
Ehdotus
Asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta.





1 Luku.
Hengenrangaistuksesta.

1 §. Jos kuolemantuomio on tullut vahvistetuksi; niin 
Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltija luettakoon vanki
lassa tuomion syyhyn tuomitulle, ja ilmoituttakoon hänelle sitten 
päivän, jona hän on rangaistuksensa kärsivä.

2 §. Syyhyn tuomitulle annettakoon aikaa valmistautua 
kuolemaan, ennenkun hengenrangaistus pannaan täytäntöön. 
Jos hän on niin sairaana, ettei hän voi valmistautua, eikä 
rangaistustansa kärsiä: taikka jos syyhyn tuomittu nainen 
on raskaana; niin pitää rangaistuksen täytäntöönpano lykät- 
tämän, kunnes sairas käy terveemmäksi, ja raskaana olevan 
naisen suhteen kuusi viikkoa sen jälkeen kuin hän on lap
sensa synnyttänyt

3 §. Kuolemaan tuomitun rangaistus pantakoon täy
täntöön, vaikka hän ei tahdokaan valmistautua kuolemaan. 
Jos hän vankilassa tunnustaa itsensä syypääksi muuhun tör
keään rikokseen, kuin mistä hän jo on tuomittu, taikka että 
toisia on siinä osallisena: taikka jos ilmeinen sielunvaara on 
olemassa; niin Keisarin käskynhaltija ilmoittakoon siitä Se
naatin Oikeusosastoon ja odottakoon sen määräystä. Älköön 
kuolemantuomion täytäntöönpanoa viivytettäkö eikä syyhyn 
tuomittua vietäkö vankilaan takaisin, sittenkun hän on saa
punut mestauspaikalle, ellei siihen ole painavata syytä.

4 §. Keisarin käskynhaltijan pitää olla mestauksessa 
läsnä, taikka määrätä sinne joku toinen sijaansa, sekä kutsua 
mestauspaikalle vähintäänkin neljä todistajaa, etupäässä sel
laisia henkilöitä, jotka tuntevat syyhyn tuomitun.

5 §. Mestaus pitää toimitettaman suljetussa paikassa 
lähellä vankilaa joko kaulanleikkauksella tahi kuoliaaksi am
pumisella. Kuolemantuomio on siellä luettava todistajille,
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ennenkun syyhyn tuomittu tuodaan mestauspaikalle. Jos 
syyhyn tuomittu haluaa nauttia jotakin virvoitusainetta, en
nenkun hän viedään mestattavaksi; älköön sitä häneltä van
kilassa kiellettäkö, mutta älköön annettako hänen päihdyttää 
itseänsä siellä eikä välilläkään.

6 §. Kun kuolemantuomio on pantu täytäntöön, pitää 
Keisarin käskynhaltijan heti antaa siitä Senaatin Oikeusosas- 
tolle kertomus.

7 §. Mestatun ruumis on hiljaisuudessa haudattava.

2  Luku.
Vapausrangaistuksista yleensä.

8 §. Siinä määrässä, kuin rikolliselle tuomitun vapaus- 
rangaistuksen aika sen sallii, pitää sellaisella rangaistuksella 
tarkoitettaman ei ainoastaan syyhyn tuomitun varmaa säi
lyttämistä, vaan myöskin hänen parannustaan ja totut
tamistaan työhön sekä järjestykseen. Mikä lähemmältä kos
kee vapautsrangaistuksia, se pitää, yhdenmukaisesti tä
män lain kanssa, määrättämän ohjesäännöissä vankihuoneita 
varten.

9 §. Kullekin vangille pitää annettaman sielunhoitoa 
sekä neuvoja, miten hän voi mielentilaansa ja elämätänsä 
parantaa.

10 §. Jokaisessa rankaisulaitoksessa on pidettävä ju
malanpalvelus sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sekä hartauden 
harjoituksia myöskin muina viikon päivinä.

11 §. Jos vangin rangaistusaika on viittäkymmentä 
vuorokautta pitempi, niin hänelle pitää annettaman opetusta 
uskonnossa ja muissa koulutiedoissa, niin myös sellaisessa 
ammatissa, joka soveltuu hänen taipumukseensa ja siihen 
elinkeinoon, mihin hän vapaaksi päästettynä todennäkösesti 
ryhtyy, ja joka soveltuu rankaisulaitoksen suunnitelmaan. 
Jos se, kenen rangaistusaika ei ole viittäkymmentä vuoro
kautta pitempi, nähdään opetusta tarvitsevaksi: taikka jos 
hän itse pyytää opetusta jossakin nimittämässään aineessa;
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niin laitoksen johtajalla olkoon valta, asianhaarat tutkittuansa, 
siitä määrätä.

12 §. Vangin opetuksen koulutiedoissa pitää käsittä
män ainakin kansakoulun oppimäärän. Jos vanki on päässyt 
neljänkymmenen vuoden ikään, taikka on hyvin oppinut 
kansakoulun oppimäärän; älköön häntä koulunkäymiseen pa
hoitettako.

13 §. Jos vanki on osaava sellaisessa ammatissa, jossa 
häntä rankaisulaitoksessa voidaan pitää työssä ja jolla hän 
vapaaksi päästyänsä voi itsensä elättää; niin häntä sopii 
kuitenkin opettaa muuhunkin ammattiin, jos se nähdään tar
peelliseksi.

