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Laki
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 2 §:n ja 7 luvun 

1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 2 luvun

2 § ja 7 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 807/2011, seuraavasti:

2 luku

Säilytystilaan ottaminen

2 §

Vapaudenmenetyksestä ilmoittaminen

Tutkintavangille on varattava tilaisuus ilmoittaa läheiselleen tai muulle henkilölle va-
paudenmenetyksestään. 

Pidätetyn ja kiinni otetun vapaudenmenetyksestä on ilmoitettava ilman aiheetonta vii-
västystä pidätetyn ja kiinni otetun osoituksen mukaan hänen läheiselleen tai muulle hen-
kilölle. Ilmoitusta ei saa ilman erityistä syytä tehdä vastoin pidätetyn tai kiinni otetun tah-
toa. Jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämisek-
si, ilmoittamista pidättämisestä voidaan päällystöön kuuluvan poliisimiehen päätöksellä
lykätä enintään kaksi vuorokautta kiinniottamisesta ja ilmoittamista kiinniottamisesta voi-
daan lykätä tai se voidaan jättää tekemättä. 

Pidätetyn tai kiinni otetun vaatimuksesta tuomioistuimen on tutkittava, ovatko 2 mo-
mentissa säädetyt edellytykset ilmoittamisen lykkäämiselle tai tekemättä jättämiselle ol-
leet olemassa. Vaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun pidätetty tai kiinni otettu
on saanut tiedon ilmoittamisen lykkäämisestä tai tekemättä jättämisestä. Toimivaltaiseen
tuomioistuimeen ja vaatimuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä pakkokeinolain 8 luvun
18 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

Alle 18-vuotiaan vapaudenmenetyksestä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivästystä
hänen huoltajalleen, jollei ilmoittaminen ole lapsen edun vastaista, sekä sosiaaliviran-
omaiselle. Huoltajalle ilmoittamisen lykkäämiseen ja tekemättä jättämiseen sovelletaan li-
säksi, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään.
HE 99/2016
LaVM 9/2016
EV 113/2016
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893/2016  
7 luku

Tapaamiset ja muut yhteydet säilytystilan ulkopuolelle

1 §

Tapaaminen

Vapautensa menettäneellä on oikeus tavata vieraita tarpeellisen valvonnan alaisena ta-
paamista varten varattuina aikoina niin usein kuin se säilytystilan järjestystä ja toimintaa
haittaamatta on mahdollista, jollei tätä oikeutta ole pakkokeinolain 4 luvun mukaisesti ra-
joitettu. Tapaaminen voidaan sallia muulloinkin kuin tapaamista varten varattuina aikoi-
na, jos se on tarpeen vapautensa menettäneen yhteyksien kannalta tai muusta erityisestä
syystä. Vapautensa menettäneellä on kuitenkin aina oikeus ilman aiheetonta viivytystä ta-
vata tämän lain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettu asiamiehensä muiden henkilöiden olematta läs-
nä. Tapaajan tarkastamisesta säädetään 10 luvussa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2016.
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