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Laki
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain (400/2015) 27 §:n

2 momentti, 30 §, 58 §:n 2 momentti, 87 §, 88 §:n 1 momentti sekä 91 §,
sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 2 momentti sekä 30, 87 ja 91 § laissa 1304/2021 sekä

88 §:n 1 momentti laissa 862/2020, seuraavasti:

27 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tarkemmat määräykset päihteettömyyden valvonnassa noudatettavasta menettelystä

antaa Rikosseuraamuslaitos.

30 §

Päätösvalta

Yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikkö päättää toimenpiteistä, joita 24 a §:n
2 tai 3 momentissa tarkoitetusta törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta aiheutuu.

Yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikkö päättää:
1) 15 §:ssä tarkoitetusta rangaistuksen suorittamisen alkamisajasta;
2) 16 §:ssä tarkoitetusta täytäntöönpanon lykkäyksestä ja keskeytyksestä sekä lykkäyk-

sen ja keskeytyksen peruuttamisesta;
3) 17 ja 46 §:ssä tarkoitetusta täsmennetystä rangaistusajan suunnitelmasta;
4) 22 §:ssä tarkoitetun verinäytteen ottamisesta;
5) 24 §:ssä tarkoitetun noudon pyytämisestä;
6) 24 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta huomautuksesta ja varoituksesta;
7) 25 §:n 2 momentissa tarkoitetusta täytäntöönpanon aloittamisen kieltämisestä tai

täytäntöönpanon keskeyttämisestä;
8) 60 §:n 4 momentissa ja 76 §:ssä tarkoitetusta valvonnan lakkauttamisesta.
Jos asia ei siedä viivytystä, siitä voi päättää rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä

määrätty vankilan yksikönpäällikkö, apulaisjohtaja tai rikosseuraamusesimies.
Täytäntöönpanosta vastaava virkamies päättää valvontarangaistuksen rangaistusajan

laskemisesta ja valvontarangaistuksesta ehdonalaiseen vapauteen päästämisestä. Täytän-
töönpanosta vastaava virkamies tai muu Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä mää-
rätty täytäntöönpanoyksikön virkamies päättää 34 §:ssä tarkoitetun etsintäkuulutuksen
antamisesta ja peruuttamisesta.
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Valvoja tai muu rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä tehtävään määrätty Rikos-
seuraamuslaitoksen virkamies päättää:

1) 18 §:ssä tarkoitetusta täsmennetyn rangaistusajan suunnitelman muuttamisesta;
2) muusta 22 §:ssä tarkoitetusta päihteettömyyden valvonnasta kuin verinäytteen otta-

misesta;
3) 23 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta olla noudattamatta täsmennettyyn rangaistusajan

suunnitelmaan sisältyvää velvollisuutta esteen vuoksi;
4) 24 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta huomautuksesta;
5) 32 §:ssä tarkoitetusta matkakustannusten korvaamisesta;
6) 50 §:ssä tarkoitetusta turvatarkastuksesta.

58 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rikosseuraamuslaitos voi antaa tarkemmat määräykset rangaistusajan laskemisesta

sekä menettelystä 22 §:ssä tarkoitetun päihteettömyyden ja 41 §:ssä tarkoitettuun toimin-
taan osallistumisen valvonnassa.

87 §

Oikaisuvaatimuksen päätösvalta ja käsittely

Kehittämisen ja ohjauksen vastuualueen johtaja ratkaisee oikaisuvaatimuksen 86 §:n
1–6 sekä 8 ja 9 kohdassa tarkoitetuissa asioissa. Mainitun pykälän 7 kohdan päätöksestä
tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisee täytäntöönpanoyksikön yksikönpäällikkö.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimus toimitetaan kehittämisen ja ohjauksen vastuualueen johtajalle,
yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikölle tai vankilan yksikönpäällikölle. Jos
kyse on 86 §:n 7 kohdassa tarkoitetusta valvontarangaistuksen rangaistusaikaa koskevasta
päätöksestä, oikaisuvaatimus toimitetaan täytäntöönpanoyksikön yksikönpäällikölle. Oi-
kaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä.

88 §

Valitus hallintotuomioistuimeen

 Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus Rikosseuraamuslaitoksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä
tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen. 

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

91 §

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus täytäntöönpanoon

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekeminen ei keskeytä 86 §:n 7 ja 8 kohdassa tarkoi-
tetun päätöksen täytäntöönpanoa, ellei oikaisuvaatimusta käsittelevä kehittämisen ja oh-
jauksen vastuualueen johtaja tai täytäntöönpanoyksikön yksikönpäällikkö taikka valitusta
käsittelevä tuomioistuin toisin päätä.

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