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vankeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vankeuslain (767/2005) 1 luvun 4, 6 ja 8—10 §, 11 §:n 1 momentti ja 12 §,

2 luvun 1 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti, 3 luvun 8 ja 9 §, 4 luvun 7, 11 ja 12 §, 5 luvun
5 §:n 1 momentti ja 9 §, 6 luvun 2 §:n 3 momentti sekä 6 ja 7 §, 7 luvun 8 §, 8 luvun 8 §:n
1 momentti, 14 §:n 2 ja 3 momentti sekä 15 §, 9 luvun 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti,
9 §:n 3 momentti ja 10 §:n 2 momentti, 10 luvun 1 §:n 1 momentti sekä 7, 8, 10 ja 11 §,
12 luvun 11 §, 13 luvun 7 ja 12 §, 14 luvun 11 ja 12 §, 15 luvun 3 §, 10 §:n 3 momentti, 16 §:n
1 momentti ja 18 §:n 2 momentti, 16 luvun 9 §:n 1 ja 4 momentti sekä 10 §:n 2 momentti,
18 luvun 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentin johdantokappale ja 9 §,
19 luvun 1 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti, 20 luvun 1 §:n 2 mo-
mentti, 3 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 9 §:n edellä oleva väliotsikko,
11 §:n 1 momentti sekä 12 ja 13 § sekä 21 luvun 3 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun 11 § laissa 328/2011 sekä 12 luvun 11 § osaksi laissa
265/2007, seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset vankeuden
täytäntöönpanosta

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.

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiosta
säädetään muutoin Rikosseuraamuslaitok-
sesta annetussa laissa (953/2009).

6 §

Toimivaltuuksien käytön yleiset periaatteet

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen on
toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä
sovinnollisuutta edistäen.

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen tu-
lee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käs-
kyin ylläpitää vankilan järjestystä ja turvalli-
suutta.

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen on
suoritettava virkatehtävänsä puuttumatta
enempää kenenkään oikeuksiin ja aiheutta-
matta suurempaa haittaa kuin on välttämä-
töntä ja puolustettavaa tehtävän suorittami-
seksi.
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8 §

Toimivallan määräytyminen
rikosseuraamusalueella

Tässä laissa tarkoitettua päätösvaltaa käyt-
tää rikosseuraamusalueella Rikosseuraamus-
laitoksen virkamies. Tässä laissa tarkoitettuja
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiä ovat:

1) aluejohtaja;
2) arviointikeskuksen johtaja;
3) vankilan johtaja;
4) tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava

virkamies (täytäntöönpanosta vastaava vir-
kamies);

5) vankilan toimintojen järjestämisestä
vastaava virkamies (toiminnoista vastaava
virkamies);

6) vankilan järjestyksestä ja turvallisuu-
desta vastaava virkamies (turvallisuudesta
vastaava virkamies);

7) ohjauksen tai valvonnan esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies;

8) ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva
virkamies; ja

9) muu Rikosseuraamuslaitoksen virka-
mies.

Aluejohtajalla on oikeus yksittäistapauk-
sessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päättä-
minen on tässä laissa uskottu 1 momentin
2—8 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle.
Vankilan johtajalla on oikeus yksittäistapauk-
sessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päättä-
minen on uskottu 1 momentin 4—8 kohdassa
tarkoitetulle virkamiehelle. Turvallisuudesta
vastaavalla virkamiehellä on oikeus yksittäis-
tapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta
päättäminen on uskottu 1 momentin 7 ja 8
kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. Valvon-
nan esimiestehtävissä toimivalla virkamie-
hellä on oikeus yksittäistapauksessa ottaa rat-
kaistavakseen asia, josta päättäminen on us-
kottu 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetulle
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

vankilan 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 tarkoitet-

tua ilmoitusta; sekä
8) vangin päästämistä ehdonalaiseen va-

pauteen.
Päivystävänä virkamiehenä saa toimia ai-

noastaan 8 §:n 1 momentin 1—6 kohdassa
tarkoitettu virkamies tai muu riittävän koulu-
tuksen saanut virkamies.

