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Olli Mäenpää
17.2.2005

Perustus lakival iokunnalle

Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi
lainsäädännöksi (HE 263/2004 vp)

1. Vankeuslakiehdotus

Laitosval lan k ie lto

Lakiesityksen keskeisenä tavoitteena on määritellä yhtenäisesti ja laintasoisesti vankien oikeudet ja
velvollisuudet sekä vankien perusoikeuksien rajoitukset. Sääntely toteuttaa siten osaltaan myös
perustuslain 7 §:n 3 momentin toimeksiantoa turvata vapautensa menettäneen oikeudet lailla.

Lakiin perustuva vapaudenmenetys ei sellaisenaan muodosta perustetta poiketa perusoikeuksista
taikka rajoittaa niitä normaalia enemmän tai laajemmin. Voimassaolevan perustuslain
perusoikeussäännöksiä säädettäessä korostettiinkin, että erityinen vallanalaisuussuhde ja laitosvalta
eivät voi toimia perusteena vapautensa menettäneen perusoikeuksien rajoittamiselle. "Siten
esimerkiksi vankien ... perusoikeuksien rajoittaminen edellyttää nykyisen käsityksen mukaan lakia,
jonka säätämisjärjestys riippuu rajoituksen sisällöstä ja asteesta." (HE 309/1993 vp, s. 25)

Tätä lähtökohtaa konkretisoitiin perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä
nimenomaisesti vankien perusoikeuksien osalta tavalla, joka on relevantti myös hallituksen esitystä
arvioitaessa:

"Perusoikeusuudistus asettaisi kaikki henkilöryhmät periaatteessa yhdenvertaiseen asemaan
perusoikeusturvan suhteen. Jos rajoituksia joiltakin osin tarvittaisiin, tulisi niiden
hyväksyttävyys arvioida tavanomaisten rajoitusedellytysten mukaan. Erityisesti
vapaudenmenetys merkitsee erittäin pitkälle menevää puuttumista henkilön oikeuksiin. Se ei
kuitenkaan sellaisenaan muodostaisi perustetta rajoittaa henkilön muita perusoikeuksia. Jos
tarve rajoittaa henkilökohtaisen vapauden ohella muita perusoikeuksia vapaudenmenetyksen
aikana on olemassa, rajoitukset tulisi voida oikeuttaa erikseen kussakin tapauksessa ja kunkin
oikeuden osalta. Esimerkiksi 8 §:n 3 momentissa [perustuslain 10 §:n 3 mom.] valtuutettaisiin
lainsäätäjä poikkeuksellisesti rajoittamaan oikeutta luottamukselliseen viestintään
vapaudenmenetyksen aikana." (HE 309/1993 vp, s. 25)

Hallituksen esitystä arvioitaessa on siis otettava huomioon, onko siinä ehdotetuille
perusoikeusrajoituksille erityisiä oikeuttamisperusteita, jotka liittyvät perustellusti
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon tai tutkinta-vankeuden toimeenpanoon ja täyttävätkö nämä
säännökset muuten perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Yleisenä lähtökohtana ehdotettua
vankeuslakia sovellettaessa on asianmukainen ja perusoikeuksien turvaamista edellyttävän
perustuslain 22 §:n mukainen ehdotettu 1 luvun 3 §:n 1 momentin säännös. Se sisältää laitosvallan



kiellon, jonka mukaan "Vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin
muita rajoituksia kuin niitä, joista säädetään lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta."

Laitosvallan periaatteellisesta kiellosta huolimatta lakiehdotukseen sisältyy ilmeisesti laitosvallan ideaan
pohjautuvia perinteisiä lähtökohtia, joiden mukaan laitosvalta oikeuttaa laajaan harkintaan perustuvaan
yksipuoliseen päätöksentekoon, johon ei kohdistu tuomioistuinkontrollia. Vain tällaiseen laitosvaltaan
perustuvien rajoitusten kohteena on erityisesti oikeusturvaa ja hyvää hallintoa koskevien perusoikeuksien
huomioon ottaminen. Oikeusturvaa kaventaisi ongelmallisesti laajahkoksi tarkoitettu tosiasiallinen
valituskielto. Toisaalta hyvän hallinnon perusvaatimuksia ei ehdotuksessa ole otettu tyydyttävästi huomioon.

Henk ilökohtainen vapaus ja koskemat tomuus

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano perustuu vapausmenetyksen sisältävään rangaistuksen, jonka on
perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti määrännyt tuomioistuin. Vankeusrangaistuksen aiheuttama
vapauden menetys ei siten ole sinänsä ongelmallinen henkilökohtaisen vapauden perustuslainsuojan
kannalta.

Lakiehdotukseen sisältyy useita vangin tarkastamista ja valvontaa koskevia säännöksiä. Vangin sekä tämän
asuintilojen ja omaisuuden tarkastamista säännellään 16 luvussa. Vangin turvatarkastuksen osalta
voidaan todeta, että perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt turvallisuus-tarkastusta esimerkiksi jokamiehen
kiinniotto-oikeuden käyttämisen yhteydessä erityisen olennaisena vallankäyttötapana (PeVL 20/2002 vp).
Muun muassa vartijan suorittaman turvallisuustarkastuksen on kuitenkin katsottu olevan paremmin
suhteellisuusvaatimuksen mukainen, jos tarkastusoikeus sidotaan perustellun epäilyn vaatimukseen (PeVL
28/2001 vp). Tällaista nimenomaista erityiskriteeriä ei voitane edellyttää vangin turvatarkastuksen
yhteydessä, sillä 16:3 :ssä ehdotetut turva-tarkastuksen suorittamisen kriteerit-turvallisuudesta
huolehtiminen, järjestyksen turvaaminen tai omaisuuden suojeleminen - täyttävät myös
suhteellisuusvaatimuksen vankilaolosuhteissa. Tämä koskee myös henkilöntarkastusta (16:4) ja
eritystarkastuksen yhteydessä suoritettavaa henkilöntarkastusta (16:5).

Lain 16:6 :ssä ehdotetaan säädettäväksi myös henki lönkatsastuksen toimittamisesta. Tällainen
toimenpide merkitsee vakavaa puuttumista tarkastettavan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, sillä
katsastus voi käsittää vangin kehon tarkastamisen, näytteen ottamisen tai muun kehoon kohdistuvan
tutkimuksen (vrt. PeVL 34/2001 vp). Ehdotus ei kuitenkaan ole ongelmallinen, koska sen edellytyksenä on
todennäköisiin syihin perustuva epäily suhteellisen vakavasta rikoksesta. Sama voidaan todeta,
pä ihteet tömyyden valvontaan liittyvästä näytteen antamisvelvollisuudesta (16:7), koska sillä
selvitetään, onko potilas päihdyttävän aineen tai doping-aineen vaikutuksen alainen. Tällaisen velvoitteen
asettamista erilaisten lupien tai etujen myöntämisen edellytyksenä (16 luvun 7 §:n 3 momentti) ei myöskään
voida pitää suhteettomana rajoituksena ja sillä on hyväksyttävä peruste.

Vangin tarkkai lua (18:3 ja 18:4) koskevat toimivaltuudet voivat jossain määrin rajoittaa henkilökohtaista
vapautta, mutta niihin liittyy myös vangin terveyttä ja henkilökohtaista turvallisuutta edistäviä piirteitä. Ehdotettuun
sääntelyyn, joka on myös suhteellisuusvaatimuksen mukainen, ei sisälly ongelmia.

Vangin kah lehtimisel la (18:2) puututaan erittäin voimakkaasti ja poikkeuksellisella tavalla henkilökohtaiseen
koskemattomuuteen, joten myös sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Kahlehtimisvälineitä ovat perustelujen mukaan käsi- ja jalkaraudat, hihnavuode ja pakkopaita, mutta käytännössä
kahlehtimis-välineinä käytetään  käsirautoja ja muovista nippusidettä. Ehdotuksen mukaan kahlehtimisvälineistä
säädettäisiin vain asetuksella (18:9), sillä niistä ei olisi edes perussäännöstä laissa. Rajoituksen merkittävyys ja
myös poikkeuksellisuus huomioon ottaen kahlehtimistapa tulisi kuitenkin ainakin pääpiirteissään  määritellä laissa.
Koska kahleiden käyttöön ei käytännössä ilmeisesti edes ole tarvetta, jo kahlehtiminen-termin käyttö määrittelee liian
väljästi toimivallan. Säännöksessä olisi ilmeisen perusteltua käyttää lähtökohtana esimerkiksi sitomis-termiä, joka
myös ohjaisi säännöksen soveltamiskäytäntöä suhteellisuusperiaatteen kannalta asianmukaiseen suuntaan.

Kahlehtimisen perusteeksi ehdotetaan myös, että vanki voitaisiin kahlehtia "uhkaavan väkivallan torjumiseksi".
Säännös ei lainkaan määrittele, tarkoitetaanko vangin esittämiä uhkauksia vai muuta, ulkoista uhkaa. Väkivallan
uhan tulisi kuitenkin perustelujen mukaan olla yksittäisessä tapauksessa pääteltävissä esimerkiksi vangin esittämien



uhkausten perusteella, mitä voidaankin pitää aiheellisena ja riittävänä perusteena sitomiselle. Tarkkarajaisuuden ja
täsmällisyyden vuoksi tämä kriteeri olisi paikallaan kirjata lakiin esimerkiksi siten, että vanki saadaan sitoa, jos se on
välttämätöntä vangin esittämien vakavien uhkausten vuoksi.

Vangin er i l lään pitäminen (18:5) on sidottu täsmällisiin edellytyksiin, joille on hyväksyttävät ja riittävän painavat
perusteet, jotka on määritelty täsmällisesti. Rajoitukset ovat myös suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Muun henk ilön tarkastamista koskevat 17 luvun säännökset eivät kohdistu vankeihin vaan vankilaan pyrkiviä
ulkopuolisia henkilöitä. Niille on hyväksyttävät perusteet ja tarkastusvaltuudet on määritelty asianmukaisesti.

Henkilökohtaisen vapauden kannalta merkittävänä voidaan pitää myös  sähköistä viestintää koskevaa rajoitusta,
jonka mukaan vanki saa vain erityisestä syystä käyttää esimerkiksi internet-yhteyksiä (12:9). Vaikka rajoitus saattaa
olla perusteltua, sen tiukka soveltaminen voi kohtuuttomasti rajoittaa informaatioyhteiskunnassa tavanomaisten
oikeuksien käyttömahdollisuuksia. Rajoitus ei kuitenkaan vaikuta lain säätämisjärjestykseen.

Luottamuksel l isen viest in suoja

Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on
loukkaamaton. Saman pykälän 3 momentin nojalla lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin
salaisuuteen muun muassa vapaudenmenetyksen aikana. Säännöksen ensisijaisena tarkoituksena on
perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan (HE 309/1993 vp, s. 53) suojata luottamukselliseksi tarkoitetun
viestin sisältö ulkopuolisilta. Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen viestintään ilman,
että ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai  hänelle osoitettujen
luottamuksellisten viestien sisällöstä.  Tämä merkitsee esimerkiksi suojaa kirjeiden ja muiden
luottamuksellisiksi tarkoitettujen viestien avaamista ja hävittämistä vastaan (PeVL 13/2003 vp, s. 4-5, PeVL
30/2001 vp, s. 2).

Lakiehdotuksen 12 luvussa määritellään edellytykset, joiden nojalla ja puitteissa voidaan rajoittaa viestin
salaisuutta. Yleisesti ottaen voidaan arvioida ehdotettujen rajoitusten olevan sillä tavoin välttämättömiä kuin
perustuslain 10 §:n 3 momentissa edellytetään. Kirjeen tai posti-lähetyksen ulkoinen tarkastaminen (12:1)
on tältä kannalta lievin ja samalla ongelmaton rajoitus.

Ki r jeen lukeminen (12:2) ja puhelun kuunte leminen ja tal lentaminen (12:7) ovat olennaisesti
merkittävämpiä puuttumisia luottamuksellisen viestin salaisuuteen. Molempien edellytyksenä on väljimpänä
ja samalla perustuslain 10 §:n 3 momentin välttämättömyys-vaatimuksen kannalta ongelmallisimpana
"vankilan järjestyksen turvaaminen". Koska vankilan järjestyksen turvaamista voidaan sinänsä aiheellisesti
pitää jatkuvasti välttämättömänä, myös kirjeen lukeminen ja puhelun kuunteleminen olisi tällä perusteella
aina mahdollista. Perusoikeussäännöksen sisältämää välttämättömyys-vaatimusta ei kuitenkaan liene
mahdoiiista tulkita näin joustavasti. Ehdotettuja säännöksiä olisi siten paikallaan täsmentää kytkemällä ne
vähintään esimerkiksi vankilan järjestystä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseen tai vastaavaan
täsmällisempään perusteeseen.

Uskonnonvapaus

Uskonnonvapauteen kuuluu perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan muun muassa oikeus harjoittaa
uskontoa. Tätä oikeutta rajoitetaan jossain määrin 11 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa. Rajoitukset koskevat
kuitenkin vain osallistumista uskonnollisiin tilaisuuksiin eivätkä kiellä muuta uskonnon harjoittamista. Lisäksi
rajoituksille on hyväksyttävät perusteet ja ne täyttävät muutkin perusoikeuden rajoitusedellytykset.

Oikeusturva ja tos iasial l inen va li t uskie lto

Ehdotuksen 20:9 :ssä luetellaan "muutoksenhaun alaiset asiat", joita koskevista päätöksistä voidaan tehdä
oikaisuvaatimus ja valitus. Tällaisen luettelon oikeudellinen merkitys on ongelmallinen perustuslain 21 §:n 1
momentin kannalta. Esityksen perusteluissa (s. 119-120) käsitellään joidenkin päätösten  jättämistä
luettelosta. Tämä ei kuitenkaan voi vaikuttaa perusteluissa esitettyyn tapaan eräänlaisena välillisenä
valituskieltona, vaan hallintolainkäyttölaista, ennen kaikkea sen 5 §:stä, ja viime kädessä perustuslain 21 §:n



1 momentista seuraa, onko kysymyksessä valituskelpoinen ratkaisu (vrt. vastaavasta arviosta
viranomaisiuettelon osalta PeVL 4/2004 vp).

Ehdotettua 20:9 saattaa näin ollen antaa oikeusturvan tarvitsijalle virheellisen kuvan tämän oikeuksista.
Vaikka otetaan huomioon, että hallintolainkäyttölain 13 §:n (ja perustuslain 21 §:n) mukaan valitus-kiellosta
voidaan säätää vain laissa olevalla nimenomaisella säännöksellä, ehdotettu säännös voi käytännössä toimia
valituskiellon tavoin lainsäätäjän ottamatta kantaa asiaan. Tällainen säätämistäpä on  selvästi ristiriidassa
perusoikeusrajoitusten laintasoisuuden vaatimuksen kanssa. Säännöksen täsmentäminen on siten
välttämätöntä. Perustuslain säätämisjärjestys ei ole tältä osin mahdollinen tapa korjata ongelmaa.

Luettelon kannalta ongelmallisia ovat muun muassa seuraavat päätökset, joita ei mainita 20:9 :n
luettelossa:

• päätös rangaistusajan suunnitelmasta (4:11), joka tosiasiassa normittaa vangin oikeudet, edut ja
velvollisuudet vapauden-menetyksen aikana;

• erilaiset 8 luvun mukaiset luvat ja niiden peruuttamista koskevat päätökset, joiden kriteerit on
määritelty suhteellisen täsmällisesti laissa;

• päätös poiketa luottamuksellisen viestin salaisuuden perusoikeus-suojasta (12:11);
• poistumislupaa koskevat päätöksen 14 luvun 1-4 ja 9 §:ssä;
• valvottuun koevapauteen siirtämistä koskeva päätös rikoslain 2 c luvun 8 §:n nojalla.

Luonteva ja perustuslain 21 §:n vaatimukset asianmukaisesti toteuttava sääntelytapa * olisi säätää 20 luvun 9 §:ssä
tavanomainen viittaus siihen, että muutoksenhakuun sovelletaan hallintolainkäyttölain  säännöksiä. Mikäli
valituskieltoja kuitenkin joiden päätösten osalta pidettäisiin välttämättöminä ja niille olisi esitettävissä riittävät
perusteet, niistä tulisi  säätää nimenomaisesti erikseen. Pelkästään viranomaiselle kuuluvaa laajaa harkintavaltaa,
johon viitataan perusteluissa (s. 119-120), ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä perusteena valituskiellon
säätämiselle. Tällainen harkintavalta päinvastoin edellyttää, etenkin laitosolosuhteissa ja laitosvallan välttämiseksi,
riittävien oikeusturvata-keiden saatavuutta. (Samassa yhteydessä lienee mahdollista korjata 20 luvun 9 §:n
sisältämä poikkeuksellinen mahdollisuus tehdä saman-aikaisesti sekä oikaisuvaatimus että valitus samasta
päätöksestä.)

