin ja matkapuhelimen teksti-
viestin valvonnassa sovelletaan 2—5 §:n 
säännöksiä. 

Sähköpostin lähettämistä ja internetin käyt-
tämistä voidaan valvoa teknisellä valvonnal-
la ja siten, että Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamies on läsnä. 

 
 

10 § 

Tarkastamis- ja pidättämismenettely 

Päätös kirjeen tai muun postilähetyksen tai 
viestin lukemisesta, jäljentämisestä ja pidät-

10 §

Tarkastamis- ja pidättämismenettely 

Päätös kirjeen, muun postilähetyksen tai 
viestin taikka sähköpostiviestin tai matkapu-
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tämisestä sekä puhelun kuuntelemisesta ja tal-
lentamisesta on tehtävä kirjallisesti.  
 
 

helimen tekstiviestin lukemisesta, jäljentämi-
sestä ja pidättämisestä sekä puhelun kuunte-
lemisesta ja tallentamisesta on tehtävä kirjal-
lisesti.  

 
11 § 

Päätösvalta 

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta tämän luvun 1 §:n 1 momentin nojal-
la sekä tällaisen lähetyksen avaamisesta ja 
sen sisällön tarkastamisesta 1 §:n 2 momentin 
ja 4 §:n 2 momentin nojalla päättää rikosseu-
raamusalueen työjärjestyksessä määrätty oh-
jaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies. 

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
lukemisesta 2 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 mo-
mentin tai 9 §:n nojalla, 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta jäljennöksen ottamisesta sekä 
lähetyksen tai viestin 5 §:ssä tarkoitetusta pi-
dättämisestä päättää turvallisuudesta vastaava 
virkamies tai hänen tällaisiin tehtäviin erik-
seen nimeämänsä valvonnan esimiestehtävis-
sä toimiva virkamies. Viestin saa kuitenkin 
antaa luettavaksi myös sellaiselle Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamiehelle, jolla henkilö-
tietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöön-
panossa annetun lain mukaan on oikeus käsi-
tellä turvallisuustietorekisterin tietoja. Puhe-
lun kuuntelemisesta ja tallentamisesta päättää 
turvallisuudesta vastaava virkamies. 

 
 
Luvan 9 §:ssä tarkoitettuun sähköiseen 

viestintään myöntää vankilan johtaja. 
 

11 § 

Päätösvalta 

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta 1 §:n 1 momentin nojalla sekä tällai-
sen lähetyksen avaamisesta ja sen sisällön 
tarkastamisesta 1 §:n 2 momentin ja 4 §:n 2 
momentin nojalla päättää työjärjestyksessä 
määrätty ohjaus- tai valvontatehtävissä toi-
miva virkamies. 

 
Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 

lukemisesta 2 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 mo-
mentin tai 9 §:n nojalla, 2 §:n 2 momentin 
mukaisesta lähettäjän selvittämisestä, 2 §:n 3 
momentissa tarkoitetusta jäljennöksen otta-
misesta, 2 a §:n 1 momentin mukaisesta lu-
kemisesta ilmoittamisesta sekä lähetyksen tai 
viestin 5 §:ssä tarkoitetusta pidättämisestä 
päättää turvallisuudesta vastaava virkamies 
taikka hänen tällaisiin tehtäviin erikseen ni-
meämänsä ohjauksen tai valvonnan esimies-
tehtävissä toimiva virkamies. Viestin saa kui-
tenkin antaa luettavaksi myös sellaiselle Ri-
kosseuraamuslaitoksen virkamiehelle, jolla 
on oikeus käsitellä turvallisuustietorekisterin 
tietoja. Puhelun kuuntelemisesta ja tallenta-
misesta päättää turvallisuudesta vastaava vir-
kamies. 

Matkapuhelimen käyttöä koskevasta luvas-
ta ja luvan peruuttamisesta sekä matkapuhe-
limen antamisesta vangin haltuun päättää 
vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai 
toiminnasta vastaava virkamies. 

Sähköpostin ja internetin käyttöä koskevas-
ta luvasta ja luvan peruuttamisesta sekä tie-
tokoneen antamisesta vangin haltuun päättää 
vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai 
toiminnasta vastaava virkamies. 

 
12 § 

Tarkemmat säännökset  

Tarkemmat säännökset kirjeiden tarkasta-
mis-, lukemis-, jäljentämis- ja pidättämisme-

12 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset kirjeiden tarkasta-
mis-, lukemis-, jäljentämis- ja pidättämisme-
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nettelystä sekä puhelun kuuntelemisesta ja 
tallentamisesta sekä sähköisen viestinnän 
valvonnasta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

nettelystä, puhelun kuuntelemisesta ja tallen-
tamisesta sekä sähköisen viestinnän käytöstä 
ja valvonnasta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö antaa tarkemmat määräykset 6 a §:ssä 
tarkoitetun matkapuhelimen ominaisuuksista, 
haltuun antamisesta ja käytöstä. 
 

 
13 luku 

Tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ul-
kopuolelle 

13 luku 

Tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ul-
kopuolelle 

 
1 § 

Tapaaminen 

Vangilla on oikeus tavata vieraita tarpeelli-
sen valvonnan alaisena tapaamista varten va-
rattuina aikoina niin usein kuin se vankilan 
järjestystä ja toimintaa haittaamatta on mah-
dollista. Tapaaminen voidaan sallia muul-
loinkin kuin tapaamista varten varattuina ai-
koina, jos se on tarpeen vangin yhteyksien 
kannalta tai muusta erityisestä syystä. Vankia 
tapaamaan tulleen henkilön (tapaaja) tarkas-
tamisesta säädetään 17 luvussa. 

Varmuusosastolle sijoitetun vangin oikeutta 
tavata muita kuin lähiomaisiaan tai muita lä-
heisiään taikka 12 luvun 4 §:ssä tarkoitettua 
asiamiestä voidaan rajoittaa, jos on perustel-
tua syytä epäillä, että tapaamisessa rikottai-
siin tätä lakia taikka sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä. 
 
 

1 § 

Tapaaminen 

Vangilla on oikeus tavata vieraita tapaa-
mista varten varattuina aikoina niin usein 
kuin se vankilan järjestystä ja toimintaa hait-
taamatta on mahdollista siten kuin tässä lu-
vussa säädetään. Tapaaminen voidaan sallia 
muulloinkin kuin tapaamista varten varattui-
na aikoina, jos se on tarpeen vangin yhteyk-
sien säilymiseksi tai muusta tärkeästä syystä. 

 
 
Varmuusosastolle sijoitetun vangin oikeut-

ta tavata muita kuin 1 luvun 5 a §:ssä tarkoi-
tettuja lähiomaisiaan tai muita läheisiään 
taikka 12 luvun 4 §:ssä tarkoitettua asiamies-
tään voidaan rajoittaa, jos on perusteltua syy-
tä epäillä, että tapaamisessa rikottaisiin tätä 
lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä.  

Vankia tapaamaan tulleen henkilön tarkas-
tamisesta säädetään 17 luvussa.  
 

 
2 § 

Tapaamistilat ja tapaamisen valvonta 

Vankilassa on oltava tapaamiseen soveltu-
vat tilat. 

 
 
 
 

2 §

Tapaamistilat ja valvonta 

Vankilassa on oltava soveltuvat tilat valvot-
tuja ja asiamiehen tapaamisia varten. Sulje-
tuissa vankiloissa on lisäksi oltava soveltuvat 
tilat valvomattomia ja 5 §:ssä tarkoitettuja 
lapsen tapaamisia varten. Vankilassa voi li-
säksi olla soveltuvat tilat yhteydenpitoon vi-
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Vangin tapaamista on tarpeellisella tavalla 

valvottava. Tapaamista voidaan valvoa myös 
videolaitteilla. Videolaitteilla tapahtuvasta 
valvonnasta on asianmukaisella tavalla ilmoi-
tettava vangille ja tapaajalle. Valvonnasta 
syntyneiden tallenteiden säilyttämisessä ja 
hävittämisessä noudatetaan, mitä henkilötie-
tojen käsittelystä rangaistusten täytäntöön-
panossa annetussa laissa säädetään tapaaja-
rekistereistä 

deoyhteyden välityksellä. 
Tapaamista on tarpeellisella tavalla valvot-

tava. Muita tapaamisia kuin valvomatonta 
tapaamista voidaan valvoa teknisellä val-
vonnalla ja siten, että Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamies on läsnä. Tekninen valvonta 
käsittää teknisellä laitteella tapahtuvan ku-
van katselun ja tallentamisen. Asiamiehen 
tapaamisen valvonnasta säädetään 6 §:ssä. 
Teknisellä laitteella tapahtuvasta valvonnas-
ta on asianmukaisella tavalla ilmoitettava 
vangille ja tapaajalle. 

Jäljempänä 3 §:ssä tarkoitetussa valvotus-
sa tapaamisessa vangin ja tapaajan välinen 
keskustelu voidaan kuunnella ja tallentaa 
teknisellä laitteella, jos se on tarpeen kysei-
sen vangin rikostaustaan, hänen vankeusai-
kaiseen käyttäytymiseensä tai tapaajaan liit-
tyvästä perustellusta syystä rikoksen estämi-
seksi tai selvittämiseksi, vankilan järjestystä 
uhkaavan vaaran torjumiseksi taikka vangin 
tai muun henkilön turvallisuuden suojelemi-
seksi. Keskustelun kuuntelusta ja tallentami-
sesta on ennen toimenpiteen aloittamista il-
moitettava vangille ja tapaajalle. Varmuus-
osastolle sijoitetun vangin valvotun tapaami-
sen keskustelu voidaan kuunnella ja tallen-
taa. 
 

 
 3 § 

Valvottu tapaaminen 

Suljetussa vankilassa tapaaminen järjeste-
tään valvotussa tapaamistilassa, jossa van-
gin ja tapaajan välissä on rakenteellisia es-
teitä vankilan järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi sekä kiellettyjen aineiden ja 
esineiden vankilaan kulkeutumisen estämi-
seksi. Avolaitoksessa tapaaminen järjeste-
tään tilassa, jossa vangin ja tapaajan välinen 
koskettaminen on mahdollista.  

Suljetussa vankilassa valvottu tapaaminen 
voidaan järjestää erillään muista vangeista 
ja tapaajista, jos on syytä epäillä, että ta-
paamisesta voi tapaajan tai vangin rikos-
tausta tai vangin vankila-aikainen käyttäyty-
minen huomioon ottaen aiheutua vaaraa 
vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle 
taikka vangin tai muun henkilön turvallisuu-
delle. 
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3 § 

Valvomaton tapaaminen 

Vangin lähiomaisen, muun läheisen ja 12 
luvun 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen sekä, jos 
siihen on syytä, myös muun henkilön tapaa-
minen voidaan sallia ilman valvontaa (valvo-
maton tapaaminen), jos se on perusteltua 
vangin yhteyksien säilymiseksi, oikeusasioi-
den hoitamiseksi tai muusta vastaavasta syys-
tä eikä tapaamisesta aiheudu haittaa vankilan 
järjestykselle tai toiminnalle. Muun kuin 12 
luvun 3 §:ssä tarkoitetun valvontaviranomai-
sen ja 12 luvun 4 §:ssä tarkoitetun asiamie-
hen tapaamisen ehdoksi voidaan asettaa, että 
vanki suostuu 16 luvun 7 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun päihteettömyyden valvontaan. 

Vangin tarkastamisesta valvomattoman ta-
paamisen yhteydessä säädetään 16 luvun 4 
§:ssä. 

4 § 

Valvomaton tapaaminen 

Vangin lähiomaisen ja muun läheisen sekä 
jos siihen on syytä, myös muun vangille tär-
keän henkilön tapaamiseen ilman valvontaa 
voidaan myöntää lupa, jos se on perusteltua 
vangin yhteyksien säilymiseksi tai muusta 
vastaavasta syystä. Tapaamisen myöntämi-
nen edellyttää, ettei tapaamisesta aiheudu 
vaaraa vankilan järjestykselle tai turvalli-
suudelle taikka vangin tai muun henkilön 
turvallisuudelle eikä haittaa vankilan toimin-
nalle.  
 

 
 5 § 

Lapsen tapaaminen 

Suljetussa vankilassa vangille voidaan 
myöntää lupa alle 15 -vuotiaan lapsen ta-
paamiseen siihen soveltuvassa tilassa, jos ta-
paaminen on tarpeen vangin ja lapsen yhte-
yksien ylläpitämiseksi eikä tapaaminen ole 
lapsen edun vastaista. 

 
 6 §

Asiamiehen tapaaminen 

Vangille on varattava mahdollisuus tavata 
vankeuslain 12 luvun 4 §:ssä tarkoitettua 
asiamiestä muiden henkilöiden olematta läs-
nä.  

Tapaamista voidaan valvoa, jos se on vält-
tämätöntä vankilan järjestyksen tai turvalli-
suuden ylläpitämiseksi taikka jos vanki tai 
asiamies sitä nimenomaisesti pyytää. Valvon-
ta suoritetaan näköyhteyden tai teknisen lait-
teen avulla vangin ja asiamiehen välistä kes-
kustelua kuulematta ja tallentamatta. Ta-
paaminen voidaan tarvittaessa järjestää 
myös tilassa, jossa vangin ja asiamiehen vä-
lissä on rakenteellisia esteitä. Tapaamisen 
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valvonnasta on ennen valvonnan aloittamista 
ilmoitettava vangille ja hänen asiamiehel-
leen. 

Tapaamisen järjestämisestä videoyhteyden 
välityksellä säädetään 13 §:ssä. 

 
 7 § 

Vankien välinen valvottu tapaaminen 

Vangille voidaan myöntää lupa valvottuun 
tapaamiseen toisen samaan vankilaan sijoite-
tun vangin tai tutkintavangin kanssa, jos on 
kyse vangin lähiomaisesta, muusta läheisestä 
tai muusta vangille tärkeästä henkilöstä ja 
tapaaminen on perusteltu vangin yhteyksien 
säilymiseksi tai muusta tärkeästä syystä. Ta-
paamisen myöntämisen edellytyksenä on, ett-
ei tapaamisesta aiheudu vaaraa vankilan jär-
jestykselle tai turvallisuudelle taikka vangin 
tai muun henkilön turvallisuudelle.  
 

 
 8 § 

Tapaamisen keskeyttäminen 

   Tapaaminen voidaan keskeyttää, jos se 
on tarpeen rikoksen estämiseksi taikka vanki-
lan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitä-
miseksi.  

 
4 § 

Tapaamisen epääminen ja erityisvalvottu ta-
paaminen 

 
 

 
Tapaaminen voidaan evätä, jos: 
1) tapaaja ei pysty luotettavasti todistamaan 

henkilöllisyyttään; 
2) tapaaja kieltäytyy 17 luvun 2:ssä tarkoi-

tetusta turvatarkastuksesta tai 17 luvun 3 
§:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta; 
taikka 
 

3) on perusteltua syytä epäillä, että tapaa-
misesta aiheutuu vaaraa vankilan järjestyksel-
le tai turvallisuudelle taikka vangin tai muun 
henkilön turvallisuudelle. 

9 § 

Tapaamisen peruuttaminen ja epääminen 

    
Jos tapaamisen myöntämisen edellytykset 

eivät enää päätöksen tekemisen jälkeen täyty, 
tapaaminen voidaan peruuttaa. 

Tapaaminen voidaan evätä, jos:  
1) tapaaja ei pysty luotettavasti todistamaan 

henkilöllisyyttään; 
2) tapaaja kieltäytyy 17 luvun 2 §:ssä tar-

koitetusta turvatarkastuksesta tai 17 luvun 3 
§:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta;  

3) tapaaja on ulkonaisista merkeistä pää-
tellen päihtynyt;  

4) on perusteltua syytä epäillä, että tapaa-
misesta aiheutuu vaaraa vankilan järjestyk-
selle tai turvallisuudelle taikka vangin tai 
muun henkilön turvallisuudelle.  
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Tapaaminen voidaan kuitenkin järjestää eri-
tyisen valvotuissa olosuhteissa (erityisvalvot-
tu tapaaminen), jos 1 momentissa tarkoitettu 
vaara on mahdollista tällä tavoin torjua.  
 

Tapaaminen voidaan 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetuissa tilanteissa järjestää siten 
valvottuna, ettei tapaamisesta aiheudu vaa-
raa vankilan järjestykselle tai turvallisuudel-
le.  
 

 
6 § 

Tapaamiskielto 

Jos tapaajan on todettu kuljettaneen tai yrit-
täneen kuljettaa huumausaineita taikka 9 lu-
vun 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tai 2 
momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä 
vankilaan taikka vaarantaneen turvallisuutta 
tai vakavasti häirinneen vankilan järjestystä, 
tapaajalle voidaan antaa olosuhteisiin nähden 
kohtuullinen, enintään kuuden kuukauden pi-
tuinen kielto vierailla vankilassa (tapaamis-
kielto). Tapaamiskieltoa voidaan jatkaa, jos 
se on edelleen tarpeen kiellon perusteena ole-
van toiminnan estämiseksi. 

Tapaamiskielto voi sisältää kiellon tavata 
määrättyä vankia tai määrättyjä vankeja taik-
ka tulla määrättyyn vankilaan tai määrättyihin 
vankiloihin. 

Tapaamiskieltoa ei saa antaa lähiomaiselle, 
muulle läheiselle eikä vangin 12 luvun 4 §:ssä 
tarkoitetulle asiamiehelle. Tapaamiskieltoa ei 
myöskään saa antaa, jos tapaaminen voidaan 
vankilan järjestystä vaarantamatta järjestää 
4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Päätös tapaamiskiellosta tehdään kirjallises-
ti. Ennen tapaamiskiellon antamista tapaajaa 
ja vankia on mahdollisuuksien mukaan kuul-
tava. 
 

10 § 

Tapaamiskielto 

Jos tapaajan on todettu kuljettaneen tai yrit-
täneen kuljettaa huumausaineita taikka 9 lu-
vun 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tai 2 
momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä 
vankilaan taikka vaarantaneen turvallisuutta 
tai vakavasti häirinneen vankilan järjestystä, 
tapaajalle voidaan antaa olosuhteisiin nähden 
kohtuullinen, enintään kuuden kuukauden pi-
tuinen kielto vierailla vankilassa. Tapaamis-
kieltoa voidaan jatkaa, jos se on edelleen tar-
peen kiellon perusteena olevan toiminnan es-
tämiseksi. 

Tapaamiskielto voi sisältää kiellon tavata 
määrättyä vankia tai määrättyjä vankeja taik-
ka tulla määrättyyn vankilaan tai määrättyi-
hin vankiloihin. 

Tapaamiskieltoa ei saa antaa 1 luvun 5 a 
§:ssä tarkoitetulle lähiomaiselle, muulle lä-
heiselle eikä vangin 12 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tetulle asiamiehelle.  

 
 
Päätös tapaamiskiellosta tehdään kirjalli-

sesti. Ennen tapaamiskiellon antamista van-
kia ja mahdollisuuksien mukaan tapaajaa on 
kuultava. 
 

 
7 § 

Tapaamiskieltorekisteri 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö pitää tapaamiskielloista rekisteriä, josta 
säädetään henkilötietojen käsittelystä rangais-
tusten täytäntöönpanossa annetussa laissa. 

 
 
 
 
(kumotaan) 

 
 11 § 

Alaikäisen tapaajan vankilaan päästäminen 
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Alaikäisen tapaajan päästäminen vanki-
laan tapaamaan muita kuin vanhempaansa 
edellyttää hänen huoltajansa suostumusta. 
Tapaaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi kui-
tenkin tavata lähiomaistaan ilman huoltajan 
suostumusta, jollei huoltaja ole nimenomai-
sesti ilmoittanut vastustavansa tapaamista. 
Jos alaikäinen tapaaja on huostaan otettu, 
lastensuojeluviranomainen päättää suostu-
muksesta.  

Alle 15-vuotiasta tapaajaa ei päästetä van-
kilaan ilman saattajaa, ellei saattajan läsnä-
oloa pidetä tarpeettomana lapsen kehitysta-
so, aikaisemmat tapaamiset tai muu vastaava 
perusteltu syy huomioon ottaen.  
 

 
5 § 

Tavaroiden vastaanottaminen ja tarkastami-
nen 

Tapaamisen yhteydessä vangille voidaan 
antaa lupa ottaa vastaan kohtuullinen määrä 
sellaisia tavaroita tai esineitä, joiden hallus-
sapito vankilassa on 9 luvun 1 §:n 1 ja 2 mo-
mentin mukaan sallittu. Tarkemmat määräyk-
set vastaanotettavan omaisuuden määrästä 
annetaan 15 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa vanki-
lan järjestyssäännössä. 

 
Tapaajan tuomat tavarat on tarkastettava 

ennen niiden luovuttamista vangille. 
 