10 §

Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön ratkaistavat asiat

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään,
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaista-
vakseen Rikosseuraamuslaitoksen virkamie-
hen päätösvaltaan kuuluvan vangin sijoitta-
mista, siirtoa, vankilan ulkopuoliseen toimin-
taan osallistumista ja poistumislupaa koske-
van asian, jos on syytä epäillä vangin osallis-
tuvan järjestäytyneen rikollisryhmän toimin-
taan, vankeusaikanaan jatkavan rikollista toi-
mintaa tai vaarantavan turvallisuutta, taikka
jos se on perusteltua vangin turvallisuuden
suojelemiseksi.

11 §

Virka-apu

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehellä on
oikeus saada virkatehtävän suorittamiseksi
poliisilta poliisilain (493/1995) mukaista
virka-apua.
— — — — — — — — — — — — —
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12 §

Viittaussäännös

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten vir-
kanimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuksista sää-
detään erikseen.

2 luku

Täytäntöönpanon aloittaminen

1 §

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon
ryhtyminen

Rangaistus on pantava täytäntöön viipy-
mättä. Kun vankeusrangaistusta koskeva tuo-
mio on saanut lainvoiman tai se on pantavissa
täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö
antaa täytäntöönpanomääräyksen sen paikka-
kunnan ulosottomiehelle, jolla tuomittu asuu
tai oleskelee. Ulosottomiehen on otettava yh-
teyttä Rikosseuraamuslaitoksen arviointikes-
kukseen vankilaan määräämistä varten. Ulos-
ottomiehen on määrättävä tuomittu ilmoittau-
tumaan vankilaan arviointikeskuksen määrää-
mänä ajankohtana. Jos tuomittua ei tavoiteta,
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
kön on etsintäkuulutettava hänet.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Päätösvalta

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö myöntää lykkäyksen terveydellisillä
perusteilla. Muilla perusteilla lykkäyksen
myöntää ulosottomies.
— — — — — — — — — — — — —

3 luku

Rangaistusajan laskeminen

8 §

Päätösvalta

Rangaistusajaksi lukemisesta päättää täy-
täntöönpanosta vastaava virkamies. Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö

päättää kuitenkin 7 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetusta rangaistusajaksi lukemisesta.

9 §

Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset rangaistusajan las-
kemisesta antaa Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikkö.

4 luku

Saapuminen ja sijoittaminen vankilaan

7 §

Suunnitelman laatimismenettely

Arviointikeskus laatii rangaistusajan suun-
nitelman. Suunnitelmaa tarkennetaan siinä
vankilassa, johon vanki sijoitetaan.

Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä
vangin kanssa. Rangaistusajan suunnitelmaa
laadittaessa on tarpeellisessa määrin oltava
yhteistyössä vangin suostumuksella hänen
koti- tai asuinkuntansa viranomaisten, mui-
den viranomaisten sekä yksityisten yhteisöjen
ja henkilöiden kanssa. Vangin yhteiskuntaan
sijoittumisen parantamiseksi vapauttamis-
suunnitelmaa laadittaessa on lisäksi vangin
suostumuksella oltava tarpeen mukaan yh-
teistyössä vangin koti- tai asuinkunnan sosi-
aali-, terveys-, asunto- sekä työvoimaviran-
omaisten kanssa.

Suunnitelman toteutumista on seurattava.
Suunnitelma on otettava uudelleen käsiteltä-
väksi säännöllisin väliajoin sekä myös, jos
sitä ei noudateta. Suunnitelman seuraamisesta
vastaa tähän tehtävään määrätty Rikosseuraa-
muslaitoksen virkamies.

11 §

Päätösvalta

Rangaistusajan suunnitelmasta ja vangin
sijoittamisesta vankilaan päättää arviointikes-
kuksen johtaja. Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikkö päättää niistä avolai-
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toksista ja avolaitososastoista, joissa vankeja
valvotaan teknisesti 1 §:n 2 momentissa tar-
koitetulla tavalla.

12 §

Tarkemmat säännökset

Täytäntöönpanoasiakirjoista, arviointikes-
kusten tehtävistä, tuomittujen toimittamisesta
vankilaan, tulotarkastuksen kirjaamisesta
sekä rangaistusajan suunnitelman sisällöstä ja
laatimisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.