1 4  §. Jos vanki rankaisulaitokseen tullessaan on alle 
kahdeksantoista vuoden, ja hänen rangaistusaikansa päälle 
viidenkymmenen vuorokauden; niin laitoksen johtaja antakoon 
siitä heti ilmoituksen sille virastolle, jonka valvonnan alla 
maan rankaisulaitokset ovat: ja tämän viraston vallassa on, 
vangin ikään ja elämänsuhteisiin sekä muihin asiaan kuulu
viin seikkoihin katsoen, määrätä, onko hän pidettävä ran
kaisulaitoksessa, vai pannaanko hän kasvatuslaitokseen ri
kollisia lapsia varten.

1 5  §. Jos alaikäinen rikoksentekijä pannaan kasvatus
laitokseen; niin häntä pitää siellä rikollisuutensa mukaan koh- 
deltaman, kasvatettaman, opetettaman ja pidettämän työssä, 
kunnes hänen rangaistusaikansa on kulunut umpeen. Jos 
hän vielä silloin on alaikäinen; niin sopii häntä, hänen edus- 
miehensä, taikka, jos alaikäinen on sitä vailla, hänen koto- 
paikkansa alioikeuden suostumuksella, edelleen pitää laitok
sessa kasvatettavana; älköön häntä kumminkaan siellä enää 
pidätettäkö, sittenkun hän on päässyt kahdenkymmenen vuo
den ikään.

1 6  §. Ellei alaikäistä määrätä kasvatuslaitokseen pan
tavaksi; niin pitää se kohtelu, jonka alaiseksi hän rankaisu- 
laitoksessa joutuu, sovitettaman hänen rikoksensa mukaan, 
ja sen tulee tarkoittaa hänen kasvattamistaan.

17 §. Mitä vanki on tuonut omaisuudestansa mukanaan 
rankaisulaitokseen eikä erityisen määräyksen mukaan tässä
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asetuksessa saa pitää hallussaan, pitää hänen sinne tullessaan 
otettaman häneltä pois, pantaman kirjaan ja häntä varten, 
johtajan silmän alla, säilytettämän annettavaksi vangille ta
kaisin silloin, kuin hän päästetään vapaaksi. Jos se on 
rahaa, taikka jos hän rankaisulaitoksessa ollessaan joutuu 
saamaan rahaa; niin rahat pitää häntä varten merkittämän 
sekä laitoksen tilikirjoihin että erityiseen vangin hallussa 
olevaan vastakirjaan, johon niinikään merkittäköön ne menot, 
mitkä hänelle laitoksessa sallitaan. Säästö pantakoon, mi
käli se on mahdollista, vangin hyväksi korolle varmaan pank
kiin tahi säästökassaan.

18 §. Jos vanki, jolla on omaisuutta muualla, pyytää 
apumiestä sen hoitamiseen; niin vankilanjohtokunta pitäköön 
tointa siitä, että laillisessa järjestyksessä asetetaan holhoja 
puheenalaista hoitoa varten vangin rangaistusajaksi. Jos 
hänellä on aviopuoliso ja lapsia; niin saakoot ne tästä omai
suudesta elatuksensa, saakoon hän itsekin, jos hänelle suo
daan ehdonalainen vapaus.

19 §. Jokaista vankia tulee rankaisulaitoksen johtajan, 
papin, lääkärin ja muiden virkamiesten pitää yhäti huomionsa 
alaisena ja laitoksen palvelijain pitää alati pitää vankia sil
mällä. Jos vanki pidetään kaiken vuorokautta yksinäishuo- 
neessa; niin edellisten pitää ahkeraan käymän siellä hänen 
luonaan ja palvelijain tulee uutterasti pitää häntä silmällä.

20 §. Vangit pitää saatettaman ahkeraan työskentele
miseen, kuuliaisuuteen, järjestykseen ja puhtauteen. Loma- 
hetkinä tulee heille antaa tilaisuutta siveellisten kirjain lu
kemiseen siitä kirjakokoelmasta, minkä pitää löytymän jokai
sessa laitoksessa.

21 §. Kullekin vangille pitää joka päivä annettaman 
tilaisuutta liikkumaan ulkoilmassa; mutta älköön vankeja, 
jotka ovat pidettävät toisistansa erillään, silloin saatettako 
yhteen. Jos vanki sairastuu; niin hänelle pitää annettaman 
sairaanhoitoa.

22 §. Ruoanvalmistukseen rankaisulaitoksessa älköön 
vangeista päästettäkö muita, kuin niitä, jotka johtaja on Sii
hen apumiehiksi määrännyt. Johtajan vallassa on niinikään
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määrätä vankien osallisuudesta muissa rankaisulaitoksen ta
loudellisissa askareissa; ja jakakoon hän nämät askareet 
vankien päälle niinkuin kohtuulliseksi näkee.

23 §. Johtajan pitää lukea ne kirjeet, joita vangille 
tulee, tahi vanki haluaa lähettää: ja hän määrätköön, asian
haarain mukaan, sopiiko kirjeen saattaa perille. Jos kirje 
on osotettu sille, jonka valvonnan alla rankaisulaitos on; 
silloin johtajan pitää lukematta lähettää se menemään.

24 §. Jos joku laitokseen kuulumaton pyytää saadak
seen käydä vangin luona; niin päättäköön johtaja, tässä ase
tuksessa säädettyin perustusten mukaan, sopiiko luonakäyntiä 
sallia ja kuinka pitkäksi ajaksi, sekä pitääkö jonkun olla 
laitoksen puolesta silloin läsnä. Älköön vankilanjohtokunnan 
jäsentä estettäkö käymästä vankien luona.