12 § 

Tavaroiden vastaanottaminen ja tarkastami-
nen 

Tapaamisen yhteydessä vankilassa voidaan 
ottaa vastaan vähäinen määrä sellaisia tava-
roita tai esineitä, joiden hallussapito vanki-
lassa on 9 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin mu-
kaan sallittu. Tarkempia määräyksiä vastaan-
otettavasta omaisuudesta ja sen määrästä se-
kä menettelytavasta tavaroita vastaanotetta-
essa annetaan 15 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa 
vankilan järjestyssäännössä. 

Tapaajan tuomat tavarat on tarkastettava 
ennen niiden luovuttamista vangille. 
 

 
 13 §

Yhteydenpito videoyhteyden välityksellä 

Vangille voidaan antaa lupa olla yhteydes-
sä lähiomaisiinsa tai muihin läheisiinsä käyt-
täen videoyhteyttä tai muuta soveltuvaa tek-
nistä yhteydenpitotapaa, jossa osallistujilla 
on puhe- ja näköyhteys keskenään.  Yhteyksi-
en säilymiseksi tai muusta tärkeästä syystä 
yhteydenpito voidaan järjestää myös muun 
vangille tärkeän henkilön kanssa. 

Yhteydenpidon valvontaan, keskeyttämi-
seen ja peruuttamiseen sovelletaan, mitä 2 § 
2 momentissa sekä 8 ja 9 §:ssä säädetään. 

Myös asiamiehen tapaaminen voidaan 
vangin tai asiamiehen pyynnöstä järjestää 
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videoyhteyden välityksellä. Tapaamisen val-
vonnasta sovelletaan, mitä 6 §:ssä sääde-
tään. 

 
8 § 

Yhteydet tiedotusvälineisiin 

Jos vankia haastatellaan tai kuvataan vanki-
lassa, noudatetaan soveltuvin osin tämän lu-
vun tapaamista ja tapaajaa koskevia säännök-
siä. Jos tiedotusvälineen edustaja haluaa haas-
tatella vankia, on tiedusteltava vangilta, suos-
tuuko tämä haastatteluun. 
 

14 § 

Yhteydet tiedotusvälineisiin 

Jos vankia haastatellaan tai kuvataan vanki-
lassa, sovelletaan tämän luvun tapaamista ja 
tapaajaa koskevia säännöksiä. Jos tiedotusvä-
lineen edustaja haluaa haastatella vankia, Ri-
kosseuraamuslaitoksen virkamiehen on tie-
dusteltava vangilta, suostuuko tämä haastat-
teluun. 
 

 
9 § 

 

Yhteydet edustustoon 

Ulkomaisella vangilla on oikeus olla yhtey-
dessä hänen kotimaataan edustavaan diplo-
maattiseen edustustoon tai konsuliedustus-
toon. 

Vangin diplomaattiseen edustustoon tai 
konsuliedustustoon osoittamat lähetykset on 
toimitettava viipymättä edelleen. 
 

15 § 
 

Yhteydet edustustoon 

Ulkomaalaisella vangilla on oikeus olla yh-
teydessä hänen kotimaataan edustavaan dip-
lomaattiseen edustustoon tai konsuliedustus-
toon. 

Vangin diplomaattiseen edustustoon tai 
konsuliedustustoon osoittamat lähetykset on 
toimitettava viipymättä edelleen. 
 

 
10 §  

Yksityiset keskustelut 

Vangille on mahdollisuuksien mukaan va-
rattava tilaisuus henkilökohtaisia asioitaan 
koskeviin yksityisiin keskusteluihin seura-
kunnan, vankilatyötä tekevän järjestön taikka 
muun vastaavan tahon edustajan kanssa. 
 
 
 
 

16 §  

Yksityiset keskustelut 

Vangille on mahdollisuuksien mukaan va-
rattava tilaisuus henkilökohtaisia asioitaan 
koskeviin yksityisiin keskusteluihin seura-
kunnan, vankilatyötä tekevän järjestön taikka 
muun vastaavan tahon edustajan kanssa. 
 

 
11 § 

Päätösvalta 

Tapaamiskiellosta päättää vankilan johtaja. 
Erityisvalvotusta tapaamisesta ja tapaamisen 
epäämisestä päättää valvonnan esimiestehtä-

17 §  

Päätösvalta 

Valvomattomasta tapaamisesta, asiamie-
hen tapaamisesta, lapsen tapaamisesta, van-
kien välisestä tapaamisesta, 3 §:n 2 momen-
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vissä toimiva virkamies. Valvomattomasta 
tapaamisesta päättää vankilan johtaja tai hä-
nen määräämänsä toiminnoista tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies. 
 

tissa tarkoitetusta valvotusta tapaamisesta, 
yhteydenpidosta videoyhteyden välityksellä 
sekä niiden peruuttamisesta päättää toimin-
noista tai turvallisuudesta vastaava virka-
mies taikka ohjauksen tai valvonnan esimies-
tehtävissä toimiva virkamies. Valvotun ta-
paamisen 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
kuuntelusta teknisellä laitteella ja tallentami-
sesta päättää turvallisuudesta vastaava vir-
kamies. Tapaamiskiellon määräämisestä 
päättää vankilan johtaja taikka toiminnoista 
tai turvallisuudesta vastaava virkamies.  

Tapaamisen epäämisestä ja keskeyttämi-
sestä päättää ohjauksen tai valvonnan esi-
miestehtävissä toimiva virkamies tai, jos asia 
ei siedä viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtä-
vissä toimiva virkamies.     
 

 
 
 18 § 

Viittaussäännös 

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitetun tapaamisen 
ehdoksi asetetusta päihteettömyyden valvon-
nasta säädetään 16 luvun 7 §:n 3 momentis-
sa. Vangin tarkastamisesta tällaisten tapaa-
misten yhteydessä säädetään 16 luvun 4 
§:ssä.  

 
12 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tapaamiskiellosta ja 
sen sisällöstä annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. Rikosseuraamuslaitoksen keskushal-
lintoyksikkö antaa tarkemmat määräykset ta-
paamisten järjestämisestä 

19 §  

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tapaamiskiellosta ja 
sen sisällöstä, tapaamisten valvonnan järjes-
tämisestä sekä tapaamistilojen teknisistä ja 
rakenteellista valvontajärjestelyistä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö antaa tarkemmat määräykset tapaa-
misten järjestämisestä. 
 

 
14 luku 

Poistumislupa 

 

14 luku 

Poistumislupa 

 
 

8 § 8 § 
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Poistumisluvan ehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  

Poistumisluvan ehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poistumisluvalla olevaa vankia voidaan 

valvoa vangin haltuun annettavalla taikka 
vangin ylle ranteeseen, nilkkaan tai vyötäröl-
le kiinnitettävällä teknisellä välineellä taikka 
tällaisten välineiden yhdistelmällä. 
 

 
15 luku 

Vankilan järjestys ja kurinpito 

 

15 luku 

Vankilan järjestys ja kurinpito 

 
 

3 § 

Järjestysrikkomukset 

Vangille voidaan määrätä kurinpitorangais-
tus, jos vanki syyllistyy järjestysrikkomuk-
seen. Järjestysrikkomuksia ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) 8 luvun 6 tai 9 §:ssä tarkoitetulle luvalle 
tai sijoitukselle taikka 14 luvussa tarkoitetulle 
poistumisluvalle asetettujen ehtojen rikkomi-
nen; ja 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Järjestysrikkomukset 

Vangille voidaan määrätä kurinpitorangais-
tus, jos vanki syyllistyy järjestysrikkomuk-
seen. Järjestysrikkomuksia ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) 8 luvun 6 tai 9 §:ssä tarkoitetulle luvalle 
tai sijoitukselle tai 12 luvun 6 a, 9 tai 9 a 
§:ssä tarkoitetulle luvalle taikka 14 luvussa 
tarkoitetulle poistumisluvalle asetettujen eh-
tojen rikkominen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Vangille määrättävät kurinpitorangaistukset 

Jollei muistutusta pidetä riittävänä seuraa-
muksena, vangille voidaan määrätä kurinpito-
rangaistuksena: 

1) varoitus; 
2) vapaa-ajan toimintaan osallistumisen, ra-

han tai muiden maksuvälineiden käytön tai 
omaisuuden hallussapidon rajoittaminen enin-
tään 30 vuorokauden ajaksi (oikeuksien me-
netys); tai 

3) sijoittaminen yksinäisyyteen enintään 14 
vuorokauden ajaksi (yksinäisyysrangaistus). 

 
Oikeuksien menetys ei saa estää vangin 

mahdollisuuksia pitää yhteyksiä vankilan ul-
kopuolelle. 

4 § 

Vangille määrättävät kurinpitorangaistukset 

Jollei muistutusta pidetä riittävänä seuraa-
muksena, vangille voidaan määrätä kurinpi-
torangaistuksena: 

1) varoitus; 
2) vapaa-ajan toimintaan osallistumisen, 

rahan tai muiden maksuvälineiden käytön, 
omaisuuden hallussapidon rajoittaminen 
enintään 30 vuorokauden ajaksi (oikeuksien 
menetys); tai 

3) sijoittaminen yksinäisyyteen enintään 
kymmenen vuorokauden ajaksi (yksinäisyys-
rangaistus). 

Oikeuksien menetys ei saa estää vangin 
mahdollisuuksia pitää yhteyksiä vankilan ul-
kopuolelle. 
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8 § 

Yksinäisyysrangaistus 

 Yksinäisyysrangaistus sisältää omaisuuden 
hallussapidon, yhteydenpidon, kirjaston käy-
tön, radio- ja televisio-ohjelmien seuraamisen 
sekä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan ra-
joittamisen. Rajoituksista voidaan poiketa, jos 
siihen on vangin olosuhteisiin nähden syytä. 
Vangin oikeutta tapaamiseen ja ulkoiluun 
voidaan rajoittaa vain, jos tapaamisesta tai ul-
koilusta aiheutuu vaaraa vangin omalle tai 
muiden turvallisuudelle. 

Jos vanki on yhtäjaksoisesti ollut yksinäi-
syydessä 14 vuorokautta, uutta yksinäisyys-
rangaistusta ei saa panna täytäntöön ennen 
kuin seitsemän vuorokautta on kulunut aikai-
semman rangaistuksen päättymisestä. 

Yksinäisyyteen sijoittamisesta tulee mah-
dollisimman pian ilmoittaa lääkärille tai 
muulle terveydenhuoltohenkilökuntaan kuu-
luvalle virkamiehelle. Jos vangille määrätään 
yli seitsemän vuorokauden yksinäisyysran-
gaistus, terveydenhuoltohenkilökuntaa on 
kuultava. Jos täytäntöönpano aiheuttaa vaaraa 
vangin terveydelle, sitä on lykättävä tai jo al-
kanut täytäntöönpano keskeytettävä. 

8 § 

Yksinäisyysrangaistus 

Yksinäisyysrangaistus sisältää omaisuuden 
hallussapidon, yhteydenpidon, kirjaston käy-
tön, radio- ja televisio-ohjelmien seuraamisen 
sekä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan ra-
joittamisen. Rajoituksista voidaan poiketa, 
jos siihen on vangin olosuhteisiin nähden 
syytä. Vangin oikeutta tapaamiseen ja ulkoi-
luun voidaan rajoittaa vain, jos tapaamisesta 
tai ulkoilusta aiheutuu vaaraa vangin omalle 
tai muiden turvallisuudelle. 

Jos vanki on yhtäjaksoisesti ollut yksinäi-
syydessä kymmenen vuorokautta, uutta yksi-
näisyysrangaistusta ei saa panna täytäntöön 
ennen kuin seitsemän vuorokautta on kulunut 
aikaisemman rangaistuksen päättymisestä. 

Yksinäisyyteen sijoittamisesta tulee mah-
dollisimman pian ilmoittaa lääkärille tai 
muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. 
Jos täytäntöönpano aiheuttaa vaaraa vangin 
terveydelle, sitä on lykättävä tai jo alkanut 
täytäntöönpano keskeytettävä. 
 

 
10 § 

Kurinpitoasian käsittely ja kurinpitorangais-
tuksen täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Järjestysrikkomus käsitellään siinä vanki-

lassa, johon vanki on sijoitettu. Vangin kulje-
tuksen aikana tekemä järjestysrikkomus käsi-
tellään kuitenkin siinä vankilassa, johon van-
ki saapuu. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

10 § 

Kurinpitoasian käsittely ja kurinpitorangais-
tuksen täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Järjestysrikkomus käsitellään siinä vanki-

lassa, johon vanki on sijoitettu tai jossa vanki 
syyllistyi järjestysrikkomukseen. Vangin kul-
jetuksen aikana tekemä järjestysrikkomus kä-
sitellään kuitenkin siinä vankilassa, johon 
vanki saapuu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

  
14 § 

Vangin pitäminen erillään selvittämisen ai-

14 §

Vangin pitäminen erillään selvittämisen ai-
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kana 

Vangin järjestysrikkomusta selvitettäessä ja 
päätöstä kurinpitorangaistuksen määräämises-
tä odotettaessa vankia voidaan pitää erillään 
muista vangeista, jos se on tarpeen järjestyk-
sen säilymiseksi tai muusta erityisestä syystä. 
Erillään pitäminen ei saa ylittää seitsemää 
vuorokautta. 

 
 
 
Aika, jonka vanki on ollut erillään muista 

vangeista, on otettava huomioon vähennykse-
nä kurinpitorangaistusta määrättäessä. 

kana 

Vangin järjestysrikkomusta selvitettäessä ja 
päätöstä kurinpitorangaistuksen määräämi-
sestä odotettaessa vanki voidaan pitää eril-
lään muista vangeista, jos se on tarpeen jär-
jestyksen säilymiseksi tai muusta erityisestä 
syystä. Erillään pitäminen ei saa kestää kau-
empaa kuin on välttämätöntä eikä yli seitse-
mää vuorokautta. Erillään pitämisestä tulee 
mahdollisimman pian ilmoittaa terveyden-
huollon ammattihenkilölle.  

Aika, jonka vanki on ollut erillään muista 
vangeista, on otettava huomioon vähennyk-
senä kurinpitorangaistusta määrättäessä. 

 
15 § 

Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Kurinpitorangaistusta koskeva asia käsitel-
lään suullisessa menettelyssä vankilan johta-
jan, turvallisuudesta vastaavan virkamiehen, 
vangin ja esteettömän todistajan läsnä ollessa. 

 
 
 
 
 
Vangille on varattava tilaisuus esittää oma 

selvityksensä sekä näyttöä sen tueksi. 
 

15 § 

Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Kurinpitorangaistusta koskeva asia käsitel-
lään suullisessa menettelyssä vankilan johta-
jan, turvallisuudesta vastaavan virkamiehen, 
vangin ja esteettömän todistajan läsnä olles-
sa. Vankia, todistajaa ja muuta henkilöä voi-
daan kuulla käyttäen videoyhteyttä tai muuta 
vastaavaa yhteydenpitotapaa, jos se on tar-
koituksenmukaista pitkän välimatkan tai 
muun vastaavan syyn vuoksi.  

Vangille on varattava tilaisuus esittää oma 
selvityksensä sekä näyttöä sen tueksi. 
 

 
16 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vankilan tilojen valvonnasta ja lukittuna pi-

tämisestä päättää vankilan johtaja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vankilan tilojen valvonnasta ja lukittuna 

pitämisestä päättää vankilan johtaja tai, jos 
asia ei siedä viivytystä, turvallisuudesta vas-
taava virkamies taikka ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 luku 

Vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen 

 

16 luku 

Vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen 

 
 

4 § 4 § 
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Henkilöntarkastus 

Vangille voidaan tehdä henkilöntarkastus, 
jos: 

1) vankia epäillään 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettujen luvattomien esinei-
den tai aineiden hallussapidosta; tai 

2) henkilöntarkastus on tarpeen karkaami-
sen tai avolaitoksesta luvatta poistumisen eh-
käisemiseksi, vankilan järjestystä tai turvalli-
suutta uhkaavan vaaran torjumiseksi, epäillyn 
järjestysrikkomuksen tutkimiseksi, vankilaan 
saapumisen tai palaamisen johdosta taikka 
valvomattoman tapaamisen yhteydessä. 

 
Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, 

mitä vangilla on vaatteissaan tai muutoin yl-
lään 
 
 

Henkilöntarkastus 

Vangille voidaan tehdä henkilöntarkastus, 
jos: 

1) vankia epäillään 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettujen luvattomien esi-
neiden tai aineiden hallussapidosta; tai 

2) henkilöntarkastus on tarpeen karkaami-
sen tai avolaitoksesta luvatta poistumisen eh-
käisemiseksi, vankilan järjestystä tai turvalli-
suutta uhkaavan vaaran torjumiseksi, epäillyn 
järjestysrikkomuksen tutkimiseksi, vankilaan 
saapumisen tai palaamisen johdosta taikka 
valvomattoman tapaamisen ja lapsen tapaa-
misen yhteydessä. 

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, 
mitä vangilla on vaatteissaan tai muutoin yl-
lään. Henkilöntarkastus käsittää myös vangin 
suun tutkimisen. 

 
 
 6 a § 

Päihteiden valmistamisen ja käytön kielto 

Alkoholin, muun päihdyttävän aineen ja ri-
koslain 44 luvun 16 §:ssä tarkoitettujen do-
pingaineiden valmistaminen ja käyttö vanki-
lassa on kiellettyä. 
 

 
7 § 

Päihteettömyyden valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valvomattoman tapaamisen, sopimusosas-

tolle sijoittamisen, poistumisluvan, opintolu-
van ja siviilityöluvan, ulkopuolista valvottua 
toimintaa koskevan luvan sekä avolaitokseen 
sijoittamisen tai ulkopuoliseen laitokseen si-
joituksen ehdoksi voidaan asettaa, että vanki 
pyydettäessä antaa virtsa- tai sylkinäytteen 
taikka suorittaa puhalluskokeen.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

7 § 

Päihteettömyyden valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valvomattoman tapaamisen, lapsen ta-

paamisen, sopimusosastolle sijoittamisen, 
poistumisluvan, opintoluvan ja siviilityölu-
van, ulkopuolista valvottua toimintaa koske-
van luvan sekä avolaitokseen sijoittamisen tai 
ulkopuoliseen laitokseen sijoituksen ehtona 
on, että vanki pyydettäessä antaa virtsa- tai 
sylkinäytteen taikka suorittaa puhallusko-
keen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 7 a § 
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Huumausaineiden etsintään koulutetun 
koiran luovuttaminen toisen viranomaisen 

käyttöön 

Poliisi, Tulli ja rajavartiolaitos voivat 
pyynnöstä tilapäisesti antaa huumausainei-
den etsintään koulutetun koiran ja sen ohjaa-
jan Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön avus-
tamaan välttämättömiin virkatoimiin liittyvis-
sä tehtävissä. 

Rikosseuraamuslaitos voi pyynnöstä tila-
päisesti antaa huumausaineiden etsintään 
koulutetun koiran ja sen ohjaajan poliisin, 
Tullin, puolustusvoimien ja rajavartiolaitok-
sen käyttöön avustamaan välttämättömiin 
virkatoimiin liittyvissä tehtävissä.  

Kukin viranomainen vastaa sille avun an-
tamisesta aiheutuvista kustannuksistaan. 

 
10 § 

Päätösvalta 

Vangin turvatarkastuksesta, henkilöntarkas-
tuksesta ja päihteettömyyden valvonnasta 
päättää valvonnan esimiestehtävissä toimiva 
virkamies tai, jos asia ei siedä viivytystä, oh-
jaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies. 

 
 
 
Erityistarkastuksesta päättää vankilan johta-

ja tai hänen määräämänsä turvallisuudesta 
vastaava virkamies. Yksittäistapauksessa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
köllä on oikeus päättää erityistarkastuksen 
toimittamisesta.  

Henkilönkatsastuksesta päättää vankilan 
johtaja. 
 

10 § 

Päätösvalta 

Vangin turvatarkastuksesta päättää ohjauk-
sen tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva 
virkamies taikka ohjaus- tai valvontatehtä-
vissä toimiva virkamies. Vangin henkilöntar-
kastuksesta ja päihteettömyyden valvonnasta 
päättää ohjauksen tai valvonnan esimiesteh-
tävissä toimiva virkamies tai, jos asia ei siedä 
viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä 
toimiva virkamies.  

Erityistarkastuksesta päättää vankilan joh-
taja tai hänen määräämänsä turvallisuudesta 
vastaava virkamies. Yksittäistapauksessa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
köllä on oikeus päättää erityistarkastuksen 
toimittamisesta.  

Henkilönkatsastuksesta päättää vankilan 
johtaja. 