Hyvän hall innon vaat imukset

Hallinnollisina virastoina (s. 134) toimivat vankilat tekisivät ehdotetun vankeuslain nojalla runsaasti vangin
oikeusasemaan merkittävästi vaikuttavia hallintopäätöksiä, joten hyvän hallinnon vaatimuksilla on lain
soveltamisessa keskeinen merkitys. Esitys näyttäisi kuitenkin perustuvan käsitykseen, että hyvän hallinnon
perusteita ja hallintolakia (6.6.2003/434) ei sovellettaisi vankiloiden hallinnollisessa päätöksenteossa. Tähän
viittaa sekin, että hallintolakia sovellettaisiin ainoastaan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn (20:11). Esityksessä
ei myöskään mainita hyvän hallinnon vaatimuksia, joilla on hallinnollisessa täytäntöönpanossa keskeinen
asema. Lisäksi lain 1 luvun 5-7 §:ään sisältyy joitakin ylimalkaisia erityissäännöksiä päätöksenteossa
huomioon otettavista periaatteista. Hallintolain soveltamatta jättäminen vankeuslain mukaisessa
hallinnollisessa päätöksenteossa ei kuitenkaan perustu voimassaolevaan lainsäädäntöön, koska myös
vankilat ovat valtion viranomaisia (HL 2.2 §) eikä vankeja koskevaa hallinnollista päätöksentekoa ole suljettu
lain soveltamisalan ulkopuolelle (HL 4 §). Vankeuslain soveltaminen ei ole esimerkiksi ulosottoa eikä
lainkäyttöä, joihin hallintolakia ei sovelleta.

Tällaiseen poissuljentaan ei olisi myöskään asiallisia perusteita, sillä pelkästään ehdotetun vankeuslain
säännökset eivät riitä täyttämään perustuslain 21 §:n 2 momentissa säädettyjä hyvään hallintoon kuuluvia
vähimmäisvaatimuksia. Lakiin ei sisälly esimerkiksi päätöksen perustelemista edellyttäviä säännöksiä.
Kuulemisvelvoite on 1 luvun 7 §:ssä määritelty harkinnanvaraiseksi, koska se koskisi vain "tärkeitä"
päätöksiä, eikä kuulemisvelvoite myöskään koskisi kaikkia asiaryhmiä. Myöskään sellaisista hyvään
hallintoon keskeisesti kuuluvista seikoista kuin hallinnon oikeusperiaatteiden noudattamisesta tai
esteellisyyden huomioon ottamisesta ei ole säännöksiä.

Esitetyt huomautukset eivät  vaikuta  lain  käsittelyjärjestykseen, mikäli lain soveltamisessa noudatetaan
hallintolakia siten kuin kyseinen laki edellyttää. Lakiin on tämän vuoksi välttämätöntä lisätä asiaa selventävä



nimenomainen viittaussäännös hallintolain soveltamiseen. Vaihto-ehtoisesti hallintolain sisältämät
menettelylliset perusvaatimukset olisi kirjattava säädettävään lakiin erityissäännöksinä.

Toimenpiteisiin, jotka ovat sisällöltään ei-kirjaliisia ja toteuttamistavaltaan tosiasiallisia, liittyvät
oikeusturvatakeet perustuvat lähinnä erityisten menettelyvaatimusten noudattamiseen, toimenpiteiden
kirjaamiseen ja asiantuntemusvaatimuksiin. Tällaisia toimenpiteitä ovat etenkin erilaiset tarkastus- ja
valvontatoimenpiteet. Niihin liittyviä muodollisia menettely- ja oikeusturvatakeita (lähinnä 16:9; 17:7; 18:7)
voidaan pitää riittävinä.

Normiantova ltuudet

Valtioneuvosto valtuutettaisiin 22:1 :n yleissäännöksellä antamaan asetuksella tarkempia määräyksiä lain
täytäntöönpanosta. Asetuksen-antovalt uutus koskisi yleisesti mitä tahansa säännöstä ja  siis  myös
muun muassa vangin perusoikeuksiin kohdistuvia toimivaltuuksia. Näin  väljä toimivalta vaikuttaa
ongelmalliselta lainsäädäntövallan delegointia koskevien lähtökohtien kannalta. Se ei toisaalta vaikuta
perustellulta eikä tarpeelliseltakaan, kun miltei jokaisen luvun yhteydessä olisi sisällöllisesti tarkennettu
asetuksenantovaltuus.

Aluevankilan johtajan vahvistama vankilan jär jestyssääntö sisältäisi 15:1 :n mukaan "tätä lakia ja sen
nojalla annettuja säännöksiä täydentäviä määräyksiä" erilaisista
"vankilan järjestyksen ylläpitämiseen ja toimintojen järjestämiseen liittyvistä yksittäisistä seikoista".
Järjestyssäännön rikkomisesta voitaisiin määrätä kurinpitorangaistus (15:3).

Perustuslakivaliokunta on pitänyt  tällaisten laitoskohtaisten järjestys-sääntöjen antamista sinänsä
mahdollisena. Niiden antamisessa ei valiokunnan mielestä ole kysymys perustuslain 80 §:ssä säännellystä
lainsäädäntövallan delegoinnista, vaan alueellisesti rajattujen yleis-luonteisten hallintopäätösten
tekemisestä. Valiokunta on toisaalta muistuttanut perustuslain 2 §:ssä vahvistetusta
oikeusvaltioperiaatteesta, jonka mukaan julkisen vallan käytössä ja muussa julkisessa toiminnassa on
noudatettava tarkoin lakia. Valiokunta on lisäksi huomauttanut, että järjestyssäännöllä ei voida ilman laissa
olevaa riittävän  täsmällistä ja perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset muutoinkin täyttävää säännöstä
antaa määräystä esimerkiksi jonkin perusoikeuden rajoittamisesta. Ilman lain riittävän  täsmällisten
säännösten tukea järjestyssäännöllä ei  voida  määrätä myöskään yksilön oikeuksista tai velvollisuuksista
(PeVL 28/2004, s. 5; (PeVL 70/2002 vp, s. 5).

Kun myös nämä rajoittavat näkökohdat otetaan huomioon ehdotetunlaista järjestyssääntöä vahvistettaessa,
toimivalta vankilan järjestyssäännön vahvistamiseen kohdistuu pääasiassa vankeusrangaistuksen
toteuttamista koskeviin teknisluonteisiin yksityiskohtiin, eikä siihen  tässä materiaalisessa mielessä liity
valtiosääntöisiä ongelmia. Järjestyssääntö ei myöskään voi sisältää itsenäisiä, vankeuslaista poikkeavia
velvoitteita tai rajoitteita.

Vaikka valtuutussäännös oikeuttaakin lainalaisuusperiaatteen kannalta periaatteellisesti ongelmallisella
tavalla "täydentämään" lakia, se ei käytännössä voi perustaa oikeusvaltioperiaatteesta poikkeavia
norminantovaltuuksia. Väärinkäsitysten välttämiseksi olisi kuitenkin paikallaan korvata lain "täydentämiseen"
oikeuttava valtuutus esimerkiksi vain lain t äsmBntämisB&n oikeuttavalla toimivallalla, jolloin
järjestyssääntö voisi sisältää vain tätä lakia täsmentäviä ja sen nojalla annettuja säännöksiä täydentäviä
määräyksiä.

2. Tutkintavankeuslakiehdotus

Myös tutkintavanki kuuluu vapautensa menettäneisiin, joiden oikeudet turvataan perustuslain 7 §:n 3
momentin mukaisesti lailla. Tutkintavangit eivät kuitenkaan ole menettäneet vapauttaan tuomioistuimen
määräämän rangaistuksen perusteella. Heidän asemansa "tuomitsematta olevina henkilöinä" on siten KP-
sopimuksen 10(2) artiklan mukaan otettava huomioon ja heidät on "pidettävä erillään tuomituista
henkilöistä". Tutkintavankeuslailla pyritään konkretisoimaan tätä eroa, mikä käy ilmi muun muassa 1 luvun 3
ja 4 §:n yleisistä säännöksistä.



Henk ilökohtainen vapaus ja koskemat tomuus

Edellä esitetyt näkökohdat erilaisten valvonta- ja tarkastustoimenpiteiden sekä turvaamistoimenpiteiden
perustuslainmukaisuudesta soveltuvat myös tämän lakiehdotuksen vastaaviin säännöksiin.

Luottamuksel l isen viest in suoja

Lakiehdotuksen 8 luvussa määritellään edellytykset, joiden nojalla ja puitteissa voidaan rajoittaa viestin
salaisuutta. Yleisesti ottaen voidaan arvioida ehdotettujen rajoitusten olevan myös tutkintavankeuden
yhteydessä sillä tavoin  välttämättömiä kuin perustuslain 10 §:n 3 momentissa edellytetään. Kirjeen tai
postilähetyksen ulkoinen tarkastaminen (8:1) on tältä kannalta lievin ja samalla ongelmaton rajoitus.

Ki r jeen lukeminen (8:2) ja puhelun kuunteleminen ja ta l lentaminen (8:7) ovat olennaisesti
merkittävämpiä puuttumisia luottamuksellisen viestin salaisuuteen. Kirjeen lukemisen edellytyksenä on
muun muassa "vankilan järjestystä uhkaavan vaaran torjuminen", mutta puhelun kuuntelemiseen ja
tallentamiseen riittäisi "vankilan järjestyksen turvaaminen". Koska molemmat rajoitukset ovat
puuttumisasteeltaan samantasoisia, ei ole aiheellista eikä johdonmukaista, että niiden edellytykset
poikkeavat näin huomattavasti. Molempien rajoitusten käyttäminen olisi joka tapauksessa edellä esitetyin
perustein paikallaan täsmentää kytkemällä se esimerkiksi vankilan järjestystä uhkaavan vakavan vaaran
torjumiseen tai vastaavaan täsmällisempään perusteeseen.

Oikeusturva ja hyvä hal l into

Oikeusturvaa ja hyvän hallinnon perusteita koskeva sääntely perustuu vankeuslakiehdotuksen malliin.
Siihen voidaan siten tältä osin kohdistaa samat arviot kuin vankeuslakiin.

Normiantova ltuudet

Valtioneuvosto valtuutettaisiin 16:2 :n yleissäännöksellä antamaan asetuksella tarkempia määräyksiä lain
täytäntöönpanosta. Myös  tässä yhteydessä näin avoin asetuksenantova ltuutus vaikuttaa
ongelmalliselta lainsäädäntövallan delegointia koskevien lähtökohtien kannalta, joihin on viitattu edellä.
Aluevankilan johtajan vahvistama vankilan jär jestyssääntö sisältäisi 10:1 :n mukaan "tätä lakia  ja  sen
nojalla annettuja säännöksiä täydentäviä määräyksiä". Myös  tämän  järjestyssäännön sisältö tulisi rajoittaa
enintään lakia täsmentäviin määräyksiin.



JtöpMH rfM ^
)

Perustuslakivaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja
tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 263/2004 vp) esitän
kunnioittavasti seuraavaa.

Esitys edustaa kunnioitettavaa pyrkimystä saattaa vankeutta ja tutkintavankeutta koskeva
lainsäädäntö perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimuksia vastaavaksi.
Ennen muuta tämä tarkoittaa sääntelyn, mukaan lukien perusoikeusrajoitusten, kattavaa siirtämistä
lain tasolle. Lainsäädäntövallan delegointia on systemaattisesti vältetty uuden lainsäädännön
laadinnassa. Myös oikeusturvajarjestelyjä parannetaan niin, että vapautensa menettäneellä
henkilöllä on mahdollisuus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva asia tuomioistuimen
ratkaistavaksi. Esityksessä on yleisesti otettu huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset
ihmisoikeussopimukset ja perustuslain perusoikeussäännökset, ja siihen sisältyy myös
säätämisjärjestysperustelut (s. 237-239). Yleislinjoiltaan esitys on valtiosäännön ja
ihmisoikeussopimusten mukainen.
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Ensimmäisen lakiehdotuksen 1 luvun 2 §:n säännös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon
tavoitteesta on tervetullut ja sopusoinnussa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
yleissopimuksen 10 artiklan 3 kappaleen kanssa. Seuraavassa rajoitun esityksen sellaisiin
yksittäisiin kohtiin, joissa perustuslain tai ihmisoikeussopimusten näkökulmasta saattaa olla aihetta
tarkempaan pohdintaan.

/ . Segregaatio

Esitys sisältää poikkeuksia segregaatioperiaatteesta eli vaatimuksesta pitää vapaudenmenetyksen
aikana erillään nuoret ja aikuiset, rikoksesta syytetyt ja tuomitut, sekä naiset ja miehet.
Segregaatiovaatimuksen kaksi ensin mainittua ulottuvuutta on kirjattu KP-sopimuksen 10 artiklan 2
ja 3 kappaleeseen.

Vaikka vaatimusta naisten ja miesten pitämisestä erillään ei ole nimenomaisesti sisällytetty KP-
sopimuksen 10 artiklaan, on se siinä määrin vakiintunut vankeinhoitoa koskeva
kansainvälisoikeudellinen normi, että se tulisi kansallisessa laissa ilmaista yleisemmässä muodossa
kuin vain ensimmäisen lakiehdotuksen 5 luvun 1 §:n 3 momentin ja toisen lakiehdotuksen 3 luvun
1 §:n 3 momentin säännöksissä miesten ja naisten sijoittamisesta eri asumisosastoihin. Kansallisen
lain tulee mielestäni ilmaista vankeinhoitoviranomaisiin kohdistuva velvoite suojata naisvangit
seksuaaliselta ja muulta väkivallalta ja seksuaaliselta häirinnältä. Tämä voisi tapahtua
samankaltaisella yleissäännöksellä kuin ehdotettu 1. lakiehdotuksen 5 luvun 2 §:n säännös
alaikäisten erillään aikuisista pitämisestä.

Suomi on tehnyt varauman KP-sopimuksen 10 artiklaan nuorten ja aikuisten erillään pitämisen
osalta. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 37 artiklan c-kohta sallii lapsen omaan etuun
perustuvan poikkeamisen segregaatiosta. Tätä taustaa vasten ehdotetut 1. lakiehdotuksen 4 luvun 8
§:n 2 momentin ja 5 luvun 2 §:n sekä 2. lakiehdotuksen 3 luvun 1 §:n 2 momentin säännökset, jotka
mahdollistavat segregaatiosta poikkeamisen alaikäisen vangin oman edun perusteella ovat
mielestäni asianmukaisia suhteessa Suomen kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin.

Ongelmallisimpana pidän esityksen sisältämää poikkeamista syytettyjen ja tuomittujen erillään
pitämistä koskevasta vaatimuksesta. Viittaan toisen lakiehdotuksen eli tutkintavankeuslain 3 luvun
1 §:n 1 momenttiin. Siinä ehdotettu sanamuoto tutkintavankien sijoittamisesta eri osastoille kuin
tuomitut "poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta" sinänsä näennäisesti vastaa KP-sopimuksen
10 artiklan kappaleen 2. (A . sanamuotoa, joka niin ikään viittaa poikkeuksellisiin tilanteisiin. KP-
sopimuksen määräys kuitenkin koskee yleisesti erillään pitämistä eikä vain laitoksiin tai niiden
osastoille sijoittamista. Lisäksi sen tulee tulkita edellyttävän, että mahdolliset poikkeukselliset
tilanteet joissa segregaatiosta joudutaan poikkeamaan määritellään kansallisessa laissa, sen sijaan
että ehdotettuun tapaan tyydytään toistamaan segregaatiosta poikkeamisen poikkeuksellisuus. YK:n
ihmisoikeuskomitean tutlkintakäytännön valossa asianomainen määräys on varsin tiukka .
Sanamuotonsa mukaan se on kirjoitettu ainakin ensi sijassa rikoksesta syytetyn oikeutena tulla
pidetyksi erillään rikoksesta tuomituista. Säännös
suojaa rikosoikeudellista syyttömyysolettamaa, mutta sen lähtökohtana on myös ajatus kussakin
vapaudenmenetystilanteessa asetettavien rajoitusten perustamisesta vapaudenmenetyksen
luonteeseen ja tarkoitukseen. Jälkimmäisen näkökohdan kannalta kyseessä ei ole vain rikoksesta
syytetyn oikeus tulla pidetyksi erillään tuomituista, vaan myös tuomitun oikeus tulla pidetyksi
erillään syytteessä olevista - saattaahan syytteessä oleviin tutkinnallisista syistä kohdistua tuomittua
ankarampia rajoituksia, esimerkiksi mitä tulee yhteydenpitoon toisten vangittujen tai ulkopuolisten
kanssa.

