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tutkintavankeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tutkintavankeuslain (768/2005) 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 luvun 1 §:n 1

momentti, 2 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 10 §, 5 luvun 1 §:n 1 ja 4 momentti, 2 §,
6 §:n 1 momentti sekä 8 ja 9 §, 7 luvun 5 §, 8 luvun otsikko, 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 ja 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 laissa 820/2014, 3 luvun 9 §:n 2
momentti ja 10 §, 5 luvun 6 §:n 1 momentti, 8 luvun 9 §, 10 luvun 3 §:n 1 momentti ja 13
luvun 9 § laissa 736/2011, 5 luvun 2 ja 9 §, 11 luvun 10 §, 13 luvun 4 § ja 16 luvun 1 § osaksi
laissa 736/2011 sekä 8 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 808/2011, 2 § osaksi laissa 266/2007 ja
4 §:n 2 momentti laissa 266/2007, 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
momentti 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 ja 3 §:n 4 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 sovelletaan lisäksi, mitä
pakkokeinolain (806/2011) 4 luvussa yhtey-
denpidon rajoittamisesta ja rikoslain (39/1889)
2 c luvun 5 §:ssä ehdonalaisen vapauttamisen
määräytymisestä säädetään. Muutoin tässä
momentissa tarkoitettuun tutkintavankiin so-
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velletaan, mitä vankeuslaissa (767/2005) sää-
detään 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.

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 tilan-
teessa. Tutkintavanki voidaan omasta pyyn-
nöstään sijoittaa asumaan myös 2 a §:ssä
tarkoitetulle sopimusosastolle. Muutoksenha-
kutuomioistuimen 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 toisen
tutkintavangin kanssa, jos siitä aiheutuu vaa-
raa tutkintavankeuden tarkoitukselle tai van-
kilan 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. Eril-
lään asumisen perusteet on otettava uudelleen
harkittaviksi enintään neljän kuukauden vä-
liajoin.

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
rajoitettu.

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
muulla tavoin.
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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
viranomaisessa

— — — — — — — — — — — — —
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 vastaa-
vasta perusteesta aiheutuvaa erityisen paina-
vaa 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 rikosseuraa-
musalueelle, siirto edellyttää vastaanottavan
rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen
johtajan tai työjärjestyksessä määrätyn arvi-
ointikeskuksen johtajan sijaisena toimivan
virkamiehen suostumuksen. Tutkintavangin 6
a §:ssä tarkoitetusta lyhytaikaisesta siirtämi-

sestä toiseen vankilaan päättää vastaanotta-
van vankilan johtaja tai turvallisuudesta vas-
taava 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 käyttä-
mään rikoksentekovälineenä;

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

Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-
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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
(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 Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamiehen on todistettava luettelo oike-
aksi.

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 omaisuuslu-
ettelon allekirjoitusta vastaan. Tutkintavangin
rahavarat voidaan myös tallettaa tutkintavan-
gin ilmoittamalle tilille tai lähettää hänelle
postiosoituksena. Jos tutkintavanki ei allekir-
joita omaisuusluetteloa, kahden Rikosseuraa-
muslaitoksen virkamiehen on todistettava
luettelo oikeaksi.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Päätösvalta

Ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä
toimiva virkamies tekee päätöksen siitä, että
omaisuutta ei anneta tutkintavangin haltuun.
Ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva virka-
mies voi antaa tutkintavangin haltuun sellai-
sia esineitä ja aineita, joiden hallussapito on
vankilassa sallittua.

Edellä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta
rahan tai maksuvälineiden käytön rajoittami-
sesta ja 4 momentissa tarkoitetusta rahan tai
maksuvälineiden toimittamisesta vankilan ul-
kopuolelle tai toiselle vangille päättää vanki-
lan 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 lu-
etteloon merkitään sekä toiminta- ja käyttöra-
han suorittamatta jättämisestä antaa Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö.