Huumausaineiden etsintään koulutetun koi-
ran ja sen ohjaajan antamisesta toisen vi-
ranomaisen käyttöön päättää vankilan johta-
ja tai turvallisuudesta vastaava virkamies. 

 
17 luku 

Muun henkilön tarkastaminen 

17 luku 

Muun henkilön tarkastaminen 

 
1 § 1 § 
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Pääsy vankilaan 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Pääsy vankilaan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alaikäisen tapaajan vankilaan päästämi-

sestä säädetään 13 luvun 11 §:ssä. 
  

18 luku 

Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen 
käyttö 

 

18 luku 

Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen 
käyttö 

 
 
 

4 § 

Eristämistarkkailu 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että vangil-
la vankilassa tai sinne tullessaan on kehos-
saan 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettuja kiellettyjä aineita tai esineitä, hänet 
saadaan sijoittaa huoneeseen tai selliin, jossa 
häntä ja kiellettyjen aineiden tai esineiden 
poistumista hänen kehostaan voidaan ympä-
rivuorokautisesti tarkkailla teknisin apuväli-
nen tai muulla tavoin. 

 
 
 
 
Eristämistarkkailua saadaan jatkaa, kunnes 

kielletyt aineet tai esineet ovat poistuneet 
vangin elimistöstä tai kunnes eristämiseen ei 
enää muuten ole syytä. Eristämistarkkailu ei 
saa kuitenkaan kestää yli seitsemää vuoro-
kautta. Jos eristämistarkkailusta aiheutuu vaa-
raa vangin terveydelle, eristäminen on kes-
keytettävä. Jos vangin kehossa on henkilön-
katsastuksessa havaittu 1 momentissa tarkoi-
tettuja aineita tai esineitä, eristämistarkkailua 
saadaan jatkaa seitsemän vuorokauden 
enimmäisajan jälkeenkin, kuitenkin enintään 
seitsemän vuorokautta. 

Eristämistarkkailuun sijoittamisesta on vii-
pymättä ilmoitettava terveydenhuollon am-
mattihenkilölle. Lääkärin tai muun tervey-
denhuollon ammattihenkilön tulee mahdolli-
simman pian tutkia vangin terveydentila. 
Vankia on tarkoin seurattava teknisellä val-
vonnalla ja muulla tavoin. 

4 § 

Eristämistarkkailu 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että vangil-
la vankilassa tai sinne tullessaan on kehos-
saan 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettuja kiellettyjä aineita tai esineitä, hänet 
saadaan sijoittaa huoneeseen tai selliin, jossa 
häntä ja kiellettyjen aineiden tai esineiden 
poistumista hänen kehostaan voidaan ympä-
rivuorokautisesti tarkkailla ja valvoa teknisin 
apuvälinein tai muulla tavoin. Tällöin vangil-
ta voidaan edellyttää myös erityisen tarkkai-
luvaatetuksen käyttöä. Tarkkailuvaatetusta 
käyttävän vangin tulee pyynnöstään päästä 
viivytyksettä WC-tiloihin.  

Eristämistarkkailua saadaan jatkaa, kunnes 
kielletyt aineet tai esineet ovat poistuneet 
vangin elimistöstä tai kunnes eristämiseen ei 
enää muuten ole syytä. Eristämistarkkailu ei 
saa kuitenkaan kestää yli kuutta vuorokautta. 
Jos eristämistarkkailusta aiheutuu vaaraa 
vangin terveydelle, eristäminen on keskeytet-
tävä. Jos vangin kehossa on henkilönkatsas-
tuksessa havaittu 1 momentissa tarkoitettuja 
aineita tai esineitä, eristämistarkkailua saa-
daan jatkaa kuuden vuorokauden enimmäis-
ajan jälkeenkin, kuitenkin enintään kolme 
vuorokautta. 

Eristämistarkkailuun sijoittamisesta on vii-
pymättä ilmoitettava terveydenhuollon am-
mattihenkilölle. Lääkärin tai muun tervey-
denhuollon ammattihenkilön tulee mahdolli-
simman pian tutkia vangin terveydentila. 
Vankia on tarkoin seurattava teknisellä val-
vonnalla ja muulla tavoin. 



 HE 45/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

158 

 
 
  

9 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tarkkailun, eristä-
mistarkkailun ja erillään pitämisen täytän-
töönpanosta sekä voimankäyttövälineistä, si-
tomiseen käytettävistä välineistä ja 8 §:ssä 
tarkoitettujen päätösten kirjaamisesta anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat 
määräykset turvaamistoimenpiteiden käytön 
sekä voimakeinojen ja voimankäyttövälinei-
den käytön koulutuksesta antaa Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. 
 

9 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tarkkailun, eristä-
mistarkkailun ja erillään pitämisen täytän-
töönpanosta ja olosuhteista sekä voimankäyt-
tövälineistä, sitomiseen käytettävistä väli-
neistä ja 8 §:ssä tarkoitettujen päätösten kir-
jaamisesta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.  

Tarkemmat määräykset voimakeinojen käy-
töstä sekä turvaamistoimenpiteiden käytön, 
voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden 
käytön koulutuksesta antaa Rikosseuraamus-
laitoksen keskushallintoyksikkö. 
 

 
19 luku 

Ilmoitukset ja tiedon antaminen 

19 luku 

Ilmoitukset ja tiedon antaminen 

 
2 § 

Ilmoitus kirjeen, puhelun tai muun viestin si-
sällöstä 

Vangilta peräisin olevan tai hänelle saapu-
neen kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
taikka vangin puhelun sisällöstä saadaan an-
taa tieto poliisille, muulle esitutkintaviran-
omaiselle tai syyttäjälle, jos se on tarpeen ri-
koksen estämiseksi tai selvittämiseksi. Sa-
moin edellytyksin voidaan antaa 12 luvun 2 
§:ssä tarkoitettu jäljennös tai saman luvun 7 
§:ssä tarkoitettu tallenne. 

2 § 

Ilmoitus kirjeen, puhelun tai muun viestin si-
sällöstä 

Vangilta peräisin olevan tai hänelle saapu-
neen kirjeen, muun postilähetyksen tai vies-
tin taikka vangin puhelun tai muun sähköisen 
viestin sisällöstä saadaan antaa tieto poliisil-
le, muulle esitutkintaviranomaiselle tai syyt-
täjälle, jos se on tarpeen rikoksen estämiseksi 
tai selvittämiseksi. Samoin edellytyksin voi-
daan antaa viestistä jäljennös tai tallenne. 
Tiedon antamisen edellytyksenä on, että tie-
don vastaanottavalla viranomaisella on oi-
keus tiedon saamiseen.   

 
5 §  

Ilmoitukset poliisille  

Vankeinhoitoviranomaiset voivat ilmoittaa 
poliisille: 

1) vangin ottamisesta vankilaan; 
2) vangin siirtämisestä toiseen vankilaan; 
3) vangin osallistumisesta toimintaan van-

5 § 

Ilmoitukset poliisille 

Rikosseuraamuslaitos saa ilmoittaa polii-
sille: 

1) vangin ottamisesta vankilaan; 
2) vangin siirtämisestä toiseen vankilaan; 
3) vangin osallistumisesta toimintaan van-
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kilan ulkopuolella; 
4) kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 

pidättämisestä; 
5) vangin tapaamisesta, tapaamisen epäämi-

sestä, erityisvalvotusta tapaamisesta ja ta-
paamiskiellosta; 

6) vangin poistumisluvasta; 
7) vangille määrätystä kurinpitorangaistuk-

sesta, 
8) vangille tai muulle henkilölle tehdystä 

turvatarkastuksesta; 
9) kiinniottamisesta ja säilössäpidosta; 
10) vangin erillään pitämisestä; 
11) vangin karkaamisesta tai luvatta pois-

tumisesta; sekä 
12) vangin vapauttamisesta. 

 

kilan ulkopuolella; 
4) kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 

pidättämisestä; 
5) vangin tapaamisesta, tapaamisen epä-

ämisestä ja tapaamiskiellosta; 
 
6) vangin poistumisluvasta; 
7) vangille määrätystä kurinpitorangaistuk-

sesta; 
8) vangille tai muulle henkilölle tehdystä 

turvatarkastuksesta; 
9) kiinniottamisesta ja säilössäpidosta; 
10) vangin erillään pitämisestä; 
11) vangin karkaamisesta tai luvatta pois-

tumisesta;  
12) vangin vapauttamisesta. 
Henkirikoksesta, törkeästä väkivalta- tai 

seksuaalirikoksesta tuomitun vangin vapaut-
tamisesta on ilmoitettava poliisille.  
 

 
6 § 

Ilmoitus syyttäjälle 

Jos vankia syytetään tuomioistuimessa ri-
koksesta, josta määrätyn kurinpitorangaistuk-
sen tämä on kokonaan tai osaksi suorittanut 
taikka rikoksesta, josta vangille on vankilassa 
määrätty kurinpitorangaistus, kurinpitoran-
gaistuksesta ja sen täytäntöönpanosta on il-
moitettava syyttäjälle. 

Syyttäjälle on tehtävä ilmoitus rikoslain 2 c 
luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta, mää-
räaikaisen vankeusrangaistuksen yhteenlas-
kettua enimmäisaikaa koskevan säännöksen 
soveltamista koskevasta tilanteesta. 
 

6 § 

Ilmoitus syyttäjälle 

Jos vankia syytetään tuomioistuimessa ri-
koksesta, josta määrätyn kurinpitorangaistuk-
sen tämä on kokonaan tai osaksi suorittanut 
taikka rikoksesta, josta vangille on vankilassa 
määrätty kurinpitorangaistus, kurinpitoran-
gaistuksesta ja sen täytäntöönpanosta on il-
moitettava syyttäjälle. 

Syyttäjälle on tehtävä ilmoitus rikoslain 2 c 
luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta, mää-
räaikaisen vankeusrangaistuksen yhteenlas-
kettua enimmäisaikaa koskevan säännöksen 
soveltamista koskevasta tilanteesta. 

 
20 luku  

Muutoksenhaku 

 

20 luku 

Muutoksenhaku 

 
 

Valitus käräjäoikeuteen 

1 § 

Valitusoikeus käräjäoikeuteen 

Vangilla on oikeus hakea muutosta valitta-

(kumotaan) 
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malla käräjäoikeuteen päätöksestä, jolla eh-
donalaista vapauttamista on rikoslain 2 c lu-
vun 9 §:n nojalla lykätty. 

Oikaisuvaatimuksesta aluejohtajalle sääde-
tään tämän luvun 9 §:ssä ja valitusoikeudesta 
hallinto-oikeuteen säädetään 12 §:ssä. 
 

2 § 

Toimivaltainen tuomioistuin 

Toimivaltainen tuomioistuin on sen paikka-
kunnan käräjäoikeus, jonka tuomiopiirin alu-
eella 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös 
on tehty. Käräjäoikeus, jossa on vireillä muu-
toksenhakemus, voi siirtää asian järjestysrik-
komuksen tekopaikan tai vangin sijoituspai-
kan käräjäoikeuteen taikka muuhun käräjäoi-
keuteen, joka katsotaan esitettävään selvityk-
seen, käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin 
tai muihin seikkoihin nähden soveliaaksi. 

Käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä 
on yksin puheenjohtaja. Istunto voidaan pitää 
myös muuna aikana ja muussa paikassa kuin 
yleisen alioikeuden istunnosta säädetään. 
 

3 § 

Valituksen tekeminen 

Valitus on tehtävä kirjallisesti viikon kulu-
essa siitä, kun päätös valitusosoituksineen on 
annettu vangille tiedoksi. Valituskirjelmä 
toimitetaan vankilan johtajalle. 

Johtajan on viipymättä toimitettava valitus-
kirjelmä käräjäoikeuden kansliaan sekä liitet-
tävä siihen jäljennökset kertyneestä asiakirja-
aineistosta ja oma selvityksensä. Kun Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö te-
kee päätöksen ehdonalaisen vapauttamisen 
lykkäämisestä, asiakirja-aineiston ja selvityk-
sen toimittaa Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksikkö. Asiakirjoja käräjäoikeu-
delle toimitettaessa on ilmoitettava, milloin 
valituskirjelmä on saapunut. (17.6.2011/735) 

Valitus tulee vireille käräjäoikeudessa sil-
loin, kun 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat 
saapuvat tuomioistuimen kansliaan. Tuomio-
istuimen on viivytyksettä annettava valittajal-
le ja päätöksen tekijälle tieto käsittelyn ajasta 
ja paikasta sekä valittajan poissaolon seura-
uksista. 
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Jos vanki on toimittanut valituskirjelmän 
määräajassa suoraan toimivaltaiseen tuomio-
istuimeen, hän ei menetä puhevaltaansa. 
 

4 § 

Uuden määräajan asettaminen 

Jos asianosainen laillisen esteen vuoksi tai 
muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määrä-
ajassa hakea muutosta, käräjäoikeus asettaa 
hakemuksesta uuden määräajan valituksen 
tekemistä varten. 

Uutta määräaikaa on pyydettävä käräjäoi-
keudelta kirjallisella hakemuksella, joka on 
toimitettava viikon kuluessa esteen päättymi-
sestä vankilan johtajalle. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys esteestä tai muusta hake-
muksen perusteena olevasta syystä. 

Jos vanki on toimittanut valituskirjelmän 
uudessa määräajassa suoraan toimivaltai-
seen tuomioistuimeen, hän ei menetä puhe-
valtaansa. 
 

5 § 

Valituksen vaikutus täytäntöönpanoon 

Valitus ei keskeytä 1 §:n 1 momentissa tar-
koitetun päätöksen täytäntöönpanoa, ellei 
tuomioistuin toisin määrää. 
 

6 § 

Päätöksen tekijän velvollisuudet 

Kun tehdään 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
päätös, vangille on samalla annettava kirjal-
linen valitusosoitus, jossa on mainittava muu-
toksenhakutuomioistuin ja määräpäivä vali-
tuksen jättämiselle sekä selostettava, mitä va-
litusta tehtäessä on noudatettava. 

Vankilan johtajan tulee huolehtia siitä, että 
vangilla on mahdollisuus laatia valituskirjel-
mä ja että hän voi osallistua valituksen käsit-
telyyn tuomioistuimessa. 

 
7 § 

Pääkäsittely käräjäoikeudessa 

Päätöksen tekijän tai häntä edustavan vir-
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kamiehen on oltava läsnä käräjäoikeudessa 
valitusta käsiteltäessä. Valituksen tekijällä on 
oikeus olla läsnä käräjäoikeudessa. Valitus 
voidaan käsitellä valituksen tekijän poissa-
olosta huolimatta, jollei käräjäoikeus pidä 
hänen henkilökohtaista kuulemistaan tarpeel-
lisena. 

Käräjäoikeuden on huolehdittava siitä, että 
asia tulee perusteellisesti käsitellyksi. Vali-
tusasia on käsiteltävä kiireellisenä. 

Asian käsittelystä on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä ri-
kosasiassa säädetään. 

 
 
 
 

8 § 

Muutoksenhakukielto 

Käräjäoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
 
Oikaisuvaatimus aluevankilan johtajalle ja 

valitus hallinto-oikeuteen 

9 § 

Muutoksenhaun alaiset asiat 

Oikaisuvaatimus aluevankilan johtajalle ja 
valitus hallinto-oikeuteen voidaan tehdä seu-
raavista päätöksistä: 

 
 
1) 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta täytäntöön-

panon lykkäämisestä terveydellisistä syistä, 4 
§:ssä tarkoitetusta täytäntöönpanon lykkäämi-
sestä muista kuin terveydellisistä syistä, 6 
§:ssä tarkoitetusta lykkäyksen peruuttamises-
ta ja 7 §:ssä tarkoitetusta maksuajan myöntä-
misestä; 

 
 
 
3) 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta erillään 

asumisesta omasta pyynnöstä ja 6 §:n mukai-
sesta varmuusosastolle sijoittamisesta; 

 

 
 

1 § 

Muutoksenhakukelpoiset päätökset 

Vanki tai tuomittu saa vaatia oikaisua tai 
valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätökses-
tä, joka koskee:  

1) rikoslain 2 c luvun 9 §:ssä tarkoitettua 
ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämistä; 

2) 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettua täytäntöön-
panon lykkäämistä terveydellisistä syistä, 4 
§:ssä tarkoitettua täytäntöönpanon lykkää-
mistä muista kuin terveydellisistä syistä, 6 
§:ssä tarkoitettua lykkäyksen peruuttamista ja 
7 §:ssä tarkoitettua maksuajan myöntämistä;  

3) 3 luvun 7 a §:ssä tarkoitettua päätöstä 
rangaistusajasta; 

4) 4 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tettua matkakustannusten korvaamista; 

5) 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettua erillään asu-
mista omasta pyynnöstä, 6 §:ssä tarkoitettua 
varmuusosastolle sijoittamista ja 7 §:ssä tar-
koitettua varmuusosastolle sijoittamisen jat-



 HE 45/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

163

 
4) 6 luvun 2 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa 

tarkoitetusta siirtämisestä avolaitoksesta sul-
jettuun vankilaan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 9 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta omaisuuden 

hallussapidosta ja 4 §:n 1, 2 ja 4 momentissa 
tarkoitetusta rahan käytöstä; 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) 12 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta kirjeen tai 

postilähetyksen pidättämisestä; 
7) 13 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta tapaamis-

kiellosta; 
8) 14 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta poistumis-

luvasta erittäin tärkeästä syystä; 
 
 
 
9) 15 luvun 4 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-

tusta varoituksesta, oikeuksien menetyksestä 
ja yksinäisyysrangaistuksesta; 

10) 18 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta erillään 
pitämisestä. 
 

 
 
 
 
 
Vangin tapaajalla on oikeus hakea oikaisua 

ja valittaa 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetus-
ta päätöksestä. 

 
 

kamista; 
6) 6 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

siirtämistä avolaitoksesta suljettuun vanki-
laan; 

7) 7 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
omien vaatteiden käytön epäämistä ja 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettua perusruokavaliosta 
poikkeamista; 

8) 8 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
osallistumisvelvollisuudesta vapauttamista, 6 
§:ssä tarkoitettua lupaa siviilityöhön, 9 §:n 1 
ja 2 momentissa tarkoitettua lupaa osallistua 
toimintaan vankilan ulkopuolella, 11 §:ssä 
tarkoitettua luvan ja sijoituksen peruuttamis-
ta ja 13 §:ssä tarkoitettua osallistumisvelvol-
lisuudesta vapauttamista määräajaksi; 

9) 9 luvun 1 §:ssä tarkoitettua omaisuuden 
hallussapidon epäämistä, 4 §:n 1, 2 ja 4 mo-
mentissa tarkoitettua rahan käyttöä, 7 §:ssä 
ja 8 §:ssä tarkoitettua ylläpito- ja ruokakus-
tannusten perimistä ja 8 §:ssä tarkoitettua 
toiminta- ja käyttörahan suorittamatta jättä-
mistä;  

10) 10 luvun 2 §:ssä tarkoitettua tilapäi-
seen hoitoon ja tutkimukseen vankilan ulko-
puolelle päästämistä ja 3 §:ssä tarkoitettua 
vankilasta vapauttamista hoitoa varten;  

11) 12 luvun 5 §:ssä tarkoitettua kirjeen tai 
postilähetyksen pidättämistä; 

12) 13 luvun 10 §:ssä tarkoitettua tapaa-
miskieltoa;  

 13) 14 luvun 5 §:ssä tarkoitettua poistu-
mislupaa erittäin tärkeästä syystä, tällaisen 
luvan 9 §:ssä tarkoitettua peruuttamista ja 
10 §:ssä tarkoitetusta poistumislupamatkan 
kustannusten korvaamisesta; 

14) 15 luvun 4 §:ssä tarkoitettua varoitusta, 
oikeuksien menetystä ja yksinäisyysrangais-
tusta;  

15) 18 luvun 3 §:ssä tarkoitettua tarkkai-
luun sijoittamista, 4 §:ssä tarkoitettua eris-
tämistarkkailua sekä 5 §:ssä tarkoitettua eril-
lään pitämistä; 

16) muuta tämän lain nojalla tehtyä hallin-
tolainkäyttölain (586/1996) 5 §:ssä tarkoitet-
tua ratkaisua, ellei muutoksenhakua ole tä-
män luvun 2 §:n nojalla kielletty. 

Vangin tapaaja saa vaatia oikaisua ja valit-
taa Rikosseuraamuslaitoksen päätöksestä, jo-
ka koskee 13 luvun 10 §:ssä tarkoitettua ta-
paamiskieltoa. 

Vangille kirjeen lähettänyt tai vangin lähet-
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tämän kirjeen vastaanottaja saa vaatia oi-
kaisua ja valittaa Rikosseuraamuslaitoksen 
päätöksestä, joka koskee 12 luvun 5 §:ssä 
tarkoitettua kirjeen tai postilähetyksen pidät-
tämistä. 
 

