
Perussyitä

Ehdotukseen Asetukseksi rangaistusten täy
täntöönpanosta.





Yhteydessä ehdotuksen kanssa Suomen Suuriruhtinaan
maan uudeksi rikoslaiksi valmistettu eri ehdotus asetukseksi 
rangaistusten täytäntöönpanosta sisältää määräyksiä rikos
laissa säädettyin yleisten rangaistuslajien täytäntöönpanosta 
niin myös siitä siellä myöskin säädetyn rikosten seuraamuk
sen toimeenpanemista, joka sisältää rikkomuksen kautta 
menetetyn tavaran kadottamista. Sitä vastaan se ei sisällä 
mitään määräyksiä siitä, miten rikoslakiehdotuksessa mai
nittuja muita rikosten seuraamuksia sekä virkamiehiä, ala
ikäisiä ja vankeja varten säädettyjä eri rangaistuksia tulee 
panna täytäntöön; sillä rikoslakiehdotukseen otetut mää
räykset tällä alalla ovat katsotut osiksi tarkoitukseen riit
täviksi ja osiksi täydennetyiksi siviililain säännöksissä avio
liitosta ja perinnöstä, tahi taloushoidollisten asetusten mää
räyksissä luvattomain elinkeinoin harjoittamisesta, taikka nyt 
puheenalaiseen asetukseen rangaistusten täytäntöönpanosta 
laadituissa säännöksissä vapausrangaistuksista.

Puheenalainen asetus, jonka tarkoituksena on astua 
niiden 1734 vuoden lain Rangaistuskaaressa ja siihen kuu
luvissa asetuksissa olevain säännösten sijaan, joissa puhutaan 
rangaistusten täytäntöönpanosta, on jaettu kuuteen lukuun, 
joista 1 luku puhuu hengenrangaistuksesta, 2, 3, 4 ja 5 
luku vapausrangaistuksista sekä 6 luku sakoista ja menete
tystä tavarasta.

1 Luku.
Tämä luku „hengenrangaistuksesta“ on saanut alkunsa 

rikoslakiehdotuksen 169 ja 178 §:stä, joissa mainittu ran- 
gaistuslaji on säilytetty niillä perusteilla, mitkä ovat mainitut 
saman ehdotuksen 9 §:n perussyissä. Tämän 1 luvun sisällys 
liittyy Rangaistuskaaren 3 luvun määräyksiin.
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§:t 1—7. 1 § uudistaa Rangaistuskaaren 3 luvun 1
§:n sisällyksen, ottamalla huomioon tuon Kunink. Kirjeistä 
Marraskuun 1 p:ltä 1778 ja Maaliskuun 22 piitä 1803 sekä 
Maaliskuun 23 p:nä 1807 annetun Kunink. Selityksen 29 
kohdasta näkyviin astuvan määräyksen, että kuolemantuo
mion pitää olla Hallitsijan vahvistaman, ennenkun se saadaan 
panna täytäntöön. —  2 § uudistaa 13 §:ssä Kunink. Päätök
sessä Papiston valituksiin Lokakuun 22 piitä 1723 säädetyn 
ja Rangaistuskaaren 3 luvun 4 ja 6 §:ssä mainitun sekä 
Joulukuun 6 p:nä 1869 annetun kirkkolain 99 §:ssä uudes
taan säädetyn määräyksen kuolemaan tuomittuin henkilöin 
oikeudesta saamaan aikaa valmistellakseen itsiänsä kuolemaan, 
ja yhteydessä sen kanssa uudistetaan tähän kuuluva osa 
Rangaistuskaaren 3 luvun 6 §:stä. — 3 §:ssä, joka vastaa 
Rangaistuskaaren 3 luvun 4 §:ää, on säädetty, että viim- 
meksimainitussa lainkohdassa määrätty ilmoitus niistä syistä, 
joiden tähden hengenrangaistuksen täytäntöönpano lykättiin 
tuonnemmaksi, pitää tehtämän Senaatin Oikeusosastoon, koska 
Oikeusosasto antaa ulos kuolemantuomion, minkä Hallitsija 
on vahvistanut. — Poiketen vanhemmista määräyksistä, joiden 
mukaan hengenrangaistus on rikospaikassa pantava täytän
töön julkisesti, on 4 ja 5 §:ssä ehdotettu, että mestaus on 
toimitettava lähellä sitä vankilaa, missä rikoksentekijä säily
tetään, sekä että sen pitää tapahtuman suljetussa paikassa, 
ja että ainoastaan Keisarin käskynhaltija, taikka se, jonka 
hän on sijaansa sinne määrännyt, sekä vähintäänkin neljä 
todistajaa, etupäässä rikoksentekijän tuttujen joukosta, tulee 
olemaan siinä läsnä. Jos niin kävisi, että joskus ilmaantuisi 
sellainen valitettava aihe, jonka tähden hengenrangaistus 
olisi pantava täytäntöön, mikä kumminkaan ei ole luultavaa, 
niin puheenalaisen järjestelmän kautta on tahdottu välttää 
saattamasta mestausta näytelmäksi raa’alle rahvaalle, mutta 
kuitenkin on koetettu sille pidättää sitä juhlallista vakai- 
suutta, jota rangaistuksen laatu vaatii. Kun ei voi tulla 
kysymykseenkään palkata mitään mestaajata toimittamaan 
mestauksia, joita toivottavasti ei milloinkaan tarvita, on 5 
§:ssä sen ohessa ehdotettu, että hengenrangaistus saa ta-
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pahtua joko kaulanleikkauksella taikka kuoliaaksi ampumi
sella. Mitä 5 § muuten sisältää, se on otettu Rangaistus- 
kaaren 3 luvun 2 ja 3 §:stä. —  6 ja 7 §:n sisällys sopii 
Rangaistuskaaren 3 luvun 5 ja 7 §:n kanssa yhteen; on 
vaan tehty sellaisia muutoksia, jotka osaksi ovat tulleet tar
peelliseksi siitä että Senaatin Oikeusosaston asiana nyt on 
ulosantaa lopullinen kuolemantuomio, ja osaksi ovat saaneet 
alkunsa niistä säännöksistä rikoksentekijäin hautaamisesta, 
jotka löytyvät Keisarillisen Majesteetin Toukokuun 8 p:nä 
1868 vahvistamassa, mutta vielä julkaisemattomassa asetuk
sessa moniain laissa säädettyin rangaistuslajien poistamisesta 
y. m. sekä Joulukuun 6 p:nä 1869 annetun kirkkolain 88 §:ssä.

2 Luku.
Niiden yleisten perusteiden mukaan, jotka Suomenmaan 

Valtiosäädyt 30 p:nä Maaliskuuta 1864 hyväksyivät uutta 
rikoslakia varten, sisältää rikoslakiehdotus kolme lajia va
pausrangaistuksia, nimittäin kuritushuonetta, vankeutta ja ares
tia, jotka, sen mukaan miten rikkomukset laadultaan ovat 
enemmän tahi vähemmän törkeitä, ovat aijotut rangaistuk
siksi: kuritushuone törkeimmistä rikoksista ja vankeus vähem
män törkeistä rikkomuksista, jota vastaan arestia käytettäi
siin yleensä ainoastaan niiden sakkojen suorittamiseen, joita 
syyhyn tuomitut eivät jaksa maksaa, mutta sen ohessa joskus 
myöskin rangaistuksena muutamista sellaisista rikoksista, 
mitkä tavallisesti eivät lähde pahasta mielenlaadusta, vaan 
pikemmin ovat katsottavat syntyneiksi väärästä käsityksestä 
kansalliselämän vaatimuksista, niinkuin esim. kaksintaistelu. 
Näistä vapausrangaistuksista vastaisi kuritushuone, muuta
massa kohden kehitettynä, sitä samannimistä rangaistusta, 
josta puhutaan asetuksessa vapausrangaistusten toimeen pa
nemisesta Marraskuun 26 p:ltä 1866; sitä vastaan vankeus 
olisi välimuotona kuritushuoneen ja arestin välillä, ja viim- 
meksimainittu rangaistus taas vastaisi lähimmiten sitä van
keusrangaistusta, jos ta puhutaan vastamainitussa 1866 vuoden 
asetuksessa.

