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ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. Asiantuntijoiden 

kuuleminen 

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K) 

- aputaispoliisipäällikkö Risto Äijälä, Tampereen kihlakunnan poliisilaitos (K) 

- poliisipäällikkö Pertti Rönkkö, Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos (K) 

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K) 
- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K) 
 
Merkitty saapuneeksi 

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto. 
 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 

Jatkettu yleiskeskustelu 

Jatkettu yleiskeskustelu 

Jatkettu yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

HE 90/2005 vp 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI POLIISIN SÄILYTTÄMIEN HENKILÖIDEN KOHTELUSTA 
SEKÄ LAEIKSI ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA 

 
Esityksen tarkoituksena on säätää vapauden menettäneiden oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä perusoikeuksien rajoituksista lain tasolla perustuslain 
asettamien vaatimusten ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mukaisesti. 
Nykyisellään lain tasoinen sääntely on rajoittunut tutkintavankeudesta annetun lain 
(615/1974) 19 §:n viittauksiin kyseisen lain noudattamisesta soveltuvin osin myös 
muihin vapautensa menettäneisiin kuin tutkintavankeihin. Tarkempi sääntely on 
tapahtunut sisäasiainministeriön määräyksillä ja ohjeilla. 
 
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sisältäisi säännökset 
säilytystilaan ottamisesta, sijoittamisesta säilytystilassa, perushuollosta ja 
siirtämisestä, vapautensa menettäneen omaisuudesta, terveydenhuollosta, 
kirjeenvaihdosta ja puheluista, tapaamisista ja muista yhteyksistä säilytystilan 
ulkopuolelle, säilytystilan järjestyksestä, säilytystilan ja vapautensa menettäneen 
tarkastamisesta, muun henkilön tarkastamisesta, turvaamistoimenpiteistä, 
teknisestä valvonnasta ja etävalvonnasta, tutkintavangeista, vapautensa 
menettäneen kuljetuksesta, vartijoista, ilmoituksen ja tiedon antamisesta sekä 
muutoksenhausta. 
 
Lakia sovellettaisiin poliisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien, poliisin 
säilytettävinä olevien pidätettyjen ja kiinni otettujen sekä muiden poliisin 
säilytettävinä laillisella perusteella olevien vapautensa menettäneiden kohteluun. 
Samoja säännöksiä sovellettaisiin myös rajavartiolaitoksen, tullilaitoksen ja 
puolustusvoimien säilyttämien henkilöiden kohteluun. 
 
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta muodostaisi yhdessä eduskunnan 
jo hyväksymien ja 1.10.2006 voimaan tulevien vankeuskin ja tutkintavankeuslain 
(767 ja 768/2005) kanssa yhtenäisen lainsäädän-tökokonaisuuden. Näiden 
samanaikaisesti valmisteltavina olleiden lakien 

myötä viranomaisille asetetaan pääsääntöisesti nykyistä täsmällisempiä ja 
tiukempia vaatimuksia vapautensa menettäneiden perusoikeuksien to-
teutumisen turvaamisen suhteen. Lakien aihealueiltaan yhdenmukaisen 
sääntelyn lisäksi laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sisältäisi 
säännökset myös teknisestä valvonnasta ja etävalvonnasta (12 luku) sekä 
vartijoista (15 luku). 
 
Vapautensa menettäneen poliisin tiloissa säilyttämisen lyhytaikaisuuden 
vuoksi henkilön säilyttämiselle ei ole välttämätöntä asettaa yhtä korkeita 
vaatimuksia kuin vankeinhoitolaitoksen tiloissa pitempiaikaisesti säily-
tettävien vankeus- ja tutkintavankien osalta. Tämä koskee sekä itse tiloja 
että niissä järjestettävää työ-, opinto-, kuntoutus- ynnä muuta sellaista 
toimintaa. 
 
Poliisin säilytystilojen ja vankeinhoitolaitoksen säilytystilojen osalta on 
sääntelytarpeissa eroja myös mahdollisten rikosepäilytilanteiden osalta. 
Poliisi voi esitutkintaviranomaisena käynnistää näissä tilanteissa itse esi-
tutkinnan ja käyttää tuossa esitutkinnassa esitutkinta- ja pakkokeinola-
eissa säädettyjä toimivaltuuksia. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohte-
lua koskeva päätöksenteko ja esitutkintatoimenpiteitä koskeva päätök-
senteko on erotettu hallinnollisesti toisistaan. 
 
Vankeuslakiin ja tutkintavankeuslakiin tehtiin perustuslakivaliokunnan 
lausunnon (PeVL 20/2005 vp) ja lakivaliokunnan mietinnön (LaVM 



 

 

10/2005 vp) johdosta eduskuntakäsittelyssä eräitä tarkennuksia. Vastaavat 
tarkennukset on lähtökohtaisesti tehtävä myös lakiin poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta. Vankeuslakiin ja tutkintavankeuslakiin 
perustuslakivaliokunnan lausunnon ja lakivaliokunnan mietinnön johdosta 
tehdyt tarkennukset liittyvät poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
annettavan lain 1 luvun 3 ja 4 §:ään, 4 luvun 1 §:ään, 6 luvun 1, 2 ja 7 
§:ään, 7 luvun 1 ja 5 §:ään, 8 luvun 1 §:ään, 9 luvun 6 §:ään, 10 luvun 1 
§:ään, 11 luvun 1-7 §:ään, 13 luvun I §:ään sekä 15 luvun 2 §:ään. Lain 6 
luvun 1 §:n osalta on kuitenkin otettava huomioon rajalliset mah-
dollisuudet varustaa poliisin säilytystilat kattavasti läpivalaisulaitteilla. 
Postilähetykset olisi voitava tämän vuoksi tarkastaa lähtökohtaisesti sa-
malla tavoin kuin vapautensa menettäneen hallussa tai säilytystilan 
alueella oleva (9 luvun 2 §) tai tapaajan tuoma (7 luvun 4 §) omaisuus. 

Poliisijohtaja Kimmo Hakonen 
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Apulaispoiiisipäällikkö Risto Äijälä 
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Tampereen kihlakunnan poliisilaitos on tutustunut pääpiirteittäin hallituksen esitykseen 
HE 90/2005 eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja toteaa 
lausuntonaan kunnioittaen seuraavan. 
 
 

Esitys on ollut valmisteluvaiheessa lausunnolla Tampereen kihlakunnan poliisilaitok-
sella. Tuolloin annetussa lausunnossa poliisilaitos kiinnitti huomiota poliisin tiloissa 
säilytettävien terveydenhuollon kustannusten kohdentamisen epäselvyyksiin. Nyt tar-
kasteltavassa esityksessä tämä asia on selkiinnytetty. Edelleen poliisilaitos kiinnitti 
huomiota poliisin tiloissa säilytettävien vankeusvankien laajempien oikeuksien käy-
tännön toteuttamisen vaikeuteen. Tämä tulee erityisesti esiin Tampereella, jonka kärä-
jäoikeuden alueella asuu vajaat 400 000 asukasta. Tämän alueen käräjäkierroksella 
olevat vangit majoitetaan poliisilaitoksen tiloihin, koska vankeinhoitolaitos ei suorita 
kuljetuksia. Vankeusvankien oikeudet on määritelty uudessa vankeuslaissa, kun taas 
esityksen mukaan poliisin tiloissa säilytettäviin tutkintavankeihin sovellettaisiin tätä 
esitettyä lakia. 
 
Yleisarviona esityksestä voidaan todeta sen olevan hyvin yksityiskohtainen, mutta siinä 
ei ole otettu kantaa siihen sovelletaanko esitettyä lakia pakkokeinolain 6 luvussa l:ssä 
säänneltyyn poistumisen estämiseen, joka toteutetaan lukitussa tilassa. Toisaalta tämä ei 
liene tarpeenkaan, koska nämä "sumpussa" pitämiset ovat lyhytkestoisia 
vapaudenmenetyksiä. 
 
Lakiesityksen yksityiskohtaisessa arvioinnissa, lähtien liikkeelle käytännön näkökul-
masta, poliisilaitos toteaa seuraavat seikat. 
 
Esityksen 3 luvun 5 §:n mukaan vapautensa menettäneelle on annettava mahdollisuus 
ulkoilla vähintään tunti päivässä. Tämä tulee tuottamaan käytännössä ongelmia, koska 
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Tampereella ja monessa muussakin isossa laitoksessa on vain yksi ulkoilupiha. Jos 
vapautensa menettäneitä on esim. 30, joita tutkinnallisista syistä ei ainakaan kaikkia 
voida ulkoiluttaa samanaikaisesti, sitoo ulkoilutus vartiointiresursseja kohtuuttomasti. 
Tästä syystä tulisi minimiaika laskea puoleen tuntiin. 
 
Kirjeenvaihtoa ja puheluita käsittelevässä 6 luvussa on tyhjentävästi käsitelty kirjeet ja 
postilähetykset. Puhelimen käytön osalta herättää kuitenkin ihmetystä se, että sen 
paremmin ehdotuksen lakitekstissä kuin perusteluissakaan ei laajemmalta käsitellä 
matkapuhelimia. On itsestään selvää, että pidätetyltä ja tutkintavangilta otetaan mat-
kapuhelin pois, jos sen mahdollinen käyttö vaarantaisi vapauden menetyksen tarkoi-
tuksen. Avoimeksi jää miten menetellään tilanteessa, jossa tämä asia on kiistan- alainen 
ja vapautensa menettänyt vaatii puhelintaan säilytyshuoneeseen. Esityksessä olisi ehkä 
syytä linjata tai ottaa kantaa mainittuun asiaan, koska nykyisin lähes kaikilla on 
matkapuhelin. 

 
Esityksen 12 luvussa säädetään teknisestä valvonnasta ja etävalvonnasta, jolla mahdollistettaisiin 
vapautensa menettäneiden säilytys miehittämättömillä poliisiasemilla niin, että heitä teknisesti 
valvottaisiin etävalvontapisteestä. Yhtenä perusteena on esitetty vapautensa menettäneiden 
kuljetuksiin kuluvan kohtuuttomasti poliisin työaikaa tapauksissa, joissa vapautensa menettänyt 
kuljetetaan lähimpään ympärivuorokauden toimivaan yksikköön. Esityksen perusteluissa on esitetty, 
että poliisit kävisivät vähintään tunnin välein tarkistamassa etävalvottavan tilan. Mainitulla tavalla 
toteutettuna on vaikea nähdä järjestelmän säästävän poliisin työpanosta muuhun poliisitoimintaan. 
Vaikka kaikki tekninen kehitys tulee ilman muuta poliisitoiminnassa hyödyntää, on kaavailtu 
etävalvontajärjestelmä nähtävä epäonnistuneen kihlakuntauudistuksen luomien liian pienien 
poliisiyksiköiden henkiinjäämistaisteluna. 
 
Vapautensa menettäneiden elintoimintojen valvontaan käytettäviä laitteita tulisikin sijoittaa 
yksiköihin, joissa säilytettävien lukumäärät ovat niin suuret, että henkilöllinen valvonta ei yksin riitä. 
 
Vapautensa menettäneiden kuljetuksesta säädetään 14 luvussa. Sen 4 §:n mukaan vapautensa 
menettäneen oikeutta ulkoiluun, omaisuuden hallussapitoon ja käyttöön sekä oikeutta tapaamisiin ja 
puhelimen käyttöön saadaan kuljetuksen aikana rajoittaa, jos niiden toteuttaminen kuljetuksen 
kestäessä on erityisen vaikea järjestää. Mainitun pykälän sananmuotoa tulisi tarkistaa niin, että se 
pitäisi sisällään myös "käräjäkierrok-seen" liittyvän säilytyksen poliisin tiloissa. 
 
Saman luvun 5 §:n mukaan kuljetuksen järjestämisvastuusta säädetään erikseen. Poliisilaitoksen 
käsityksen mukaan vanginkuljetusasetuksen tarkistaminen tältä osin olisi niitä kaikkein 
kiireellisimpiä ja tarpeellisimpia lainsäädäntöuudistuksia, jonka tulisi edetä ripeästi. 
 
Vartijoiden toimivaltuuksia käsittelevä 15 luku on tarpeellinen uudistus. Se määrittelee kattavasti 
toimivaltuuksien käytön yleiset periaatteet ja voimakeinojen käytön. Vartijoiden tehtäviin kuuluu 
paikallispoliisissa monessa yksikössä esim. henkilörekis-teröinnit. Olisiko tässä yhteydessä 
mahdollista antaa heille suoraan lainsäädännöllä toimivaltuudet suorittaa henkilörekisteröinnit. 

Apulaispoliisipäällikkö Risto Äijälä 
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Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos 
 
Poliisipäällikkö Pertti Rönkkö 
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ASIANTUNTIJAKUULEMINEN 24.11.2005 

 
 
Lausuntonaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevaksi laiksi Kajaanin kihlakunnan 
poliisilaitos ilmoittaa etävalvonnan osalta seuraavaa. 
 
Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos on suorittanut pilottiyksikkönä etävalvontaa Sotkamon 
palvelutoimiston poliisiasemalle säilöönotetuista henkilöistä vuodesta 1994 alkaen. Etävalvontaa 
on sittemmin laajennettu niin, että se kattaa myös Kuhmon ja Suomussalmen kihlakuntien 
säilöönotetut. Etävalvonnan piirissä on ollut Kainuun alueella vuosittain 600 - 700 säilöönotettua. 
 
Etävalvontaa on toteutettu kuva- ja ääniyhteydellä sekä Sotkamon osalta kokeiluluontoisesti 
elintoimintoja seuraavan ns. turvamaton avulla. Säilöönotetun oma-aloitteisesta yhteydenotosta 
ja turvamatosta on ollut reaaliaikainen hälytysyhteys Kajaanin etäval-vomoon ja tarvittaessa 
edelleen myös vartijan GSM-puheiimeen. Lisäksi pidätetyillä on ollut mahdollisuus saada 
säilytystilastaan ääniyhteys Kajaanin etävalvomon vartijoihin. Etävalvonnan lisäksi paikalliset 
poliisipartiot ovat suorittaneet Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen poliisiasemilla henkilöllistä 
valvontaa. 
 
Poliisin resurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta vartiointikysymyksessä keskeistä 
Kainuun kaltaisilla harvaan asutuilla alueilla on se, miten usein henkilöllistä valvontaa pitää 
suorittaa etävalvonnan ohessa. Kainuussa yöaikaista poliisipäivystystä on ollut vain Kajaanissa. 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksen aloittaessa toimintansa joulukuussa 2005 myös 
Kajaanin yöaikainen poliisipäivystys lopetetaan. Etä-valvontavastuu jää tämän jälkeen 
pääsääntöisesti Kajaaniin sijoitettujen kuuden vartijan varaan. 
 
Kajaanin yhteistoiminta-alueella (Kajaanin ja Kuhmon kihlakunnat) arkisin aamuyön tunneille on 
voitu osoittaa Kuhmon ja Sotkamon alueelle pääsääntöisesti vain yksi poliisipartio toisen 
poliisipartion hoitaessa Kajaanin kaupungin ja Kajaanin ympäristökuntien Paltamon, Vuolijoen ja 
Ristijärven hälytykset. Jos Sotkamon ja Kuhmon poliisiasemilla on aamuyön tunneilla 
säilöönotettuja, joutuu poliisipartio ajamaan edestakaisin Sotkamon - Kuhmon väliä (n. 60 km) 
henkilöllisen valvonnan toteuttamiseksi. Pitkistä välimatkoista johtuva valvontaongelma on myös 
Suomussalmen kihlakunnassa, jossa hälytystehtävien ajoajat alueen laitaosiin vievät suuntaansa 
helposti yli tunnin ajan. 

 
Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos 2(2) 
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Lakitekstiluonnoksessa etävalvonnasta todetaan, että säilytystilassa olevaa pidätettyä tai 
kiinniotettua voidaan valvoa etävalvonnalla etävalvontakeskuksesta. Tarkemmat säännökset 
etävalvonnasta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Jotta poliisipartiot voisivat suunnitella 
järkevästi partiotoimintansa harvaanasuttuihin kuntiin ja voisivat hoitaa hälytykset 
vartiointivastuutaan laiminlyömättä, henkilöllisen valvonnan tiheys tulisi säätää riittävän väljäksi. 
Käytännössä ainakin Kuhmon ja Suomussalmen alueilla saattaa tulla tilanteita, joissa 
henkilöllinen tarkastusväli pitkien ajomatkojen vuoksi voi venyä 3 - 4 tunniksi. Hallituksen 
esityksessä mainittu keskimäärin enintään kahden tunnin välein tapahtuva henkilöllinen tarkastus 
on kuitenkin pääosin toteutettavissa. 
 
Hätätilanteita varten ensiavun ja pelastustoimien turvaaminen on Kainuussa järjestetty 
lakiluonnoksen 12 luvun 2 §:n 2 mom:ssa kuvatulla tavalla pelastus-ja terveydenhuol-
toviranomaisten kanssa. Pelastushenkilöstölle on annettu avaimet kiinteistöihin sijoitettuihin ns. 
putkilukkoihin, joista he saavat avaimet poliisin säilöönottotiloihin pääsemiseksi. Säilytystiloissa 
mahdollisesti tapahtuvasta tulipalosta on ollut hälytysohjaus Kajaanin poliisipäivystykseen. 
Toistaiseksi ei ole tullut käytännön tilanteita, joissa olisi jouduttu hälyttämään pelastushenkilöstöä 
miehittämättömälle poliisiasemalle. 
 



 

 

Ylipäätään etävalvonnan avulla säilöönotetun kunnon tarkastamiseen tai muihin seikkoihin on 
tarvinnut puuttua varsin harvoin. Etävalvontaa suorittavien vartijoiden mukaan he ovat hälyttäneet 
paikallisen poliisipartion tarkastamaan säilöönotetun kuntoa vain n. 20 kertaa esim. 
liikkumattomuuden vuoksi, muutamia kertoja säilytystilassa tapahtuvan tupakoinnin johdosta ja 
pari kertaa säilytystilassa aiheutetun tulipalon alun vuoksi. Sotkamossa käytössä ollut ns. 
turvamatto on toiminut hyvin. Kaikki turvamatos-ta tulleet hälytykset ovat toistaiseksi johtuneet 
siitä, että säilöönotettu on siirtynyt pois maton päältä. 

Poliisipäällikkö Pertti Rönkkö 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 

ASIA:       HE 90/2005 vp 
 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä 
laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
 
 
Suomen Asianajajaliittoa on kuultu kahteen otteeseen lainvalmistelun aikana. Tässä 
kuulemisessa keskityn niihin kysymyksiin, joiden arvelen olevan oleellisia 
lakivaliokunnan antaessa esityksestä lausunnon hallintovaliokunnalle. 
 
Asianajajakunnan kannalta keskeistä esityksessä on se sääntely, joka koskee asianajajaa 
työssään vapautensa menettäneen avustajana tai puolustajana. 
 
7 luvun 1 §:ssä on avustajan kanssa tapahtuvat neuvottelut rinnastettu vieraiden 
tapaamiseen.  Siitä  ei  ole  kyse.  Epäillyllä  on  oikeus neuvotteluihin ja oikeus saada 
edellytykset valmistella puolustusta. Puolustajalla on velvollisuus neuvotteluihin, vaikka 
päämies ei niitä edes pyytäisi. Puolustuksen valmistelua ei voida kytkeä tapaamisiin 
varattuihin aikoihin tai tapaamisista aiheutuvaa haittaan. Jos tilanne sitä vaatii, on 
neuvottelujen annettava tapahtua mihin aikaan vuorokaudesta tahansa eikä tapaamisista 
aiheutuvan haitan perusteella voida rajoittaa asianajajan neuvotteluja päämiehensä 
kanssa. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa säätää puolustajaksi määrätyn tehtävistä 
mm. seuraavaa (2 luku 7 §): 

 
Puolustajan ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan tulee niin pian kuin 
mahdollista neuvotella päämiehensä kanssa ja ryhtyä valmistelemaan 
hänen avustamistaan sekä ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joita tämän 
oikeuksien valvominen vaatii. 

 
Neuvottelut vapautensa menettäneen kanssa on siis puolustajan lakisääteinen 
velvollisuus ja laki asettaa neuvottelulle tiukat rajat: niin pian kuin mahdollista. Lakiin 
ei voida kirjata säännöstä (7 luku 1 § 1 momentti), joka käytännössä tarkoittaisi sitä, että 
asianajaja voi neuvotella päämiehensä kanssa jos siitä ei aiheudu poliisille haittaa: 

 
 
 
S i m o n k at u  1 2  B  2 0  P u h e l i n  ( 0 9 )  6 8 6 6  1 2 0  i n f o @ a s i an aj a j a l i i t t o . f i  
0 0 1 0 0  H e l s i n ki  F a k s i  ( 0 9 )  6 8 6 6  1 2 9 9  w w w . as i a n aj a j a l i i t t o . f i  

S i m o n s g at an  1 2  B  2 0  T e l .  +  3 5 8  9  6 8 6 6  1 2 0  i n f o @ a d v o k a l f o r b n n d e t . f i  
0 0 1 0 0  H e l s i n g f o r s  F rt x  + 3 5 8  9  6 8 6 6  1 2 9 9  w w w . a d v o k a t f o r b u n d e t . f i  

Vapautensa menettäneellä on oikeus tavata vieraita — tapaamista varten varattuina 
aikoina niin usein kuin se säilytystilan — toimintaa haittaamatta on mahdollista—. 
Tapaaminen voidaan sallia muulloinkin kuin tapaamista varten varattuina aikoina, jos se 
on tarpeen — erityisestä syystä. 
 
— tapaamisen epäämisestä päättää säilytystilan esimies tai hänen määräämänsä 
pidättämiseen oikeutettu virkamies. 

 
Asianajajat eivät koe olevansa pidätetyn tai tutkintavangin vieraita. Puolustaja on tuomioistuimen 
määräyksestä työtään tekevä lakimies, jonka tarkoitus on edistää omalta osaltaan rikosprosessia. 

mailto:info@asianajajaliitto.fi
http://www.asianajajaliitto.fi/
mailto:info@advokalforbnndet.fi
http://www.advokatforbundet.fi/


 

 

Mielestämme ei ole mahdollista säätää puolustajan tai muun avustajan työtä samoin kuin esim. 
omaisten tai ystävien tapaamista. 

Olemme kuulemisvaiheessa ehdottaneet seuraavaa uutta säännöstä ja sen perusteluja: 7 luku 1 a 

§ Neuvottelu avustajan kanssa 

Vapautensa menettäneellä on oikeus neuvotella viivytyksettä häntä oikeudenkäynnissä, 
esitutkinnassa tai kyseeseen vapaudenmenetykseen johtaneessa asiassa avustavan henkilön 
(tai lakimiehen) kanssa. 
 
Vapautensa menettäneelle oikeusapulain nojalla määrätyllä avustajalla tai hänelle 
määrätyllä puolustajalla on oikeus viivytyksettä saada tavata päämiehensä. 
 
Tämän pykälän mukaisia tapaamisia ei saa valvoa, ellei ole perusteltua syytä epäillä 
väärinkäytöksiä. 
 
Säännöksen yksityiskohtaiset perustelut: 
 
Vapautensa menettäneellä on säännönmukaisesti oikeusavun tarve. Jos vapaudenmenetys 
liittyy esitutkintaan tai oikeudenkäynnin turvaamiseen on vapautensa menettäneellä vireillä 
menettely, jossa hänellä on oikeus käyttää avustajaa. Jotta tämä oikeus voisi toteutua, on 
viranomaisille säädettävä velvollisuus ryhtyä toimiin tapaamisten mahdollistamiseksi kun 
vapautensa menettänyt sitä vaatii. Oikeutta ei voida 1 §:ssä säädettävällä tavalla jättää 
ehdolliseksi ja poliisin harkinnan varaiseksi. Avustaminen voi liittyä siihen asiaan, jossa 
vapaudenmenetyksestä on päätetty (esim. esitutkinta) tai myös esimerkiksi riita-asian 
oikeudenkäyntiin. Ulkomaalaislain nojalla säillöönotetulla voi olla tarve avustajaan 
esimerkiksi turvapaikka-asiassa, valitettaessa maastapoistamispäätöksestä taikka 
rikosasiassa. 
 
Euroopan Neuvoston kidutuksen ja muun huonon kohtelun vastainen komitea (CPT) on 
toistuvasti huomauttanut, että Suomessa vapautensa menettäneet poikkeuksellisen harvoin 
tapaavat avustajaansa heti vapaudenmenetyksen alussa. Komitea on mm. vuoden 1998 
vierailuraportissaan kehottanut hallitusta ryhtymään toimiin, jotta oikeus avustajaan heti 
vapaudenmenetyksen alussa myös käytännössä toteutuisi. 
 
Toisessa momentissa on säädös tilanteeseen, jossa vapautensa menettäneelle on 
viranomaisen tai tuomioistuimen toimesta määrätty oikeusavustaja tai puolustaja. Tällaisia 
tilanteita voivat olla mm. sellaiset, jossa henkilö on alle 18-vuotias tai hän ei kykene 
itseään puolustamaan. Tällöin vapautensa menettänyt ei välttämättä lainkaan ymmärrä 
olevansa oikeusavun tarpeessa ja juuri siksi avustaja tai puolustaja saattaa olla hänelle 
määrätty. Hän voi myös psyykkisesti olla sellaisessa tilassa, ettei ymmärrä omaa etuaan tai 
asian kiireellisyyttä. Laki (laki oi-keudenkännistä rikosasioissa 2 luku 7 §) myös edellyttää, 
että puolustaja, niin pian kuin mahdollista, neuvottelee päämiehensä kanssa ja ryhtyy 
sellaisiin toimenpiteisiin, joita tämän oikeuksien valvominen vaatii. Mikäli neuvottelu pää-
miehen kanssa tällaisessa asiassa jäisi riippumaan siitä, että vapautensa menettänyt haluaa 
ja pyytää tapaamista, ei puolustaja voi toteuttaa lakisääteistä velvollisuuttaan. Tapaaminen 
on siis voitava viimekädessä toteuttaa vaikka vastoin vapautensa menettäneen tahtoa. 