 
 2 §

Muutoksenhakukielto 

Vanki tai tuomittu ei saa vaatia oikaisua 
eikä valittaa Rikosseuraamuslaitoksen pää-
töksestä, joka koskee: 

1) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua täytäntöön-
panon aloittamisajankohtaa; 

2) 4 luvun 6 §:ssä tarkoitettua rangaistus-
ajan suunnitelmaa, 3 §:n 3 momentissa tar-
koitettua saattajan matkakulujen korvaamista 
ja 8 ja 9 §:ssä tarkoitettua vankilaan sijoit-
tamista; 

3) 5 luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua osastol-
le sijoittamista ja 4 §:ssä tarkoitettua sopi-
musosastolle sijoittamista; 

4) 6 luvun 1 §:ssä tarkoitettua vangin siir-
tämistä suljetusta laitoksesta avolaitokseen, 3 
§:ssä tarkoitettua vangin siirtämistä suljetus-
ta laitoksesta toiseen suljettuun laitokseen tai 
avolaitoksesta toiseen avolaitokseen, 3 a 
§:ssä tarkoitetusta vangin siirtämisestä lyhy-
eksi ajaksi toiseen vankilaan ja 5 §:ssä tar-
koitettua vangin päästämistä muun viran-
omaisen kuin tuomioistuimen kuultavaksi; 

5) 7 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
omien vaatteiden käytön rajoittamista;  

6) 8 luvun 4 §:ssä tarkoitettua toimintaan 
sijoittamista, 7 §:ssä tarkoitettua lupaa 
omaan työhön ja 9 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua lupaa osallistua valvottuun ulkopuoli-
seen toimintaan; 

7) 9 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
rahan käyttöä; 

8) 12 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kirjeen, 
muun postilähetyksen tai viestin lukemista ja 
jäljennöksen ottamista, 7 §:ssä tarkoitettua 
puhelun kuuntelemista ja tallentamista, 6 a 
§:ssä tarkoitettua lupaa matkapuhelimen 
käyttöön, 9 §:ssä tarkoitettua lupaa sähkö-
postin käyttöön tai 9 a §:ssä tarkoitettua lu-
paa internetin käyttöön; 

9) 13 luvun 4, 5, 7 ja 13 §:ssä tarkoitettua 
tapaamista sekä 12 §:ssä tarkoitettua tava-
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roiden vastaanottamista tapaamisen yhtey-
dessä; 

10)14 luvun 2 §:ssä tarkoitettua poistumis-
lupaa rangaistusajan pituuden perusteella, 3 
§:n 3 momentissa tarkoitettua poistumislupa-
ajankohdan aikaistamista, 4 §:ssä tarkoitet-
tua poistumislupaa tärkeästä syystä, 6 §:ssä 
tarkoitettua poistumisluvan myöntämistä 
saatettuna sekä tällaisten lupien 9 §:ssä tar-
koitettua peruuttamista. 
 

 
10 § 

Oikaisuvaatimus 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti vii-
kon kuluessa siitä, kun päätös oikaisuvaati-
musosoituksineen on annettu vangille tiedok-
si. Oikaisuvaatimus toimitetaan päätöksen 
tehneelle viranomaiselle. 

 
 

11 § 

Oikaisuvaatimuksesta päättäminen 

Oikaisuvaatimuksen ratkaisee aluevankilan 
johtaja. 

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellise-
nä. 

Asian käsittelystä on muutoin voimassa, 
mitä hallintolaissa säädetään. 
 

3 § 

Oikaisuvaatimuksen päätösvalta ja käsittely 

Aluejohtaja ratkaisee oikaisuvaatimuksen 1 
§:ssä tarkoitetussa asiassa. Jos kyse kuiten-
kin on 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tusta rangaistusaikaa koskevasta päätökses-
tä, oikaisuvaatimuksen ratkaisee täytäntöön-
panojohtaja.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
seitsemän päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimus toimitetaan 
aluejohtajalle tai vankilan johtajalle. Jos ky-
se kuitenkin on 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetusta rangaistusaikaa koskevasta 
päätöksestä, oikaisuvaatimus toimitetaan 
täytäntöönpanojohtajalle tai vankilan johta-
jalle. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireel-
lisenä. 

 Jos kyse on Rikosseuraamuslaitoksen kes-
kushallintoyksikön 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetusta ehdonalaisen vapautta-
misen lykkäämistä tai 1 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitetusta varmuusosastolle si-
joittamista koskevasta päätöksestä taikka 
täytäntöönpanojohtajan 1 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetusta rangaistusaikaa kos-
kevasta päätöksestä sovelletaan, mitä 4 §:ssä 
säädetään valituksesta. Samoin menetellään, 
jos muutosta haetaan päätökseen, jonka Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksik-
kö, aluejohtaja tai täytäntöönpanojohtaja on 
tehnyt tämän lain 1 luvun 8 tai 10 §:ssä tar-
koitetun pidätystoimivaltansa nojalla. 
 

 
12 § 4 § 
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Valituksen tekeminen 

Aluevankilan johtajan päätöksestä saa valit-
tamalla hakea muutosta hallinto-oikeuteen. 
Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, 
jonka tuomiopiirissä aluevankilan johtajan 
päätös on tehty. 

Kun valituksen kohteena olevan päätöksen 
tekee aluevankilan johtaja tai Rikosseu-
raamusvirasto, valitus tehdään Helsingin hal-
linto-oikeuteen ilman 10 ja 11 §:ssä tarkoitet-
tua oikaisuvaatimusmenettelyä. 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. 

 
 

Valitus hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
aluejohtajan ja täytäntöönpanojohtajan pää-
tökseen sekä 3 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Valitus tehdään 
siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiris-
sä aluejohtajan päätös on tehty. Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikön ja 
täytäntöönpanojohtajan päätöksestä valitus 
tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen.  

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. 
 

 
14 §  

Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa 

Valitusta käsitellessään hallinto-oikeus on 
päätösvaltainen yksijäsenisenä. Valitus ei 
keskeytä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei 
hallinto-oikeus toisin määrää. Valitusasia on 
käsiteltävä kiireellisenä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Asian käsittelystä on muutoin voimassa, mi-
tä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. 
 

5 § 

Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa 

Valitusta käsitellessään hallinto-oikeus on 
päätösvaltainen yksijäsenisenä. Valitusasia 
on käsiteltävä kiireellisenä. 
 

 
 

 
6 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 

 
13 §  

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus 
täytäntöönpanoon 

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemi-
nen ei keskeytä 9 §:ssä tarkoitetun päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei oikaisuvaatimusta kä-
sittelevä aluevankilan johtaja tai valitusta kä-

7 §

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus 
täytäntöönpanoon 

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemi-
nen ei keskeytä 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei oikaisuvaatimusta kä-
sittelevä aluejohtaja tai täytäntöönpanojohta-
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sittelevä hallinto-oikeus toisin päätä. 
 

ja taikka valitusta käsittelevä tuomioistuin 
toisin päätä. 
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15 § 

Oikeusapu 

Vangille voidaan 1 ja 9 §:ssä tarkoitetussa 
asiassa myöntää oikeusapua niin kuin oikeus-
apulaissa (257/2002) säädetään. Oikeusapu-
lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua selvi-
tystä taloudellisista olosuhteista ei tarvitse 
esittää. Oikeusavun myöntämisestä päättää 
tuomioistuin. 
 

8 § 

Oikeusapu 

Vangille tai tuomitulle voidaan 1 §:ssä tar-
koitetussa asiassa myöntää oikeusapua siten 
kuin oikeusapulaissa (257/2002) säädetään. 
Oikeusapulain 10 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua selvitystä taloudellisista olosuhteista ei 
tarvitse esittää. Oikeusavun myöntämisestä 
päättää tuomioistuin, jos asia on sen käsitel-
tävänä. 
 

 
16 §  

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset oikaisuvaatimuksen 
tekemisestä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 

9 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset oikaisuvaatimuksen 
tekemisestä ja käsittelystä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 
 

 
21 luku 

Vapauttaminen 

21 luku 

Vapauttaminen 

 
2 § 

Päätösvalta 

Vankilan johtaja päättää rikoslain 2 c luvun 
5 §:n mukaisesta ehdonalaisesta vapauttami-
sesta, saman luvun 9 §:n 1 momentin mukai-
sesta ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämi-
sestä ja ehdonalaisen vapauden valvonnasta 
annetun lain 4 §:ssä tarkoitetusta valvontaan 
asettamisesta. 

 
 
 
 
 
Rikosseuraamuslaitos vastaa ehdonalaisen 

vapauden valvonnasta annetun lain 5 §:ssä 
tarkoitetusta valvontasuunnitelman laatimi-
sesta. 

2 § 

Päätösvalta 

Vankilan johtaja päättää rikoslain 2 c luvun 
9 §:n 1 momentin mukaisesta ehdonalaisen 
vapauttamisen lykkäämisestä. Vankilan joh-
taja tai työjärjestyksessä määrätty vankilan 
johtajan sijaisena toimiva virkamies päättää 
ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun 
lain 4 §:ssä tarkoitetusta valvontaan asettami-
sesta. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallin-
toyksikkö päättää rikoslain 2 c luvun 9 §:n 2 
momentin mukaisesta ehdonalaisen vapaut-
tamisen lykkäämisestä ilman vangin suostu-
musta. 

Rikosseuraamuslaitos vastaa ehdonalaisen 
vapauden valvonnasta annetun lain 5 §:ssä 
tarkoitetusta valvontasuunnitelman laatimi-
sesta. 
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 Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
Vangin kohtelua koskevan päätöksen täy-

täntöönpanossa sovelletaan päätöstä tehtä-
essä voimassa olleita säännöksiä. Tämän 
lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jos 
asia tulee ehtojen rikkomisen, edellytysten 
muuttumisen, laissa asetetun määräajan 
taikka muun vastaavan syyn vuoksi uudelleen 
käsiteltäväksi tämän lain tultua voimaan.  

Lain voimaan tullessa vireillä olevan oi-
kaisuvaatimuksen ja valituksen käsittelyyn 
sovelletaan lain voimaantullessa voimassa 
olleita säännöksiä. Tämän lain säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin haettaessa muutosta 
hallinto-oikeuden päätökseen, joka on tehty 
lain voimaantulon jälkeen.  
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2.

Laki 
tutkintavankeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tutkintavankeuslain 768/2005 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 luvun 1 §:n 1 moment-

ti, 2 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 10 §, 5 luvun 1 §:n 1 ja 4 momentti, 2 §, 6 §:n 1 
momentti, 8 § ja 9 §:n otsikko sekä 2 momentti, 7 luvun 5 §, 8 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §, 4 
§:n 2 momentti, 7—9 ja 10 §, 9 luku, 10 luvun 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin 3 kohta, 8 
§, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 momentti, 11 luvun 4 §, 7 §:n 3 momentti 
ja 10 §, 13 luvun 4 ja 9 §, 15 luku sekä 16 luvun 1 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 2 momentti ja 8 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 
808/2011, 3 luvun 9 §:n 2 momentti ja 10 §, 6 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2 momentti, 8 luvun 9 
§, 10 luvun 3 §:n 1 momentti ja 13 luvun 9 § laissa 736/2011, 5 luvun 2 § osaksi laissa 
736/2011, 8 luvun 2 § osaksi laissa 266/2007, 8 luvun 4 §:n 2 momentti laissa 266/2007, 11 
luvun 10 §, 13 luvun 4 § ja 16 luvun 1 § osaksi laissa 736/2011, sekä 

lisätään 1 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti, 1 lukuun uusi 8 §, 3 lukuun uusi 2 a, 5 a ja 6 a §, 6 
lukuun uusi 6 a §, 7 luvun 3 §:ään uusi 2 momentti, 7 lukuun uusi 6 §, 8 lukuun uusi 2 a § ja 7 
a—7 c §, 11 lukuun uusi 6 a § sekä 14 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti ja 4 §:ään uusi 2 mo-
mentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 luku 

Tutkintavankeuden toimeenpanon yleiset 
periaatteet 

 

1 luku 

Tutkintavankeuden toimeenpanon yleiset 
periaatteet 

 
1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavankiin, joka samalla suorittaa 

vankeusrangaistusta tai sakon muuntorangais-
tusta, sovelletaan, mitä 2 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa, 4 luvun 1 §:n 3 momentissa, 8 lu-
vun 6 §:ssä sekä 9 luvun 9 §:ssä säädetään. 
Tällaiseen vankiin sovelletaan lisäksi, mitä 
pakkokeinolain (806/2011) 4 luvussa yhtey-
denpidon rajoittamisesta ja rikoslain 
(39/1889) 2 c luvun 5 §:ssä ehdonalaisen va-
pauttamisen määräytymisestä säädetään. 
Muutoin tässä momentissa tarkoitettuun tut-
kintavankiin sovelletaan, mitä vangista van-
keuslaissa (767/2005) säädetään.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavankiin, joka samalla suorittaa 

vankeusrangaistusta tai sakon muuntoran-
gaistusta, sovelletaan, mitä 2 luvun 1 §:n 2 
momentissa, 4 luvun 1 §:n 3 momentissa, 8 
luvun 6, 7 a ja 7b §:ssä sekä 9 luvun 4, 10 ja 
14 §:ssä säädetään. Tällaiseen vankiin sovel-
letaan lisäksi, mitä pakkokeinolain 
(806/2011) 4 luvussa yhteydenpidon rajoit-
tamisesta ja rikoslain (39/1889) 2 c luvun 5 
§:ssä ehdonalaisesta vapauttamisen määräy-
tymisestä säädetään. Muutoin tässä momen-
tissa tarkoitettuun tutkintavankiin sovelle-
taan, mitä vankeuslaissa (767/2005) sääde-
tään vangista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 § 

Tutkintavankeuden päättyminen 

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

 

2 § 

Tutkintavankeuden päättyminen.  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos tuomioistuin päättää vapauttaa tutkin-

tavangin, hänelle korvataan matkakustan-
nukset koti- tai asuinpaikkakunnalleen Suo-
men alueella valtion varoista. Tutkintavangin 
suostumuksella hänet voidaan kuljettaa van-
kilaan hakemaan vankilassa olevaa omai-
suuttaan.    

 

 
8 § 

Viittaussäännös 

Rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvästä 
henkilötietojen käsittelystä säädetään erik-
seen. 

 
 

3 luku 

Sijoittaminen vankilassa, perushuolto ja 
siirtäminen 

1 § 

Sijoittaminen vankilassa 

Tutkintavanki on sijoitettava eri vankilaan 
tai eri osastolle kuin rangaistusta suorittavat 
vangit. Erilleen sijoittamisesta voidaan kui-
tenkin poiketa, jos tutkintavanki toimintoihin 
osallistumista varten sitä pyytää taikka jos 
poikkeaminen on välttämätöntä vankien, tut-
kintavankien tai henkilökunnan turvallisuutta 
uhkaavan vaaran torjumiseksi tai se on muu-
toin tilapäisesti tarpeen vankilan järjestyksen 
ylläpitämiseksi poikkeuksellisessa tilanteessa. 
Muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä 
odottava tutkintavanki saadaan tutkintavangin 
suostumuksella sijoittaa samalle osastolle 
kuin rangaistusta suorittavat vangit, jollei si-
joittaminen vaaranna tutkintavankeuden tar-
koitusta. 

 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

3 luku 

Sijoittaminen vankilassa, perushuolto ja 
siirtäminen 

1 § 

Sijoittaminen vankilassa 

Tutkintavanki on sijoitettava eri vankilaan 
tai eri osastolle kuin rangaistusta suorittavat 
vangit. Erilleen sijoittamisesta voidaan kui-
tenkin poiketa, jos tutkintavanki toimintoihin 
osallistumista varten sitä pyytää taikka jos 
poikkeaminen on välttämätöntä vankien, tut-
kintavankien tai henkilökunnan turvallisuutta 
uhkaavan vaaran torjumiseksi tai se on muu-
toin tilapäisesti tarpeen vankilan järjestyksen 
ylläpitämiseksi poikkeuksellisessa tilantees-
sa. Tutkintavanki voidaan omasta pyynnös-
tään sijoittaa asumaan myös 2 a §:ssä tar-
koitetulle sopimusosastolle. Muutoksenhaku-
tuomioistuimen päätöstä odottava tutkinta-
vanki saadaan tutkintavangin suostumuksella 
sijoittaa samalle osastolle kuin rangaistusta 
suorittavat vangit, jollei sijoittaminen vaa-
ranna tutkintavankeuden tarkoitusta. 

— — — — — — — — — — — — — — 
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2 § 

Asumaan sijoittaminen 

 
Tutkintavanki on mahdollisuuksien mukaan 

sijoitettava yhden hengen huoneeseen. Tut-
kintavankia ei saa sijoittaa asumaan toisen 
tutkintavangin kanssa, jos siitä aiheutuu vaa-
raa tutkintavankeuden tarkoitukselle tai van-
kilan järjestykselle. 

Tutkintavangille on varattava mahdollisuus 
asua kokonaan tai osittain erillään muista 
vangeista, jos vangilla on perusteltu syy us-
koa henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan 
uhattuna tai jos erillään asumiseen on muu 
hyväksyttävä syy. 

Omasta pyynnöstään erillään pidettävän oi-
keuksia ei saa rajoittaa enempää kuin mitä 
erillään asumisesta välttämättä aiheutuu. 

 
 

2 § 

Asumaan sijoittaminen 

 
 Tutkintavanki on mahdollisuuksien mu-

kaan sijoitettava yhden hengen huoneeseen. 
Tutkintavankia ei saa sijoittaa asumaan toi-
sen tutkintavangin kanssa, jos siitä aiheutuu 
vaaraa tutkintavankeuden tarkoitukselle tai 
vankilan järjestykselle. 

Tutkintavangille on varattava hänen pyyn-
nöstään mahdollisuus asua kokonaan tai osit-
tain erillään muista vangeista, jos vangilla on 
perusteltu syy uskoa henkilökohtaisen turval-
lisuutensa olevan uhattuna. 

Omasta pyynnöstään erillään pidettävän 
oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin mitä 
erillään asumisesta välttämättä aiheutuu. 
Erillään asumisen perusteet on otettava uu-
delleen harkittaviksi enintään neljän kuukau-
den väliajoin. 
 

 
 2 a § 

Sopimusosasto 

Tutkintavangille voidaan varata mahdolli-
suus asua osastolla, jolla vangit sitoutuvat 
osallistumaan heille järjestettyyn toimintaan 
sekä siihen, että heidän päihteettömyyttään 
valvotaan siten kuin 11 luvun 7 §:ssä sääde-
tään, jollei tutkintavangin oikeutta yhteyden-
pitoon ole pakkokeinolain 4 luvun nojalla ra-
joitettu.  

 
 5 a § 

Tupakoinnin kieltäminen 

Tupakointi voidaan kieltää tutkintavankien 
asuintiloissa. Jos tupakointi kielletään tutkin-
tavankien asuintiloissa, tutkintavangeille tu-
lee järjestää mahdollisuus tupakointiin eri-
tyisesti tupakointiin varatuissa tiloissa tai 
muulla tavoin.  
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 6 a § 

Tutkintavangin siirtäminen lyhyeksi ajaksi 
toiseen vankilaan  

 
Tutkintavanki voidaan siirtää lyhyeksi 

ajaksi toiseen vankilaan, jos se on perustel-
tua tapaamisen tai 9 luvun 14 §:ssä tarkoite-
tun luvan järjestämiseksi taikka muusta vas-
taavasta syystä. 

 
8 § 

Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa viran-
omaisessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vankilassa oleva tutkintavanki kutsu-

taan henkilökohtaisesti kuultavaksi muuhun 
viranomaiseen kuin tuomioistuimeen, tutkin-
tavanki voidaan tästä syystä päästää vankilan 
ulkopuolelle kuulemisen vaatimaksi ajaksi. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa vi-
ranomaisessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vankilassa oleva tutkintavanki kutsu-

taan henkilökohtaisesti kuultavaksi muuhun 
viranomaiseen kuin tuomioistuimeen, tutkin-
tavanki voidaan tästä syystä päästää vankilan 
ulkopuolelle kuulemisen vaatimaksi ajaksi. 
Tämä aika ei saa matka-aika mukaan lukien 
olla 14 vuorokautta pidempi, ellei siihen ole 
kuulemisen perusteesta tai muusta vastaavas-
ta perusteesta aiheutuvaa erityisen painavaa 
syytä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
9 § 

Päätösvalta  

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangin siirtämisestä päättää arvi-

ointikeskuksen johtaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 §

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangin sopimusosastolle sijoitta-

misesta ja erillään asumisesta omasta pyyn-
nöstä päättää toiminnoista tai turvallisuudes-
ta vastaava virkamies taikka ohjauksen tai 
valvonnan esimiestehtävissä toimiva virka-
mies. Tutkintavangin siirtämisestä päättää ar-
viointikeskuksen johtaja tai työjärjestyksessä 
määrätty johtajan sijaisena toimiva virka-
mies. Jos tutkintavanki siirretään toiselle ri-
kosseuraamusalueelle, siirto edellyttää vas-
taanottavan rikosseuraamusalueen arviointi-
keskuksen johtajan tai työjärjestyksessä mää-
rätyn arviointikeskuksen johtajan sijaisena 
toimivan virkamiehen suostumuksen. Tutkin-
tavangin 6 a §:ssä tarkoitetusta lyhytaikai-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

sesta siirtämisestä toiseen vankilaan päättää 
vastaanottavan vankilan johtaja tai turvalli-
suudesta vastaava virkamies sijoitusvankilan 
johtajaa kuultuaan.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 § 

Tarkemmat säännökset 

 
Tarkemmat määräykset ruoka- ja pe-

rushuollosta sekä asumisesta antaa Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. 