Tarkemmat määräykset tulotarkastuksesta
ja arviointikeskusten toiminnasta antaa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö.

5 luku

Sijoittaminen vankilassa

5 §

Varmuusosasto

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikön päätöksellä voidaan vankilaan tur-
vallisuussyistä perustaa muusta vankilasta
eristetty osasto (varmuusosasto).
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Päätösvalta

Varmuusosaston päiväjärjestyksen vahvis-
taa aluejohtaja. Muiden osastojen päiväjärjes-
tyksen vahvistaa vankilan johtaja.

Osastolle sijoittamisesta päättää toimin-
noista vastaava tai valvonnan esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies siten kuin vankilan
työjärjestyksessä määrätään. Rikosseuraa-
muslaitoksen sairaalayksikköön ottamisesta
ja sieltä poistamisesta päättää sairaalayksikön
toiminnasta vastaava ylilääkäri.

Vangin sijoittamisesta varmuusosastolle
päättää Rikosseuraamuslaitoksen keskushal-
lintoyksikkö vankilan johtajan tai arviointi-
keskuksen johtajan esityksestä tai näitä kuul-
tuaan.

6 luku

Siirtäminen vankilasta toiseen

2 §

Siirtäminen avolaitoksesta suljettuun
vankilaan

— — — — — — — — — — — — —
Vanki, joka ilman pätevää syytä jättää saa-

pumatta avolaitokseen määräaikana, on toi-
mitettava arviointikeskukseen tai arviointi-
keskuksen osoittamaan vankilaan.

6 §

Siirtämisestä päättäminen

Vangin siirtämisestä rikosseuraamusalu-
eella päättää arviointikeskuksen johtaja, jollei
hän ole siirtänyt päätösvaltaa asiassa rangais-
tusajan suunnitelmassa nimetylle vankilan
johtajalle. Jos vanki siirretään toiselle rikos-
seuraamusalueelle, siirto edellyttää vastaan-
ottavan rikosseuraamusalueen arviointikes-
kuksen johtajan suostumusta.

Rikosseuraamusalueiden käyttöasteen ta-
soittamiseksi tapahtuvasta vangin siirtämi-
sestä voi päättää myös Rikosseuraamuslai-
toksen keskushallintoyksikkö.

Vankilan johtaja päättää 5 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta vangin päästämisestä van-
kilan ulkopuolelle. Jos vankilan ulkopuolella
oleminen kestää pitempään kuin seitsemän
vuorokautta, asiasta päättää arviointikeskuk-
sen johtaja tai hänen määräämänsä täytän-
töönpanosta vastaava virkamies.

7 §

Tarkemmat säännökset

Vangin siirtoa koskevasta menettelystä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. Tarkemmat määräykset vangin siirtämi-
sestä antaa Rikosseuraamuslaitoksen keskus-
hallintoyksikkö.
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7 luku

Perushuolto ja asuminen

8 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat määräykset ruoka- ja perus-
huollosta sekä asumisesta antaa Rikosseuraa-
muslaitoksen keskushallintoyksikkö.

8 luku

Toimintaan osallistuminen

8 §

Koulutus

Vanki voi osallistua vankilassa tai sen ul-
kopuolella järjestettävään koulutukseen.
Koulutukseen osallistumisesta vankilan ulko-
puolella noudatetaan, mitä 9 ja 10 §:ssä sää-
detään. Rikosseuraamusalue tai vankila sopii
vankilassa toteutettavasta tutkintoon johta-
vasta tai muusta koulutuksesta koulutuksen
järjestäjien kanssa. Vankilassa järjestettä-
vässä koulutuksessa noudatetaan lisäksi so-
veltuvin osin, mitä asianomaisesta koulutuk-
sesta yleisesti säädetään. Vangille, joka ei ole
suorittanut perusopetuksen oppimäärää, on
annettava tilaisuus sen suorittamiseen.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Päätösvalta