25 §. Vangin käytöksestä rankaisulaitoksessa pitää 
vähintäänkin kerran kuukaudessa annettaman äänilukuinen 
arvolause: ja johtaja merkitköön ääniluvun kirjaan, niin myös 
muutakin, mikä vankia koskee,

26 §. Jos vanki laiskuudellaan, tottelemattomuudellaan 
tahi uppiniskaisuudellaan, taikka muulla tavalla rikkoo van
kilan järjestystä vastaan: taikka jos hän koettaa vietellä 
toista siihen: taikka jos hän tekee pienemmän rikoksen, joka 
yleisen lain jälkeen saadaan sovittaa sakolla; niin johtajan 
sopii, jos se nähdään tarpeelliseksi, eikä vanki ennestään 
istu yksinäishuoneessa, sulkea hänet valosaan koppiin, jonka 
jälkeen johtaja, jonkun vankilanjohtokunnan jäsenen läsnä
ollessa, tutkikoon asian niin pian, kuin sitä käy tekeminen, 
ja, neuvoteltuaan tämän kanssa sekä asianhaarat punnit
tuansa, kurittakoon syyllistä: 1. jos vanki ennestään istuu 
yksinäishuoneessa, korkeintaan kahdeksan vuorokauden ko
valla makuuvuoteella, taikka vesi-leipäruoalla korkeintaan 
kahdeksan päivän aikana, taikka sulkemalla hänet pimeään 
koppiin korkeintaan neljäksi vuorokaudeksi, taikka kahdella 
mainituista rangaistuksista yhdessä, sekä 2. jos hän on ollut 
yhteydessä muiden vankien kanssa, jollakin ensimmäisessä 
kohdassa mainitulla rangaistuksella, taikka sulkemalla hänet 
valosaan yksinäishuoneesen korkeintaan neljäksitoista vuoro-
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kaudeksi, taikka kahdella näistä rangaistuksista yhdessä. Jos 
johtaja katsoo hairauksen ansaitsevan ankarampaa kuritta
mista; niin kutsukoon kokoon vankilanjohtokunnan, jolla on 
valta määrätä syylliselle joko joku ensimmäisessä tahi toi
sessa kohdassa mainittu rangaistus, taikka sulkea hänet va- 
losaan yksinäishuoneesen aina kuuteenkymmeneen vuoro
kauteen saakka, taikka muuttaa hänet alaspäin alempaan 
luokkaan tahi osastoon. Jos vanki on pantu yksinäishuo
neesen määräämättömäksi ajaksi, taikka jos hän on muutettu 
alaspäin alempaan luokkaan tahi osastoon; niin vankilan
johtokunnan asiana on myöskin tehdä päätös sellaisen ran
gaistuksen lakkaamisesta. Älköön sitä rangaistusaikaa, jonka 
oikeus on vangille määrännyt, pitennettäkö sillä kurituksella, 
minkä johtaja tahi vankilanjohtokunta panee hänen kärsit- 
täväkseen.

27 §. Sellaisista rikoksista, joita ei käy sovittaminen 
sakolla, pitää vanki tuomittaman oikeudessa niinkuin rikos
laissa sanotaan. Jos hän sitten pannaan uudestaan rankai- 
sulaitokseen; niin määrätköön vankilanjohtokunta, onko hän 
pantava yksinäishuoneesen, vai pidetäänkö hän yhteydessä 
muiden vankien kanssa. (Katso 49 ja 58 §:ää).

28 §. Vankia ei saa rankaisulaitoksessa panna rau
toihin eikä muulla tavalla kahlehtia, paitsi jos hän on ka
rannut, yrittänyt karkaamaan, taikka osottanut väkivaltai
suutta, jota ei ole voitu hillitä muulla tavalla; ja vankilan
johtokunnan asiana on tehdä päätös sellaisesta toimenpiteestä 
ja sen lakkaamisesta. Kiirellisissä tapauksissa määrätköön 
johtaja sanotun menettelyn; mutta hän on velkapää viipy
mättä ilmoittamaan asia vankilanjohtokunnalle.

29 §. Johtajan pitää merkitä kirjaan vangin rangais
tus ja hänen kahlehtimisensa sekä syyt kumpaankin menet
telyyn.

30 §. Jos vanki, jonka rangaistuspa kohta loppuu, 
taikka jonka ehdonalainen vapaaksipäästö 31 §:n mukaan voi 
tulla puheeksi, ei voi odottaa vapaaksi päästyään löytävänsä 
varmaa toimeentuloa; niin vankilanjohtokunta koettakoon 
edeltäkäsin hyvissä ajoissa hankkia hänelle palveluspaikka
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kunnollisen isännän luona tahi valmistaa hänelle muuta keinoa 
rehelliseen ansaitsemiseen.