Tutkintavangin siirtoa koskevasta menette-
lystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. Tarkemmat määräykset tutkinta-
vangin siirtämisestä antaa Rikosseuraamuslai-
toksen keskushallintoyksikkö. 
 

10 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

 
Tutkintavangin siirtoa koskevasta me-

nettelystä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.  

Tarkemmat määräykset tutkintavangin 
siirtämisestä antaa Rikosseuraamuslai-
toksen keskushallintoyksikkö. Tarkemmat 
määräykset ruoka- ja perushuollosta, asumi-
sesta sekä tupakoinnin järjestämisestä ja sy-
tytysvälineiden hallussapidosta antaa Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. 

 
 
 

5 luku 

Tutkintavangin omaisuus ja tulot 

 
5 luku 

Tutkintavangin omaisuus ja tulot 

 
1 § 

Omaisuuden hallussapito 

Tutkintavanki saa vankilassa pitää hallus-
saan kohtuullisen määrän henkilökohtaista 
omaisuutta. Esineen tai aineen hallussapito 
voidaan evätä jos: 

1) esineestä tai aineesta aiheutuu vaaraa 
henkilön turvallisuudelle; 

2) esine tai aine erityisesti soveltuu omai-
suuden vahingoittamiseen; taikka 

3) esineen tai aineen hallussapidosta vanki-
lan tai vankilan osaston olosuhteet ja valvon-
nan aste huomioon ottaen aiheutuu erityistä 
haittaa vankilan yleiselle järjestykselle. 

 
 
 
 
 
 

1 § 

Omaisuuden hallussapito 

Tutkintavanki saa vankilassa pitää hallus-
saan kohtuullisen määrän henkilökohtaista 
omaisuutta. Esineen tai aineen hallussapito 
voidaan evätä jos: 

1) esineestä tai aineesta aiheutuu vaaraa 
henkilön turvallisuudelle; 

2) esine tai aine erityisesti soveltuu omai-
suuden vahingoittamiseen;  

3) esineen tai aineen hallussapidosta vanki-
lan tai vankilan osaston olosuhteet ja valvon-
nan aste huomioon ottaen aiheutuu erityistä 
haittaa vankilan yleiselle järjestykselle; 

4) esinettä tai ainetta ei voida ilman koh-
tuutonta vaivaa tai sitä vahingoittamatta tar-
kastaa;  

5) esinettä tai ainetta käytetään tai on pe-
rusteltua syytä epäillä, että sitä tullaan käyt-
tämään rikoksentekovälineenä; 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-

tetaan taikka lähetetään tutkintavangin kus-
tannuksella hänen osoittamaansa paikkaan. 
Pilaantunut tavara voidaan hävittää todistajan 
läsnä ollessa. Alkoholijuoman tai muun alko-
holipitoisen aineen hävittämisestä noudate-
taan, mitä alkoholilain (1143/1994) 60 §:ssä 
säädetään. Huumausaineen toimittamisesta 
hävitettäväksi säädetään huumausainelain 
(1289/1993) 10 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

6) vankila on hankkinut vastaavan esineen 
tutkintavangin käyttöön.    
— — — — — — — — — — — — — —  

 Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-
tetaan taikka lähetetään tutkintavangin kus-
tannuksella hänen osoittamaansa paikkaan. 
Pilaantunut tavara voidaan hävittää todistajan 
läsnä ollessa. Alkoholijuoman tai muun al-
koholipitoisen aineen hävittämisestä noudate-
taan, mitä alkoholilain (1143/1994) 60 §:ssä 
säädetään. Huumausaineen toimittamisesta 
hävitettäväksi säädetään huumausainelain 
(373/2008) 44 §:ssä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Omaisuusluettelo 

Vankilaan vastaanotetusta tutkintavangin 
omaisuudesta on laadittava omaisuusluettelo. 
Tutkintavangin ja läsnä olevan todistajan on 
allekirjoitettava omaisuusluettelo. Jos tutkin-
tavanki ei allekirjoita luetteloa, kahden Ri-
kosseuraamuslaitoksen virkamiehen on todis-
tettava luettelo oikeaksi. 

 
 
Tutkintavangin haltuun annetusta omaisuu-

desta on tehtävä merkintä omaisuusluette-
loon. Tutkintavangille on hänen pyynnöstään 
annettava kopio omaisuusluettelosta. 

 
Tutkintavangin hallusta voidaan ottaa pois 

sellainen ilman vankeinhoitoviranomaisen lu-
paa vastaanotettu omaisuus, joka on merkitty 
toisen vangin omaisuusluetteloon. 

 
 

 

2 § 

Omaisuusluettelo 

Vankilaan vastaanotetusta tutkintavangin 
omaisuudesta on laadittava omaisuusluettelo. 
Omaisuusluetteloon ei merkitä vähäarvoista 
omaisuutta, ellei tutkintavanki sitä erikseen 
pyydä. Tutkintavangin on allekirjoitettava 
omaisuusluettelo. Jos tutkintavanki ei allekir-
joita luetteloa, kahden Rikosseuraamuslai-
toksen virkamiehen on todistettava luettelo 
oikeaksi.  

Tutkintavangin haltuun annetusta omai-
suusluetteloon merkitystä omaisuudesta on 
tehtävä merkintä omaisuusluetteloon. Tutkin-
tavangille on hänen pyynnöstään annettava 
jäljennös omaisuusluettelosta. 

Tutkintavangin hallusta voidaan ottaa pois 
sellainen ilman Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamiehen lupaa vastaanotettu omaisuus, joka 
on merkitty toisen vangin omaisuusluette-
loon. 

 

6 § 

Omaisuuden palauttaminen 

Kun tutkintavanki vapautuu vankilasta, hä-
nen rahansa, muut maksuvälineensä ja omai-
suutensa on luovutettava hänelle kuittausta 
vastaan. Jos tutkintavanki ei allekirjoita 
omaisuusluetteloa, kahden Rikosseuraamus-
laitoksen virkamiehen on todistettava luettelo 

6 § 

Omaisuuden palauttaminen 

Kun tutkintavanki vapautuu vankilasta, hä-
nen rahansa, muut maksuvälineensä ja omai-
suutensa on luovutettava hänelle omaisuus-
luettelon allekirjoitusta vastaan. Tutkinta-
vangin rahavarat voidaan myös tallettaa tut-
kintavangin ilmoittamalle tilille tai lähettää 
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oikeaksi. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

hänelle postiosoituksena. Jos tutkintavanki ei 
allekirjoita omaisuusluetteloa, kahden Rikos-
seuraamuslaitoksen virkamiehen on todistet-
tava luettelo oikeaksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 § 

Päätösvalta 

Omaisuuden hallussapidosta päättää val-
vonnan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
Edellä 4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rahan 
tai maksuvälineiden toimittamisesta vankilan 
ulkopuolelle tai toiselle vangille päättää van-
kilan johtaja tai hänen määräämänsä turvalli-
suudesta vastaava virkamies. Toiminta- tai 
käyttörahan maksamisesta päättää vankilan 
johtaja tai hänen määräämänsä toiminnasta 
vastaava virkamies. 

8 § 

Päätösvalta 

Ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies tekee päätöksen siitä, että 
omaisuutta ei anneta tutkintavangin haltuun. 
Ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva vir-
kamies voi antaa tutkintavangin haltuun sel-
laisia esineitä ja aineita, joiden hallussapito 
on vankilassa sallittu.  

Edellä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
rahan tai maksuvälineiden käytön rajoittami-
sesta ja 4 momentissa tarkoitetusta rahan tai 
maksuvälineiden toimittamisesta vankilan 
ulkopuolelle tai toiselle vangille päättää van-
kilan johtaja tai hänen määräämänsä turvalli-
suudesta vastaava virkamies. Toiminta- tai 
käyttörahan maksamisesta päättää vankilan 
johtaja tai hänen määräämänsä toiminnasta 
vastaava virkamies. 

 
9 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tutkintavangin hal-
lussa pitämästä omaisuudesta sekä rahan ja 
maksuvälineiden käytöstä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 

Tarkemmat määräykset omaisuuden lähet-
tämisestä ja hävittämisestä sekä toiminta- ja 
käyttörahan suorittamatta jättämisestä antaa 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö. 

9 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tutkintavangin hal-
lussa pitämästä omaisuudesta sekä rahan ja 
maksuvälineiden käytöstä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 

Tarkemmat määräykset omaisuuden säilyt-
tämisestä, lähettämisestä, hävittämisestä ja 
omaisuusluettelosta, siitä, mitä omaisuutta 
luetteloon merkitään sekä toiminta- ja käyttö-
rahan suorittamatta jättämisestä antaa Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. 

 
6 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

 

6 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

 
 
 

 

6 a § 
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 Sairastumisesta ilmoittaminen 

Tutkintavangille on varattava tilaisuus il-
moittaa lähiomaiselleen tai muulle läheisel-
leen vakavasta sairastumisestaan tai vam-
mautumisestaan. 
 

 
7 luku 

Vapaa-aika 

7 luku 

Vapaa-aika 

 
3 § 

Kirjasto 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Kirjasto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangilta, joka on päihtynyt tai joka 

häiritsee kirjastossa käyntiä taikka vaaran-
taa vankilan järjestystä tai turvallisuutta, 
voidaan evätä oikeus päästä vankilan kirjas-
toon. 

 
5 § 

Päätösvalta 

Vapaa-ajan toimintaan, jumalanpalveluk-
seen, hartaushetkeen ja muuhun uskonnolli-
seen tilaisuuteen osallistumisen epäämisestä 
sekä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta osallis-
tumisen kieltämisestä tai rajoittamisesta päät-
tää valvonnan esimiestehtävissä toimiva vir-
kamies taikka, jos asia ei siedä viivytystä, oh-
jaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies. Ennen epäämispäätöksen tekemistä tu-
lee kuulla tilaisuuden järjestäjää. 
 

5 § 

Päätösvalta 

Vapaa-ajan toimintaan, jumalanpalveluk-
seen, hartaushetkeen ja muuhun uskonnolli-
seen tilaisuuteen osallistumisen taikka kirjas-
toon pääsyn epäämisestä sekä 1 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta osallistumisen kieltä-
misestä tai rajoittamisesta päättää ohjauksen 
tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva vir-
kamies taikka, jos asia ei siedä viivytystä, oh-
jaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies. Ennen epäämispäätöksen tekemistä tu-
lee kuulla tilaisuuden järjestäjää. 
 

 
 6 § 

Tarkemmat määräykset 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö antaa tarkemmat määräykset kirjasto-
palveluiden järjestämisestä silloin, kun tut-
kintavanki ei pääse käymään vankilan kirjas-
tossa. 
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8 luku 

Kirjeenvaihto ja puhelut 

 

8 luku 

Kirjeenvaihto, puhelut ja sähköinen vies-
tintä 

 
1 § 

Kirjeenvaihto ja postilähetyksen tarkastami-
nen 

Tutkintavangilla on oikeus kirjeenvaihtoon, 
jollei tätä oikeutta ole pakkokeinolain 4 mu-
kaisesti rajoitettu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Kirjeenvaihto ja postilähetyksen tarkastami-
nen 

Tutkintavangilla on oikeus kirjeenvaihtoon 
postin välityksellä, jollei tätä oikeutta ole 
pakkokeinolain 4 luvun nojalla rajoitettu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 §

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen 

Tutkintavangille saapunut tai tutkintavan-
gilta peräisin oleva kirje, muu postilähetys tai 
viesti saadaan lukea, jos se on tarpeen kysei-
sen tutkintavangin rikostaustaan, hänen tut-
kintavankeusaikaiseen käyttäytymiseensä, lä-
hetykseen tai sen lähettäjään liittyvästä perus-
tellusta syystä tutkintavankeuden tarkoituksen 
turvaamiseksi, rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaa-
ran torjumiseksi taikka vangin tai muun hen-
kilön turvallisuuden suojelemiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjeestä, muusta postilähetyksestä tai vies-

tistä saadaan ottaa jäljennös, jos sitä luettaes-
sa käy ilmi, että se todennäköisesti sisältää 

2 §

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen 

Tutkintavangille saapunut tai tutkintavan-
gilta peräisin oleva kirje, muu postilähetys ja 
viesti saadaan lukea, jos se on tarpeen kysei-
sen tutkintavangin rikostaustaan, hänen tut-
kintavankeusaikaiseen käyttäytymiseensä, 
lähetykseen tai sen lähettäjään taikka vas-
taanottajaan liittyvästä perustellusta syystä 
tutkintavankeuden tarkoituksen turvaamisek-
si, rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi, 
vankilan järjestystä uhkaavan vaaran torju-
miseksi taikka vangin tai muun henkilön tur-
vallisuuden suojelemiseksi. Lukemiseen oi-
keuttava päätös voidaan tehdä enintään kah-
den viikon määräajaksi kerrallaan. 

Tutkintavangin on merkittävä nimensä 
muulle kuin 3 §:ssä tarkoitetulle valvontavi-
ranomaiselle lähettämäänsä kirjeeseen, 
muuhun postilähetykseen ja viestiin, jollei 
hän anna niitä henkilökohtaisesti suoraan 
vankilan henkilökunnalle. Tutkintavangilta 
peräisin oleva kirje, muu postilähetys tai 
viesti voidaan lähettäjän selvittämiseksi ava-
ta, jollei lähettäjää voida selvittää kirjettä, 
postilähetystä tai viestiä avaamatta. Tällöin 
kirjettä tai viestiä ei saa lukea enemmälti 
kuin lähettäjän selvittämiseksi on tarpeen.  

Kirjeestä, muusta postilähetyksestä tai vies-
tistä saadaan ottaa jäljennös, jos sitä luettaes-
sa käy ilmi, että se todennäköisesti sisältää 
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suunnitelmia taikka tietoja: 
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-

gaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai täl-
laisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä; 
taikka 

2) huumausaineen käyttörikoksesta. 
Tiedon ja jäljennöksen antamisesta poliisil-

le tai muulle esitutkintaviranomaiselle sääde-
tään 16 luvun 1 §:n 9 kohdassa. Jäljennösten 
säilyttämisestä ja hävittämisestä säädetään 
henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täy-
täntöönpanossa annetussa laissa. 

suunnitelmia taikka tietoja: 
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-

gaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai täl-
laisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä; 
taikka 

2) huumausaineen käyttörikoksesta. 
 

 
 
 

 2 a § 

Lukemisesta ilmoittaminen 

Jos tutkintavangille saapunut tai häneltä 
peräisin oleva kirje, muu postilähetys tai 
viesti luetaan, lukemisesta ja lukemisen pe-
rusteesta on viipymättä annettava tieto tut-
kintavangille. Ilmoittamista voidaan lykätä, 
jos se on tarpeen rikoksen estämiseksi tai 
selvittämiseksi, vankilan järjestystä uhkaa-
van vaaran torjumiseksi taikka vangin tai 
muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi. 
Ilmoitus lukemisesta ja sen perusteesta on 
kuitenkin annettava viimeistään kahden vii-
kon kuluessa lukemisesta tai, jos tutkintavan-
ki vapautetaan ennen mainittua määräaikaa, 
viimeistään tutkintavangin vapautuessa, joll-
ei muusta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Jos kirje lukemisen jälkeen pidätetään 5 
§:ssä tarkoitetulla perusteella, tiedon anta-
misessa noudatetaan, mitä 5 §:ssä sääde-
tään. 

 
4 §

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangille saapunut kirje tai muu 

postilähetys, jonka kirjekuoresta tai muutoin 
käy luotettavasti ilmi, että kirjeen lähettäjä on 
1 momentissa tarkoitettu asiamies, saadaan 
vain tutkintavangin läsnä ollessa avata ja sen 
sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä 
lukematta, jos on syytä epäillä, että kirje si-
sältää 5 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tar-
koitettuja aineita tai esineitä. Tarkastuksessa 
noudatetaan muutoin, mitä 1 §:n 4 momentis-

4 §

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangille saapunut kirje tai muu 

postilähetys, johon merkitystä lähettäjätie-
dosta ilmenee, että kirjeen lähettäjä on 1 
momentissa tarkoitettu asiamies, saadaan tut-
kintavangin läsnä ollessa avata ja sen sisältö 
tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä luke-
matta, jos on syytä epäillä, että kirje sisältää 
5 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja 
aineita tai esineitä. Tarkastuksessa noudate-
taan muutoin, mitä 1 §:n 4 momentissa sää-
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sa säädetään.  
 

detään.  
 

 
7 § 

Puhelun kuunteleminen ja tallentaminen 

Tutkintavangin puhelua saadaan kuunnella, 
jos se on yksittäistapauksessa perustellusta 
syystä tarpeen rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi, tutkintavankeuden tarkoituksen tai 
vankilan järjestyksen turvaamiseksi taikka 
tutkintavangin tai muun henkilön turvallisuu-
den suojelemiseksi. 

Puhelu voidaan tallentaa, jos puhelua 
kuunneltaessa käy ilmi, että puhelu todennä-
köisesti sisältää suunnitelmia taikka tietoja: 

1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-
gaistus on vähintään vuosi vankeutta, tai sel-
laisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä; 
taikka 

2) huumausaineen käyttörikoksesta. 
Puhelun kuuntelemisesta ja mahdollisuu-

desta sen tallentamiseen on ennen kuuntele-
misen aloittamista ilmoitettava tutkintavangil-
le ja sille, johon hän on puhelimitse yhteydes-
sä. Puhelun sisältöä koskevan tiedon, taltion 
tai tallenteen antamisesta poliisille tai muulle 
esitutkintaviranomaiselle säädetään 16 luvun 
1 §:n 9 kohdassa. Syntynyt taltio tai tallenne 
on hävitettävä, jollei sitä mainitun lainkoh-
dan mukaan luovuteta poliisille tai muulle 
esitutkintaviranomaiselle. 

Tutkintavangin ja 3 §:ssä tarkoitetun val-
vontaviranomaisen tai 4 §:ssä tarkoitetun 
asiamiehen välistä puhelua ei saa kuunnella 
eikä tallentaa. Jos puhelua kuunneltaessa il-
menee, että kyse on tutkintavangin ja edellä 
mainitun henkilön välisestä yhteydestä, kuun-
telu on lopetettava ja tallenne hävitettävä. 
 
 

7 § 

Puhelun kuunteleminen ja tallentaminen 

Tutkintavangin puhelua saadaan kuunnella 
ja puhelu tallentaa, jos se on tarpeen kysei-
sen vangin rikostaustaan, hänen vankeusai-
kaiseen käyttäytymiseensä tai puhelun vas-
taanottajaan liittyvästä perustellusta syystä 
rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi, van-
kilan järjestystä uhkaavan vaaran torjumi-
seksi, tutkintavankeuden tarkoituksen tur-
vaamiseksi taikka tutkintavangin tai muun 
henkilön turvallisuuden suojelemiseksi.  

 
 
 
 
 

Puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta 
on ennen toimenpiteen aloittamista ilmoitet-
tava tutkintavangille ja sille, johon hän on 
puhelimitse yhteydessä.  

 
 
 
 
 
 
 
Tutkintavangin ja 3 §:ssä tarkoitetun val-

vontaviranomaisen tai 4 §:ssä tarkoitetun 
asiamiehen välistä puhelua ei saa kuunnella 
eikä tallentaa. Jos puhelua kuunneltaessa il-
menee, että kyse on tutkintavangin ja edellä 
mainitun henkilön välisestä yhteydestä, 
kuuntelu on lopetettava ja tallenne hävitettä-
vä. 
 

