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vankeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

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 momentti,
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 otsikko, 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 § sekä 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 ja-
kautuu rikosseuraamusalueisiin, joilla on ar-
viointikeskus ja vankiloita. Terveydenhuol-

lon järjestämisestä vastaa terveydenhuoltoyk-
sikkö. Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaa
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-
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taan vangin avopuolisoa tai muuta henkilöä,
jonka kanssa vanki on asunut ennen vanki-
laan tuloaan.

8 §

Toimivallan määräytyminen Rikosseuraa-
muslaitoksessa

Tässä laissa tarkoitettua päätösvaltaa käyt-
tävät rikosseuraamusalueella Rikosseuraa-
muslaitoksen virkamiehet. Tässä laissa tar-
koitettuja Rikosseuraamuslaitoksen virkamie-
hiä ovat:

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

taava virkamies (toiminnoista vastaava virka-
mies);

5) vankilan järjestyksestä ja turvallisuu-
desta vastaava virkamies (turvallisuudesta
vastaava 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 päättä-
minen on tässä laissa uskottu 1 momentin
2—7 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle.
Vankilan johtajalla on oikeus yksittäistapauk-
sessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päättä-
minen on uskottu 1 momentin 4—7 kohdassa
tarkoitetulle virkamiehelle. Turvallisuudesta
vastaavalla virkamiehellä on oikeus yksittäis-
tapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta
päättäminen on uskottu 1 momentin 6 ja 7
kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. Ohjauk-
sen tai valvonnan esimiestehtävissä toimi-
valla virkamiehellä on oikeus yksittäistapa-
uksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta
päättäminen on uskottu 1 momentin 7 koh-
dassa tarkoitetulle virkamiehelle.

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaa täy-
täntöönpanoyksikön virkamies (täytäntöön-
panosta vastaava virkamies). Täytäntöönpa-
noyksikön johtajalla on oikeus yksittäistapa-
uksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta
päättäminen on uskottu muulle täytäntöönpa-
nosta vastaavalle virkamiehelle.

9 §

Toimivalta virka-ajan ulkopuolella

Vankilan johtajalle kuuluvaa päätösvaltaa
saa, jollei asia siedä viivytystä, virka-ajan
ulkopuolella käyttää myös rikosseuraamus-
alueen päivystävä virkamies asiassa, joka
koskee:

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-
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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 vapauden-mene-
tystä vastaava vähennys lasketaan päivinä.
Vähennys 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
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 lupaeh-
doissa määrättynä ajankohtana. Jos vanki ei
palaa määrättynä ajankohtana, rangaistus-
ajaksi ei lueta aikaa sen vuorokauden alusta,
jolloin vanki on määrätty palaamaan vanki-
laan, sen vuorokauden loppuun, jolloin hän
palasi vankilaan tai otettiin kiinni vankilaan
palauttamista varten. Jos määräaikana palaa-
matta jäämiseen on ollut pakottava syy, aika
luetaan 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 kos-
kevasta päätöksestä ilmenee aikaisin ajan-
kohta, jolloin vanki voidaan päästää ehdon-
alaiseen 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 lukemi-
sesta.

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.
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4 luku

Saapuminen ja sijoittaminen vankilaan

7 §

Suunnitelman laatimismenettely

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 tarpeelli-
sessa määrin oltava yhteistyössä tuomitun
suostumuksella hänen koti- tai asuinkuntansa
sosiaali-, terveys-, asunto- sekä työvoimavi-
ranomaisten, muiden viranomaisten sekä yk-
sityisten yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.

Suunnitelman seuraamisesta vastaa tähän
tehtävään määrätty Rikosseuraamuslaitoksen
virkamies. Suunnitelman toteutumista on
seurattava ja sen ajantasaisuudesta on huoleh-
dittava. Suunnitelma on otettava uudelleen
käsiteltäväksi yhdessä vangin kanssa sään-
nöllisin väliajoin sekä myös, jos sitä ei nou-
dateta.

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 van-
keusrangaistus. 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
sekä rangaistusajan suunnitelman sisällöstä ja
laatimisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.

Tarkemmat määräykset tulotarkastuksesta,
arvioinnista, avolaitokseen sijoittamisesta
sekä 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. Erillään
asumisen perusteet on otettava uudelleen har-
kittaviksi enintään neljän kuukauden vä-
liajoin.