22 *
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Koska puheenalaiset kolme rangaistuslajia ovat vapaus- 
rangaistuksia ja monet säännökset sen takia täytyy olla yh
teiset niille kaikille, niin ne määräykset, jotka koskevat 
jokaista rangaistuslajia, ovat ehdotukseen asetukseksi ran
gaistusten täytäntöönpanosta asetetut toiseen lukuun, ja ne 
säännökset, jotka koskevat kutakin rangaistuslajia erikseen, 
ovat sen jälkeen otetut seuraaviin lukuihin, nimittäin ne, 
jotka koskevat kuritusrangaistusta, kolmanteen, ne, jotka 
koskevat vankeusrangaistusta neljänteen, ja arestirangais- 
tusta varten tehdyt säännökset viidenteen lukuun.

Toinen luku on sen vuoksi saanut ylikirjoituksen „va- 
pausrangaistuksista yleensä44.

8 §. Asetukseen, jolla on sellainen sisällys, kuin nyt 
on puhe, ei sovi panna kaikkia niitä määräyksiä, joita ran- 
kaisulaitoksissa pitäisi vankien kohtelemisessa noudattaa, 
varsinkaan kun monet sellaiset määräykset vähänväliä tar
vitsevat kaikellaisia ajansuhteiden, huoneusten tahi saadun 
kokemuksen vaatimia muutoksia, jotka eivät kumoo joh
tavia periaatteita vapausrangaistusten täytäntöönpanosta. 
Niinpä onkin edellämainituissa vuonna 1864 uutta rikoslakia 
varten hyväksytyissä yleisissä perusteissa edellytetty, että 
ainoastaan periaatteet vapausrangaistusten täytäntöönpanosta 
tulisivat lain kautta määrättäviksi, vaan että muut siihen 
alaan kuuluvat säännökset sitä vastaan pantaisiin „kuritus- 
huone- ja vankihuonejärjestyksiin44, s. o. ohjesääntöihin ran- 
kaisulaitoksia varten. Tästä on sen vuoksi pantu määräys 
puheenalaisen asetusehdotuksen 8 §:n jälkimmäiseen kohtaan, 
samalla kun saman §:n ensimmäinen kohta lausuu sen pe
rusajatuksen, joka asuu kaikissa seuraavissakin määräyksissä 
tulevaisuutta varten ehdotetuista vapausrangaistuksista, ja 
jonka myöskin pitää olla johtona sanottuja ohjesääntöjä 
laadittaessa, nimittäin että kaikilla näillä rangaistuksilla pi
tää tarkoitettaman ei ainoastaan syyhyn tuomittuin varmaa 
säilyttämistä, vaan myöskin niiden herättelemistä parannuk
seen ja totuttamista järjestykseen ja työhön.

§:t 9— 13. Tämän kanssa yhtäpitäväisesti on ensiksi 
9 §:ssä säädetty, että kaikkien vankien pitää saada sielun-



339

hoitoa; sillä se parannus, jota vapausrangaistuksilla tarkoi
tetaan, edellyttää rikoksentekijän mielentilassa tapahtuvaa 
muutosta, jota tosin ei pakoittamalla saada syntymään, mutta 
joka kuitenkin monesti saa alkunsa sellaisen sielunpaimenen 
lempeästä ohjauksesta, johon rikollinen oppii luottamaan. 
Sen vuoksi puheenalainen säännös edellyttää sen, että ran- 
kaisulaitoksissa palvelee tahi että niihin asetetaan sellaisia 
pappia, jotka ovat vastamainittuun vaikeaan tehtävään kyke
neviä. Tämän kanssa yhteydessä, ja uudistamalla mitä jo 
tätä ennen on säädetty, määrätään 10 §:ssä, että rankaisu- 
laitoksissa pitää pidettämän jumalanpalvelusta ja hartauden 
harjoituksia. — Koska jokaisen ihmisen ja siis myöskin 
rsngaistuksen kärsineen kyky tehdä mitä on oikein sekä 
vapaana ollessaan hankkia itselleen ja omaisilleen elatusta 
suuressa määrässä riippuu hänen tiedoistansa, ja koska ran
gaistun rikos, ainakin useimmissa tapauksissa, jossakin mää
rässä on seurauksena laiminlyödystä tahi huolimattomasti 
hänelle annetusta kasvatuksesta ja opetuksesta, niin 11 §:ssä, 
soveltamalla „yleisiä perusteita" rangaistusvankeihin yleensä, 
on määrätty, että näiden pitää saada opetusta uskonnossa 
ja muissa koulutiedoissa, niin myös sellaisissa ammateissa, 
jotka soveltuvat heidän taipumuksiinsa ja niihin elinkeinoihin, 
mihin he vapaaksi päästyänsä todennäkösesti antautuvat, 
ja jotka soveltuvat rankaisulaitoksen suunnitelmaan. Tässä 
on tehty poikkeus sellaisten vankien suhteen, joiden rangais- 
tusaika on viittäkymmentä vuorokautta lyhempi (vertaa ri- 
koslakiehdotuksen 22 §:ää), sillä lyhemmät rangaistusajat 
ovat yleensä hedelmiä tuottavaan opetukseen riittämättömät. 
Tämä poikkeus on kuitenkin määrätty ainoastaan ehdolli
seksi, ja rankaisulaitosten johtajille on annettu valta, ilmaan
tuviin seikkoihin nähden, määrätä että niillekin, joiden tulee 
kärsiä lyhemmänaikaisia rangaistuksia, pitää annettaman ope
tusta. —  Mitä erittäin koskee opetusta koulutiedoissa, jonka 
12 §:n mukaan pitää käsittämän ainakin kansakouluja varten 
vahvistetun oppimäärän, mutta jonka sopii laajentaa sitäkin 
laveammaksi, on samassa §:ssä tehty poikkeuksia ei ainoas
taan niitä varten, jotka jo ennen ovat hyvin oppineet ne
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tiedot, mitkä rankaisulaitoksen koulu voi keille tarjota, vaan 
myöskin niitä varten, jotka jo ovat päässeet siihen ikään, 
että he sen takia ovat vähemmin kykenevät omistamaan it- 
sillensä opetusta sellaisissa aineissa. Nämät viimmeksimai- 
nitut poikkeukset ovat kumminkin vaan ehdolliset, sillä siinä 
säännöksessä, josta ne astuvat näkyviin, sanotaan, että näissä 
tapauksissa ei saada käyttää pakoitusta koulunkäymiseen. —  
Ammattiopetuksesta taas sisältää 13 § sen selityksen 11 
§:ään, ettei tätä opetusta ehdottomasti ole pakko rajoittaa 
ainoastaan yhden ammatin tuntemiseen. —* Että 11 §:ssä 
olevat määräykset opetuksen antamisesta vangeille edellyt
tävät, että rankaisulaitoksissa pitää oleman opettajia koulu- 
tiedoissa sekä ammattitaidon neuvojia, se on itsestään selvä.