 
 7 a § 

Sähköpostin käyttö 

Tutkintavangille voidaan antaa lupa säh-
köpostiviestien lähettämiseen ja vastaanot-
tamiseen yhteyksien ylläpitämiseen, toimeen-
tuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai 
asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tärke-
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ästä syystä, jollei tutkintavangin oikeutta yh-
teydenpitoon ole pakkokeinolain 4 luvun no-
jalla rajoitettu.  Edellä todetusta huolimatta 
tutkintavangille voidaan antaa lupa sähkö-
postiviestin lähettämiseen ja vastaanottami-
seen 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen kanssa 
tärkeästä oikeusasioiden hoitamiseen liitty-
västä syystä.  

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei 
käytöstä aiheudu vaaraa tutkintavankeuden 
tarkoitukselle, vankilan järjestykselle tai tur-
vallisuudelle taikka tutkintavangin tai muun 
henkilön turvallisuudelle ja että viestin lähet-
täjästä ja vastaanottajasta pystytään riittä-
västi varmistumaan.  

Jos sähköpostin käyttöä koskevan luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää päätök-
sen tekemisen jälkeen täyty tai tutkintavanki 
rikkoo luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.  
 

 
 7 b § 

Internetin käyttö 

Tutkintavangille voidaan antaa lupa inter-
netin käyttöön toimeentuloon, työ-, koulutus-, 
oikeus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitami-
seen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärke-
ästä syystä, jollei tutkintavangin oikeutta yh-
teydenpitoon ole pakkokeinolain 4 luvun no-
jalla rajoitettu.   Luvan myöntäminen edellyt-
tää, että tutkintavangin pääsy muille kuin lu-
vanmukaisille verkkosivustoille on asianmu-
kaisesti estetty. 

Internetin käyttöä koskevan luvan myöntä-
minen edellyttää, ettei internetin käytöstä ai-
heudu vaaraa tutkintavankeuden tarkoituk-
selle, vankilan järjestykselle tai turvallisuu-
delle taikka tutkintavangin tai muun henkilön 
turvallisuudelle.  
 Jos internetin käyttöä koskevan luvan myön-
tämisen edellytykset eivät enää päätöksen te-
kemisen jälkeen täyty tai tutkintavanki rikkoo 
luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.   

 
 7 c § 

Sähköisen viestinnän valvonta 

Sen lisäksi mitä sähköisen viestinnän tie-
tosuojalaissa (516/2004) säädetään, vanki-
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lalla on oikeus tarvittaessa hakea viestin ja 
puhelun lähettämistä ja vastaanottamista 
koskevat tiedot joko tutkintavangin viestin-
tään käyttämästä laitteesta tai vankilan hal-
linnoimista viestinnän välittämiseen ja käsit-
telyyn tarkoitetuista laitteista ja järjestelmis-
tä.  

Tutkintavangille saapuneen ja hänen lähet-
tämänsä sähköpostiviestin valvonnassa so-
velletaan 2—5 §:n säännöksiä.  

Sähköpostin lähettämistä ja internetin käyt-
tämistä voidaan valvoa teknisellä valvonnal-
la ja siten, että Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamies on läsnä. 

 
 

8 § 

Tarkastamis- ja pidättämismenettely 

Päätös kirje- tai muun postilähetyksen tai 
viestin lukemisesta, jäljentämisestä ja pidät-
tämisestä sekä puhelun kuuntelemisesta ja tal-
lentamisesta on tehtävä kirjallisesti. 

8 § 

Tarkastamis- ja pidättämismenettely 

Päätös kirjeen, muun postilähetyksen tai 
viestin taikka sähköpostiviestin lukemisesta, 
jäljentämisestä ja pidättämisestä sekä puhe-
lun kuuntelemisesta ja tallentamisesta on teh-
tävä kirjallisesti. 

 
9 §

Päätösvalta 

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta tämän luvun 1 §:n 2 momentin nojal-
la sekä tällaisen lähetyksen avaamisesta ja 
sen sisällön tarkastamisesta 1 §:n 3 momentin 
ja 4 §:n 2 momentin nojalla päättää rikosseu-
raamusalueen työjärjestyksessä määrätty oh-
jaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies. 

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
lukemisesta 2 §:n 1 momentin nojalla, 2 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta jäljennöksen ottami-
sesta sekä lähetyksen tai viestin 5 §:ssä tar-
koitetusta pidättämisestä päättää turvallisuu-
desta vastaava virkamies tai hänen tällaisiin 
tehtäviin erikseen nimeämänsä valvonnan 
esimiestehtävissä toimiva virkamies. Viestin 
saa kuitenkin antaa luettavaksi myös sellaisel-
le Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle, 
jolla henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 
täytäntöönpanossa annetun lain mukaan on 
oikeus käsitellä turvallisuustietorekisterin tie-
toja. Puhelun kuuntelemisesta ja tallentami-

9 §

Päätösvalta 

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta 1 §:n 2 momentin nojalla sekä tällai-
sen lähetyksen avaamisesta ja sen sisällön 
tarkastamisesta 1 §:n 3 momentin tai 4 §:n 2 
momentin nojalla päättää työjärjestyksessä 
määrätty ohjaus- tai valvontatehtävissä toi-
miva virkamies. 

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
lukemisesta 2 §:n 1 momentin nojalla, 2 §:n 
2 momentin mukaisesta lähettäjän selvittämi-
sestä, 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta jäl-
jennöksen ottamisesta, 2 a §:n 1 momentin 
mukaisesta lukemisesta ilmoittamisesta sekä 
lähetyksen tai viestin 5 §:ssä tarkoitetusta pi-
dättämisestä päättää turvallisuudesta vastaava 
virkamies taikka hänen tällaisiin tehtäviin 
erikseen nimeämänsä ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
Viestin saa kuitenkin antaa luettavaksi myös 
sellaiselle Rikosseuraamuslaitoksen virka-
miehelle, jolla on oikeus käsitellä turvalli-
suustietorekisterin tietoja. Puhelun kuunte-
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sesta päättää turvallisuudesta vastaava virka-
mies. 
 

lemisesta ja tallentamisesta päättää turvalli-
suudesta vastaava virkamies. 

Sähköpostin ja internetin käyttöä koskevas-
ta luvasta ja luvan peruttamisesta päättää 
vankilan johtaja tai turvallisuudesta vastaa-
va virkamies. 
 

 
10 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset kirjeiden tarkasta-
mis-, lukemis-, jäljentämis- ja pidättämisme-
nettelystä sekä puhelun kuuntelemisesta ja 
tallentamisesta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

10 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset kirjeiden tarkasta-
mis-, lukemis-, jäljentämis- ja pidättämisme-
nettelystä, puhelun kuuntelemisesta ja tallen-
tamisesta sekä sähköisen viestinnän käytöstä 
ja valvonnasta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
 

9 luku 

Tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ul-
kopuolelle 

 

9 luku 

Tapaamiset ja muut yhteydet vankilan ul-
kopuolelle 

 
1 §

Tapaaminen 

Tutkintavangilla on oikeus tavata vieraita 
tarpeellisen valvonnan alaisena tapaamista 
varten varattuina aikoina niin usein kuin se 
vankilan järjestystä ja toimintaa haittaamatta 
on mahdollista, jollei tätä oikeutta ole pakko-
keinolain 4 luvun mukaisesti rajoitettu. Ta-
paaminen voidaan sallia muulloinkin kuin ta-
paamista varten varattuina aikoina, jos se on 
tarpeen vangin yhteyksien kannalta tai muus-
ta erityisestä syystä. Tutkintavangilla on kui-
tenkin aina oikeus ilman aiheetonta viivytystä 
tavata tämän lain 8 luvun 4 §:ssä tarkoitettu 
asiamiehensä. Tutkintavankia tapaamaan tul-
leen henkilön (tapaaja) tarkastamisesta sääde-
tään 12 luvussa.  

Tutkintavangin tapaamista on tarpeellisella 
tavalla valvottava. Tapaamista voidaan val-
voa myös videolaitteilla. Videolaitteilla ta-
pahtuvasta valvonnasta on asianmukaisella 
tavalla ilmoitettava tutkintavangille ja tapaa-
jalle. Valvonnasta syntyneiden tallenteiden 

1 § 

Tapaaminen 

Tutkintavangilla on oikeus tavata vieraita 
tarpeellisen valvonnan alaisena tapaamista 
varten varattuina aikoina niin usein kuin se 
vankilan järjestystä ja toimintaa haittaamatta 
on mahdollista siten kuin tässä luvussa sää-
detään, jollei tätä oikeutta ole pakkokeinolain 
4 luvun nojalla rajoitettu. Tapaaminen voi-
daan sallia muulloinkin kuin tapaamista var-
ten varattuina aikoina, jos se on tarpeen tut-
kintavangin yhteyksien säilymiseksi tai 
muusta tärkeästä syystä.  

Tapaaminen järjestetään valvotussa ta-
paamistilassa, jossa vangin ja tapaajan vä-
lissä on rakenteellisia esteitä vankilan turval-
lisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi, kiel-
lettyjen aineiden ja esineiden vankilaan kul-
keutumisen estämiseksi sekä tutkintavankeu-
den tarkoituksen turvaamiseksi. Tapaamista 
on tarpeellisella tavalla valvottava. Muita 
tapaamisia kuin valvomatonta tapaamista 
voidaan valvoa teknisellä valvonnalla ja si-
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säilyttämisessä ja hävittämisessä noudate-
taan, mitä henkilötietojen käsittelystä ran-
gaistusten täytäntöönpanossa annetussa lais-
sa säädetään tapaajarekistereistä. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, tutkintavangin ja 8 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tetun asiamiehen tapaamista ei saa valvoa, 
ellei ole perusteltua syytä epäillä, että tapaa-
misessa rikottaisiin tätä lakia taikka sen nojal-
la annettuja säännöksiä tai määräyksiä. 

 

ten, että Rikosseuraamuslaitoksen virkamies 
on läsnä. Tekninen valvonta käsittää tekni-
sellä laitteella tapahtuvan kuvan katselun ja 
tallentamisen. Teknisellä laitteella tapahtu-
vasta valvonnasta on asianmukaisella tavalla 
ilmoitettava tutkintavangille ja tapaajalle.  

Tutkintavangin ja tapaajan välinen keskus-
telu voidaan kuunnella ja tallentaa teknisellä 
laitteella, jos se on tarpeen kyseisen vangin 
rikostaustaan, hänen vankeusaikaiseen käyt-
täytymiseensä tai tapaajaan liittyvästä perus-
tellusta syystä rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaa-
ran torjumiseksi, tutkintavankeuden tarkoi-
tuksen turvaamiseksi taikka tutkintavangin 
tai muun henkilön turvallisuuden suojelemi-
seksi. Keskustelun kuuntelusta ja tallentami-
sesta on ennen toimenpiteen aloittamista il-
moitettava vangille ja tapaajalle.  

Tapaaminen voidaan järjestää erillään 
muista tutkintavangeista ja tapaajista, jos on 
syytä epäillä, että tapaamisesta voi tapaajan 
tai tutkintavangin rikostausta tai tutkinta-
vangin vankila-aikainen käyttäytyminen 
huomioon ottaen aiheutua vaaraa vankilan 
järjestykselle tai turvallisuudelle taikka tut-
kintavangin tai muun henkilön turvallisuu-
delle. 

Asiamiehen tapaamisen valvonnasta sääde-
tään 4 §:ssä. Tutkintavankia tapaamaan tul-
leen henkilön tarkastamisesta säädetään 12 
luvussa.  

 
 

2 §

Valvomaton tapaaminen 

Tutkintavangin lähiomaisen, muun lähei-
sen, 8 luvun 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen 
ja, jos siihen on syytä, myös muun henkilön 
tapaaminen voidaan sallia ilman valvontaa 
(valvomaton tapaaminen), jos se on perustel-
tua tutkintavangin yhteyksien säilymiseksi, 
oikeusasioiden hoitamiseksi tai muusta vas-
taavasta syystä eikä tapaamisesta aiheudu 
haittaa vankilan järjestykselle tai toiminnalle. 
Muun kuin 8 luvun 3 §:ssä tarkoitetun val-
vontaviranomaisen ja 8 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tetun asiamiehen tapaamisen ehdoksi voidaan 
asettaa, että tutkintavanki suostuu 11 luvun 7 
§:n 3 momentissa tarkoitettuun päihteettö-

2 § 

Valvomaton tapaaminen 

Tutkintavangin lähiomaisen ja muun lähei-
sen sekä jos siihen on syytä, myös muun van-
gille tärkeän henkilön tapaamiseen ilman 
valvontaa voidaan myöntää lupa, jos se on 
perusteltua tutkintavangin yhteyksien säily-
miseksi tai muusta vastaavasta syystä, jollei 
tutkintavangin oikeutta yhteydenpitoon ole 
pakkokeinolain 4 luvun nojalla rajoitettu.  
Tapaamisen myöntäminen edellyttää, ettei 
tapaamisesta aiheudu vaaraa vankilan jär-
jestykselle tai turvallisuudelle taikka tutkin-
tavangin tai muun henkilön turvallisuudelle.  
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myyden valvontaan. 
Tutkintavangin tarkastamisesta valvomat-

toman tapaamisen yhteydessä säädetään 11 
luvun 4 §:ssä. 
 
 
 3 § 

Lapsen tapaaminen 

Tutkintavangille voidaan myöntää lupa alle 
15-vuotiaan lapsen tapaamiseen siihen sovel-
tuvassa tilassa, jos tapaaminen on tarpeen 
tutkintavangin ja lapsen yhteyksien ylläpitä-
miseksi eikä tapaaminen ole lapsen edun vas-
taista.  

 
 
 4 § 

Asiamiehen tapaaminen 

Tutkintavangilla on oikeus ilman aiheeton-
ta viivytystä tavata 8 luvun 4 §:ssä tarkoitet-
tua asiamiestä muiden henkilöiden olematta 
läsnä.  

Tapaamista voidaan valvoa, jos se on vält-
tämätöntä vankilan järjestyksen tai turvalli-
suuden ylläpitämiseksi taikka, jos tutkinta-
vanki tai asiamies sitä nimenomaisesti pyy-
tää. Valvonta suoritetaan näköyhteyden tai 
teknisen laitteen avulla tutkintavangin ja 
asiamiehen välistä keskustelua kuulematta ja 
tallentamatta. Tapaaminen voidaan tarvitta-
essa järjestää myös tilassa, jossa tutkinta-
vangin ja asiamiehen välissä on rakenteelli-
sia esteitä. Tapaamisen valvonnasta on en-
nen valvonnan aloittamista ilmoitettava tut-
kintavangille ja hänen asiamiehelleen. 

Tapaamisen järjestämisestä videoyhteyden 
välityksellä säädetään 10 §:ssä. 

 
 
 5 § 

Vankien välinen valvottu tapaaminen 

Tutkintavangille voidaan myöntää lupa 
valvottuun tapaamiseen toisen samaan vanki-
laan sijoitetun tutkintavangin tai vangin 
kanssa, jos on kyse tutkintavangin lähiomai-
sesta, muusta läheisestä tai muusta vangille 
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tärkeästä henkilöstä ja tapaaminen on perus-
teltua tutkintavangin yhteyksien säilymiseksi 
tai muusta tärkeästä syystä eikä tutkintavan-
gin oikeutta yhteydenpitoon ole pakkokeino-
lain 4 luvun nojalla rajoitettu.  Tapaamisen 
myöntämisen edellytyksenä on, ettei tapaami-
sesta aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle 
tai turvallisuudelle taikka tutkintavangin tai 
muun henkilön turvallisuudelle.  

 
 6 § 

Tapaamisen keskeyttäminen 

   Tapaaminen voidaan keskeyttää, jos se 
on tarpeen rikoksen estämiseksi taikka vanki-
lan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitä-
miseksi.  

 
3 § 

Tapaamisen epääminen ja erityisvalvottu ta-
paaminen 

 
 
Tapaaminen voidaan evätä, jos: 
1) tapaaja ei pysty luotettavasti todistamaan 

henkilöllisyyttään; 
2) tapaaja kieltäytyy 12 luvun 2 §:ssä tar-

koitetusta turvatarkastuksesta tai 12 luvun 3 
§:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta; 
taikka 

 
3) on perusteltua syytä epäillä, että tapaa-

misesta aiheutuu vaaraa vankilan järjestyksel-
le tai turvallisuudelle taikka vangin tai muun 
henkilön turvallisuudelle. 

Tapaaminen voidaan järjestää kuitenkin eri-
tyisen valvotuissa olosuhteissa (erityisvalvot-
tu tapaaminen), jos 1 momentissa tarkoitettu 
vaara on mahdollista tällä tavoin torjua.  
 

7 § 

Tapaamisen peruuttaminen ja epääminen 

   Jos tapaamisen myöntämisen edellytykset 
eivät enää päätöksen tekemisen jälkeen täyty, 
tapaaminen voidaan peruuttaa. 

Tapaaminen voidaan evätä, jos:  
1) tapaaja ei pysty luotettavasti todistamaan 

henkilöllisyyttään; 
2) tapaaja kieltäytyy 12 luvun 2 §:ssä tar-

koitetusta turvatarkastuksesta tai 12 luvun 3 
§:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta;  

3) tapaaja on ulkonaisista merkeistä pää-
tellen päihtynyt;  

4) on perusteltua syytä epäillä, että tapaa-
misesta aiheutuu vaaraa vankilan järjestyk-
selle tai turvallisuudelle taikka vangin tai 
muun henkilön turvallisuudelle.  

Tapaaminen voidaan 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetuissa tilanteissa järjestää siten 
valvottuna, ettei tapaamisesta aiheudu vaa-
raa vankilan järjestykselle tai turvallisuudel-
le.  
 

 
5 § 

Tapaamiskielto 

Jos tapaajan on todettu kuljettaneen tai yrit-
täneen kuljettaa huumausaineita taikka 5 lu-
vun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja ai-

8 § 

Tapaamiskielto 

Jos tapaajan on todettu kuljettaneen tai yrit-
täneen kuljettaa huumausaineita taikka 5 lu-
vun 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tai 2 
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neita tai esineitä vankilaan taikka vaaranta-
neen turvallisuutta tai vakavasti häirinneen 
vankilan järjestystä, tapaajalle voidaan antaa 
olosuhteisiin nähden kohtuullinen, enintään 
kuuden kuukauden pituinen kielto vierailla 
vankilassa (tapaamiskielto). Tapaamiskieltoa 
voidaan jatkaa, jos se on edelleen tarpeen 
kiellon perusteena olevan toiminnan estämi-
seksi. 

Tapaamiskielto voi sisältää kiellon tavata 
määrättyä tutkintavankia tai määrättyjä tut-
kintavankeja taikka tulla määrättyyn vanki-
laan tai määrättyihin vankiloihin. 

Tapaamiskieltoa ei saa antaa lähiomaiselle, 
muulle läheiselle eikä vangin 8 luvun 4 §:ssä 
tarkoitetulle asiamiehelle. Tapaamiskieltoa ei 
myöskään saa antaa, jos tapaaminen voidaan 
vankilan järjestystä vaarantamatta järjestää 
3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Päätös tapaamiskiellosta tehdään kirjallises-
ti. Ennen tapaamiskiellon antamista tapaajaa 
ja tutkintavankia on mahdollisuuksien mu-
kaan kuultava. 
 

momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä 
vankilaan taikka vaarantaneen turvallisuutta 
tai vakavasti häirinneen vankilan järjestystä, 
tapaajalle voidaan antaa olosuhteisiin nähden 
kohtuullinen, enintään kuuden kuukauden pi-
tuinen kielto vierailla vankilassa. Tapaamis-
kieltoa voidaan jatkaa, jos se on edelleen tar-
peen kiellon perusteena olevan toiminnan es-
tämiseksi. 

Tapaamiskielto voi sisältää kiellon tavata 
määrättyä tutkintavankia tai määrättyjä tut-
kintavankeja taikka tulla määrättyyn vanki-
laan tai määrättyihin vankiloihin. 

Tapaamiskieltoa ei saa antaa 16 luvun 1 §:n 
1 kohdassa tarkoitetulle lähiomaiselle tai 
muulle läheiselle eikä tutkintavangin 8 luvun 
4 §:ssä tarkoitetulle asiamiehelle.  

Päätös tapaamiskiellosta tehdään kirjalli-
sesti. Ennen tapaamiskiellon antamista van-
kia ja mahdollisuuksien mukaan tapaajaa on 
kuultava. 
 

 
4 § 

Tavaroiden vastaanottaminen ja tarkastami-
nen 

Tapaamisen yhteydessä tutkintavangille 
voidaan antaa lupa ottaa vastaan kohtuullinen 
määrä sellaisia tavaroita tai esineitä, joiden 
hallussapito vankilassa on 5 luvun 1 §:n 1 ja 2 
momentin mukaan sallittu. Tarkemmat mää-
räykset vastaanotettavan omaisuuden määräs-
tä ja laadusta annetaan 10 luvun 1 §:ssä tar-
koitetussa vankilan järjestyssäännössä. 