 
Neuvotteluiden lisäksi asianajajat tekevät työtään myös puhelimitse, kirjeitse ja sähköisiä 
tiedonvälitystapoja käyttäen. Esimerkiksi kansliatuomiot on avustajan toimitettava vangitun 
päämiehen tietoon ja tällöin telefaksi on nopein tapa kertoa tuomiosta. 
 
Puhelimen käytön osalta esitys on puutteellinen. Sen mukaan olisi puhelinyhteys avustajan kanssa 
enemmän rajoitettua kuin muut puhelut. Näin ei ole varmaankaan ollut tarkoitus säätää. Erillisen 
sääntelyn (6 luku 6 § 1 ja 2 mom.) tarkoitus lienee ollut termi "...omalla kustannuksellaan. . ."joka 
puuttuu 2 momentista. 
 
Jotta sanamuoto ei tosiaankaan johtaisi siihen, ettei edes omalla kustannuksellaan saisi olla 
yhteydessä avustajaansa kun asiat pitäisi hoitaa kirjeitse, olisi säännöstä tarkistettava. Avustajan 
suhteen ei ole perusteltua edellyttää yhteydenpidon tapahtumista omalla kustannuksella. Muutos 
voitaisiin kirjata esim. seuraavasti: 

 
6 §     Puhelimen käyttö 

Vapautensa menettäneelle on mahdollisuuksien mukaan annettava omalla kus-
tannuksellaan mahdollisuus olla puhelimitse yhteydessä säilytystilan ulkopuolelle, jollei 
tätä oikeutta ole pakkokeinolain 1 luvun 18 b §:ssä tarkoitetulla tavalla rajoitettu. 
Säilytystilan järjestyssäännössä voidaan antaa säilytystilan toiminnan ja järjestyksen 
kannalta välttämättömiä määräyksiä puhelimen käyttöajoista. 



 

 

Vapautensa menettäneelle on lisäksi varattava tilaisuus olla puhelimitse yhteydessä A 
§:ssä tarkoitettuun asiamieheensä  sekä muutoinkin säilytystilan ulkopuolelle sellaisten 
asioiden hoitamiseksi, joita ei voida toimittaa kirjeitse tai tapaamisella. 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuun asiamieheensä vapautensa menettäneellä on oikeus olla 
yhteydessä puhelimitse valtion kustannuksella. 

 
Todettakoon, että puhelimen käytön vaihtoehto on tapaaminen säilytyspaikassa, mistä valtio maksaa 
avustajalle 91 euron tuntipaUckion. 
 
Myös kirjeenvaihtoa (laajassa merkityksessä) koskeva säännös tulisi kirjoittaa hieman enemmän 
avustajan/puolustajan työtä huomioivaksi. 

Edellä olevaa muutosehdotusta mukaillen säännös 6 luvussa voisi olla seuraavankaltainen: 6 a § 

Yhteydenpito asiamiehen kanssa 

Vapautensa menettäneellä on oikeus pitää puhelimitse ja kirjeitse yhteyttä häntä oikeudenkäynnissä, 
esitutkinnassa tai kyseeseen vapaudenmenetykseen johtaneessa asiassa avustavan henkilön (tai 

lakimiehen) kanssa. 
 
Vapautensa menettäneelle oikeusapulain nojalla määrätyn avustajan tai hänelle määrätyn 
puolustajan puhelut on välitettävä ilman aiheetonta viivytystä vapautensa menettäneelle. 
 
Tämän pykälän mukaisia keskusteluja ei saa kuunnella. 

 
Toissijaisesti, jos erillistä pykälää avustajan yhteyksistä ei kirjoiteta, 6 luvun 4 §:än tulisi tehdä 
muutoksia: 

 
4 § Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa 

Vapautensa menettäneen asianajajalleen tai muulle oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 
2 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle oikeudenkäyntiasiamiehelle tai -avustajalle 
osoittamaa kirjettä tai muuta postilähetystä ei saa tarkastaa eikä lukea. 
Vapautensa menettäneelle saapunut kirje- tai muu postilähetys taikka tele-faksiviesti, 
jonka kirjekuoresta tai josta muutoin käy luotettavasti ilmi, että kirjeen lähettäjä on 1 
momentissa tarkoitettu asiamies, saadaan vain vapautensa menettäneen läsnä ollessa 
tarkastaa avaamalla, jos on syytä epäillä, että kirje sisältää 4 luvun 1 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä. Muutoin tarkastuksessa noudatetaan, 
mitä 1 §:n 3 momentissa säädetään. 

 
Jotta kirjeenvaihto olisi mahdollista poliisin tiloista käsin, olisi vapautensa menettäneen saatavilla 
olla avustajan tehtäviä hoitavien lakimiesten luettelo osoitteineen ja puhelinnumeroilleen. Muutoin 
oikeus kirjeenvaihtoon jää näennäiseksi. 
 
2 luvun 3 §:ssä säädetään säilytystilan oloista tiedottamisesta. Sen lisäksi, että sälytystilois-sa on 
oltava kokoelma vapautensa menettäneitä koskevia säännöksiä, siellä tulisi aina olla myös luettelo 
henkilöistä, jotka ko. alueella hoitavat oikeudenkäyntiasiamiehen tehtäviä. Asianajajaliiton 
paikallisosastot pitävät yllä rikosasioita hoitavien asianajajien luetteloa. 

 
Vapautensa menettäneiden saatavilla on oltava kokoelma vapautensa menettäneitä 
koskevista säännöksistä sekä luettelo henkilöistä, jotka kyseisellä seudulla toimivat 6 
luvun 4 §:n tarkoittamissa asiamiehen tehtävissä. 

 
Esityksen säännökset asiamieheen liittyen on luettavissa siten, että erityissäännökset tapaamisesta tai 
muusta yhteydenpidosta koskisivat vain ko. vapaudenmenetetykseen johtanutta asiaa hoitavaa 
lakimiestä. Näinhän ei voida lakia tulkita mm. ihmisoikeusvelvoitteiden vuoksi. Sen takia olisi ehkä 
syytä mietinnössä korostaa sitä, että esim. säilöönotettu ulkomaalainen voi olla yhteydessä myös 
rikosasiaa tai karkotusta hoitavaan asiamieheensä. 

 
Oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick 
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LAKIVALIOKUNNALLE HE 90/2005 vP 

 
 
 
 
 
 
 

Esitän kunnioittaen Lakivaliokunnalle seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä 

Eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen 

liittyvien lakien muuttamisesta (HE 90/2005 vp.). 
 
 
 
 
1. Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin säilyttämien henkilöiden 

kohtelusta (ns. putkalaki). Ehdotetun lain pääasialliseen henkilölliseen soveltamisalaan 

kuuluisivat poliisin tiloihin sijoitetut tutkintavangit sekä poliisin säilyttämät pidätetyt ja 

kiinniotetut. Poliisin säilytettävänä oleminen alkaa, kun poliisi on saanut suoritettua yksilön 

vapauteen kohdistuvan toimenpiteen ja ehdotetun lain ajallinen soveltamisala päättyisi, kun 

vapautensa menettänyt vapautuu tai poliisi laillisen määräyksen nojalla luovuttaa vapautensa 

menettäneen toiselle viranomaiselle. Kysymyksessä on ns. menettelylaki, koska ehdotuksessa ei 

säädetä toimivaltaperusteita yksilön vapauteen kohdistuvan toimenpiteen suorittamiseen. 
 

Uudistamisen lähtökohtana on ollut näiden henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista 

säätäminen perustuslain asettamien vaatimusten ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden 

mukaisesti. Myös perustuslaissa taatun oikeusturvan tasoa pyritään kohottamaan huomattavasti. 

Tältä osin käsillä olevaa hallituksen esitystä on pidettävä kannatettavana nykyisen 

lainsäädäntötason alittaessa usein perustuslain sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja 

suositusten asettamat vaatimukset. Nykyistä lainsäädäntöä voi myös pitää varsin hajanaisena, 

mitä suojaamien perusoikeuksien kannalta. Suurimmat periaatteelliset ongelmat esityksessä 

liittyvät nähdäkseni luotavaksi suunniteltuun etävalvontajärjestelmään, poliisin säilyttämien 

henkilöiden majoitustila- ym. olosuhteisiin, tutkintavankien virkistäytymis-

jaterveydermoitomahdollisuuteiin sekä varsin laajana pidettävään laajennukseen poliisin 

tietojenantamisoikeuteen. 
 
 
 
 
2. Poliisin säilyttämien henkilöiden sijoittaminen säilytystilassa, perushuolto ja 
siirtäminen 
 

Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun taikka 

rangaistuksen estämiseksi toimiva komitea (CPT) on useaan otteeseen Suomea koskevissa 

tarkastusraporteissaan kiinnittänyt huomiota suomalaisessa järjestelmässä ilmenneisiin 

epäkohtiin ja tuonut esille useita keskeisiä asiaa koskevia suosituksiaan. Edellisessä 

tarkistusraportissaan CPT (CPT /Inf (2004) 20) kiinnitti huomiota mm. poliisin säilytystilojen 
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kelvottomaan kuntoon, ilmastointiin ja valaistukseen. Myös niiden yleinen siisteys jätti 

toivomisen varaa. Päihtyneiden henkilöiden säilytystiloissa ei edes välttämättä ollut pestäviä 

paloturvallisia patjoja, vaan henkilöt joutuivat makaamaan siivottomalla paljaalla 

betonilattialla. Myös poliisin säilyttämien tutkintavankien perushuoltoon kiinnitettiin vakavaa 

huomiota: tutkintavangit säilytettiin selleissä ilman mahdollisuutta mm. ulkoiluun tai aikansa 

käyttöön, koska mm. kirjoja ja päivä- tai aikakausilehtiä ei välttämättä ollut saatavilla. 

Television ja radion käyttömahdollisuus sallittiin, mutta selleissä ei kuitenkaan välttämättä ollut 

virtapisteitä. 
 

Hallituksen esityksen 3 luvussa säännellään poliisin säilyttämien henkilöiden sijoittamisesta 

säilytystilassa, heidän perushuollostaan ja siirtämisestään. Käsittääkseni ehdotuksessa pyritään 

parantamaan poliisin säilytettävinä olevien henkilöiden olosuhteita. Kuitenkin hallituksen 

esityksessä on paljon kohtia, joilla liudennetaan näiden mm. CPT:n korostamien kohtien 

tosiasiallista soveltamisalaa. Yksityiskohtaisissa perusteluissa käytetään usein formulointia 

"tulisi pyrkiä" jne viitaten usein taloudelliseen resurssointiin. Esimerkiksi poliisin säilytettävien 

henkilöiden säilytystilat on useaan kertaan todettu CPT:n toimesta liian pieniksi ja mm. 

valaistukseltaan riittämättömiksi (mm. liian heikko keinovalaistus, kun tulisi olla edes jonkin 

verran luonnonvalaistusta). Suomen rakennuslainsäädäntö myös edellyttää tiettyä 

hyväksyttävää minimitasoa. Ulkoilumahdollisuuden eväämiseen ei myöskään tulisi hyväksyä 

sellaista muuta erittäin painavaa syytä, joka liittyy taloudellisten resurssien huonoon 

allokointiin. Faktinen taloudellinen resurssipula ei ole hyväksyttävä peruste julkisen vallan 

perus- ja ihmissoikeusvelvoitteiden kiertämiseen. 

3. Poliisin säilyttämien henkilöiden terveydenhuolto 
 

CPT on Suomea koskevissa raporteissaan toistuvasti esittänyt suosituksen siitä, että poliisin 

säilössä pidettäville tutkintavangeille on taattava oikeus tavata esim. päivittäin 

terveydenhoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö, mikäli poliisilaitoksilla ei tällaista vakituista 

henkilökuntaa ole palkattuna. Lisäksi tulisi varmistaa, että poliisin säilytettäväksi tuleville 

tutkintavangeille suoritetaan 24 tunnin sisällä lääketieteellinen terveystarkastus. Erityistä 

huomiota tulisi kiinnittää näiden konsultaatioiden ehdottomaan luottamuksellisuuteen. (CPT/ 

Inf (2004) 20). Tätä kohtaa arvioitaessa hallituksen esityksen asiaa koskevassa 

yksityiskohtaisessa perusteluosiossa on osin ymmärrettäviä työturvallisuuteen liittyviä 

Iiudennuksia (s. 77), mutta nämä eivät käsittääkseni ole hyväksyttäviä CPT:n antamien 

kannanottojen valossa. Tarvittava valvonta on järjestettävä siten, ettei luottamuksellisen 

konsultaation sisältämä informaatio tule poliisin tietoon (esim. siten, että se pidetään muilla 

teknisillä keinoilla valvottavassa tilassa). 

