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Laki
Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain (1635/2015) 6 §:n 1–4 mo-

mentti ja 11 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 1 momentin 1 ja 2 kohta

ja 11 §:n 2 momentti laissa 1310/2021 sekä 6 §:n 1 momentin 3–5 kohta ja 6 §:n 2–4 mo-
mentti laissa 189/2019, seuraavasti:

6 §

Potilasrekisterissä olevien tietojen luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä potilastietojen luovuttamisesta ilman potilaan kirjallista suostumusta
säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 3 ja 4 momentissa tai muus-
sa laissa, saa vankien ja tutkintavankien terveydenhuollosta vastaava lääkäri tai hänen oh-
jeidensa mukaan muu terveydenhuollon ammattihenkilö luovuttaa potilasrekisteriin talle-
tettuja tietoja seuraavasti:

1) asiakasarvioinnin yksikön yksikönpäällikölle tai vankilan yksikönpäällikölle taikka
Rikosseuraamuslaitoksen tai rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätylle Ri-
kosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevalle virkamiehelle sellaiset vangin tai tutkinta-
vangin väkivalta-, itsemurha- tai tartuntatautiriskiä taikka muita vastaavia sairaudesta joh-
tuvia riskejä koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä kyseisen henkilön hengen, tervey-
den tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka muiden henkilöiden hengen, terveyden tai tur-
vallisuuden vaarantumisen estämiseksi;

2) asiakasarvioinnin yksikön yksikönpäällikölle tai vankilan yksikönpäällikölle taikka
Rikosseuraamuslaitoksen tai rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätylle toi-
minnoista vastaavalle Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle sellaiset työntekijän työ-
turvallisuuden varmistamiseen liittyvät tiedot, jotka ovat välttämättömiä arvioitaessa van-
gin tai tutkintavangin työkykyä hänen sijoittamisekseen työhön, sekä sellaiset tiedot, jotka
ovat välttämättömiä arvioitaessa vangin tai tutkintavangin toimintakykyä hänen sijoitta-
misekseen opiskeluun tai muuhun toimintaan;

3) asiakasarvioinnin yksikön yksikönpäällikölle tai Rikosseuraamuslaitoksen työjär-
jestyksessä määrätylle Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle sellaiset vangin tervey-
dentilaa ja hoitoa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä arvioitaessa yhdyskuntaseu-
raamusten täytäntöönpanosta annetun lain (400/2015) 70 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa
tarkoitettua väkivalta- tai seksuaalirikokseen syyllistymisen riskiä;

4) vankilan yksikönpäällikölle sellaiset 3 kohdassa tarkoitettuun väkivalta- tai seksu-
aalirikokseen syyllistymisen riskiä koskevaan arvioon sisältyvät vangin terveydentilaa ja
hoitoa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä päätettäessä yhdyskuntaseuraamusten
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täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n nojalla ehdonalaiseen vapauteen päästettävän van-
gin asettamisesta koeajaksi valvontaan;

5) Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle, jonka virkatehtäviin kuuluu elinkautisvan-
kien vapauttamismenettelystä annetun lain (781/2005) 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun
vangin vapauttamisasian käsitteleminen, mainitun asian käsittelemiseksi väkivaltariskiar-
vio sekä asiakasarvioinnin yksikön, vankilan tai yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikön-
päällikölle taikka rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätylle toiminnoista
vastaavalle virkamiehelle arvioidun väkivaltariskin nojalla järjestettävän toiminnan suun-
nittelemiseksi ja toteuttamiseksi kirjallinen lausunto väkivaltariskiarvion johtopäätöksis-
tä;

6) Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle, jonka virkatehtäviin kuuluu rikoslain
2 c luvun 11 §:ssä, sellaisena kuin se on laeissa 780/2005, 735/2015 ja 1718/2015, tarkoi-
tettu koko rangaistusta vankilassa suorittavan vangin vapauttamisasian käsitteleminen,
mainitun asian käsittelemiseksi vaarallisuusarvio sekä asiakasarvioinnin yksikön, vanki-
lan tai yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikölle taikka rikosseuraamuskeskuk-
sen työjärjestyksessä määrätylle toiminnoista vastaavalle virkamiehelle arvioidun väki-
valtariskin nojalla järjestettävän toiminnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi kirjalli-
nen lausunto vaarallisuusarvion johtopäätöksistä;

7) Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle, jonka virkatehtäviin kuuluu yhdistelmä-
rangaistukseen tuomitun vangin valvonta-ajan valmistelu, valmistelua varten arvio vangin
riskistä syyllistyä väkivaltarikokseen.

Ilman potilaan suostumusta potilasrekisteristä voidaan luovuttaa Rikosseuraamuslai-
toksen palveluksessa oleville terveydenhuollon ammattihenkilöille heidän terveyden- tai
sairaanhoidon tehtävissään välttämättömät tiedot.

Rikosseuraamuslaitoksen muulle henkilöstölle kuin terveydenhuollon ammattihenki-
löille voidaan ilman rekisteröidyn kirjallista suostumusta ilmaista vain sellaisia 1 momen-
tin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joista ei ilmene sairauden laatu eikä muu tervey-
dentilan tai hoidon yksityiskohta.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun asiakasarvioinnin yksikön laatiman väkival-
ta- tai seksuaalirikokseen syyllistymisen riskiä koskevan arvion johtopäätöksistä saa luo-
vuttaa kirjallisen lausunnon yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikölle tai rikos-
seuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätylle Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehel-
le suunniteltaessa ja toteutettaessa arvion edellyttämää ehdonalaisen vapauden valvontaan
sisältyvää toimintaa.

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

11 §

Tarkastusoikeus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tarkastaja on päästettävä vankilaan ja kaikkiin Vankiterveydenhuollon yksikön toimi-

paikan tiloihin. Tarkastuksessa on salassapitosäännösten estämättä esitettävä kaikki tar-
kastajan pyytämät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkastuksen toimittamiseksi, ja
annettava niistä maksutta tarkastajan pyytämät jäljennökset. Tarkastajalla on myös oikeus
ottaa valokuvia tarkastuksen aikana. Tarkastusoikeutta ei ole pysyväisluonteiseen asumi-
seen käytettyihin tiloihin. Valokuvia ei saa ottaa vangeista eikä tutkintavangeista.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.
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