31 §. Jos se, joka on tuomittu vapausrangaistukseen 
kolmeksi vuodeksi tahi siitä pitemmäksi ajaksi, on siitä kär
sinyt kaksi kolmannesta, taikka vähintäänkin kaksitoista 
vuotta rangaistuksestansa, jos hän on pantu elinkautiseen kuri- 
tushuoneesen, ja sanotun ajan kuluessa käyttäytynyt niin, 
että todennäkösesti voidaan toivoa hänen vastedes elävän 
rikoksetonta elämää, ja jos sen ohessa on saatu varmuutta 
siitä, että hän vapaaksi päästettynä voi rehellisesti itsensä elät
tää; silloin sopii vankilanjohtokunnan, hänen suostumuksel
lansa, Senaatin Oikeusosastolle ehdottaa, että hän päästet
täisiin ehdonalaiseen vapauteen. Siitä laatimaansa ehdotuk
seen liittäköön johtokunta ilmoitukset vangin ijästä, rikoksesta 
ja muista elämänsuhteista, hänen käytöksestään rankaisu- 
laitoksessa ja toimeentulon toiveistaan, sekä lähettäköön eh
dotuksensa sille virastolle, jonka valvonnan alla rankaisu- 
laitokset ovat, ja jonka tulee lähettää ehdotus ynnä siitä 
antamansa lausunto Senaatin Oikeusosastoon.

32 §. Jos Senaatin Oikeusosasto määrää, että vanki on 
päästettävä ehdonalaiseen vapauteen; niin vankilanjohtaja 
antakoon hänelle hänen jälellä olevaksi rangaistusajakseen 
vapauskirjan, jossa vankia pitää käskettämän: 1. vapauskir- 
joineen heti lähtemään määrättyyn paikkaan, missä hän voi 
itsensä elättää; 2. kahdessa vuorokaudessa perille päästyänsä, 
ja sitten jokaisen kuukauden alussa saman ajan kuluessa, 
näyttämään kirjansa päällekirjoitusta varten maalla nimis
miehelle, ja kaupungissa pormestarille, tahi, missä poliisika- 
mari on olemassa, poliisimestarille; 3. jälellä olevanarangaistus- 
aikanansa, joka on merkittävä vapauskirjaan, elämään työssä, 
hiljaisesti, säännöllisesti ja rikoksia tekemättä, sekä välttä
mään seurustelua pahassa huudossa olevain henkilöin kanssa, 
jotka eivät ole hänen läheisiä omaisiansa; niin myös 4. asuin
paikkaa muuttaessaan, jota hän ei saa tehdä ilman tärkeäm
pää aihetta, näyttämään kirjansa päällekirjohettavaksi niinkuin 
2 kohdassa sanotaan, sekä perille tultuansa ja sitten jokai
sen kuukauden alussa samalla tavalla näyttämään kirjansa siinä

21 *
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paikkakunnassa, mihin hän muuttaa: kaikki sillä uhalla, että, 
jos hän laiminlyö jotakin tästä, ehdonalainen vapaus on me
netetty; mutta sitä vastaan on vapaaksi päästetyllä oikeus, 
jos hänen rangaistusaikansa on kulunut umpeen ilman että 
hän on tehnyt itseänsä syypääksi sellaiseen laiminlyömiseen, 
pääsemään vapauttansa ehdottomasti nauttimaan.

33 §. Jos poliisiviranomainen katsoo, että se, joka on 
päästetty ehdonalaiseen vapauteen, on vapauskirjansa rikko
nut, vaikka ei häntä saadakaan uuteen rikokseen sidotuksi; 
niin kertokoon asian ynnä kaikki siihen kuuluvat seikat Se
naatin Oikeusosastolle, joka tutkinnon jälkeen määrää, miten 
vapaaksi päästetyn kanssa pitää meneteltämän, Sillä välin 
olkoon poliisiviranomaisella oikeus panna vapaaksi päästetty 
kiinni, jos siihen on tärkeitä syitä. Jos hän on tehnyt uu
den rikoksen; niin sen oikeuden, joka siitä tuomitsee, vallassa 
on julistaa hänet menettäneeksi ehdonalaisen vapautensa.

34 §. Jos ehdonalaista vapautta nauttinut julistetaan 
tämän vapautensa menettäneeksi; niin hän pitää jälleen pan- 
taman rankaisulaitokseen kärsimään se rangaistus, mikä oli 
tähteenä silloin, kuin hän ehdollisesti päästettiin vapaaksi, 
ja aika laskettakoon alkavaksi sinä päivänä, jona häneltä 
uudestaan vietiin vapaus. Jos hänelle uudesta rikoksesta on 
tuomittu kovempaa rangaistaslajia oleva rangaistus; niin pi
tää hänen, oikeuden määräyksen jälkeen, samana rangaistus- 
lajina kärsiä myöskin se, mitä hänen edellisestä rangaistuk
sestaan on jälellä. (Katso 27, 49 ja 58 §:ää).

35 §. Kun vanki päästetään rankaisulaitoksesta ehdon
alaiseen vapauteen, pitää johtajan yhdessä vapauskirjan kanssa 
antaa vangille puolet tämän sinne tuomista rahoista ja siellä 
tekemistä säästöistä sekä kaiken muun hänen omaisuutensa, 
ja samaan aikaan pitää johtajan lähettää toinen puoli hänen 
rahavaroistaan sen paikkakunnan kunnallishallitukselle, mihin 
vapaaksi päästetty menee elatustansa hankkimaan, että ne 
vähitellen tälle annettaisiin.

36 §. Kun vanki ehdottomasti päästetään rankaisu- 
laitoksesta vapaaksi, antakoon johtaja siitä hänelle todis
tuksen, ja jättäköön hänelle samalla puolet hänen rankaisu-



323
laitokseen tuomista rahoistaan ja siellä tekemistään säästöistä 
sekä kaiken muun hänen siellä löytyvän irtaimen omaisuu
tena, ja lähettäköön samaan aikaan toisen puolen hänen 
saatavastaan rankaisulaitoksesta sen paikkakunnan kunnallis
hallitukselle, mihin vapaaksi päästetty menee elatustansa 
hankkimaan, että se hänen perille tullessaan hänelle annet
taisiin. Jos vangin varat ovat pienet: taikka jos hän tulee 
menemään maasta pois; niin annettakoon hänelle ne kaikki 
kun hän päästetään vapaaksi.