— — — — — — — — — — — — —
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-

yksikkö päättää kuitenkin elinkautista van-
keusrangaistusta ja rikoslain 2 c luvun
11 §:ssä tarkoitetun koko rangaistusta suorit-
tavan vangin siviilityöluvasta, opintoluvasta
ja sijoituksesta ulkopuoliseen laitokseen.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikön päätöksellä 2 momentissa tarkoitettu
päätösvalta voidaan siirtää 1 momentissa tar-
koitetulle virkamiehelle.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset vankien toimintaan
sijoittamisesta, vankien työ- ja toiminta-
ajasta sekä 6 ja 9 §:ssä tarkoitetun sijoituksen
ja luvan ehdoista, pituudesta ja sijoitussopi-
muksesta sekä osallistumisvelvollisuudesta
vapauttamisesta määräajaksi annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. Tarkemmat määräyk-
set menettelystä samoin kuin töiden luokitte-
lusta sekä muista työn edellytyksistä antaa
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö.

9 luku

Vangin omaisuus ja tulot

2 §

Omaisuusluettelo

Suljettuun vankilaan vastaanotetusta van-
gin omaisuudesta on laadittava omaisuusluet-
telo. Avolaitoksessa luettelo on laadittava ai-
noastaan avolaitokseen säilytettäväksi ote-
tusta omaisuudesta ja vangin pyynnöstä hä-
nen haltuunsa annetusta erityisen arvokkaasta
omaisuudesta. Vangin ja läsnä olevan todista-
jan on allekirjoitettava omaisuusluettelo. Jos
vanki ei allekirjoita luetteloa, kahden Rikos-
seuraamuslaitoksen virkamiehen on todistet-
tava luettelo oikeaksi.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Omaisuuden palauttaminen

Kun vanki vapautuu vankilasta, hänen ra-
hansa, muut maksuvälineensä ja omaisuu-
tensa on luovutettava hänelle kuittausta vas-
taan. Jos vanki ei allekirjoita omaisuusluette-
loa, kahden Rikosseuraamuslaitoksen virka-
miehen on todistettava luettelo oikeaksi.
— — — — — — — — — — — — —
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9 §

Päätösvalta

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta

vankilan ulkopuolelta tulevan rahan tai mui-
den maksuvälineiden käytön rajoittamisesta
suljetussa vankilassa päättää aluejohtaja.

10 §

Tarkemmat säännökset

— — — — — — — — — — — — —
Tarkemmat määräykset omaisuuden säilyt-

tämisestä, lähettämisestä, hävittämisestä ja
omaisuusluettelosta sekä toiminta- ja käyttö-
rahan suorittamatta jättämisestä antaa Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö.

10 luku

Sosiaali- ja terveydenhuolto

1 §

Vangin terveyden- ja sairaanhoito

Rikosseuraamuslaitoksen on järjestettävä
tai muutoin turvattava vangin lääketieteellis-
ten tarpeiden mukainen terveyden- ja sairaan-
hoito sekä lääkinnällinen kuntoutus.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Terveydenhuollon kustannukset

Vangin lääketieteellisten tarpeiden mukai-
nen terveydenhoito, sairaanhoito ja lääkinnäl-
linen kuntoutus maksetaan valtion varoista.
Valtion maksuvelvollisuus edellyttää, että
vankilan ulkopuolella järjestettävä tutkimus
tai annettava hoito on Rikosseuraamuslaitok-
sen lääkärin osoittamaa tai hyväksymää.

8 §

Omalla kustannuksella järjestettävä hoito

Vangilla on oikeus Rikosseuraamuslaitok-
sen lääkärin luvalla omalla kustannuksellaan
saada lääkitystä, tutkimusta ja muuta tervey-
denhuoltoa vankilassa.

10 §

Päätösvalta

Vangin lääkityksestä, lääkkeiden hallussa-
pidosta, tutkimuksesta ja muusta terveyden-
huollosta vankilassa päättää Rikosseuraamus-
laitoksen lääkäri. Hammashuollosta päättää
hammaslääkäri.

Vankilan johtaja päättää, kuultuaan mah-
dollisuuksien mukaan lääkäriä, lähettämisestä
2 §:ssä tarkoitettuun hoitoon tai tutkimuk-
seen. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallin-
toyksikkö päättää vankilan esityksestä Rikos-
seuraamuslaitoksen ylilääkäriä kuultuaan
3 §:ssä tarkoitetusta vankilasta vapauttami-
sesta.