6 luku

Sosiaali- ja terveydenhuolto

6 a §

Sairastumisesta ilmoittaminen

Tutkintavangille on varattava tilaisuus vii-
pymättä ilmoittaa lähiomaiselleen tai muulle
läheiselleen vakavasta sairastumisestaan tai
vammautumisestaan.
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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,
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
viestintä

1 §

Kirjeenvaihto ja postilähetyksen
tarkastaminen

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, lä-
hetykseen tai sen lähettäjään taikka vastaan-
ottajaan liittyvästä perustellusta syystä tutkin-
tavankeuden tarkoituksen turvaamiseksi, ri-
koksen estämiseksi tai selvittämiseksi, vanki-
lan järjestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi
taikka vangin tai muun henkilön turvallisuu-
den suojelemiseksi. Lukemiseen oikeuttava
päätös voidaan tehdä enintään kahden 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 kir-
jettä 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 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 tutkin-
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tavangille. Ilmoittamista voidaan lykätä, jos
se on tarpeen rikoksen estämiseksi tai selvit-
tämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaa-
ran torjumiseksi taikka vangin tai muun hen-
kilön turvallisuuden suojelemiseksi. Ilmoitus
lukemisesta ja sen perusteesta on kuitenkin
annettava kahden viikon kuluessa lukemi-
sesta tai, jos tutkintavanki vapautetaan ennen
mainittua määräaikaa, viimeistään tutkinta-
vangin vapautuessa, jollei muusta lainsäädän-
nöstä muuta johdu.

Jos kirje lukemisen jälkeen pidätetään 5
§:ssä tarkoitetulla perusteella, tiedon antami-
sessa 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 mo-
mentissa tarkoitettu asiamies, saadaan tutkin-
tavangin 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-
detään.

7 §

Puhelun kuunteleminen ja tallentaminen

Tutkintavangin puhelua saadaan kuunnella
ja puhelu tallentaa, jos se on tarpeen kyseisen
tutkintavangin rikostaustaan, hänen tutkinta-
vankeusaikaiseen käyttäytymiseensä tai pu-
helun vastaanottajaan liittyvästä perustellusta
syystä rikoksen estämiseksi tai selvittämi-
seksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaaran
torjumiseksi, tutkintavankeuden tarkoituksen
turvaamiseksi 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 hävitet-
tävä.

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 tär-
keästä syystä, jollei tutkintavangin oikeutta
yhteydenpitoon ole pakkokeinolain 4 luvun
nojalla rajoitettu. Edellä todetusta huolimatta
tutkintavangille voidaan antaa lupa sähköpos-
tiviestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen
4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen kanssa tär-
keästä oikeusasioiden hoitamiseen liittyvästä
syystä.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, et-
tei käytöstä aiheudu vaaraa tutkintavankeu-
den tarkoitukselle, vankilan järjestykselle tai
turvallisuudelle taikka tutkintavangin 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 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 oikeutta
yhteydenpitoon ole pakkokeinolain 4 luvun
nojalla rajoitettu. Luvan myöntäminen edel-
lyttää, että tutkintavangin pääsy muille kuin
luvanmukaisille verkkosivustoille on asian-
mukaisesti estetty.

Internetin käyttöä koskevan luvan myöntä-
minen edellyttää, ettei internetin käytöstä ai-
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heudu 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 tietoyhteiskuntakaaressa
(917/2014) säädetään, vankilalla on oikeus
tarvittaessa hakea viestin ja puhelun lähettä-
mistä ja vastaanottamista koskevat tiedot
joko tutkintavangin viestintään käyttämästä
laitteesta tai vankilan hallinnoimista viestin-
nän välittämiseen ja käsittelyyn tarkoitetuista
laitteista ja järjestelmistä.

Tutkintavangille saapuneen ja hänen lähet-
tämänsä sähköpostiviestin valvonnassa sovel-
letaan 2—5 §:n säännöksiä.