Suomella ei tältä osin ole lainkaan varaumaa KP-sopimuksen 10 artiklan 2 kappaleeseen. Lisäksi
YK:n ihmisoikeuskomitea on hiljattain nimenomaisesti arvostellut nyt käsittelyssä olevaa
lakiehdotusta tavalla, joka osoittaa komitean pitävän sitä vähintäänkin ongelmallisena mainitun
sopimusmääräyksen kannalta:



"11. Viitaten tutkinnan aikaista vapaudenriistoa koskevaan vireillä olevaan lakiehdotukseen, jonka
mukaan rikoksesta epäillyt on pidettävä tuomituista erillään poikkeuksellisia tilanteita lukuun
ottamatta komitea, [todeten että] tuollaiset poikkeukselliset tilanteet tulisi selkeästi määritellä ja
niiden tulisi olla yleissopimuksen kannalta hyväksyttäviä, katsoo että [Suomen] valtuuskunnan
esittämät käytännön ongelmat, kuten henkilöstöpula ja tilanpuute, eivät oikeuta minkäänlaista
poikkeamista yleissopimuksen 10 artiklan 2 (a) kohdasta.

Sopimusvaltion tulee varmistaa, että tutkinnan aikaista vapaudenriistoa koskeva laki on
sopusoinnussa yleissopimuksen 10 artiklan 2 (a) kappaleen kanssa, ja sen tulee ryhtyä sellaisiin
hallinnollisiin ja budjetointitoimiin, mitä valtuuskunnan mainitsemien käytännön vaikeuksien
voittaminen edellyttää."1

Sopusoinnun saavuttamiseksi KP-sopimuksen 10 artiklan 2 (a) kohdan kanssa laissa tulee
määritellä tuomittujen ja tutkintavankien segregaatiosta poikkeamiseen oikeuttavat tilanteet ja
lisäksi laajentaa segregaatio koskemaan ei vain osastoille sijoittamista vaan ylipäätään
vapaudenmenetyksen aikaa. Toisen lakiehdotuksen 3 luvun 1 § tulee tältä osin korjata.

2. Vangin lapsen ottaminen vankilaan

Pidän aiheellisena, että lakitekstissä (ensimmäisen lakiehdotuksen 4 luvun 10 § ja toisen
lakiehdotuksen 2 luvun 5 §) selkeästi tuodaan esiin, ettei vankilaan otettu vangin pieni lapsi ole
vapaudenriiston kohteena. Tämä voidaan toteuttaa selventämällä säännöksessä,
että lapsi otetaan "asumaan" vankilaan tai täydentämällä lainkohtaa säännöksellä, jonka mukaan
vangin lapsi ei ole vapaudenriiston kohteena.

3. Suoritetun ajan menettäminen

Ensimmäisen lakiehdotuksen 15 luvun 4 §:n 4 kohdan mukaan vangille voitaisiin hallinnollisen
viranomaisen päätöksellä määrätä kurinpitorangaistuksena enintään 20 vuorokauden mittainen
suoritetun ajan menetys. Asiallisesti kyse on hallinnollisen viranomaisen päättämästä
vapaudenmenetyksen sisältämästä rangaistuksesta. Perusteluissa tämä myönnetään: "Suoritetun
ajan menettäminen on ankara seuraamus, jolla hallintoviranomaiselle on annettu toimivalta määrätä
vankeusrangaistusta vastaavasta vapaudenmenetyksestä." (s. 117). Ehdotukseen sisältyy myös
mahdollisuus, että suoritetun ajan menetyksen käyttöala laajenee nykyisestä, kun sitä ei enää
sidottaisi kurinpidolliseen eristämiseen, vaan se olisi käytettävissä itsenäisenä rangaistuksena.

Nähdäkseni ehdotus on ristiriidassa perustuslain 7 §:n 3 momentin kanssa ja todennäköisesti myös
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan ja KP-sopimuksen 9 artiklan kanssa. Perustuslain
mukaan vain tuomioistuin voi langettaa vapaudenriiston käsittävän rangaistuksen. Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen tyhjentävä luettelo sallituista vapaudenriistoista ei
sisällä mahdollisuutta hallinnollisen viranomaisen määräämään rangaistuksen luontoiseen
vapaudenriistoon. KP-sopimuksen 9 artikla ei sisällä tyhjentävää luetteloa sallituista
vapaudenriistotilanteista. Sopimuksen noudattamista valvova ihmisoikeuskomitea on kuitenkin
korostanut, että edes kansakunnan elämää uhkaavan hätätilan aikana ei ole oikeutettua poiketa
vaatimuksesta, jonka mukaan vain tuomioistuin voi langettaa rikosoikeudellisen rangaistuksen. 2

1 11. While noting that there is a bill on pre-trial detention which calls for suspects to be kept separate from
convicts except in exceptional circumstances vvhich must, in any event, be clearly deflned and consistent with the
Covenant, the Committee feels that some of the practical difficulties cited by the delegation, such as a shortage of
staff and space, are no justification for any infringement of article 10, paragraph 2 (a), of the Covenant.
The State party should ensure that the bill on pre-trial detention is compatible with article 10, paragraph 2 (a), of
the Covenant, and should take such administrative and budgetary steps as are appropriate to remedy the practical
difficulties raentioned by the delegation. (CCPR/CO/82/HN)
2 YK:n ihmisoikeuskomitean yleinen kannanotto nro 29, kappale 16 (CCPR/C/21/Rev.l/Add.ll).
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Mahdollisuus määrätä suoritetun ajan menetys kurinpitorangaistuksena tulee joko poistaa
lalkiehdotuksesta tai se tulee, muista kurinpitorangaistuksista poiketen, siirtää tuomioistuinten
yksinomaiseen toimivaltaan.

4. Uskonnon ja vakaumuksen vapaus

Ensimmäisen lakiehdotuksen 7 luvun 5 §:n mukaan vankilan perusruokavaliosta poiketaan muun
muassa, jos se on perusteltua vangin "uskonnollisen tai muun perustellun vakaumuksen vuoksi".
Yksityiskohtaisissa perusteluissa selvennetään, että "perustellulla vakaumuksella" tarkoitetaan
viitata vakiintuneisiin, yhteiskunnassa yleisesti esiintyviin uskonnollisiin tai muihin vakaumuksiin
joista seuraa kannattajalleen ruokavaliota koskevia käyttäytymisvaatimuksia. Vaikka perustelujen
teksti on mielestäni asianmukainen, se ei nähdäkseni tue lisämääreen "perusteltu" ottamista itse
lakitekstiin. Esiin tuodut näkökohdat sisältyvät jo termiin "vakaumus", joka ei tarkoita mitä tahansa
subjektiivista näkemystä tai vaatimusta, vaan pitää sisällään katsantokannan pysyvyyden j a j
ohdonmukai suuden.

Myös ensimmäisen lakiehdotuksen 11 luvun 3 § ja toisen lakiehdotuksen 7 luvun 2 § on
mielestäni laadittu uskonnon- ja omantunnonvapauden kannalta turhan suppeaan muotoon.
Säännösten kirjoittamista on ehkä ohjannut luterilainen käsitys uskonnonharjoittamisen
muodoista ja uskonnon asemasta ihmisen elämässä. Säännöksissä suojattaisiin vangin
oikeutta päästä osalliseksi jumalanpalveluksista, hartaushetkistä ja muista uskonnollisista
tilaisuuksista. Sen sijaan uskontoon tai vakaumukseen perustuvat käyttäytymisvaatimukset
suhteessa työaikoihin, rukoushetkiin työpäivän kestäessä, kristillisestä perinteestä
poikkeaviin pyhäpäiviin, pukeutumiseen ja ulkonäköön (parta) sekä paastoaikoihin ja niistä
seuraaviin työnteon erityisjärjestelyihin ovat jääneet huomiotta. Uskonnonvapautta tulee
suojata niissä muodoissa kuin eri uskontokuntiin kuuluvat sitä harjoittavat, ei vain
luterilaisille tutuissa muodoissa.

5. Eräät perusoikeusrajoitukset

Yleisesti ottaen hallituksen esitys ansaitsee tunnustuksen vankeihin kohdistuvien
perusoikeusrajoitusten siirtämisestä täsmälliseen laintasoiseen sääntelyyn. Eräät
yksityiskohdat ansaitsevat kuitenkin kriittisen tarkastelun.

Ensimmäisen lakiehdotuksen 12 luvun 7 §:ssä on mielestäni vangin puhelujen
kuunteleminen säännelty liian väljästi, kun sitä ei itse lainkohdassa ole rajoitettu
välttämättömyys vaatimuksella. Sanamuotonsa mukaan ehdotettu lainkohta näyttäisi
sallivan puhelujen kuuntelemisen yleisenä käytäntönä eikä vain yksittäistapauksellisen
arvioinnin kautta. Vertailun vuoksi todettakoon, että saman luvun 8 §:ään on sisällytetty
sanat "yksittäisessä tapauksessa".

Hieman vastaavalla tavalla henkilöntarakastusta koskeva ensimmäisen lakiehdotuksen 16
luvun 4 § on mielestäni puutteellinen. Saman luvun 6 § henkilönkatsastuksesta on
mielestäni asianmukainen, kun säännöksen soveltaminen on sidottu sellaisen rikoksen
selvittämiseen, josta vankia itseään epäillään, ja josta on säädetty tietyntasoinen rangaistus.
Vastaavia täsmentäviä ainesosia, vaikka lievemmin edellytyksin, tulisi pyrkiä
sisällyttämään henkilöntarkastuksen sääntelyyn sen sijaan, että ehdotettuun tapaan viitataan
esimerkiksi "vaaran torjumiseen" ilman, että edellytetään arviota siitä, että vaara tulee
toimenpiteen kohteeksi joutuvan vangin taholta.

Turussa 16 päivänä helmikuuta 2005
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä

vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi

lainsäädännöksi (HE 263/2004 vp).

Kiinnitän lausunnossani päähuomion esitykseen sisältyvään ehdotukseen vankeuslaiksi.

Huomautukseni koskevat kuitenkin soveltuvin osin myös vastaavia

tutkintavankeuslakiehdotuksen säännöksiä.

1. Lähtökohtia

Perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 vp) ilmaistiin selkeän torjuva kanta niin

sanottua erityistä vallanalaisuussuhdetta ja laitosvaltaa koskeviin oppirakennelmiin

perusoikeuksien rajoiltamisperusteina. Niinpä suljetuissakaan laitoksissa kuten vankiloissa

oleminen ei vielä sinänsä oikeuta perusoikeuksien rajoittamiseen. Lisäksi perustuslain 7 §:n 3

momenttiin (hallitusmuodon 6 §:n 3 momenttiin) otettiin nimenomainen perustuslaillista

toimeksiantoa tarkoittava säännös, jonka mukaan vapautensa menettäneen oikeudet turvataan

lailla. Tämän säännöksen perusteluissa (HE 309/1993 vp, s. 49) todettiin, että vapautensa

menettäneille kuuluvat esimerkiksi sellaiset ihmisoikeudet kuin henkilökohtainen

koskemattomuus   sekä   kirje-  ja   puhelinsalaisuus   sikäli   kuin   niitä   ei   ole
2

ihmisoikeussopimusten ja perusoikeussäännösten kannalta hyväksyttävällä tavalla rajoitettu.

Siten "esimerkiksi vapaudenmenetyksestä ei sinänsä seuraa, että henkilö voitaisiin alistaa

henkilökohtaista koskemattomuutta loukkaavaan pakkolääkitykseen" (s. 49). Niinpä "jos tarve

rajoittaa henkilökohtaisen vapauden ohella muita perusoikeuksia vapaudenmenetyksen aikana

on olemassa, rajoitukset tulisi voida oikeuttaa erikseen kussakin tapauksessa ja kunkin

oikeuden osalta" (s. 25). Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevassa esityksessä (s. 49)

perustuslain 7.3 §:ssä nykyisin olevasta säännöksestä todettiin niin ikään seuraavan, "etteivät

vapautensa menettäneiden perusoikeuksiin kohdistuvat rajoitukset ole toteutettavissa lakia

alemmanasteisin normein, tavanomaisen oikeuden nojalla tai niin sanottuun laitosvaltaan tai

erityisen vallanalaisuussuhteen olemassaoloon vedoten". Näihin lähtökohtiin viitattiin myös

perustuslakivaliokunnan lausunnossa 12/1998 vp, joka koski hallituksen esitystä 10/1998 vp



laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain, tutkintavankeudesta annetun lain,

pakkokeinolain ja kansanterveyslain muuttamisesta.

Selostetut lähtökohdat merkitsevät, että vankien perusoikeuksien rajoituksista on säädettävä

lailla ja että niiden on täytettävä muutkin perusoikeuksien yleiset ja mahdollisesti erikseen (PL

10.3 §) säädetyt erityiset rajoitusedellytykset. Hallitus ilmoittaa nyt käsiteltävän uudistuksen

keskeiseksi tavoitteeksi "saattaa vankeusrangaistuksen ja tutkintavankeuden täytäntöönpanoa

koskeva lainsäädäntö vastaamaan perusoikeusuudistuksessa ja perustuslaissa asetettuja

vaatimuksia" (s. 107).

2. Perusoikeusrajoiluksia koskevat yleiset säännökset

Vankeuslakiehdotuksen 1 luvun 3.1 §:n mukaan "vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa

vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä, joista säädetään lailla tai jotka

välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta". Perustelujen (s. 135) mukaan "säännös sisältäisi

niin sanotun laitosvallan nojalla toteutettavien rajoitusten kiellon". On syytä korostaa, että

säännös ei ole perusoikeusrajoitusten oikeuttamisperuste, että siitä ei toisin sanoen voida

johtaa toimivaltaa vapaudenmenetyksen lisäksi tuleviin rajoituksiin. Perustelujen mukaan

"pykälässä tarkoitettuina välttämättöminä rajoituksina voidaan pitää esimerkiksi vangin

liikkumisvapauden rajoituksia". Tässä perustelujen kohdassa käytetty sana "esimerkiksi"

saattaa ehkä antaa aiheen virheelliseen tulkintaan, jonka mukaan säännöksen nojalla voitaisiin

rajoittaa muita(kin) perusoikeuksia kuin henkilökohtaista vapautta. Väärinkäsitysten

välttämiseksi olisi syytä harkita säännösehdotuksen tarkistamista siten, että siihen lisättäisiin

sanat "vapaudenmenetyksenä".

Perusoikeusrajoitusten on täytettävä yleiset rajoitusedellytykset sekä säännöstasolla että

säännöksiä sovellettaessa. Tältä kannalta onkin myönteistä, että lakiehdotukseen on otettu

yleisiä säännöksiä (5-7 §). jotka ohjaavat perusoikeuksien rajoittamista yksittäistapauksissa.

Niinpä lakiehdotuksen 6.3 §:ssä vahvistettu suhteellisuusvaatimus, minkä lisäksi siitä

ehdotetaan vielä erikseen säädettäväksi voimakeinojen käyttöä koskevassa 18 luvun 6 §:ssä.

Lisäksi lakiehdotuksen 5 luvun 5 §:n 2 momentissa on yleissäännös varmuusosastolle

sijoitetun vangin oikeuksien rajoittamisesta. Sen mukaan "oikeuksia saadaan rajoittaa tässä

laissa säädetyillä perusteilla siinä määrin kuin sijoittaminen välttämättä vaatii". Tämän

säännöksen tarkoitettu oikeudellinen merkitys jää myös perustelujen valossa epäselväksi. Jos



sille ei ole tarkoitettu antaa itsenäistä oikeudellista merkitystä, olisi nähdäkseni harkittava

säännöksen poistamista. Se saattaa näet antaa aiheen tulkintaan, jonka mukaan kyseessä olisi

eräänlainen perusoikeuksien rajoittamista koskeva yleisvaltuus.

Lakiehdotuksen 18 luvun 5.2 §:n erillään pitämistä koskevassa säännöksessä omaksuttu toinen,

kieltoon perustuva muotoilu, joka on ehkä vähemmän altis väärintulkinnoille. Sen mukaan

"erillään pidettävän oikeuksia ei saa rajoittaa enemmän kuin erillään pitämisestä välttämättä

aiheutuu". Tämäkin säännös on kuitenkin ainakin siinä suhteessa ongelmallinen, että

suhteellisuusperiaatteen mukaisen välttämättömyysvaalimuksen tulisi koskea kaikkia

lakiehdotuksessa tarkoitettu] a perusoikeusraj o i tuk s ia.