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.
— — — — — — — — — — — — —
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6 luku

Siirtäminen vankilasta toiseen

2 §

Siirtäminen avolaitoksesta suljettuun
vankilaan

— — — — — — — — — — — — —
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 suljet-
tuun 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.
Vanki voidaan siirtää ilman omaa suostumus-
taan.
— — — — — — — — — — — — —

3 a §

Vangin siirtäminen lyhyeksi ajaksi toiseen
vankilaan

Vanki voidaan siirtää lyhyeksi ajaksi toi-
seen vankilaan, jos se on perusteltua tapaami-
sen tai poistumisluvan järjestämiseksi taikka
muusta vastaavasta syystä.

5 §

Läsnäolo tuomioistuimessa tai muussa
viranomaisessa

— — — — — — — — — — — — —
Jos vanki kutsutaan henkilökohtaisesti

kuultavaksi muuhun viranomaiseen kuin tuo-
mioistuimeen, 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 rikosseuraamusalu-
eella päättää arviointikeskuksen johtaja tai
työjärjestyksessä määrätty arviointikeskuksen
johtajan sijaisena toimiva virkamies. Arvioin-
tikeskuksen johtaja voi siirtää päätösvaltaa
asiassa myös rangaistusajan suunnitelmassa
nimetylle vankilan johtajalle. Jos vanki siirre-
tään toiselle rikosseuraamusalueelle, siirto
edellyttää vastaanottavan rikosseuraamusalu-
een arviointikeskuksen johtajan tai työjärjes-
tyksessä määrätyn arviointikeskuksen johta-
jan sijaisena toimivan virkamiehen suostu-
muksen.

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 sijai-
sena 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
taikka 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
vuoksi tarvitsee suojavaatetusta, on annettava
soveltuva vaatetus.

Vangille, jolla ei ole asianmukaista omaa
vaatetusta, on annettava soveltuva vaatetus
vankilassa käytettäväksi sekä tuomiois-
tuimessa käyntiä tai muuta vankilasta poistu-
mista varten.

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 asuin-
tiloissa. Jos tupakointi kielletään vankien
asuintiloissa, vangeille tulee järjestää mah-
dollisuus tupakointiin erityisesti tupakointiin
varatuissa tiloissa tai muulla tavoin.

7 §

Päätösvalta

Vangin ulkoilun epäämisestä päättää van-
kilan 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 esi-
miestehtävissä toimiva virkamies. Ohjaus- tai
valvontatehtävissä toimiva virkamies voi an-
taa vangin haltuun sellaisia vangin omia vaat-
teita, joiden hallussapito on vankilassa sallit-
tua.

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.

8 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset vangille maksetta-
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van ruokarahan määräytymisperusteista anne-
taan valtioneuvoston asetuksella.

Tarkemmat määräykset ruoka- ja perus-
huollosta, omaehtoisen ruokahuollon järjestä-
misestä, asumisesta sekä tupakoinnin järjestä-
misestä ja sytytysvälineiden hallussapidosta
antaa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallin-
toyksikkö.

8 luku

Toimintaan osallistuminen

13 §

Osallistumisvelvollisuudesta vapauttaminen
määräajaksi

Säännöllisesti toimintaan osallistunut
vanki voidaan rangaistusajan suunnitelman
toteutuminen huomioon ottaen vapauttaa
osallistumisvelvollisuudesta kahdeksi arki-
päiväksi jokaista kalenterikuukautta kohden,
jonka aikana hän on osallistunut säännölli-
sesti vankilan määräämään toimintaan. Van-
gin ei katsota osallistuneen säännöllisesti toi-
mintaan, jos hän on toiminnoista kieltäytymi-
sen tai muun vastaavan vangista johtuvan
syyn vuoksi osallistunut toimintaan vähem-
män kuin 14 päivää kalenterikuukauden ai-
kana. Vangin siirtäminen toiseen vankilaan ei
vaikuta vapauttamisen perusteisiin. Osallistu-
misvelvollisuudesta voidaan vapauttaa vanki-
lan toimintojen järjestämisen kannalta sovel-
tuvana aikana. Vapaapäivät on pidettävä vuo-
den kuluessa 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 keskushallintoyk-
sikkö päättää kuitenkin elinkautista vankeus-
rangaistusta ja rikoslain 2 c luvun 11 §:ssä
tarkoitetun koko rangaistusta suorittavan van-

gin siviilityöluvasta, opintoluvasta ja sijoituk-
sesta 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 van-
kilan johtaja tai toiminnoista vastaava virka-
mies taikka ohjauksen tai valvonnan esimies-
tehtävissä toimiva virkamies.