4. Poliisin säilyttämien henkilöiden kirjeenvaihto ja puhelut 
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Esityksen 6 luvussa säännellään poliisin säilyttämien henkilöiden yhteydenpidosta muihin 

henkilöihin. CPT:n Suomen tarkastuskäynneillä on kiinnitetty huomiota jatkuviin valituksiin 

kirjeenvaihdon valvonnan aiheuttamista pitkistä viivästysajoista niin kirjeiden saamisen kuin 

niiden toimittamisen suhteen. CPT on suosittanut kirjeenvaihdon ja yhteydenpidon sallimisen 

yksittäistapauskohtaisen harkinnan lisäämistä ja tutkinnanjohtajien irrottamista kirjeenvaihdon 

valvonnasta, mikäli se vain on tapaus arvioiden mahdollista. CPT huomautti lisäksi 

suomalaisissa poliisivankiloissa olevan tapana kieltäytyä tutkintavankien pyynnöistä puhelimen 

käyttöön ja läheistensä tapaamiseen, vaikka mitään väärinkäytösvaaraa ei olisi olemassa. 

Yhteydenpidon järjestämistä ei myöskään saisi käyttää kiristämis- tai palkintakeinona, kuten ei 

myöskään virkistäytymiskeinoista nauttimista kuten mm. päivittäisten lehtien, paremmin 

varustellun sellin tai muut etuoikeuksien saamista. Tässä valossa hallituksen esityksen 

yksityiskohtaisissa perusteluissa esiintyy jälleen "suhteutettuna poliisin käytännön 

mahdollisuuksiin" (s. 83), miltä osin voi todeta samoin kuin edellä esitetyn osalta: faktinen 

taloudellinen resurssipula ei ole hyväksyttävä peruste julkisen vallan perus-ja 

ihmissoikeusvelvoitteiden kiertämiseen. 

5. Poliisin säilyttämien henkilöiden tapaamiset ja muut yhteydet säilytystilan ulkopuolelle 
 

Putkaiakiehdotuksen 7 luvussa säännellään poliisin säilyttämien henkilöiden tapaamisista ja 

muista yhteyksistä säilytystilan ulkopuolelle. Ehdotuksessa esitetään mm. pistokokeiden 

käyttöä päihteiden käyttämisen estämiseksi valvomattoman tapaamisen ehtona (s. 88). Niin 

hallituksen esityksen perusteluosasta kuin varsinaisen pykälän formuloinnista ei käy lainkaan 

ilmi, suorittaako toimenpiteen itse poliisin henkilöstöön kuuluva virkamies vai 

terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva henkilö (s. 88, 16:3). Myös pistokokeenomaisuus 

ilmenee vain hallituksen esityksen perusteluosasta eikä sitä ole kirjattu itse pykäliin. Mielestäni 

perus- ja ihmisoikeutena suojattu oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen edellyttäisi 

pistokokeenomaisuuden ilmenemistä pykälän formuloinnista ja jonkintasoista yksilöityä epäilyä 

päihteiden vaikutuksen alaisena olemisesta. Toivottavaa olisi myös, että toimenpiteen suorittaisi 

terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva henkilö. 

6. Poliisin säilyttämien henkilöiden tekninen valvonta ja etävalvonta 
 

Putkaiakiehdotuksen 12 luku sisältää mielestäni periaatteellisesti kaikkein tärkeimpänä 

pidettävän muutosehdotuksen: laissa säädetyin edellytyksin pidätettyjen ja kiinniotettujen 

valvonta voitaisiin toteuttaa teknisten laitteiden avulla etävalvontana poliisin 

etävalvontakeskuksesta. Etävalvonnalla vältettäisiin hallituksen esityksen mukaan 

poliisipartioiden tarpeetonta sitomista pitkiin kuljetuksiin ympärivuorokautisesti miehitetyn 

poliisilaitoksen säilytystilaan turvaten samalla pidätettyjen ja kiinniotettujen turvallisuus ja 

asianmukainen valvonta (s. 102). Tutkintavankien valvontaa ei voisi esityksen mukaan suorittaa 

etävalvontana, joten se kohdistuisi muihin poliisin säilyttämiin henkilöihin. 
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Etävalvonta sinänsä varmasti tehostaisi poliisin resurssien allokointia rationaalisesti. 

Kyseisenlainen resurssien priorisointi ei ole perusoikeussuojan asettamien velvoitteiden 

mukaista, koska siinä laiminlyödään vakavasti julkiselle vallalle asetettu velvoite turvata sen 

säilössä pitämien vapautensa menettäneiden henkilöiden henkilökohtainen turvallisuus. Tätä 

hallituksen esityksen sisältämää konstruktiota on pidettävä erikoisena myös siksi, että henkilön 

joutuessa vapaudenmenetyksen kohteeksi voisi olettaa hänen jatkuvassa 

viranomaisvalvonnassa ollessaan erityisasemassa henkilökohtaisen turvallisuutensa 

suojaamisen suhteen - julkiselta vallalta edellytetään erityisiä henkilöä suojaavia toimia mm. 

viranomaisten mahdolliselta harkintavallan väärinkäytöltä ja menettelytavoilta. Valvonnan 

tulee tapahtua ns. miehitetyssä tiloissa mahdollisten epäkohtien ja väärinkäytösten estämiseksi. 

Tätä edellyttää myös tehokas oikeusturva. 
 

Mahdollisten yllättävien tilanteiden tapahtuessa vapaudenmenetyksen kohteeksi joutunut 

henkilö olisi etävalvonnassa käytännössä oman onnensa nojassa. Esityksessä lähdetään siitä, 

että säilytyspaikan läheisyydessä toimivan poliisipartion tulisi suunnitella partiotoimintansa 

siten, että se kävisi keskimäärin parin tunnin välein tarkastamassa etävalvonnassa olevan 

henkilön tilan. (s. 102). Sairauskohtauksen saanut henkilö olisi etävalvonnassa ollessaan varsin 

turvattomassa asemassa, varsinkin mikäli etävalvontatila sijaitsisi harvaan asutulla alueella. 

Mahdollisen onnettomuuden tapahtuessa (esimerkiksi tulipalo) pelkkä etävalvontakeskuksesta 

ohjattu sähkölukon avaus ja asian delegointi pelastusviranomaisille ei korjaisi tilannetta 

nopeasti ja tehokkaasti. Katson, ettei etävalvontaa voi pitää esitetyssä muodossaan perustuslain 

asettamien perusoikeussäännösten mukaisena. 
 
 
 
 
7. Poliisin tiedonanto-oikeus mielentilatutkimuksia varten 
 

Esityksen 16 §:n 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi poliisille varsin laaja tiedonanto-

oikeus suoraan tutkimusta suorittavalle lääkärille ilman Terveydenhuollon 

oikeusturvakeskuksen nimenomaista pyyntöä. Tietojen edellytetään olevan tarpeellisia, mikä 

on kovin matala kynnys. Pykälän formulointi on yleisluontoinen ja väljä, eikä hallituksen 

esityksen perusteluosiossa enemmälti myöskään perustella kyseistä laajaa muotoilua. Olisikin 

toivottavaa kiristää mainitun pykälän soveltamisalaa, mikäli sitä pidetään tarpeellisena-yksilöä 

koskevat terveydentilatiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä, koska ne kuuluvat 

yksityiselämän suojan ydinalueelle. Tämä on myös julkisuuslainsäädännön lähtökohta. 
8. Lopuksi 
 

Kaiken kaikkiaan esityksen yleisiä tavoitteita on pidettävä parannuksena nykytilaan. 

Lakiehdotus vaikuttaa perusteellisesti laaditulta - sitä valmistellessa on suoritettu kattava 

intressitahojen kuuleminen. Positiivista on myös, että vartijoiden voimankäytöstä ehdotetaan 

säänneltäväksi erillisessä luvussaan (15 luku). Vartijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien 

kirjaaminen erillisesti lakitasolla on hyväksyttävää ja kannatettavaa. 
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Katson kuitenkin, että mm. edellä esille tulleisiin ongelmakohtiin tulee kiinnittää erityisesti 

etävalvontaa koskevin osin erityistä huomiota. Kovin erikoista mielestäni olisi, että ollessaan 

valtion vallankäytön ytimessä jouduttuaan vapaudenriiston kohteeksi valtion velvoittama 

yksilöön kohdistuvan henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamisvelvoite olisi minimissään 

taloudellisten resurssien priorisoinnista johtuen. 
 

Resurssipulan argumentointikäytöstä niin lainsäädäntöprosessissa kuin käytännön 

viranomaistoiminnassa voisi yleisellä tasolla todeta muutenkin, että sitä tunnutaan käytettävän 

kahdella toistensa kanssa oudoksuttavalla tavalla: kun kyseessä ovat julkisen vallan 

velvoittamien perusoikeuksien positiiviset edistämisvelvollisuudet, edistämisvelvollisuutta 

pyritään taloudellisin argumentein minimoimaan (perusoikeuksien edistämisen minimointi). 

Kun kyseessä ovat negatiiviset, toimivaltuuksien laajentamiseen liittyvät tematiikat, 

perusoikeusrajoitukset pyritään maksimoimaan (perusoikeusrajoitusten maksimointi). 
 

Pahimmillaan tämä voi asettaa yksilön hyvin suojattomaan ja kestämättömään asemaan julkisen 

vallankäytön kohteena. Lisäksi se voi johtaa virkamiehen kohtauttomiin tilanteisiin niin 

virkamies- kuin rikosoikeudellisesti. 
 
 
 
 
 

Helsingissä, 24.11.2005 
 
 
 
 
Kirsi Neiglick 

 
Lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell HE 90/2005 vp 
Oikeusministeriö , 

 
Eduskunnan lakivaliokunnalle I 
 
Yleistä 
 
Eduskunnan kesäkuussa 2005 hy\'äksymää tutkintavankeuslakia (768/2005) ja nyt eduskunnan 
käsittelyssä olevaa lakia poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta on valmisteltu varsin 
tiiviissä yhteistyössä sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön lainvalmistelijoiden kesken. 
Pyrkimyksenä on ollut, että lait vastaisivat mahdollisimman pitkälle toisiaan. Vapautensa 
menettäneiden yhdenvertaisuuden vaatimuksesta aiheutuu, että lakien tulisikin mah-
dollisimman pitkälle olla saman sisältöisiä. 
 
Oikeusministeriö on antanut lakiehdotuksesta kaksi kirjallista lausuntoa. Oikeusministeriön 
lausunnoissa esiintuomat näkökohdat on jatkovalmistelussa pääosin otettu huomioon. 
 
Oikeusministeriö esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: 
 
Oikeusministeriö pitää ehdotettua säätelyä erittäin tarpeellisena. Vapautensa menettäneiden 
kohtelua koskeva nykyinen säätely on pääosin määräystasolla eikä siten perustuslain 7 §:n 3 
momentin vaatimusten mukainen. Oikeusministeriön käsityksen mukaan hallituksen esitys on 
yleisesti ottaen huolellisesti valmisteluja perusteltu kokonaisuus. 
 

Etävalvonta (12 luku) 
 



 

 

Oikeusministeriö on lakiehdotuksesta antamissaan lausunnoissa kiinnittänyt huomiota siihen, 
että oikeusministeriö pitää etävalvontaa ongelmallisena vapautensa menettäneiden 
turvallisuuden takaamisen kannalta. Lakiehdotukseen onkin kirjoitettu entistä tarkemmat 
edellytykset etävalvonnan ehdoista. 
 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan ehdotetut säännökset eivät kuitenkaan täysin poista 
etävalvonnan ongelmallisuutta. Vapautensa menettäneen henkilön jättäminen lukittuun tilaan 
ilman paikalla oleva henkilövalvontaa on lähtökohtaisesti arveluttavaa. Nykyisin 
oikeusministeriö hyväksyy tutkintavankien säilyttämiseen tarkoitetut poliisivankilat. Tutkin-
tavankien säilytystilan hyväksymisen edellytyksenä on, että tilassa on ympärivuorokautinen 
henkilövalvonta. Tämä edellytys on katsottu ehdottoman välttämättömäksi tutkintavankien 
turvallisuuden takaamiseksi. Vaikka ehdotettu säännös (12:2 §) ei koskisikaan tutkintavankeja, 
samat ongelmat liittyvät myös muiden vapautensa menettäneiden kohteluun. 
 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan teknisillä turvajärjestelmillä ei voida koskaan täysin 
taata vapautensa menettäneiden turvallisuutta esimerkiksi sairaskohtauksen, tulipalon tai 
muun tämän kaltaisen äkillisen seikan sattuessa. Lisäksi esimerkiksi päihtyneiltä kiinni 
otetuilta ja pidätetyiltä useimmiten puuttuvat fyysiset ja psyykkiset edellytykset vaaratilan-
teessa poistua sellistä tai säilytystilasta, vaikka sellin ovi avattaisiin kauko-ohjauksella. Sama 
koskee esimerkiksi näkö- tai liikuntavammaisia. Tulipalon sattuessa henkilöiden 
pelastamiseen on käytännössä niin rajoitettu aika, ettei esimerkiksi useiden kymmenien 
kilometrien päässä hälytysajossa oleva poliisiauto ehdi saapua paikalle riittävän nopeasti. 
 