Lakiehdotuksen 7 §:ssä on säännös vangin kuulemisesta. Sen mukaan "vankia on kuultava

asumista, vankilaan ja toimintaan sijoittamasta, kurinpitoa sekä muuta häntä koskevaa tärkeää

päätöstä tehtäessä". Säännösehdotuksen perusteluissa ei oteta kantaa sen suhteeseen

hallintolakiin (434/2003), jonka 34 §:ssä on asianosaisen kuulemista koskevat säännökset.

Hallintolain sovellettavuus lakiehdotuksessa säännellyissä asioissa on kuulemista laajempi

kysymys, jolla on myös perustuslain 21 §:n välityksellä perusoikeuskytkentä. Hallintolain

soveltamisalasäännösten nojalla näyttää ilmeiseltä, että vankeja koskeva päätöksenteko yhtä

hyvin vankiloissa kuin Rikosseuraamusvirastossakin kuuluu lain soveltamisalaan.

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano on hallintoa, eikä sitä ole - toisin kuin ulosottoa —

hallintolain 4 §:ssä suljettu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Hallintolain sovellettavuus on

vankien oikeuksien kannalta niin tärkeä seikka, että vankeuslain 1 luvussa tulisi nähdäkseni

olla nimenomainen viittaussäännös hallintolakiin. Jos tarkoituksena puolestaan on ollut, että

hallintolakia ei sovelleta, tästäkin tulisi olla nimenomainen säännös. Tällaista säännöstä tulisi

puolestaan arvioida perustuslain 21 §:ssä turvattujen perusoikeuksien kannalta.

Lakiehdotukseen on otettu säännökset siitä, kuka voi käyttää perusoikeuksia rajoittavaa

toimivaltaa. Näin on täytetty se perustuslakivaliokunnan lausunnossa 12/1998 vp korostettu

vaatimus, jonka "perusoikeuden käyttämistä koskevan sääntelyn tulee olla sillä tavoin

tarkkarajaista, että lain säännöksistä selviää muun muassa, kuka voi käyttää perusoikeuden

kannalta merkityksellistä toimivaltaa".

3. Luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen



Perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaan rajoitusten on oltava välttämättömiä

hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Myös luottamuksellisen viestin salaisuuden

rajoittamista koskevan, PL 10.3 §:ssä olevan erityissäännöksessä, joka koskee muun muassa

vapaudenmenetyksen aikaa, on rajoituksille asetettu välttämättömyys vaatimus. Tämän

vaatimuksen kannalta voidaan arvostella lakiehdotuksen 12 luvun luottamuksellisen viestin

salaisuuteen kajoamiseen oikeuttavia säännöksiä, joissa välttämättömyyden sijasta käytetään

ilmausta "tarpeen" (2.1 §,5.1 § ja 7.1 §). Luvun 8.1 §:ssä varmuusosastolla olevan vangin

kirjeen tai postilähetyksen lukemisen edellytykset ehdotetaan säädettäväksi ilmauksella "jos

siihen yksittäisessä tapauksessa on syytä". Välttämättömyysvaatimuksen kannalta voidaan

arvostella myös jäljennöksen ottamista ja tallentamista koskevissa 2.2 §:n 7.2 §:n säännöksissä

käytettyä ilmausta "saattaa".

4. Tapaamisten valvonta

Lakiehdotuksen 13 luvun 2.2 §:n mukaan vangin tapaamista voidaan valvoa myös

videolaitteilla. Perusteluissa (s. 180) säännösehdotusta perustellaan sillä, että "koska

videovalvonnan voidaan katsoa vähäisessä määrin rajoittavan tapaajan ja vangin

yksityiselämän suojaa, asiasta ehdotetaan nimenomaista säännöstä lakiin".

Perusoikeusrajoituksen luonne riippuu kuitenkin ratkaisevasti siitä, tarkoitetaanko

videovalvonnalla - poliisilain käsitteistöä käyttäen - yleisöön kohdistuvaa teknistä valvontaa

vai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvaa teknistä tarkkailua. Jos kyseessä on tekninen tarkkailu,

jota voitaisiin kohdistaa tapaamiseen muilta suljetussa tilassa, yksityisyyden suojaa

rajoitettaisiin merkittävästi, eikä ehdotettu sääntely täyttäisi perusoikeuksien yleisiä

rajoitusedellytyksiä. Yleisöön kohdistuvan teknisen valvonnan mahdollistamista sen sijaan

olisi perusteltua arvioida valtiosääntöoikeudellisesti toisin. Tällöinkin säännösehdotuksen

valtiosääntöinen moitteettomuus edellyttäisi sen muuttamista siten, että siitä käy

nimenomaisesti ilmi, että kyseessä on poliisilain määritelmän mukainen tekninen valvonta.

5. Kurinpito

Kurinpitoa on meillä oikeuskirjallisuudessa perinteisesti pidetty hallintona eikä lainkäyttönä.

Myös perustuslakivaliokunta on omaksunut kannan, jonka mukaan kurinpitomenettelyssä "ei

varsinaisesti ole kysymys rikoksena rangaistavista teoista perustuslain 8 §:ssä tarkoitetussa

mielessä" (PeVL 74/2002 vp). Kuitenkin voidaan asettaa kyseenalaiseksi, onko



vapausrangaistuksen määrääminen kurinpitomenettelyssä sopusoinnussa sen perustuslain 7.3

§:n säännöksen kanssa, jonka mukaan "rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen,

määrää tuomioistuin".

Lakiehdotuksen 15 luvun 4 § mainitsee mahdollisena kurinpitorangaistuksena suoritetun ajan

menettämisen 20 vuorokauden ajaksi. Tämä rangaistus pidentää vankilassa suoritettavaa

rangaistusaikaa, eikä sitä nähdäkseni voida siksi luokitella sellaiseksi rangaistuksen

täytäntöönpanoa koskevaksi päätökseksi, joka voidaan uskoa hallintoviranomaiselle.

Katsonkin, että perustuslain 7.3 § estää sen, että vankilanjohtaja voisi kurinpitomenettelyssä

päättää suoritetun ajan menettämisestä.

6. Henkilöntarkastukset ja -katsastukset

Lakiehdotuksen 16 luvussa on säännöksiä vangin tarkastamisesta, jotka oikeuttavat kajoamaan

tämän henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Henkilökohtaisen koskemattomuuden

rajoituksia on arvioitava paitsi perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten myös sen PL 7 §.3

§:n säännöksen kannalta, jonka mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua

mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 12/1998 vp arvioinut tuolloin ehdotettuja

henkilöntarkastusta ja -katsastusta koskevia säännöksiä. Lakiehdotuksen 16 luvun säännöksiin

ei tämän lausunnon kannalta arvioituina näyttäisi liittyvän valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.

En pidä myöskään 17 luvun säännöksiä muun henkilön tarkastamisesta ongelmallisina

perusoikeuksien rajoittamisedellytysten kannalta.

7. Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen käyttö

Lakiehdotuksen 18 luvun 3-4 §:ssä on säädetty vangin sijoittamisesta tarkkailuun ja

eristämistarkkailuun. Näiden turvaamistoimenpiteiden edellytykset on nähdäkseni ehdotettu

säänneltäväksi perusoikeuksien rajoittamisedellytykset täyttävällä tavalla. Ongelmana on sen

sijaan, että säännösehdotuksista ei käy ilmi, mikä tarkkailun ja eristämistarkkailun sisältö on ja

minkälaisia perusoikeusrajoituksia nämä turvaamistoimenpiteet voivat sisältää. Sekä 3.3 §:ssä

että 4.3 §:ssä tosin ehdotetaan säädettäväksi, että "vankia on tarkoin seurattava teknisellä

valvonnalla ja muulla tavoin". Oletettavaa kuitenkin on. että säännösehdotuksissa tarkoitetaan

pikemminkin poliisilain 28.1 §:n 3) kohdan mukaista tiettyyn henkilöön kohdistuvaa teknistä



tarkkailua kuin 1) kohdan mukaista "yleisöön" kohdistuvaa teknistä valvontaa. Joka

tapauksessa perusoikeuksien rajoitusedellytyksistä seuraa, että jos tarkkailuun tai

erityistarkkailuun sisältyy erityisiä pemsoikeusrajoituksia, niistä on lain tasolla oltavat

täsmälliset ja tarkkarajaiset säännökset, joissa on otettu huomioon myös

perustuslakivaliokunnan vankeihin kohdistuvasta teknisestä kuuntelusta ja teknisestä

katselusta lausunnossaan 12/1998 vp esittämät näkökohdat.

Lakiehdotuksen 18 §:n 3 momentissa on säännös, joka oikeuttaisi myös muun kuin

vankeinhoitolaitoksen virkamiehen käyttämään voimakeinoja. Säännöksen mukaan "sillä, joka

1 momentissa tarkoitetun virkamiehen pyynnöstä tai tämän suostumuksella avustaa tässä

tarkoitetun virkatoimen suorittamisessa, on oikeus mainitun virkamiehen ohjauksessa

sellaisten tarpeellisten voimakeinojen käyttämiseen, joita voidaan olosuhteisiin nähden pitää

puolustettavina". Esityksen perusteluissa (s. 205) säännöksen todetaan vastaavan "asiallisesti"

poliisilain 27.3 §:ää. Poliisilain 27.3 §:ssä asetetaan kuitenkin huomattavasti tiukemmat

edellytykset sivullisten voimankäyttöoikeudelle. Sen mukaan "sillä, joka poliisimiehen

pyynnöstä tai tämän suostumuksella tilapäisesti avustaa poliisimiestä tilanteessa, jossa on

välttämätöntä turvautua sivullisen voimakeinoapuun erittäin tärkeän ja kiireellisen

virkatehtävän suorittamisessa, on oikeus poliisimiehen ohjauksessa sellaisten välttämättömien

voimakeinojen käyttämiseen, joihin poliisimies toimivaltansa nojalla hänet valtuuttaa".

Sivullisen voimankäyttöoikeudelle poliisilaissa asetetut edellytykset perustuivat

perustuslakivaliokunnan lausuntoon 15/1994 vp, jossa lähtökohdaksi oli otettu julkisen vallan

käyttöoikeuden virkamiehille pidättävä ns. virkamieshallintoperiaate. Valiokunnan mielestä

sivullisten voimankäyttöoikeutta koskevaa säännöstä voitiin pitää "valtiosäantöoikeudellisesti

hyväksyttävänä, mikäli tämä mahdollisuus säädetään selkeästi poikkeukseksi ja sen

sallittavuus rajataan tilanteisiin, joissa poliisin on erittäin tärkeän ja kiireellisen

virkatehtävänsä suorittamiseksi välttämätöntä turvautua sivullisen voimakeino-apuun. Näin

rajattu sivullisen oikeus käyttää pakkokeinoja tulee lisäksi selvästi kytkeä säännöksissä

tapahtuvaksi poliisin ohjauksessa." Nykyisin virkamieshallintoperiaate ja siitä tehtävien

poikkeusten mahdollisuus perustuvat perustuslain 124 §:ään. Siitä voidaan johtaa sivullisten

voimankäyttöoikeuden sääntelylle samat vaatimukset, joita perustuslakivaliokunta korosti

poliisilakiesityksestä antamassaan lausunnossa. Lakiehdotus ei nykyisessä muodossaan näitä

vaatimuksia täytä.

8. Norminantovallan siirtäminen



Lakiehdotus sisältää delegointisäännöksiä. joissa normiantovaltaa siirretään joko

valtioneuvostolle tai Rikosseuraamusvirastolle. Rikosseuraamusviraston toimivaltaa voidaan

perustella määräysten edellyttämällä erityisasiantuntemuksella. Lisäksi delegointisäännökset

ovat yleensä kaksiportaiset siten, että Rikosseuraamusvirastolle jäisi vain valtioneuvoston

asetusta täydentävien tarkempien määräysten antaminen. En ole havainnut delegoinnin

ulottuvan sellaisiin säännöksiin, jotka tulisi perustuslain 80.1 §:n tai perusoikeuksia

koskevien sääntelyvaatimusten vuoksi antaa lailla.

Lakiehdotuksen 15 luvun 1 §:ssä on säännös vankilan järjestyssäännöstä, jonka vahvistaisi

saman 17.1 §:n mukaan aluevankilan johtaja. Perustuslakivaliokunta on esimerkiksi

ammattikorkeakouluja ja poliisioppilaitosta koskevissa lausunnoissaan (PeVL 70/2002 vp ja

28/2004 vp) katsonut, että asianomaiselle opetuksen järjestäjälle/oppilaitokselle voidaan

lailla perustaa toimivalta antaa järjestyssääntö. Valiokunta on katsonut, että kysymys ei

ollut "perustuslain 80 §:ssä säännellystä lainsäädäntövallan delegoinnista, vaan alueellisten

rajattujen yleisluonteisten hallintopäätösten tekemisestä" (ks. myös PeVL 11/2001).

Valiokunnan aikaisempien kantojen valossa voitaneen myös säännöksiä aluevankilan

johtajan päätöksellä vahvistettavasta järjestyssäännöstä pitää valtiosääntöoikeudellisesti

hyväksyttävinä. Samalla on kuitenkin korostettava, että järjestyssääntöihin ei voida ottaa

määräyksiä, jotka merkitsisivät uusia perusoikeusrajoituksia.

Lisäksi on syytä todeta, että on sinänsä ongelmallista omaksua käsitys sellaisesta

normityypistä, joka jäisi perustuslain 80 §:n norminantovallan delegointia koskevien

säännösten ulkopuolelle ja jota luonnehdittaisiin "yleisluonteiseksi hallintopäätökseksi".

Esimerkiksi juuri laitoksissa tällainen käsitys saattaa johtaa eräänlaiseen laitosvaltaopin

uudelleen syntymiseen eli renessanssiin. Voidaan myös viitata perustuslakivaliokunnan

metsähallituslakia koskevaan lausuntoon 38/2004 vp, jossa valiokunta ilmoitti torjuvansa

"sellaisen ehdotuksen perusteluissa esitetyn näkemyksen, että luonnonsuojelulain 20 §:n

järjestyssäännöt eivät voisi sisältää oikeussääntöjä".

Heimolassa 17.2.2005

Kaarlo Tuori



Prof.  Pekka Koskinen
Helsinki 17.2.2005
Asia:  HE 263/2004 vp
(vankeuslaki yna.)

P e r u s t u s l a k i v a l i o k u n n a l l e

Eduskunnan käsiteltävänä on vankeusrangaistusta koskeva laaja
uudistuspaketti. Nyt esillä on pakettiin kuuluva HE 263/2004 vp
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden
toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Kuultavaksi kutsuttuna
esitän asian johdosta kunnioittavasti seuraavaa.

1.  Edellinen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa koskenut
laaja kokonaisuudistus toteutettiin 1970-luvulla  (ns.  RTA-
paketti). Sen jälkeen on tehty lukuisia osittaisuudistuksia,  ja
myös vankeusrangaistuksen käyttöön liittyvät
kriminaalipoliittiset ja ideologiset lähtökohdat ovat kokeneet
muutoksia. Täytäntöönpanoa koskevien säännösten
kokonaisvaltaisen uudistuksen tarve on jo pitemmän aikaa ollut
ilmeinen. On myönteinen asia, että siihen on nyt suuritöisen
valmisteluprosessin jälkeen päästy.

Vertailukohtana tulee mieleen lähialue,  esitutkintaa ja
pakkokeinoja sekä yleisemminkin poliisin toimivaltuuksia
koskevan säännöstön uudistaminen.  Sillä puolellahan on
perustellusti, myös täällä eduskunnassa, esitetty kritiikkiä-
uudistusten toteuttamistavasta. Osauudistukset ovat seuranneet
toisiaan. Kun yksi on saatettu voimaan,  toinen on eduskunnassa
ja kolmatta valmistellaan. Kokonaiskuva ja yleiskatsauksellisuus
ovat puuttuneet, ja puuttuvat.

Tähän verrattuna nyt esillä oleva vankeusrangaistusten
täytäntöönpanoa koskeva kokonaisuudistusehdotus ansaitsee
kiitoksen. Tällaista välttämättä tarvittaisiin myös
esitutkinnan, pakkokeinojen ja poliisin valtuuksien puolella.

Tämä oli asian yksi puoli. Asian toinen puoli on sitten se,
että nyt tarkasteltavana oleva yli 300-sivuinen ehdotus on niin
massiivinen, että on likimain ylivoimainen tehtävä paneutua sen
kaikkiin yksityiskohtiin sillä tarkkuudella,  jota asian luonne
välttämättä edellyttäisi. Tietty turvallisuuden tunne syntyy
joka tapauksessa siitä, että yleisesti ottaen ehdotus vaikuttaa
tasapainoiselta ja huolellisesti valmistellulta. Ei ole aihetta
pelätä, että siihen olisi kätketty perusoikeusajattelun ja



rikosoikeuden keskeisten periaatteiden kannalta selvästi
kyseenalaisia ratkaisuja.