9 luku

Vangin omaisuus ja tulot

1 §

Omaisuuden hallussapito

Vanki saa vankilassa pitää hallussaan koh-
tuullisen määrän henkilökohtaista omai-
suutta. Esineen tai aineen hallussapito voi-
daan 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 käyttä-
mään rikoksentekovälineenä;

6) vankila on hankkinut vastaavan esineen
vangin käyttöön.
— — — — — — — — — — — — —

Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-
tetaan taikka lähetetään vangin kustannuk-
sella hänen osoittamaansa paikkaan. Pilaantu-
nut tavara voidaan hävittää todistajan läsnä
ollessa. Alkoholijuoman tai muun alkoholipi-
toisen aineen hävittämisestä noudatetaan,
mitä alkoholilain (1143/1994) 60 §:ssä sääde-
tään. Huumausaineen toimittamisesta hävitet-
täväksi säädetään huumausainelain (373/2008)
44 §:ssä.
— — — — — — — — — — — — —
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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 vir-
kamiehen 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 omaisuu-
tensa on luovutettava hänelle omaisuusluette-
lon 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

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 lu-
etteloon merkitään sekä toiminta- ja käyttöra-
han 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.

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 koh-
teena.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Uskonnonharjoitus

— — — — — — — — — — — — —
Vangilla on oikeus osallistua uskonnolli-

siin tilaisuuksiin, jollei:
— — — — — — — — — — — — —
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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 osallistu-
misen taikka kirjastoon pääsyn epäämisestä
sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta osallis-
tumisen kieltämisestä tai rajoittamisesta päät-
tää ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä
toimiva virkamies tai, jos asia ei siedä viivy-
tystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva
virkamies. Ennen epäämispäätöksen teke-
mistä 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
viestintä

1 §

Kirjeenvaihto ja postilähetysten
tarkastaminen

Vangilla on oikeus kirjeenvaihtoon postin
välityksellä. Vangille saapunut tai vangilta

peräisin oleva suljettu kirje tai muu postilähe-
tys 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
oleva 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 si-
sältö 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
pitää hallussaan, ne on otettava vankilassa
säilytettäviksi. Rahavarat on merkittävä van-
gin tilille. Omaisuuden alkuperän laillisuutta
epäiltäessä tehtävästä ilmoituksesta säädetään
19 luvun 1 §:ssä.

2 §

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen

Vangille saapunut tai vangilta peräisin
oleva kirje, muu postilähetys ja viesti saadaan
lukea, jos se on tarpeen kyseisen vangin ri-
kostaustaan, hänen vankeusaikaiseen käyttäy-
tymiseensä, lähetykseen tai sen lähettäjään
taikka vastaanottajaan liittyvästä perustellusta
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 valvontaviranomai-
selle lähettämäänsä kirjeeseen, muuhun posti-
lähetykseen ja viestiin, jollei hän anna niitä
henkilökohtaisesti suoraan vankilan henkilö-
kunnalle. Suljetussa vankilassa olevalta van-
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gilta peräisin oleva kirje, muu postilähetys tai
viesti voidaan lähettäjän selvittämiseksi
avata, 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 luetta-
essa 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 rikok-
sen estämiseksi tai selvittämiseksi, vankilan
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, vii-
meistään vangin vapautuessa, jollei muusta
lainsäädännöstä muuta johdu.

Jos kirje lukemisen jälkeen pidätetään
5 §:ssä tarkoitetulla perusteella, tiedon anta-
misessa 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 esi-

neitä. 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 pu-
helu 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
taikka vangin tai muun henkilön turvallisuu-
den suojelemiseksi.

Puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta
on ennen toimenpiteen aloittamista ilmoitet-
tava vangille ja sille, johon hän on puheli-
mitse 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 peräi-
sin 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-
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västä syystä rikoksen estämiseksi tai selvittä-
miseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaaran
torjumiseksi taikka vangin tai muun henkilön
turvallisuuden suojelemiseksi. Muutoin van-
gin 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
siihen, että hänen puhelunsa voidaan kuunte-
lun lisäksi tallentaa. Muutoin puhelun kuun-
telemiseen sovelletaan, mitä 7 §:n 2 ja 3
momentissa 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, et-
tei käytöstä aiheudu vaaraa vankilan järjes-
tykselle 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 tär-
keästä 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 tietoyhteiskuntakaaressa
(917/2014) säädetään, vankilalla on oikeus
tarvittaessa hakea viestin ja puhelun lähettä-
mistä ja vastaanottamista koskevat tiedot
joko vangin viestintään käyttämästä laitteesta
tai vankilan hallinnoimista viestinnän välittä-
miseen ja käsittelyyn tarkoitetuista laitteista
ja järjestelmistä.

Vangille saapuneen ja hänen lähettämänsä
sähköpostiviestin ja matkapuhelimen teksti-
viestin valvonnassa sovelletaan 2—5 §:n
säännöksiä.

Sähköpostin lähettämistä ja internetin
käyttöä 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-
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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 luke-
misesta 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 lu-
vasta ja luvan peruuttamisesta sekä matkapu-
helimen antamisesta vangin haltuun päättää
vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai
toiminnasta vastaava virkamies.

Sähköpostin ja internetin käyttöä koske-
vasta luvasta ja luvan peruuttamisesta sekä
tietokoneen antamisesta vangin haltuun päät-
tää 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 keskushallintoyk-
sikkö antaa tarkemmat määräykset 6 a §:ssä
tarkoitetun matkapuhelimen ominaisuuksista,
haltuun antamisesta ja käytöstä.

13 luku

Tapaamiset ja muut yhteydet vankilan
ulkopuolelle

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 varat-
tuina aikoina, jos se on tarpeen vangin yhte-
yksien 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
syytä epäillä, että tapaamisessa rikottaisiin
tätä lakia taikka sen nojalla annettuja sään-
nöksiä tai määräyksiä.

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 tarkoitettuja
lapsen tapaamisia varten. Vankilassa voi li-
säksi olla soveltuvat tilat yhteydenpitoon vi-
deoyhteyden 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-
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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 ti-
lassa, 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 huo-
mioon ottaen aiheutua vaaraa vankilan järjes-
tykselle tai turvallisuudelle taikka vangin 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 tapaa-
minen on tarpeen vangin ja lapsen yhteyksien
ylläpitämiseksi eikä tapaaminen ole lapsen
edun vastaista.

6 §

Asiamiehen tapaaminen

Vangille on varattava mahdollisuus tavata
12 luvun 4 §:ssä tarkoitettua asiamiestä mui-
den henkilöiden olematta läsnä.

Tapaamista voidaan valvoa, jos se on vält-
tämätöntä vankilan järjestyksen tai turvalli-
suuden ylläpitämiseksi taikka jos vanki tai
asiamies sitä nimenomaisesti pyytää. Val-
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 valvon-
nasta on ennen valvonnan aloittamista ilmoi-
tettava 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 tapaami-
sesta aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle
tai turvallisuudelle taikka vangin tai muun
henkilön turvallisuudelle.

8 §

Tapaamisen keskeyttäminen

Tapaaminen voidaan keskeyttää, jos se on
tarpeen rikoksen estämiseksi taikka vankilan
järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämi-
seksi.

9 §

Tapaamisen peruuttaminen ja epääminen

Jos tapaamisen myöntämisen edellytykset
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eivät enää päätöksen tekemisen jälkeen täyty,
tapaaminen voidaan peruuttaa.

Tapaaminen voidaan evätä, jos:
1) tapaaja ei pysty luotettavasti todista-

maan 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
yrittäneen kuljettaa huumausaineita taikka 9
luvun 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
tarpeen kiellon perusteena olevan toiminnan
estämiseksi.

Tapaamiskielto voi sisältää kiellon tavata
määrättyä vankia tai määrättyjä vankeja
taikka tulla määrättyyn vankilaan tai määrät-
tyihin vankiloihin.