3  Luku.
Kuritusrangaistuksesta.

37 §. Kuritusrangaistus on maassa pantava täytäntöön 
niissä rankaisulaitoksissa, jotka siihen tarkoitukseen ovat 
laitetut tahi vastedes laitetaan. Älköön miehiä ja naisia 
säilytettäkö samassa kuritushuoneessa.

38 §. Kuritushuonevangit pitää pidettämän pakkotyössä 
kruunun hyväksi; ja pitää sellaiseksi työksi heille annettaman, 
heidän eri taipumuksiinsa sekä siihen elinkeinoon nähden, 
johon he arvattavasti vapaaksi päästyänsä ryhtyvät: yksinäis- 
huoneessa olevalle käsityötä, käsiteollisuutta ja muuta sen
kaltaista, sekä yhteisvankeudessa oleville ei ainoastaan käsi
työtä ja käsiteollisuutta, vaan myöskin maanviljelys- ja puu- 
tarhatöitä sekä muuta työskentelemistä ulkoilmassa.

39 §. Kuritushuoneesta mieshenkilöitä* varten sopii 
niitä vankia, jotka rankaisulaitoksessa ovat käyttäytyneet 
hyvin eivätkä istu yksinäishuoneessa, tarpeen mukaan var- 
tioittuina muuttaa pitemmäksi tahi lyhemmäksi ajaksi muualle, 
joko kauvaksi tahi lähelle varsinaista rankaisulaitosta, siellä, 
pääsemättä yhteyteen vapaiden työntekijäin kanssa, ulko
ilmassa pidettäviksi pakkotöissä.

40 §. Kuritushuonevankien pitää, rangaistusaikansa 
pituuden mukaan, käymän yhden tahi useamman luokan 
läpi; ja näitä luokkia pitää oleman vähintäänkin kolme, ni
mittäin yksi pakoitusluokkana, yksi opetusluokkana, ja kolmas 
koetusluokkana; mutta niissä kuritushuoneissa, joissa istutaan
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pitempiä rangaistusaikoja, taikka joissa seikat muuten sitä 
vaativat, sopii laittaa useampia opetusluokkia.

41 §. Kukin vanki pitää rangaistusaikansa alussa pan
tanaan pakoitusluokkaan. Hänen muuttamisensa siitä opetus- 
luokkaan ja sitten vielä ylempään luokkaan pitää, hänen 
käytöksensä mukaan, perustettaman niihin äänilukuihin, mitkä 
hänelle 25 §:n jälkeen annetaan.

42 §. Vanki, joka kuuluu pakoitusluokkaan, pitää kai
ken vuorokautta pidettämän yksinäishuoneessa vähintään neljä 
ja korkeintaan kaksitoista kuukautta, ellei kuritushuoneen 
johtokunta katso tarpeen vaatimaksi pitää häntä kopissa 
vielä pitemmän aikaa. Jos siksi nähdään, ettei pakoitus
luokkaan kuuluva vanki saamatta haittaa terveydellensä voi 
kestää yhtämittaista oleskelua yksinäishuoneessa, taikka ellei 
häntä muusta syystä voida pitää kopissa; niin hän pitää 
alituisen silmälläpidon alaisena yhdessä muiden samaan luok
kaan kuuluvain vankien kanssa pidettämän työssä, mutta yönsä 
ja pitemmät lomahetkensä pitää hänen, jos se on mahdollista, 
viettämän kopissa. Kuritushuoneen johtokunnan tulee har
kita, kuinka kauvan alaikäinen vanki, joka kuuluu pakoitus
luokkaan, on pidettävä yksinäishuoneessa. Älköön alaikäistä 
pidettäkö pakoitusluokkaan kuuluvain vanhempain vankien 
kanssa yhdessä.

43 §. Vanki, joka pidetään yksinäishuoneessa, pidet
täköön, johtajan ja lääkärin harkinnon mukaan, rangaistus
aikansa alussa korkeintaan kahdeksan vuorokautta työtönnä, 
mutta älköön häntä sen jälkeen työttömäksi jätettäkö.

47 §. Opetusluokassa pitää kuritushuonevangin kes- 
keyttämättömän silmälläpidon alaisena yhteydessä saman luo
kan muiden vankien kanssa tekemän pakkotyötänsä, mutta 
yönsä ja pitemmät lomahetkensä pitää hänen, mikäli se on 
mahdollista, viettämän kopissa.

43 §. Koetusluokassa pitää vankien tekemän työtänsä 
yhteydessä toistensa kanssa ja öisinkin ne pidettäköön yh
teisessä makuuhuoneessa, ellei kuritushuoneen johtokunta 
katso tarpeelliseksi määrätä tyhjinä olevia yökoppia tähänkin 
luokkaan kuuluville vangeille. Lomahetkensä saavat nämät
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vangit, asianhaarain mukaan ja johtajan määräyksen jälkeen, 
viettää luokkansa huoneissa tahi makuukopeissa, taikka ku
ritushuoneen pihamaalla.