Sähköpostin lähettämistä ja internetin
käyttöä 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 jäljen-
nöksen ottamisesta, 2 a §:n 1 momentin mu-
kaisesta lukemisesta ilmoittamisesta sekä lä-
hetyksen 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 kuuntele-
misesta ja tallentamisesta päättää turvallisuu-
desta vastaava virkamies.

Sähköpostin ja internetin käyttöä koske-
vasta 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
ulkopuolelle

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 sääde-
tään, jollei tätä oikeutta ole pakkokeinolain 4
luvun nojalla rajoitettu. Tapaaminen voidaan
sallia muulloinkin kuin tapaamista varten va-
rattuina aikoina, jos se on tarpeen tutkinta-
vangin yhteyksien säilymiseksi tai muusta
tärkeästä syystä.

Tapaaminen järjestetään valvotussa tapaa-
mistilassa, jossa tutkintavangin ja tapaajan
välissä on rakenteellisia esteitä vankilan tur-
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vallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi,
kiellettyjen aineiden ja esineiden vankilaan
kulkeutumisen estämiseksi sekä tutkintavan-
keuden tarkoituksen turvaamiseksi. Tapaa-
mista on tarpeellisella tavalla valvottava.
Muita tapaamisia kuin valvomatonta tapaa-
mista voidaan valvoa teknisellä valvonnalla
ja siten, että Rikosseuraamuslaitoksen virka-
mies on läsnä. Tekninen valvonta käsittää
teknisellä laitteella tapahtuvan kuvan katse-
lun ja tallentamisen. Teknisellä laitteella ta-
pahtuvasta valvonnasta on asianmukaisella
tavalla ilmoitettava tutkintavangille ja tapaa-
jalle.

Tutkintavangin ja tapaajan välinen keskus-
telu voidaan kuunnella ja tallentaa teknisellä
laitteella, jos se on tarpeen kyseisen tutkinta-
vangin rikostaustaan, hänen tutkintavankeus-
aikaiseen käyttäytymiseensä tai tapaajaan liit-
tyvästä perustellusta syystä rikoksen estämi-
seksi tai selvittämiseksi, vankilan järjestystä
uhkaavan vaaran torjumiseksi, tutkintavan-
keuden tarkoituksen turvaamiseksi taikka tut-
kintavangin tai muun henkilön turvallisuuden
suojelemiseksi. Keskustelun kuuntelusta ja
tallentamisesta on ennen toimenpiteen aloit-
tamista ilmoitettava tutkintavangille ja tapaa-
jalle.

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 huo-
mioon 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. Ta-
paamisen myöntäminen edellyttää, ettei ta-
paamisesta aiheudu vaaraa vankilan järjes-
tykselle tai turvallisuudelle taikka tutkinta-
vangin tai muun henkilön turvallisuudelle
eikä haittaa vankilan toiminnalle.

3 §

Lapsen tapaaminen

Tutkintavangille voidaan myöntää lupa
alle 15-vuotiaan lapsen tapaamiseen siihen
soveltuvassa tilassa, jos tapaaminen on tar-
peen tutkintavangin ja lapsen yhteyksien yllä-
pitämiseksi eikä tapaaminen ole lapsen edun
vastaista.

4 §

Asiamiehen tapaaminen

Tutkintavangilla on oikeus ilman aihee-
tonta viivytystä tavata 8 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tettua asiamiestä muiden henkilöiden ole-
matta 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 asia-
miehen välistä keskustelua kuulematta ja tal-
lentamatta. Tapaaminen voidaan tarvittaessa
järjestää myös tilassa, jossa tutkintavangin ja
asiamiehen välissä on rakenteellisia esteitä.
Tapaamisen valvonnasta on ennen valvonnan
aloittamista ilmoitettava tutkintavangille 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 tutkinta-
vangille tärkeästä henkilöstä ja tapaaminen
on perusteltua tutkintavangin yhteyksien säi-
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lymiseksi tai muusta tärkeästä syystä eikä
tutkintavangin oikeutta yhteydenpitoon ole
pakkokeinolain 4 luvun nojalla rajoitettu. Ta-
paamisen myöntämisen edellytyksenä on, et-
tei tapaamisesta aiheudu vaaraa vankilan jär-
jestykselle tai turvallisuudelle taikka tutkinta-
vangin tai muun henkilön turvallisuudelle.

