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eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain (197/2002) 5 § ja
lisätään lakiin uusi 1 a luku seuraavasti:

5 §

Tarkastukset

Oikeusasiamies toimittaa tarpeen mukaan
tarkastuksia perehtyäkseen laillisuusvalvon-
taansa kuuluviin asioihin. Erityisesti hänen
on toimitettava tarkastuksia vankiloissa ja
muissa suljetuissa laitoksissa valvoakseen
niihin sijoitettujen henkilöiden kohtelua sekä
puolustusvoimien eri yksiköissä ja Suomen
sotilaallisessa kriisinhallintaorganisaatiossa
seuratakseen varusmiesten ja muiden asepal-
velusta suorittavien sekä kriisinhallintahenki-
löstön kohtelua.

Tarkastuksen yhteydessä oikeusasiamie-
hellä ja hänen määräämällään eduskunnan oi-
keusasiamiehen kanslian virkamiehellä on oi-
keus päästä valvottavan kaikkiin tiloihin ja
tietojärjestelmiin sekä oikeus keskustella
luottamuksellisesti tarkastuskohteen henkilö-
kunnan sekä siellä palvelevien tai sinne sijoi-
tettujen henkilöiden kanssa.

1 a luku

Kidutuksen vastainen kansallinen
valvontaelin

11 a §

Kansallinen valvontaelin

Eduskunnan oikeusasiamies on kidutuksen
ja muun julman, epäinhimillisen tai halventa-
van kohtelun tai rangaistuksen vastaisen
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan
(SopS93/2014) 3 artiklassa tarkoitettu kansal-
linen valvontaelin.

11 b §

Tarkastustehtävä

Kansallisen valvontaelimen tehtäviä hoi-
taessaan oikeusasiamies tarkastaa sellaisia
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paikkoja, joissa pidetään tai voidaan pitää
vapautensa menettäneitä henkilöitä joko vi-
ranomaisen antaman määräyksen nojalla tai
viranomaisen kehotuksesta, suostumuksella
tai myötävaikutuksella (toimipaikka).

Tarkastuksen toimittamiseksi oikeusasia-
miehellä ja hänen määräämällään eduskun-
nan oikeusasiamiehen kanslian virkamiehellä
on oikeus päästä toimipaikan kaikkiin tiloihin
ja tietojärjestelmiin sekä oikeus keskustella
luottamuksellisesti vapautensa menettäneiden
henkilöiden ja toimipaikan henkilökunnan
sekä muiden sellaisten henkilöiden kanssa,
jotka voivat antaa tarkastuksen kannalta mer-
kityksellisiä tietoja.

11 c §

Tiedonsaantioikeus

Oikeusasiamiehellä ja hänen määräämäl-
lään eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian
virkamiehellä on kansallisen valvontaelimen
tehtäviä hoitaessaan oikeus salassapitosään-
nösten estämättä saada viranomaisilta ja toi-
mipaikkojen ylläpitäjiltä tiedot toimipai-
koissa pidettävien vapautensa menettäneiden
henkilöiden määrästä, toimipaikkojen mää-
rästä ja sijainnista sekä vapautensa menettä-
neiden kohtelusta ja oloista samoin kuin
muut valvontaelimen tehtävän hoitamiseksi
tarpeelliset tiedot.

11 d §

Tietojen luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, oikeusasiamies voi salassapito-
säännösten estämättä luovuttaa tietoja vapau-
tensa menettäneistä sekä näiden kohtelusta ja
oloista kidutuksen ja muun julman, epäinhi-
millisen tai halventavan kohtelun tai rangais-
tuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen
pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitetulle alakomi-
tealle.

11 e §

Suositusten antaminen

Oikeusasiamies voi kansallisen valvonta-
elimen tehtävää hoitaessaan antaa valvotta-
ville suosituksia, joiden tarkoituksena on pa-
rantaa vapautensa menettäneiden henkilöiden
kohtelua ja oloja sekä ehkäistä kidutusta ja
muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa
kohtelua tai rangaistusta.

11 f §

Muut sovellettavat säännökset

Oikeusasiamiehen toimintaan kansallisen
valvontaelimen tehtävässä sovelletaan lisäksi,
mitä 6 ja 8—11 §:ssä säädetään toiminnasta
laillisuusvalvonnassa.

11 g §

Asiantuntijat

Oikeusasiamies voi kansallisen valvonta-
elimen tehtävää hoitaessaan käyttää apunaan
asiantuntijoita. Oikeusasiamies voi nimetä
asiantuntijaksi suostumuksensa tehtävään an-
taneen henkilön, jolla on kansallisen valvon-
taelimen tarkastustehtävän kannalta merki-
tyksellistä asiantuntemusta. Asiantuntija voi
osallistua 11 b §:ssä tarkoitetun tarkastuksen
suorittamiseen, jolloin hänen toimivaltaansa
sovelletaan, mitä mainitussa pykälässä ja
11 c §:ssä säädetään.

Tämän luvun mukaisia tehtäviä hoitaes-
saan asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Va-
hingonkorvausvastuusta säädetään vahingon-
korvauslaissa (412/1974).

11 h §

Kielto määrätä seuraamuksia

Kansalliselle valvontaelimelle tietoja anta-
neelle ei saa määrätä rangaistusta tai muuta
seuraamusta tietojen antamisen perusteella.
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Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain

5 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2013.
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