Etävalvontaa on kokeiltu eräissä poliisipiireissä lyhyen aikaa. Kokeilu on kuitenkin ollut niin 
rajoitettua, ettei kokeilusta saaduilla tuloksilla voida perustella kokeilun laajentamista koko 
maahan. 
Etävalvontaa perustellaan hallituksen esityksessä resurssisyillä. Turvallisuus on kuitenkin 
perustuslain 7 §:ssä turvattu perusoikeus. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallalle on 
asetettu nimenomainen velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. -Oi-
keusministeriön käsityksen mukaan vapautensa menettäneiden turvallisuutta ei voida täysin 
taata ehdotuksessa esitetyllä tavalla tapahtuvassa etävalvonnassa. 
 
 

Päätösvalta tutkintavangin kohtelua koskevissa päätöksissä 
 
Suomessa tutkintavankeja säilytetään kansainvälisesti verrattuna varsin pitkiä aikoja poliisin 
säilytystiloissa. Säännös tulee voimaan 1.10.2006. Tutkintavangin sijoittamista koskevat 
säännökset ovat tutkintavankeuskin 2 luvun 1 §:ssä. Tässä lainkohdassa ilmenee se Euroopan 
neuvoston ja Euroopan kidutuksen vastaisen komitean (CPT) suosituksiin perustuva 
lähtökohta, että tutkintavangit tulisi mahdollisimman pian sijoittaa vankeinhoitoviranomais-ten 
ylläpitämään vankilaan. Euroopan neuvoston piirissä syntyneet suositukset perustuvat 
ajatukseen, että tutkintavankia säilyttävän ja rikosta tutkivan viranomaisen ei tulisi olla sama. 
Näin halutaan vähentää riskiä, että tutkintavangin kohteluun ja olosuhteisiin liittyvillä 
päätöksillä voitaisiin painostaa tutkintavankia yhteistyöhön rikoksen selvittämiseksi. 
 
Vaikka tällaista vaaraa sinänsä Suomessa olekaan, oikeusministeriön käsityksen mukaan ri-
kostutkinnan johto tulisi selkeästi eriyttää muusta tutkintavangin kohtelua ja päiväjärjestystä 
koskevasta päätöksenteosta. Näin esimerkiksi tapaamisista päättämisen ei tulisi olla tutkin-
nanjohtajan vaan säilytystilasta vastaavan virkamiehen vastuulla. Rikoksen selvittämisen 
kannalta välttämättömät yhteydenpitorajoitukset taas määräytyisivät pakkokeinolain (uuden) 1 
luvun 18 b §:n nojalla ja niistä päättäisi tuomioistuin. Samaan lopputulokseen päätyi tut-
kintavankeustyöryhmä mietinnössään (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2004:5). 
Päätösvaltaa ehdotetun lain 7-10 luvuissa tulisikin näiltä osin tarkentaa. 
 
Muutoinkin tulisi tarkasti pitää erillään päätöksenteko toisaalta rikoksen esitutkintaa sääte-
levän pakkokeinolain ja toisaalta poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 
välillä. Vaikka tutkintavankeuslaissa eräiden tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden perus-
teena on rikosepäily, poliisin toiminnassa tällöin tulisi ensisijaisesti soveltaa pakkokeinolakia. 
Esimerkiksi ehdotetun lain 9 luvun 4 § (henkilöntarkastus) ja 9 luvun 6 § (päihteet-tömyyden 
valvonta) ovat osittain päällekkäisiä pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n (henkilöntarkastus) ja 6 
luvun 3 §:n kanssa (koe nautitun alkoholin tai huumausaineen toteamiseksi). 
 
 



 

 

Tutkintavangin mahdollisuus osallistua toimintaan sellin ulkopuolella 
 
Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) on tarkastuskäynneillään Suomessa 
vuosina 1992, 1998 ja 2003 esittänyt, että oikeusministeriö peruuttaisi sellaisten poliisi-
vankiloiden oikeuden säilyttää tutkintavankeja, jotka eivät kykene järjestämään tutkintavan-
gille sellin ulkopuolista toimintaa merkittävää osaa päivästä. Tämän vuoksi oikeusministeriö 
on uusia poiiisivankilatiloja hyväksyessään kiinnittänyt huomioita mahdollisuuksiin järjestää 
tutkintavangille sellin ulkopuolista toimintaa. Tällaisella toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi 
mahdollisuutta kuntoiluvälineiden käyttöön, television tai videoiden katseluun ja erilaisten 
pelien pelaamiseen. Sellin ulkopuolisen toiminnan järjestäminen suurimmassa osassa 
nykyisistä poliisivankiloista on soveltuvien tilojen puuttumisen vuoksi mahdotonta. 
 
Koska tutkintavankeja voidaan uuden tutkintavankeuslain voimaantulon jälkeenkin 
(1.10.2006) säilyttää poliisin tiloissa useita viikkoja, olisi suositeltavaa, että heille pyrittäisiin 
järjestämään ainakin jossain määrin sellin ulkopuolista toimintaa. Ainakin uudet ja 
peruskorjattavat poliisin säilytystilat olisi siten syytä varustaa siten, että niihin jo suunnit-
teluvaiheessa sisällytettäisiin tällainen erillinen aktiviteettitila. Tutkintavankien ihmisarvoisen 
kohtelun turvaamiseksi ja käytännön ohjaamiseksi asiasta olisi hyvä ottaa säännös ehdotetun 
lain 13 lukuun. Säännös olisi tarpeen myös kansainvälisten ihmisoikeuselinten suositusten 
toteutumisen varmistamiseksi. 
 
Muita huomioita 

1. Hallituksen esitykseen kuuluvien eri säädösten soveltamisalan määrittelyjä viittaukset 
"soveltuvin osin" sovellettavista säännöksistä eivät edusta kovin selkeää ja tarkkarajaista 
lainsäädäntötekniikkaa ja saattavat aiheuttaa, ettei vapautensa menettänyt henkilö pysty 
käytännössä selvittämään, millaisiksi hänen oikeutensa ja velvollisuutensa muodostuvat. 

2. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, ettei lakia pääsääntöisesti sovelleta vankeus- 
ja sakkovankeihin, joita säilytetään poliisin tiloissa (esimerkiksi kuulustelua varten, 
vankeuslain 6 luvun 5 §). Oikeusministeriö pitää tätä lähtökohtaa oikeana. Esimerkiksi se, 
millaista omaisuutta vangille voidaan luovuttaa haltuun esimerkiksi poliisin säilytystilassa 
suoritettavan tapaamisen yhteydessä ja miten tällainen omaisuus pitää 
tarkastaa, tulisi määräytyä vankeuslain mukaan. Sen sijaan hiukan epäselväksi jää, mitä 
päätöksiä lakiehdotuksen 15 luvussa tarkoitettu vartija voi tehdä ja kuka päättää asioista, 
jotka eivät vankeuslaissa kuulu ohjaus- tai valvontatehtävissä toimivan virkamiehen pää-
tösvaltaan. 

3. Lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan säilytystilassa noudatettavasta ruo-
kavaliosta poiketaan "mahdollisuuksien mukaan", jos se on perusteltua vapautensa me-
nettäneen terveyden taikka uskonnollisen tai muun perustellun vakaumuksen vuoksi. Pe-
rustuslain 11 §:n 2 momentin mukainen uskonnonvapaus edellyttää, ettei vapautensa 
menettänyttä voida pakottaa syömään hänen uskontonsa kieltämää ruokaa. Lisäksi 
perustuslain 7 §:n 1 momentin turvaamaan henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemat-
tomuuteen sisältyy esimerkiksi se, ettei kasvissyöjää ei voida pakottaa syömään liharuo-
kaa. Oikeusministeriön käsityksen mukaan harkintamahdollisuus tulisikin poistaa sään-
nöksestä. 

4. Perusteluiden mukaan alle 12 tunniksi vapautensa menettäneelle ei tarvitsisi järjestää 
ruokailumahdollisuutta. Oikeusministeriön käsityksen mukaan tämä ajanjakso on liian 
pitkä ainakin, jos se ajoittuu sellaiseen aikaan, jolloin normaalisti ruokaillaan. 

5. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 7 luvun 5 §:ssä säädetään 
tapaamiskiellosta. Säännösehdotus vastaa tutkintavankeuslain 9 luvun 5 §:ää. Tutkinta-
vankeuskin säännös on kuitenkin kirjoitettu vankilan oloja ja pitempiaikaista vapau-
denmenetystä silmällä pitäen. Oikeusministeriön käsityksen mukaan on kyseenalaista, 
tarvitaanko tällaista säännöstä kiinniotettujen, pidätettyjen ja poliisin säilyttämien tutkin-
tavankien tapaamisia säänneItäessä. Sama koskee ehdotetun lain 9 luvun 5 §:ää (erityis-
tarkastus) ja 11 luvun 4 §:ää (eristämistarkkailu). 

6. Lakiehdotuksen 15 luvussa ehdotettuja säännöksiä vartijan toimivaltuuksista ja voima-
keinojen käytöstä oikeusministeriö pitää perusteltuina ja tarpeellisina. Vartijoiden riit-
tävästä koulutuksesta tulisi myös käytännössä huolehtia. 

7. Lakien pitäisi tulla voimaan samanaikaisesti ns. vankeuslakipaketin kanssa eli 1.10.2006. 
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Luonnos 2.6.2006 
LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
10/2006 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden sii-
hen liittyvien lakien muuttamisesta 

 
Hallintovaliokunnalle 

 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 13 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi po-

liisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien 

muuttamisesta (HE 90/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan sa-

malla määrännyt, että lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokun-

nalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 

- poliisipäällikkö Pertti Rönkkö, Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos 

- apulaispoliisipäällikkö Risto Äijälä, Tampereen kihlakunnan poliisilaitos 

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto 

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick. 
 
Lisäksi oikeusministeriö on antanut kirjallisen lausunnon. 

HE 90/2005 vp Versio 0.1 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. 

Lakia sovellettaisiin poliisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien, poliisin säilytettävinä 

olevien pidätettyjen ja kiinni otettujen sekä muiden poliisin säilytettävinä laillisella 

perusteella olevien vapautensa menettäneiden kohteluun. 

Laissa säädettäisiin vapautensa menettäneiden kohtelussa noudatettavista yleisistä 

periaatteista, vapautensa menettäneen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä niistä toi-

menpiteistä, joihin poliisin henkilökunnalla on oikeus ryhtyä henkilön vapauden rajoit-

tamiseksi sinä aikana, jona vapautensa menettänyt on poliisin säilytettävänä. 

Laissa säädetyin edellytyksin pidätettyjen ja kiinni otettujen valvonta voitaisiin 

toteuttaa teknisten laitteiden avulla etävalvontana poliisin etävalvontakeskuksesta. Laissa 

säädettäisiin myös poliisin palveluksessa olevien vartijoiden asemasta, tehtävistä ja 

toimivaltuuksista. 

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset laeiksi esitutkintalain, rajavartiolaitoksesta 

annetun lain, tullilain, sotilaskurinpitolain, aluevalvontakin, järjestyksenvalvojista 

annetun lain, päihtyneiden käsittelystä annetun lain, ulkomaalaislain, säilöön otettujen 

ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain, henkilötietojen käsitte-

lystä poliisitoimessa annetun lain sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran-

omaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamiseksi. 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Yleisperustelut 
 

Lausunnon rajaus 

Lakivaliokunta on toimialansa mukaisesti tarkastellut hallituksen esitykseen sisältyviä 

lakiehdotuksia yhtäältä oikeudenhoidon asianmukaisen turvaamisen ja toisaalta poliisin 

säilytettävinä olevien henkilöiden oikeusturvajärjestelyjen kannalta. 

Ehdotettu laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta on tarkoitettu sääntele-

mään myös poliisin tiloissa säilytettävien tutkintavankien asemaa. Muun muassa tästä 

syystä laki on pyritty muotoilemaan niin, että se — henkilölliseen soveltamisalaan liit-

tyvät erityispiirteet huomioon ottaen — mahdollisimman pitkälle vastaisi tämän vuoden 

lokakuun alussa voimaan tulevaa tutkintavankeuslakia (768/2005). Siksi lakivaliokunta 

on tässä lausunnossaan ottanut huomioon ne muutokset, joita se aikanaan ehdotti tehtä-

viksi tutkintavankeuslakiin (LaVM 10/2005 vp) ja jotka eduskunta sittemmin hyväksyi. 
 