§:t 14—16. „Yleisten perusteiden* mukaan, jotka, niin
kuin asetuskin Marraskuun 26 piitä 1866 vapausrangaistus
ten toimeen panemisesta, edellyttävät mahdolliseksi sen, että 
Suomenmaassa vastedes voisi syntyä eri laitoksia nuorten 
rikoksentekijäin kasvatusta varten, pitäisi kuritusrangaistuk- 
seen tuomitut nuorukaiset tahi naiset, jotka eivät ole pääs
seet kahdeksantoista vuoden ikään, kuritushuoneesta siir- 
rettämän sellaisiin laitoksiin, niissä kasvatettaviksi, kunnes 
pääsevät yhdenkolmatta vuoden ikään. Tämän johdosta ja 
koska se on varsin suotavaa, että maassamme tulisi löyty
mään mainittuja laitoksia, joista nuoret rikoksentekijät hyvin 
todennäkösesti ja sen kokemuksen mukaan, mikä ulkomailla 
on saavutettu, voisivat astua ulos paremmin parannettuina ja  
kansalliselämätä varten kypsyneempinä, kuin vankihuoneista, 
joissa ei yhtä helposti voida antaa heille sellaista kohtelua, 
mikä sopii heidän ijällensä, on 14 §:ään pantu määräys, joka 
ulottuu kaikkiin vapausrangaistuksiin, että, milloin vanki, joka 
on kahdeksaatoista vuotta nuorempi ja jonka rangaistusaika 
on viittäkymmentä vuorokautta pitempi, saapuu rankaisulai- 
tokseen, laitoksen johtajan heti pitää antaa siitä ilmoitus 
maan vankeinhoitohallitukselle, jonka vallassa on määrätä, 
onko vanki pidettävä rankaisulaitoksessa, vai pannaanko hän 
kasvatuslaitokseen. Sen ohessa on viimmeksimainittua ta
pausta varten säädetty 15 §:ssä, että alaikäinen on koko



rangaistusaikansa pidettävä kasvatuslaitoksessa, sillä, jos hän 
yhdenkolmatta vuoden ikäisenä lähetettäisiin sieltä johonkin 
vankihuoneesen, se vaara olisi tarjona, että hedelmät hänen 
kasvatuksestaan kasvatuslaitoksessa saattaisivat mennä huk
kaan. Sitä vastaan säädetään samassa §:ssä, että sitä, jonka 
rangaistusaika loppuu, ennenkun hänen kasvatuksensa on 
saatu päättymään, sopii, asianomaisten suostumuksella, siitä 
syystä edelleen pitää kasvatuslaitoksessa, kunnes hän on 
päässyt kahdenkymmenen vuoden ikään (vertaa rikoslaki- 
ehdotuksen 30 §:ää). — Sitä tapausta varten, ettei alaikäistä 
pantaisikaan mihinkään kasvatuslaitokseen, joko siitä syystä, 
ettei mitään sellaista hyväksyttyä laitosta ole olemassa, taikka 
että hänen korkeampi ikänsä tekisi sen hyödyttömäksi, taikka 
muusta senkaltaisesta syystä, on 16 §:ssä määrätty, että 
sen kohtelun, minkä alaiseksi hän rankaisulaitoksessa joutuu, 
pitää tarkoittaman hänen kasvattamistaan.

17 ja 18 §. „Yleisten perusteiden kanssa yhtäpitä
västi säädetään 17 §:ssä, että se vangin irtain omaisuus, 
minkä hän on mukanansa tuonut rankaisulaitokseen, pitää 
säilytettämän häntä varten, sekä että, jos joku osa siitä on 
rahaa, taikka jos hän rankaisulaitoksessa joutuu saamaan 
rahaa (vertaa 47, 56 ja 62 §:ää), nämät pitää merkittämän 
myöskin erityiseen vangin omassa hallussa olevaan vasta- 
kirjaan ja, mikäli se on mahdollista, pantaman korolle. —  
Tämän kanssa yhteydessä on 18 §:ssä säädetty, että, jos 
vanki pyytää apumiestä sen omaisuutensa hoitamiseen, mikä 
hänellä on muussa paikassa, vankilanjohtokunnan tulee pi
tää tointa siitä, että holhoja määrätään puheenalaista hoi
toa varten. Tässä ei kuitenkaan, niinkuin „yleisissä perus
teissa" on tapahtunut, ole tullut kysymykseen määrätä, että 
senlaatuinen kuritushuonevangin omaisuus ehdottomasti pitää 
asetettaman holhojan valvonnan alle, sillä ei kuritusrangais- 
tuskaan nähtävästi saata oikeuttaa sellaista loukkausta omis
tajan siviilioikeudellisia oikeuksia vastaan, joiden nojalla hä
nellä on valta mielinmäärin määräillä miten hänen ulkona 
rankaisulaitoksesta oleva omaisuutensa on hoidettava

§:t 19—24. Näissä §:issä olevat säännökset sisältävät
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yleisiä määräyksiä siitä kohtelusta, mikä muuten on vangeille 
rankaisulaitoksissa annettava. 19 §:ssä on sellaisessa lai
toksessa palvelevain virkamiesten ja palvelijain velvollisuu
deksi pantu pitää jokaista vankia asianmukaisen huomion ja 
silmälläpidon alaisena sekä erittäinkin, etteivät he saa jättää 
koppivankeja kaipaamaan niitä luonakäyntejä eikä sitä silmällä
pitoa, joita paitsi yhtämittainen oleskeleminen yksinäishuo- 
neessa voisi käydä vangeille turmiolliseksi. — 20 §:ssä ovat 
ahkeruus, kuuliaisuus, järjestys ja puhtaus vaatimuksia, joita 
kunkin vangin tulee täyttää, mutta siinä huomautetaan sa
malla, että heille pitää lomahetkinä annettaman työstä lepoa. 
Ettei lomahetkiä taas käytettäisi tavalla, joka saattaisi vai
kuttaa toisinpäin, kuin se kohtelu, jonka alaisina vangit 
muuten ovat, vaan päinvastoin että nekin olisivat omansa 
lisäämään heidän tietojansa ja edistämään heidän parannus
taan, on edelleen säädetty, että vangeille lomahetkinä, joihin 
luonnollisesti myöskin kuuluu suurin osa sunnuntai- ja juh
lapäivistä, pitää annettaman tilaisuutta siveellisten kirjain 
lukemiseen, sekä että kokoelma sellaisia kirjoja tätä tarkoi
tusta varten pitää löytyä jokaisessa rankaisulaitoksessa. — 
Vankien terveyden säilyttämiseksi, joka voisi vahingoittua 
yhtämittaisesta oleskelemisesta vankeushuoneissa, on 21 §:ssä 
määrätty, että kullekin vangille pitää joka päivä annettaman 
tilaisuutta oleskella jonkun aikaa ulkoilmassa, ja, yhteydessä 
sen kanssa, että sairastuneelle vangille pitää annettaman 
sairaanhoitoa. — Kaikellaisen epäjärjestyksen välttämiseksi, 
jota ei ole voitu estää, kun vangit itse ruokakunnittain ovat 
saaneet askarrella ruokansa valmistuksessa, on 22 §:ssä mää
rätty, että ainoastaan ne vangit, jotka johtaja on ruokatoi- 
miin apumiehiksi asettanut, saavat olla ruoan valmistuksessa 
osallisina. Sen ohessa on säädetty, että johtajan vallassa 
niinikään on määrätä, miten muut taloudelliset askareet ran
kaisulaitoksessa ovat kohtuuden mukaan vankien kesken jaet
tavat; joka säännös luonnollisesti koskee arestilaisiakin, 
vaikka nämät 61 §:n mukaan muuten ovat oikeutetut itse 
pyytämään sellaista työtä, joka soveltuu rankaisulsitoksen 
suunnitelmaan. — Katsoen 48 ja 57 §:ään asetettuihin lä-
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kempiin määräyksiin eräiden vankien oikeudesta olla kirje- 
vaihdossa omaistensa ja ystäväinsä kanssa sekä ottaa vastaan 
luonansa kävijöitä, ja että epäjärjestystä, jota siinäkin voi
daan yrittää, vältettäisiin, on sitten 23 ja 24 §:ssä säädetty, 
millä ehdoilla sellaista kirjevaihtoa ja sellaisia luonakäyntejä 
sopii sallia.