Tapaamiskieltoa ei saa antaa 1 luvun
5 a §:ssä tarkoitetulle lähiomaiselle, muulle lä-
heiselle eikä vangin 12 luvun 4 §:ssä tarkoite-
tulle 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
tavata lähiomaistaan ilman huoltajan suostu-
musta, jollei huoltaja ole nimenomaisesti il-
moittanut vastustavansa tapaamista. Jos ala-
ikäinen tapaaja on huostaan otettu, lastensuo-
jeluviranomainen päättää suostumuksesta.

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
tarkastaminen

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
mukaan sallittu. Tarkempia määräyksiä vas-
taanotettavasta omaisuudesta ja sen määrästä
sekä 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 yhtey-
dessä lähiomaisiinsa tai muihin läheisiinsä
käyttäen videoyhteyttä tai muuta soveltuvaa
teknistä 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 sääde-
tään.

Myös asiamiehen tapaaminen voidaan van-
gin tai asiamiehen pyynnöstä järjestää video-
yhteyden välityksellä. Tapaamisen valvon-
taan sovelletaan, mitä 6 §:ssä säädetään.
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14 §

Yhteydet tiedotusvälineisiin

Jos vankia haastatellaan tai kuvataan van-
kilassa, sovelletaan tämän luvun tapaamista
ja tapaajaa koskevia säännöksiä. Jos tiedotus-
välineen edustaja haluaa haastatella vankia,
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen on tie-
dusteltava vangilta, suostuuko tämä haastatte-
luun.

15 §

Yhteydet edustustoon

Ulkomaalaisella vangilla on oikeus olla
yhteydessä hänen kotimaataan edustavaan
diplomaattiseen edustustoon tai konsuliedus-
tustoon.

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, asiamie-
hen tapaamisesta, lapsen tapaamisesta, van-
kien välisestä tapaamisesta, 3 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta valvotusta tapaamisesta,
yhteydenpidosta videoyhteyden välityksellä
sekä niiden peruuttamisesta päättää toimin-
noista tai turvallisuudesta vastaava virkamies
taikka ohjauksen tai valvonnan esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies. Valvotun tapaami-
sen 2 §:n 3 momentin mukaisesta kuuntelusta
teknisellä laitteella ja tallentamisesta päättää
turvallisuudesta vastaava virkamies. Tapaa-
miskiellon määräämisestä päättää vankilan
johtaja taikka toiminnoista tai turvallisuu-
desta 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 momentissa.
Vangin tarkastamisesta tällaisten tapaamisten
yhteydessä säädetään 16 luvun 4 §:ssä.

19 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset tapaamiskiellosta
ja sen sisällöstä, tapaamisten valvonnan jär-
jestämisestä sekä tapaamistilojen teknisistä ja
rakenteellisista valvontajärjestelyistä anne-
taan 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 vyötä-
rölle kiinnitettävällä teknisellä välineellä
taikka tällaisten välineiden yhdistelmällä.

15 luku

Vankilan järjestys ja kurinpito

3 §

Järjestysrikkomukset

Vangille voidaan määrätä kurinpitoran-

15393/2015



gaistus, jos vanki syyllistyy järjestysrikko-
mukseen. 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 lu-
vussa tarkoitetulle poistumisluvalle asetettu-
jen ehtojen rikkominen;
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Vangille määrättävät kurinpitorangaistukset

Jollei muistutusta pidetä riittävänä seuraa-
muksena, vangille voidaan määrätä kurinpito-
rangaistuksena:

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 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 tai jossa vanki
syyllistyi järjestysrikkomukseen. Vangin kul-
jetuksen aikana tekemä järjestysrikkomus kä-
sitellään kuitenkin siinä vankilassa, johon
vanki saapuu.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Vangin pitäminen erillään selvittämisen
aikana

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 ol-
lessa. Vankia, todistajaa ja muuta henkilöä
voidaan kuulla käyttäen videoyhteyttä tai
muuta vastaavaa yhteydenpitotapaa, jos se on
tarkoituksenmukaista pitkän välimatkan tai
muun vastaavan syyn vuoksi.