46 §. Jos vanki, joka on pidettävä yhteydessä muiden 
vankien kanssa, pyytää saadakseen oleskella kopissa vuoro
kausi läpeensä; niin kuritushuneen johtokunnan sopii, har- 
kinnon jälkeen, suoda se hänelle, jos laitoksessa löytyy tyh
jänä olevata päiväkoppia. Kumminkin luettakoon tämä vanki, 
käytöksensä mukaan, määrättyyn luokkaan kuuluvaksi, eikä 
häntä sovi hänen omasta pyynnöstänsä muuttaa yhteen muiden 
vankien kanssa, ennenkun hän edellisen pyyntönsä johdosta 
on oleskellut kopissa vähintäänkin yhden kuukauden.

47 §. Tulot kuritushuonevankien pakkotyöstä tulevat 
kruunulle, mutta jos vanki, joka on muutettu ylöspäin ope
tusluokkaan taikka on ennättänyt koetusluokkaan, kokonaisen 
kuukauden ajan on käyttäytynyt hyvin, niin hänen hyväkseen 
sopii siltä kuukaudelta kirjoittaa säästöraha, ja Suomen Se
naatin vallassa on määrätä kuinka suuri se kultakin työpäi
vältä on oleva. Säästörahastansa saakoon vanki johtajan 
välityksellä käyttää opetusluokassa ollessaan korkeintaan yh
den kolmanneksen ja koetusluokassa korkeintaan puolet van- 
keushuoneensa mukavuudeksi tahi koristamiseksi, ja koetus- 
luokassa ollessaan sitä paitsi ruokansa parantamiseksi tahi 
muuksi viattomaksi kestitsemiseksi, mutta kummassakin luo
kassa, kuritushuoneen johtokunnan suostumuksella, myöskin 
jonkun verran siitä päälle vahingonkorvaukseksi niille, jotka 
hänen rikoksensa kautta ovat joutuneet kärsimään, sekä apu
rahaksi läheisille omaisille. Älköön säästörahaa vietäkö ve
lasta, mihin vanki ennen rangaistusaikaansa on joutunut, 
mutta säästöraha olkoon menetetty rankaisulaitokselle, jos 
vanki karkaa tahi yrittää karkaamaan, taikka muutetaan alas 
pakoitusluokkaan. Jos vanki kuolee ja jättää jälkeensä avio
puolison, lapsia, vanhemmat tahi veljiä ja sisaria; silloin 
hänen säästörahansa joutuu niille niinkuin laissa säädetään 
naima- ja perimysoikeudesta, mutta muussa tapauksessa ran
kaisulaitokselle.

48 §. Luokkain erotukseksi kuritushuoneessa käytet-
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täköön muuten sitä, mikä on omansa saattamaan rangais- 
tuspakon tuntumaan pakoitusluokassa raskaimmalta, opetus- 
luokassa keveämmältä ja koetusluokassa kaikkein keveim- 
mältä: siinä tarkoituksessa sopii, muun muassa, rajoittaa 
alempiin luokkiin kuuluvain vankien oikeutta vaihtaa kirjeitä 
omaistensa ja ystäväinsä kanssa sekä ottaa heitä vastaan, 
kun tulevat käymään vangin luona, ynnä muuta senkaltaista. 
Vaatteuksessa sopii myöskin erottaa luokat toisistaan jollakin 
ulkonaisella merkillä. Koetusluokassa sallittakoon vähitellen 
vankien tehdä kuritushuoneen sisällä sellaisia toimituksia, joihin 
tarvitaan luotettavuutta, annettakoon heille myöskin, kummin
kaan panematta järjestystä ja turvallisuutta vaaran alaisiksi, 
avarampaa tilaisuutta osottamaan parannustansa. Kuritus- 
huoneen johtokunnan suostumuksella sopii koetusluokkaan 
kuuluvan taitavan vangin myöskin vapauttaa pakkotyöstä, 
sen sijaan käytettäväksi apulaisena niiden vankien ammatti
opetuksessa, joita ei pidetä yksinäishuoneessa.

49 §. Jos kuritushuone vanki tavataan tehneeksi rikok
sen: taikka jos se, joka on nauttinut ehdonalaista vapautta, 
on sen menettänyt; niin kuritushuoneen johtokunnan asiana 
on määrätä mihinkä luokkaan hän sen jälkeen on luettava. 
Älköön sellaista vankia heti siirrettäkö koetusluokkaan.

4  Luku. _
Vankeusrangaistuksesta.

50 §. Vankeusrangaistus on pantava täytäntöön lää
ninvankilassa taikka jossakin muussa maan rankaisulaitok- 
sessa, joka siihen on määrätty. Jos miehiä ja naisia pannaan 
samaan vankihuoneesen; niin pitää eri sukupuolet säilytettä- 
män toisistaan erotetuissa osissa vankihuonetta. Jos asian
haarat saattavat tarpeelliseksi panna vankeuteen tuomittuja 
kärsimään rangaistuksensa kuritushuoneessa; älköön heitä 
silloin saatettako yhteen kuritushuonevankien kanssa.

51 §. Vankeuteen tuomitut pitää, 11 ja 13 §:ssä sää
dettyni perustusten mukaan, rankaisuläitoksessa pidettä-
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män kruunun hyväksi työssä, ja heille työksi annettaman 
käsiammattia, käsiteollisuutta ja muuta sopivata käsityötä, 
sekä, kunkin rangaistusajan pituuden mukaan, käytettämän 
yhden tahi useamman osaston läpi.