 
Tapaajan tuomat tavarat on tarkastettava 

ennen niiden luovuttamista vangille. 
 

9 § 

Tavaroiden vastaanottaminen ja tarkastami-
nen 

Tapaamisen yhteydessä vankilassa voidaan 
ottaa vastaan vähäinen määrä sellaisia tava-
roita tai esineitä, joiden hallussapito vanki-
lassa on 5 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin mu-
kaan sallittu. Tarkempia määräyksiä vastaan-
otettavasta omaisuudesta ja sen määrästä se-
kä menettelytavasta tavaroita vastaanotetta-
essa annetaan 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa 
vankilan järjestyssäännössä. 

Tapaajan tuomat tavarat on tarkastettava 
ennen niiden luovuttamista tutkintavangille. 
 

 
 10 § 

Yhteydenpito videoyhteyden välityksellä 

Tutkintavangille voidaan järjestää mahdol-
lisuus olla yhteydessä lähiomaisiinsa tai 
muihin läheisiinsä käyttäen videoyhteyttä tai 
muuta soveltuvaa teknistä yhteydenpitotapaa, 
jossa osallistujilla on puhe- ja näköyhteys 



 HE 45/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

188 

keskenään. Yhteyksien säilymiseksi tai muus-
ta tärkeästä syystä yhteydenpito voidaan jär-
jestää myös muun tutkintavangille tärkeän 
henkilön kanssa. Edellytyksenä on, ettei tut-
kintavangin oikeutta yhteydenpitoon ole pak-
kokeinolain 4 luvun nojalla rajoitettu. 

Yhteydenpidon valvonnasta, keskeyttämi-
sestä ja peruuttamisesta noudatetaan, mitä 1 
§:n 2 momentissa sekä 6 ja 7 §:ssä sääde-
tään. 

Myös asiamiehen tapaaminen voidaan tut-
kintavangin tai asiamiehen pyynnöstä järjes-
tää videoyhteyden välityksellä. Tapaamisen 
valvontaan sovelletaan mitä 4 §:ssä sääde-
tään. 

 
6 § 

Yhteydet tiedotusvälineisiin 

Jos tutkintavankia haastatellaan tai kuva-
taan vankilassa, noudatetaan soveltuvin osin 
tämän luvun tapaamista ja tapaajaa koskevia 
säännöksiä. Jos tiedotusvälineen edustaja ha-
luaa haastatella tutkintavankia, on tiedustelta-
va vangilta, suostuuko tämä haastatteluun. 
 

11 § 

Yhteydet tiedotusvälineisiin 

Jos tutkintavankia haastatellaan tai kuva-
taan vankilassa, sovelletaan tämän luvun ta-
paamista ja tapaajaa koskevia säännöksiä. Jos 
tiedotusvälineen edustaja haluaa haastatella 
tutkintavankia, Rikosseuraamuslaitoksen vir-
kamiehen on tiedusteltava tutkintavangilta, 
suostuuko tämä haastatteluun. 
 

 
7 § 

Yhteydet edustustoon 

Ulkomaisella tutkintavangilla on oikeus ol-
la yhteydessä hänen kotimaataan edustavaan 
diplomaattiseen edustustoon tai konsuliedus-
tustoon, jollei yhteydenpitoa ole pakkokeino-
lain 4 luvun mukaisesti rajoitettu. 

Tutkintavangin diplomaattiseen edustus-
toon tai konsuliedustustoon osoittamat lähe-
tykset on toimitettava viipymättä edelleen. 
 

12 § 

Yhteydet edustustoon 

Ulkomaalaisella tutkintavangilla on oikeus 
olla yhteydessä hänen kotimaataan edusta-
vaan diplomaattiseen edustustoon tai konsu-
liedustustoon, jollei yhteydenpitoa ole pak-
kokeinolain 4 luvun mukaisesti rajoitettu. 

Tutkintavangin diplomaattiseen edustus-
toon tai konsuliedustustoon osoittamat lähe-
tykset on toimitettava viipymättä edelleen. 
 

 
8 §  

Yksityiset keskustelut 

Tutkintavangille on mahdollisuuksien mu-
kaan varattava tilaisuus henkilökohtaisia asi-
oitaan koskeviin yksityisiin keskusteluihin 
seurakunnan, vankilatyötä tekevän järjestön 
taikka muun vastaavan tahon edustajan kans-

13 § 

Yksityiset keskustelut 

Tutkintavangille on mahdollisuuksien mu-
kaan varattava tilaisuus henkilökohtaisia asi-
oitaan koskeviin yksityisiin keskusteluihin 
seurakunnan, vankilatyötä tekevän järjestön 
taikka muun vastaavan tahon edustajan kans-
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sa. 
 
 
 
 

sa. 
 

 
9 § 

Poistumislupa erittäin tärkeästä syystä 

 
Tutkintavangille voidaan antaa lupa tarpeel-

lisen valvonnan alaisena lyhyeksi aikaa pois-
tua vankilasta Suomen alueelle vakavasti sai-
raana olevan lähiomaisen tai muun läheisen 
tapaamista samoin kuin lähiomaisen tai muun 
läheisen hautaan saattamista varten taikka 
muusta vastaavasta erittäin tärkeästä syystä. 
 

14 § 

Poistumislupa erittäin tärkeästä syystä ja lu-
pa poistua saatettuna 

Tutkintavangille voidaan antaa lupa tar-
peellisen valvonnan alaisena lyhyeksi aikaa 
poistua vankilasta Suomen alueelle vakavasti 
sairaana olevan lähiomaisen tai muun lähei-
sen tapaamista samoin kuin lähiomaisen tai 
muun läheisen hautaan saattamista varten 
taikka muusta vastaavasta erittäin tärkeästä 
syystä. 

Tutkintavangille voidaan myös antaa lupa 
tarpeellisen valvonnan alaisena lyhyeksi 
ajaksi poistua vankilasta kiireellisen ja vält-
tämättömän asian hoitamiseksi.  
 

 
10 § 

Päätösvalta 

Tapaamiskiellon määräämisestä ja poistu-
misluvasta päättää vankilan johtaja. Erityis-
valvotusta tapaamisesta ja tapaamisen epä-
ämisestä päättää valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies. Valvomattomasta tapaa-
misesta päättää vankilan johtaja tai hänen 
määräämänsä toiminnoista tai turvallisuudes-
ta vastaava virkamies. 
 

15 §  

Päätösvalta 

Valvomattomasta tapaamisesta, asiamie-
hen tapaamisesta, lapsen tapaamisesta, van-
kien välisestä tapaamisesta, 1 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetusta valvotusta tapaamisesta, 
yhteydenpidosta videoyhteyden välityksellä 
sekä niiden peruuttamisesta päättää toimin-
noista tai turvallisuudesta vastaava virka-
mies taikka ohjauksen tai valvonnan esimies-
tehtävissä toimiva virkamies. Valvotun ta-
paamisen 1 §:n 3 momentin mukaisesta 
kuuntelusta teknisellä laitteella ja tallentami-
sesta päättää turvallisuudesta vastaava vir-
kamies. Tapaamiskiellon määräämisestä ja 
poistumisluvasta päättää vankilan johtaja 
taikka toiminnoista tai turvallisuudesta vas-
taava virkamies. 

Tapaamisen epäämisestä ja keskeyttämi-
sestä päättää ohjauksen tai valvonnan esi-
miestehtävissä toimiva virkamies tai, jos asia 
ei siedä viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtä-
vissä toimiva virkamies.     
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 16 § 

Viittaussäännös 

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetun tapaamisen 
ehdoksi asetetusta päihteettömyyden valvon-
nasta säädetään 11 luvun 7 §:n 3 momentis-
sa. Tutkintavangin tarkastamisesta tällaisten 
tapaamisten yhteydessä säädetään 11 luvun 4 
§:ssä.  

 
11 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset poistumisluvasta, 
tapaamiskiellosta ja sen sisällöstä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat 
säännökset tapaamisten järjestämisestä anne-
taan Rikosseuraamuslaitoksen keskushallin-
toyksikön määräyksellä. 
 

17 §  

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset poistumisluvasta, 
tapaamiskiellosta ja sen sisällöstä, tapaamis-
ten valvonnan järjestämisestä sekä tapaamis-
tilojen teknisistä ja rakenteellista valvonta-
järjestelyistä annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö antaa tarkemmat määräykset tapaa-
misten järjestämisestä. 
 

 
10 luku 

Vankilan järjestys ja kurinpito 

10 luku 

Vankilan järjestys ja kurinpito 

 
3 §

Järjestysrikkomukset 

Tutkintavangille voidaan määrätä kurinpito-
rangaistus, jos tutkintavanki syyllistyy järjes-
tysrikkomukseen. Järjestysrikkomuksia ovat: 

1) syyllistyminen vankilassa tai muutoin 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen val-
vonnan alaisena rikokseen, josta ei ole odotet-
tavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa; 

2) luvaton poistuminen terveydenhuollon 
laitoksesta; 

3) tämän lain tai sen nojalla annetun valtio-
neuvoston asetuksen taikka niitä täsmentävän 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
kön määräyksen rikkominen; 

4) 1 §:ssä tarkoitetun vankilan järjestys-
säännön rikkominen edellyttäen, että järjes-
tyssäännössä on nimenomaisesti mainittu ky-
seisestä rikkomuksesta voivan seurata kurin-

3 §

Järjestysrikkomukset 

Tutkintavangille voidaan määrätä kurinpi-
torangaistus, jos tutkintavanki syyllistyy jär-
jestysrikkomukseen. Järjestysrikkomuksia 
ovat: 

1) syyllistyminen vankilassa tai muutoin 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen val-
vonnan alaisena rikokseen, josta ei ole odo-
tettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sak-
koa; 

2) luvaton poistuminen terveydenhuollon 
laitoksesta; 

3) tämän lain tai sen nojalla annetun valtio-
neuvoston asetuksen taikka niitä täsmentävän 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikön määräyksen rikkominen; 

4) 1 §:ssä tarkoitetun vankilan järjestys-
säännön rikkominen edellyttäen, että järjes-
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pitorangaistus; ja 
5) Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen 

toimivaltansa rajoissa vankilan järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi antaman keho-
tuksen tai käskyn noudattamatta jättäminen. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

tyssäännössä on nimenomaisesti mainittu ky-
seisestä rikkomuksesta voivan seurata kurin-
pitorangaistus;  

5) 8 luvun 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetulle lu-
valle asetettujen ehtojen rikkominen;  

6) Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen 
toimivaltansa rajoissa vankilan järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämiseksi antaman 
kehotuksen tai käskyn noudattamatta jättä-
minen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Tutkintavangille määrättävät kurinpitoran-
gaistukset 

Jollei muistutusta pidetä riittävänä seuraa-
muksena, vangille voidaan määrätä kurinpito-
rangaistuksena: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sijoittaminen yksinäisyyteen enintään 14 
vuorokauden ajaksi (yksinäisyysrangaistus). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Tutkintavangille määrättävät kurinpitoran-
gaistukset 

Jollei muistutusta pidetä riittävänä seuraa-
muksena, tutkintavangille voidaan määrätä 
kurinpitorangaistuksena: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) sijoittaminen yksinäisyyteen enintään 
kymmenen vuorokauden ajaksi (yksinäisyys-
rangaistus). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

8 §

Yksinäisyysrangaistus 

Yksinäisyysrangaistus sisältää omaisuuden 
hallussapidon, yhteydenpidon, kirjaston käy-
tön, radio- ja televisio-ohjelmien seuraamisen 
sekä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan ra-
joittamisen. Rajoituksista voidaan poiketa, jos 
siihen on tutkintavangin olosuhteisiin nähden 
syytä. Tutkintavangin oikeutta tapaamiseen ja 
ulkoiluun voidaan rajoittaa vain, jos tapaami-
sesta tai ulkoilusta aiheutuu vaaraa vangin 
omalle tai muiden turvallisuudelle. 

Jos tutkintavanki on yhtäjaksoisesti ollut 
yksinäisyydessä 14 vuorokautta, uutta yksi-
näisyysrangaistusta ei saa panna täytäntöön 
ennen kuin seitsemän vuorokautta on kulunut 
aikaisemman rangaistuksen päättymisestä. 

Yksinäisyyteen sijoittamisesta tulee mah-
dollisimman pian ilmoittaa lääkärille tai 
muulle terveydenhuoltohenkilökuntaan kuu-
luvalle virkamiehelle. Jos vangille määrätään 
yli seitsemän vuorokauden yksinäisyysran-

8 §

Yksinäisyysrangaistus 

Yksinäisyysrangaistus sisältää omaisuuden 
hallussapidon, yhteydenpidon, kirjaston käy-
tön, radio- ja televisio-ohjelmien seuraamisen 
sekä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan ra-
joittamisen. Rajoituksista voidaan poiketa, 
jos siihen on tutkintavangin olosuhteisiin 
nähden syytä. Tutkintavangin oikeutta ta-
paamiseen ja ulkoiluun voidaan rajoittaa 
vain, jos tapaamisesta tai ulkoilusta aiheutuu 
vaaraa vangin omalle tai muiden turvallisuu-
delle. 

Jos tutkintavanki on yhtäjaksoisesti ollut 
yksinäisyydessä kymmenen vuorokautta, uut-
ta yksinäisyysrangaistusta ei saa panna täy-
täntöön ennen kuin seitsemän vuorokautta on 
kulunut aikaisemman rangaistuksen päätty-
misestä. 

Yksinäisyyteen sijoittamisesta tulee mah-
dollisimman pian ilmoittaa lääkärille tai 
muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. 
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gaistus, terveydenhuoltohenkilökuntaa on 
kuultava. Jos täytäntöönpano aiheuttaa vaaraa 
vangin terveydelle, sitä on lykättävä tai jo al-
kanut täytäntöönpano keskeytettävä. 

 

Jos täytäntöönpano aiheuttaa vaaraa tutkinta-
vangin terveydelle, sitä on lykättävä tai jo al-
kanut täytäntöönpano keskeytettävä. 

 
 

  
14 § 

Tutkintavangin pitäminen erillään selvittämi-
sen aikana 

Tutkintavangin järjestysrikkomusta selvitet-
täessä ja päätöstä kurinpitorangaistuksen 
määräämisestä odotettaessa tutkintavankia 
voidaan pitää erillään muista vangeista, jos se 
on tarpeen järjestyksen säilymiseksi tai muus-
ta erityisestä syystä. Erillään pitäminen ei saa 
ylittää seitsemää vuorokautta. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Tutkintavangin pitäminen erillään selvittämi-
sen aikana 

Tutkintavangin järjestysrikkomusta selvi-
tettäessä ja päätöstä kurinpitorangaistuksen 
määräämisestä odotettaessa tutkintavankia 
voidaan pitää erillään muista vangeista, jos se 
on tarpeen järjestyksen säilymiseksi tai 
muusta erityisestä syystä. Erillään pitäminen 
ei saa kestää kauempaa kuin on välttämätön-
tä eikä yli seitsemää vuorokautta. Erillään 
pitämisestä tulee mahdollisimman pian il-
moittaa lääkärille tai muulle terveydenhuol-
lon ammattihenkilölle.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 § 

Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Kurinpitorangaistusta koskeva asia käsitel-
lään suullisessa menettelyssä vankilan johta-
jan, turvallisuudesta vastaavan virkamiehen, 
tutkintavangin ja esteettömän todistajan läsnä 
ollessa.  

 
 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Kurinpitorangaistusta koskeva asia käsitel-
lään suullisessa menettelyssä vankilan johta-
jan, turvallisuudesta vastaavan virkamiehen, 
tutkintavangin ja esteettömän todistajan läsnä 
ollessa. Tutkintavankia, todistajaa ja muuta 
henkilöä voidaan kuulla käyttäen videoyhte-
yttä tai muuta vastaavaa yhteydenpitotapaa, 
jos se on tarkoituksenmukaista pitkän väli-
matkan tai muun vastaavan syyn vuoksi.   
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vankilan tilojen valvonnasta ja lukittuna pi-

tämisestä päättää vankilan johtaja. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

16 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vankilan tilojen valvonnasta ja lukittuna 

pitämisestä päättää vankilan johtaja tai, jos 
asia ei siedä viivytystä, turvallisuudesta vas-
taava virkamies taikka ohjauksen tai valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 luku 

Vankilan tilojen ja tutkintavangin tarkas-
taminen 

11 luku 

Vankilan tilojen ja tutkintavangin tarkas-
taminen 

 
4 § 

Henkilöntarkastus 

Tukintavangille voidaan tehdä henkilöntar-
kastus, jos:  

1) tutkintavankia epäillään 5 luvun 1 §:n 1 
tai 2 momentissa tarkoitettujen luvattomien 
esineiden tai aineiden hallussapidosta; tai 

2) henkilöntarkastus on tarpeen karkaami-
sen tai avolaitoksesta luvatta poistumisen eh-
käisemiseksi, vankilan järjestystä tai turvalli-
suutta uhkaavan vaaran torjumiseksi, epäillyn 
järjestysrikkomuksen tutkimiseksi, vankilaan 
saapumisen tai palaamisen johdosta taikka 
valvomattoman tapaamisen yhteydessä. 

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, 
mitä vangilla on vaatteissaan tai muutoin yl-
lään. 
 

4 § 

Henkilöntarkastus 

Tutkintavangille voidaan tehdä henkilön-
tarkastus, jos:  

1) tutkintavankia epäillään 5 luvun 1 §:n 1 
tai 2 momentissa tarkoitettujen luvattomien 
esineiden tai aineiden hallussapidosta; tai 

2) henkilöntarkastus on tarpeen karkaami-
sen, vankilan järjestystä tai turvallisuutta uh-
kaavan vaaran torjumiseksi, epäillyn järjes-
tysrikkomuksen tutkimiseksi, vankilaan saa-
pumisen tai palaamisen johdosta taikka val-
vomattoman tapaamisen ja lapsen tapaami-
sen yhteydessä. 

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, 
mitä tutkintavangilla on vaatteissaan tai muu-
toin yllään. Henkilöntarkastus käsittää myös 
tutkintavangin suun tutkimisen. 

 
 
 6 a § 

Päihteiden valmistamisen ja käytön kielto 

Alkoholin, muun päihdyttävän aineen ja ri-
koslain 44 luvun 16 §:ssä tarkoitettujen do-
pingaineiden valmistaminen ja käyttö vanki-
lassa on kiellettyä. 
 

 
7 § 

Päihteettömyyden valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valvomattoman tapaamisen ehdoksi voi-

daan asettaa, että tutkintavanki pyydettäessä 
antaa virtsa- tai sylkinäytteen taikka suorittaa 
puhalluskokeen.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Päihteettömyyden valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valvomattoman tapaamisen, lapsen ta-

paamisen ja sopimusosastolle sijoittamisen 
ehtona on, että vanki pyydettäessä antaa virt-
sa- tai sylkinäytteen taikka suorittaa puhal-
luskokeen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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10 § 

Päätösvalta 

Tutkintavangin turvatarkastuksesta, henki-
löntarkastuksesta ja päihteettömyyden val-
vonnasta päättää valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies tai, jos asia ei siedä viivy-
tystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva 
virkamies. 

 
 
 
 
Erityistarkastuksesta päättää vankilan johta-

ja tai hänen määräämänsä turvallisuudesta 
vastaava virkamies. Yksittäistapauksessa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
köllä on oikeus päättää erityistarkastuksen 
toimittamisesta.  

Henkilönkatsastuksesta päättää vankilan 
johtaja. 
 

10 § 

Päätösvalta 

Tutkintavangin turvatarkastuksesta päättää 
ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies taikka ohjaus- tai valvon-
tatehtävissä toimiva virkamies. 

Tutkintavangin henkilöntarkastuksesta ja 
päihteettömyyden valvonnasta päättää ohja-
uksen tai valvonnan esimiestehtävissä toimi-
va virkamies tai, jos asia ei siedä viivytystä, 
ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies. 

Erityistarkastuksesta päättää vankilan joh-
taja tai hänen määräämänsä turvallisuudesta 
vastaava virkamies. Yksittäistapauksessa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
köllä on oikeus päättää erityistarkastuksen 
toimittamisesta.  

Henkilönkatsastuksesta päättää vankilan 
johtaja. 
 

 
 

13 luku 

Turvaamistoimenpiteet ja voimankäyttö 

13 luku 

Turvaamistoimenpiteet ja voimankäyttö 

 
4 § 

Eristämistarkkailu 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että vangil-
la vankilassa tai sinne tullessaan on kehos-
saan 5 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettuja kiellettyjä aineita tai esineitä, hänet 
saadaan sijoittaa huoneeseen tai selliin, jossa 
häntä ja kiellettyjen aineiden tai esineiden 
poistumista hänen kehostaan voidaan ympä-
rivuorokautisesti tarkkailla teknisin apuväli-
nen tai muulla tavoin.  