6 §

Tapaamisen keskeyttäminen

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

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 todista-

maan 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
yrittäneen kuljettaa huumausaineita taikka 5
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 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,
muulle läheiselle eikä tutkintavangin 8 luvun
4 §:ssä tarkoitetulle asiamiehelle.

Päätös tapaamiskiellosta tehdään kirjalli-
sesti. Ennen tapaamiskiellon antamista tut-
kintavankia ja mahdollisuuksien mukaan ta-
paajaa on kuultava.

9 §

Tavaroiden vastaanottaminen ja
tarkastaminen

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
mukaan sallittu. Tarkempia määräyksiä vas-
taanotettavasta omaisuudesta ja sen määrästä
sekä 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 mui-
hin läheisiinsä käyttäen videoyhteyttä tai
muuta soveltuvaa teknistä yhteydenpitotapaa,
jossa osallistujilla on puhe- ja näköyhteys
keskenään. Yhteyksien säilymiseksi tai
muusta tärkeästä syystä yhteydenpito voidaan
järjestää myös muun tutkintavangille tärkeän
henkilön kanssa. Edellytyksenä on, ettei tut-
kintavangin oikeutta yhteydenpitoon ole pak-
kokeinolain 4 luvun nojalla rajoitettu.

Yhteydenpidon valvontaan, keskeyttämi-
seen ja peruuttamiseen sovelletaan, mitä
1 §:n 2 momentissa sekä 6 ja 7 §:ssä sääde-
tään.
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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.

12 §

Yhteydet edustustoon

Ulkomaalaisella tutkintavangilla on oikeus
olla yhteydessä hänen kotimaataan edusta-
vaan diplomaattiseen edustustoon tai konsuli-
edustustoon, jollei yhteydenpitoa ole pakko-
keinolain 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
kanssa.

14 §

Poistumislupa erittäin tärkeästä syystä ja
lupa 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 välttä-
mättömän asian hoitamiseksi.

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 virkamies
taikka ohjauksen tai valvonnan esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies. Valvotun tapaami-
sen 1 §:n 3 momentin mukaisesta kuuntelusta
teknisellä laitteella ja tallentamisesta päättää
turvallisuudesta vastaava virkamies. Tapaa-
miskiellon määräämisestä ja poistumisluvasta
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.

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 rakenteellisista valvonta-
järjestelyistä annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.
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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:

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 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-
pitorangaistus;

5) 8 luvun 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetulle
luvalle asetettujen ehtojen rikkominen;

6) Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen
toimivaltansa rajoissa vankilan järjestyksen
ja turvallisuuden ylläpitämiseksi antaman ke-
hotuksen tai käskyn noudattamatta jättämi-
nen.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Tutkintavangille määrättävät kurinpito-
rangaistukset

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 tapaa-
miseen ja ulkoiluun voidaan rajoittaa vain,
jos tapaamisesta tai ulkoilusta aiheutuu vaa-
raa vangin omalle tai muiden turvallisuu-
delle.

Jos tutkintavanki on yhtäjaksoisesti ollut
yksinäisyydessä kymmenen vuorokautta,
uutta yksinäisyysrangaistusta ei saa panna
täytäntöön ennen kuin seitsemän vuorokautta
on kulunut aikaisemman rangaistuksen päät-
tymisestä.