52 §. Vankihuoneen osastoja pitää olla vähintäänkin 
kaksi; ja pitää, kun joku alemmasta osastosta muutetaan 
ylempään, noudatettaman mitä 41 §:ssä säädetään ylempään 
luokkaan muuttamisesta kuritushuoneessa.

53 §. Rangaistusajan alussa pitää kukin vanki panta
naan alimmaiseen osastoon, ja, mikäli se on mahdollista, 
pidettämän yksinäishuoneessa. Vangin rangaistusajan mukaan 
sopii, vankihuoneen johtokunnan harkinnon mukaan, pitää 
häntä yksinäishuoneessa aina kahteentoista kuukauteen saakka 
sekä, tärkeämmistä syistä, vielä pitemmänkin aikaa, ellei 
niin ole, että vangin terveys voisi sellaisesta kohtelusta 
saada vamman. Niiden, joita ei pidetä yksinäishuoneessa, 
pitää silmälläpidon alaisina oleman työssä yhdessä muiden 
samaan osastoon kuuluvain vankien kanssa sekä, ellei kop
peja ole saatavissa, yhdessä niiden kanssa myös viettämän 
yönsä ja lomahetkensä. Älköön kumminkaan alimmaiseen 
osastoon kuuluvata alaikäistä vankia saatettako yhteen sa
man osaston vanhempain vankien kanssa.

54 §. Ylemmässä osastossa olevat vangit pitää, jos se 
on mahdollista, toistensa kanssa yhteydessä pidettämän työssä. 
Johtajan tulee määrätä, asianhaarain mukaan, missä he tu
levat oleskelemaan lomahetkinänsä.

55 §. Jos vanki, joka on pidettävä yhteydessä muiden 
vankien kanssa, pyytää saadakseen oleskella kopissa vuoro
kausi läpeensä; niin häneen on sovellettava mitä 46 §:ssä 
säädetään kuritushuone vangista.

56 §. Se, mitä vankien työstä on tuloja, menee kruu
nulle. Kumminkin sopii ylempään osastoon muutetulle van
gille, niin myös sille, joka on ollut alimmassa osastossa vä
hintäänkin kolme kuukautta, kokonaisen kuukauden aikana 
osotetusta hyvästä käytöksestä kirjoittaa säästöraha, jonka 
suuruuden kultakin työpäivältä Senaatti määrää. Mitä muuta 
47 §:ssä on säädettynä säästörahasta kuritushuoneessa, se
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sovellettakoon niinikään vankeusrangaistusta kärsiväin van
kien säästörahoihin.

57 §. Niiden perustusten johdolla, jotka 48 §:ssä ovat 
määrätyt kuritushuonetta varten, pitää vankien osastot muu
tenkin erotettaman niin toisistansa, että vangit voivat niissä 
löytää kehoitusta tekemään itsensä ansiollisiksi pääsemään 
ylempään osastoon.

58 §. Vankiin, joka on tehnyt uuden rikoksen, taikka 
joka, sittenkun hän on päässyt ehdonalaiseen vapauteen, on 
sen menettänyt, pitää niinikään, asianhaarain mukaan, sovel- 
lettaman mitä 49 §:ssä on säädettynä.

5  L uku.
Arestirangaistuksesta.

59 §. Arestirangaistus on pantava täytäntöön läänin
vankilassa taikka muussa sitä vastaavassa kruununvankilassa,. 
mutta sen sopii myöskin, milloin rangaistusaika ei nouse 
päälle kahdeksan vuorokauden, kärsiä sitä varten hyväksy
tyssä kunnanvankilassa. Älköön eri sukupuolta olevia ares- 
tilaisia saatettako toistensa kanssa yhteen.

60 §. Arestiin tuomitut rikoksentekijät pitää pidettä- 
män yhteydessä toistensa kanssa. Ellei arestilaisille voida 
antaa eri huonetta; niin säilytettäköön heitä yhdessä sellaisten 
vankien kanssa, jotka kärsivät vankeusrangaistuksiansa ylim
mässä osastossa. Jos arestilainen on niin siveellisesti tur
meltunut, että hänen yhdessäolonsa muiden vankien kanssa 
voisi tulla näille viettelykseksi tahi vahingoksi: taikka jos 
löytyy muuta pakoittavaa syytä, minkä takia hän on erotet
tava muista vangeista erilleen; niin hän pidettäköön yksi- 
näishuoneessa. Jos arestilainen pyytää saadakseen oleskella 
yksinäishuoneessa; niin sovellettakoon häneen, asianhaarain 
mukaan, mitä on säädettynä 46 §:ssä.

61 §. Arestilainen on velvollinen tekemään työtä, mutta 
hän saa, oman vaalinsa mukaan ja omaksi hyödykseen, pyytää 
sellaista työtä, joka soveltuu rankaisulaitokselle ja jota hän 
saa laitoksen tahi omilla työkaluillaan tehdyksi. Ellei hän
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osaa pyytää sellaista työtä eikä aineita siihen; niin hän on 
velvollinen kruunun hyväksi, taikka, jos hän pidetään kun- 
nanvankilassa, kunnan tahi kruunun hyväksi tekemään sove
liasta käsityötä.