 
 
 
 
Eristämistarkkailua saadaan jatkaa, kunnes 

kielletyt aineet tai esineet ovat poistuneet 

4 § 

Eristämistarkkailu 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että vangil-
la vankilassa tai sinne tullessaan on kehos-
saan 5 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettuja kiellettyjä aineita tai esineitä, hänet 
saadaan sijoittaa huoneeseen tai selliin, jossa 
häntä ja kiellettyjen aineiden tai esineiden 
poistumista hänen kehostaan voidaan ympä-
rivuorokautisesti tarkkailla ja valvoa teknisin 
apuvälinein tai muulla tavoin. Tällöin vangil-
ta voidaan edellyttää myös erityisen tarkkai-
luvaatetuksen käyttöä. Tarkkailuvaatetusta 
käyttävän vangin tulee pyynnöstään päästä 
viivytyksettä WC-tiloihin.  

Eristämistarkkailua saadaan jatkaa, kunnes 
kielletyt aineet tai esineet ovat poistuneet 
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vangin elimistöstä tai kunnes eristämiseen ei 
enää muuten ole syytä. Eristämistarkkailu ei 
saa kuitenkaan kestää yli seitsemää vuoro-
kautta. Jos eristämistarkkailusta aiheutuu vaa-
raa vangin terveydelle, eristäminen on kes-
keytettävä. Jos vangin kehossa on henkilön-
katsastuksessa havaittu 1 momentissa tarkoi-
tettuja aineita tai esineitä, eristämistarkkailua 
saadaan jatkaa seitsemän vuorokauden 
enimmäisajan jälkeenkin, kuitenkin enintään 
seitsemän vuorokautta. 

Eristämistarkkailuun sijoittamisesta on vii-
pymättä ilmoitettava terveydenhuollon am-
mattihenkilölle. Lääkärin tai muun tervey-
denhuollon ammattihenkilön tulee mahdolli-
simman pian tutkia vangin terveydentila. 
Vankia on tarkoin seurattava teknisellä val-
vonnalla tai muulla tavoin. 

vangin elimistöstä tai kunnes eristämiseen ei 
enää muuten ole syytä. Eristämistarkkailu ei 
saa kuitenkaan kestää yli kuutta vuorokautta. 
Jos eristämistarkkailusta aiheutuu vaaraa 
vangin terveydelle, eristäminen on keskeytet-
tävä. Jos vangin kehossa on henkilönkatsas-
tuksessa havaittu 1 momentissa tarkoitettuja 
aineita tai esineitä, eristämistarkkailua saa-
daan jatkaa kuuden vuorokauden enimmäis-
ajan jälkeenkin, kuitenkin enintään kolme 
vuorokautta. 

Eristämistarkkailuun sijoittamisesta on vii-
pymättä ilmoitettava terveydenhuollon am-
mattihenkilölle. Lääkärin tai muun tervey-
denhuollon ammattihenkilön tulee mahdolli-
simman pian tutkia vangin terveydentila. 
Vankia on tarkoin seurattava teknisellä val-
vonnalla ja muulla tavoin. 
 

 
9 § 

Tarkemmat säännökset  

 Tarkemmat säännökset tarkkailun, eristä-
mistarkkailun ja erillään pitämisen täytän-
töönpanosta sekä voimankäyttövälineistä, si-
tomiseen käytettävistä välineistä ja 8 §:ssä 
tarkoitettujen päätösten kirjaamisesta anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat 
määräykset turvaamistoimenpiteiden käytön 
sekä voimakeinojen ja voimankäyttövälinei-
den käytön koulutuksesta antaa Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö 

9 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tarkkailun, eristä-
mistarkkailun ja erillään pitämisen täytän-
töönpanosta ja olosuhteista sekä voimankäyt-
tövälineistä, sitomiseen käytettävistä väli-
neistä ja 8 §:ssä tarkoitettujen päätösten kir-
jaamisesta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.  

Tarkemmat määräykset voimakeinojen käy-
töstä sekä turvaamistoimenpiteiden käytön, 
voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden 
käytön koulutuksesta antaa Rikosseuraamus-
laitoksen keskushallintoyksikkö. 
 

 
14 luku 

Tutkintavangin kuljetus 

14 luku 

Tutkintavangin kuljetus 

 
2 § 

Kuljetuksen kesto 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §

Kuljetuksen kesto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kuljetus tavanomaista vanginkuljetus-

reittiä tai – välinettä käyttäen kestää kulje-
tuksen syy, kuljetusmatkan pituus tai tutkin-
tavangin terveydentila huomioon ottaen koh-
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tuuttoman kauan, kuljetukseen on käytettävä 
muuta reittiä tai välinettä. 

 
4 § 

Tutkintavangin kohtelu kuljetuksen aikana 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Tutkintavangin kohtelu kuljetuksen aikana 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kuljetettava ei saa kuljetuksen aikana ottaa 

vastaan ulkopuolisilta henkilöiltä rahaa, ai-
neita eikä esineitä. Kuljetettavalle osoitetut 
raha-, aine- ja tavaralähetykset voidaan ot-
taa kuljetuksesta vastaavan virkamiehen säi-
lytettäviksi, jos siihen on erityinen syy.  

 
 
 

15 luku  

Muutoksenhaku 

15 luku  

Muutoksenhaku 

 
1 § 

Oikaisuvaatimus aluejohtajalle  

 
Oikaisuvaatimus aluejohtajalle voidaan 

tehdä seuraavista päätöksistä:  
 
 
 
 
 
 
1) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta omaisuuden 

hallussapidosta ja saman luvun 4 §:ssä tarkoi-
tetusta rahan ja muiden maksuvälineiden käy-
töstä; 

 
 
2) 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta kirjeen tai 

postilähetyksen pidättämisestä; 
3) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta tapaamis-

kiellosta ja saman luvun 9 §:ssä tarkoitetusta 
poistumisluvasta erittäin tärkeästä syystä; 

4) 10 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta kurinpito-
rangaistuksesta; ja 

 
5) 13 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta erillään pi-

tämisestä. 
 

1 §

Muutoksenhakukelpoiset päätökset 

 
Tutkintavanki saa vaatia oikaisua tai valit-

taa Rikosseuraamuslaitoksen päätöksestä, 
joka koskee:  

1) 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
erillään asumista omasta pyynnöstä, 3 §:ssä 
tarkoitettua omien vaatteiden käyttöä tai 4 
§:ssä tarkoitettua perusruokavaliosta poik-
keamista; 

2) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettua omaisuuden 
hallussapidon epäämistä, 4 §:ssä tarkoitettua 
rahan käyttöä tai 7 §:ssä tarkoitettua toimin-
ta- ja käyttörahan suorittamatta jättämistä; 

3) 6 luvun 2 §:ssä tarkoitettua tilapäistä 
hoitoa vankilan ulkopuolella; 

4) 8 luvun 5 §:ssä tarkoitettua kirjeen tai 
postilähetyksen pidättämistä; 

5) 9 luvun 8 §:ssä tarkoitettua tapaamis-
kieltoa tai 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
poistumislupaa erittäin tärkeästä syystä; 

6) 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettua varoitusta, 
oikeuksien menetystä ja yksinäisyysrangais-
tusta;  

7) 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettua tarkkailuun 
sijoittamista ja 4 §:ssä tarkoitettua eristämis-
tarkkailua sekä 5 §:ssä tarkoitettua erillään 
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Tutkintavangin tapaajalla on oikeus hakea 

oikaisua 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta 
tapaamiskiellosta. 

 
 

pitämistä; 
8) muuta tämän lain nojalla tehtyä hallin-

tolainkäyttölain (586/1996) 5 §:ssä tarkoitet-
tua ratkaisua, ellei muutoksenhakua ole tä-
män luvun 2 §:n nojalla kielletty. 

Tutkintavangin tapaaja saa vaatia oikaisua 
ja valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätök-
sestä, joka koskee 9 luvun 8 §:ssä tarkoitet-
tua tapaamiskieltoa. 

Tutkintavangille kirjeen lähettänyt tai tut-
kintavangin lähettämän kirjeen vastaanottaja 
saa vaatia oikaisua ja valittaa Rikosseu-
raamuslaitoksen päätöksestä, joka koskee 8 
luvun 5 §:ssä tarkoitettua kirjeen tai postilä-
hetyksen pidättämistä. 

 
 2 § 

Muutoksenhakukielto 

Tutkintavanki ei saa vaatia oikaisua eikä 
valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätökses-
tä, joka koskee: 

1) 2 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettua vankilaan sijoittamista; 

2) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sijoittamista 
vankilassa, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
asumaan sijoittamista, 2 a §:ssä tarkoitettua 
sopimusosastolle sijoittamista, 6 ja 6 a §:ssä 
tarkoitettua siirtämistä toiseen vankilaan tai 
8 §:n 2 momentissa tarkoitettua tutkintavan-
gin päästämistä muun viranomaisen kuin 
tuomioistuimen kuultavaksi; 

3) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua toimintaan 
osallistumista ja 2 §:ssä tarkoitettua lupaa 
omaan työhön; 

4) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kirjeen, 
muun postilähetyksen tai viestin lukemista ja 
jäljennöksen ottamista, 7 §:ssä tarkoitettua 
puhelun kuuntelemista ja puhelun tallenta-
mista tai 7 a §:n mukaista lupaa sähköpostin 
käyttöön tai 7 b §:n mukaista lupaa interne-
tin käyttöön; 

5) 9 luvun 2, 3, 5 ja 10 §:ssä tarkoitettua 
tapaamista ja 9 §:ssä tarkoitettua tavaroiden 
vastaanottamista tapaamisen yhteydessä ja 
14 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumis-
lupaa. 
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2 § 

Muutoksenhakumenettely 

Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin 
vankeuslain 20 luvun säännöksiä oikaisume-
nettelystä ja valituksesta hallinto-oikeuteen. 

3 § 

Muutoksenhakumenettely 

Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin 
vankeuslain 20 luvun 3—9 §:n säännöksiä. 
 

 
16 luku 

Erinäiset säännökset 

16 luku 

Erinäiset säännökset 

 

1 § 

Vankeuslain soveltaminen 

 
Tutkintavankeuden toimeenpanossa sovel-

letaan vastaavasti, mitä vankeuden täytän-
töönpanon osalta säädetään vankeuslain: 

1) 1 luvun 4 §:ssä rikosseuraamusalueen 
tehtävästä, 6, 8 ja 9 §:ssä toimivaltuuksien 
käytöstä ja toimivallasta sekä 11 §:ssä virka-
avusta;  

 
2) 4 luvun 1 §:n 1 momentissa vankilasta ja 

3 §:ssä matkakustannusten korvaamisesta; 
3) 5 luvun 1 §:n 1 momentissa osastoista, 8 

§:ssä osaston päiväjärjestyksestä ja 9 §:n 1 
momentissa osaston päiväjärjestyksen vahvis-
tamista koskevasta päätösvallasta; 

4) 7 luvun 1 §:ssä asuintiloista; 
5) 10 luvun 9 §:ssä vangin kuolemasta; 
6) 11 luvun 1 §:ssä vapaa-ajan toiminnasta, 

3 §:n 1 momentissa uskonnollisten tilaisuuk-
sien järjestämisestä ja 4 §:n 1 momentissa kir-
jastoista; 

7) 13 luvun 7 §:ssä tapaamiskieltorekiste-
ristä; 

 
8) 14 luvun 11 §:ssä poistumislupaa koske-

vasta päätösvallasta; sekä 
9) 19 luvussa ilmoituksista, tiedon antami-

sesta ja vaitiolo-oikeudesta. 
 

1 § 

Vankeuslain soveltaminen 

 
Tutkintavankeuden toimeenpanossa sovel-

letaan vastaavasti, mitä vankeuden täytän-
töönpanon osalta säädetään vankeuslain: 

1) 1 luvun 4 §:ssä rikosseuraamusalueen 
tehtävästä, 5 a §:ssä lähiomaisesta ja muusta 
läheisestä, 6, 8 ja 9 §:ssä toimivaltuuksien 
käytöstä ja toimivallasta sekä 11 §:ssä virka-
avusta:  

2) 4 luvun 1 §:n 1 momentissa vankilasta ja 
3 §:ssä matkakustannusten korvaamisesta; 

3) 5 luvun 1 §:n 1 momentissa osastoista, 8 
§:ssä osaston päiväjärjestyksestä ja 9 §:n 1 
momentissa osaston päiväjärjestyksen vah-
vistamista koskevasta päätösvallasta; 

4) 7 luvun 1 §:ssä asuintiloista; 
5) 10 luvun 9 §:ssä vangin kuolemasta; 
6) 11 luvun 1 §:ssä vapaa-ajan toiminnasta, 

3 §:n 1 momentissa uskonnollisten tilaisuuk-
sien järjestämisestä ja 4 §:n 1 momentissa 
kirjastoista; 

7) 13 luvun 2 §:n 1 momentissa tapaamisti-
loista ja 11 §:ssä alaikäisen tapaajan vanki-
laan päästämisestä;  

8) 14 luvun 11 §:ssä poistumislupaa koske-
vasta päätösvallasta;  

9) 19 luvussa ilmoituksista, tiedon antami-
sesta ja vaitiolo-oikeudesta. 
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——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä  
kuuta 20  . 

Tutkintavangin kohtelua koskevan päätök-
sen täytäntöönpanossa sovelletaan päätöstä 
tehtäessä voimassa olleita säännöksiä. Tä-
män lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin, 
jos asia tulee ehtojen rikkomisen, edellytys-
ten muuttumisen, laissa asetetun määräajan 
taikka muun vastaavan syyn vuoksi uudelleen 
käsiteltäväksi tämän lain tultua voimaan.  

Lain voimaan tullessa vireillä olevan oi-
kaisuvaatimuksen ja valituksen käsittelyyn 
sovelletaan lain voimaantullessa voimassa 
olleita säännöksiä. Tämän lain säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin haettaessa muutosta 
hallinto-oikeuden päätökseen, joka on tehty 
lain voimaantulon jälkeen.   
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3. 

Laki 
rikoslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikoslain (39/1889) 2 luvun 15 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 697/1991, se-

kä 
muutetaan rikoslain 2 c luvun 3 § ja 6 luvun 13 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 c 

luvun 3 § laissa 780/2005 ja 6 luvun 13 §:n 1 momentti laissa 515/2003 seuraavasti:
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Rangaistuksista 

15 § 
 

Aika, joka tämän lain jälkeen määrätään 
vuosin tahi kuukausin, luetaan kalenteriajan 
mukaan. Päivä on pidettävä samana kuin 
vuorokausi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
 

 
2 c luku 

Vankeudesta 

 

2 c luku 

Vankeudesta 

 
 

3 § 

Vankeusrangaistuksen aikayksiköt 

Vankeuteen tuomittaessa ajan yksikköinä 
käytetään vuosia, kuukausia ja päiviä. Kol-
mea kuukautta lyhyempi rangaistus tuomitaan 
päivinä. 

3 § 

Vankeusrangaistuksen aikayksiköt 

Vankeuteen tuomittaessa ajan yksikköinä 
käytetään vuosia, kuukausia ja päiviä. Kol-
mea kuukautta lyhyempi rangaistus tuomi-
taan päivinä. Vuoteen lasketaan 365 päivää 
ja kuukauteen 30 päivää. 
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6 luku 

Rangaistuksen määräämisestä 

 

6 luku 

Rangaistuksen määräämisestä 

 
 

13 § 

Vapaudenmenetysajan vähentäminen 

Jos määräaikainen vankeusrangaistus tuo-
mitaan teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt 
on ollut vapautensa menettäneenä yhtäjaksoi-
sesti vähintään yhden vuorokauden, tuomiois-
tuimen on vähennettävä rangaistuksesta va-
paudenmenetystä vastaava aika tai katsottava 
vapaudenmenetys rangaistuksen täydeksi suo-
ritukseksi.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Vapaudenmenetysajan vähentäminen 

Jos määräaikainen vankeusrangaistus tuo-
mitaan teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt 
on ollut vapautensa menettäneenä yhtäjaksoi-
sesti vähintään yhden vuorokauden, tuomio-
istuimen on vähennettävä rangaistuksesta va-
paudenmenetystä vastaava aika tai katsottava 
vapaudenmenetys rangaistuksen täydeksi 
suoritukseksi. Vapaudenmenetysaika laske-
taan päivinä.  
— — — — — — — — — — — — — —   
 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta  
20   . 
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4. 

Laki 
pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 4 luvun 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 luku 

Yhteydenpidon rajoittaminen 

1 § 

Yhteydenpidon rajoittamisen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhteydenpitoa tutkintavankeuslain 

(768/2005) 8 luvun 4 §:ssä tarkoitetun asia-
miehen kanssa ei saa rajoittaa. Yhteydenpitoa 
lähiomaisen tai muun läheisen kanssa ja yh-
teydenpitoa tutkintavankeuslain 9 luvun 7 
§:ssä tarkoitetun edustuston kanssa voidaan 
rajoittaa ainoastaan rikoksen selvittämiseen 
liittyvistä erityisen painavista syistä. Yhtey-
denpitoa lähiomaiseen saadaan rajoittaa vain 
siinä määrin kuin se on välttämätöntä kiin-
niottamisen, pidättämisen tai tutkinta-
vankeuden tarkoituksen toteuttamiseksi. 

4 luku 

Yhteydenpidon rajoittaminen 

1 § 

Yhteydenpidon rajoittamisen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhteydenpitoa tutkintavankeuslain 

(768/2005) 8 luvun 4 §:ssä tarkoitetun asia-
miehen kanssa ei saa rajoittaa. Yhteydenpitoa 
lähiomaisen tai muun läheisen kanssa ja yh-
teydenpitoa tutkintavankeuslain 9 luvun 12 
§:ssä tarkoitetun edustuston kanssa voidaan 
rajoittaa ainoastaan rikoksen selvittämiseen 
liittyvistä erityisen painavista syistä. Yhtey-
denpitoa lähiomaiseen saadaan rajoittaa vain 
siinä määrin kuin se on välttämätöntä kiin-
niottamisen, pidättämisen tai tutkinta-
vankeuden tarkoituksen toteuttamiseksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
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5. 

Laki 
valvotusta koevapaudesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valvotusta koevapaudesta annetun lain (629/2013) 40 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

40 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutoin oikaisuvaatimuksen ja valituksen 

käsittelyssä noudatetaan, mitä vankeuslain 20 
luvun 10—15 §:ssä säädetään. 

40 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutoin oikaisuvaatimuksen ja valituksen 

käsittelyssä noudatetaan, mitä vankeuslain 20 
luvun 3—9 §:ssä säädetään. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
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6. 

Laki 
hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 12 b §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

422/2007, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 b § 

Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäse-
nisenä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta yh-

den tuomarin kokoonpanossa säädetään ul-
komaalaislain 193 §:n 2 momentissa, oikeus-
apulain (257/2002) 27 §:n 2 momentissa, 
vankeuslain (767/2005) 20 luvun 14 §:n 1 
momentissa ja lastensuojelulain 85 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 b § 

Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäse-
nisenä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta yh-

den tuomarin kokoonpanossa säädetään ul-
komaalaislain 193 §:n 2 momentissa, oikeus-
apulain (257/2002) 27 §:n 2 momentissa, 
vankeuslain (767/2005) 20 luvun 5 §:ssä ja 
lastensuojelulain 85 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
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7. 

Laki 
henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttami-

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 

(422/2002) 10 §, sellaisena kuin se on laissa 777/2005, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 §  

Tapaamiskieltorekisteri 

Laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämiseksi pidetään tapaamiskieltorekisteriä. 
Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joille on 
annettu vankeuslain (767/2005) 13 luvun 6 
§:n tai tutkintavankeuslain (768/2005) 9 lu-
vun 5 §:n mukainen tapaamiskielto. Rekiste-
riin kerätään tapaamiskieltoon asetetun henki-
lön yksilöintitietojen lisäksi tiedot tapaamis-
kiellon sisällöstä ja perusteesta sekä tapaa-
miskiellon voimassaoloaika. 

10 §  

Tapaamiskieltorekisteri 

Laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämiseksi pidetään tapaamiskieltorekisteriä. 
Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joille on 
annettu vankeuslain (767/2005) 13 luvun 10 
§:n tai tutkintavankeuslain (768/2005) 9 lu-
vun 8 §:n mukainen tapaamiskielto. Rekiste-
riin kerätään tapaamiskieltoon asetetun hen-
kilön yksilöintitietojen lisäksi tiedot tapaa-
miskiellon sisällöstä ja perusteesta sekä ta-
paamiskiellon voimassaoloaika. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
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