
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvvalvotusta koevapaudesta annetun lain 13 ja 32 §:n muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2017

807/2017

Laki
valvotusta koevapaudesta annetun lain 13 ja 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valvotusta koevapaudesta annetun lain (629/2013) 13 §:n otsikko sekä 1 ja

2 momentti sekä 32 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 13 §:n otsikko ja 1 momentti ja 32 §:n 1 momentti laissa

404/2015 ja 13 §:n 2 momentti laissa 1643/2015, seuraavasti:

13 §

Elinkautisvangin koevapauden valmistelu

Kun valmistellaan elinkautista vankeutta suorittavan vangin valvottua koevapautta,
vankila antaa lausuntonsa koevapauden edellytysten täyttymisestä. Lausuntoon on liitet-
tävä ehdotus koevapauden rangaistusajan suunnitelmaksi, arvio rangaistusajan suunnitel-
man toteutumisesta sekä muut tarpeelliset asiakirjat. Ehdotuksen rangaistusajan suunnitel-
maksi on sisällettävä 14 §:ssä tarkoitetut tiedot. Asiakirjoihin liitetään vangin sekä 3 §:n
2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kirjallinen suostumus. Ehdotus rangaistusajan
suunnitelmaksi, muut tarpeelliset asiakirjat ja vankilan lausunto toimitetaan asiaa hoitavan
rikosseuraamusalueen arviointikeskukseen.

Arviointikeskuksen on tarvittaessa oltava yhteydessä koevapauden täytäntöönpanoon
liittyviin viranomaisiin, laitoksiin, yhteisöihin ja yksityisiin henkilöihin sekä tarvittaessa
kutsuttava vanki henkilökohtaisesti arviointikeskukseen arvion tekemistä varten. Arvioin-
tikeskus antaa lausuntonsa siitä, ylläpitääkö ja edistääkö valvottu koevapaus elinkautista
vankeutta suorittavan vangin valmiuksia sijoittua yhteiskuntaan, sekä selvittää muiden
valvotun koevapauden edellytysten täyttymisen. Vankiterveydenhuollon yksikön lausun-
nosta säädetään erikseen.

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

32 §

Päätösvalta

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö päättää elinkautista vankeutta suorit-
tavan vangin valvottuun koevapauteen sijoittamisesta. Rikosseuraamuslaitoksen keskus-
hallintoyksikkö päättää 21 §:n 1 momentissa tarkoitetusta luvasta olla tilapäisesti noudat-
tamatta rangaistusajan suunnitelmaa, jos lupa koskee poistumista Suomen valtion alueel-
ta.

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