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Laki
tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tutkintavankeuslain (768/2005) 2 luvun 2 §, sellaisena kuin se on osaksi

laeissa  383/2010 ja 1071/2015, sekä 
lisätään 16 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 394/2015 ja 1641/2015, uusi 2

momentti seuraavasti:

2 luku

Saapuminen vankilaan

2 §

Vankilaan ottaminen

Tutkintavangin ottaminen vankilaan perustuu tuomioistuimen antamaan vangitsemis-
määräykseen. Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ilmoitus vangitsemismääräyksestä
merkitsemällä siitä tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja
päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden vä-
littämiseksi Rikosseuraamuslaitokselle säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuk-
sella. 

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

Tutkintavangille on varattava tilaisuus ilmoittaa lähiomaiselleen tai muulle läheiselleen
vankilaan ottamisestaan.

Tieto tutkintavangin ottamisesta vankilaan on merkittävä henkilötietojen käsittelystä
Rikosseuraamuslaitoksessa annetussa laissa (1069/2015) tarkoitettuun täytäntöönpanore-
kisteriin. 
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16 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Vankeuslain soveltaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vankeuslain 19 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikoksen johdosta vangitun tut-

kintavangin vapauttamisesta ja vankilasta poistumisesta ilmoittamiseen sovelletaan, mitä
mainitussa pykälässä ja saman luvun 11 §:ssä säädetään tällaisesta rikoksesta tuomitun
osalta.

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