2. Kun RTA-paketti säädettiin 1970-luvulla,  ns.  uusklassinen
rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka eli voimakkainta kauttaan.
Iskulauseita olivat pakon ja palvelun,  hoidon ja rangaistuksen
mahdollisimman selkeä erottaminen toisistaan. "Nothing works",
oli slogaanina: miten vapaudenriistoa sisältävä seuraamus
järjestetäänkin, se pikemminkin huonontaa tuomitun
mahdollisuuksia selviytyä vapautumisen jälkeen elämässä.  Tämä
ajattelu oli tuolloin edistyksellistä ja johti järkeviin
uudistuksiin rikoslainsäädännössä.

Seuranneina vuosikymmeninä kuvaan on tullut uusia piirteitä.  On
saatu kokemusta siitä,  että oikeilla panostuksilla sittenkin
saattaa olla mahdollista vaikuttaa tuomittujen tulevaan
käyttäytymiseen niin,  että uusien rikosten riski pienenee. Nyt
kysytäänkin ennakkoluulottomasti:  "what works?".

Nyt esillä olevassa vankeuslaissa on tältä kannalta monia
myönteisiä linjauksia,  joita jo ennen lain voimaantuloa on
käytännön vankeinhoidossa pyritty ottamaan käyttöön.  Keskeinen
ajatus tältä osin on jokaiselle vangille laadittava
rangaistusajan suunnitelma: yksilöllinen suunnitelma
rangaistusajan suorittamista,  vapauttamista ja ehdonalaista
vapautta varten (vankeuslain 4 luvun 6 §).

3. Ehdotetun vankeuslain 1 luvun 2 §:n mukaan vankeuden
täytäntöönpanon tavoitteena on "lisätä vangin valmiuksia
rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa
ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen
rangaistusaikana". Tähän tavoitteeseen tähtäävät rangaistusajan
suunnitelma sekä siihen perustuvat erilaiset toiminnat
vankeusaikana.

Tämä kaikki maksaa rahaa. Olen eri yhteyksissä voinut seurata
keskustelua uudistuksen edellyttämästä lisärahoitustarpeesta.
HE:n s. 131/1 laskun loppusummaksi ilmoitetaan 2,8 miljoonaa
euroa vuodessa. Aikaisempiin kustannusarvioihin verrattuna summa
vaikuttaa täydelleen alimitoitetulta.

On olemassa erittäin suuri riski siitä,  että nyt hyväksytään
hyvin edistykselliset säännökset vankeusrangaistuksen
täytäntöönpanosta,  jotka näyttävät tarjoavan monimuotoisia
mahdollisuuksia vankien tulevaa selviytymistä tukeviin
erilaisiin ohjelmiin ja toimintoihin. Todellisuudessa kaikki
kaatuu resurssien puutteeseen. Tuloksena on kaikkia turhauttavaa
näennäistoimintaa ja puuhastelua, joka ei johda mihinkään.

Käsittääkseni kaikkein tärkein asia, joka liittyy nyt
käsiteltävänä olevaan HE:een,  on se, että sen keskeisen



sisällön toteuttamiseen oikeasti varataan riittävät määrärahat.
Pitemmällä tähtäimellä se sijoitus on ilman muuta kannattava.

4. Yleisarviona nyt tarkasteltavasta HE:stä on,  että se on
selkeä parannus verrattuna voimassa olevaan lainsäädäntöön. Nyt
pyritään laintasoisin säännöksin kattavasti sääntelemään
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon eri ulottuvuudet.
Perusoikeus- ja oikeusturva-ajatusta on pyritty korostamaan
kautta koko sääntelyn.

Yksittäisissä säännöksissä on tietysti piirteitä, jotka
herättävät kysymyksiä.  Kun olen koettanut verrata HE:n pykäliä
vankeusrangaistuskomitean  (kom. 2001:6)  vastaaviin,  aika
monessa kohtaa säännökset ovat väljentyneet viranomaisen
toimivaltuuksia avartavaan suuntaan. Aina en osaa olla
vakuuttunut,  että tämä on perusteltua.

5. Seuraavassa otan esiin joitain yksittäisiä säännöksiä,  jotka
herättävät kysymyksiä.

Vankeuslain 2 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan vankeusrangaistuksen
täytäntöönpanoa voitaisiin siirtää jopa kahdeksan kuukautta
tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisesta. Tuomitun
elämäntilanteen kannalta näin pitkä viive voi olla kohtuuton.

Lain 4 luvun 6-7 §:ssä on puhe rangaistusajan suunnitelmasta,
jolla on hyvin keskeinen merkitys täytäntöönpanossa. Olen
ymmärtänyt, että suunnitelman yhtenä keskeisenä perustana on
vangista laadittava ns. riski- ja tarvearvio,  johon - tätä
termiä käyttämättä - viitataankin perustelujen s.  148/11.  Itse
lakitekstissä tästä keskeisestä asiasta ei lausuta mitään.

Kuten tunnettua, vankien asuintilat ovat edelleen osaksi täysin
ala-arvoiset. Tätä koskeva säännös 7 luvun 1 §:ssä on
epätyydyttävä. Vankeusrangaistuskomitean mietinnössä vastaava
säännös meni selvästi pitemmälle. HE:n viimeistelyvaiheessa asia
näyttää olleen loppuun asti keskustelun alla,  koska ehdotettu
pykäläteksti ja perustelut  (s.  159/1) ovat ristiriidassa
keskenään: pykälässä on kaksi momenttia, perusteluissa
käsitellään kolmea. - Vankien asumisen kohtuullinen minimitaso
on niin keskeinen asia, että siitä olisi otettava lakiin selkeän
yksiselitteinen,  julkista valtaa velvoittava säännös.

Vankeinhoidon keskeisiä epäkohtia on ollut vankityön palkkaus.
Nyt 9 luvun 6 §:ssä poiketaan komitean ehdotuksesta,  jonka

mukaan vangin tekemästä tuotannollisesta työstä maksettaisiin
käypä palkka. Nyt säilytettäisiin erottelu,  jonka mukaan
avolaitoksessa maksetaan käypä palkka ja suljetussa vankilassa
vain toimintaraha.



Vangin yhteyksiä vankilan ulkopuolelle käsitellään lain IV
osassa. Esimerkkinä edellä mainitusta viranomaisvaltuuksien
väljentämisestä voi mainita, että 12 luvun 2 ja 7 §:ssä
postilähetyksen lukemiseen tai vangin puhelun kuuntelemiseen
riittää, että "se on tarpeen" rikoksen estämiseksi jne. Komitean
ehdotuksessa kynnyksenä oli, että lukeminen tai kuunteleminen
oli "perustellusta syystä tarpeen".

Kurinpitorangaistuksena tulee kysymykseen myös suoritetun ajan
menettäminen enintään 20 vuorokauden ajaksi  (15 luvun 4 §:n 1
momentin 4  kohta).  Asiallisesti kysymys on vapaudenmenetyksen
sisältävästä rangaistuksesta.  Silloin lienee perustuslain
valossa kyseenalaista,  voiko sellaisen seuraamuksen määrätä muu
kuin tuomioistuin.

6.  HE reen sisältyy myös ehdotus uudeksi tutkintavankeuslaiksi.
Myös tätä on pidettävä ennen muuta myönteisenä uudistuksena.

Yhtenä ongelmana on ollut vangittujen säilyttäminen pitkiäkin
aikoja poliisin tiloissa. Nyt 2 luvun 1 §:ssä säädettäisiin,
ettei poliisivankilassa saisi yleensä säilyttää neljää viikkoa
pitempää aikaa.  Sekin on paljon. Olisikin syytä painottaa,
että neljä viikkoa on normaalisti ehdoton yläraja.

Heimolassa    17. helmikuuta

Pekka



Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tut-
kintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (263/2004 vp)

Uudistuksen yleiset tavoitteet ja lähtökohdat

Kysymyksessä on vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa
koskeva kokonaisuudistus. Lähtökohtana on uudistaa rangaistusten täytäntöönpanoa ja
tutkintavankeuden toimeenpanoa koskeva vanhentunut lainsäädäntö säätämällä vankien
oikeuksista ja velvollisuuksista perustuslain vaatimusten mukaisesti lain tasolla.
Lähtökohtana on myös vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan toimivaltuuksien
selkeyttäminen. Pyrkimyksenä on ollut lisäksi lakiteknisen selkeyden lisääminen.

Keskeisenä tavoitteena on kehittää vankeuden täytäntöönpanosta entistä vaikuttavampi,
ennustettavampi ja suunnitelmallisempi prosessi. Suuri osa vangeista on tuomittu
huumausaine- ja väkivaltarikoksista ja karsii päihde- ja mielenterveyden ongelmista. Toisaalta
vankeinhoidossa on kehitetty toimintaohjelmia, joilla vankien toimintakykyä voidaan parantaa
ja rikosten uusimisriskiin vaikuttaa. Tavoitteena on tehostaa vankeinhoidon vaikuttavuutta
lisäämällä vankien toimintakykyä parantavien ja rikosten uusimisriskiin vaikuttavien
toimintaohjelmien ja toimintojen käyttöä.

Huumerikos päärikoksena tuomittujen vankien määrä on kaksinkertaistunut 1980-luvun lopun
tilanteesta. Tämä ryhmä muodostaa nykyisin noin viidenneksen vanke-usvangeista.
Vankeusaikainen rikollisuus ja etenkin huumausainerikollisuus vaikeuttaa huomattavasti
vankeuden täytäntöönpanoa ja aiheuttaa vankien, henkilökunnan ja yhteiskunnan
turvallisuudelle ongelmia, joista välttämättä seuraa tarve rajoittaa joitakin vapautensa
menettäneen perusoikeuksia.

Hallituksen esitys liittyy kiinteästi vankeinhoitolaitoksen rakenteita ja organisaatiota
uudistavaan hallituksen esitykseen (HE 261/2004 vp) sekä vankeutta ja ehdonalaista
vapauttamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 262/2004 vp).

Lähtökohdat perusoikeussäätelyn ja perustuslain pohjalta

Nykyisin on hallinnollisin määräyksen tasolla säännelty asioista, joiden oikea säädöstaso olisi
laissa. Epäkohtana on myös, että hallinnollisten säännösten antamisval-tuus ei ole perustuslain
80 §:ssä säädetyllä tavalla riittävän täsmällinen. Vankien ja tutkintavankien oikeuksista ja
velvollisuuksista ja perusoikeuksien rajoittamisesta ehdotetaankin säädettäväksi tarkemmin ja
täsmällisemmin lain tasolla perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti.
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Keskeisenä tavoitteena on myös saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan niitä
velvoitteita, joita Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa on asetettu
vapautensa menettäneen henkilön kohtelulle ja heidän oikeuksiensa toteutumiselle. Säätelyn
perustana ovat olleet myös kansainvälisten valvontaelinten kannanotot sekä yleisesti
hyväksytyt vapautensa menettäneen kohtelua koskevat suositukset.

Ehdotetuissa laeissa on lukuisia säännöksiä, joilla on liittymäkohtia lakien perustus-
lainmukaisuuden pohdintaan. Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta uusia rajoituksia vankien ja



tutkintavankien perusoikeuksiin. Ehdotetuissa laeissa asetetaan pääsääntöisesti nykyistä
säätelyä tiukemmat edellytykset perusoikeuksien rajoittamiselle. Yleisenä lähtökohtana
perusoikeuksien rajoituksille on myös, että ehdotettavalle rajoitukselle on hyväksyttävä
peruste ja että rajoitus on välttämätön säännöksessä esitettävän tarkoituksen saavuttamiseksi.
Vankien perusoikeuksien rajoittamista koskevat säännökset on ehdotuksessa kirjoitettu
täsmällisesti ja tarkkarajaisesti.

Yleiset säännökset

Vankeuslain 1 luvun 3 § sisältäisi yleissäännöksen, jonka mukaan vankeuden täytäntöönpano
ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä, joista
säädetään lailla taikka jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta. Tällä vankien kohtelua
koskevalla yleissäännöksellä on haluttu korostaa sitä periaatetta, että vapautensa menettäneet
ovat lähtökohtaisesti samassa asemassa kuin muutkin henkilöt ja kieltää niin sanotun
laitosvallan perusteella tehtävät rajoitukset vankien oikeuksiin ja olosuhteisiin.

Myös vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan toimivaltaa koskevat säännökset on pyritty
uudistamaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin perustuslain vaatimuksia. Lakiehdotus
sisältää kaikkea toimivaltuuksien käyttöä ohjaavan yleissäännöksen, jonka mukaan
Vankeinhoitolaitoksen virkamiehen on suoritettava virkatehtävänsä puuttumatta enempää
kenenkään oikeuksiin ja aiheuttamatta suurempaa haittaa kuin on välttämätöntä ja
puolustettavaa tehtävän suorittamiseksi.

Ehdotukseen sisältyy lisäksi säännös Vankeinhoitolaitoksen asteellisesta toimivallasta. Lisäksi
kaikista toimivaltuuksia koskevista säännöksistä ilmenee se alin virkamiestaso, jolle
päätösvalta voidaan uskoa. Säätely vastaa perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL
10/1998 vp ) asettamia edellytyksiä. Voimakkaimmin perusoikeuksiin puuttuvat päätökset
olisivat ehdotuksen mukaan yksinomaan johtajan päätösvallassa. Vankilan johtajalle kuuluvaa
toimivaltaa saisi virka-ajan ulkopuolella käyttää päivystävä virkamies, jollaisena saisi toimia
ainoastaan riittävän koulutuksen saanut virkamies. Ehdotettujen lakien kaikissa sellaisissa
luvuissa, joissa säädetään perusoikeuksien rajoittamisesta, on erilliset päätöksenteon
määräytymistä koskevat säännökset.

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa edellytetään hyvän hallinnon takeiden turvaamista lailla.
Näihin takeisiin kuuluu myös oikeus tulla kuulluksi. Ehdotetuissa säännöksissä (vankeuslain 1
luvun 7 § ja tutkintavankeuslain 1 luvun 6 §) kuulemisvelvoite ehdotetaan laajaksi ja se
koskisi kaikkea vankia koskevia tärkeitä päätöksiä (PeVL 70/2002 vp).

Yhteydenpitoa koskevat säännökset

Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista
viestin salaisuuteen vapaudenmenetyksen aikana. Kirjeen tarkastaminen läpivalaisemalla ja
avaamalla loukkaa vähäisessä määrin vangin tai tutkintavangin luottamuksellisen viestin
suojaa. Säännös oikeuttaisi kirjeen tai muun viestin pinnalliseen tutkimiseen, ei sen sisällön
lukemiseen. Tällainen pinnallinen tarkastaminen on vankilassa välttämätön luvattomien
esineiden ja aineiden kuten huumausaineiden ja maksuvälineiden löytämiseksi.

Kirjeen lukemiselle ja jäljentämiselle ehdotetaan nykyistä täsmällisemmät edellytykset.
Samoin puhelujen kuuntelemisesta ja tallentamisesta annettaisiin täsmälliset säännökset lain
tasolla. Kirjeen lukeminen ja puhelun kuunteleminen edellyttäisivät yksittäisessä tilanteessa
perusteltua syytä. Vankien ja tutkintavankien yhteydenpito valvontaviranomaisten ja -elinten
kanssa sekä asiamiehen kanssa nauttisi ehdotetuissa laeissa erityistä suojaa
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämällä tavalla. Varmuusosastoa koskevat
säännökset vastaisivat nykyistä lainsäädäntöä, joiden perustuslainmukaisuus on ollut
perustuslakivaliokunnan tutkittavana.



Tapaamista koskevissa säännöksissä (vankeuslain 13 luku ja tutkintavankeuskin 9 luku) on
pyritty turvaamaan vangin ja tutkintavangin oikeus perhe-elämään ihmisoikeussopimuksen 8
artiklan edellyttämällä tavalla. Ehdotettujen säännösten mukaan lähiomaiselle tai muulle
läheiselle ei voitaisi antaa tapaamiskieltoa.

Vankien ja tutkintavankien tarkastamista ja valvontaa koskevat säännökset sekä voimankäyttö

Henkilökohtaisen vapauden tai koskemattomuuden rajoittamista tarkoittavien tarkas-tamis- ja
valvontatoimi valtuuksien edellytykset ja asiallinen sisältö eivät ole nykyisin riittävän
selkeästi ja täsmällisesti lain tasolla säädettyjä. Ehdotetut lait sisältävät täsmälliset ja
tarkkarajaiset säännökset vankien ja tutkintavankien ja heidän käytössään olevien tilojen
valvonnasta ja tarkastamisesta. Laki sisältäisi myös säännökset tarkastamista ja valvontaa
koskevien päätösten kirjaamisesta, jotka nykyisin ovat asetuksen tasolla. Päihteettömyyden
valvonta on säädelty täsmällisesti ja tarkkarajaisesti lainta-solla.