25 §. Että saataisiin varma johto, jonka mukaan van
kien käytöstä rankaisulaitoksessa voidaan arvostella, mihin 
arvosteluun myöskin heidän muuttamisensa ylempään luok
kaan tahi osastoon 41 ja 52 §:n mukaan pitää perustuman, 
on 25 §:ssä säädetty, että vangin käytöksestä pitää vähin
täänkin kerran kuukaudessa annettaman arvolause ja että 
arvolauseet pitää merkittämän jonkunlaiseen nimikirjaan; että 
taas kaikki ne tiedot, joita jostakin vangista ehkä tulee tar
vittavaksi, olisivat helposti saatavissa, on sen lisäksi mää
rätty, että muutakin, mikä vankia koskee, pitää merkittämän 
kirjaan.

§:t 26— 29. Yhdenmukaisesti „yleisten perusteiden^ 
sekä 26 ja 37 §.n kanssa asetuksessa Marraskuun 26 p:ltä 
1866 vapausrangaistusten toimeen panemisesta, niin myös 
ottamalla huomioon 35 § rikoslakiehdotuksessa, on 26 §:ssä 
säädetty, miten vankeja pitää kuritettaman heidän halauk
sistaan kurinpitoa vastaan sekä sellaisista pienemmistä ri
koksista, joita muut yleisen lain mukaan saavat sovittaa 
sakoilla. Siihen nähden että kiirellisempi menettely maini
tuissa tapauksissa on tarpeen sekä sen mukaan mitä Kesä
kuun 9 p:nä 1873 annetun merilain 62 §:ssä on säädettynä 
laivanpäällikön vallasta samallaisissa tapauksissa, on rankaisu- 
laitoksen johtajalle annettu määrätyillä rajoilla ja erinäisillä 
ehdoilla rajoitettu rankaisuvalta; jota paitsi kurinpidollisiin 
rangaistuksiin on lisätty vielä yksi, nimittäin kova makuu- 
vuode korkeintaan kahdeksaksi vuorokaudeksi. —  27 §:ssä 
viitataan, mitä tulee sakoilla sovittamattomiin rikoksiin, ri- 
koslakiehdotuksen säännöksiin (33 ja 34 §:ssä) niistä; vaan 
koska vanki, joka on tavattu sellaisen rikoksen tehneeksi, 
sen kautta on osottanut huonoa käytöstä, minkä täytyy vai
kuttaa hänelle vastedes rankaisulaitoksessa annettavaan koh-
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telmin, jos hän joutuu sinne takaisin, niin vankilanjohtokun- 
nalle on myöskin myönnetty valta panettaa sellainen vanki 
yksinäishuoneesen tahi siirtää hänet alempaan luokkaan tahi 
osastoon rankaisulaitoksessa, niinkuin siitä on tarkemmin 
säädetty 49 ja 58 §:ssä. —  28 §:ssä lausutaan uudestaan 
mitä §:t 27 ja 39 edellämainitussa 1866 vuoden asetuksessa 
sisältävät vangin panemisesta kahleisiin; rankaisulaitoksen 
johtajalle on, näet, annettu valta kiirellisissä tapauksissa 
määrätä vanki kahlehdittavaksi. Sitten 29 § määrää, että 
vangin rankaiseminen ja kahlehtiminen, niin myös syyt sel
laiseen menettelyyn pitää merkittämän kirjaan, että myöskin 
tämä seikka, mikä koskee vangin käytöstä rankaisulaitok
sessa, astuisi näkyviin hänestä tehdyistä muistoonpanoista, 
sekä että sen kautta samalla voitaisiin tarpeenmukaisesti 
tarkastaa miten rankaisuvaltaa on laitoksessa käytetty.

30 §. Laajentamalla kaikkiin rankaisulaitoksiin mitä 
24 § useinmainitussa 1866 vuoden asetuksessa määrää niistä 
toimista, joihin on ryhdyttävä toimeentulon hankkimiseksi 
sille, joka tulee päästettäväksi kuritushuoneesta vapauteen, 
on näitä toimia koskeva määräys 30 §:ssä pantu koskemaan 
myöskin sellaisia vankeja, joiden päästäminen ehdonalaiseen 
vapauteen lähinnä seuraavain §:äin mukaan voi tulla kysy
mykseen.

