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Yleisperustelut
Vankeuslakiin (767/2005) ja tutkintavankeuslakiin (768/2005) on tehty muutoksia,
jotka tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019. Muutokset perustuvat hallituksen
esitykseen laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6
luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 222/2018 vp). Keskeiset muutokset koskevat miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumista ja sylkemisen estävän suojan käyttöä.
Vankeuslain 16 luvun 2 a §:ssä säädetään Rikosseuraamuslaitokselle toimivalta puuttua vankilan alueella tai sen yläpuolella kulkevaan miehittämättömään kulkuneuvoon. Luvun 9 §:ssä säädetään siitä, että puuttumisesta pidetään pöytäkirjaa, jonka
sisältö määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Tutkintavankeuslain 11 luvun 2 a
§:ssä säädetään, että tutkintavankeuden toimeenpanossa sovelletaan vankeuslain
säännöksiä miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumisesta.
Vankeuslain 18 luvun 2 §:ssä säädetään Rikosseuraamuslaitokselle toimivalta käyttää sylkemisen estävää suojaa vangin toimintavapauteen puuttumisessa tietyin edellytyksin. Luvun 9 §:n mukaan tarkemmat säännökset voimankäyttövälineistä ja sitomiseen käytettävistä välineistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Tutkintavankeuslain 13 luvun 2 ja 9 §:ssä on vastaavan sisältöiset säännökset.

2

Asetuksenantoval tu udet
Asetuksenantovaltuudet perustuvat vankeuslain 16 luvun 9 §:ään ja 18 luvun 9 §:ään
sekä tutkintavankeuslain 13 luvun 9 §:ään.
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3.1

Yksityiskohtaiset perustelut
Valtioneuvoston asetus vankeudesta
55 a §. Miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumisen kirjaaminen. Pykälässä
säädettäisiin siitä, mitä tietoja miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumisesta
pidettävään pöytäkirjaan tulisi kirjata. Pöytäkirjaan tulisi kirjata puuttumiseen liittyvät perustiedot ja pöytäkirja vastaisi pitkälti esimerkiksi henkilöntarkastuksesta pidettävää pöytäkirjaa.
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Pykälän 1 kohdan mukaan kirjattaisiin puuttumistoimenpiteen peruste ja suoritettu
toimenpide. Tällä tarkoitettaisiin sitä, että kirjattaisiin syyt sille, miksi kulkuneuvon
kulkuun on puututtu sekä se, onko puuttumisessa käytetty voimakeinoja tai radiosignaaliin vaikuttavaa teknistä laitetta. Myös voimakeinojen käytön ja teknisen laitteen
käytön perusteet tulisi kirjata.
Pykälän 2 kohdan mukaan tulisi kirjata toimenpiteen aika ja paikka. Pykälän 3 ja 4
kohtien mukaan tulisi kirjata päätöksen tekijän ja toimenpiteen suorittajan tiedot.
Pykälän 5 kohdan mukaan tulisi kirjata tiedot tehdyistä havainnoista ja löydöksistä.
Tällä tarkoitettaisiin esimerkiksi tietoja siitä, millainen kulkuneuvo on ollut kyseessä
ja mitä sen kuormana on ollut.
Pykälän 6 kohdan mukaan kirjattaisiin tiedot siitä, onko toimenpiteen johdosta otettu
haltuun omaisuutta ja miten tällaista omaisuutta on käsitelty. Kirjausvelvollisuus
koskisi erityisesti sitä, kuinka Rikosseuraamuslaitoksen haltuun otettua miehittämätöntä kulkuneuvoa ja sen kuormaa on käsitelty ja onko se palautettu omistajalleen tai
toimitettu esimerkiksi poliisille rikosepäilyn vuoksi.
59 §. Voimankäyttö- ja sitomisvälineet. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin säännös
siitä, että vankeuslaissa tarkoitettuna sylkemisen estävänä suojana voitaisiin käyttää
sylkemisen estävää huppua. Kyse on hupusta, joka asetetaan sylkemistä yrittävän
vangin päälle siten, että huppu estää sylkemisen muiden ihmisten päälle.
Rikosseuraamuslaitos päättää siitä, millaisia sylkemisen estäviä huppuja käyttöön
otetaan. Huppujen tulisi olla sellaisia, ettei niistä aiheudu vaaraa vangin terveydelle
eikä se vaikeuta hengittämistä eikä estä merkittävästi muiden aistihavaintojen tekemistä tai pään liikuttamista. Huput voisivat olla esimerkiksi läpinäkyvästä hengittävästä materiaalista tehtyjä ja niissä olisi suun kohdalla osa, joka estää syljen lentämisen hupun ulkopuolelle.
3.2 Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta
30 §. Voimankäyttö- ja sitomisvälineet. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin vankeudesta annettua valtioneuvoston asetusta vastaavasti sylkemisen estävä huppu sitomisvälineeksi, jolla voidaan rajoittaa tutkintavangin toimintavapautta.
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Esityksen vaikutuk set
Lainmuutosten vaikutuksia on käsitelty edellä mainitussa hallituksen esityksessä (HE
222/2018 vp). Ehdotetuilla asetusmuutoksilla annettaisiin laintasoisia säännöksiä täsmentävää sääntelyä.
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Asian val mistelu
Asetukset on valmisteltu yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kanssa. Asetusluonnoksista pyydettiin lausunto sisäministeriöltä ja Rikosseuraamuslaitokselta. Molemmat lausunnonantajat pitivät säädösmuutoksia tarpeellisina.
Sisäministeriö totesi, että miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumisen
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osalta voimakeinojen käytön ja teknisen laitteen käytön perusteet sekä voimakeinojen käytön seuraukset ja vaikutukset tulisi kirjata. Vastaavaa sääntelyä ei kuitenkaan
ole muiden sellaisten tilanteiden osalta, joissa esineelle tai henkilölle voi aiheutua vahinkoa.
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Voi maan tulo
Asetukset tulisivat voimaan 1.7.2019 samaan aikaan edellä mainittujen lainmuutosten kanssa.