Ehdotetut tarkastamista ja valvontaa koskevat säännökset ovat välttämättömiä vankilan
järjestyksen sekä vankien, tutkintavankien, Vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan ja muiden
henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi ja rikosten estämiseksi. Toimivaltuudet on mitoitettu
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti siten, että niillä puututaan vankien ja tutkintavankien
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ainoastaan siinä määrin kuin kunkin tarkastamis- ja
valvontatoimenpiteen tarkoitus välttämättä vaatii.

Nykyisessä laissa turvaamistoimenpiteitä koskeva säätely on puutteellista eikä joistakin
tosiasiallisesti käytetyistä turvaamistoimenpiteistä ole laintasoisia säännöksiä lainkaan. Koska
turvaamistoimenpiteillä puututaan voimakkaasti henkilökohtaiseen koskemattomuuteen,
ehdotetut lait sisältäisivät täsmälliset lain tasoiset säännökset

tällaisista toimenpiteistä. Turvaamistoimenpiteet on mitoitettu suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti ja ne sisältävät myös määräykset toimenpiteen enimmäiskestosta.

Voimassa oleva voimankäyttöä koskeva säännös ei ole riittävän täsmällinen asialliselta,
alueelliselta eikä henkilölliseltä käyttöalaltaan, joten sitä edellytetään täsmennettäväksi.
Voimankäyttövälineitä käyttävien henkilöiden koulutus ja pätevyys on säännösehdotuksessa
varmistettu (PeVL 17/1998 vp). Tämän vuoksi esityksessä edellytetään, että
voimankäyttövälineiden käyttöön olisi oikeutettu ainoastaan koulutuksen saanut virkamies.

Kurinpitojärjestelmä

Kurinpitojärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että suoritetun ajan menettä-
misseuraamus olisi itsenäinen kurinpitorangaistus. Suoritetun ajan menetys on rajattu
ainoastaan niin kutsuttuihin sakkorikoksiin ja laitoksesta luvatta poistumisiin.

Rajanvetoa kurinpitorangaistusmenettelyn ja rikosprosessin välillä on käsitelty hallituksen
esityksessä. Ehdotettua ratkaisua voidaan perustella muun muassa järjestelmän tehokkuudella,
nopeudella ja ennustettavuudella. Vastaava kurinpitorangaistus on säädetty monissa Euroopan
valtioissa, esimerkiksi Ruotsissa, Hollannissa ja Englannissa. Ei ole tarkoituksenmukaista
kuormittaa tuomioistuimia vähäisillä rikosasioilla.

Suoritetun ajan menettämisseuraamus ei merkitse uutta vapaudenriistoa eikä uutta rangaistusta
ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa tai perustuslain 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla, koska
tuomioistuimen määräämä kokonaisrangaistus ei pitene. Ehdotetun vankeuslain 15 luvun 9



§:n mukaan rangaistusta ei saa milloinkaan jatkaa yli tuomioistuimen määräämään
kokonaisrangaistusajan (a-aika). Ihmisoikeustuomioistuin on nimenomaan katsonut, että
vapausrangaistustaan kärsivän vangin vapauden lisä-rajoittaminen ilman, että
vapaudenmenetyksen kokonaisaika kasvaa, ei lähtökohtaisesti ole sellainen seuraamus, joka
estäisi pitämästä sen määräämistä koskevaa menettelyä kurinpitona. Samoin on laita
vapauteen pääsyn lykkääntymisen kohdalla. Vangin katsotaan menettävän eräänlaisen
"etuoikeuden" eikä joutuvan hänen oikeuksiaan vähentävän vapaudenriiston kohteeksi.
Avolaitoksesta poistumista ei ole kriminalisoitu, joten asia ei menisi tuomioistuimeen
lainkaan.

Toisin kuin on laita civil rights-asioiden kohdalla, rikosprosessissa on pääsääntöisesti
sovellettava ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan menettelyä jo ensimmäisessä asteessa.
Poikkeuksena tästä tuomioistuin ja toimikunta ovat hyväksyneet, että vähäisistä rikoksista
määrätään rangaistus hallinnollisissa menettelyssä edellyttäen, että rangaistuksella on
mahdollisuus saattaa valituksella tai muulla tavoin asia tuomioistuimen 6(1) artiklan
mukaisessa menettelyssä tapahtuvaa uudelleen arviointia varten. Ehdotetun lain mukaan
vangilla olisi muutoksenhakuoikeus suoritetun ajan menettämisseuraamuksesta
käräjäoikeuteen.

Eräitä tutkintavankeja koskevia erityissäännöksiä

Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta ilmenevä syyttömyysolettama ja tästä periaatteesta
johdettava tutkintavankien erityisasema on otettu huomioon tutkintavankeutta koskevia
erityissäännöksiä kirjoitettaessa. Tutkintavankien erityisasema ilmenee tutkintavankeuden 1
luvun 4 §:n säännöksen lisäksi esimerkiksi tutkintavankien puhelimen käyttöä ja
osallistumisvelvollisuutta koskevissa säännöksissä.

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 10 artiklan 3 kappaleen
mukainen erillaänpitovelvoite esitetään käytännön ohjaamiseksi otettavaksi myös kansalliseen
lainsäädäntöön. Ehdotettu säännös merkitsee varsin huomattavaa muutosta nykyiseen
käytäntöön.

Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että ehdottomasta erillään pitämisestä voidaan poiketa
tutkintavangin suostumuksella, jos se on hänen etunsa mukaista. Tämä periaate edustaa
yleisesti hyväksyttyä uudempaa ajattelua Euroopan neuvostossa. Periaate ollut lähtökohtana
myös muun muassa Euroopan neuvoston uusia vankilasääntöjä (Prison Rules) kirjoitettaessa
sekä uutta Euroopan neuvoston tutkintavankeussuositusta valmisteltaessa. Uuden, toistaiseksi
vahvistamattoman Euroopan neuvoston tutkinta-vankisuositusluonnoksen 36 artiklan mukaan
erillään pitäminen voi tarkoittaa erillään pitämistä eri laitoksissa, osastoissa tai huoneissa.
Suositusluonnoksen nimenomaisen säännöksen mukaan erilläänpitämisvelvoite ei saa sulkea
pois mahdollisuutta olla yhteydessä vankeusvankien kanssa, jos se on tutkintavangin edun
mukaista ja hän siihen suostuu. Euroopan neuvostossa omaksuttua tulkintaa puoltavat myös
käytännön syyt. Erilläanpitovelvoitteen tiukka ja ehdoton noudattaminen olisi käytännössä
peruskorjaamattomien vankiloiden rakenteista johtuen täysin mahdotonta toteuttaa ja
useimmiten tutkintavangin oman edun vastaista. Pahimmillaan se saattaisi käytännössä
merkitä tutkintavankien lisääntyvää säilyttämistä poliisivankiloissa ja oleskelua omassa
sellissään 23 tuntia vuorokaudessa.

Tutkintavankien ja vankien yhdenvertaisuutta parantaa ehdotus tutkintavankien ku-
rinpitorangaistuksista. Ehdotus myös selkeyttää nykyistä käytäntöä ja parantaa tutkintavankien
oikeusturvaa, koska osa nykyisistä turvaamistoimenpiteistä siirtyy tarkasti säänneltyyn
kurinpitomenettelyyn. Tutkintavangeilla olisi muutoksenhakuoikeus kaikista
kurinpitorangaistuksista.



29

Erityisen merkityksellinen tutkintavankien oikeusturvan parantamisen kannalta on myös
ehdotus esitutkinnan aikana määrättävistä yhteydenpitorajoituksista, joiden määräämisestä
laissa täsmällisesti säädetyin edellytyksin päättäisi tuomioistuin. Päätös ja sen perusteet olisi
otettava uudelleen käsiteltäväksi vangitsemisasian käsittelyn yhteydessä. Nykyisin tällaisten
yhteydenpitorajoitusten määräämisestä ei ole säännöksiä.

Muutoksenhakua koskevat säännökset

Vankien ja tutkintavankien muutoksenhakua koskevilla säännöksillä on pyritty nykyistä
paremmin turvaamaan perustuslain 21 §:ssä tarkoitetun oikeusturvan toteutuminen ja
vähentämään suoraan perustuslain nojalla tapahtuvaa muutoksenhakua. Vankilassaoloaikaa
pidentävistä päätöksistä (kurinpitorangaistuksena määrätty suoritetun ajan menetys ja
ehdonalaisen vapauden lykkääminen) haettaisiin muutosta käräjäoikeudelta. Muista vangin
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista päätöksistä muutoksenhaku tapahtuisi ensi asteena
aluevankilan johtajalle (hallinnon sisäisen oikaisumenettely). Aluevankilan johtajan
päätöksestä ja Rikosseuraamusviraston ensi asteena tekemästä päätöksestä muutoksenhaku
tapahtuisi hallinto-oikeuteen. Jako on penistuslakivaliokunnan lausunnon ( PeVL 9/2001 vp)
mukainen. Ehdotettu säätely nopeuttaa muutoksenhakua ja parantaa siten vankien
oikeusturvaa.

Se, mitkä asiat ovat valituskelpoisia vangin oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia päätöksiä ja
miltä osin kysymyksessä on tosiasiallinen hallintotoiminta, on usein tulkinnanvarainen asia.
Muutoksenhakua ehdotetaan sellaisista päätöksistä, joita perustana oleva säätely on riittävän
selvä ja täsmällinen luodakseen vangille oikeutena pidettävän perusteen muutoksenhaulle.
Suuri osa vankilassa tehtävistä päätöksistä on kytkeytyy sillä tavoin toiminta- ja
kuntoutussuunnitelman luonteiseen rangaistusajan suunnitelmaan ja lisäksi on
vankeinhoitoviranomaisten harkinnassa, ettei tällaista oikeutta voida katsoa syntyvän.
Ehdotetussa säätelyssä on myös otettu huomioon hallinto-oikeuksien viimeaikainen
oikeuskäytäntö vankien tekemien valitusten johdosta.

Hallinto-oikeudet ovat katsoneet esimerkiksi, että vangin siirtoa, sijoittamista, valvomatonta
tapaamista ja poistumislupaa koskevissa päätöksissä on kyse tosiasiallisesta
hallintotoiminnasta eikä sellaisista päätöksistä, jotka loisivat vangille perustuslaissa
tarkoitettuja oikeuksia. Säätelyn kokonaisuutta pohdittaessa tulee lisäksi muistaa, että
vangeilla ja tutkintavangeilla on rajoittamaton oikeus tehdä kanteluja ratkaisun tehneen
virkamiehen esimiehelle, Rikosseuraamusvirastolle ja eduskunnan apu-laisoikeusasiamiehelle
(PeVL 11/1997 vp).

Muita säännöksiä

Vankien ja tukintavankien omaisuuden suojaa koskevaa perustuslainsuojaa parantaisi lakeihin
ehdotetut nykyistä huomattavasti täsmällisemmät säännökset omaisuuden hallussapidosta,
rahan ja maksuvälineiden hallussapidosta, käytöstä ja omaisuuden palauttamisesta
(vankeuslain 9 luku, tutkintavankeuslaki 5 luku) sekä omaisuuden erillään säilyttämisestä
(vankeuslaki 16 luvun 8 §). Lakiin lisättäisiin myös täsmälliset säännökset siitä, miten
menetellään turvatarkastuksessa tai henkilöntarkastuksessa löydettyjen tavaroiden suhteen.

Vangin ja tutkintavangin turvallisuutta parantaa säännös, jonka mukaan jonka mukaan vangille
on varattava oikeus asua kokonaan tai osittain erillään muista, jos vangilla on perusteltu syy
uskoa henkilökohtaisen turvallisuuteensa olevan uhattuna tai jos erillään asumisen on muu
hyväksyttävä syy.

Muihin kuin vankeihin kohdistuvat valvonta- ja tarkastamissäännökset



Siltä osin kuin tarkastamissäännökset ulottuvat ulkopuolisiin henkilöihin, heidän pe-
rusoikeuksiinsa puuttuminen olisi ehdotetuissa tarkastussäännöksissä vähäistä (turvatarkastus
ja henkilöntarkastus). Lisäksi tarkastukseen alistuminen olisi vankilaan pyrkivän henkilön
päätösvallassa. Nykyisin tarkastuksissa löydettävästä omaisuudesta ja sen käsittelystä ei ole
säännöksiä. Lakiin ehdotetaan otettavaksi täsmällinen säännös asiasta, koska kyse on myös
tapaajan tai muun henkilön perustuslaissa turvatusta omaisuuden suojasta.

Ehdotuksen mukaan vankilassa tai sen alueella voitaisiin ottaa kiinni henkilö, jos se on
välttämätöntä henkilölle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi, rikoksen estämiseksi
tai selvittämiseksi tai jos henkilö kieltäytyy poistumasta. Jos kiinni otettua henkilöä ei voida
viipymättä luovuttaa poliisille, häntä voitaisiin pitää vanki

lassa poliisin ohjeiden mukaan säilössä enintään neljä tuntia. Säännös laajentaisi jonkin verran
pakkokeinolaissa säädettyä jokamiehen kiinniotto-oikeutta, mikä oikeus
Vankeinhoitolaitoksen virkamiehillä tällä hetkellä on. Koska henkilön säilössä pitämisellä
puututaan voimakkaasti henkilökohtaiseen vapauteen, toimivalta päättää säi-lössäpidosta olisi
yksinomaan vankilan johtajalla (ja virka-ajan ulkopuolella päivystävällä virkamiehellä).
Säännös olisi välttämätön tilanteissa, joissa henkilön käytöksestä voidaan päätellä, että
pelkästään hänen poistamisensa vankilan alueelta ei ole riittävä toimenpide vankilan
turvallisuuden takaamiseksi.

Ehdotuksen mukaan tapaamisten valvonta voitaisiin järjestää myös välillisenä valvontana,
videovalvonnalla. Koska videovalvonnan voidaan katsoa vähäisessä määrin rajoittavan
tapaajan ja vangin yksityiselämän suojaa, asiasta ehdotetaan nimenomaista säännöstä lakiin.
Videovalvonnalla tapahtuvasta valvonnasta tulisi lisäksi ilmoittaa siitä kertovalla kyltillä.

Lakien ei voida katsoa rajoittavan perustuslain 2 luvussa säädettyjä perusoikeuksia laajemmin
kuin säätelyn perusteena olevien yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi on
välttämätöntä. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

UllaMohell

Lainsäädäntöneuvos

Oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2005 vp

Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täy-
täntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa
koskevaksi lainsäädännöksi

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä joulukuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen vankeus-

rangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

(HE 263/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnall a
IC.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö

- professori Pekka Koskinen

- professori Kaarlo Tuori.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

- professori Olli Mäenpää

- professori Martin Scheinin.

HE
263/2004 vp

Versio 0.1
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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkin-

tavankeuden toimeenpanoa koskeva lainsäädäntö. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on

säätää vankien perusoikeuksiin kohdistuvista rajoituksista sekä heidän oikeuksistaan ja

velvollisuuksistaan lailla ottamalla huomioon perustuslaista ja kansainvälisistä

ihmisoikeussopimuksista johtuvat vaatimukset. Ehdotukset vankeuslaiksi ja tutkinta-

vankeuslaiksi sisältävät säännöksiä muun ohella vankilaan saapumisesta, vangin sijoittamisesta

vankilassa, vankeuden ja tutkintavankeuden sisällöstä, yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle,

kurinpidosta ja valvonnasta samoin kuin turvaamistoimenpiteistä ja voimakeinojen käytöstä sekä

muutoksenhausta. Kokonaisuudistusta merkitsevässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös

useita muita lakeja.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 7 §:n 3

momentissa turvattujen vapauden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden, 9 §:ssä turvatun

liikkumisvapauden, 10 §:ssä suojattujen yksityiselämän ja luottamuksellisen viestin salaisuuden

sekä 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan kannalta. Lisäksi sääntelyä tarkastellaan perustuslain

21 §:n oikeusturvasäännösten näkökulmasta samoin kuin 80 §:n kannalta lain alasta ja

lainsäädäntövallan siirtämisestä. Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi pitänyt

perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä suotavana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lähtökohtia

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on nostaa lain tasolle säännökset vankien ja tut-

kintavankien perusoikeuksien rajoituksista samoin kuin heidän oikeuksiensa ja velvol-

lisuuksiensa perusteista. Sääntely on tarkoitus saattaa myös sisällöltään vastaamaan pe-

rustuslaista ja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johtuvia vaatimuksia.
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Perusoikeusuudistuksen yhteydessä sanouduttiin selkeästi irti sellaisesta käsityksestä, että

tietyn ihmisryhmän perusoikeuksia voitaisiin suoraan rajoittaa erityisen val-lanalaisuussuhteen

tai laitosvallan perusteella. Siten esimerkiksi vankien perusoikeuksien rajoittamisen katsottiin

asianomaisessa hallituksen esityksessä edellyttävän lakia, jonka säätämisjärjestys riippuu

rajoituksen sisällöstä ja asteesta. Samassa yhteydessä kiinnitettiin huomiota siihen, että

vapaudenmenetys ei sellaisenaan muodosta perustetta rajoittaa henkilön muita perusoikeuksia.