Uuden lain lähtökohdat 

Voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly erityissäännöksiä poliisin säilytettävinä ole-

vien henkilöiden kohtelusta vaan myös näihin sovelletaan tutkintavankeuslakia. Kuten 
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hallituksen esityksestä (s. 6 ja s. 37/11) ilmenee, tämä on johtanut siihen, että toiminta 

yksilöiden oikeusturvan kannalta keskeisissä asioissa on osittain perustunut sisäasiain-

ministeriön ohjeisiin. Lakivaliokunta pitääkin nyt ehdotettua lakia paitsi käytännön kan-

nalta tärkeänä myös periaatteellisesti merkittävänä uudistuksena. 

Henkilön ollessa poliisin huostassa hänen asemansa on tosiasiallisesti monessa 

suhteessa varsin alisteinen suhteessa viranomaisiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että hänen 

oikeuksistaan huolehditaan sekä antamalla nyt ehdotetun kaltaista lainsäädäntöä että 

myös huolehtimalla sen toteutumisesta käytännössä. Tämä edellyttää ensinnäkin sitä, että 

uuden lainsäädännön voimaantuloon varaudutaan kouluttamalla henkilökuntaa riittävässä 

määrin. Toiseksi poliisin säilytettävinä olevien henkilöiden oikeuksien to-

teuttamismahdollisuudet ovat paljolti sidoksissa myös niihin rajoituksiin, joita säilytys-

tiloista itsestään johtuu. Tämän vuoksi valiokunta on kiinnittänyt huomiota 1. lakiehdo-

tuksen 3 luvun 3 §:ään, jonka mukaan vapautensa menettäneiden säilyttämiseen käytet-

tyjä tiloja rakennettaessa ja korjattaessa varsinaiset majoitustilat on varustettava siten, 

että ne vastaavat yleisessä rakennuslainsäädännössä asuintiloille asetettuja vaatimuksia. 

Lakivaliokunnan mielestä hallintovaliokunnan olisi syytä mietintönsä perusteluissa 

korostaa, miten tärkeää lain käytännön toteutumisen kannalta on, että hallitus osoittaa 

riittävästi varoja jo käytössä olevien säilytystilojen saattamiseksi vastaamaan laistajoh-

tuvia vaatimuksia. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
 

1 luku. Yleiset säännökset 

3 §. Vapautensa menettäneen oikeuksien rajoittaminen. Pykälän mukaan vapautensa 

menettäneen oikeuksia ei saa ehdotetun lain nojalla rajoittaa enempää kuin vapauteen 

kohdistuvan toimenpiteen tarkoitus, säilytysvarmuus, säilytystilan järjestyksen säilymi-

nen sekä turvallisuus vaativat. Pykälä vastaa asiallisesti tutkintavankeuslain 1 luvun 4 

§:ää. Tämän vuoksi ja oikeasuhtaisuuden vaatimuksen huomioon ottamiseksi lakivalio-

kunta esittää, 

että säännöstä täydennetään vaatimuksella rajoi-

tusten välttämättömyydestä. 

Valiokunta on lisäksi kiinnittänyt huomiota säännöksen sanamuotoon, jonka mukaan va-

pautensa menettäneen oikeuksia rajoitettaessa huomioon on otettava vapauteen kohdis-

tuvan toimenpiteen tarkoitus, säilytysvarmuus, säilytystilan järjestyksen säilyminen sekä 

turvallisuus. Valiokunnan mielestä säännöksen perusteella on epäselvää, mihin 
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"turvallisuudella" viitataan. Säännöksen perusteluista (s. 63/11) syntyy kuitenkin vaiku-

telma, että säännöksessä tarkoitetaan nimenomaan vapautensa menettäneiden henkilö-

kohtaista turvallisuutta. Lakivaliokunta esittää, 

että säännöksen sanamuotoa täsmennetään vas-

tamaan sen perusteluissa ilmaistua tarkoitusta. 

Samalla lakivaliokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota siihen, että samankal-

tainen sanonnallinen epäselvyys sisältyy eräisiin muihinkin pykäliin, kuten esimerkiksi 

teknistä valvontaa koskevaan 12 luvun 1 §:ään. 

4 §. Vapautensa menettäneen kohtelu. Pykälän 3 momentin mukaan nuoren vapautensa 

menettäneen kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota vapautensa menettäneen iästä ja 

kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin. 

Säännös vastaa asiallisesti tutkintavankeuslain 1 luvun 5 §:ää. Säännöksen perus-

teluista (s. 64/1) käy ilmi, että nuorella tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, jotka va-

pauden menetyksen perusteena olevan tosiseikaston toteutuessa ovat alle 21-vuotiaita. 

Edellä esitetyistä syistä lakivaliokunta esittää, 

että säännös muutetaan kuulumaan esimerkiksi 

seuraavasti; 

"Vapautensa menettäneen iästä ja kehitysvai-

heesta johtuviin tarpeisiin on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota, kun vapauden menetys johtuu 

alle 21-vuotiaana tehdystä rikoksesta tai muusta 

tänä aikana toteutuneesta perusteesta." 
2 luku. Säilytystilaan ottaminen 

l §. Säilytystila. Kuten perusteluista (s. 64/11) käy ilmi, tutkintavankeudesta annetun lain 

(615/1974) voimassa olevan 1 §:n mukaan oikeusministeriö hyväksyy nykyisin tut-

kintavankien säilytykseen käytettävät poliisin säilytystilat. Pykälän perustelujen (s. 

64/11) mukaan näin hyväksyttyjä tiloja voitaisiin lähtökohtaisesti käyttää tutkintavankien 

säilytykseen myös ehdotetun lain voimaantultua, jollei muuttuneista olosuhteista tai 

muusta vastaavasta syystä muuta johtuisi. Lakivaliokunnan mielestä tällainen järjestely 

edellyttää asianmukaista siirtymäsäännöstä. Lisäksi valiokunta pitää tarpeellisena, että 

myös nykyisin käytössä olevien tilojen asianmukaisuus varmistetaan lyhyen siirtymä-

kauden jälkeen suoritettavassa uudessa tarkastuksessa. Tämän vuoksi lakivaliokunta 

esittää, 
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että hallintovaliokunta täydentää 19 luvun 2 §:n 

siirtymäsäännöksiä lisäämällä pykälään esimer-

kiksi seuraavan kaltaisen uuden momentin: 

"Sellaisia poliisin tiloja, joiden käyttämisen tut-

kintavankien säilyttämiseen oikeusministeriö on 

ennen tämän lain voimaantuloa hyväksynyt tut-

kintavankeudesta annetun lain (615/1974) 1 §:n 

nojalla, saadaan tämän lain 2 luvun 1 §:n estä-

mättä edelleen käyttää tähän tarkoitukseen, kui-

tenkin enintään kahden vuoden ajan lain voi-

maantulosta. " 

3 luku. Sijoittaminen säilytystilassa, perushuolto ja siirtäminen. 

1 §. Sijoittaminen säilytystilassa. Pykälässä säädetään niistä rajoituksista, jotka koskevat 

vapautensa menettäneen sijoittamista säilytystilassa. Sen 3 momentin toisen virkkeen 

mukaan vapautensa menettänyttä ei saa sijoittaa samaan selliin toisen vapautensa 

menettäneen kanssa, jos siitä aiheutuu vaaraa hänen turvallisuudelleen, vapauteen koh-

distuvan toimenpiteen tarkoitukselle taikka säilytystilan järjestykselle tai turvallisuudelle. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että edellä mainittuun yhteensi-

joittamiskieltoon ei sisälly sitä perusteluissa (s. 67/11) mainittua seikkaa, jonka mukaan 

eri perusteilla vapautensa menettäneitä voidaan sijoittaa ilman näiden omaa suostumusta 

yhteen vain poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten tilapäisen säilytystilojen tilanpuutteen 

vuoksi. Lakivaliokunta pitää mainittua periaatetta vapautensa menettäneen kannalta 

tärkeänä. Siksi lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta lisää pykälän 3 momenttiin 

uuden kolmannen virkkeen esimerkiksi seu-

raavasti: 

"Eri perusteilla säilytettävinä olevat vapautensa 

menettäneet saa sijoittaa samaan selliin vain, jos 

se on tilapäisesti välttämätöntä säilytystilan jär-

jestyksen ylläpitämiseksi poikkeuksellisessa ti-

lanteessa. " 

4 §. Ruokahuolto. Pykälän 1 momentin mukaan vapautensa menettäneiden ruokahuolto 

on järjestettävä siten, että he saavat terveellisen, monipuolisen ja riittävän ravinnon. Py-

kälän perustelujen (s. 70/1) mukaan alle 12 tuntia yhtäjaksoisesti vapautensa menettä-



La VL 10/2006 vp — HE 90/2005 vp 

 

neenä olevan henkilön osalta ei yleensä olisi tarvetta ruokailumahdollisuuden järjestä-

miseen, vaan vapautensa menettäneen voidaan edellyttää järjestävän itse ruokahuoltonsa 

vapauduttuaan. Lakivaliokunta pitää tällaista 12 tunnin aikarajaa ruokailumahdolli-

suuden järjestämiseksi varsin pitkänä. Siksi lakivaliokunta esittää, että 

hallintovaliokunta mietintönsä perusteluissa kiinnittäisi huomiota tarpeeseen järjestää 

ruo-kailumahdollisuus kohtuullisin väliajoin, esimerkiksi vapaudenmenetyksen kestettyä 

vähintään kuusi tuntia. 

7 §. Siirrosta ilmoittaminen. Pykälän mukaan vapautensa menettäneen siirrosta on il-

moitettava vapautensa menettäneen osoituksen mukaan hänen lähiomaiselleen tai muulle 

läheiselleen sekä vapautensa menettäneen oikeusavustajalle. Säännöksen sanamuodon 

mukaan ilmoituksen tekisi aina poliisi. Sen sijaan vapautensa menettäneellä itsellään 

tulee perustelujen (s. 71/1) mukaan olla mahdollisuus ilmoittaa siirrosta lähiomaisilleen 

tai muille läheisilleen sekä oikeusavustajalleen. Lakivaliokunnan mielestä tällainen itse 

tehtävä ilmoitus on esimerkiksi läheisten kannalta parempi vaihtoehto kuin vi-

ranomaisaloitteinen toiminta. Tätä tarkoittava muotoilu sisältyy myös uuden tutkinta-

vankeuslain 3 luvun 7 §:ään. Siksi lakivaliokunta esittää, 

että pykälän 1 momentti muutetaan muotoon, jos-

sa edellytetään vapautensa menettäneelle varat-

tavan tilaisuus ilmoittaa siirrosta säännöksessä 

mainituille henkilöille. 

Lisäksi lakivaliokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota siihen, että ehdotetussa 

säännöksessä käytetään ilmaisua "oikeusavustaja", mikä poikkeaa sekä tutkintavankeu-

desta annetun lain voimassa olevasta 12 §:stä että esimerkiksi nyt ehdotetun lain 6 luvun 

4 §:ssä käytetystä sanonnasta. Lakivaliokunnan mielestä hallintovaliokunnan on syytä 

vielä selvittää, onko tälle poikkeamiselle asiallisia perusteita. 
4 luku. Vapautensa menettäneen omaisuus 

1 §. Omaisuuden hallussapito. Pykälän 2 momentin mukaan vapautensa menettäneeltä on 

kielletty muun muassa dopingaineiden hallussapito. Tutkintavankeuslakia säädettäessä 

lakivaliokunta piti tulkinnanvaraisena, mitkä aineet kulloinkin katsotaan dopingaineiksi. 

Tämän vuoksi se ehdotti, että esimerkiksi tutkintavankeuskin 5 luvun 1 §:ssä viitattaisiin 

nimenomaisesti rikoslain 44 luvun 16 §:ssä tarkoitettuihin dopingaineisiin. Tätä 

vastaavasti lakivaliokunta esittää, 

että nyt esillä olevan pykälän 2 momenttiin lisä-

tään viittaus rikoslain 44 luvun 16 §:ään. 
 

6 luku. Kirjeenvaihto ja puhelut 
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1 §. Kirjeenvaihto ja kirjeiden tarkastaminen. Kuten perusteluista (s. 80/11) käy ilmi, 

pykälän 2 ja 3 momentti on erästä vähäistä poikkeusta lukuunottamatta tarkoitettu asial-

lisesti vastaamaan tutkintavankeuslain 8 luvun 1 §:n 2 ja 3 momenttia. Tähän nähden ja 

tutkintavankeuskin säätämisen yhteydessä esittämäänsä viitaten lakivaliokunta esittää, 

että nyt esillä olevan pykälän 2 momentti muute-

taan vastaamaan tutkintavankeuslain 8 luvun 1 

§:n 2 momenttia ja että samalla poistetaan 3 mo-

mentissa oleva pykäläviittaus tarpeettomana. 