§:t 31—35. Niinkuin edeltäpäin jo on huomautettu, on 
se vapausrangaistusten järjestelmä, mikä löytyy «yleisissä 
perusteissa uutta rikoslakia varten", rakennettu sille perus
ajatukselle, että näiden vapausrangaistusten pitää oleman ei 
ainoastaan rikoksentekijän rikollisuuden mukaisena pakoi- 
tuksena hänen ulkonaista vapauttansa kohtaan, vaan myöskin 
hänelle herätykseksi parannukseen, jotta hän siten tulisi 
kykeneväksi siveellisesti parantuneena kansalaisena uudestaan 
astumaan yhteiskuntaan. Puheenalaisen järjestelmän mukaan 
pitää rankaisulaitokseen pantu rikoksentekijä siis huolellisen 
sielunhoidon kautta, mikäli se on mahdollista, saatettaman 
rikostansa katumaan ja hyviin päätöksiin sekä näissä vah- 
yistettaman, ja samalla pitää hän totutettaman lain mää
räämään järjestykseen ja työhön sekä enennetyillä tiedoilla
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ja paremmalla taidolla valmistettaman hankkimaan itselleen 
ja omaisilleen elatusta sittenkun hän on päässyt vapaaksi. 
Mutta sitä paitsi hänen pitää — joka on varsin tärkeätä — 
vähitellen saada enemmän tilaisuutta muiden kanssa seu
rustellessaan toteuttaa hyviä päätöksiään ja osottaa paran
nuksen aikana kehittynyttä kykyään toisten oikeuksia louk
kaamatta käyttämään sitä vapautta, jonka väärinkäyttäminen 
oli saattanut hänet rankaisulaitokseen. Sen tähden on tar
peellista, että rangaistuspakkoa vähitellen ja sen mukaan* 
minkälaista parannusta rikoksentekijä on osottanut, helli
tetään. Siihen nähden onkin ehdotettu, että niiden, jotka 
kärsivät kuritus- tahi vankeusrangaistusta, pitää, sittenkun 
he kopissa oleskellessaan ovat saaneet kärsiä kovempaa ran
gaistuspakkoa ja heränneet virheitänsä katumaan, saada ti
laisuutta hyvällä käytöksellään osottaa parannustansa ja 
siten ansaita itsilleen pääsön alemmasta ylempään luokkaan 
tahi osastoon rankaisulaitoksessa, sekä sen kautta päästä, 
nauttimaan laajempaa vapautta. Myöskin sellaisille vangeille, 
jotka pienemmistä rikkomuksista ovat tuomitut arestiin, mutta 
jotka sen siveellisen alennustilan vuoksi, jossa he ovat, vaikka 
se ei riipu heidän rikkomuksistaan, täytyy panna koppiin* 
on valmistettu mahdollisuutta hyvän käytöksensä avulla päästä 
pois kopista yhteyteen muiden samaa vapausrangaistusta kär
simässä olevain vankien kanssa. Sen armollisen esityksen 
mukaan, jonka kautta edellämainitut „yleiset perusteet*1 
vuonna 1863 esitettiin Suomen Valtiosäädyille, piti viimmei- 
sen osan ylempänä mainitusta perättäisestä kehityksestä, 
mikä alkaa pakonalaisuudesta ja loppuu ehdottomaan vapau
teen, oleman kuritusrangaistukseen tuomituille rikoksenteki
jöille niin kutsuttua ehdonalaista vapautta, s. o. että niitä 
vankia, joiden rangaistusaika on vähintään kolme vuotta ja  
jotka hyvää käytöstä osottaen ovat siitä kärsineet suurimman 
osan ja sen lisäksi voivat varmasti toivoa rehellistä toimeen
tuloa rankaisulaitoksen ulkopuolella, sopii päästää rankaisu- 
laitoksesta vapauteen, muun muassa sillä ehdolla, että he 
tulevat jälelläolevan rangaistusaikansa olemaan poliisin sil
män alla ja etteivät saa edes huonoissa seuroissa oleskele-
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maila eikä säännöttömällä elämällä antaa aihetta varomaan 
heidän jälleenlankeemistansa rikoksiin, ja että, jos he anta
ja t aihetta sellaiseen varomiseen, heidän täytyy uudestaan 
astua rankaisulaitokseen kukin siksi ajaksi, joka hänen ran
gaistuksestaan oli jälellä silloin, kuin hänet päästettiin eh
donalaiseen vapauteen. — Vaikka Valtiosäädyt Maaliskuun 
30 p:nä 1864 muuten hyväksyivät mainitussa esityksessä 
olevan rankaisujärjestelmän, tuli ehdotus, mikäli se koski 
ehdonalaista vapaaksipäästöä, kuitenkin hyljätyksi, sillä ai
noastaan kaksi säätyä hyväksyivät periaatteellisesti sellaisen 
vapaaksipäästön. Ehdotus tässä osansa on kummikin muu
tamilla muodostelmilla otettu uudestaan nyt puheena oleviin 
§:iin 31— 35, ja on pantu koskemaan ei ainoastaan kuritus- 
huonevankeja, vaan myöskin niitä rikoksentekijöitä, jotka ovat 
tuomitut vankeuteen tahi arestiin kolmeksi vuodeksi taikka 
siitä pitemmäksi ajaksi. Se on tapahtunut ei ainoastaan 
siitä syystä, että ehdonalaista vapautta jo on ruvettu käyt
tämään useassa Europan sivistysmaista, vaan etupäässä sen 
tähden, että ehdonalainen vapaaksipäästö on johdonmukai
sena jatkona sellaisiin vapausrangaistuksiin, joiden tarkoi
tuksena on vähitellen ja siinä määrässä kuin rikoksentekijän 
parannus edistyy yhä enemmän hellittää heidän rangaistus- 
pakkoaan, että he sen kautta tottuisivat elämän viettelyksiä 
kestämään, sekä senkin tähden että varovaisuudella annettu 
ehdonalainen vapaus ei voine olla yhteiskunnalle suurem
maksi vaaraksi, kuin se ehdoton vapaus, mihin useimpain 
vankien täytyy rangaistusaikansa kärsittyään päästä, ilman
että silloin voidaan tahi saadaan tehdä mitään erotusta nii-

0

den välillä, jotka ovat osottaneet parannusta tahi joissa sitä 
ei ole nähty, taikka niiden välillä, joilla on varma keino 
voidakseen vapaiksi päästyänsä tulla rehellisesti toimeen tahi 
joilla ei toimeentulostansa ole sellaisia toivetta, ja vielä 
senkin tähden ettei siitä, pysyykö ehdottomaan vapauteen 
päästetty jälleenlankeematta rikoksiin, löydy edes niitä
kään takeita, joita ehdonalaiseen vapauteen päästetyn suh
teen on olemassa hänen pelossaan että hän säännöttö
män elämänsä tahi huonoissa seuroissa oleskelemisensa
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tähden taikka muista syistä jälleen pannaan rankaisulai- 
tokseen.

Koska ehdonalainen vapaaksipäästö tämän johdosta on 
31 §:ssä sallittu, on se kumminkin pantu seuraavista ehdoista 
riippuvaksi, nimittäin: 1. että rikoksentekijän rangaistusajan 
pitää oleman vähintäänkin kolme vuotta; 2. että hänen on 
täytynyt sanotusta tahi siitä pitemmästä rangaistusajasta 
kärsiä vähintään kaksi kolmannesta, taikka elinkautisesta 
rangaistuksesta kaksitoista vuotta; 3. että hän rankaisulai- 
toksessa on käyttäytynyt niin hyvin, jotta todenmukaisesti 
voidaan otaksua että hän vastedes on pysyvä rikoksista 
erillään; 4. että hän itse haluaa päästä ehdonalaiseen va
pauteen; 5. että löytyy varmuutta siitä, että hän vapaaksi 
päästyänsä voi rehellisesti tulla toimeen; 6. että vankilan- 
johtokunta kaikkien mainittuin seikkain perustuksella puol
taa hänen päästämistään vapaaksi, sekä 7. että Senaatin 
Oikeusosasto, tiedustettuaan vankeinhoitohallituksen ajatusta, 
suostuu siihen. — Ne ehdot taas, jotka pitää määrättämän 
rikoksentekijän täytettäviksi häntä vapauteen päästettäessä, 
ovat asetetut 32 §:ään ja ovat hyvin yhtäpitäväiset sen 
kanssa mitä 1863 vuoden valtiopäiville annettu esitys niistä 
sisälsi. — 33 §:ssä puhutaan rikotun ehdonalaisen vapauden 
peräyttämisestä, ja 34 §:ssä rikoksentekijän panemisesta ran- 
kaisulaitokseen takaisin. — Lopuksi säädetään 35 §:ssä, että 
ehdonalaiseen vapauteen päästetyn rikoksentekijän rankaisu- 
laitoksessa olevasta omaisuudesta pitää hänelle annettaman 
osa silloin, kuin hän päästetään vapaaksi, ja loppu jälkeen
päin, että hän voisi niitä tarpeisiinsa käyttää.

36 §. Yhtäpitävästi vastamainitun määräyksen kanssa 
säädetään lopuksi 36 §:ssä siitä, miten vanki, joka ehdotto
masti päästetään vapaaksi, on pääsevä nauttimaan sitä omai
suuttaan, joka on rankaisulaitoksessa.