Jos tarve henkilön muiden perusoikeuksien rajoittamiseen tämän vapaudenmenetyksen aikana on

olemassa, rajoituksista on säädettävä lailla, ja ne tulee voida oikeuttaa erikseen kussakin

tapauksessa ja kunkin perusoikeuden osalta (HE 309/1993 vp, s. 25/1 ja 49/11, PeVL 12/1998

vp, s. 2/1, PeVL 34/2001 vp, s. 2/1).

Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan perustuslain 7 §:n 3 momentin viimeisen

virkkeen mukaan lailla. Perusoikeusuudistuksen esitöissä tätä säännöstä luonnehdittiin

perustuslailliseksi toimeksiannoksi, jonka johdosta lailla tulee turvata vapautensa menettäneille

kuuluvat oikeudet muun muassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten viitoittamalla tavalla

(HE 309/1993 vp, s. 49/1). Esityksessä todettiin, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ja 6

artiklassa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen

9,10 ja 14 artikloissa sekä lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 37 artiklassa luetellaan

eräitä vapautensa menettäneen oikeuksia, minkä lisäksi muutkin ihmisoikeudet (esimerkiksi

henkilökohtainen koskemattomuus sekä kirje- ja puhelinsalaisuus) kuuluvat myös vapautensa

menettäneille siltä osin kuin niitä ei ole rajoitettu ihmisoikeussopimusten ja perusoikeussään-

nösten kannalta hyväksyttävällä tavalla (HE 309/1993 vp, s. 49/11).

Ehdotukset vankeuslaiksi ja tutkintavankeuslaiksi toteuttavat omalta osaltaan perustuslain

7 §:n 3 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettua toimeksiantoa. Sääntely on samalla

merkityksellistä perustuslain useiden perusoikeussäännösten kannalta. Se koskee esimerkiksi

perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuja oikeuksia henkilökohtaiseen vapauteen ja

koskemattomuuteen samoin kuin perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattua yksityiselämän

suojaaja saman pykälän 2 momentissa suojattua luottamuksellisen viestin salaisuutta. Ehdotuksia

on näin ollen arvioitava perusoikeuksien yleisten ja tarvittaessa tietyn perusoikeuden erityisten

rajoitusedellytysten kannalta. Rajoitusten hyväksyttävyyden, tarkkarajaisuuden ja

oikeasuhtaisuuden lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota vankien ja tutkintavankien

oikeusturvaan.
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Täytäntöön- ja toimeenpanon yleiset vaatimukset

Vankeuslain 1 luvun 3 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi vankeuden täytäntöönpanolle asetettavista

yleisistä vaatimuksista. Pykälän 1 momentti sisältää ns. laitosvaltaan perustuvien rajoitusten

kiellon. Sen mukaan vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin ja

olosuhteisiin muita kuin lailla säädettyjä tai itse rangaistuksesta välttämättä johtuvia rajoituksia.

Valiokunta korostaa ehdotuksesta ilmenevää lähtökohtaa rajoitusten lakisidonnaisuudesta

sekä sitä, ettei säännöksestä voida laitosvaltakonstruktiolle ominaisella tavalla johtaa toimivaltaa

asettaa vangille vankeusrangaistuksesta sinänsä johtuvia rajoituksia lisääviä

perusoikeusrajoituksia. Vankeusrangaistuksen sisältönä taas on toisessa hallituksen esityksessä

(HE 262/2004 vp) olevan rikoslain muutosehdotuksen 2 c luvun 1 §:n mukaan vapauden

menetys tai rajoittaminen. Selkeyden vuoksi vankeuslakiehdotuksen 1 luvun 3 §:n 1 momenttia

voisi olla paikallaan täydentää vankeusrangaistuksen tällaista sisältöä luonnehtivalla

maininnalla.

Vankeuslakiehdotuksen rakennetta vastaavasti myös tutkintavankeuslakiin ehdotetaan

otettavaksi laitosvallan kieltoa ilmentävä 4 §. Sen mukaan tutkintavangin oikeuksia ei saa

kyseisen lain nojalla rajoittaa enempää kuin tutkintavankeuden tarkoitus, tutkintavankeudessa

pitämisen varmuus ja vankilan järjestyksen säilyminen vaativat. Säännöksellä korostetaan

valiokunnan mielestä asiamukaisesti rajoitusten laki- ja tarkoitussidonnaisuutta. Sitä on

kuitenkin oikeasuhtaisuusvaatimuksen ja säännösten johdonmukaisen kirjoitustavankin

näkökulmasta asianmukaista täydentää edellytyksellä rajoitusten välttämättömyydestä.

Vankeuslakiehdotuksen 5 luvun 5 §:n 2 momentin sanamuoto on laitosvaltaan perustuvien

rajoitusten kiellon kannalta jossain määrin ongelmallinen. Varmuusosastolle sijoitetun vangin

oikeuksia saadaan sen mukaan nimittäin rajoittaa vankeuslaissa säädetyillä perusteilla siinä

määrin kuin sijoittaminen välttämättä vaatii. Rajoitusten sallittavuuteen viittaavaa sanamuotoa

parempi on valiokunnan mielestä sellainen kieltoon perustuva muotoilu, jota on käytetty

lakiehdotuksen 5 luvun 3 §:n 2 momentissa ja 18 luvun 5 §:n 2 momentissa (samoin kuin 2.

lakiehdotuksen 3 luvun 2 §:n 3 momentissa ja 13 luvun 5 §:n 2 momentissa).

Lakiehdotusten toimivaltasäännökset mahdollistavat lähes kauttaaltaan viranomaisen

verraten laajan harkintavallan käytön. Sen vuoksi valiokunta korostaa yleisten hallinto-

oikeudellisten periaatteiden huomioon ottamisen tärkeyttä sovellettaessa toimivaltasäännöksiä
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yksittäistapauksissa. Vankeuslakiehdotuksen 1 luvun 5 ja 6 §:ään sisältyykin tältä kannalta

asianmukaisia säännöksiä vankien oikeudenmukaisesta ja heidän ihmisarvoaan kunnioittavasta

kohtelusta, syrjinnän kiellosta sekä toimivaltuuksien käytön muista yleisistä periaatteista.

Vankeinhoitolaitoksen virkamiehen on esimerkiksi objektiviteettiperiaatetta ilmentävän 6 §:n 1

momentin mukaan toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen.

Lisäksi virkamiehen on 6 §:n 3 momentista ilmenevän suhteellisuusvaatimuksen mukaisesti

suoritettava virkatehtävänsä puuttumatta enempää kenenkään oikeuksiin ja aiheuttamatta

suurempaa haittaa kuin on välttämätöntä ja puolustettavaa tehtävän suorittamiseksi.

Suhteellisuusvaatimuksesta on lisäksi erityissäännös voimakeinojen käyttöä koskevassa 18 luvun

6 §:ssä (samoin kuin 2. lakiehdotuksen 13 luvun 6 §:ssä).

Vankia on vankeuslakiehdotuksen 1 luvun 7 §:n mukaan kuultava asumista, vankilaan ja

toimintaan sijoittamista, kurinpitoa sekä muuta häntä koskevaa tärkeää päätöstä tehtäessä.

Saman sisältöinen säännös on 2. lakiehdotuksen 1 luvun 6 §:ssä. Kuulemisvelvollisuuden

rajoittaminen vain tärkeisiin päätöksiin näyttää ainakin sanonnallisesti merkitsevän poikkeusta

hallintolain 34 §:n säännöksiin asianosaisen kuulemisesta. Tätä ehdotusta ei ole esityksessä

perusteltu. Valiokunta huomauttaa, että oikeus tulla kuulluksi sisältyy perustuslain 21 §:n 2

momentissa nimenomaisesti mainittuihin hyvän hallinnon takeisiin. Ehdotettuja säännöksiä

vangin ja tutkintavangin kuulemisesta on siksi tulkittava laajentavasti. Lakivaliokunnan on tästä

huolimatta syytä selvittää, onko hallintolaista poikkeavalle sääntelylle näiltä osin perusteita ja

tarvetta.

Perustuslakivaliokunta korostaa hyvän hallinnon takeiden näkökulmasta yleisemminkin

sitä, että hallintolakia sovelletaan myös vankilaviranomaisiin, jollei esimerkiksi vankeuslaissa tai

tutkintavankeuslaissa ole siitä poikkeavia säännöksiä.

Lakiehdotuksista käy yksityiskohtaisella tarkkuudella ilmi se virkamies tai virkamiestaso,

joka voi käyttää perusoikeuksien kannalta merkityksellistä toimivaltaa (PeVL 12/1998 vp, s.

6/II).

Rangaistusajan suunnitelma

Vangille on vankeuslakiehdotuksen 4 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan laadittava yksilöllinen

suunnitelma rangaistusajan suorittamista, vapauttamista ja ehdonalaista vapautta varten.

Asiakirja valmistellaan yhteistyössä vangin kanssa (4 luvun 7 §:n 2 mom.), ja se sisältää 4 luvun
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6 §:n 2 momentin mukaan suunnitelman muun ohella vangin sijoittamisesta, hänen

toiminnastaan rangaistusaikana, valvotusta koevapaudesta ja ehdonalaisesta vapaudesta. Ennen

vangin vapautumista suunnitelmaa täydennetään vapauttamis-ja valvontasuunnitelmilla.

Rangaistusajan suunnitelma on tärkeä väline pyrittäessä edistämään henkilön vankeusajan

ennustettavuutta ja suunnitelmallisuutta sekä siten vangin elämänhallintaa lakiehdotuksen 1

luvun 2 §:ssä mainittujen vankeuden täytäntöönpanon tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelman

oikeudellinen luonne näyttää kuitenkin muodostuvan ongelmallisen epäselväksi.

Suosituksenomaiseen velvoittavuuteen viittaa esimerkiksi päätöksen kutsuminen

"suunnitelmaksi" samoin kuin sen laatimista ja sisältöä ohjaavan laintasoisen sääntelyn

avoimuus. Suunnitelmaa voidaan myös tarkistaa. Se on 4 luvun 7 §:n 3 momentin perusteella

otettava säännöllisin väliajoin uudelleen käsiteltäväksi. Suunnitelma ei esityksen

perustelujenkaan mukaan ole ainakaan sillä tavalla sitova, etteikö esimerkiksi vangin

poistumisluvasta ja muista vastaavista asioista olisi aina päätettävä vie-
i x  ^ -:l,£„— i a

Lakiehdotuksen eräissä säännöksissä käytettyjen ilmaisujen takia suunnitelma näyttää

kuitenkin saavan oikeudellisesti velvoittavia ja osin lain säännöksiä syrjäyttäviäkin piirteitä.

Esimerkiksi lakiehdotuksen 4 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan rangaistusajan suunnitelma

sisältää suunnitelman myös "poistumisluvan edellytyksistä". Pois-tumisluvan yhtenä

edellytyksenä 14 luvun 2 §:n mukaan onkin, että luvan myöntäminen on rangaistusajan

suunnitelman pohjalta perusteltua. Saman kaltaisia viranomaisen päätöksentekoa sitovia

oikeusvaikutuksia suunnitelma näyttäisi saavan myös ainakin 6 luvun 1 §:ssä ja 8 luvun 10 §:ssä

käytettyjen ilmaisujen takia. Vaikka suunnitelman sitovuutta ei ehkä näissäkään säännöksissä ole

tarkoitettu ehdottomaksi, ei sen oikeudelliseen velvoittavuuteen viittaava säännösten

kirjoittamistapa ole vangin oikeuksien sääntelyn yhteydessä asianmukainen. Vapautensa

menettäneen oikeudet turvataan perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan lailla. Edellä mainittuja

säännöksiä on siksi tarkistettava niin, että suunnitelman luonne suosituksena tai yhtenä

päätöksenteossa huomioon otettavana seikkana käy niistä ehdotettua selkeämmin ilmi.

Vankiryhmien pitäminen erillään (segregaatio)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (jälj. KP-sopi-mus) 10

artiklan 2 ja 3 kappale sisältävät määräyksiä vapautensa menettäneiden syytettyjen henkilöiden
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pitämisestä erillään tuomituista ja nuorten pitämisestä erillään aikuisista. Vaikka Suomi on

tehnyt varauman yleissopimuksen määräyksiin nuorten ja aikuisten erillään pitämisestä, Suomea

sitoo lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 37 artiklan määräys, jonka mukaan

vapaudenriiston kohteeksi joutunutta lasta on pidettävä erillään aikuisista, jollei ole lapsen edun

mukaista menetellä toisin. 2. t Valiokunnalla ei ole tältä kannalta huomautettavaa lakiehdotusten

niistä säännöksistä, jotka koskevat alaikäisten pitämistä erillään aikuisista (1. lakiehdotuksen 4

luvun 8 §:n 2 mom. ja 5 luvun 2 § sekä 2. lakiehdotuksen 3 luvun 1 §:n 2 mom,), Kp
Sopimusmääräykset eivät nimenomaisesti edellytä vapautensa menettäneiden miesten ja naisten

pitämistä erillään toisistaan. Vakiintuneina pidettävien vankeinhoidon kansainvälisoikeudellisten

periaatteiden1 näkökulmasta on asianmukaista, että miehet ja naiset on ehdotettujen säännösten

perusteella pidettävä eri asunto-osastoissa (1. lakiehdotuksen 5 luvun 1 §:n 3 mom. ja 2.

lakiehdotuksen 3 luvun 1 §:n 3 mom.). Valiokunnan mielestä on lisäksi aiheellista harkita

sääntelyn täydentämistä viranomaisiin kohdistuvalla velvoitteella suojata erityisesti naisvangit

väkivallalta ja seksuaaliselta häirinnältä.

1 Ks. esim. YK:n vankeinhoidon vähimmäissäännöt [Standard Minimum Rules for the Treatment
of Pri-soners, Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social
Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 Jury 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977], kohta
8.

-ö t Tutkintavanki on 2. lakiehdotuksen 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan sijoitettava

poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta eri vankilaan tai eri osastolle kuin rangaistusta

suorittavat vangit. Säännös vastaa sanamuodoltaan KP-sopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen a)

kohtaa, jonka perusteella syytettyjen ja tuomittujen erillään pitämisen vaatimuksesta on

mahdollista poiketa poikkeuksellisissa tilanteissa. Sääntelyn tarkkuuden näkökulmasta on

kuitenkin jossain määrin ongelmallista, ettei säännös sisällä edes yleispiirteisiä mainintoja

siitä, minkä tyyppisiä poikkeustilanteita siinä tarkoitetaan. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on

todennut tuoreissa päätelmissään Suomen viidennen määräaikaisraportin johdosta, että

mainitussa KP-sopimuksen määräyksessä tarkoitetut, sopimuksen näkökulmasta hyväksyttävät

poikkeukselliset tilanteet tulisi määritellä selkeästi kansallisessa laissa.2 Valiokunta pitää

sääntelyn täsmentämistä tältä osin tärkeänä.

Yhteydet vankilan ulkopuolelle
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t Vankeuslakiehdotuksen IV osa sisältää säännöksiä vangin oikeudesta kirjeenvaihtoon ja

puhelimen käyttöön (12 luku), tapaamisista ja muista yhteyksistä vankilan ulkopuolelle

f 13 lukul samoin kuin vanerin mahdollisuudesta snaHa hlDa OOistua ivhveksi aiaksi Van-

kilasta (14 luku). Tutkintavankien osalta vastaavat säännökset ovat 2. lakiehdotuksen IV

osassa.

Poistumisluvan sääntely liittyy vankeusrangaistukseen perustuslain 7 §:n 1 momentissa

turvatun vapauden menetyksenä. Yhteydenpitosääntelyn osalta on lisäksi otettava huomioon,

että perustuslain 10 §:n 1 momentissa suojatun yksityiselämän piiriin kuuluu muun muassa

yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin (HE 309/1993 vp, s. 53/1,

PeVL 34/2001 vp, s. 4—5). Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta tähdentää, ettei vangin

yhteydenpito-oikeuksia pidä käytännössä rajoittaa enempää kuin on kulloisessakin

yksittäistapauksessa välttämätöntä.