11 §

Tarkemmat määräykset

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö antaa tarkemmat määräykset vankien
terveydentilan tarkastamisesta ja terveyden-
huollon järjestämisestä vankilassa.

12 luku

Kirjeenvaihto ja puhelut

11 §

Päätösvalta

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta tämän luvun 1 §:n 1 momentin nojalla
sekä tällaisen lähetyksen avaamisesta ja sen
sisällön tarkastamisesta 1 §:n 2 momentin ja
4 §:n 2 momentin nojalla päättää rikosseuraa-
musalueen työjärjestyksessä määrätty ohjaus-
tai valvontatehtävissä toimiva virkamies.

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin
lukemisesta 2 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 mo-
mentin tai 9 §:n nojalla, 2 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta jäljennöksen ottamisesta sekä lä-
hetyksen tai viestin 5 §:ssä tarkoitetusta pi-
dättämisestä päättää turvallisuudesta vastaava
virkamies tai hänen tällaisiin tehtäviin erik-
seen nimeämänsä valvonnan esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies. Viestin saa kuiten-
kin antaa luettavaksi myös sellaiselle Rikos-
seuraamuslaitoksen virkamiehelle, jolla hen-
kilötietojen käsittelystä rangaistusten täytän-
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töönpanossa annetun lain mukaan on oikeus
käsitellä turvallisuustietorekisterin tietoja.
Puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta
päättää turvallisuudesta vastaava virkamies.

Luvan 9 §:ssä tarkoitettuun sähköiseen
viestintään myöntää vankilan johtaja.

13 luku

Tapaamiset ja muut yhteydet vankilan
ulkopuolelle

7 §

Tapaamiskieltorekisteri

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö pitää tapaamiskielloista rekisteriä,
josta säädetään henkilötietojen käsittelystä
rangaistusten täytäntöönpanossa annetussa
laissa.

12 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tapaamiskiellosta
ja sen sisällöstä annetaan valtioneuvoston
asetuksella. Rikosseuraamuslaitoksen keskus-
hallintoyksikkö antaa tarkemmat määräykset
tapaamisten järjestämisestä.

14 luku

Poistumislupa

11 §

Päätösvalta

Poistumisluvasta, sen peruuttamisesta ja
3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta aikaistami-
sesta päättää vankilan johtaja tai hänen mää-
räämänsä turvallisuudesta tai toiminnoista
vastaava virkamies.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö päättää kuitenkin poistumisluvasta,
jos lupaa:

1) hakee elinkautista rangaistusta tai koko
rangaistusta suorittava vanki 2—5 §:n perus-
teella; tai

2) haetaan muuhun valtioon kuin Suo-
meen.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikkö voi päätöksellään siirtää 2 momen-
tissa tarkoitetun päätösvallan vankilan johta-
jalle.

12 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset matka-ajasta, pois-
tumislupamatkojen korvaamisesta ja poistu-
mislupamenettelystä annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella. Tarkemmat määräykset pois-
tumislupien määrän ja keston laskemisesta
antaa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallin-
toyksikkö.

15 luku

Vankilan järjestys ja kurinpito

3 §

Järjestysrikkomukset

Vangille voidaan määrätä kurinpitoran-
gaistus, jos vanki syyllistyy järjestysrikko-
mukseen. 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 avolaitoksesta tai
terveydenhuollon laitoksesta;

3) tämän lain tai sen nojalla annetun val-
tioneuvoston asetuksen taikka niitä täsmentä-
vän Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-
yksikön 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 6 tai 9 §:ssä tarkoitetulle lu-
valle tai sijoitukselle taikka 14 luvussa tar-
koitetulle poistumisluvalle asetettujen ehtojen
rikkominen; ja

6) Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen
toimivaltansa rajoissa vankilan järjestyksen
tai turvallisuuden ylläpitämiseksi antaman
kehotuksen tai käskyn noudattamatta jättämi-
nen.
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Rikoksesta, josta vankilan johtaja on teh-
nyt ilmoituksen poliisille, ei saa määrätä ku-
rinpitorangaistusta.