3 Luku.
Sittenkun vapausrangaistuksia yleensä koskevat mää

räykset ovat loppuneet 36 §:ssä, seuraa 3 luvussa erityis-
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määräyksiä „kuritusrangaistuksesta", jotka määräykset pää
asiassa liittyvät ^yleisiin perusteisiin", mutta poikkeevat 
muutamissa kohdissa niistä, sillä näihin asti saatu kokemus 
ja ne rakennukset, jotka lähimmässä tulevaisuudessa tulevat 
kuritusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten käytettäviksi, 
ovat tehneet nämät poikkeukset tarpeellisiksi.

§:t 37— 39. Yhtämukaisesti sen kanssa, mitä 1 § 
Marraskuun 26 p:nä 1866 annetussa asetuksessa vapausran
gaistusten toimeen panemisesta sisältää, on 37 §:ssä en
sin määrätty, että kuritusrangaistus on kärsittävä niissä ran- 
kaisulaitoksissa, jotka ovat tätä rangaistusta varten laitetut 
kummallekin sukupuolelle erittäin; jonka jälkeen 38 §, joka 
puhuu kuritushuonevankien pakkotyöstä, uudistaa 1 kohdan 
sanotun asetuksen 19 ja 20 §:ssä, mikäli näiden sisällystä 
ei ole pantu nyt puheena olevan asetuksen 20 §:ään. —  
39 §:ssä on sitten, niinkuin mainitun asetuksen 21 §:ssäkin, 
puhe pakkotöistä itse kuritushuoneen ulkopuolella; tässä 
kohden on katsottu tarkoituksenmukaisemmaksi määrätä, 
että ainoastaan sellaisia vankia, jotka ovat käyttäytyneet 
hyvin eivätkä istu yksinäishuoneessa, sopii siihen käyttää, 
kuin sulkea siitä pois ainoastaan alin vankiluokka, kuten 
1866 vuoden asetuksessa on tapahtunut. Puheenalainen py
kälä sisältää myöskin sen määräyksen, että ne vangit, jotka 
viedään pakkotöihin kuritushuoneen ulkopuolelle, eivät saa 
olla yhteydessä vapaiden työntekijäin kanssa, sillä sellainen 
kanssakäyminen voisi vaikuttaa vankeihin vahingollisesti ja 
sitä paitsi se olisi vastoin rangaistuksen tarkoitusta sekä 24 
§:n säännöstä.

40 §. Yllämainittu 1866 vuoden asetus vapausrangais
tusten toimeen panemisesta määrää vankiluokat kuritushuo
neissa neljäksi, joista ylimmässä luokassa on kaksi osastoa, 
ja „yleisissä perusteissa" puhutaan siitä, että kuritushuone- 
vangit vastedes, sen mukaan kuinka pitkä kunkin rangais- 
tusaika on, pitää aluksi pidettämän 8— 12 kuukauteen ko
pissa, ja sen jälkeen tulee heidän käydä viiden vankiluokan 
läpi, joista ylin, mikäli mahdollista, on sijoitettava toiseen 
paikkakuntaan, kuin muut luokat. Niille vangeille, joilla on
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pitkä rangaistusaika kärsittävänä, olisi se tosin suotavaa ja 
soveltuisi parahiten heidän asteettaiseen edistymiseensä ras
kaammasta pakonalaisuudesta vapauteen että luokkia voisi 
olla useampia, ja että ylin niistä, jossa ainoastaan vähäinen 
pakonalaisuus enää voi tulla kysymykseen, voisi olla sijoi
tettuna varsinaisen rankaisulaituksen ulkopuolelle. Koska 
maan varat eivät kuitenkaan, ainakaan toistaiseksi, sal
line laittaa eri laitoksia ylimpään luokkaan kuuluvia vankeja 
varten, ja koska se nähtävästi sopii parahiten hyvään säästä
väisyyteen, että miehille rakennetuista kuritushuoneista yksi 
määrätään lyhempiä rangaistusaikoja varten, varsinkin koska 
sellaisessa kuritushuoneessa ei kaivata eri huoneita useampia 
luokkia varten niin suuresti, kuin siinä rankaisulaitoksessa, 
missä vangit ovat kärsimässä pitempiä rangaistuksia, niin 
40 §:ssä, jossa puhutaan luokkain luvusta kuritushuoneissa, 
on katsottu soveliaaksi määrätä nimenomaan ainoastaan että 
luokkia tulee olla vähintäänkin kolme, vaan että useampia 
luokkia sopii laittaa asianhaarain mukaan. Näille kolmelle 
luokalle on annettu nimiksi pakoitusluokka, opetusluokka ja 
koetusluokka, sillä ne osottavat kuritusrangaistuksen luon
netta ja sitä erilaista kohtelua, minkä alaiseksi vangit kus
sakin luokassa joutuvat. 42 §:stä astuu näkyviin, että näistä 
luokista pakoitusluokka käsittää sen osaston kuritushuone- 
vangeista, jossa vangit, «yleisten perusteiden44 mukaan, pitää 
vuorokausi läpeensä pidettämän toisistaan erillään.

§:t 41— 49. Nämät §:t sisältävät tarkempia määräyk
siä eri luokista, joista pakoitusluokka, koska se on alin, on 
se, johon jokainen vanki rangaistusaikansa alussa pitää pan
tanaan. Tämä on huomautettu 41 §:ssä, jossa muuten sää
detään, että muuttaminen ylempään luokkaan on perustettava 
niihin äänilukuihin, mitkä vangeille annetaan sen mukaan 
miten he ovat käyttäytyneet rankaisulaitoksessa. Koska ly
hin aika, mikä on oltava jossakin luokassa, on määrättävä 
lyhemmäksi niissä kuritushuoneissa, joissa ollaan kärsimässä 
lyhempiä rangaistuksia, ja pitemmäksi pitkiä rangaistusaikoja 
varten laitetuissa kuritushuoneissa, niin tarkemmat määräyk
set siitä ovat katsotut paremmin soveltuviksi kuritushuoneiden
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ohjesääntöihin. — Samasta syystä on myöskin se säännölli
nen aika, minkä kuritushuonevankien tulee vuorokausi lä
peensä oleskella yksinäishuoneessa, 42 §:ssä määrätty vä
hintään neljäksi ja korkeintaan kahdeksitoista kuukaudeksi; 
tässä on kuitenkin, aivan niinkuin 1866 vuoden asetuksen 
7 §:ssäkin, otettu huomioon, että saattaa löytyä sellaisiakin 
henkilöitä, jotka eivät voi kestää pitempää oleskelua yksi
näisyydessä saamatta siitä haittaa henkensä tahi ruumiinsa 
terveydelle. Siihen kasvatukseen nähden, mikä 16 §:n mu
kaan on annettava alaikäisille vangeille, on jätetty kuritus- 
huoneen johtokunnan asiaksi määrätä, kuinka kauvan sellai
sia vankeja käy pitäminen yksinäishuoneessa. Sen ohessa 
on kuitenkin samasta syystä kielletty pitämästä alaikäisiä 
vankeja pakoitusluokkaan kuuluvain vanhempain vankien yh
teydessä, mutta ei kuitenkaan ole katsottu tarpeelliseksi, 
kuten 1866 vuoden asetuksessa on tapahtunut, siirtää ne 
alaikäiset vangit, joita ei pidetä kopissa, seuraavaan ylem
pään luokkaan. — 43 §:ssä uudistetaan mitä 2 kohta 1866 
vuoden asetuksen 19 §:ssä sisältää, sillä tarkemmalla mää
räyksellä, että koppivangin jättämisen työttömäksi pitää riip
puman johtajan ja lääkärin harkinnosta, jotta sellainen jou
tenolo, joka niinkuin kokemus näyttää on yksinäisyydessä 
varsin tuskallinen, ei pääsisi perustamaan mielenvikaa, sekä 
että tämä joutenolo voi tulla kysymykseen ainoastaan vangin 
rangaistusajan kahdeksana ensimmäisenä vuorokautena, jolloin 
sellainen työtönnä oleminen saattaa olla tarpeen, että vanki 
saisi aikaa muuttuneen asemansa ensimmäisen vaikutuksen 
kestäessä ja oltuansa sielunpaimenen kanssa puheisilla miet
tiä entistä elämätään ja miten hän voisi sitä muuttaa. —  
Määräykset 44 ja 45 §:ssä, jotka koskevat opetusluokkaan 
tahi koetusluokkaan kuuluvain vankien keskenäistä yhdessä
oloa pakkotyön aikana sekä oleskelua lomahetkinä ja öisin, 
ovat lähteneet siitä perusajatuksesta, joka asuu kaikissa 