2 §. Kirjeen lukeminen. Kuten perusteluista (s. 80/11) käy ilmi, pykälä on yhtä poikke-

usta lukuunottamatta tarkoitettu asiallisesti vastaamaan tutkintavankeuskin 8 luvun 2 §:n 

1 momenttia. Tähän nähden ja tutkintavankeuslain säätämisen yhteydessä esittämäänsä 

viitaten lakivaliokunta esittää, 

että nyt esillä oleva pykälä muutetaan vastaamaan 

tutkintavankeuslain 8 luvun 2 §:n 1 momenttia 

lukuun ottamatta mainintaa kirjeen lukemisesta 

rikoksen selvittämiseksi. 

6 §. Puhelimen käyttö. Pykälän / momentin mukaan vapautensa menettäneelle on mah-

dollisuuksien mukaan annettava omalla kustannuksellaan mahdollisuus olla puhelimitse 

yhteydessä säilytystilan ulkopuolelle, jollei tätä oikeutta ole pakkokeinolain nojalla 

rajoitettu. Lakivaliokunnan mielestä säännöksen sanamuodosta syntyy käsitys, että po-

liisilla olisi melko laaja harkintavalta puhelimen käytön suhteen. Perustelujen (s. 83/1) 

mukaan puhelimen käyttömahdollisuus on kuitenkin selvästi pääsääntö. Jotta tämä kävisi 

ehdotettua paremmin ilmi itse lakitekstistä, lakivaliokunta esittää, 

että pykälän 1 momentin ensimmäinen virke muo-

toillaan esimerkiksi seuraavasti: 

"Vapautensa menettäneelle on varattava tilaisuus 

olla omalla kustannukselleen puhelimitse 

yhteydessä säilytystilan ulkopuolelle, jollei tämä 

säilytystilan olosuhteiden vuoksi ole mahdotonta 

tai jollei oikeutta yhteydenpitoon ole pakkokei-

nolain 1 luvun 18 b §:ssä tarkoitetulla tavalla ra-

joitettu. " 

Pykälän 2 momentin mukaan vapautensa menettäneelle on lisäksi varattava oikeus olla 

puhelimitse yhteydessä 4 §:ssä tarkoitettuun asiamieheensä sekä muutoinkin säilytystilan 
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ulkopuolelle sellaisten asioiden hoitamiseksi, joita ei voida toimittaa kirjeitse tai ta-

paamisella. Säännöksen sanamuodon mukaan yhteydenpito puhelimitse asiamieheen tu-

lisi kyseeseen vasta viimesijaisena keinona kirjeenvaihdon tai tapaamisen ollessa mah-

dotonta. Lakivaliokunnan mielestä tällainen rajoitus vaikeuttaisi vapautensa menettäneen 

yhteydenpitoa asiamieheen tavalla, jota ei voida pitää asianmukaisena. Valiokunta pitää 

lisäksi perusteltuna, että kustannukset puhelimitse tapahtuvasta yhteydenpidosta 

asiamieheen jäävät valtion vastattaviksi. Edellä mainituin perustein lakivaliokunta esit-

tää. 

että nyt esillä olevan pykälän 2 momentti muute-

taan kuulumaan esimerkiksi seuraavasti: 

"Vapautensa menettäneelle on lisäksi varattava 

tilaisuus olla valtion kustannuksella yhteydessä 4 

§:ssä tarkoitettuun asiamieheensä. Vapautensa 

menettäneellä on myös muutoin oikeus olla puhe-

limitse yhteydessä säilytystilan ulkopuolelle sel-

laisten asioiden hoitamiseksi, joita ei voida hoitaa 

kirjeitse tai tapaamisella." 

7 §. Puhelun kuunteleminen. Kuten perusteluista (s. 84/11) käy ilmi, pykälä on yhtä 

poikkeusta lukuunottamatta tarkoitettu asiallisesti vastaamaan tutkintavankeus lain 8 lu-

vun 7 §:ää. Tähän nähden ja tutkintavankeuslain säätämisen yhteydessä esittämäänsä 

viitaten lakivaliokunta esittää, 

että nyt esillä oleva pykälä muutetaan vastaamaan 

tutkintavankeuslain 8 luvun 7 §:ää lukuun 

ottamatta tallentamista koskevia säännöksiä. 
 

7 luku. Tapaamiset ja muut yhteydet säilytystilan ulkopuolelle 

1 §. Tapaaminen. Pykälässä säädetään vapautensa menettäneen oikeudesta tavata vie-

raita. Siinä ei ole nimenomaista mainintaa vapautensa menettäneen oikeudesta pitää yh-

teyttä oikeudenkäyntiasiamieheensä tai -avustajaansa huolimatta siitä, että tutkintavan-

keudesta annetun lain voimassa olevassa 12 §:ssä tällainen säännös on. Tästä huolimatta 

perusteluissa (s. 85 s.) korostetaan, että ehdotetulla lailla ei ole tarkoitus heikentää va-

pautensa menettäneen oikeutta pitää yhteyttä asiamieheensä. 

Lakivaliokunnan mielestä on erityisen tärkeää, että vapaudenriiston kohteena oleva 

henkilö voi pitää yhteyttä asiamieheensä. Tämän vuoksi valiokunta tutkintavankeus-iakia 

säädettäessä ehdotti lakiin otettavaksi tätä koskevan erityisen säännöksen. Samalla 

valiokunta katsoi, että vapautensa menettäneen ja hänen asiamiehensä välisen suhteen 
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erityisluonteen vuoksi kyseiset tapaamiset tulee pääsääntöisesti järjestää valvomattomina. 

Edellä mainituista syistä lakivaliokunta esittää, 

että nyt esillä olevaan pykälään lisätään tutkinta-

vankeuslain 9 luvun 1 §:n 1 ja 3 momenttia vas-

taavat säännökset yhtäältä vapautensa menettä-

neen oikeudesta pitää yhteyttä asiamieheensä ja 

toisaalta vapautensa menettäneen ja asiamiehen 

tapaamisten järjestämisestä pääsääntöisesti val-

vomattomina. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan vapautensa menettäneen ja muun kuin asiamiehen välistä 

keskustelua saadaan tapaamisen aikana kuunnella väärinkäytösten ehkäisemiseksi. 

Perustelujen (s. 86/1) mukaan nyt esillä olevan pykälän 2 momentissa tarkoitettu valvon-

ta ei itsessään sisällä oikeutta tapaamisen kuunteluun, koska valvonnalla tarkoitetaan lä-

hinnä henkilökunnan läsnäoloa samassa huoneessa kuin vapautensa menettänyt ja häntä 

tapaamaan tullut henkilö ovat. Lakivaliokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota 

myös siihen, että tutkintavankeuskin vastaavassa säännöksessä (9 luvun 1 §) ei ole eril-

listä kuunteluoikeutta koskevaa säännöstä. Lakivaliokunnan mielestä hallituksen esityk-

sessä ei ole tuotu esiin perusteita, joiden vuoksi tapaamisten valvonnasta olisi tässä laissa 

tarpeen säätää näiltä osin toisin kuin tutkintavankeuslaissa. Siksi lakivaliokunta esitettä 

nyt esillä olevan pykälän 3 momentti poistetaan laista. 

Ehdotuksen mukaan vapautensa menettäneen tapaamista voitaisiin valvoa myös video-

laitteilla. Perustelujen (s. 86/11) mukaan tällaisesta videovalvonnasta tulisi ilmoittaa siitä 

kertovalla kyltillä. Lakivaliokunnan ehdotuksesta tutkintavankeuslain 9 luvun 1 §:n 2 

momenttiin lisättiin erityinen säännös tällaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Tähän viitaten 

lakivaliokunta esittää, 

että tutkintavankeuslakia vastaavasti nyt esillä 

olevan pykälän 2 momenttiin lisätään ilmoitus-

velvollisuutta koskeva säännös. 

8 luku. Säilytystilan järjestys 

1 §. Säilytystilan järjestyssääntö. Kuten perusteluista (s. 89/11) käy ilmi, pykälä on tar-

koitettu asiallisesti vastaamaan tutkintavankeuslain 10 luvun 1 §:ää. Viimeksi mainittuun 

pykälään tehtiin tutkintavankeuslakia säädettäessä perustuslakivaliokunnan lausunnon 

perusteella lisäys, jonka mukaan järjestyssääntö voi sisältää lakia ja sen nojalla annettuja 

säännöksiä ja määräyksiä tarkempia määräyksiä. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, 
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että nyt esillä olevaa pykälän sanamuoto tarkiste-

taan vastaamaan tutkintavankeuslain 10 luvun 1 

§:ää. 

9 luku. Säilytystilan ja vapautensa menettäneen tarkastaminen 
 

6 §. Päihteettömyyden valvonta. Sääntelyn yhtenäisyyden vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että pykälän 1 momenttiin lisätään samanlainen 

viittaus rikoslain 44 luvun 16 §:ään kuin valio-

kunta on edellä esittänyt lisättäväksi 4 luvun 1 §:n 

2 momenttiin. 

7 §. Menettely ja päätösten kirjaaminen. Pykälän 1 momentissa säädetään henkilöntar-

kastuksen suorittamisesta pääsääntöisesti todistajan läsnäollessa. Momentti vastaa asi-

allisesti tutkintavankeuskin 11 luvun 9 §:ää. Tutkintavankeuslakia sovellettaessa voidaan 

pitää selvänä, että henkilöntarkastuksessa todistajana toimiva henkilö on aina vankilan 

henkilökuntaan kuuluva. Nyt ehdotetussa laissa henkilöntarkastus voidaan kuitenkin 

tehdä esimerkiksi kiinniotettaessa sellaisissa olosuhteissa, joissa ilman nimenomaista 

säännöstä ei ole selvää, että todistajana voi olla vain poliisin henkilökuntaan kuuluva. 

Perustelujen (s. 94/1) mukaan tämä on kuitenkin tarkoituksena. Säännöksen selventämi-

seksi lakivaliokunta esittää, 

että momentin ensimmäinen virke muutetaan kuu-

lumaan esimerkiksi seuraavasti: 

"Henkilöntarkastus suoritetaan poliisin henkilö-

kuntaan kuuluvan todistajan läsnä ollessa. " 
 

11 luku. Turvaamistoimenpiteet 

1 §. Turvaamistoimenpiteet. Pykälässä säädetään niistä menettelyistä, joita vapautensa 

menettäneeseen voidaan turvaamistoimenpiteinä kohdistaa. Kuten perusteluista (s. 97/1) 

ilmenee, pykälän on tarkoitus yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vastata tutkintavankeus-

lain 13 luvun 1 §:ää. Tähän nähden lakivaliokunta esittää, 

että pykälää muutetaan sanonnallisesti korvaa-

malla "kahlehtiminen"-sana "sitomisella"ja että 

tästä johtuvat sanonnalliset tarkistukset tehdään 

myös tämän luvun 2 §:ään, 5 §:n 2 momenttiin 

sekä 6 ja 7 §:ään. 
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3 §. Tarkkailu. Kuten perusteluista (s. 98/1) ilmenee, pykälä on tarkoitettu vastaamaan 

tutkintavankeuslain 13 luvun 3 §:ää. Tähän nähden lakivaliokunta esittää, 

että pykälän l momentti muutetaan vastaamaan 

mainitun tutkintavankeuslain pykälän 1 moment-

tia. 

Lakivaliokunta on samalla kiinnittänyt huomiota siihen, että tarkkailuun sijoittamista 

koskeva päätös on 3 momentin mukaan otettava uudelleen käsiteltäväksi enintään seit-

semän vuorokauden väliajoin. Ehdotettu aika on sinänsä sama kuin tutkintavankeuslain 

13 luvun 3 §:ssä. Nyt ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvat vapaudenmenetykset ovat 

— jollei poikkeuksellisesti ole kyse tämän lain soveltamisesta tutkintavangin säilyttä-

miseen — kuitenkin melko lyhytkestoisia. Tähän nähden seitsemän vuorokautta vaikut-

taa valiokunnan mielestä tässä yhteydessä pitkältä ajalta. Lakivaliokunta esittääkin, 

että hallintovaliokunta harkitsee tarkkailuun si-

joittamisen uudelleen tarkastelemista koskevan 

ajan lyhentämistä esimerkiksi kolmeen vuorokau-

teen. 

4 §. Eristämistarkkailu. Kuten perusteluista (s. 99/1) ilmenee, pykälä on tarkoitettu vas-

taamaan tutkintavankeuslain 13 luvun 4 §:ää. Tähän nähden lakivaliokunta esittää, 

että pykälän 1 ja 2 momentti muutetaan vastaa-

maan tutkintavankeuslain mainitun pykälän 1 ja 2 

momenttia. 