10 §

Kurinpitoasian käsittely ja
kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano

— — — — — — — — — — — — —
Jos vanki siirretään järjestysrikkomuksen

vuoksi avolaitoksesta suljettuun vankilaan,
järjestysrikkomus voidaan käsitellä ja kurin-
pitorangaistus määrätä myös arviointikeskuk-
sessa tai siinä vankilassa, johon vanki siirre-
tään.

16 §

Päätösvalta

Järjestyssäännön vahvistaa aluejohtaja.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Tarkemmat säännökset

— — — — — — — — — — — — —
Tarkemmat määräykset kurinpitorangais-

tuksen täytäntöönpanosta antaa Rikosseuraa-
muslaitoksen keskushallintoyksikkö.

16 luku

Vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen

9 §

Menettely ja päätösten kirjaaminen

Henkilöntarkastus suoritetaan todistajan
läsnä ollessa. Jos henkilöntarkastus edellyttää
vaatteiden riisumista, henkilöntarkastuksen
suorittajan ja todistajan tulee olla samaa su-
kupuolta tarkastettavan kanssa. Vangin ol-
lessa vankilan ulkopuolella Rikosseuraamus-
laitoksen virkamiehen välittömässä valvon-
nassa henkilöntarkastus saadaan kuitenkin
suorittaa ilman todistajan läsnäoloa, jos asia
ei siedä viivytystä.
— — — — — — — — — — — — —

Henkilöntarkastuksesta, henkilönkatsas-

tuksesta ja erityistarkastuksesta pidetään pöy-
täkirjaa, joiden tarkemmasta sisällöstä sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. Päihtymys-
tilaa koskevat havainnot ja turvatarkastuksen
toimittaminen kuljetuksen aikana on kirjat-
tava Rikosseuraamuslaitoksen keskushallin-
toyksikön vahvistaman kaavan mukaiselle lo-
makkeelle.

10 §

Päätösvalta

— — — — — — — — — — — — —
Erityistarkastuksesta päättää vankilan joh-

taja tai hänen määräämänsä turvallisuudesta
vastaava virkamies. Yksittäistapauksessa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksi-
köllä on oikeus päättää erityistarkastuksen
toimittamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

18 luku

Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen
käyttö

3 §

Tarkkailu

— — — — — — — — — — — — —
Tarkkailuun sijoittamisesta on viipymättä

ilmoitettava terveydenhuollon ammattihenki-
lölle. Lääkärin tai muun terveydenhuollon
ammattihenkilön tulee mahdollisimman pian
tutkia vangin terveydentila. Vankia on tar-
koin seurattava teknisellä valvonnalla ja
muulla tavoin.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Eristämistarkkailu

— — — — — — — — — — — — —
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.
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6 §

Voimakeinojen käyttö

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehellä on
virkatehtävää suorittaessaan vankilassa, sen
alueella ja välittömässä läheisyydessä, vangin
kuljetuksen aikana sekä Rikosseuraamuslai-
toksen valvomassa toiminnassa oikeus käyt-
tää voimakeinoja:
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tarkkailun, eristä-
mistarkkailun ja erillään pitämisen täytän-
töönpanosta sekä voimankäyttövälineistä, si-
tomiseen käytettävistä välineistä ja 8 §:ssä
tarkoitettujen päätösten kirjaamisesta anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat
määräykset turvaamistoimenpiteiden käytön
sekä voimakeinojen ja voimankäyttövälinei-
den käytön koulutuksesta antaa Rikosseuraa-
muslaitoksen keskushallintoyksikkö.

19 luku

Ilmoitukset ja tiedon antaminen

1 §

Ilmoitus omaisuudesta, rahoista, muista
maksuvälineistä ja sosiaalietuudesta

Jos vankien valvonnan tai muun Rikosseu-
raamuslaitoksen tehtävien hoidon yhteydessä
ilmi tulleiden seikkojen nojalla on syytä
epäillä rahan ja muiden maksuvälineiden tai
muun omaisuuden laillista alkuperää, asiasta
on ilmoitettava poliisille.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Ilmoitus henkilö- ja omaisuusvahingosta

