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Laki
vankeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vankeuslain (767/2005) 16 luvun 9 §:n 4 momentti ja 10 §:n 1 momentti

sekä 18 luvun 2 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 16 luvun 9 §:n 4 momentti laissa 735/2011 ja 16 luvun 10 §:n

1 momentti laissa 393/2015, ja
lisätään 16 lukuun uusi 2 a ja 8 a § sekä 19 lukuun uusi 2 a § seuraavasti:

16 luku

Vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen

2 a §

Miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttuminen

Rikosseuraamuslaitoksella on vankilan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi
taikka omaisuuden suojelemiseksi oikeus ottaa miehittämätön kulkuneuvo tilapäisesti hal-
tuun, estää sen käyttö tai muutoin puuttua sen kulkuun, jos se saapuu vankilan alueelle tai
alueen yläpuoliseen ilmatilaan.

Rikosseuraamuslaitos voi 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa käyttää teknistä laitet-
ta, joka vaikuttaa miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun. Tekninen laite ei saa aiheuttaa
vähäistä suurempaa haittaa radio- tai muulle viestinnälle taikka yleiselle viestintäverkolle.
Laitetta voidaan käyttää, jos se on puolustettavaa ottaen huomioon tehtävän tärkeys ja kii-
reellisyys, miehittämättömän kulkuneuvon toiminnan vaarallisuus, käytettävissä olevat
voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat. Laitetta saa käyt-
tää vain niin kauan kuin se on välttämätöntä toimenpiteen suorittamiseksi. Laitetta saa
käyttää ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut virkamies.

Rikosseuraamuslaitoksella on oikeus käsitellä miehittämättömän kulkuneuvon käyt-
töön liittyvää radioviestintää, välitystietoja ja sijaintitietoja miehittämättömän kulkuneu-
von kulkuun puuttumiseksi tai kulkuneuvon tai sen kokonaisjärjestelmän osan yksilöimi-
seksi ja sijainnin määrittämiseksi. Tiedot radioviestinnästä, välitystiedot ja sijaintitiedot
on hävitettävä viipymättä toimenpiteen jälkeen, jollei laissa toisin säädetä.

8 a §

Haltuun otetun miehittämättömän kulkuneuvon käsittely

Rikosseuraamuslaitoksen haltuunsa ottama miehittämätön kulkuneuvo on palautettava
kulkuneuvon omistajalle, jos omistaja on tiedossa.
HE 222/2018
LaVM 19/2018
EV 267/2018
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Rikosseuraamuslaitos voi 1 momentin estämättä luovuttaa kulkuneuvon toimivaltaisel-
le viranomaiselle, jolla on sen käsittelyyn laillinen peruste.

9 §

Menettely ja päätösten kirjaaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumisesta, henkilöntarkastuksesta, henki-

lönkatsastuksesta ja erityistarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkemmasta sisäl-
löstä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Päihtymystilaa koskevat havainnot ja turva-
tarkastuksen toimittaminen kuljetuksen aikana on kirjattava Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

10 §

Päätösvalta

Vangin turvatarkastuksesta päättää ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva
virkamies taikka ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva virkamies. Miehittämättömän kul-
kuneuvon kulkuun puuttumisesta, vangin henkilöntarkastuksesta ja päihteettömyyden
valvonnasta päättää ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva virkamies tai, jos
asia ei siedä viivytystä, ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva virkamies.

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

18 luku

Turvaamistoimenpiteet ja voimakeinojen käyttö

2 §

Sitominen

Vangin välitöntä toimintavapautta saadaan rajoittaa käsiraudat laittamalla, muovista si-
dettä käyttämällä, sylkemisen estävää suojaa käyttämällä tai muulla vastaavalla tavalla,
jos se on välttämätöntä:

1) karkaamisen estämiseksi kuljetuksen aikana;
2) sellaisen väkivaltaisen käyttäytymisen hillitsemiseksi, jota ei saada estetyksi muilla

tavoin ja josta saattaa aiheutua vaaraa vangin tai muun henkilön turvallisuudelle taikka
huomattavaa vahinkoa omaisuudelle;

3) uhkaavan väkivallan torjumiseksi; tai
4) henkilönkatsastuksen turvaamiseksi.

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

19 luku

Ilmoitukset ja tiedon antaminen

2 a §

Ilmoitus miehittämättömään kulkuneuvoon puuttumisesta

Miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumisesta 16 luvun 2 a §:ssä tarkoitetulla
teknisellä laitteella on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.
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