62 §. Jos arestilainen on tehnyt työtä omaksi hyö
dykseen; niin pitää, kun hänen valmistamansa työt myödään, 
yksi kolmannes hinnasta luettaman kruunulle. Jos työ on 
tehty kruunun hyväksi; niin pitää sen, mitä hän lomahetki- 
nänsä itseään varten ehkä on valmistanut, jäämän hänen 
omakseen. Kruunulle tulevasta työstä pitää hänelle, jos hän 
on käyttäytynyt hyvin, kirjoitettaman säästöraha kultakin 
työpäivältä Senaatin määräyksen mukaan, ja hänen oikeu
destansa käyttää tulojansa rankaisulaitoksessa pitää oleman 
voimassa mitä 47 §:ssä on säädettynä koetusluokkaan kuu
luvia kuritushuonevankeja varten.

63 §. Arestilaista älköön kiellettäkö käyttämästä omia 
vaatteitaan, jos hän voi pitää ne kunnossa.

6  Luku.
Sakoista ja menetetystä tavarasta.

64 §. Maalla tulee kruununvoudin ja kaupungissa mais
traatin tahi järjestysoikeuden pitää huolta siitä, että sakot, 
jotka eivät ehdottomasti muutu muuksi rangaistukseksi, tu
levat päätösten tahi sakkoluettelon mukaan suoritetuiksi tahi 
sisäänkerätyiksi, taikka että sakoitettu sovittaa sakkonsa 
arestirangaistuksella niinkuin tässä luvussa säädetään.

65 §. Jos syyhyn tuomittu sanoo, kun hänen sakkonsa 
tulee ajettavaksi sisään, hakeneensa päätökseen muutosta, 
mutta ei voi heti näyttää sitä toteen; niin ulosottomies 
määrätköön hänen kuuden viikon kuluessa siitä lähtien tuo
maan esille ylemmän oikeuden päätöksen tahi todistuksen 
siitä, että hän on muutosta hakenut. Ellei hän sitä tee, 
taikka ellei hän, jos ylemmästä oikeudesta on tullut päätös, 
ole päässytkään sakosta vapaaksi; niin ulosottomies ottakoon 
sen ulos, taikka toimittakoon syyhyn tuomitun arestiin niin
kuin 66 §:ssä sanotaan. Jos syyhyn tuomittu näyttää ha-
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keneensa muutosta; niin ulosottoa viivytetään, kunnes ylem
män oikeuden päätös asiassa on tullut, kumminkaan ei 
päälle yhden vuoden siitä päivästä eteenpäin, jona alioikeus 
tuomitsi syypään sakkoon, ellei hän saata uudella todistuk
sella toteen, että asia on ylemmässä oikeudessa ratkaisematta.

66 §. Jos syyhyn tuomittu jaksaa maksaa sakkonsa, 
mutta on vailla siihen tarvittavaa puhdasta rahaa; silloin 
pitää sakko otettaman ulos hänen muusta yksityisestä omai
suudestansa tahi hänen osuudestaan yhteispesässä niinkuin 
velan ulosottamisesta on säädettynä. Älköön sakosta kum
minkaan otettako takavarikkoon mitä sakoitettu tarvitsee 
omaksi ja perheensä elatukseksi yhden kuukauden aikana, 
taikka vaatteiksi itselleen ja perheelleen, älköön myöskään 
hänen ainoata ansaitsemiskeinoansa, eikä tarpeellista asu
mustansa, eikä sitä kiinteätä omaisuutta, josta hän saapi 
tarpeellisen elatuksensa, eikä mitä sen kiinteistön viljelemi- 
miseen tarvitaan. Ellei hän jaksa sakkoansa täydelleen mak
saa; niin istukoon koko sakosta arestissa.

67 §. Ellei sakkoon tuomittu tahdo odottaa ulosottoa; 
niin hänellä pitää oleman oikeus, sittenkun päätös on tullut 
lailliseen voimaan, taikka kun asiassa on tullut lopullinen 
päätös, jättää sakkonsa ynnä päätös taikka todistus sakon 
määrästä ulosottomiehelle.

68 §. Jos sakkoon tuomittu henkilö on lähtenyt pois 
kihlakunnasta tahi kaupungista, eikä ole jättänyt jälkeensä 
sakkoansa vastaavia varoja; niin ulosottomies pyytäköön Kei
sarin käskynhaltijalta virka-apua sakon sisäänajamiseen tahi 
syyhyn tuomitun arestiin panemiseen. Jos hänen olopaik- 
kansa on tuntematon; niin Keisarin käskynhaltija kuulutta
koon yleisesti hänen peräänsä, että sakko pitää laillisessa 
järjestyksessä otettaman syyhyn tuomitulta ulos, missä hän 
tavataankin, taikka hän itse toimitettaman arestiin.

69 §. Niistä sakoista, jotka ulosottomies on ollut vel
vollinen keräämään sisään, pitää hänen tehdä tili niinkuin 
muustakin ylöskannosta: näyttäköön samalla toteen, että se 
sakko-osuus, mikä on tullut kunnalle, on kunnallishallituk
selle annettu.



70 §. Jos oikeus on julistanut jotakin muuta omai
suutta rikoksen kautta menetetyksi; niin ulosottomiehen pi
tää, sittenkun päätös on tullut lailliseen voimaan, panna 
tavara myötäväksi julkisessa huutokaupassa ja tehdä sen 
hinnasta tili niinkuin sakoista, ellei tavara, oikeuden mää
räyksen mukaan, ole hävitettävä taikka vietävä maasta ulos. 
Jos tavara on tuomittu yksityiselle henkilölle; niin hänen 
asianaan olkoon pyytää sen ulosottamista.

J. D. DAHL

A. Grotenfelt. G. Ehrström.
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