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen on
viivytyksettä ilmoitettava vankilan johtajalle
tai muulle esimiehelleen virkatehtävän suorit-
tamisen yhteydessä syntyneestä henkilö- tai
omaisuusvahingosta. Henkilövahingon yh-
teydessä on huolehdittava siitä, että vahin-

goittunut saa viipymättä tarvitsemansa en-
siavun ja hoidon. Henkilölle, joka ilmoittaa
saaneensa vammoja Rikosseuraamuslaitok-
sen virkamiehen suorittaman toimenpiteen
johdosta, on ilman tarpeetonta viivytystä jär-
jestettävä tilaisuus päästä lääkärin tai muun
terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluvan tut-
kittavaksi.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Vaitiolo-oikeus

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoteh-
tävissä toimivalla Rikosseuraamuslaitoksen
virkamiehellä ei todistajana oikeudenkäyn-
nissä tai esitutkinnassa kuultaessa ole velvol-
lisuutta ilmaista hänelle hänen virkatehtäväs-
sään luottamuksellisen vihjetiedon antaneen
vangin henkilöllisyyttä, jos vihjetieto koskee
rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on
vähintään neljä vuotta vankeutta, tai rikos-
lain 50 luvun 1—4 §:ssä tarkoitettua huu-
mausainerikosta. Vaitiolo-oikeutta ei kuiten-
kaan ole, jos vihjetiedon antanut suostuu hen-
kilöllisyytensä ilmaisemiseen tai jos on il-
meistä, ettei tällaisen tiedon ilmaiseminen ai-
heuta vaaraa hänen, hänen lähiomaisensa tai
muun läheisen turvallisuudelle.
— — — — — — — — — — — — —

20 luku

Muutoksenhaku

1 §

Valitusoikeus käräjäoikeuteen

— — — — — — — — — — — — —
Oikaisuvaatimuksesta aluejohtajalle sääde-

tään tämän luvun 9 §:ssä ja valitusoikeudesta
hallinto-oikeuteen säädetään 12 §:ssä.

3 §

Valituksen tekeminen

— — — — — — — — — — — — —
Johtajan on viipymättä toimitettava vali-

tuskirjelmä käräjäoikeuden kansliaan sekä lii-
tettävä siihen jäljennökset kertyneestä asia-
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kirja-aineistosta ja oma selvityksensä. Kun
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö tekee päätöksen ehdonalaisen vapautta-
misen lykkäämisestä, asiakirja-aineiston ja
selvityksen toimittaa Rikosseuraamuslaitok-
sen keskushallintoyksikkö. Asiakirjoja kärä-
jäoikeudelle toimitettaessa on ilmoitettava,
milloin valituskirjelmä on saapunut.
— — — — — — — — — — — — —

Oikaisuvaatimus aluejohtajalle ja valitus
hallinto-oikeuteen

9 §

Muutoksenhaun alaiset asiat

Oikaisuvaatimus aluejohtajalle ja valitus
hallinto-oikeuteen voidaan tehdä seuraavista
päätöksistä:
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Oikaisuvaatimuksesta päättäminen

Oikaisuvaatimuksen ratkaisee aluejohtaja.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Valituksen tekeminen

Aluejohtajan päätöksestä saa valittamalla
hakea muutosta hallinto-oikeuteen. Valitus
tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiirissä aluejohtajan päätös on tehty.

Kun valituksen kohteena olevan päätöksen

tekee aluejohtaja tai Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikkö, valitus tehdään Helsin-
gin hallinto-oikeuteen ilman 10 ja 11 §:ssä
tarkoitettua oikaisuvaatimusmenettelyä.

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista.

13 §

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus
täytäntöönpanoon

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemi-
nen ei keskeytä 9 §:ssä tarkoitetun päätöksen
täytäntöönpanoa, ellei oikaisuvaatimusta kä-
sittelevä aluejohtaja tai valitusta käsittelevä
hallinto-oikeus toisin päätä.

21 luku

Vapauttaminen

3 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset rikoslain 2 c lu-
vussa tarkoitetun valvotun koevapauden ja
ehdonalaisen vapauttamisen valvonnasta ja
toimeenpanosta sekä vankilassaoloajan ja va-
pauttamisajankohdan määräytymisestä anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat
määräykset vangin vapauttamisesta antaa Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2011.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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