Vangille on varattava tilaisuus esittää oma
selvityksensä sekä näyttöä sen tueksi.
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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.
— — — — — — — — — — — — —

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

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 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
rikoslain 44 luvun 16 §:ssä tarkoitettujen do-
pingaineiden valmistaminen ja käyttö vanki-
lassa on kiellettyä.

7 §

Päihteettömyyden valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Valvomattoman tapaamisen, lapsen tapaa-

misen, sopimusosastolle sijoittamisen, poistu-
misluvan, opintoluvan ja siviilityöluvan, ul-
kopuolista valvottua toimintaa koskevan lu-
van sekä avolaitokseen sijoittamisen tai ulko-
puoliseen laitokseen sijoituksen ehtona on,
että vanki pyydettäessä antaa virtsa- tai sylki-
näytteen taikka suorittaa puhalluskokeen.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §

Huumausaineiden etsintään koulutetun
koiran luovuttaminen toisen viranomaisen

käyttöön

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 vir-
katoimiin liittyvissä tehtävissä.

Kukin viranomainen vastaa sille avun anta-
misesta aiheutuvista kustannuksistaan.

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 esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies tai, jos asia ei siedä
viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä toi-
miva 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
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koiran ja sen ohjaajan antamisesta toisen vi-
ranomaisen käyttöön päättää vankilan johtaja
tai turvallisuudesta vastaava virkamies.

17 luku

Muun henkilön tarkastaminen

1 §

Pääsy vankilaan

— — — — — — — — — — — — —
Alaikäisen tapaajan vankilaan päästämi-

sestä säädetään 13 luvun 11 §:ssä.

18 luku

Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen
käyttö

4 §

Eristämistarkkailu

Jos on perusteltua syytä epäillä, että van-
gilla 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 ympäri-
vuorokautisesti tarkkailla ja valvoa teknisin
apuvälinein tai muulla tavoin. Tällöin van-
gilta voidaan edellyttää myös erityisen tark-
kailuvaatetuksen 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.

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 voimankäyttö-välinei-
den käytön koulutuksesta antaa Rikosseuraa-
muslaitoksen keskushallintoyksikkö.

19 luku

Ilmoitukset ja tiedon antaminen

2 §

Ilmoitus kirjeen, puhelun tai muun viestin
sisällöstä

Vangilta peräisin olevan tai hänelle saapu-
neen kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin
taikka vangin puhelun tai muun sähköisen
viestin sisällöstä saadaan antaa tieto polii-
sille, muulle esitutkintaviranomaiselle tai
syyttäjälle, jos se on tarpeen rikoksen estämi-
seksi tai selvittämiseksi. Samoin edellytyksin
voidaan antaa viestistä jäljennös tai tallenne.
Tiedon antamisen edellytyksenä on, että tie-
don vastaanottavalla viranomaisella on oi-
keus tiedon saamiseen.

5 §

Ilmoitukset poliisille

Rikosseuraamuslaitos saa ilmoittaa polii-
sille:

1) vangin ottamisesta vankilaan;
2) vangin siirtämisestä toiseen vankilaan;
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3) vangin osallistumisesta toimintaan van-
kilan ulkopuolella;

4) kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin
pidättämisestä;

5) vangin tapaamisesta, tapaamisen epää-
misestä 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.
Murhasta, taposta, surmasta, törkeästä pa-

hoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta ja tör-
keästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä
tuomitun vangin vapauttamisesta on ilmoitet-
tava 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 yhteenlasket-
tua enimmäisaikaa koskevan säännöksen so-
veltamista koskevasta tilanteesta.

20 luku

Muutoksenhaku

1 §

Muutoksenhakukelpoiset päätökset

Vanki tai tuomittu saa vaatia oikaisua tai
valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätök-
sestä, 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 myöntä-
mistä;

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-
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 pe-
ruuttamista ja 13 §:ssä tarkoitettua osallistu-
misvelvollisuudesta vapauttamista määrä-
ajaksi;

9) 9 luvun 1 §:ssä tarkoitettua omaisuuden
hallussapidon epäämistä, 4 §:n 1, 2 ja 4
momentissa tarkoitettua rahan käyttöä, 7 ja
8 §:ssä tarkoitettua ylläpito- ja ruokakustan-
nusten perimistä ja 8 §:ssä tarkoitettua toi-
minta- 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;
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14) 15 luvun 4 §:ssä tarkoitettua varoi-
tusta, oikeuksien menetystä ja yksinäisyys-
rangaistusta;

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,
joka koskee 13 luvun 10 §:ssä tarkoitettua
tapaamiskieltoa.