•vapausrangaistuksia koskevissa säännöksissä, että vangeille, 
jotka jo ovat osottaneet näytteitä parannuksestansa, pitää 
vähitellen annettaman enemmän tilaisuutta sen osottamiseen 
ja sitä tarkoitusta varten siis verrattain suurempaa vapautta;
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ja tämähän näyttänee alempaan luokkaan kuuluville vangeille 
päämäärältä, minkä he hyvällä käytöksellään voivat saa
vuttaa. — Koska kuitenkin saattaa löytyä sellaisiakin van
keja, joissa yhdessäolo muiden vankien kanssa tuntuu paljon 
kovemmalta rangaistukselta, kuin oleskelu yksinäishuoneessa, 
ja joissa yhteys muiden vankien kanssa siis vaikuttaisi aivan 
toisin, kuin mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan, niin 46 §:ssä 
on, sellaisen epäkohdan poistamiseksi, annettu kuritushuoneen 
johtokunnalle valta, harkinnon jälkeen, myöntää sellaisen 
vangin pyyntö saada oleskella kopissa. Etteivät vangit kui
tenkaan käyttäisi väärin sellaista myönnytystä, on samalla 
määrätty, että vanki, jolle sellainen pyyntö on myönnetty, 
ei ole oikeutettu pääsemään jälleen muiden vankien pariin,, 
ennenkun hän edellisen pyyntönsä johdosta on oleskellut 
ainakin yhden kuukauden kopissa; mutta tämä kielto ei 
estä johtokuntaa muista syistä, esim. jos vangissa näkyy 
sairauden oireita, taikka jos hänen koppinsa tarvitaan muu
hun tarkoitukseen, muuttamasta vankia muualle. — Liittyen 
sekä »yleisten perusteiden" että mainitun 1866 vuoden ase
tuksen 22 §:n pääasiallisiin määräyksiin säästörahasta, jättää 
47 § Keisarillisen Suomen Senaatin valtaan määrätä säästö- 
rahan suuruuden eri luokissa, sillä tämä säästörahan määrä 
joka 1868 vuoden asetuksessa kenties on pantu liika suu
reksi, on nähtävästi sovitettava ajansuhteiden ja sen koke
muksen mukaan, mikä aikaa myöten saadaan. Se että 
pakoitusluokassa oleville vangeille annettaisiin säästöraha 
ainoastaan sen vuoksi, että heitä säilytetään kopeissa, e 
myöskään soveltune yhteen sen ajatuksen kanssa, että säästö- 
rahakin on asetettava palkinnoksi, joka ylemmässä luokassa 
annetaan jo alemmassa luokassa ja sitten edelleen osotetusta 
hyvästä käytöksestä. Sitä paitsi on oltu siinä mielessä, 
että sekin voi eräissä tapauksissa olla vangeille kehoituk
seksi, jos myöskin niiden vanhemmat sekä veljet ja sisaret 
luetaan sellaisten läheisten omaisten joukkoon, jotka heidän 
kuoltuansa voivat päästä heidän säästörahojansa perimään. 
— 48 §:ssä, joka pääasiassa pitää yhtä 13 ja 14 §:n kanssa 
1866 vuoden asetuksessa, löytyy muutamia muita määräyk-
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siä, joita voidaan käyttää erotuksen tekemiseen eri luokkain 
välillä kuritushuoneessa; oikeutta lukemiseen lomahetkinä ei 
kumminkaan ole katsottu sopivaksi käyttää luokkain erotuk
seksi toisistansa, sillä sellainen jalostumisen keino on pan
tava tarjolle kaikille vangeille, kuulukootpa mihinkä luokkaan 
hyvänsä (vertaa 20 §:ää). Luonnollisesti sopii kirjoja valit
taessa sellaista lukemista varten tehdä erotusta eri vankien 
suhteen. — Lopuksi puhutaan 49 §:ssä, joka liittyy 27 ja 
34 §:ään, sellaisten vankien kohtelemisesta, jotka tavataan 
tehneiksi uusia rikoksia taikka ovat menettäneet sen ehdon
alaisen vapautensa, joka heille oli annettu.

4 Luku.
Tämä luku puhuu »vankeusrangaistuksesta", joka, »yleis

ten perusteiden" kanssa yhtäpitävästi, on kuritusrangaistuk- 
sesta johdettu huokeampi muoto ja on aijottu käytettäväksi 
niiden rikosten rankaisemiseen, jotka eivät vaadi kovinta 
vapausrangaistusta, vaan jotka kuitenkin ovat siksi pahaa 
laatua, että sellainen paljas vapauden menettäminen, minkä 
arestirangaistus sisältää, ei niihin riitä. Niihin vankihuo
neisiin katsoen, jotka ennen pitkää säätänee puheenalaista 
rangaistusta varten käytettäviksi, on kuitenkin arvattu tar
peelliseksi tehdä muutamia poikkeuksia »yleisistä perusteista".

50 §. Niinkuin »yleisissä perusteissa", samoin määrä
tään 50 §:ssäkin, että vankeusrangaistus on kärsittävä lää
ninvankilassa taikka muussa siihen määrätyssä rankaisulai- 
toksessa; vaan koska sopii otaksua, että aluksi, kun ei 
vielä löydy eri rankaisulaitoksia vankeusrangaistusta varten, 
voisi joskus tulla tilan puutetta siinä tahi tässä lääninvan
kilassa, niin 50 §:ssä on sallittu, että vankeusrangaistuk
sia poikkeustiloissa saadaan panna täytäntöön kuritushuo
neissakin.

51 ja 52 §. Samalla kuin 51 § »yleisten perusteiden" 
mukaisena sanoo, minkälaisissa töissä vankeusrangaistuk- 
siaan kärsimässä olevat rikoksentekijät pitää pidettämän, 
puhuu tämä § vankien jakamisesta osastoihin, eikä luokkiin,
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•että tälläkin nimellä osotettaisiin erotusta vankeusrangais
tuksen ja kuritusrangaistuksen välillä. —  Samasta syystä 
kuin kuritushuoneiden luokat 40 §:ssä ovat määrätyt vähin
täänkin kolmeksi, vaikka on sallittu laittaa niitä useampia
kin, on 52 §:ssä määrätty ainoastaan kuinka monta osastoa 
pitää vankeusrangaistuksia varten laitetussa rankaisulaitok- 
sessa vähintäänkin oleman. Mitä tulee ylennykseen yhdestä 
osastosta toiseen, niin siinä kohden 52 § viittaa siihen mitä 
kuritushuonevangeista on säädettynä.