6 §. Päätösvalta. Pykälä sisältää säännökset siitä, kenelle kuuluu toimivalta päättää siinä 

mainituista turvaamistoimenpiteistä. Pääsääntönä on, että päätökset tekee säilytystilan 

esimies. Jos asia ei siedä viivytystä, päätöksen voi kuitenkin tehdä myös poliisimies tai 

vartija. Viimeksi mainitussa tapauksessa päätös on kuitenkin perustelujen (s. 99/11) 

mukaan ensi tilassa saatettava säilytystilan esimiehen vahvistettavaksi. Lakivaliokunnan 

mielestä tällaisella päätöksen vahvistuttamisvelvollisuudella on etenkin turvaamis-

toimenpiteiden laatu huomioon ottaen huomattava merkitys vapautensa menettäneen oi-

keusturvan kannalta. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää 

säännöstä täydennettäväksi niin, että poliisimie-

hen tai vartijan tehdessä siinä tarkoitetun pää-

töksen tällä on velvollisuus viipymättä saattaa se 

säilytystilan esimiehen vahvistettavaksi. 
 

12 luku. Tekninen valvonta ja etävalvonta. 
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1 §. Tekninen valvonta. Pykälän 1 momentissa säädetään niistä seikoista, jotka on otet-

tava huomioon järjestettäessä teknistä valvontaa. Lakivaliokunta on kiinnittänyt huo-

miota siihen perustelujen (s. 10l/I) mainintaan, jonka mukaan teknisen valvonnan jär-

jestäminen kiinni otettujen ja pidätettyjen valvonnassa ei saisi johtaa siihen, että vapau-

tensa menettäneiden yksityisyyttä loukattaisiin alistamalla heidät perusteettomasti jat-

kuvaan tarkkailuun. Tällainen vapautensa menettäneen yksilön kannalta tärkeä seikka ei 

kuitenkaan käy ilmi itse säännöksen sanamuodosta. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää 

momenttiin lisättäväksi maininnan, jonka mukaan 

tekninen valvonta on järjestettävä myös siten, 

ettei säilytystilassa olevan pidätetyn tai kiin-

niotetun yksityisyyteen tarpeettomasti puututa. 

Pykälän 2 momentin mukaan teknisestä valvonnasta on viipymättä ilmoitettava valvon-

nan kohteena olevalle henkilölle. Säännöksen perustelujen (s. 102/1) mukaan ilmoitta-

misvelvollisuus kattaa paitsi sen, että tekninen valvonta ylipäänsä on käytössä myös tie-

don käytettävästä valvontamenetelmästä. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta täsmentää momentin kuu-

lumaan esimerkiksi seuraavasti: 

"Teknisestä valvonnasta ja siinä käytettävistä 

menetelmistä on viipymättä ilmoitettava valvon-

nan kohteena olevalle henkilölle." 

2 §. Etävalvonta. Pykälän 1 momentin mukaan säilytystilassa olevaa pidätettyä tai kiinni 

otettua voidaan valvoa etävalvonnalla etävalvontakeskuksesta. Etävalvontaa ei kui-

tenkaan voida käyttää, jos pidätetyn tai kiinni otetun turvallisuuteen kohdistuu hänen 

terveydentilansa, itsetuhoisen käyttäytymisensä tai muun vastaavan syyn vuoksi erityinen 

uhka. Pykälän 2 momentti sisältää lisäksi säännöksiä ensiavun ja pelastustoimenpiteiden 

suorittamisen turvaamisesta. Etävalvonnan käyttöön ottamisen hyväksyy 3 momentin 

mukaan sisäasiainministeriö. 

Lakiehdotuksen 2 §:n 8 kohdan mukaan etävalvonnalla tarkoitetaan teknistä val-

vontaa, jossa säilytystilaa teknisellä valvonnalla valvova henkilö on muualla kuin sen 

säilytystilan alueella, jota hän valvoo. Käytännössä etävalvonta tarkoittaa perustelujen (s. 

102/11) mukaan sitä, että vapautensa menettäneiden säilytystiloissa ei ainakaan yöaikaan 

olisi päivystävää vartijaa tai muuta päätoimisesti säilytystilaa valvovaa henkilöä. 

Etävalvonnassa on kyse menettelystä, jossa olennaisena voidaan pitää sitä, että vi-

ranomaisen huostassa oleva henkilö jää vaille välitöntä henkilöllistä valvontaa. Lakiva-

liokunnan käsityksen mukaan tällaiseen ratkaisuun liittyy jo lähtökohtaisesti yksilön 
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turvallisuuden kannalta huomattavia riskejä. Tämä on tiedostettu myös hallituksen esi-

tyksessä, jonka perusteluissa (s. 102/11) todetaan, että säilytystilan valvominen etäval-

vontana ei poista tarvetta pidätettyjen ja kiinni otettujen henkilölliseen valvontaan. Säi-

lytystilan läheisyydessä toimivan poliisipartion tulisikin perustelujen mukaan suunnitella 

partiotoimintansa siten, että partio pystyisi käymään keskimäärin enintään kahden tunnin 

väliajoin tarkastamassa miehittämättömässä säilytystilassa olevan pidätetyn tai kiinni 

otetun tilan. 

Lakivaliokunta on ensinnäkin kiinnittänyt huomiota siihen, että tällainen tarkasta-

misvelvollisuus ei käy lainkaan ilmi itse lakitekstistä. Toiseksi lakivaliokunta epäilee, 

onko perusteluissa esitetty menettely käytännössä edes mahdollista toteuttaa taajamien 

ulkopuolella tilanteissa, joissa päivystävä partio saattaa joutua pitkäksi aikaa sidotuksi 

hälytystehtävään hyvinkin etäällä etävalvonnalla valvottavasta säilytyspaikasta. Valio-

kunnan huomiota on kiinnitetty myös siihen, että pidätetyillä ja kiinni otetuilla ei vaara-

tai onnettomuustilanteen — esimeriksi tulipalon — sattuessa ole läheskään aina fyysisiä 

tai psyykkisiä valmiuksia säilytystilasta pelastautumiseen, vaikka esimerkiksi ovien lu-

kitus olisi kauko-ohjauksella etävalvontakeskuksesta avattavissa. 

Lakivaliokunnan mielestä viranomaisilla on erityisen korostunut vastuu yksilön 

turvallisuudesta silloin, kun tämä on pakkokeinoin otettu viranomaisen huostaan. Valio-

kunnan käsityksen mukaan yksinomaan teknisten turvajärjestelmien avulla ei voida 

poistaa niitä riskejä, joita henkilöllisen valvonnan puuttuminen vapautensa menettäneen 

henkilön säilytyksessä aiheuttaa. Kun tällaisten riskien toteutuminen voi pahimmassa 

tapauksessa johtaa jopa vapautensa menettäneen henkilön kuolemaan, lakivaliokunta ei 

voi puoltaa ehdotetun etävalvontamenettelyn käyttöön ottamista. 

Edellä lausutun perusteella lakivaliokunta esittää, 

että lakiehdotuksesta poistetaan nyt esillä olevan 

luvun 2—4 § ja että 6 §:stä poistetaan etävalvon-

taan liittyvät valtuutussäännökset. 
13 luku. Tutkintavankeja koskevat erityissäännökset. 

1 §. Tutkintavangin kuuleminen. Kuten perusteluista (s. 106/11) ilmenee, säännös on tar-

koitettu vastaamaan tutkintavankeuslain 1 luvun 6 §:ää. Tämän vuoksi lakivaliokunta 

esittää, 

nyt esillä olevan pykälän muotoilussa otetaan 

huomioon ne muutokset, joita tutkintavankeus-lain 

1 luvun 6 §:ään tehtiin mainitun lain edus-

kuntakäsittelyn aikana. 
 

15 luku. Vartijat 
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2 §. Voimakeinojen käyttö. Pykälän 4 momentissa säädetään sivullisen oikeudesta avustaa 

virkamiestä voimakeinojen käyttämisessä. Sääntely on asiallisesti tarkoitettu vastaamaan 

tutkintavankeuslain 13 luvun 6 §:n 3 momenttia. Lakivaliokunta kiinnittää hallin-

tovaliokunnan huomiota niihin muutoksiin, joita viimeksi mainittuihin säännöksiin pe-

rustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella eduskuntakäsittelyn aikana tehtiin ja esittää, 

että nyt esillä olevan pykälän 4 momentti muute-

taan vastaamaan tutkintavankeuslain 13 luvun 6 

§:n 3 momenttia ja 

että pykälään lisätään uudeksi 5 momentiksi viit-

taussäännös rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momenttiin 

sekä 7 §:ään, joissa säädetään voimakeinojen 

käytön liioittelusta. 

5 §. Henkilö- tai omaisuusvahinko. Pykälän ensimmäisen virkkeen mukaan vartijan on 

viivytyksettä ilmoitettava esimiehelleen virkatehtävän suorittamisen yhteydessä synty-

neestä muusta kuin vähäiseksi katsottavasta henkilö- tai omaisuusvahingosta. Sanamuo-

don mukaan vähäisistä vahingoista ei näin ollen tarvitsisi missään olosuhteissa ilmoittaa. 

Perustelujen mukaan tarkoituksena kuitenkin on, että vähäisistäkin vahingoista on tehtävä 

pykälässä tarkoitettu ilmoitus, jos vapautensa menettänyt sitä vaatii. Lakivaliokunta 

esittää, 

että pykälää täydennetään sen perusteluissa tar-

koitetulla, vähäisten vahinkojen ilmoittamisvel-

vollisuutta koskevalla säännöksellä. 
 

17 luku. Muutoksenhaku 

1 §. Muutoksenhaun alaiset asiat. Pykälä sisältää luettelon niistä asioista, joihin saa ha-

kea muutosta ensin oikaisuvaatimusteitse ja sen jälkeen valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Lakivaliokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota siihen, että tutkintavankeusla-kia 

säädettäessä perustuslakivaliokunta piti tällaista sääntelytapaa ongelmallisena, koska se 

perustuslakivaliokunnan mukaan jättää epäselväksi, onko asianosaisella oikeus saada lain 

nojalla tehty päätös tuomioistuimen tutkittavaksi silloinkaan, kun se koskee hänen 

oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetussa mielessä. 

Tuolloin perustuslakivaliokunta huomautti, että perustuslain kannalta hyväksyttävistä 

muutoksenhakurajoituksista on mahdollista säätää lakiin otettavilla muutok-

senhakukielloilla. Tähän nähden ja tutkintavankeuslain säätämisen yhteydessä lausu-

maansa viitaten lakivaliokunta esittää, 
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että hallintovaliokunta mietintönsä perusteluissa 

antaisi sisäasiainministeriölle tehtäväksi yhdessä 

oikeusministeriön kanssa selvittää mahdollisuudet 

laatia perustuslakivaliokunnan esittämän mallin 

mukainen luettelo päätöksistä, joihin ei saa hakea 

muutosta valittamalla. 

2 §. Oikaisuvaatimus. Pykälään on tarpeen tehdä lakitekninen korjaus muuttamalla "oi-

kaisuosoitus" muotoon "oikaisuvaatimusosoitus". 

5 §. Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus täytäntöönpanoon. Lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta selkeyttää pykälän sana-

muotoa muuttamalla sen vastaamaan vankeus-

lain 20 luvun 13 §:ää. 
 
 
7. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta 
 

7 §. Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja säilössäpito. Pykälän uuden 5 momentin 

mukaan järjestyksenvalvojaa koskee järjestyksenvalvojien säilyttämien henkilöiden 

osalta se, mitä poliisista säädetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa 

laissa. Mitä samassa laissa säädetään vartijasta, koskee vastaavasti järjestyksenvalvojaa. 

Lakivaliokunnan mielestä ehdotettu sääntely on varsin ongelmallinen, koska sen 

mukaan järjestyksenvalvoja rinnastuisi yhtäältä poliisiin ja toisaalta 1. lakiehdotuksen 15 

luvussa tarkoitettuun vartijaan. Perusteluista (s. 120/1) käy kuitenkin ilmi, että tällaisia 

täydellisiä rinnastuksia ei ole tarkoitettu. Poliisin osalta tarkoituksena näkyy olevan, että 

järjestyksenvalvojaa koskevat samat velvollisuudet kuin poliisilla on vapautensa 

menettänyttä kohtaan. Vartijaan järjestyksenvalvojan on taas ilmeisesti tarkoitettu rin-

nastuvan vain siltä osin kuin kyse on säilössä pidettävään henkilöön kohdistuvan pää-

tösvallan käyttämisestä. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää 
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säännöstä täsmennettäväksi niin, että siitä käy 

selvästi ilmi, miltä osin järjestyksenvalvojiin so-

velletaan 1. lakiehdotukseen sisältyviä poliisia 

koskevia säännöksiä ja miltä osin puolestaan sa-

maan lakiehdotukseen sisältyviä säännöksiä, jot-

ka koskevat vartijoita. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan lakivaliokunta esittää hallintovaliokunnalle, 

 

että hallintovaliokunta ottaa huomioon, mitä 

edellä on esitetty. 
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