2 CCPR/CO/82/FIN, kohta 11.

^ Vankeuslakiehdotuksen 12 luvun säännökset kirjeen tarkastamisesta ja avaamisesta (12 luvun

1 §), kirjeen lukemisesta ja jäljentämisestä (12 luvun 2 § ja 8 §:n 1 mom.) sekä puhelun

kuuntelemisesta ja tallentamisesta (12 luvun 7§ j a 8 § : n2 mom.) ovat merkityksellisiä

perustuslain 10 §:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan kirjeen, puhelun ja muun

luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan kuitenkin saman pykälän 3

momentin nojalla säätää välttämättömistä rajoituksista tähän oikeuteen muun muassa

vapaudenmenetyksen aikana. Ehdotetuille rajoituksille on siten perusoikeusjärjestelmän kannalta

hyväksyttävä peruste.

Valiokunta korostaa, että luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoituksiin kohdistuu

perustuslain 10 §:n 3 momentissa nimenomaisesti mainittu välttämättömyysedel-lytys ja että

viestin salaisuutta voidaan laitosoloissakin rajoittaa vain siinä määrin kuin se on kussakin

yksittäistapauksessa perusteltua (HE 309/1993 vp, s. 54/11, PeVL 12/1998 vp, s. 6/1, PeVL

34/2001 vp, s. 5/1). Tältä kannalta toimenpiteiden edellytyksistä säännöksissä käytetyt ilmaisut

"jos on syytä" (12 luvun 1 §:n 1 mom. ja 8 §:n 1 mom.), "jos on tarpeen" (12 luvun 2 §:n 1 mom.

ja 7 §:n 1 mom.) ja "saattaa" (12 luvun 2 §:n 2 mom. ja 7 §:n 2 mom.) eivät ole asianmukaisia.

Sääntelyä on näiltä osin syytä tarkistaa niin, että säännöksissä mainittuna kunkin toimenpiteen

edellytyksenä on yksittäistapauksellinen ja toimenpiteen ankaruutta oikeasuhtaisesti vastaava
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perusteltu tarve. Sama huomautus koskee 2. lakiehdotuksen 8 luvun 1, 2 ja 7 §:n vastaavia

säännöksiä.

Varmuusosastolle sijoitetun vangin tapaamisoikeutta voidaan vankeuslakiehdotuksen 13

luvun 1 §:n 2 momentin perusteella rajoittaa, jos on perusteltua syytä epäillä väärinkäytöksiä.

Perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä "väärinkäytös" on asiattoman epämääräinen

ilmaisu. Sääntelyä on aiheellista täsmentää sitomalla rajoitusmahdollisuus esimerkiksi epäilyyn

vankeuslain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten rikkomisesta.
Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus

Vangille voidaan vankeuslakiehdotuksen 15 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella

määrätä kurinpitoseuraamuksena yksinäisyysrangaistus. Perustuslain 7 §:n 3 momentin

viimeisen virkkeen vaatimukset koskevat tällaistakin sääntelyä, sillä kyse on va-

paudenmenetyksen ankaruuden astetta lisäävästä toimesta (HE 309/1993 vp, s. 48/1, PeVL

34/2001 vp, s. 3/1). Samaa on sanottava lakiehdotuksen 18 luvun 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuihin

tarkkailuun ja eristämistarkkailuun sijoittamisesta samoin kuin 5 §:ssä tarkoitetusta erillään

pitämisestä.

Yksinäisyysrangaistuksen määräämisen edellytyksistä samoin kuin rangaistuksen

mittaamisesta ja sisällöstä on lakiehdotuksessa valiokunnan mielestä perustuslain kannalta

asianmukaiset ja riittävät säännökset. Sama koskee erillään pitämistä sekä pääosin myös

tarkkailua ja eristämistarkkailua, jotka molemmat liittyvät vangin oman terveyden ja

henkilökohtaisen turvallisuuden edistämiseen. Ongelmallista kuitenkin on, ettei säännöksistä

aivan selvästi ilmene, mitä niissä tarkoitetaan tarkkailulla ja eristämistark-kailulla. Perustelujen

mukaan kysymys on vangin sijoittamisesta huoneeseen tai selliin, jossa häntä voidaan tarkkailla

ympärivuorokautisesti teknisin apuvälinein tai muulla tavoin. Sääntelyä on valiokunnan mielestä

aiheellista täsmentää esityksen tätä tarkoitusta vastaavilla maininnoilla. Sama huomautus koskee

2. lakiehdotuksen 13 luvun 3 ja 4 §:ää.

Vankeuslakiehdotuksen 16 luvun 3—7 § sekä 17 luvun 2 ja 3 § sisältävät perus-tuslain 7

§:n 1 momentissa turvatun henkilökohtaisen koskemattomuuden kannalta merkityksellisiä

säännöksiä henkilöntarkastuksesta ja -katsastuksesta samoin kuin virtsa-, sylki- ja verinäytteen

antamisesta sekä puhalluskokeen suorittamisesta. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei

perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä

perustetta.
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^ Ehdotukset vastaavat pääosin perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 12/1998 vp,

s. 2—4) säädetyn nykyisen lain säännöksiä, eivätkä sääntelyyn nyt ehdotetut vähäiset

tarkistukset — kun lisäksi otetaan huomioon vankilan erityiset olosuhteet — valiokunnan

mielestä muodostu perustuslain kannalta ongelmallisiksi. Valiokunnalla ei ole perustuslain

näkökulmasta huomautettavaa myöskään 2. lakiehdotuksen 11 luvun 3—7 §:n tai 12 luvun 2 ja

3 §:n vastaavista säännöksistä.

Vangin kahlehtiminen merkitsee vakavaa puuttumista hänen henkilökohtaiseen

vapauteensa ja koskemattomuuteensa. Toimenpiteeseen saattaa liittyä myös terveysriskejä.

Näistä syistä on tärkeää, että toimenpiteen edellytyksistä on vankeuslakiehdotuksen 18 luvun 2

§:ssä ja 2. lakiehdotuksen 13 luvun 2 §:ssä riittävän tarkat sekä hyväksyttävyyden ja

oikeasuhtaisuuden vaatimukset täyttävät säännökset. Valiokunnan mielestä vanhahko ja verraten

raskaisiin välineisiin viittaava sana "kahlehtiminen" olisi asianmukaista korvata

nykyaikaisemmalla ilmaisulla etenkin, kun otetaan huomioon, että käytännössä vangin

sitomiseen käytetään perustelujen mukaan käsirautoja ja muovista nippusidettä.

Suoritetun ajan menettäminen

Vanki voidaan vankeus lakiehdotuksen 15 luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella määrätä

kurinpitorangaistuksena menettämään suorittamaansa aikaa enintään 20 vuorokautta.

Rangaistuksesta päättää 15 luvun 17 §:n 3 momentin nojalla vankilanjohtaja.

Ehdotus merkitsee, kuten esityksen perusteluissa todetaan, että hallintoviranomainen voi

määrätä vankeusrangaistusta vastaavasta vapaudenmenetyksestä. Sääntelyä on siksi arvioitava

perustuslain 7 §:n 3 momentin sen säännöksen kannalta, jonka mukaan vapaudenmenetyksen

sisältävän rangaistuksen määrää tuomioistuin. Tällä perustuslain säännöksellä on esitöiden

mukaan tarkoitettu kattaa kaikki asiallisesti rangaistusta merkitsevät vapaudenmenetykset, mistä

syystä sanan "vapaudenmenetys" soveltamisala on rikoslaissa käytettyä vankeuden käsitettä

laajempi (HE 309/1993 vp, s. 49/1).

^ Suoritetun ajan menetys on kiistatta rangaistus, joka voidaan määrätä vankilassa-oloaikana

tehdystä ja siinä mielessä uudesta teosta. Rangaistuksen määrääminen voi lisäksi

ehdonalaisesta vapaudesta ja valvotusta koevapaudesta toisessa hallituksen esityksessä (HE

262/2004 vp) ehdotetun sääntelyn välityksellä vaikuttaa vankilassaoloajan ja siten

vapaudenmenetyksen pituuteen. Seuraamuksesta päättämisen tulee näin ollen perustuslain 7
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§:n 3 momentin johdosta kuulua valiokunnan mielestä tuomioistuimelle. Valiokunnan tähän

arvioon ei vaikuta, ettei suoritetun ajan menettämisseuraamuksella ole vankeuslakiehdotuksen

15 luvun 9 §:n 2 momentin takia mahdollista pidentää tuomioistuimen määräämää

rangaistusaikaa. Perustuslain säännös rangaistuksen määräämisvallan pidättämisestä

tuomioistuimelle on ehdottomampi kuin esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5

artiklan vastaavat määräykset vapaudenriiston edellytyksistä.3 Merkitystä ei siksi ole sillä, että

vankilan johtajan päätökseen kurinpitorangaistuksesta voi 20 luvun 1 §:n perusteella hakea

muutosta valittamalla käräjäoikeuteen. Näin ollen tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön

edellytyksenä tältä osin on, että toimivalta määrätä suoritetun ajan menettämisestä osoitetaan

laissa tuomioistuimelle tai
+ ö f o l/ i i r i n n i t m - Q n r r a i c f i i c r o \r r\o\r&\r n i c ö ö n n n l / P ö t nnicfotoon loL-iohr1/"v+iil/"eoc + a \T anl/Piiclo-luia i\umipiiut unguioLUO vt*
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kiehdotuksen 20 luvun 1 §:ää on vastaavasti tarkistettava.

Muutoksenhakuoikeus

Vankeuslakiehdotuksen 20 luvun 9 §:ssä luetellaan päätökset, joihin vanki tai vangin ta-paaja

saa vaatia oikaisua ja — siten kuin 12 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi — hakea oi-

kaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.4

3 Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki 2005, s. 288.
4 Ehdotetun 20 luvun 9 §:n sanamuodosta voi tosin saada sen käsityksen, että asianomaisella on oikeus hakea

vaihtoehtoisesti joko oikaisua tai muutosta.

Tällaiseen luetteloon perustuvassa sääntelytavassa jää epäselväksi, onko asianosaisella

oikeus saada lain muiden säännösten nojalla tehty päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi

silloinkaan, kun päätös koskee hänen oikeuttaan tai velvollisuuttaan perustuslain 21 §:n 1

momentissa tarkoitetussa mielessä. Epäselvyyttä näyttäisi tässä suhteessa liittyvän ainakin

päätökseen rangaistusajan suunnitelmasta (4 luvun 11 §), eräistä luvista ja niiden peruuttamisesta

(8 luvun 10 ja 11 §, 14 luvun 1—4 § ja 9 §) sekä valvottuun koevapauteen päästämisestä (21

luvun 1 §). Valiokunta huomauttaa, että myös esimerkiksi säännökset ns. subjektiivista oikeutta

harkinnanvaraisempienkin oikeuksien tai etuuksien myöntämisedellytyksistä voivat muodostaa

riittävän täsmällisen perustan perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettuna oikeutena
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pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja julkisen vallan välille (PeVL 12/1997 vp, s. l/II,

PeVL 18/2005 vp, s. 2—3).

Muutoksenhakuoikeutta koskevat luettelot eivät valiokunnan mielestä voi vaikuttaa

eräänlaisina välillisinä muutoksenhakukieltoina, vaan hallintolainkäyttölaista, ennen kaikkea sen

5 §:stä, ja viime kädessä perustuslain 21 §:n 1 momentista seuraa, onko kysymyksessä

valituskelpoinen ratkaisu (PeVL 4/2004 vp, s. 9/1, PeVL 13/2005 vp, s. 3/II, PeVL 18/2005 vp,

s. 3/1; ks. myös KKO:2004:110). Ehdotettu luettelo on siten tältä kannalta asiallisesti tarpeeton.

Sama huomautus koskee 2. lakiehdotuksen 15 luvun 1 §:n luetteloa.

Asianmukaisin tapa säännellä muutoksenhakuoikeutta on sisällyttää lakiin tavanomainen

maininta hallintolainkäyttölain soveltamisesta. Perustuslain kannalta hyväksyttävistä

muutoksenhakuoikeuden rajoituksista on mahdollista säätää lakiin otettavilla yksilöidyillä

muutoksenhakukielloilla.

Muita seikkoja

Vankien asumisolosuhteet. Vankien käytössä tulee vankeuslakiehdotuksen 7 luvun 1 §:n mukaan

olla asianmukaiset asuin- ja peseytymistilat. Vankiloita rakennettaessa ja kor

jättäessä varsinaiset asuintilat on varustettava niin, että ne vastaavat yleisessä rakennus-

lainsäädännössä asuintiloille asetettuja vaatimuksia.

* Säännös ei koske käytössä jo olevia peruskorjaarnattomia sellejä, jotka eivät kaikilta osiltaan

vastaa esimerkiksi asuintilojen hygienialle nykyisin asetettuja vaatimuksia. Valiokunta kiinnittää

siksi valtioneuvoston huomiota YK:n kidutuksen vastaisen komitean Suomelle antamiin

tuoreisiin suosituksiin harkita keinoja vankiloiden peruskorjauksen nopeuttamiseksi ja lisäksi

tutkia hygienian parantamiseksi vaihtoehtoisia väliaikaisratkaisuja yöastioiden käytölle.5

Uskonnonharjoitus. Vankeuslakiehdotuksen 11 luvun 3 §:ssä ja 2. lakiehdotuksen 7 luvun 2

§:ssä on sinänsä asianmukaisia säännöksiä vangin oikeudesta osallistua uskonnollisiin

tilaisuuksiin ja tavata oman uskontokuntansa edustajia. Valiokunta muistuttaa, että perustuslain

11 §:ssä jokaiselle turvattuun uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy paitsi oikeus

tunnustaa ja harjoittaa uskontoa myös muun muassa oikeus ilmaista vakaumus. Säännöksiä

käytännön tilanteissa sovellettaessa tulee uskonnollisten hartaus- ja vastaavien tilaisuuksien
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järjestämisen lisäksi ottaa huomioon muunkinlaiset eri uskontokuntien ja uskonnollisten

yhdyskuntien tavat tunnustaa ja harjoittaa uskontoa sekä ilmaista vakaumus.

Norminantovaltuudet. Lakiehdotusten säännökset asetusten ja viranomaismääräysten antamisesta

ovat perustuslain 80 §:n näkökulmasta pääosin asianmukaiset. Vankeuslakiehdotuksen 15 luvun

1 §:ssä käytetty ilmaisu lakia täydentävien määräysten antamisesta aiheuttaa kuitenkin

tarpeetonta tulkinnanvaraisuutta viranomaisen norminasettamisvallan laajuudesta. Valtuudessa

on siksi syytä käyttää lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä tarkempien

määräysten antamista tarkoittavaa sanamuotoa. Sama huomautus koskee 2. lakiehdotuksen 10

luvun 1 §:ää.

5 CA17C/CO/FIN, kohta 5 (e).

Viranomaisen päätöksellä annettavaa normia kutsutaan vankeuslakiehdotuksen

13 luvun 12 §:ssä virheellisesti säännökseksi.

Vankeuslakiehdotuksen 1 luvun 12 §:ssä mainitaan asetus nimeltä. Tämä ei ole

säädösten hierarkkisten suhteiden takia asianmukaista (esim. PeVL 13/2005 vp, s. 4/II).

Pykälä on siksi syytä muotoilla toisella tavalla.

Sivullisen voimankäyttöoikeus. Vankeinhoitolaitoksen virkamiestä tämän pyynnöstä tai

suostumuksella avustavalla henkilöllä on vankeuslakiehdotuksen 18 luvun 6 §:n 3 momentin

perusteella oikeus mainitun virkamiehen ohjauksessa käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja,

joita voidaan olosuhteisiin nähden pitää puolustettavina. Ĵ̂ )̂ Sääntelyssä on kysymys

tilapäisen avun antamisesta konkreettista virkatehtävää suorittavalle virkamiehelle.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin poliisilakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä pitänyt tällaista

sääntelyä hyväksyttävänä, jos mahdollisuus avustavan henkilön voimankäyttöön säädetään

selkeästi poikkeukselliseksi ja sen sallittavuus rajataan tilanteisiin, joissa virkamiehen on erittäin

tärkeän ja kiireellisen virkatehtävänsä suorittamiseksi välttämätöntä turvautua sivullisen

voimakeinoapuun (PeVL 15/1994 vp, s. 3/1). Sääntelyä on tärkeää täydentää tällaisilla

rajauksilla. Sama huomautus koskee 2. lakiehdotuksen 13 luvun 6 §:n 3 momenttia.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,
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että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus

kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 15 luvun 4

§:n 1 momentin 4 kohdasta ja 17 §:n 3

momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen

huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.
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