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ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain (782/2005) 4 §:n 1 momentti,

5 §:n 3 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 3 momentti laissa
738/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 6 a, 10 a, 12 b ja 12 c § seuraavasti:

4 §

Valvontaan asettaminen

Ehdonalaiseen vapauteen päästettävä vanki
asetetaan valvontaan, jos:

1) koeaika on pitempi kuin yksi vuosi;
2) rikos on tehty alle 21-vuotiaana;
3) vanki itse sitä pyytää; tai
4) vanki on sitoutunut noudattamaan val-

votusta koevapaudesta annetun lain
(629/2013) 4 §:ssä tarkoitettua lääkehoitoa ja
siihen mahdollisesti liitettyä muuta hoitoa ja
tukea koskevia ehtoja.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Valvonnan sisältö

— — — — — — — — — — — — —
Valvonnan tarkempi sisältö ilmenee val-

vontasuunnitelmasta, joka Rikosseuraamus-
laitoksen on laadittava valvottavan tarpeiden
mukaan ennen valvontaan asetetun vapautu-
mista siten, että suunnitelma voidaan ottaa
käyttöön valvonnan alkaessa. Jos vanki asete-
taan valvontaan 4 §:n 1 momentin 4 kohdan
perusteella, valvontasuunnitelma sisältää
myös määräykset lääkehoidosta sekä siihen
mahdollisesti liitetystä muusta hoidosta ja tu-
esta sekä niiden noudattamisen valvonnasta.
Valvontasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa
muuttaa tai täydentää.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Valvottavan velvollisuudet

— — — — — — — — — — — — —
Valvottavan on valvontatapaamisten yh-

teydessä ja muutenkin valvojan pyynnöstä
annettava valvojalle tarpeelliset yhteystiedot
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samoin kuin työhön, asumiseen, koulutuk-
seen, opiskeluun ja taloudelliseen tilantee-
seensa liittyvät sekä muut vastaavat olosuh-
teitaan koskevat, valvonnan kannalta tarpeel-
liset tiedot. Valvottavan on oma-aloitteisesti
ilmoitettava valvojalle mainituissa olosuh-
teissaan tapahtuneista olennaisista muutok-
sista. Jos valvottava on sitoutunut 4 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitettuun lääkehoi-
toon, hänen on annettava virtsa- tai verinäyt-
teet, jotka ovat välttämättömiä lääkityksen
käytön valvomiseksi ja hoidon turvallisuuden
varmistamiseksi. Valvottava on velvollinen
näytteen antamiseksi saapumaan erikseen
määrättyyn yliopistolliseen sairaalaan tai eri-
koissairaanhoidon yksikköön.
— — — — — — — — — — — — —

6 a §

Lääkärin tiedonantovelvollisuus

Jäljempänä 12 c §:n 1 momentissa tarkoi-
tetussa sairaalassa tai erityissairaanhoidon
yksikössä toimivalla lääkärillä on salassapito-
velvollisuuden estämättä velvollisuus antaa
Rikosseuraamuslaitokselle tiedot sen arvioi-
miseksi, onko valvottava noudattanut 4 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitettuun lääkehoi-
toon ja siihen mahdollisesti liitettyyn muu-
hun hoitoon ja tukeen liittyviä määräyksiä.

10 a §

Lääkehoitoa tai muuta hoitoa ja tukea koske-
van määräyksen rikkominen ehdonalaisessa

vapaudessa

Jos 4 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla
valvontaan asetettu jättää noudattamatta val-
vontasuunnitelmaan kirjattuja, lääkehoitoa tai
muuta hoitoa ja tukea koskevia määräyksiä,
Rikosseuraamuslaitoksen on annettava val-
vottavalle kirjallinen kehotus noudattaa val-
vontasuunnitelmaa.

Jos valvottava kehotuksesta huolimatta jät-
tää noudattamatta valvontasuunnitelmaan si-
sältyviä lääkehoitoa tai muuta hoitoa tai tu-
kea koskevia määräyksiä taikka lopettaa lää-
kehoidon, noudatetaan, mitä 10 §:n 2—4 mo-
mentissa säädetään.

12 b §

Kustannukset

Edellä 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar-
koitetusta lääkehoidosta ja siihen mahdolli-
sesti liitetystä muusta hoidosta ja tuesta sekä
niiden valvonnasta aiheutuvat kustannukset
maksetaan valtion varoista.

12 c §

Lääkehoidon valvonta sekä lääkehoitoa ja
muuta hoitoa ja tukea koskevan määräyksen

uudelleenharkinta

Rikosseuraamuslaitos sopii lääkehoidon
järjestämisestä ja lääkehoitoon liittyvästä
veri- ja virtsanäytteen ottamisesta yliopistol-
lisen sairaalan ja erikoissairaanhoidon yksi-
kön kanssa.

Lääkehoitoa ja mahdollista muuta hoitoa ja
tukea koskeva määräys on otettava uudelleen
harkittavaksi enintään kolmen kuukauden vä-
liajoin.

Lääkehoidon sekä muun hoidon ja tuen
valvonnasta ja lopettamisesta päättää Rikos-
seuraamuslaitoksen lääkäri. Kiireellisessä ta-
pauksessa myös 1 momentissa tarkoitetussa
sairaalassa tai erikoissairaanhoidon yksikössä
toimiva lääkäri voi tilapäisesti keskeyttää lää-
kehoidon. Tieto lääkehoidon väliaikaisesta
keskeyttämisestä välitetään viipymättä Rikos-
seuraamuslaitoksen lääkärille, joka tekee lo-
pullisen päätöksen lääkehoidosta.

13 §

Tarkemmat säännökset

Valvonnan järjestämisestä 3 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla, valvontaan liitty-
vistä asiakirjoista, menettelystä valvottavalle
10 §:ssä tarkoitettuja seuraamuksia määrättä-
essä, matkakustannusten korvaamisesta ja
4 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla valvon-
taan asetetun valvottavan valvontasuunnitel-
man sisällöstä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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