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Laki
vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vankeuslain (767/2005) 2 luvun 1 a § ja 19 luvun 4 §, sellaisina kuin ne ovat,

2 luvun 1 a § laissa 382/2010 ja 19 luvun 4 § osaksi laissa 231/2015, seuraavasti:

2 luku

Täytäntöönpanon aloittaminen

1 a §

Täytäntöönpanokirja ja tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus

Tuloste oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitus-
järjestelmästä toimii tuomion täytäntöönpanokirjana. Suomeen muusta maasta täytäntöön
pantavaksi siirretyn vankeusrangaistuksen täytäntöönpanokirjana on oikeusministeriön
tai Rikosseuraamuslaitoksen päätös.

Tuomioistuimen on talletettava täytäntöönpanokirjaa varten tarpeelliset tiedot oikeus-
hallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Jos
tuomioistuin asiaa ratkaistessaan määrää tuomitun vangittavaksi tai pidettäväksi vangittu-
na, tuomioistuin voi tietojärjestelmään merkitsemisen sijasta merkitä tiedot vankipassiin.
Tällainen vankipassi toimii väliaikaisena täytäntöönpanokirjana. 

Tuomioistuimen on ilmoitettava esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 19 §:ssä tarkoite-
tusta asianomistajan pyynnöstä Rikosseuraamuslaitokselle tallettamalla sitä koskevat tie-
dot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestel-
mään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi Rikosseu-
raamuslaitokselle.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen
sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa
(372/2010) ja sen nojalla säädetään.

19 luku

Ilmoitukset ja tiedon antaminen

4 §

Ilmoitus vapauttamisesta ja vankilasta poistumisesta

Vangin vapauttamisesta ja vankilasta poistumisesta saadaan ilmoittaa asianomistajalle
tai muulle henkilölle, jos vangin käyttäytymisen tai hänen esittämiensä uhkausten johdos-
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ta on perusteltua syytä epäillä, että vanki syyllistyy tämän tai tälle läheisen henkilön hen-
keen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen. Ilmoitus voidaan antaa myös hen-
kilölle, johon nähden vangilla on lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) mukainen
lähestymiskielto tai yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuo-
roisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sovelta-
misesta annetun lain (227/2015) 4 §:n nojalla poliisiasiain tietojärjestelmään ilmoitettu
suojelutoimenpide. 

Raiskauksesta, törkeästä raiskauksesta, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä lapsen seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä, taposta, murhasta, surmasta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeän
henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, törkeästä kotirauhan rikkomi-
sesta, törkeästä vapaudenriistosta, ihmiskaupasta, törkeästä ihmiskaupasta, panttivangin
ottamisesta, panttivangin ottamisen valmistelusta, vainoamisesta, törkeästä ryöstöstä tai
törkeän ryöstön valmistelusta taikka sellaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta sel-
laiseen rikokseen tuomitun vangin vapauttamisesta, karkaamisesta, vankilasta luvatta
poistumisesta, vankilaan palaamatta jäämisestä poistumisluvassa tai muussa luvassa mää-
rättynä ajankohtana sekä tälle ennen tämän lain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettua ajankohtaa
myönnetystä luvasta poistua vankilasta ilman valvontaa tai mainitun luvun 8 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun valvonnan alaisena on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava
asianomistajalle, jos asianomistaja on esitutkintalain 4 luvun 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla
ilmoittanut haluavansa saada tällaisen ilmoituksen ja asianomistajan pyynnöstä on ilmoi-
tettu Rikosseuraamuslaitokselle siten kuin tämän lain 2 luvun 1 a §:ssä tai tutkintavan-
keuslain 2 luvun 2 §:ssä säädetään. Asianomistajalle on ilmoitettava myös edellä maini-
tusta tämän lain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, josta lähtien vangille voidaan
myöntää poistumislupia rangaistusajan pituuden perusteella ja ensimmäisestä tällä perus-
teella myönnetystä poistumisluvasta sekä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon siirrosta
toiseen valtioon. Edellä mainittujen ilmoitusten tekeminen edellyttää, että niistä ei arvioi-
da aiheutuvan vaaraa vangin hengelle tai terveydelle. 

Tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä hienotunteisuutta noudattaen. Ilmoitusta
ei saa tehdä vastoin asianomistajan tai muun tässä pykälässä tarkoitetun vaarassa olevan
henkilön ilmaisemaa tahtoa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.
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