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Laki
valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valvotusta koevapaudesta annetun lain (629/2013) 13 §, 32 §:n 1–5 mo-

mentti, 40 §:n 2 momentti sekä 41 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 13 § laeissa 404/2015 ja 807/2017 sekä 32 §:n 1–5 momentti,

40 §:n 2 momentti ja 41 §:n 2 momentti laissa 1305/2021, seuraavasti:

13 § 

Elinkautisvangin koevapauden valmistelu 

Kun valmistellaan elinkautista vankeutta suorittavan vangin valvottua koevapautta,
vankila antaa lausuntonsa koevapauden edellytysten täyttymisestä. Lausuntoon on liitet-
tävä ehdotus koevapauden rangaistusajan suunnitelmaksi, arvio rangaistusajan suunnitel-
man toteutumisesta sekä muut tarpeelliset asiakirjat. Ehdotuksen rangaistusajan suunnitel-
maksi on sisällettävä 14 §:ssä tarkoitetut tiedot. Asiakirjoihin liitetään vangin sekä 3 §:n
2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kirjallinen suostumus. Ehdotus rangaistusajan
suunnitelmaksi, muut tarpeelliset asiakirjat ja vankilan lausunto toimitetaan asiakasarvi-
oinnin yksikköön. 

Asiakasarvioinnin yksikön on tarvittaessa oltava yhteydessä koevapauden täytäntöön-
panoon liittyviin viranomaisiin, laitoksiin, yhteisöihin ja yksityisiin henkilöihin. Asiakas-
arvioinnin yksikkö antaa lausuntonsa siitä, ylläpitääkö ja edistääkö valvottu koevapaus
elinkautista vankeutta suorittavan vangin valmiuksia sijoittua yhteiskuntaan, sekä selvit-
tää muiden valvotun koevapauden edellytysten täyttymisen. Vankiterveydenhuollon yksi-
kön lausunnosta säädetään erikseen. 

32 § 

Päätösvalta

Rikosseuraamuslaitoksen asiakasprosessien vastuualueen johtaja päättää elinkautista
vankeutta suorittavan vangin valvottuun koevapauteen sijoittamisesta. Rikosseuraamus-
laitoksen asiakasprosessien vastuualueen johtaja päättää 21 §:n 1 momentissa tarkoitetus-
ta luvasta olla tilapäisesti noudattamatta rangaistusajan suunnitelmaa, jos lupa koskee
poistumista Suomen valtion alueelta. 

Vankilan yksikönpäällikkö päättää muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen vankien
valvottuun koevapauteen sijoittamisesta. Vankilan yksikönpäällikkö päättää myös 22 §:n
3 momentissa tarkoitetun täytäntöönpanoon tulevan uuden rangaistuksen vaikutuksesta
koevapauden täytäntöönpanon jatkamiseen sekä 25 §:ssä ja 25 a §:n 2 tai 3 momentissa
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tarkoitetusta valvotun koevapauden peruuttamisesta kokonaan tai määräajaksi ja vanki-
laan palauttamisesta.

Vankiterveydenhuollon yksikön lääkäri päättää 4 §:ssä tarkoitetun lääkehoidon sekä
muun hoidon ja tuen aloittamisesta, valvonnasta ja lopettamisesta. Kiireellisessä tapauk-
sessa lääkehoidon voi tilapäisesti keskeyttää myös 20 §:ssä tarkoitetussa sairaalassa tai
erityissairaanhoidon yksikössä toimiva lääkäri. Tieto hoidon väliaikaisesta keskeyttämi-
sestä välitetään viipymättä Vankiterveydenhuollon yksikön lääkärille, joka tekee lopulli-
sen päätöksen lääkehoidosta. 

Vankilan yksikönpäällikkö, yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikkö, rikos-
seuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätty apulaisjohtaja tai rikosseuraamusesimies
päättää 14 §:ssä tarkoitetusta rangaistusajan suunnitelmasta, 16 §:ssä tarkoitetusta ran-
gaistusajan suunnitelman muuttamisesta, 19 §:ssä tarkoitetun verinäytteen ottamisesta,
21 §:n 1 momentissa tarkoitetusta luvasta olla tilapäisesti noudattamatta rangaistusajan
suunnitelmaa, 23 §:ssä tarkoitetun suostumuksen peruuttamisen aiheuttamista seurauksis-
ta ja 25 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta huomautuksesta ja varoituksesta.

Täytäntöönpanoyksikön yksikönpäällikkö tai muu Rikosseuraamuslaitoksen työjärjes-
tyksessä määrätty virkamies päättää rangaistusajan laskemisesta ja 28 §:ssä tarkoitetusta
rangaistusajaksi lukemisesta. Täytäntöönpanosta vastaava virkamies tai muu Rikosseu-
raamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätty täytäntöönpanoyksikön virkamies päättää
37 §:ssä tarkoitetun etsintäkuulutuksen antamisesta ja peruuttamisesta.

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

40 §

Muutoksenhaku

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muutoin oikaisuvaatimuksen ja valituksen käsittelyssä noudatetaan, mitä vankeuslain

20 luvun 3–9 §:ssä säädetään. Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja ratkaisee oikaisuvaa-
timuksen, jos kyse on asiakasprosessien vastuualueen johtajan 32 §:n 1 momentin nojalla
tekemästä päätöksestä.

41 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rikosseuraamuslaitos voi antaa tarkempia määräyksiä:
1) valvotun koevapauden valmistelusta;
2) menettelystä alaikäisen lapsen mielipiteen selvittämisessä;
3) 9 §:ssä tarkoitetuista tilanteista, joissa valvottuun koevapauteen sijoittaminen on il-

meisen tarpeetonta;
4) valvonnan suorittamisesta ja päihteettömyyden valvonnassa noudatettavasta menet-

telystä;
5) toimintavelvollisuudesta poikkeamisen perusteista;
6) 28 §:n 2 momentissa tarkoitetuista pakottavista ja ennalta arvaamattomista tilanteis-

ta;
7) 39 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.
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