Yksinäisyyteen sijoittamisesta tulee mah-
dollisimman pian ilmoittaa lääkärille tai
muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle.
Jos täytäntöönpano aiheuttaa vaaraa tutkinta-
vangin terveydelle, sitä on lykättävä tai jo
alkanut 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 pitä-
misestä tulee mahdollisimman pian ilmoittaa
lääkärille tai muulle terveydenhuollon am-
mattihenkilölle.
— — — — — — — — — — — — —
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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

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 ehkäisemiseksi, vankilan järjestystä tai
turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi,
epäillyn järjestysrikkomuksen tutkimiseksi,
vankilaan saapumisen tai palaamisen joh-
dosta taikka valvomattoman 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
rikoslain 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 eh-
tona on, että tutkintavanki pyydettäessä antaa
virtsa- tai sylkinäytteen taikka suorittaa pu-
halluskokeen.
— — — — — — — — — — — — —

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 toi-
miva virkamies tai, jos asia ei siedä viivy-
tystä, 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.
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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, hä-
net 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-
löin tutkintavangilta voidaan edellyttää myös
erityisen tarkkailuvaatetuksen käyttöä. Tark-
kailuvaatetusta käyttävän tutkintavangin tulee
pyynnöstään päästä viivytyksettä WC-tiloi-
hin.

Eristämistarkkailua saadaan jatkaa, kunnes
kielletyt aineet tai esineet ovat poistuneet tut-
kintavangin elimistöstä tai kunnes eristämi-
seen ei enää muuten ole syytä. Eristämistark-
kailu ei saa kuitenkaan kestää yli kuutta vuo-
rokautta. Jos eristämistarkkailusta aiheutuu
vaaraa tutkintavangin terveydelle, eristämi-
nen on keskeytettävä. Jos tutkintavangin ke-
hossa on henkilönkatsastuksessa havaittu 1
momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä,
eristämistarkkailua saadaan jatkaa kuuden
vuorokauden enimmäisajan jälkeenkin, kui-
tenkin enintään kolme vuorokautta.

Eristämistarkkailuun sijoittamisesta on vii-
pymättä ilmoitettava terveydenhuollon am-
mattihenkilölle. Lääkärin tai muun tervey-
denhuollon ammattihenkilön tulee mahdolli-
simman pian tutkia tutkintavangin terveyden-
tila. Tutkintavankia on tarkoin seurattava tek-
nisellä valvonnalla 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.

14 luku

Tutkintavangin kuljetus

2 §

Kuljetuksen kesto

— — — — — — — — — — — — —
Jos kuljetus tavanomaista vanginkuljetus-

reittiä tai -välinettä käyttäen kestää kuljetuk-
sen syy, kuljetusmatkan pituus tai tutkinta-
vangin 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,
joka koskee:

1) 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
erillään asumista omasta pyynnöstä, 3 §:ssä
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tarkoitettua omien vaatteiden käyttöä tai 4
§:ssä tarkoitettua perusruokavaliosta poikkea-
mista;

2) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettua omaisuuden
hallussapidon epäämistä, 4 §:ssä tarkoitettua
rahan käyttöä tai 7 §:ssä tarkoitettua toi-
minta- ja käyttörahan suorittamatta jättä-
mistä;

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
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 Rikosseuraa-
muslaitoksen päätöksestä, joka koskee 8 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettua kirjeen tai postilähe-
tyksen pidättämistä.

2 §

Muutoksenhakukielto

Tutkintavanki ei saa vaatia oikaisua eikä
valittaa Rikosseuraamuslaitoksen päätök-
sestä, 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 tuo-
mioistuimen 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 poistumis-
lupaa.

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 toimin-

nasta, 3 §:n 1 momentissa uskonnollisten ti-
laisuuksien järjestämisestä ja 4 §:n 1 momen-
tissa kirjastoista;
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7) 13 luvun 2 §:n 1 momentissa tapaamis-
tiloista 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 1 päivänä touko-
kuuta 2015.

Tutkintavangin kohtelua koskevan päätök-
sen täytäntöönpanossa sovelletaan päätöstä
tehtäessä voimassa olleita säännöksiä. Tämän

lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jos
asia tulee ehtojen rikkomisen, edellytysten
muuttumisen, laissa asetetun määräajan
taikka muun vastaavan syyn vuoksi uudel-
leen käsiteltäväksi 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

15394/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