Vangille kirjeen lähettänyt tai vangin lä-
hettämän 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 ilmoittautu-
misajankohtaa ja -vankilaa;

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 osas-
tolle 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 sulje-
tusta laitoksesta toiseen suljettuun laitokseen
tai avolaitoksesta toiseen avolaitokseen,
3 a §:ssä tarkoitetusta vangin siirtämisestä ly-
hyeksi ajaksi toiseen vankilaan ja 5 §:ssä tar-
koitettua vangin päästämistä muun viranomai-
sen 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
lupaa 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 pu-
helun kuuntelemista ja tallentamista, 6 a §:ssä
tarkoitettua lupaa matkapuhelimen käyttöön,
9 §:ssä tarkoitettua lupaa sähköpostin käyt-
töön 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 poistu-
mislupaa rangaistusajan pituuden perusteella,
3 §:n 3 momentissa tarkoitettua poistumis-
lupa-ajankohdan aikaistamista, 4 §:ssä tarkoi-
tettua poistumislupaa tärkeästä syystä, 6 §:ssä
tarkoitettua poistumisluvan myöntämistä saa-
tettuna sekä tällaisten lupien 9 §:ssä tarkoitet-
tua 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 täytäntöönpa-
nojohtaja.

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. Oi-
kaisuvaatimus 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
kohdassa tarkoitetusta varmuusosastolle sijoit-
tamista koskevasta päätöksestä taikka täytän-
töönpanojohtajan 1 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetusta rangaistusaikaa koskevasta
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päätöksestä sovelletaan, mitä 4 §:ssä sääde-
tään valituksesta. Samoin menetellään, jos
muutosta haetaan päätökseen, jonka Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, alue-
johtaja tai täytäntöönpanojohtaja on tehnyt 1
luvun 8 tai 10 §:ssä tarkoitetun pidätystoimi-
valtansa 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 tuomiopii-
rissä 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.

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 täytäntöönpanojohtaja
taikka valitusta käsittelevä tuomioistuin toi-
sin 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 oikaisuvaatimuk-
sen tekemisestä ja käsittelystä annetaan val-
tioneuvoston asetuksella.

21 luku

Vapauttaminen

2 §

Päätösvalta

Vankilan johtaja päättää rikoslain 2 c lu-
vun 9 §:n 1 momentin mukaisesta ehdonalai-
sen vapauttamisen lykkäämisestä. Vankilan
johtaja tai työjärjestyksessä määrätty vanki-
lan johtajan sijaisena toimiva virkamies päät-
tää ehdonalaisen vapauden valvonnasta anne-
tun lain 4 §:ssä tarkoitetusta valvontaan aset-
tamisesta. Rikosseuraamuslaitoksen keskus-
hallintoyksikkö päättää rikoslain 2 c luvun
9 §:n 2 momentin mukaisesta ehdonalaisen
vapauttamisen lykkäämisestä ilman vangin
suostumusta.

Rikosseuraamuslaitos vastaa ehdonalaisen
vapauden valvonnasta annetun lain 5 §:ssä
tarkoitetusta valvontasuunnitelman laatimi-
sesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015.

Vangin kohtelua koskevan päätöksen täy-
täntöönpanossa sovelletaan päätöstä tehtäessä
voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain
säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jos asia tu-
lee ehtojen rikkomisen, edellytysten muuttu-
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misen, laissa asetetun määräajan taikka muun
vastaavan syyn vuoksi uudelleen käsiteltä-
väksi tämän lain tultua voimaan.

Lain voimaan tullessa vireillä olevan oikai-
suvaatimuksen ja valituksen käsittelyyn so-

velletaan lain voimaantullessa voimassa ol-
leita säännöksiä. Tämän lain säännöksiä so-
velletaan kuitenkin haettaessa muutosta hal-
linto-oikeuden päätökseen, joka on tehty lain
voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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