§:t 53—58. Nämätkin pykälät sisältävät muodostuksia 
ja mukailuja siitä mitä 3 luvussa säädetään kuritusrangais- 
tuksesta. nimittäin 53 § vankien kohtelusta rangaistusajan 
alussa, jolloin he kuuluvat alimpaan osastoon, 54 § vankien 
kohtelusta ylemmässä osastossa, 55 § vangin oleskelemisesta 
kopissa oman pyyntönsä mukaan, 56 § säästörahasta, 57 § 
muusta erotuksesta vankiosastoin välillä, ja 58 § vangista, 
joka on tehnyt uuden rikoksen taikka menettänyt ehdonalai
sen vapautensa.

5 Luku.
„Yleisten perusteiden44 kanssa yhtäpitävästi on tässä 

luvussa säädetty „arestirangaistuksestau, jonka kautta ri
koksentekijältä viedään hänen tavallinen vapautensa ja hän 
velvoitetaan tekemään työtä, mutta hän saa tehdä sitä omaksi 
hyväkseen. Tästä siis seuraa, että arestirangaistus vastaa 
sitä vankeusrangaistusta, josta säädetään Marraskuun 26 p:nä 
1866 annetussa asetuksessa vapausrangaistusten toimeen pa
nemisesta.

§:t 59— 63. Yhtäpitävästi sen kanssa, mitä 1866 vuo
den asetuksessa säädetään mainitusta vankeusrangaistuksesta, 
sisältää 59 § samallaisia määräyksiä niistä huoneuksista, 
joissa arestirangaistuksia kärsitään, ja eri sukupuolten erot
tamisesta toisistaan; näitä määräyksiä vastaavat säännökset 
löytyvät 1866 vuoden asetuksen 34 ja 35 §:ssä. — Mää
räykset 60 £:ssä arestilaisten pitämisestä yhteisissä huoneissa, 
ellei erityiset seikat vaadi pitämään heitä kutakin eri huo-

23 *
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neessa, ovat osaksi samallaiset, kuin 35 §:u määräykset 
1866 vuoden asetuksessa, ja osaksi saaneet alkunsa ^yleisistä 
perusteista", vieläpä osaksi lähteneet siitäkin, että on tar
peellista erottaa alaikäiset erilleen vanhemmista arestilaisista; 
sitä paitsi on näiden määräysten syntymiseen muuten vai
kuttanut ne samat syyt, jotka olivat 46 ja 55 §:n säännösten 
alkuna. —  Mitä 61 §:ssä säädetään arestilaisten työstä, se 
vastaa 36 §:ää 1866 vuoden asetuksessa. 62 §:n sisällys on 
osaksi seurauksena 61 §:stä ja osaksi arestirangaistukseen 
sovellettu uudistus siitä mitä 2 kohta Keisarillisessa Ase
tuksessa Lokakuun 2 p:ltä 1871 määrää säästörahasta niille, 
jotka ovat kärsimässä 1866 vuoden asetuksessa säädettyä 
vankeusrangaistusta ja sillä aikaa tekevät työtä kruunun tahi 
jonkun kunnan hyväksi. —  Lopuksi myönnetään 63 §:ssä, 
arestirangaistuksen mietoon laatuun katsoen, että arestilaiset 
saavat käyttää omia vaatteitaan, elleivät ne vaatteet, mitä 
he ovat tuoneet vankihuoneesen mukanansa, ole kelpaamat
tomat tahi sellaisiksi jää; siinä tapauksessa pitää sellaiset 
arestilaiset puettaman vanginvaatteisiin.

6 Luku.
Ylikirjoituksella „sakoista ja menetetystä tavarasta" si

sältää 6 luku säännöksiä sakkojen sisäänajamisesta ja sel
laisen tavaran myömisestä, minkä oikeus on julistanut me
netetyksi, vaan ei ole määrännyt hävitettäväksi. Liittyen 
«yleisiin perusteisiin", tosin pienellä poikkeuksella niistä, 
sekä rikoslakiehdotuksen 2 luvun määräyksiin, sisältävät* sa
notut säännökset pääasiassa sen mitä nykyään on ylimalkaan 
voimassa tällä alalla.

§:t 64— 69. Ensin sanotaan 64 §:ssä, että huolenpito 
sakkojen sisäänajamisesta etupäässä on maalla asianomaisen 
kruununvoudin ja kaupungissa maistraatin tahi järjestysoi- 
keuden velvollisuutena. — Mitä 65 § määrää siltä varalta, 
että sakoitettu ilmoittaa hakeneensa ylemmässä oikeudessa 
muutosta siihen päätökseen, jonka kautta on tuomittu sak
koon, se perustuu Kamarikollegin Kiertokirjeisiin Lokakuun
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4 piitä 1746 ja Kesäkuun 18 piitä 1779 sekä Keisarilliseen 
Kirjeesen Tammikuun 25 piitä 1822. — Pääasiassa yhtä
pitävästi Kangaistuskaaren 5 luvun 7 ja 8 §:n sekä Mar
raskuun 29 pinä 1744 annetun Kunink. Kirjeen kanssa 
on 66 §issä, poikkeamalla „ yleisistä perusteista44, kielletty 
sakon maksuksi ottamasta ulos sitä tilaa, mistä sakkoon 
tuomittu saa tarpeellisen elatuksensa, joten siis kaikki se 
kiinteä omaisuus, mikä on sakoitetun omaa, ei ole sellaiselta 
ulosotolta suojattu. Ei, näet, löydy syytä muussa tapauk
sessa säästää ulosotolta sitä, jolla on varoja sakkonsa mak
samiseen. — 67 §:ssä on sille sakkoon tuomitulle, joka tahtoo 
välttää ulosottoa, taikka ei tahdo odottaa sitä, esim. siitä 
syystä että hän aikoo lähteä matkalle, annettu oikeus itse 
suorittaa sakkonsa ulosottomiehelle. — Se, mitä 68 § si
sältää virka-avusta sakkojen sisäänajamiseen ja sakkoon tuo
mitun peräänkuuluttamisesta, on uudistus Helmikuun 20 pinä 
1794 annetun Kunink. Kirjeen, Tammikuun 25 pinä 1822 
ilmestyneen Keisarillisen Kirjeen ja Maaliskuun 5 pinä 1798 
annetun Valtiokonttorin Kiertokirjeen y. m. asetusten sisäl
lyksestä. — Myöskin 69 §, jossa puhutaan tilinteosta sa
koista, uudistaa ainoastaan vanhempain asetusten yleisen 
sisällyksen, ilman että nämät asetukset sen kautta lakkaavat 
olemasta voimassa.

70 §. Tämäkin pykälä, joka sisältää määräyksiä mene
tetyksi tuomitun tavaran myömisestä, sisältää osaksi uudis
tuksen siitä mitä erityisiä tapauksia varten on ennen sää
detty, esim. viina-asetuksissa, kuitenkin niin, että menetyn 
tavaran myöminen on 70 §issä pantu asianomaisen ulosotto
miehen tehtäväksi, eikä syyttäjän.

J. D. DAHL

A. Grotenfelt. G. Ehrström.
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