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Laki
vankeuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään vankeuslain (767/2005) 10 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa

1640/2015 ja 1236/2016, uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 mo-
mentiksi seuraavasti:

10 luku

Sosiaali- ja terveydenhuolto

1 § 

Vangin terveyden- ja sairaanhoito

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vankiterveydenhuollon yksikön 1 momentin nojalla järjestämiin palveluihin pääsyä

koskeviin enimmäisaikoihin sovelletaan, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 51, 51 a,
51 b ja 52–54 §:ssä säädetään hoitoon pääsystä. Mitä mainituissa pykälissä säädetään hy-
vinvointialueesta, koskee tätä lakia sovellettaessa Vankiterveydenhuollon yksikköä. Mitä
mainitun lain 51 §:ssä säädetään yhteyden saamisesta terveyskeskukseen tai muuhun pe-
rusterveydenhuollon toimintayksikköön, koskee tätä lakia sovellettaessa yhteyden saa-
mista vankilan poliklinikkaan tai Vankiterveydenhuollon yksikössä toimivaan terveyden-
huollon ammattihenkilöön.

Vankiterveydenhuollon yksikön on julkaistava kuukausittain yleisessä tietoverkossa
edellistä kalenterikuukautta koskevat tunnusluvut siitä, miten hoitoon pääsyn enimmäis-
aikojen noudattaminen perusterveydenhuollon palveluissa toteutui sekä neljän kuukauden
välein siitä, miten noudattaminen erikoissairaanhoidon palveluissa toteutui. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos tuottaa tunnusluvut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun
lain (668/2008) 5 ja 5 c §:n nojalla saamiensa tietojen perusteella. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen on luovutettava julkaisua varten tarpeelliset tiedot Vankiterveydenhuol-
lon yksikölle. Kutakin Vankiterveydenhuollon yksikön sairaalaa ja poliklinikkaa koskevat
tunnusluvut on julkaistava erikseen ja ostopalveluina hankittuja erikoissairaanhoidon pal-
veluita koskevat tunnusluvut on julkaistava koko Vankiterveydenhuollon yksikköä koski-
en. Tunnusluvut on julkaistava myös siten, että ne ovat vankilassa vankien saatavilla. So-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin niistä hoitoon pääsyä
koskevista tunnusluvuista, jotka on julkaistava.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023.
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