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Laki
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 16 lu-

vun 2 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 232/2015, seuraavasti:

16 luku

Ilmoituksen ja tiedon antaminen

2 §

Ilmoitus vapauttamisesta ja säilytystilasta poistumisesta

Vapautensa menettäneen vapauttamisesta ja säilytystilasta poistumisesta saadaan il-
moittaa asianomistajalle tai muulle henkilölle, jos vapautensa menettäneen käyttäytymi-
sen tai hänen esittämiensä uhkausten johdosta on perusteltua syytä epäillä, että vapautensa
menettänyt syyllistyy tämän tai tälle läheisen henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen
kohdistuvaan rikokseen. Ilmoitus voidaan antaa myös henkilölle, johon nähden vapauten-
sa menettäneellä on lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) mukainen lähestymis-
kielto tai yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tun-
nustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta anne-
tun lain (227/2015) 4 §:n nojalla poliisiasiain tietojärjestelmään ilmoitettu suojelutoimen-
pide. 

Raiskauksen, törkeän raiskauksen, pakottamisen seksuaaliseen tekoon, seksuaalisen
hyväksikäytön, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksi-
käytön, tapon, murhan, surman, törkeän pahoinpitelyn, törkeän henkeen tai terveyteen
kohdistuvan rikoksen valmistelun, törkeän kotirauhan rikkomisen, törkeän vapaudenriis-
ton, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, panttivangin ottamisen
valmistelun, vainoamisen, törkeän ryöstön tai törkeän ryöstön valmistelun taikka sellaisen
rikoksen yrityksen tai osallisuuden sellaiseen rikokseen johdosta vangitun tutkintavangin
vapauttamisesta ja karkaamisesta on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asianomista-
jalle, joka on esitutkintalain 4 luvun 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmoittanut haluavansa
saada tällaisen ilmoituksen. Ilmoituksen tekeminen edellyttää, että siitä ei arvioida aiheu-
tuvan vaaraa tutkintavangin hengelle tai terveydelle. 
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Tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä hienotunteisuutta noudattaen. Ilmoitusta
ei saa tehdä vastoin asianomistajan tai muun tässä pykälässä tarkoitetun vaarassa olevan
henkilön ilmaisemaa tahtoa.
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