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L a k i

512/2015

poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 13 luvun 3 §

ja
lisätään 13 lukuun uusi 4—8 § seuraavasti:

13 luku

Tutkintavankeja koskevat
erityissäännökset

3 §

Tutkintavankeuslain soveltaminen

Tutkintavankeuden toimeenpanoon polii-
sin säilyttämien tutkintavankien osalta sovel-
letaan tutkintavankeuslain:

1) 1 luvun 2 §:n 3 momenttia tutkintavan-
keuden päättymisestä;

2) 1 luvun 3 §:ää tutkintavankeuden tar-
koituksesta;

3) 2 luvun 1 §:ää tutkintavangin sijoitta-
misesta;

4) 3 luvun 6 a §:ää tutkintavangin lyhytai-
kaisesta siirtämisestä;

5) 3 luvun 8 §:n 2 momenttia läsnäolosta
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa;

6) 8 luvun 1, 2, 2 a, 5 ja 7 §:ää kirjeen-
vaihdosta ja puheluista;

7) 9 luvun 2—7, 10 ja 14 §:ää tapaamisista
ja yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle;

8) 11 luvun 7 §:n 3 momenttia päihteettö-
myyden valvonnasta.

4 §

Säilytystilan esimiehen päätösvalta

Säilytystilan esimies tai säilytystilan esi-
miehen sijaiseksi määrätty pidättämiseen oi-
keutettu virkamies tekee päätöksen:

1) tutkintavangin lyhytaikaisesta siirtämi-
sestä kuultuaan asiassa tutkinnanjohtajaa;

2) tutkintavangin päästämisestä muun vi-
ranomaisen kuin tuomioistuimen kuultavaksi;

3) kirjeen, muun postilähetyksen tai vies-
tin lukemisesta tutkintavankeuslain 8 luvun
2 §:n 1 momentin nojalla, lähettäjän selvittä-
misestä 2 momentin nojalla, jäljennöksen ot-
tamisesta 3 momentin nojalla sekä tutkinta-
vankeuslain 8 luvun 2 a §:n 1 momentissa
tarkoitetusta lukemisesta ilmoittamisesta,
5 §:ssä tarkoitetusta lähetyksen tai viestin pi-
dättämisestä sekä 7 §:ssä tarkoitetusta puhe-
lun kuuntelemisesta ja tallentamisesta;

4) tutkintavankeuslain 9 luvussa tarkoite-
tusta valvomattomasta tapaamisesta, asiamie-
hen tapaamisesta, lapsen tapaamisesta, tut-
kintavankien välisestä tapaamisesta, yhtey-
denpidosta videoyhteyden välityksellä ja ta-
paamis- tai yhteydenpitoluvan peruuttami-
sesta;
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5) poistumisluvasta.
Edellä 3 §:n 8 kohdassa tarkoitetusta tut-

kintavangin päihteettömyyden valvonnasta
päättää säilytystilan esimies tai säilytystilan
esimiehen sijaiseksi määrätty pidättämiseen
oikeutettu virkamies tai, jos asia ei siedä
viivytystä, poliisimies.

Muilta osin säilytystilan esimiehen päätök-
senteossa noudatetaan, mitä tässä laissa sää-
detään.

5 §

Poliisin ja vartijan päätösvalta

Poliisimies tai vartija tekee päätöksen tut-
kintavankeuslain 9 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta
tapaamisen keskeyttämisestä.

Muilta osin poliisin ja vartijan päätöksen-
teossa noudatetaan, mitä tässä laissa sääde-
tään.

6 §

Muutoksenhaku

Tutkintavanki saa vaatia oikaisua tai valit-
taa 3 tai 4 §:n nojalla tehdystä päätöksestä,
ellei muutoksenhakua ole 2 momentin nojalla
kielletty.

Tutkintavanki ei saa vaatia oikaisua eikä
valittaa poliisilaitoksen päätöksestä, joka kos-
kee:

1) tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:ssä tar-
koitettua sijoittamista;

2) tutkintavankeuslain 3 luvun 6 a §:ssä
tarkoitettua lyhytaikaista siirtämistä;

3) tutkintavankeuslain 3 luvun 8 §:n
2 momentissa tarkoitettua läsnäoloa tuo-

mioistuimessa tai muussa viranomaisessa;

4) tutkintavankeuslain 8 luvun 2 §:ssä tar-
koitettua kirjeen, muun postilähetyksen tai
viestin lukemista ja jäljennöksen ottamista;

5) tutkintavankeuslain 8 luvun 7 §:ssä tar-
koitettua puhelun kuuntelemista ja tallenta-
mista;

6) tutkintavankeuslain 9 luvun 2, 3, 5 ja
10 §:ssä tarkoitettua tapaamis- tai yhteyden-
pitolupaa tai 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua
poistumislupaa.

7 §

Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin,
mitä tämän lain 17 luvussa säädetään.

8 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset tässä luvussa tarkoite-
tusta tutkintavangin siirtoa koskevasta menet-
telystä, kirjeiden tarkastamis-, lukemis-, jäl-
jentämis- ja pidättämismenettelystä, puhelun
kuuntelemisesta ja tallentamisesta, poistumis-
luvasta, tapaamiskiellosta ja sen sisällöstä
sekä tapaamisten valvonnan järjestämisestä.

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä tou-
kokuuta 2015.

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

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
van oikaisuvaatimuksen ja valituksen käsitte-
lyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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